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,\nizio de l\.breu: 
( Prorogação e pt·azo da ·lei especial ue Z9 de 

dezemiH·o de 1902, relativ:l. á Prefeitura do 
Dis~l'icto Federa.!) Pags. 8! e 85. 

(Ref·•rma da lei eleitm·al para as elei~ões 
federaes) Pags. i01, W>, H6 e 1.27. 

. \a·a·ox.t~lla• Galvnol 
(Declaração relttt.ivl\ a um al·L.igo publicado pela. 

im(n·ensa accrct~ di.l. politica. de Alagtja.s) l'ag, 
?;i. 

J\.ugu~to de Fr•eltns: 
tlfafl<>.cim~nt"l do St•. deputado l.\fanoel A<ltdhet·to 
' do Oliveira Guifíi~i-~t,;, .} .T?~_g. 1.60. 

Cau•nelro de Rezende:. . . 
(Voto de pezar pelo fallecim.ento <lo COllSeliiilh'o·/1/f 

Joaquim D.!lphino Ribeiro d:~ Luz,) Pag. 1-t. ''--; 

Caselaao do l'Waaclmentol 
(Pela ot>dem.) Pllg. 2. · , 
( P~ln. ordem.} Pags. 8 e ~h . 
( Pela ordem ) Pag. 14. _/::, 
(Pela. ot·clem.) P;•t;. 1ti. ._;;;:. 
( l'el:l. ordem.) Pa;.t. 3ú. 
(Pela. ordctu.) Pags. :r1 e :li5. 
( Pt•orognção do pt·azu da lei especial de 20 t!e 

dezemht•o i'eb~im A Prd'eit.ur-a rlo DiAtricto 
l<'ellcral.) P\\g, ;)9. 

(Pela ordem.) Pag. 132. 
(Pela ordem.) Pag. 1:13. 

/ 
.-\;;r.e.,redo 1\larques: . . ~'~!'!1.~~~~ ~~ Foo_~~c~~ 

(Prorogação do praso da lei e~pecial de 2!:1 de 
dP;~,embi•o rio t90.2, J'elati ,.n, 1Í. Prl'feHurn dn 
D)i~t~~~Lo Federal.) Pags. r11, r;g, 5!), 110, lH, 
G:., (j,, e 61. 

l Apres.'mtaç•i.'> de tl'e.i pt•o;ectos de lei,) P!lgA. 
11:-, e 116. 

llorhosa I ... Jn11U 

(í'oto de pezar pelo fallecimento do general Ar
thur Os~ar de AnlradP. Guimarães,) Pnrr:;; 
Wlei~. "" 

Brieio Filho: 

(Pela ordem.) Pag. 8 .. 
l Pela ordem.) Pags. 131 e 135. 
(Rstabelecimento de F.mpr~Za'! de ArmrtzP.n~ 

Gfmtes.) Pag-. 1:-!R. 

Cnlogern"': 

(Reforma. th. lei el~>iLora.l pat•n. a$ elei~ões fe
. ~ral!s,) Pag~J, 6:>, S::í, ~J, 81, SS, 89, 90 e 

(Pildiclo par:~. q11a a Commissão de Fa1.mda e 
lndmtria emitta parecer sobre um projecto 
de lei.) P::~o~c;. i51 e f~,·~. 

!Cnrlmt CavalcAnti: 
(Pr~dirJf> p.'!ra que seja iw!luido na ot•Jem do 

flla o p1•ojecto n. 22 A, de 190L.) Pag. t5h 

( ll:ün.hele,:,imento de empt·ezn.s de Armazens 
n eraes.) Pag. 1:18. 

Domln,;o• 'Gulmnrile• : 
( Substit.nio:.:\(1 de m~>mhros d<l ~ommí!!lã(),) 

Pag. :>:L 
( n. ... fot•ma do. lei eleitoral pat'J. as olei~e". 

fedct•aes.) Paga. 109 e HO. 

Ednnr,lo Ramo•l 
( Pela o1•dem.) Pag. 1~1. 

Enéal!!l Martins; 
( :\cet·ea. da. questã.o do te1'1•it >t•io elo Acre e o 

pt•oce:limento do GovernJ do Amazt)nas.) Pag-s. 
·17 e 48. · 

(Reforma da lei eleitot•al p:tra. a:. elr~içõe8 
f~dérae3.) Pago;;. f27 e 12R. 

•~•mernldlno llandeh••u - · 
(Pela ordem.) P:-t.g . 8. 
( [nterposiç;i.') do l'·~l!!tl'so: de appelhtçã.o na~ c:w

sa.s em que d<!ca.hir a · União F'ederal ou em 
q·te a Fazenda Nacional fol' condenmada a 
qualquer pagamento .) Pags. 39 e 40. · 

( PI·oje;JtO de Jei rala.tivo á repNsentat;ã> de 
commercia.nte:; e indust1•iaes da pt•açn. do Rio 
de Ju;neiro sobrd a rotnlagern dos productoa 
dat~ fabricas.) · Pa!!l· -18 e 49. 

(Para enl}aminhar a votação.) Pag3. 1!10 et:H. 
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Fede•·lll.) Pog~. 79, 80, 81, 82, 83 e84, 

( Reforma da lei eleil01'al pnt·a fi& eleleões fe· 
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( l'~la ordem.) Pa g, 2. 

Lomenho. L'n8: 
( A' cerca. de u m projecto q ue concede lic<>nç:\ :.o 
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Pag~. 20 e 21. 
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Mnnuei rrulgenclul 
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lencins, ) PO\g~ . 53, 54, [)5, 56, 78, 118, tl9, 
120 , 121, 122 e 123. 

].tloreirn ~lvc8: 

(Pela ordem,) Pag, ij, 

Neivnr 
( Pnr~cer t•econhece n \lo deput~do pelo :l" t!i1• 

tricto do Di>tricto Fa•Je1• :>1 o S1•. Americo de 
Alb·1querque ) P11g~. 4 e 5. 

( Itefor1Ml d•t lei eld tot·a l pu r:c as el~iç ,>a~ fe. 
deraes) Paga . 42, 4:3 e 4~. 

PH••os de Mlr•,nda : 
(Pela ordem.) Pag. 139. 

Pnrnnho• Montenef~r•o: 
( Rêq·1erimento eolioitundo oópi:l do re~ula. 

rnento da lei de fallenciaB. ) P ag s. 2 1, 22,2:1 
24, 25. 26 , 32, 33, 34 e 3:5, ' 

( P~la ordem.) Pago, 129. 
(Reorganisaçiio da ju~ ~iça do District o F ederal. } 

Pag. 136. 
{V o Lo de pezar pelo fallecimen to do Sr. depQ. 

lAdo :Manuel A<lnlb~rto de OliveirA O >~ i ma. 
rii.es . ) P~gs. 159 e i60, 

Poulu Ramoa: 
(Pala ordem .) Pag. 134. 

Pre•ld~llle: 
Pags. 2, 4, 8, 9, t5. 10, l7, t S, 2 1, 30, :li, 3~, 

30, 10, 15, 53, 56, 73, 102, to4. H6, t2:l, m , 
t27, i2a, i31, t3i, t 36, t37, 139, 142, IH, 
i51, t 52, 154, 157, 162 e 163. 

Rodolpbo Palsio: 
(Reforma da lei eleito ra l para u eleiçÕúS fe

det•o.es.) Pags, 64, 65, 66 e tlS. ( Vi'le pngt. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, !0, U e t 2 do .1jff~lldir·t 
ao pre1ente volume. ) 

Rod1•lguea e:o~tiO';.Ia~ : 
~ ;;ela ordem, ) Page. 3i e 32. 

86 Freire: 
( Pa recer rooonhec~ndo d eputado pelo 3' ' dis· 

t ricto do Dis lri eto F edet•al o S r. Americo do 
, Albuq•lerque .) P aga. 5, 6. e 7 •. 
( Prorognçflo do p t•nzo da. !e• PSpects l de 2G d~ 

doiembN de 1902, r elativa nos pod~r"~ f.<l n· 
fe1·idos á Pr~feitttra do Disll·iclo Fedm tl. ) 
P~g~ . 38 e 39. 

·(Pela orr.d<'~m. ) Pag . {35, 

Tehl;efra de 8â; 
· ( PelD. orde~,) Pag, :1.8 , , 

Thumna CRVttlcantl : 
(Pela ordem,) Pàg . tos. 

ToJcntlno doe •nnto•: 
{ Peln ordem ;) Par .. i 5 , 
( Pelll·O!'dQm.) Pag'. 16, 

Toetor 
( ReprasentMão dn Sociedade ,N.ncional de Agr!: 

c uHilra !ollcita ndo u m a llluho pa.ra a expo 
siçào inlern acionnl de npparelhul a ulcool.) 
Pags . 75, 76 e 77, {)$• 

( Fs~a be lecíme oto 1le E mprPzas de Arm~zene 
rnes . ) Pa15'. 137 e i 38. · 

Trlndacle~ 
(Pe l_n ordem .) P og . 130. 
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vea·gne dt'l Abreu: 
( Falltcintento do Sr. deputado Manuel Adal

bet•to d 1 Oliveit·a Guimtm'ies.} Pa.g-9. J(j() 
(l iôl. 

.A.PPlDN:O:J:CRI 

Rodolpho r•al~iio: 
( Reforma ela lei cleitol'nl pat•o. n11 P.leíções f<>. 

<leraes.) Pags. 3, •L 5, 6, 7, 8, ~. 10, H e 12, 
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,\.cc:1o 1lt1 fJllil tnda o nrl. 1:1 rb lei n . .?:?!, 1\r. 
:20 dfJ nnyemhro d<> ts9L ( Pr••jecto n. ôl A, 
de lÇ)J~'.) rag::;, 1:11 e 18~. 

/\pplina~ão :\.s ohr.u dn i'•impr•i~'nci.'l dn Tlnião 
,, •lo Diillt•it'to l·'~dl'l'fll d;~~ di::;pr."ir;ÕI'fl ~ dn l••i 
11. ~w.· dn 10 r],~ _jnnh<"l .te 1~~h-,, com dnl.··•·
minadaA ai or·a~·-·~s. ( Pr·o,irdo n. 7, do ·J()O:l.) 
Pags. :!~, :!8, :!0, :10, (j:l, 'l:l:! c t::::. 

n~ ::(}"/r. nos ne!.u:::te>~ vencimcnln:'! de,~ pt·aticanlcs 
d•• ~"· cln~'ln ela .\dndni;;l•·ação dos <'Mreios de 
S. P n.uln. ( l'r·ojccto n. • rir. Hl.l::). Png. ll~ •• 
1W. 117, 111!,-1-W, ·J;,o c 1:-,r. 

Do 10 oj0 no.~ \'<>ncimenlo:; do pe.•so:-tl da Dologacia 
Fiscal do 'l'he.'lo:ll'O Ferlernl •'m S. Paulo. 
( Proiecto n. • de 100:! ), l'ngs. 14:-,, I W, 
H i, 148, 1-H), 1 ;-,o e t:-,L 

C"~ o nuni•s:ãn: 
l•:spN~ial, nome::lll:t pnl:l Mesa para inlcr·p.')t' pa

l'í1CCH' sobre o }H'Ojreto dn. rr{ill'llla. da Jeg·islat,::i.o 
eltlit01·al e sobre as emendas ao mosn1o :lpl'n 
,;nntndas. P::~.~. ti;g, 

ht Cam:u·a, nomendn prt.t•a i'epresentnl-n. no pre~
l.iln eivico do l\I:H·eehal Floriano Peixoto. 
Pn.gs. f 1-l e -ti:-.. . 

Da f!amnt•n, nomeada p::n·n reprrs~nLa.J-n. nos lnnn
•·aes elo dl'jmtacln Adalhm·to Guimarães c dn 
genet•al Arlhm· Os<·at•. Pag. Hi:l, 

COlutn•otui~so re~;inlenlnl: 

Do Sr·. llcpu!:vlo AnHH'ico de :\Hmrtrzerrpw. Pag. g, 
Dos f.;rs. dnpntarlos Au~')I1Ío Gonc"alves Pereil'::t d1~ 

~<i. Peixoto, Uayrnundo 1\g-osLinlJo Net·y, All
rc~liodeAmorim e gneús Mat•ti'ns. Pa1-1·· !1. 

llns St•s, deput.:vios r ·lo l•:~tndo do Al:llLo Gr·o~so, 
Af1ui·no-H.il•ei•·o c L_inrlnlpho Set·•·a. 1-':)1?· li. 

Dos St•s. dE'p\1\,flclos pot• l'et•nnmhuco. Dr•_ .Jo(;e l\lat•
l~l'l!ino da. H.osa o Sih·a o pot• i\fatt.o <ll·osRo, 
Sr. Benedicto de Somm. l'ng·. 18. 

n" St·. deptÜ:\1}0 pela Bnhia, llr·. l~duru·do l:amoR, 
Png·s. :11 o :w. 

Conce,_lilào: 

n11l0n.:ii:o do rln:t:. :wla::; ·~ •:n•·~nR, ( Pt••ljeclo 
n. 8, ele 1~11_1:1.) l'ags. :a, ::1; e :n. 

Cl"«!n~i'io: 

D1• Hllln •':'lM!o. prim:tr•ia. nl(ldcl<'• p.'lt':t nprendi1.P.S 
np t'ai'Í 'R. n:tP. o{l'icin:'R r.ustcad:ls prla União. 
{ l'r•ojceto n. :.:'0. de 1,\lO:L) l'ag. 1:!~). 

Do ~et·viço st.mogt•aphico·\}nt•;:t oSupt·cmo Tt•ibunal 
FerliJral. ( Pro}!eLo n. t::, de l' • .hJ:l.)Pag!". t:_;u 
o 1-W. 

Do tat·go ti.~ ajudante do Arl111inistrador dos 
Col'l'nio~ de S. Paulo. ( Pr·ojPcto n. • da 
~~~n:l.} I':-~g·~. 11.-,, 111i, ili, 11~, u0. 1:-)o 

() J:-.t. 

Ca•ctlil.os: 

De 2:!:9S·~~8-JO, ~?xlraordin:.wío, ao :.\fínisterio da 
lnolm;tt'ia e Vit:~ção pn•.·n p:1g-amenLo de ,-en
l.'imrnLoA dl'l npoR•ntarlori:t devidos ao C'llg'l'• 
nJWÍJ'O J•:!lli]in OiJI•hr•et]eekt, COJ)lf) Pho>f1• de 
d ÍRfrido d:-t nnp:u•tkii.n 01'!':1) dos 'f'nlr g'l':lpiJns, 
( P•·oje<:lo n. G, d·~ H lO::.} Png~. :!ti. :,ti r· r::t. 

De 1:!0:0110$, out•o, no 1\Jini~;lrl·io rins H.l'l:t•:iie~ 
l•:xttwiot·es, snppl"mentar ú vN·ha ajuda_s tia 
cmsLo da lei de orçamenLo vig·ente. ( Pro.JeCtf) 
rL li, de ·10f1:l.) Pag.q. :.!6, :!i- 5ti e 1:12. 

Do 170:Cit9-~~ oxtraordinnrto, ao Minif!t<"'rio da. 
.1usliçrt. c Negocio;:; lut.'riMf'fl_ p:-11'3. indemni
sat;:ii.o :'L Impt·cosn :\acionai dos Lr•ahnlhos l'e
lativos n.o projeet.o do Codigo Civil. (Pr·ojecto 
n. :1:14, dt~ 1\102.) Pags. !30, :n e ti9. 

De :!'7::-,\J:!~\lli, :1.0 l\Iini~terio da Gne1•r·a, supple
ment:Ú• á verha 20 1 rlo nrL t:: da lei n. s:~4, 
de ::o ele dr.r.-·mltro dn 1901. ( Pt•ojeclo n. :líiO, 
de 1\)[):!.) Pngs. ::li, :r;· e (ir!. 

De :::000$. ao !\Jinist,,t•io da Faz.'lt,l::t, Sll!)J)IP.ml'ntrt.t• 
:í. Vl)l'b:l üa ela }(•i de 1 rc::unmllo de 1901. 
( l't·1~jr.cto n. !H:!. 1le HIO:!.} Pagr;. ~G. ::7 e 70. 

De 1:000$. an MinisLet•io da Fa:~,enda, Rllpplerrtontat• 
n vcrha I ;a d:t ll~i do or·carnento dP. f!)OI. 
(Pr•ojcclo n. '110, 1le 1\10:!) Pagil. :~(;', :n•, 
;,r,e H:!. · 

De 3:91i~iWi:!, no :\finisl,el'io da Ind_ustria e Via~;ão 
supp'lementn.•· ú \'t'rh:-t 0"-Cnr•·eioR-da. lt>i de; 
ot•ç:-~menl.o<l'~ 100)( Prn.i•'<!~n n. '2:-,7. do1901.) 
PngR. 3(i, :n. :-.1í e 1:l;!, 

A' ~ocierl:!<la Or.rrnria dl'l S ••• TtH6. em Orn·o P•·el.•1. DP- ·1.1.UO:üOO;S, l'speeinl. ao J\linisln•·io da Tndnstt•i g.· 
do uso rl1~ um ~>l'OJ'l'ÍO n:winnn.l p:.wa. a Jll:t- n \'it1\~:\n, p:u·a oe,~Ot'l'l"l' ;'1s dc·Riwzn;:; ('<)Jll n 
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repre~enLa~ão do llrazil na Expos ição Uni
vct·sa.l de S. Vliz, nv. America do Nor te . 
( Pt·ojecio n. 9, de 190:1. ) P~gs. 44 , 57, 1:13 
e {53 , 

De t:t·:M$1:1?, <lxtraordinnrio, no i\Iínistario tlrt 
i>Inrinha , para pagum ento de dill'erell~:u de 
~ollo e e taprt ao~ o!nciMe do quad>·o extra
Õrtlinari• e ria l'SSCI'VIl. ( Projecto n. n, de 
l9):J.) Png~. 44, 45, 78, t a3 e 152. 

De H:llt'J$.'354, c:s:Lraordin a!•io, ~o Minist er io !la 
Justiça, pnra pag:llnen-to de vencimeuLos ao 
consul tor g~~nl da Repu~!icn: , ( P:ojecto 
n . 14, de 19~. 1 . ) Pn~s . 4~. 18, t.l3 e i a2. 

De 2.000:00()$, exkaordmat·io , !lO Ministerio dn 
. · Guerrv.. po.Pa oceorre!' ás dt>•pozas com a mo

bilisncão daa fot'çM d" exe•·cito em oocnpação 
mll i to.~ no ·t;t,rritorio d o Acro . ( Projeeto n. f:i, 
de 1\JO:l. ) Pags. 45, 78, 79, 13:!, 1:34 e 139. 

De 30:000$ , o~trno .. dinario , ao Ministerio da ln
dust r ia, para occot•rel" ás dc5pezas com a re
cepçiio d:ls e~ Iradas de ferro Bahia ao S. l<'ra.n
elsco, ramal do 'rimbó, e Recif, a.o São 
Franei•co, ( Projeoto n . 411 , de 1902.) Pags 
{Ü~ A f35 

.. De S:7f~139, e~&r:~ordinnrio . :10 i'liinislerio da 
Industria, pa1•a )l'lgAm •n!o de ordenad1111 a 

. Francisco Aureliano lhrtllll\;\, 20 e>1!:1cial dos 
corr eio• de Alagt)u. ( Ptojecto n. 24, de 1903.) 
Pags. 140 e 14L 

. De 3:000$, edraol'dinnrlo, ~o ~liuislet•io da Fa 
·zenda, pat•a reUitulção a Agostinho José 
Cabral ou a seus legítimos bel'dllito~. {Pro
jeclO n. 25, d& 1903.) Ptl!:S. W , :1.42, e :!4'l. 

~_I)e t t7:000$, extrMrdlnnio, ao M i nist~rio da 
Vinção, para pagallll!nto6. Companhia Victoria 
a i\linas, ee.~sionaria da E6Lrada de Ferro 
da Víetoria a Diamantina. ( P rojeef.O n. !U4, 
do :!902.) ?ag. 15.1. 

: ·Declol'aç ióo de "WO~u: 

:.DO Sr. de11utndo llrlsannalt de Oliveira . T'ag . 17~ 
::-J)o Sr, deputado llricio Filho, Pag. t43. 
·nos ~· 1·s . deputarlos Sâ Ft·eh·e, Americo de Albu

·:'· que1·que e Augusto de VasconcelloR. Po.g. 14:3. 
. Do .Sr . deput11do José Bo1tifacio. Png. i4.3. 
. . ! 
~,:E•tnbeleclm~nto de Emprezas da Arm3zén) 

. OerMa . ( Pr0Jecto n . . H(i A, de ! 001 . 
. Par, 137, :138 e 13V. 

;,Jl'ft"orea da lei d~ cubotagom, nrL. <{o, para o 
· ·. auuoar , a farlnbt~, o fumo, o s:at•qQe, o arroz, 

o foijlio, e OIÜI'01 pt•oduc1oa ae.r~eolns . a fi m 
de SP.V8m Mn.<irl&ruc.loa genet'Ol (te faoil d~t~
l'ioracKo , ( l'roj ~c\o n . 3'13 A, de 1902,) 
Pag. t53, 

·~«wln• foren•e•di\.jua!ica local úo Distríclo 
·" · Fedoral. ( ProJ.•clo n, 319 A, de f9J2). 

·P nge. f52 e :153. · 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

~Primoira sos~.ã~ ua uninta Io~tslatura ao G011gr~~-~.n . Nacimml 
• "',\ ... \_~\ ·-.'~ õ I~ '- ',<' 

Ha SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1903 

P1·esidenc'a do.~ Srs. I)mda G1.ú1nanTes (P1·esiclunle), Ofivei1·a Fi[JifCil·edo (fo Vice-J>;·~-
sídente) e JY~ula Guimw·cies (P;·esir/ente). .; 

A ·s 2 l10ra.s dn. tarde, procede-se á clw.ma.
:la, a que respondem os Srs. Paula. Guim<L
c'â·~s. Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Wanderley de l\Iendon<;a, Joaquim Pires, 
Hosn.nnah de Oliveira, Passos :Miranda, Ar
tlmr Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio de 
jlh·anda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
Jusé Enzebio, Urbano Santos, Luiz Domin
gu(;s, Rod1•igues FernJ.ndes, Guedelha Mou
l'ão, Chrlstino Cruz, Dias Vieira, Ra.ymundo 
Al'tilur, Anizio de Abreu, João Gayoso, Be
zorril Foritenelle, Virgílio Bl'igido, Thomaz 
Cavalcanti, Frederico Borges, João Lopes, 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Gonçªlo 
Souto, Tavares de Lyrn., 'Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva, Pereira. Reis, Paula e Sil
va, vValfredo Lea·z, Trindade, . Soares Neiva, 
Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, Affonso 
Cost<L, Celso de Souza, Bricio Filho, Pereira 
de Lyra, João :Vieira, Esmeraldino Ba.n
lleil•a, Moreira Alves, Julio de Mello, Cor
nelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernll.mbuco, Elpidio Figueiredo, Arthur 
Orl:mdo, Epaminondas Gra.cindo, :Euzebio 
de Andrade, Rodrigues Doria, Joviniano 
de Carvalho, Felisbello Freire, Oliveira 
Valladão, Domingos Guimarães, Noiva, Cas
tl'o RebeUo, Tosta., Balcão Vianna, ·Felix 
Gaspa.r, Eugenio Tourinho, Adalbarto Gui
marães, Satyro Dias, Vcrgne .de Abreu, Au

.gusto de Freitas, Pinto Dantas, Tolentino 
dos Sa.ntos, Paranhos Montenegro, Rodri
gues Saldanha, Marcolino Moura, Bernardo 

Horta, .José Monjardim,· Ga.ldino Lol'Oto, He
rcJia tle Sá., Correitt Dutea, ~rcllo Mattos, 
Augusto do Vasconccllo.;;, Sei Freil'C, El'ico 
Coelho, Fidolis Alvos, João Ba.ptista, GaJvão 
Baptisttt, SUvu. Castl'o, Lourenço Baptista, 
L3.urind.o Pith, Pereil·a Lima, Julio Santos, 
Henri1ue Borges, Cruvello Cavalcanti, Mau
ricio de Abreu, Oliveira Figueiredo, Carlos 
Teixeü•a Brandão, Estevão Lobo, Bernardo 
Monteiro, Joio Luiz, Ribeiro Junq.ueira, As
tolpho Dutra, Penido Filho, .'\.ntllero Bote~ 
lho, João Luiz Alve.~, Leonel Filho, Antonio 
Zacarias, Laniounier Godofredo, Calogeras, 
Sabino Barroso, Manoel Fulgencio, Arthur. 
Torres, Bento Nogueira, Lindolpho Cae
tano, Olegario Maciel,· \<Venceslâo Braz, Ro~ 
dolpho Paixão, Jesuino Cardoso, Bernardo 
de Campos, Domingues de Castro, Re~ 
bouças de Carvalho, Costa Junior, Fer
nando Prestes, Amaral Cesar, Fert•cira 
Braga, José Lol)o, Alvaro de Carvalho, Can
dido Rodrigues, Joaquim Teixeira Brandão, 
Candido de Abreu, Lamenha Lins, Carlos Ca~ 
valcanti, Francisco Tolentino, Soares dos 
Santos, Juvenal Mill~r. Marçal Escobar, 
Germano Hasslocher, Xavier do Valle, An
gelo Pinheiro, Victo:dno Monteil•o, Domingos 
Mascarenhas, Cassiano do Nascimento, Ves
pasiano do Alb3querque, Diogo Fortuna. o 
Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa pal'ti
cipa.da os SL'S. Raymundo de Miranda, -Be
zamat, Vrw. de Mello, Eduardo Pimentel, Mo-
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rciro da Silva, Paula Ramos, 
e :'l.ltredo Varella. 

Barl,o.>n. Lima iotm•esses e outra aU:toriz&ndo· o Podor Exe
cutivo a conceder um anno .de licença, com 
ordenado, ao agen te da estação do Sitio da 
Estra(~:.t. de Ferro Contra~ do Hra,;>;il, co~onel 
Francisco da Co.~ta ArauJo.~Inteirada . 

E sem ct.usa os Srs. Francisco S6., AMon 
Mila.nez, Ma.laquias Gonçalves, Angelo NAto, 
Arroxella.s Gatvã.o, Leovegildo Filgueirat, 
Rodrigues Lima, Moreira. Gome3, Bellzario 
de Souza., Paulino de Souz11, Francisco Veiga., 
Viríato ){a,scarenhas, JosC! Donifi\CÍO. Gastão 
dB. Cunha, Ditvíu Campista, l''ra.ncisco Ber
nardino, Carneiro de RozenJe, Buuno de 
Palva, Ada!!JC~rto Fe1•mz, Bermn·des de Faria, 
Henrique Salles, Camillo Soares Filho, Carlos 
Ottoni, Carvalho de Brito, P<~.dua Rezende, 
Galeão Garvalha.l, Francisco Romeiro, Valois 
de CaStro, Arnolpho A1.evedo, Eloy Ch~ves, 
Leite de Souza., Pa.ulino Carlos, Francisco 
?IIal\a, Azevedo Marques, Rodolpho Mira.nda, 
Bernardo Antonio, Abdon Baptista, Ellseu 
Gnilhcrme, Ja.mcs Darcy o Camt)()S Corttet'. 

.\.bra·SC ~ Se.iSt~O. '• 

E' lida. c sem debato approvada a. a.oh da 
se~são antoc<Jdento. 

O Sa·. .Joaquim Telxelra 
Brandlto (pelrt ordom) -Sr. Presidente, 
acha.ndo.se na. ante-sa.la. o Sr. Hermenegild .. 
de MorMs, deputu.do reconhecido pelo E~tauo 
de Goyaz, :paço a. V. Ex. que- nomeie a 

· commtssão competente pa.ra o ir receber e 
introduzir no ·recinto. 

Do mesmo senhor, de i:;ual data, communi
cando quo pelo Poder Executivo fo t•am sanc
cionadas ~s ·seguintes l'C3Soluçlios do Con
gresso Na.ctoual, das quaes envia. um út~ c:1da 
um dos respectivos auttJgPaphos-un:w. auto
rlza.u~o a r.Jvorsão a D. Lucia. Barbosa de 
Amor1m da ponsão m ensal de 36$000 que 
pc1·cebül seu marido o alferes honorario do 
exercito Luiz AIV03 Danl as de Antorlm e 
out ra. . abrindo credito. de 11-:645$000, pára 
pa.ga.menw de Felismino Soa.res & Comp. da 
segunda_ metade do valor t otal das obras de 
repara.çao das caldeiras do to1·pedeira. S ilvadc 
e outra finalmente abl'indo o credito de 
130:000$000 para. l'ea.lização do me:but•amca
tos na Escol& Nnvnl.-ln$eirada. 

Uo m~mo sonhor, de igual da.ta, transmit
tiodo os a.utogra.phos das resolueõea do Cou
gre3so Nacional, devida.mentB s~nccionados 
abrindo a credito do 7:500$000 para pa<>a;. 
a Antonio do Cash·o Gandra a fa.ctura

0 

lilo 
t1·a.p~che da ca.pita.nia do porto de Santa Ca
tharma. ; do 260:000$000, para. indemnizar 
o Banco da Reptlblica, do que adean tou para 
de~pezas com, a, recep~âo da. e~quadra. do 
Chtle e e:Jteqmas de d1ploma&as da mesma 
nação ; e ·de 152.596$482, supplem entar ás 

O Sr. Pre8ldente nomeia os Sra. verbas 8". 9 .. ,14, 18 e 19 do Orçamento em 
3o e 4" secrata.ríos para. a referida com missão, vigor. -Inteirada. . · 
a qual introduz no rdcinto o Sr. Deputado o·o mesmosenhor,de20domezproximopas
Hel'menegildo de i\Ioraea que, dopo!s de p1•es- aado, communica.ndo-que pelo Sr. P-t·e,.idcnte 

· ta.r o comp1•omisso regimental junto á me~a. •. da Republica · fvra.m sa.nccionadas as reso-
toma. a."SSento. lu~es . do Congresso Nacional, das quae! 

env~a. um. de cada. um dos a.u togra.pbos-urna, 
abrmdo o credit() extraordin.~rio dB 40.$5:~. 
ouro, c 2:~:694$241 , p!~.pel , para pa.ga· 
mento do d1v1das de exercicio:l findos de di· 
versos ministerios e out ra a.brinJO O credito, 
tambem extraordinarh>, de 215:425$059,pari 
pagamento da. garantia. de juros da. Estrada 
de Fe:ro Cent1·al de Ma.ca.llé, no exetocicio 
de 1900 a 1901. -- Inteirada., 

O Sr. Cassiano do Nasci
IDcnto (pela ordem.)- Sr. Presideo te com
munico a V. Ex. que o Sr . Deputado Bar

_. · bosa. Lima, por enfermo, deixa de compa.
recor ã sessão . 

O Sr. President:e- A Mesa fica 
· in :e irada. 

Passa se ao expedicnt1. 

. O Sl'. Alencar Guima rães 
(1.0 secretario) procede á leitn.ra do seguinte 

EXPEDIENTE 

OffiúiOS! 

Do St•. 1° Secretal'io do Sonado, de 18 do 
mez findo, t ra.usl'littindo os autographos da.s 
r esoluç.ões do Oongre.~so Naciont~ol, devida.

' me~te saneclona~os, ·uma ~al}ul ta~ do aos pro-
-· .. _tlsstonaes de agricultura e mdus.tr1a.s t·ut·a.e!llL 
~~ - org.a~ação de syudica.tos para. de fesa. de seus 

_ Do mesJl?.osenhot·, de ig ual data, t ransmH· 
~ndo, dov1damente sa.nccionadas a.s rosolu· 
ções do Congresso Nacional- uma concoden· 
do pensões, de 150$ mensaes a u.' Franoisca 
~lisa. de Cas~ro Ara.ujo c de 848$ a.lllmaos, in
dopendeute do m eio soldo que já peree ~~~ •. 
a D. l\lartlna Rodr·iguos Cabral, o a quo crw 
dous Jogar es. tle conferentes e um .gu:u·Ja
mór na Alía.u!l.ega de Pata.naco-uá. - Intet· 
ra.da. · o · 

pu me:>mo senhoi', do igual dald , t l'an&-
ffilttindo, devidamente sanccionwhs as re
soluções do ilingresso Nacional - u;ua, l'e· 
guhndo a audielicia do procurador gMl·l da 
Republica.; outra. concetlendo à pensão men-
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~a.l üe 1:000$ á viuva e aos oito filhos do Dr. 
)ranoel Victorino Pereira.; e outra appro
V'ando o acto addicional dG 14 tle dezembro 
de 1900, assig1mdo em Bruxell<Ls e rel<Lti vo (L 
cJnvonção internacional.-Intoirad.a. · 

Do mesmo senhor, de igua,l data, trans
mittindo, devidamente s~nccionadas, as re
soluc;ões do Congresso Nacional -uma, abrindo 
0 cl'edito de 60.000$, supplementa.r á vorba 
:lO do art. 23 da lei n. 834, de :·w do dezem
bro de 1901; outra, o de 8:09~$92l,extraordi· 
na.rio, para pagamento ao professor do Col
legw Milit u· Hemeterio José dos SJ.ntos, de 
ordenados a que tinha direito e deixou de 

• percebJr, e a ultimn., 'de 7:244$, tamhem ex:
tra.ordinario, para pagamento de dons em
:prega.dos da extinct·.1. commissão de Melho
ramentos do Rio Parnahyba. -Inteirada. 

Dfl mesmo senhor, de igual data, com
municando que foram sanccionadas as reso· 
luções do Congresso Nacional, approvando o 
protocollo celebrado nesta. CapitaL em 29 de 
maio de 1901, entl'e o B1•azil e os L~sto.do:-; 
Unidos da AmericJo do Norte, autot•izando 
o Governo a fazor aos cidadãos Manoel Bento 
da. Cruz e João Baptista de Oltveira, pelo 
pPazo de 50 annos, a concessão para. funda· 
ção, uso e goso do serviço de transporte o. 
vapor no Rio Paraná e passando para admi
nistracão federaL os serviços de hygione lle· 
fenstva da Capital da. Uniãõ.- Inteirada. 

Do me~mo senhor, do igual tl:tta,tr•an!:lmit· 
tind.o,devidamente sanccionadas, as resolu 
çõe~ du Congresso Nacion ... 1,-nma, abrindo 
o credito supplementar de 25:000$ á verb:\ 
-Eventuaes-do art. 2° da lei n. 834. de 30 
de dezembro de 1901; outro extraot•dinat•io, 
na iinpJrtancia de 320:i74S , para. diversu,s 
obl'as nas Faculdade de Medicina do Rio do 
.Janeiro e da. Bahia; e o credito supplomen
tar de 120:93\J$207 á verba .32, de :JO do de
zembro de 1901.-Inteirada. · 

Do mesmo senho1•, de igual data, transmit
tinclo, devidamente sanccionadas, as resolu
ções do Congresso Nacional, uma abrindo o 
credito de 100:602$658, supplement::t.t• á ver
ba n. :37, do art. 3°, da lei n. 834, de 30 de 
dezembro de 1901; e de 59:335$, extraordi
·nario; para pagamento de moveis e accesso
rios uecurativos no edificio destinado ao ser
Viço da J ust:ça Federal, e outra de l :800$, 
extraordina·:io, para pagamento de ajudas de 
custo a varios Deputados e um Sonador.-
Inteirada. · 

Do mesmo senhor, de 21 do mez proximo 
findo, commnuicando c,tue o Sr. Presidente 
da Republica sanccionou as seguintes resotu
·ções do Congresso Nacional,-uma abrindo 
credito e:ltrao:rdinario de 3:000$, pa1•a resti
tui<;ão de deposito de igual quantia, feita em 
moetbs de bronze por Adolpho Gomes Netto, 
·e outra de 27:963$133, equivalente ao caro-

bio de 1131(:32 por 1$ n, frc. 35.105, pa1•a oc
coeret• ao pagamento á Socidté Anom;me de 
Paris, por fornecimen to:-j de canhões e a.rti
lharia do c~tmpanha.-Inteiradu,. 

Do mesmo senhor, de igual data,, commu· 
nic:m~o quo o Sr. Pre3idonte !la Ropublica 
s1nccwnou as resoluções do~ congresso ·Na ..... 
cional, das quaes envia. mn de. éada. um do~>~:--... 
I'especti vos au t.ogt•apbos-uma, concedendó/J' 4 ·~ 
licença, com orden<tdo, a l"I'ar.wisco Rodrigues '-~ 
do Azevedo, 2° cscripturario da Alfande~ do 1 
Pará, e outra, conceLiendo licença, cJm todos 
os vencimentos, ao Dr. Luiz C:ruls, director 
do Observato~·io do Rio de Janeiro. -Intei- " 
rada. · :.:. -:-;:,;; 

Do mesmo senhor, de igul\l da.ta, trans··"' 
mittintlo os autographos dos decretos do 
Congresso Nacional, devidamente sanccio
nados,-um,fixando a despeza. geral da Repu
bltca. pa.ra. o exercicio corrontc; outro, cre
a.ndo o loga1' do omcial privativo o vitalício 
incumbido de rogi.-tt·o 1iLcult<•tivo de titulo, 
documentolJ o outros papeis para authentici
dade 1lO:! mos mos, e ontt•o tla rcsolu~·ão do 
Congt•esso Nacion:Ll abt•indo o credito de 
4:.286$000, para dat· cumpt•im:mto á sent::mca. 
do juiz lJcccional tio Ceat•ti, que condemnou i\ 
F.Lzendi.\ Nacional a paga.r ú. Compa.nhia. 
Uniftú Coaronso o aluguel da casa occu
pa.da pala Rep:trtição dos Corroias, multa e 
custas do p1•occs~o.-Intoirada. 

Do mesmo senhor, de igu:.d data, trans
mittinuo os aut •graphos dos dec1•etos do 
Congresso Nacional sanccionados pelo Sr. 
PresiJento da Republica - um, regulando a 
antiguidade do posto de officiaes do exor·cito, 
a que de refere o art. 103, da lo i n. 350, do 
5 de dez:Jmbro de 1894, e outro isentand.> dQ 
qualquer imposto as etapas forneci,las aos 
officiaos do exercito o armada. - Intoil•l\da • 

Do mesmo senhor, de igmtl data, commu
niccmdo que foram sanccionados o decreto e 
resoluções do Congresso Nacional dos quaes, 
envia. um de cada um dos respectivos auto
graphos-um, autorizando o Governo a pro
mover, desde já, â effectivida.de do posto os 
a.lferes graduados pela lei n. 353, de 9 de 
dezembro de 1H95, e outra, autorizando a · 
abertura do credito especial de 100:000$000, 
para despezas com a mis~ão encarregaria di1 
questão de limites com a Guyana Ingleza e 
conceaendo um anno de licenç::t, com o'ede· 
nado, a PaulJ Orozimbo de Azevedo, admi
nistrador dos Correios de S. Pa.u~o. - Intei
rada.. 

Do mesmo senho1·, .de .22 .do mez findo, 
communicarido que pel() Sr. Presidente da 
Republica furam sanccionados os decretos do 
Congresso- Nacional mandando passar . pára 
a administração federal os serviços ·de hy
giene defensh·a da Capital Federal, e appr~~ 
vando o protocollo celeb:·ado nesta Capital 
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em 2g do maio de 1901, entre o Brazil e os 
Estados Unidos da. Amerlca do Norte. - In
teira.da. 

Do mesmo senhor, de lguat data., trans
m ittindo. devida.mcnt:J sancclonada.-; pelo 
Sr. Presi().onte do. Republica, as l'llSoluções 
do Congresso N.acionaL,-urna, abrindo o oro
dito de 25:000$, supplemontar á verba -
Eventunes-do a.rt. 2• da. lei n. 8:14, de 30 

· ll.P: dezembro de !001, e out.ra concedendo a 
Manool Bento da Cruz o Joã.o ·l:!a.ptísta de 
Oliveira. a concessão, por 50 annos, pa1·a. 
fundaçlio, uso e goso do seryiço de transporte 
a v!tpor n;> ri;; Paraná, na. confluencia. nos 
rios Pa.rnahyba. c Grande.- Intcu·a.da.. 

Do mesmo senhor, de 2\l do mcz ultimo, 
communicü.ntlo que íi>ram sanccion:.Ldall' pelo 
Sr. Pl'(JSidcnte da Rcpublicu. as l'esqluçõos 
do Congresso Nacional, du.s quaes envià. uma 
copia du ca.da um dos respectivos a,utogt'a
phos,-uma, abrindo o credito d.e 426:618$352, 
supplemento.r á. verba. Il& do art. 23 da lei 
n. 834, de :10 de dezembro-de 1901, e outro 
extraordinario de 705$600, para cumrl'Íl' a 
sentença. do Supremo Tribunal Fe,lm•a , que 
condemnou o. Fazenda Nacional a indem
nizar a Joaquim Gomes de Souz~ B~ago. da. 
quantia. que pagou pelo laudcro10 o 1mposto 
predial em debito, ao tempo em que arre
matou um prcdio, em virt.ude da execuç.c'io 
que a mesma. Fazeuda moveu contra o ex
tllesoUI'IÚ!'O da Estrada tio Fo-.-ro Central do 
Bra.zil a Joaquim da. Silva Guimarães. -

· Inteirada. 
Do Ministerio du, lndustria, Viação e Obras 

Publicas, de 30 do mez ultimo, enviando o 
1-equerimento em que o ajudante de estação 
de tn classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, João da Motta Macedo, solicita .do 
Congresso Nacional um anno de licença,, com 
:vencimentos, para tratar de sua sauda, em 
prorogação á de igual tempo que obteve do 
mesmQ Congrasso.-A' Commissão de .P.:ti
ções e Poderes. 

De Custodio .José Pet•eira. da Costa, 'Pl'o
pondo-se a vender ao Esta.do uma riquis.~ i. 
ma. collecç,'lo de specimens niinera.logicos d 0 
Braz! I. -A' Comrni!:'s."i.o de Orçamento. 

O Sr. Presidente. - Está findtt •t 
leitura do expediente. ' 

Si nenhum Sr. Depnt.."õ.do quer usar da pn.
l[Lvra na hol'~ do expedieuto, vou passa!· ,~ 
ordem do ditt. (Ptm~a ). · 

ORDE:I·l DO DU. 

E' ~nnunciada a di scn~"iio tio pa.l'emw n. ~!. 
de 190'1, t•cconhecondo DopuLa.:!o pelo 3·· ·lis
tricto tio Dlstricto Fcdera.l o Sr. Amo 1 ·i ·~•.• 
de Albuquerque, com o voto em scpat·auo 
tio Sr. João Luiz Alves reconhecendo o -~ r. 
Honorio Gul'ge l. 

O Sr. João Luiz A.lve!!l
St·. Pr~idente, .não pedi a palavra pa.m ·;ir 
discutir o pa.recer quetive a honra do clt\bo
rar; _podi a. Pllla.vr(l. a.penas pat•a decbt·;u· <i 
Commlss..'io, como uma. l10menagem a. I.' lia c 
na dcfe$a do I)) cu procedimento, que por pt•o
hibiç.'io do meu medico assi~tonto, em vüLn· 
de de grave mole~tia qnc a inda me pt~ostra, 
sinto-me impossibili tado de defender o P <Ll'C· 
cet• que elaborei. 

o Sr. Presiden-te-:'lão htm.Hlilo 
mlis quom pe,:a. a p Ltl:nT!.t, .. 

O Sr. l'Weiva-:-Peço a palrwra.. 

.O Sr. Presldent.e-Tem a. pal<~
vr::t o Sr. Deputado Neiva.. 

o ~r. 'N.el-va vem á t l'ibuna. coru o 
in tuito &penas de fundamentar o voto ctn 
separado de seu illustre co li e ~n. o SL·. .Tono 
Luiz Alves, qne decla.rou acha.r .. se doen t!! c 
não .poder, }>OI't::tnto, defender o seu parecer. 

O orador, depois de ex.aminar as netas o o 
proprio parecer da. r.na.ioria. da -Commi~são, 

.- Requerimentos: que ta.mbcm se manifcstou ·pela. .a.nnullaç.'io 
Do capitão-tenente h :jnorario da armada, de 15 scccõas, diz que o Sr. João Luiz Alves, 

João Manoel Fontes, em additamen-to ao seu pa.ra formuhtr ·.o seu parece1', baseou-sD uos 
an~t·i or requerimento, · obrigando-se a dar proprios documentos fornecidos p elo Sr. 
mais 5 y, em benefieio da lavoura do ca.fé e Americo de Albuquerque. 
do assucar de canoa.. ei.c.-A' Commissão da Para. ct>a.te;;tar <\ ele ição do Sr. Honorio 

· · Fazenda (a quem foi remottido o anierior Gurgel, dividiu 0 sr. Amélrico de AliJuquce-
requ()rimonto). .que a. suo. argumentação em -duas partes: m~ 

• · Do erigenlteiro civil Gushvo Estrenne,,pe- na primeira.,crta. aapura.ç:ão.dos jornaeo quo, 
d.indo a coilc88São para . construir, mediante .dtz eUe, o cotlocara.m em.tercei-ro loga.r. O.l'lt, 
as condições que estabelece, uma .estrada de •deu -se exa.cta.mente o contrario. ·Com cxce
ferl'O que ligue o Sul do Bsta.do do Ma.tto- pçiio do O<n··ro(o da .Ma11h<i, que, ·aliás, deu o 
.'Gro:3So com o tit~oral, seguindo o trr~çn;do resultado incomple-to , toda. a imprensa. na 

• que apresenta.-A Commissão das Obras Pu- sua apuracão coilocon o Sr . Amcrico de :\I· 
··· ... blícas. buquerque em .qn-arto logar. 
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A segunda parte da contesta(~ío baseia-se 
c!l1 documentos e criticas de jornaes. Ora., 
·tind:.t aqui, o resultado (l contrario ao cancli
;ltttu. po1:3 que o;, jot·naes reconheceram que 
u SI'. Hono.-io Gnrgel el'a o Deputado eleito. 

Deve, po1•tanto, prevalecer o parecer do 
sr . .Juã.o Luiz Alves, annulla.ndo 15 secções e 
111a is 4. Sommados os votos, vê-se que é o Sr. 
Honorio Gurgel quem devo sor reconhecido. 
(Jf,,.::fo bem; muito bem). 

O Sr. Sá Freh•e (')-Sr. Presi
dente, não era de fórma alguma. meu intento 
tomar parte na discus .~ão do parecm• da 3o. 
Cu1t1missão de Inqnerito; não dosejn.va falla.r, 
pol'quc sentia que o parecm· estava formu
latl•.l de tal modo, p1wtuzin argumentos tão 
condw1entes, que não era. necessaria a di:'!· 
cuss:To no seio do Parlamento para que a vi· 
ctol'ia da boa causa, a victoria da. sobm·ania 
popular, a victori'a do voto livre! dos suffra
gios do po1o, fosse sagrada pela. Camara. dos 
Deputados. 

Ainda bem, Sr. Pl'esid t•nte, percebi que a 
tlefusa do digno represcnta.nte do Estado da 
Bahia era fraca : S. Ex. não parecia aquel
lc küa.lha.dol' que- vem sempre <'t tribuna com 
argumentos fortes, a esmagar o adversario; 
S. Ex. trouxe, unica o exclusivamente, para 
a discussão do assumpto a opinião dos ctm
didatos contestantes. 

Qual é, porém, o pa1•ecer, qual é o voto 
vencido que se poderá fundar exclusivamente 
em allegações produzidas por candidatos que 
:.tspiram obter a entrada nesta Casa~ 

O criterio da. Commissflo de Inqucrito não 
é o de um juiz de facto, é o do um juil de 
direito; não é bastante que se declare que 
tal secçã.o é nulla, que tal outra é viciada, 
para que a Camara acceite a opinião de que 
essas secções são nullas, são viciadas : é ne
cessario, antes de tndo, que a Commissão 
dig;t <:í Camara. dos Deputados por que moti
vo todica que ta.es secções sejam nullificadas, 
para, quo possa. entã'O a Camara acceit::tl' 
taos nullidades. · 

Não desejo, Sr. Presidente, prolongar o 
deba.te, e, proposihlmente, fiz um ligeiro 
re:;nmo das contestação.:; dos candidatos e 
t~ouxe argumentos c1ue, me parece, deixa
rao <l. Ca;mara fóra de toJ.a a duvida sobre a 
inillndivef necessidade de ser a.pprovado o 
parecer da. . Commissão. 

Vou ser pratico, explicao rio desde já ·o que 
ha sobre o assumpto. 
o voto vencitdo do digno relator da 3a 

Commissão .de Inquerito termina dando ao 

(•) EsLc <li~c~r;o r.Ül ~ui rcvhto rolo orado1•. ' 

5 

Sr. Honorio Gurgel 756 votos, ao Sr. Cru
vello Cavalcanti 537 e ao Sr. Americo de 
Albuquerque 265 votos. 

Ora, Sr. Presidmltc, para o cffeito do che
gar <1 este resultado, foi necessario que, J!, 
digno relator da -3a. Com~nJs·são .. de : Inq.~e~ .. itq~ · · : ~ ... 
a.purasse uma acta onde osr. Honorio Gur~ 
gel teve 230 votos. .< ,.,, 

Bem pocli<t acontecer, Sr. Presidente, c1ue 
esta ·acLa estivesse · escoimad<t de vícios e 
defeitos, devendo em~ctivamente ser apu
rada ; mas vou apontà:r.~á Ca~uara quaes são .. - .c 
os vicies e defeitos que tabi;e:t~to~tóm• . ., ~\~ 

Digo que esstt acta não póde Sãi'·ci:pttra-d-a:: -
primeiro, porque doll<t consta ter começado 
a chama.da dos eleitores ás 9 horas da 
manhã, composta a mesa de um supplente 
dos mosarlos. 

Orn, si a mesa póde Set' organizada até ús 
lO horas, era. nataral quo se espera.sso, a ver 
si chega.vam os mesarios ; entretanto, a 
installaç~ã.o da mesa foi í'eit:t ás 9 horas, com 
um supplcnte, e eu poderia mostra.r á Ca
mara que (tS mesmds novo horas começou a 
chamada dos eleitores. 

Será possível- e chamo para o caso a 
attenção dos Sl's. Deputados- que uma. acta 
eleitoral com vicio desta ordem seja apu
rada.? Po1s o dign0 relator do voto vencido 
a.pura esta acta, que dá 230 votos ao candi
dato Honorio Gurgel ! ... 

Nã.o fica.m, porém, ahi os vícios e defeitos 
da mesma acta.; aincla existem outros, que 
apontarei á Camara. 

Della não consta o numero de eleitores da. 
secção quo deixa.mm de votar, contra a. dis
posição expressa do a.rt. 42, L da lei n. 35, . 
que exige soja feita tal declaração. 

Não é tudo: existem outl·os vi cios na acta. 
em que o contestante tem 230 votos, pois 
ainda se diz que grande numero de eleitores 
votaram na respectiva secção, exhibinélo ti
tulas sem a declaração de nomos c nu
mero. 

Qua.l o C"iterio pratico para se verificar 
que effectiva.mente taes eleitores votaram, 
si, exhibindo elles titulos por não estarem 
seus nomes incluído::; na lista tle chamada, 
não foi declarado qüaes os que assim . vota
ram, nem qual o numero! 

Ainda não é tudo : a acta não declara o 
numero de cetlulas recebidas, e, finalmente 
constando terem votarl.o muitos eleitores da 
()a. e 10a secções, ·não se . faz menção de seu 
numero nem de seus nomes, Mso extraordi;. 
nario para o qual chamo especialmente a 
attenção da Camara. . 

Votáram, creio eu, 200 e1eitores ... 

0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- DU· 
zen tos e trinta ••• 
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O Sn. SA FREIRl~- do outras, e, cn- Cruvello Cavalcanti, 52B e Amel'ico tle Alhu. 
b·etanto, nesta · <Ida não consta quaes são qum·que, ~:íl. 
esses eleitores de outras secções que Yota- Mas, Sr . Pros:dcnte, n.s actas quo o igno 
mm na.:.~ sccçilo rlo l" distr-icto do Engenho representante da Bahia pretendeu dizer que 
Novo! cifectivamonto deviam s9r. annulladas, as 

Mas, não(! tu:lo. St•. Presitl.onte, é preciso actas de Jaco;t·epaguá, absolutamente, a C:\
ainda poodel"ar ü Ca.mara que, tendo o St•. ma1•a tamlJBm não pó de approval-as. 
Honm·,o Gurgel obtido nesta secção 230 vo- Direi systema cicamcnte q uaes os seus 
tos, 64 destes votos dcstin:.ram·sc a suf· v:cios . 
fragar sómonte o nome do.r1uelle candidato, D<J. P sccÇc'\.o de Ja.ca.rcpagu(t é uulla a acta 
distribuindo-~c as o•ttt•as cedulas por 25 no· da. eleiç~o. porquanto não exis te a acta de 
mcs de pessoas que não foram c<~ndi.latos. installa<'ão; é quustao já. ra;;ulvíJa pela Ca-

A fraude, p;n·tanto, é indi;cutivel nesb m·.·.ra ; e a chamada começou á.s 9 hou s da 
secção. manhã. 
· ~ras quem cvnfcls>a esta, fraude, qnam , Qul\si sempre as acta:; qne dão em t' ~>Sill· 
vem dizer Ct Oam:u·u. dos Dcpul;a(lus que t:1do gean•le votação ao Sr . Honorio G11T'gel , 
esta. act<t não púrle ser pol' eU,t a.ppmvada são de eleições ctne começam mnito c8do ! 
w o proprio canrl1dato coutestn,nto. Pot' conse;:uin t'J e.~ t<~ acta uão pôde set',:tb· 

Algumn já viu em uma contestação olfc'reci· solnt.amcmte; apur<J.da. 
tla á Cummíssão, o candidato, em pl'imeko lo· · . Na 2" s~cçàu de Jacarcpa.gu~ as a.uthen· 
gar, procurae prorar que uma a.cta, que ticas ui'i.o csLão conl'cl'idas n :m concer t<J.das. 
não foi contestada., ü v<ilida ~ ! Na 4"' secção não constam u.uthenticas de 

Puis, o primeiro acto do Se. Honorio ins~l'ipção ll~ eleitores. o que pu L' si ~6 lm';. 
Gucgol foi promt· <L Com missão de Inquerito tal'l<b f'}Ll'<l. mto s~r. cs ~n, neta apuradtt . con
que a acta que eu aéa.bci d.1 impugnar não fot•mc J<t tem deCldtdo a Camara dos Drpn· 
tinha. vit:íos, u~io tinha defeitos! tados. 

Pois eu hem podia mostmr á Cama.ra, 
!JOl'que este f'a.cto esli~ impresso na. con~es
taçãü do Lligno candi,lato. 

Assim, o d~1luzi n,lo-se estas seccões. que, 
absolutamente, não podem Silt' apuradas, o 
l'csulta,do é o soguinto 

Sen.horos, eis alli o resultado, publicado ,·otoo 
pelo pr,prio Sr. Honorio Gurgel em :,;ua con- crnw~llo ..... ~, ..... , ... , ... ,,,.,...... 5~5 
testaçã.o, tratando de provar que e!l'cctiva.- Honol'io ........... ,., ............. , . :m 
mente a acta. da 1" secçao d.o 1° districto do A. do Albuquerque ..... . ............. 16! 
Engenho ~ovo deve s~r l\puradu.. (Lê,) 

O SR. AUGUS TO DE VASCONCELLOS _ Tem E foi CO!TI a a puraç..'io dessa a.cta que :;c 
muito mais ; tem í.:'5 nomes. lavrJU o voto vencido dando mai oria em 

favor do Sr. Honorio Gurgel! 
. O Stt. SÃ FREIRE - TEim muito mais; po- Agor;:t, sonhares. em l'elação ás actas que 
rém eu não qu~ro cansar a attenção da foram apuradas pela digna m a.ioria da Com· 
Camara, lendo este rozarío de vicias o irregu- missão de InqMrito, eu estou prompto a da· 

· laritlades, monBt1•a1' que ellas não podem deixal' de ser 
, :pergunto á Ca.mara. dos Deputados, que apuradas. 
agor& pretende d,isautlr a. rerorma. !lleitora.l, O digno representante do Estado da Balü• 
e pela. qual tanto se empenha, ao que pa- não apontou a~ nullidades em ·que se fan· 
rece :· por acnso apprqvaria a acta da 1' se- daram as contestações dos c.andidatos Honorio 
cção do 1• districto do Engenl1o Novo, eivada Gm•gel e Amm·ico de Albuque.rqua. 
de vicias ? Em relaçãb âs 5• ,6~,-ga e 14"' secções impro

·. Q digno Deputado pela J3ahia, quando tl'a· cedem ta.mbem ás allegações do candidate 
to~ da defender o voto venc;ido, não trouxe contestante. 
~rgumentós que invalidas~em aquelles . que o escrivão ad-ll.oc póde deixar de _ser elei· 
agQra. produzi, .demonstrando que effectiva· tor. . . · . . · 
I)lente a acta da !"'secção do Engenho N&vo Antonio Men(le~ Gomes é eleitor' da 5' 
não. póde ser apurada. secção sob o n. 22 no alistamento de 1898, 1 ã.t 
· ·~Agora vamos apurarel3ses .230. votos, para figurando por simples innissão .ri.o da 1899 

·.Jl~o entrar em outras quest&ls., vQtos que Antonio Narciso Ualdas não · serviu co!ll1 
nao po~em ser abs?lut_amente apurados .. lia mesario em secção alguma, sendo maiseerlt 
1 .. secça.o do l G diStrwto do Engenho Novo, quo na· 4"' secção dt> 1 • districLo não ll.O~Vt 
e encoptra.remos. o seguinte resulta,4o: ti· eleição·; o eleitor Antonio Pinto da StlYd< 
rando de 230 votos 17 de Amerjco d~ Albu- Valle Sobrinho é oleitcl' da 5" secção on I 
querque, e ll de Cruvello cavalca.nti, :fica o votou; seu nome não se acha. no livro dl 
res[;!ltado seguinte: Honorio · Gurgel, 526; inm•ipção; 
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SESSÃO E~f 3 DE JL'NIIO DE 1!)03 7 

-----------------------------------------------------------------------------
.\. 6a secção foi fiscaliz:vla por me!o de 

representantes legaes do caudid<tto Hono1•io 
Gurge e Goldschmidt; (\menos certo tambem 
!!UC votassem nesta secção eleitores que fi
•ruram vot,wdo na 16\ porquanto no livro 
de inscripçlio desta. secção não consta nome 
nJcrum dos indicaclos pelo candidato Honorio 
Gurgel ; na actrt. da G" secção não se encontra 
vicio. 

Na acta dn. g:~. secç~ão ta.mbem não se en
contra vicio ; os votes dados ao candidato 
Honorlo Gurgel foram apuraJos. 

:\_ acta .. da 14n secção não es&á assignarla por 
seis mesarios, por,1uanto um delles é o es
crivão acl hoc. O nome do eleitor Alvaro da 
Silva Porto Junior não const<t do livro de 
incripção. 

O resultado destas secções é o seguinte. 

Ja. secç(To 

Cru veUo Cavalcanti. , ............ . 
Honorio Gurgel •...........•....... 
.-\.merico Albiiqueque ............. . 

Votos 

·17 
4 

108 

si concede pref'el'eucia. para. o voto em sepa
rado que tive a honra de 1iJrmular. 

Consultn.ua. a Camara, é negada a prei'e
rencia pedida. 

E' a.nnunciada a yotação da In conclusão 
do parecee n. 71, de'litQ_~. ·_.-) 

..... >~--

0 Sr. I-Ieredia de S~-ÚTela ordem,) 
-Reqciro votaçã.o nominal para a la. con
clusão do parecer da maiorüt dtt Commissão. 

Consultada a Ca,m[n·a, é concedido o pedido 
de votação nominal. 

Proccd.entlo-sc ií. vot:tçã.o nominal respon
dem-sim,isto é.,appeovam a soguintc la con
clusão do pa1·ecer da maioria cht Commissão 
-«que sejam app1•ovadas as eleições para 
Oepntado,realizadas no 3° districio do Distri
cto Federal no dia 18 de fevereiro do corren
te n.nno, corri as restricções indicadas, os 
Srs. J.;sé Euzobio, Urbano Santos, Luiz Do
mingues, Rodrigues Fernandes, GuCJdollla 
Mourã.o, Citl'istino Cruz, Dias Vioira., Ray
mundo Arthne, .Joaquim Piees, Bezerril Fon
tenellc, Viegilio Erigido, Thoma.z Cav<tlca.n
ti, Gonçalo Souto, Tdvares de Lyra, Eloy de 
Souztt, Fonseea c Silva, Pereira Reis, Trin
dade, Soares Neiva, Teixeira. de Sá, Ermirio 

Crnvello Cavalcanti............... 109 Coutinho, Affonso Costa, Celso de Souza, Bri-
Americo Albuquorque .....•. •.•... l4G cio Filho, Pcl'eiru. de Lyra, João Vieira, Es-

nnraldino Bandeiea, Moreira Alve.;, Julio de 
Ora, senhores, á vist:t destas considerações Mello, Cornelio da Fonseca, .Estacio Coimbra, 

que <t':!abo de f:tzer, relativamente á eleição Pedro Pemambuco, Elpidio Figueiredo, Ar
Ja la secção do 1° districto do Engenho Novo, thur Orhndo, Rodeigue~ Dorla, Folisbello 
cheia de nullidades e que da grande maiol'ia li,I·eil·e. Oliveira Vallauão, Tosta, Bulcão 
e consequente ganho de causa ao candidato Vianna, Adalberto Guima.l'ã.es, vergne de 
Sr. Honorio Gurgel, pergunto: A Camal'<.t, Abl'eu, Augusto de Fl·eitas, Pinto Dantas, 
que acaba de ouvir o que alleguei a respeito, Rodrigues Saldanha, Bernal'do Horta, Jusé 
pode julgar v<tlida semelhante acta ~ Monjardim, Gatdino I.or·cto, Hcred.ia de sa, 

Indiscutivelmente, não; e a conclasão Corrêa Dutra, Mello Mattos, Augusto de V as· 
logica é que o parecer da Commjssão deverá concellos, Sà F1·eire, Erico Coelho, Fid~lis 
ser approvado, paracer pelo qual p.'opugno, Alves, João Baptista, Silva Castro, Laurm
na defe:;a dos direitos do candidato Americo do Pitta, Pereira Lima, JuLo Santos, Ren
de Albuquerque. rique Boeges, CruveUo Cavalcan.ti, Mauricio 

· Eram estas as considerações, Sr. Presi- de Abreu, Olivoira.Figueiredo, Carlo.s. T-ei-
dente, qúe pretendia f<tzer. xeira. Brandão, Hermenegildo de Mora~s, 

Penso que demonstrei cabalmente que, .Joaquim Tt3ixeira Brandão, :\Iarçal Escobar, 
., absolutamente, ·as conclusões do voto vencido Germano'H&.::;slocher, Xavie1· do Valle, An~ 

não. devem . ser. approvadas. (Muito be'in ; gelo PinhJiro, Victorino Monteiro, Vespa-
muito bem, O oradm·· e cumpi'imentado. J sia.no de Albuquerque e Diogo . Fort~na (73)_. 

Ninguem mais pJdindo a paiavra, é en- Respondem-nao, os Srs. 1-Ios~i:QJ!:ah 4~. 011-
veira, Passos Miranda, Arthur Lemos, . 

·eerrada a discussão do paracer n. 71, de 1903. ca-rlos de Novaes, Rogerio de Miranda,·· 
E' ann unciada. a votação do parecer n. 71, · Indio do Brazil, Antonio Bastos, .João . 

de 1903, rcconhecend~ .Deputado. pelo 3° dis- Gayoso, Thomaz Accioly, Frederi~o Borges,.· 
·, tricto eleitoral· do Districto Federal o João Lopes, Edua1•de Studart, Sergw Sabpya, 

Sr. Americo de Albuquerque, cofu voto em Pau,la e Silva~ '\Valfreao Leal, -·wan.derley 
sepa~ado do. Sr. Juão Luiz Alves, reconh e- de Mendonça, Epaminondas Graêindo~ Eu-

' ·cendo o 81•. Honorio Gurgel. zebio de ·Ándrade, Joviniano de éàrvalho, 
Dóniingos Guimarães, Neiva, Castro Rebello, 

O Sr .• João Luiz Alves ·(pela Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro 
çrdem)-Peço a V. Ex. que consulte á Casa. Dias, Tolentino dos Santo~, Para.nhos Mop.-
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tenegro, ~rarcolino Moura, Estevão L~ho, 
Bernardo Monteiro, Ribeiro Junqueil•a, As
tolpho Dutra, P cnido Filllo. Anthet•o Botelho, 
.João Luiz Alves, Leonel Filllo, Antonio 
Zacharias, Lamounier Gouoft•edo, Calogoras, 
S:tbino Barroso, Manoel Fulgencio, Arthur 
TorPeS, Bento Nogueira, Lindolpho Caetano, 
Olegario Maciel, Wencesl<io Braz, Rodolpho 
Paixão, Josuino Cardoso, Domingues de Ga-'1-
tro, Rebouças de Ca.rvalho, Custa .Junior, 
Fernando Prestes, Amaral Cosar, Ferreira. 
·Braga, .José Lobo, Alva1•o rle Carvalho, Cn.n-

·• di do Rodrigues, Candidu de Abreu, Carlos 
. Cavalcanti, Alencar Guimarães, Lamen11a 
·.Lins, Fra.ncisco Tolentlno, Soares dos Santos, 
Juvenal Millot', Domingues Mascarenhas, 
Cassianu do Xa.<;cimento e Homem de Câr
valho (67). 

O Sr. PreAidente- A pr{meira 

Ninguem pedindo a palavra é encerrad~.:; 
discussão. 

E' annunciadu. a votação do pareuer n. 7~. 
da 1 903, roconhec~ndo Deputados paio F-. 
tado do Amazona." os Srs. Antonio Gonç;~h·, ., 
Pereira de Sti Peixoto, Carlos Marccllino 1l:t 
Silva, Enéus Martins e Grcgo.·io Thanm ,_ 
turgo de Azevedo, com voto em sepm·n.,lo •.:a 
minoria dn. Commissão, pPopondo o recr-. 
nhec1mento dog Sl'.>. Antonio Gonçalve.,; Pt•
reira. di.! Sá Peixoto, Ra.ymundo AgostinL•; 
Ner~r, AuPelio Amorim e Entít>s Martins. 

O !Sr. Ca.sslann do Na~ci
·mento (pela onJmn )11'pede ao Sr . Pr•'
sideQie que consulte á Cmnara si concl'd·' 
preferencia. para. o voto em separad() da ml
noria da Commissão. 

Consultada n. Camara, é concedida a pt· • ..
feroncia pedida. 

· conclu.~ão do parerer . da. ma.iol'ia. da:. C.om
missão foi a.pprovado pot• 73 votos con- · O Sr. Ih·ieio FJiho (pela orde-tj< ) 

. tra 67. requer ve1•ificação da votação. 
cousidel'O prcjudioc,do 0 voto om sepa- · Procedendo-se á verificação, reconhece-.>e 

rado ,tere.'ll vot!l.do a favor 79 Sl'S. Deputados •.. 
· contra 57, total 136 . 

. Vae-se proceder â votação d(t seguinte se-. Em seguida. é posta a votos e approvada n 
- gunda conclusão ·do mesmo parecel': «'Que ·seguinte l ~ · conclusão do v ato em sopa
::·seja reconhecido e proclamado Deputado o. 'rado da· minoi•ia da Com missão • 
... . cidadão Americo de Albuquerque.» · «Sejam approvadas as eleições para Depu· 
· Em seguida é posta a votos 0 approvada a tados Federaes, · procedidas a JS fle fe· 
i•eferida segunda conclusão do parecer da vereiro d.o corrente anno, - no Estado do 
maioria da Commissãu. , Amazonas. 

o Sr. Prea1dente _ Proclamo · OSr.Esrneraldi·D~ Bf!:ndeira. 
!': Deputado paio 3• distl'lcto do DistPicto Fc· ·( P~.a ordem ) reque1• verlficacao da vo-
:.:,derttl o Sr. Americo de Albuquerque. ta~.cedendo-se á veriJlca.ção, reconhece->t: 

terem vot ll.do·a th.vor 79 Srs. Deputados !' 
contra 60, total 139. . O Sr. Heredia de. Sã (pela 

'· ontem)-Sl'. Presidente, achando-se na an·te
··sala o Deputado quo acaba. de ser reco-
:-nhec:ido, requeiro a y. Ex. que nom~ic a O Sr. Presidente - Considere 
./commissi\o rcspecttvn. para recebei-o, afim· ·prejudicado o }>arecer da Commissão. 
,:de que poSS(l, p1·esta.t• 0 compromis.w regi- Posta n votos P. approvada. -a seguin ·c 
:'.,~mental. 2" conclusão do voto em separado da. ml-
··: - noria. da Com missão : · 

·" o s 1-. presidente convido os « Se,iam reconhecidos e proclama.do.q Depii-
'.St•. 3• e 4u soct•etat•ios a rem receber 0 tados pelo mesmo E,;ta.do o~ Srs . Dr. All· 
;;_mesmo senho1·,oqu .1l sendo introduzido 0 0 re- tonio Gonc~1lves Peréira. de Sá Peixoto, agl'i
~ · to ta. · · ~ •. , · · mensor Raymundo Agoglinho Nery, l • f.,·. 
:{Cm . • pres • JUnto"' mesa,, 0 compromtsso nente Aur~lio A.morim c Dr. En6a.s Martin.'. 
':Tegimontal. 
[f~ E' annimcia.da a discussão do parecer n. 72, · . O Sr, Presidente - · Pt'oclamo 
:.:de 1003, r Jconh:Jcendl) Daputados pelo Estado Deputados .palo Estado do Amazonas "' 
: ·4o ·Amazonas os Srs. Antonio Gonçalves Pe- •Srs. Dr . Antonio Gonçalves Pereira.. de Si 
:;.JCeirade&1.Peixoto, Ca.r losMareeHinoda.Silva., Peh:oto, Ra.ymundo Agostinho Nery, Auro
·:~E!léas Mar.tins e Grego1•io Tbaumaturgo. de lio Amorim e Enéas. Martins. 
,:·Azevedo, com. voto em separado da mino- ·. 
;·'l!i~ da Commissão, propondo o reconheci- · O Sr. úassiano do Nai!ci· 
:··mento d?s Srs. Antonio Gonça.l~es Pereira.· ment.o (pBla · ordem)- Sr, Presidente, 
. de. Sá _Petxoto,. Raymundo Agoa.tmho Nory ,, ;achando-se na ante-sala. . os· Sr~. Deputados 
~·.A!lreilo Amorim e Bil.éas· Martins. \que ac_aba.m do ssr proclamados, roqueiro a 
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v. Ex. que os faça introduzir no recinto, 
atim de presta.rPm compromisso. 

O Sr. PJ•efojidente convida. os 
~r .•. ::o e 4" Secrctario.3 a irem recelJer os 
nw,mos sonhnres, os qn<tes, sendo intt•orluzi~ 
,j, .~ s no t•ocinto, prestam, junto á. l\Iesa, o 
Clll il pt'omisso regimen tal~ 

O Sr. Presiclente- Opportuna
mc·nte sel'á designada a ordem do dia. 

V::.e a imprimir o seguinte 

r .. \RECER 

N . 2 A - 1903 

Pi't• ;·r;ga por 300 d ias o p1·azo de que h·ata o 
,, .,_ 2o do capitulo 5° da lei n. 939, ele 29 
tf,· dezc1iiUl'O de 1902, a contar elo ten-no 
( .:. :.~i[Jiutdo i lO refei·ido aJ·tigo e dâ outms 
p1·ovidel!cia.~, com substitutivo da maim·ia 
!'" Commiss1io de Constituiçcio, L egislaçao o 
J;rstiça, 1:ot o em separado do Sr. Precle1·ica 
Bo;·ges e impugnaçao a este voto pele 
S;·. Angelo Pin!1.eiro, m emb1·os da mesmo 
('ommisstfo 

E, em verdade, nem isso é uma dictadura. 
Antes set•:.t uma t'órnm, despida mesmo de: 

novidade. para melhot• administração de 
serviços como nquoll,~s e cuja. constitucionali
dade estü. consagt'tt<la. pelo Poder Legislativo 
na lei a. principio t•efet·ida. 

Em virtude do at•l;. 3° da citada lei o man
dato do Conscl11o a eleger terminará. em . 15 
de novcmbt•o do l!J04. 

Cumpre <tlte1'al' essa. parte, tambem dada c.t 
adopr;.ão do projecto, afim de que não venha 
o futuro Conselho a ficar apenas com a 
existencia de poucos mezes. 
.- Propõe, porta.nto, est:1 Commissflo que seja . 
app1·ovado o seguinte projecto : 

O JJongr~sso Nacional resolve: 
Art. 1 ~o Ficam prorogadas por um anuo 

as épocas ftxada.s nos arts. 2° e 3° das dis
posições tmnsitot·ias da lei n. 939, de 29 de 
dezembro de 1902. · 

Paragrapho unico. A posse do primeiro . 
Conselho ~lunicipa.l eleito terá logar lO dias 
após a terminaçiio úa apur<u~·ão da oleiç:ã.o. 

Art. .2. o Revogam-se ás disposições em 
contrario. 

Sala das Commi:-;sües, 16 de maio de 1903. 
- Pm·anhos Montelle!Jro, presidente . ..:.. Aze
vedo llfm·qges, relator.- 1'eiix;eira.de Sá, com 

A· Commis::;ão de Legislação, Constituição a eestricção de ser a prorogação apenas por 
e Justiça da Camara dos Deputados pa.rece 6 mezes.- F. 1'olentino.- Frerler·:·co Borges; - .. 
de conveniencia aos leg'itimos interesses do vencido, com Yoto em separado.- Ange.lo,~/ ·~.·. 
Districto Fcdei'al os intuitos do projccto n. 2, · Pinhei;·o, tam bem p:Jlos motivos constantes :~, .. ·• 
deste anno, propondo o adiamento por ma,is das observações do voto em sep<trado, que ' 
360 dias da eleição do Conselho MunicipaL vão juntas.- Artlw,· Lemos. .~ ). 
Como cousequencia, p1•orogada fica.rá a pie · /) 
nit ttde dos poderes conferidos ao respectivo VOTO É'Si:.SEP.\RADo . ._, 
Pro foi to pelo paragrapho uni co do art. 2° - ··-::-.= . 
das dispo:siç>Õ('S tl•ansitorias da lei n. 939, de 
~g tle tlezembro de 190.2. 

O illustra.uo autor desse p1•ojccto, Sr. Cas
siano rlo Na:,cimento, jd. fundamentou a uti
Htl:do e os olfeitos do referido projecto do 
m., .. !,J a. dispensar divagações. ·· 

E um atvitre de e1feitos transitorios mas 
nt ~ · : •• s:;apio ueste momento, dadas as especiae::; 
cit't'nmstancias relLtivas aos serviços de sa
nea :1onto desta Ca.pita.l. Problema de Tital 
iu tt~ t·e~se pai•a o paiz inteiro, reclamado im
pm·i·ISttmeute pela opinião publica, deve ser 
proGegido e facilitado, aindaqu;; a psso de 
sacl' ificios. 

O .. ; varlos serviços de natureza complexa 
ora iniciados ; as dift'e1•entes obras já esbo· 
ç~das, alguinas <1 té em · andamento ; estudos 
d1sp ·ndiossimos em elaboração, obedecendo 
a uru systema, tudo isso poderia ser annul
hdo si fosse agora retirado . (embor.1 ex:vi 
legis) a.quelle mandato · extra_ordinario étem
porario de umo. unica autoridade governa-
mental. · 

Vol. U 

As razões, que determinaram a reiiolução 
do Congre:,so Nacional expressa na lei n.939 · 
de 29 de dezembro uc 1982, dosa1)pareceram 
por completo, ou modificar~bm-se de modo 
tão sensível, melhorando a situação do Dis· 
tricto Federal, que a. pro1•ogação das dispo
sições tr.msitorias do c:tpit ulo V, da refe
rida lei, carece de fundamento estavel e 
apoio legitimo. 

Na realidade, h<L cinco mezes, ao ser pro
mulgada essa. lei, o estado · do Districto Fe
deru,l , sob o ponto do vis ta da administração 
e do funccionamento dos muitos e vai• lados . 
serviços municipa.cs, recla.mavJ. e impunha 
medidas extraordina.rias e de excepção, que 
puzessem termo aos males geralmente sen
tidos, por meio da acção energica de ·um 
poier forto,livre e desprendido de elementos 
extranhos e pOI•turbadores,que·entibiam een· 
f1•aq uecem muita vez a vontade e o animo . 
dos mais habeise bem inteócionados ad.minis·· 
tradores, como os tove aliás o Districto Fe
deral. 

2 
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Dir-se-hia gasto, porém, ou profundamente mente des~mpenha.r essa. elevada missão (le
-vicia.Jo o apparelho (la primitiva organiznção legal-a a uma entidade unica com plenitude 
municipal, tornando-se indispen.,avel reno· de poderes. Fel-o, e verdade, a lei n . !l:m 
val-o ou remoclelal-o . Foi o intuito jus,ifi· mas com ca1•acter transitorio, SJb n. emer~ 
ca.do da. lei de 29 de dozcrnht•o do anno pas- gencia llo circumsta.ncías ditficeis, vcrdadei. 
sado, cujo cxito S:l pódc dizor, foi o mais li- mmonte embaraçosas. e para as quaes não se 
.s~ngeiro. Em pouco tempo se P:qJe:imentJU encontrava solução satisfact•Jria dent.l'o da~ 
o etl'oilo da acçã.o firme. intclligente c bane- fôrma.~ dgm•osamentc constHucionaes. 
fica da autorillade investicla. do.~ porlcl'es Jes- Fazer des..1.pp:u·ccer, poeêm, esso estado 
cricirinariog da·mencionada lei: á aoal'chia pl'ovisorio, para espaçal-o, augmentando no 
quasi geral nos divers'ls 'lcpartamcntos ; _o dobt'O o pl\tzo consignado na. propr ia lei d~ 
sAL'vi ;o municipal, .;;uccedOtl a ordem; a excepção, ·quando já n:'i.o subsistem as mesmas 
·ma1s solicita acti vidadee louva. vel iniciativa causas que o impuzcram como uma nec:-s~ i
-de melhoramentos substituíram a incuria. o úade inrlet~linavel,- ~ o Congresso r-j'acbnal 
delcixo e abandono de qua.nto entendia com abúicar do uma do suas- at t ribuições, o con
a vida, r:onl'orto e hem estar d ~ ciriuile; ao fossal'->e incapt\Z ue prover pelos meios re
descalab:·o e a.o ca.hos na Cazen ,a municipttl gulu.res à organização uu Districto Ft!dol'tll. 
que >O afigurava problcro<t in~olnvel, suc~e- Pmlct·-se-hia object<tr que nessa a.LtJ•iblliç:ão 
dCLI {lma ~ituação, regular, definida. élara. do Congresso Nacional, menc ionada nu u. 30 

· 1\s p1·ovidencnLs extl't~r}rdinal'ias, por·~:~.nto, do art. 34 da Constituição da H..:publica, com· 
cont1da.~ na lei n .. 9:30, prvduziram o resul- 1 d 
tarlo almP.jrtdo. Mas, por is,.:o mesmo quo pre lendí o c"tilria o poder da du.r ao Ois-
essa$ providencia~ ~ã.o medidas tlo c:cccpç , o, Gl'icto Federal organização mais ou menus [i. 

t bm·al, a.tú o t.le supprimir um dos orgão:; do 
qno só causftS espccia.os, pressan r.s o m•g ·n· govei·uo municipal, o Co.n>elho, por ox :.·mplo, 
ies porli:tm adm.ttire justificar no momento, como provisoria.mente foz a lei n' 9:30 , n 
pela ine!lcacia do:-~ mo.os ordina.rios,-nã.o é ~ .r 1 · t 
{)Onveniente nem talvez p1•udente pror·og;ll·as como se pl'e.enu.e DgJl'a pe o pr ·Jec o, lH'o-

. · 1 · d b l'oa~ndo pm· um anno es~e per1'odo. quan .o monos seJa pe o pertgo o a uso. ~" ~ 
Demais, curript•e lt!mbrar quo um tios ele· Semclba.nte arbitrio, porêm, 6 insnstan-

mentos geradores do viciamento d;~ orga· tavel, ·encontrantio bal'raira insuperavel a nte 
nização municipal, como tal indicado geral a. di•posição positiva do at't. 67 da. Consti· 
mQnt\3. era o proce~so eloitOl·al pára a tuição ue 24 de feve1•eiro, que declara q1w 
con'stítuiçito do Conselho. Esse proce~go fvi o Districto Federa l será administrado pt~ la.s 
radrcalm1~nte mndificil.do, trnrlo se pruce ,idr.l n.ut.ot•hb.de3 munidpaes, e ante o di spositivo 
a novo alistamento, de accordo com as dis· fundamental do a1•t . 68 da mesma. Cons;i
posiçõ~s da. propria lei n. 939, que tomou o tuição, quo atnrma. a segul'a.nça. da. autonomia 
vot1J uninoininal; reltú iu o numel'O de ioten- elos m ttn;c·ipios em t udo quanto respeHe ao 
dentes e e3tabéleceu tantas outras me1Jí,hs seu pectJlia r interesse. 
salutat·os. Ora., S!l isso se entende a l'CSp3ito do menos 
·. Nã.o ha. razíio, poig, para abandonar a impor(a.nte o mais insignific'ante município 

cxperiencia desse processo, consentaneo de qualquet• Estad.o da Uniã:o, co:110 nãu 
com ·us princípios ba.sicos ·do regimen muni- observar e respeita t• esse pr eceito con~titu· 
cip \l autonomo, com'o o instituiu o nosso cional em relação ao Districto Federal, a 
Pacto fundamentar, para persistir-se ein um· todos os re>peitos superior a um muoicipio, 
govel·no de oc!lasiã:o, fóra dcs moldes livres e considerado ·quasi um estado, dependen~o a 
q11e adaptamos. Importa. isso no repudio do sua. Consti1iuição definiti va como tal da. mn· 
legislador do sua propria obra, ou duvidat• dança da séde da Capital da Republica ,-pa· 
·pelo menos de sua efficacb. ragrapho unico do .a.l't. 3• da Constituição 1 

Certo ; si está definitivamente concluído o Pensar e agir, pois, de modo. contrario-~ 
a.lista.inento eleitoral municipal. organizado attenta1· contra o p rin.c-ipiú da autonomia dos 
~cQm _o.maxtmo esorupulo, ap_urando-se .o que municipios, sinão contra o propl'io regimen 

•. . 'a opinião tem.de maior,consi~er~ã.o e va.lOl', fellera.tivu, cousti~uido pel<.~o UJ;l ião ·4os E>· 
• · .• nf:!nhuma' raziio ha para .que so impeça. de tJ.dos e do Dis~dcto Federal-Arts. 1• e 2' 

f\ffiCCil)nar desde logQ es;e .. novo processo, da Gonsti.tui~~o da; Republica. · 
.. quo .. assonta. .n~, lo"'itima expressão dq voto 

.. . po.pular,.haurindo dessa fonte os eleitos a sua Ainda outras considerações : 
_. •fvrça. e prestigio. . · O proprio autor do · pr(>jecto , funda.men· 

Ainda mais: Entre as attribuicões priva ti- tando-o, pi.'Oclamou e deixou ·bem clal'a. a sna 
va.menta conferidas ao Congresso Nacional, desnecessidade.' Assim :se pronunciou: s. E:.;.: 
. arti 34, n. 30 da Constituição Federal, se «Os servi(;os publicos municipaes foram 
âebà a de legislar sobre a organização mu· postos em ordem; as finanças, o ·credito do 

· , .ni~ipa\ do Districto Federal. Não é certa.• municipio, 1;udo foi reconstiliuido.» 
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SESSÃO El\1 3 DE JU~IÍQ DE H)03 1'1 

Sendo <nsa assevm·ação unn realidade so d<i. a mesm:.~. 1\tz:·w, se impõa a mesma 
feliz, digna de todos os en~omio~ e applau- disposiçfio. 
sos, p;·cenchido está o fim da lei de excepç~ã,o, C;·omus c repetimos: são infundados os 
qtte a anocma.lidade das cJndições da vida uo receio§ invoca.1lus. 
Districto Füi1eral forçou o Congresso Nacio- Occorre-nos um exemplo p:tlpit:tn1o da. 
na.l a docreta1~; fechado, porhnt J, deve fica.t· acçã.o ingent.o e l'ecunda. tlo um pl'el'oito 
cs:5o período provisorio, determinado pela rnuuic:pal , sem t1•opoços nem attri .r.o~ com 
mesm:t lei. · .o CJnselho: t! o da capit'll tlo S. Pa.ulo, quo 

Nem servem de melhor fundamenb aos tem tr,msformado mat'<tvilhosan:icnto aquella. 
intuitos do prvjecto us resultados honeficus cidade, tomando-a, em melhoramentos do 
da . . dictadura municipal, justamente ecle- toda a ordem, cJn3trucção, hygienc, viaçio, 
bra.dos pelo honraclo Deputa.Jo autJl' rio· pro- em beUezas cmlim de tudo o gen3ro. e tui
jccto,.por(lUanto o argumento adüuziclo pl'o- para.vcl ás mais formosas c bem dotadas do 
var.ia. d.e mais; isto é, essea effeitos mar.wi- mundo civilizado. Entrcbnto, para. attingir 
IhosJs attri~uidos :w poder dichtorial in- a tão brilhant~ cxito, não foi preciso mo· 
dnziriam não simplesmente a pt•orogal-o, nopoliza.r toJos os podcees em um<L unica 
mas t~ p ~.rpetual - o. Xinguem, por.~m. sG entidade, dicbtol'ialmente impnnuo sua von
a.nimaeia a. peopol·o. ~em abo!'l'a.l' fl'anca- tade. Prcl'dto e cJnf:elho, etulit um agindo 
mente da. osse :~cia. do nosso rogimen de go· na csphcra_ de suas attt•ibuiçõos proprias, 
-rcrno. collaboraram amb, s para esse admit'11vel 

O i!lustre rel.<ttor do pa.t'eCJI', como o typ:> do governo municipal, de que a c Lpital 
digno a.utot• do p~·ojccto, cnton<lo flUO o de S. Paulo ü exemplo editicanto, a desafbr 
a.lvit.ro da pt•orogaçfio da plenitude do po- nnt,)tu.'iütsmo o a lmil'<tçã.o ! Tudo is.-;o sem 
dores u.o Pt•ofeito ~Innicipa.l se f'u.z neccs· :~o tol'nar pt•cciso üc.;via.t• unm linha dos pru
~ario no momento, dadas a.s especia.es cil·- cei tus regula.Jot·os da. \'ida a.uto11omlt dos 
cumsta.ncias rola ti v as aos servil-os dJ s~L- municípios... ' 
nca.m mto da Capital da RopubÍica. Pro· Não nos assa1t;uu do ncnllum modo os 
blemu. do vital intot•osso para. todo o p~tiz. e receios, que, osta.mos conv(mcidos, pa.tt•ioti
tl.e nu.turoza eomplcxa, t ·.1mem os honra.dos camcnto se pt•upücm removm• o.) ill11stre:; 
relator do parocoz• o a.utot• do projecto que aut:Jr dJ proj:~ct.u o relator do parecm•. Ao 
s~ja burlado, não so dando a. precisa únifor- contrario, comti:tmos bastante nos bons prin
midarfc de acção e de execução no plttno cipios, sobro quo l'epousa a. nos!l:~ urga.ni- ~ 
ideia.do. zação politica. e social, e 11:1. cfficaci<1 do 

E' um receio imagint\l'io, por isso que, novo pl'ocesso eloitora.l para a constituição 
obedecen.Jo cs.;_jCS va.rios serviços de san !a- do conselho municipal. 
monto, a um systema já estudado e inicia,do., Es~<.i. f'eita a reconstituição do Pistricto 
como refe1•a o pa.reccr, a. oxecu1;lo compete FedJral, di~~e-o o honrado Duput.ado autor•. do 
exclusivamente ao Prefeito Municipal, de projccto. Pois bJm; <L sombra garantidoz•a o 
oo1peaçP,o do Presidente da R :p_uhli'ea. e de protectoea da leis,é certo_q~t~ .não se alte~a_Eá 
sua immediab confiança. Nãp ha. pois, logar a. situação actua.l do Di:~tricto Feder<ü, smao 
a divergencias e obstaculus a · r.;alízação d.t para melhorar_sob o influxo . da opiniã~.i,li~o 
gr.1ndo obra almejada. e legitimame.nte Itlanife~táda m~s urnas.~ · '> .. · 

De rosto, si essa considel·aç-ã.o pudesse Por·. esses .. 'n. Iot~!o· .,· . re.cusn.mos o nosso :Y,:i)t.) .. · · 
prevalec9r parft vingar !) o'hjectivo cu.pit:tl á adopção do proJecto. -;:f \ 

do p1•oject'l,-:- a. pl'oragação do pJder dieta· Sala das bQmmis.3ões,· 28 do maio de 1-99.3.) 
toria.l do Prefeito_,.. não haveria melhora· -Frederico B;_o1·ge.s, _ . · .,. )} 
mento possível, dada a exist3ncia. de um ~- ~· · · 

: corpo deliberativo, pela possibilidade de di· I'".· -P.U·-:!.N'ACÁ0"-~5 ' cLEl\ __ r __ ·; s __ E._~A .. R. ~Dó '-/ . 
'·ersida:de de· opiniões. ·· ..... '""· . Aõ~ ... 

Tal theoria levaria ás mais a.bsurdas e As razões de divergencia, exaradas. pelo • .. 
funesta9 consequenclas. As~im, parll. ser-se illustl'e signatario do voto em separado, op~ 
loiico, tendo ·erb. vista. essa mesma ·.obra pugnando 0 projecto n. 2, deste anno, sujeito 
gra.ndioS:l. 'do sanf.lamento projectado da Ca- ao estudo desta commissão, podem se red11:. 
:pital da. Repub~icn., que depende t:1nto do zir a duas ordens: a. primeü•a, diz respeito 
governo municipa. 1, como do federal,-se á sua inconstitucionatidade; a segunda; á .-sua. 
deveria. com o fim de se a levar a etfeito · 
sem obices nem hesitação, · supprimh'-se os incon,eniencla • 
. outros orgãos do poder publico, deixando-se 
só em .pé e em campo o Executivo ! Era 
nada mais, nada. menos, do que. g~nera.li
za.r-se a dictadura do município para. os es
tados, dos estados para a. União; p:lis onde 

1& 

A impugp.ação de incoJ~stitucionaZ as:3enta, .· 
segundo o voto diverget:J.te, em quo, J.lOS 
termos dos arts. 67 e 68 da Cons.titujção, é 
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· assegurada a m~to»omia elos mw~icipios, e se hrog da. Commissão que apoiam o projceto 
determina que o Distrieto Federal será admi- já relatado, não propugna. pela. n.boliç:io 
nistrudo pm· autoridades municipaes. do regi meu municipal elect iYo. 

O il!U$tre collaga. divergente accrescenta Ao contrario, é para desejar que, tão de-
que a ~arta republico,nó.. nã.o podia. te1p quo- pressa quanto pm•mtttam as circumsta.nri~18 
rido cercear, no município em que está a se normalize o govemo municip:.l na fórmi 
Ca.pibl da União, as garantias, direitos c das leis promulaadas, ou das que o Congresso 
liberdade que estatuiu em beneficio da auto- Nacional tivcl' de confeccionar, attentos ao:; 
nomi:l dos tnllis modestos ·c remotos muniai- diversos projeetos que ainda. se acham mu 
ptos da Repuhlica. ustutlo nesta Ca.mara. · 

·· Estes <t.L'gumenios furam . produzidos por Ninguem dirá, porém·, que seja. suffieiente 
.óccasião de estudo, dlscussão e votação do para· dar inteira satisfação aos intuitos llo 
· prqjccto, convertido depois na lei n. 939, de legislador de. 1902 o exíguo :prazo do seis 
29·de dezembro de 190~. rnezes, prestes a flndil.r ,. pa.m o elfeito tl~ 

; E' bem claro que 0 regimen de excepçã.o extirpar os -inveterado& abusos que o a.utonlo 
esta.b:llecido na.s disposições tra.nsitorías voto em separado commcmora, o que depende 
(paragrapho unico do art. 2> dessa lei), re- de tempo, energia o prulencia, paranão de-

. solnu a questão da incukada incons~itucio- -
:.m~lidade, em direcção opposta ao sentii· do general' em umu. reacçao cega e precipitada, 
illustrc autor do voto divergente, tanto..vale Todos os SGl'Yiços que a coneentra,ção tem. 
ter cstatoldo em lei (passada por todos os pol'aria dl> certos o limit~dos poderes con· 
tt•amitcs parlamenta1;es e pola. ~ancQão) a feridos ao P1•efaito tem manifestamente 
Pl'O\'idencia a.rg»ída agora como contrario. á. prestado ao gove1•no deste munlcipio são 
nossa loi fundamental. outros ta.ntos elemento~ que concorrerão p:m1 

Assim, neste ponto de vista, a. questão da. facuttàr a obra do conselho electivo do mn· 
constitucionalidade do pt'Ojecto n. 2 pardo nieipio federal. 
o. valm• o a oppot•tuuídade por ter sido ro- Ora, a maiol'· garanti 1 da effioacia futur:t 

,solYlda. pelu. medida, cu.ia. proroga.ção d pro· desses se1•viços está na utilidade inoontastall: .~ 
·Posta. DQ prnjccto sujeito a esta. illusirado. dos que j<l. prestou o illustre Prefeito em 
·commissão que, n.liâ.s, não a.doptal'ia. o pro- exercício, como proclamam o reconhecem 
jecto que se traduziu na. lei n. 939, si o todas as clases sociaes. · 
.mesmo conth·esse disposições inconstítucio~ Assim, a divergoncia do voto em sepa.ra.dt>, 
naes. ret'erente 11. inconveniencia do projeeto, en

controu em si mesmo a sua mais ampla. con
tl'.~dicta.. 

. Taes as razõ es que me levam a impugna!' 
.. · Tambem _se nos _n;figura.m 1mp1'?Cedent~s .o· voto em separado e subscrever o funda
. as obssrv~coesdJ Illustre·co1legaslgnatarto mentado pelo illu~tre relator d1. Commiss&u. 
do voto d1verge.nte, tendentes a. demonstrar · _ · ' · . 

·.a.· · t.'ncon1Jeniencia da. adopção d.o projecto. I Sala d~s s~~soes, 31 do m~uo de 1903,·-
_. 'Nao é possiYel exilminq,r detalll&damente Ange~a Pmhe zro ~ . 
:n·~stas ligeil·a.s ?bsorvaçõ~s o alcance da,. me- N. 2-,.1903 
,dHJ.a. que O lll'OJeCltO CDDSigU<t. . , . 
:, Mas, si u supposta. diotadura (nome im-1 O Congresso N<>cwnal r esolve: 
J)i;oprlamente dado. ás attribuições transi- Art. Lo Fica prorogado por 360. dias o 
':'Wl'ias e condicionalmente conferidas ao Pre· prazo de que trata o art. 2> do capitulo 5° da 
;feito Municipal ), si essa investidura espé- lei n. 93~, de 29 do dezembro .de 1902, a eon
'oial produziL1, como tão. eloquentemente tardo termo assignado no r eferido al.'t igo, c 
,proclama o vo~o em separado, ·os rua. i~ evi- em vigor as d.isposiçõos do para~r:-a.pho ~n!co 
',dentes beneficios á ordem, á economia, ao do me~mo artigo, e todas as. mats dtspos1çoe:e 
::cr~dito, ao sarreamenio e ao embellezamento da referida lei, que não esteja,m, em antino-
4aCapital da Uniãó, não· sabemos que ou- noruia . com o peustt·me.ntv contido neste 
:~r9s .motivos de ordem mais elevada. po<I_e- projecto. · · · 
:·ri~m justific~r e ate exigir a cOntinuação Sa.la das sessões, ·12. de maio de 1903.-
,iJ.e reg1men tao benetl~o. . , · . aassiano do Nascimento . 
;.';· Cert::.mente . o · humllde sJgnatarto desta,s · 
pl)servações, como todos QS illustre3 mem- . Levanta.-se n, ses3ão ú.s 4 horas da tarde. 
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P1·esidencia do St. Paula Guimadíe.~ 

As 2 horas da tarde,procedé-se á chamada, Brandão, Bernardo Antonio, Cantlillu do 
~L quo respondem os Srs. Paula. Guimarães, Abreu, Carlos Ca.v .. tlcauti, Lu.mLmha. Lin::i, 
Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, Joa- Francisco Tolentino, Eliseu GuilherilJe, Soa
qnim Pires, Enéas Martins,Raymundo Ncry, r i)S dos -Santos, Marçal Escobar, Ge.rma,no 
Aurelio .Amorim, Hosannu.h de Oliveira, Pas- Hasslochcr, Xavier do Valle, · .Angelo Pi
sos Miranda, Arthur ·Lemos, Carlos de No- nheiro, Victorino :1\Ionteiro, Domingos Mas
-raes, Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, ca1•enhas, c •,s:-;;iano do Nascim:mto, Vosga.
Antonio Bastos, José Enzebio, U1•bano San- siano de .\lbtquerque u Homem <lo Car
tos, Luiz Domingues, Rodrigues Fernandes, valho. 
Clnistino C:uz,Raymundo · Arthur, Anizio Deixaram de comparecer com consa partici
do Abreu, João Gayoso, Vil•gUio Brigido, pada os Srs. ·wanderley de Mendonça, Be
Thoma.z Cavalcanti, F1•ederico Borges, Jou.o zcrril Fontonelle, Soari!S Nei va.. Et•mirio 
Lopes, Ediutrdo Studat•t, Se1•gio Saboya, Cout,inho, Malaquias Gonr,:alvo~. Ra.ymunclo 
Gonçalo Souto, Tu.va1•es de Lym, Eiuy de Miranda, Arroxelias Gaivão . .Tovíníano do . 
de Souza, Fonseca o Silva, Poroil•a. Reis, Carvalho, Adalbe~·tu Guimat·:los. Vaz de 
P:mla o Silva, \Valfredo Leal, Trindade, Mello, João Luiz Alves, Caloget'.~s. Edml.l·do 
Abdon Mila,ncz, Teixeira lle Sú., Affonso Pimentel P·utla ltamus, Juvenal MiHer, 
Costa, Celso de Souza, Bricio Filho, Pe-. Bat•hosa Úm~ e Alfl~edo Va .. rella. . 
rcira do LYI'a, Joao Vieira, Esmeraldino 
Baudeira, Moreira Alvos, Julio do Mello, E sem cí1usa os Srs. Sú. Peixoto, Guedelha 
Cot·netio da Fonseca, Esta.cio Coimbra, Mourão, Dias Vieira, Francisco Sei., Euzehio 
Potlro Pornn.mbuco, Elpidío Figueiredo, de Andrade, Leovigilllo Filgnoira.s, l\Iorcü·a 
At·thur Ot•lando, Angolo Neto, Epa.minon- Gomes, Cort•êa Dutra, Augnsto de Vascon
das Gracindo, JtodL·igues Doria, Felisbello .collos, C1•uvello Cavalcanti, Mc.~uricio d~ 
Fr·eire, Oliveira Valladã.o, Domingos Gui- Abreu, Carlos Teixcil'a Brandfio, Paulino de 
marãcs, Noiva, Castro Robello, Tosta, Bulcão Souza, Francisco Veiga.,Viria.to :Mascarenhas, 
Vianna, Fclix .GasP.a.r, Eugenio Tourinho, Bernardo Monteiro, Jost! Bonifacio, ·aastão da 
Satyro Djas, Vergne de Abreu, Augusto de ' Cunha., Ribeiro Junqueira, David Campista., 
Freitas, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, To- Francisco Bernardino, Bueno de Pa.iva, Adc.\1-
lentino dos Santos, Paranhos Montenegro, · bm•to Ferraz, Bornardcs de Faria, Camillo 
Rodl'igues Saldanha, Ma.t>co-lino Moura, Ber- · Soares Filho, Arthur Tor1•ós, Amaral Cesar, 
nardo Horta, José Moujardim, Galdino Lo- Leite de Souza, Paulino Carlos, ·Francisco · 
rato, Heredia de Sá, MeUo Mattos, Sá Freire, Malta, Azevedo Ma1•ques, AMou BD.ptista, 
Arnerico de Albuquerque, ·Erico Coelho, Ja.mes Darcy, Diogo l~ortnna o Campos 
Fiuelis Alves, João Baptista, BeLzario d,e Cartier. 
Souza, Galvão Baptista, Silva Castro, Lou-_ Abre-se a sessão. 
l'enço Baptista,Bezama..t,LaurindoPitta, Julio . · 
Santos, Henrique Borgos, Oliveira Figueiredo, E' lida e sem debate approvada a a.cta da. 
Estevão Lobo; João .Luiz, Astolpho Dutra, Pe- sessão antecedente. 
nido Filho, Anthero Botelho., Carneiro d@ Re· . Passa-se ao 
zende, Leoilel.Filho, Antonio Zacharias, La
moun'ier GodofNdo, Henr~qüe Salles, Cal'los 
Ottoni, Sabino Ba1•roso,, Carvalho Brito,1Vla· 

EXPEDIENTE 

noel Fulgencio, José Bento, Lindolpho Cae- O Sr. Alencar Gu-in"la-rães 
tana, .Olegarjo Maciel, Wencesláo B1·az, (1° Sécretai'io) procede á. leitura .do se- ,. 
Rodolpho Paixão, Padua ·Rezende, Galvão guinte : 
Cal'valhal, Moreira daSilva, .Jesuíno Cardoso,· 
Bernardo de Cam_pos, .Domin_gllas de -castro, 
Francisco R'1mei~o, ·Valois ,de Castro, :Re- . 
bouças de .· Carvalho, .CoS.ta. Junior., · .A.rnôlpho 
Azc:vedo, Fernando P1•estes, -Ferreira Bcaga, 
Eloy Chaves, Jo3é LohJ, Alvaro ae Carva;lho, 

. Caudido Rodrigues, Rodolpho Miranda, Her· 
menegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 

EXPEDiENTE 
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me o to exige uma. viagem á I~uropa. . e par a 
. esse fim podo uma. licença. por seis mezea
N Commissão do Petições e Poderes. 

Do Sr. Dep11hdo Ermil·io · Coutinho, com
municando que, obrigado po1.• motivos impe
riosos a <tusentar·se desta Capital, não ·po
derá, dnr~tnte alg1tm tBmpo, comparecer ás 
~essõ es da. Ca.m<u·a,..:-ln tomtda. 

Do Sr. Deputa :lo Arroxcllas Galv:J.9_ COIJ?-· 
muriica.ndo que não tem comparectdo as 
sessões d·.~ Camai·.t por motivo de molestia--:
Iil teh•a.da. 

~ Do Ministerio da In luskia, Viação e Obras 
Publicas, de 4 do córrente, enviando a. Ee
g uinte 

111ENSAGE~I 

Srs . Membros do Congre.sso· Na6ioual
A' vista da expo>:ição de motivos que junt_o 
submetto a. vossa apreciação, cabo-mo soh
citar ap CongreSso Nacional . autorlz<;L~O 
para que o Pod~r Ex~cu~ivo abra ao Mt_o~s· 
terio da. lndustr1a, VHJ.ça.o e Obras Publicas 

. o credito e:ltL'I.I.ordial\rio de l.lOO:OOQ$, ouro, 

O Sr. Casslano do Nof!lci . 
mento (pela ordem) communica que 0 
Sr • • Tuvenal MCtl!er, tem deixado de com
parecm· <i~ se~sõcs por mo ti v o de moles tia. 

O Sr. Preljidente - A Mesa. ftca 
inteirada. 

O Sr. Carneiro de Rezende 
(zleh! m·dem) (·)Venho, Sr. ProsidJnb, nm 
poucas palavras, pedir .á Ca.sa. que·se cligM 
de di;peosar merecid;.~, homenagem á m om(). 
ria. do um vulto proeminente . do extinct:J 
regimen politico. 

Refiro-me, Sr . P1•esidente, som . maior 
detenç,a., ao conselheiro Joaquim Deltlno Ri
bcir._, da Luz, fa.tlecido recentemente na 
cidade de Christina, sua. terra na.tal, Estado 
de Minas. ( Ap:~iad<ls, muito bem . ) 

Dentre, 81•. Presidente, os homens polí
t icos do antigo regimen, no Esta.do, algun$ 
podiam oxceder. em illustração, em talentos 
ao illustre finado, porém nenbum, Sr. Pre
sidente, podia lhe exceder quanto aos sous 
dv,os de espírito, quanto á sua envergadura 
moral, quanto á sua incontestada. c incautos
ta vel honestidade (Apoiados) • afim ·de se1• appUca.do . ao pa.ga.miffito das 

. déspezas a fazer nos exercícios_ de 1903 a 
1905 com :1. rep1·csent:lção do Brazd na Expo· O SR.· CARLOS ÚTTONI - Era. uma. . alm~ 
sição Universal de S. Luiz, de> 1904, ooro.me- puris~ima. · ·· 
:morativa do primeil'o contenal'io da compra o sa.. CA.RNErRo DE R EZ€NDE-Sr . PL•esi
·da territorio d:\ Lniziani•~ . feita á Franç1. dente, quem· tem r~aos mereoimuuCo::; ha de' 
pc:la Repnblica. dos Estados Unidos da ~rrie- s:dientar -se um dia, embora m a.ls ta.r(le ou 
l'ica ,(o Norte. mais CJdo , 

Capital· Vederul, 2 de junho de 1903.- .o conselheiro Joaquim Delphioo, que ben\ 
F;·ancisco de Pat1/a Rod;·igues Al-11es. - A' revelou-se uma. orga.nizaç.ão pan u. Jut1 , 
Commisslo d3 Orçamento . cursou coin r eal vantagem e ccam desta.quo a 

. . . • Aca;dernia. de S. Paulo; foi , a lém do mais. 
. Da secretaria.· da R.opu.rtição de Agr icul_ Deputado provincial e m Minas, exerceu ~ 
tura, Comt;nercio e Obras ~ublicas, de S . Pau pro.sidencia. da. provincia, foi Deputado Ger~l, 
lo, em 7espost:~. a.o_ - offict~ de~tn Ca.ma.ra. Senador· do Imperio, ministt•o por va.rJ.as 
commumcando que Já. provulonçwu no sen· vozes e CJnselheiro de Estado ; c em ~ooo.l 
ti~o _de serem_prestada8 inform!lções.á. Com· u~ posto:; e c:.~.t•g._,s; quer da alta. administt'a· 
mlSSa.o dP. Agricultura e Industr~a'l Conaexas çãv, quet• os da politiea, sempt·e se houve 

. desta. Cama.ra., sobr e a prollucç.·lo do assuc~r com dedicação e patriotismo em prol da 

. n~q?elle Es~at!_o, nos anl!os de 1900 até I!X?3. ca.usa publica.. (Apoiaclas . ) 
~A ·commtssao de Agrwultura e Iadus~rias A'. vis&a,pois,destas ligeiras considcr\lções, 
Connexas. eu pedirm a V. Ex. que .consultas~e á Ct~sa 
. Da. mesma. sec~eta.rb, orwiando om nJríle sobra s l consente quo se lance niL acta um 

do Prasidente do Estad o e a pedido do p1·e- voto de profundo pezar pelo fit!lecimeoto 
siden•e.(la, commissã.o municipal de agri<ml- des~e illustro brazileiro, que preston <w Es
tu~'& d:~ S. João da Búa Vista., um projecto tado -.o Min:J.s o ao seus p:dz reaes StJrviços, 
de locaçii.o de serviços pa1'a. que seja. o mes- com alta dedlc .1ção,eo\n entenJimeoto clarô 
mo convertido em l ei pelo. Congresso N!.t- e com digoidade. (Mu .:to bem ; muito bem.) 
.r:ioual.---:- A' Commissão de Agri.cu.ltnra; e In
d~,Htl'ias Connexa.s. 

· Requerimento...._ De Henrique a·. Dal Ver
mo, pedindo permissão pa.r"' o oxame e 
levantamento da. planta dliS galerias subter
rall(~as do mort•o !lo. CasteUo. - A' Com-
missão de Fazenda. . . 

O S•·· Germano Hassloeller 
- Sr. Presidente, em nome dos meus il!us
tres collegas de bancada, venho tambern 
pedh· que na actl. dos nossos traba lhos se 
,.---- - , 

(•) Eii=tO d~scu;-*-o não roi r{' \·b~~ colo orn.~or. 
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Insira um voto do pezar p3lo fhllecimento 
do conselheiro Henrique de A vila., que foi 
presidente das províncias do Rio Grande do 
sul o Ceará o representou na Camara vita
licia do imperio o gstado do que somos hoj<J 
ropresentan tos. 

O illustre ex.tincto teve uma brilhante 
cal'reira póliticét e sempre buscou ~ervh• 
com deJicação o patriotismo as altas posições 
que a patria lhe confiou. 

E' com vo1•dadeiro pezar que ella lamenta 
a perda tle um leal o bom servidor. 

As5irn, peço a V. Ex. que con:mlte á Casa 
sobre si consente a inserção de um voto 
de pezar na ac;a ·- dos nossos trabalhos. 
( Jlúito bem ; 1mtito bem.) 

O· Sr. President;e- O Sr. Depu
tado Carneiro de Rezende l'equer que se in
sira na acta da sessão de hoje um voto de 
pezar pelo passamento do Sr. conselheiro 
Joaquim Delphino Ribeiro da Luz, e o Sr. 
Germano ~asslocher faz igual requerimento 
com relação ao fallecimento do Sr .. consc
Jhcil•o Henrique do A vila. 

Os senhot•es <1ue apprO\"am estes requeri
mentJS queiram levantar-se. (Pausa.} 

Foram approvados unanimemente. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a vo~ação do parecer n. 73, 
de 1903, reconhecendo Deputado pelo 6':1 di.~
tricto eleitoral úo Estado da Bahia o S1•. 
Eduardo Pir:es Ramos, com ementln. dos Sr.-:;. 
Rodrigues Lima o Tolentino dos Santos, pro
pondo o reconhecimento do Sr. Aristides de 
Souza. S pino la. 

·O Sr. Tolentino dos Santos 
(pela ol'rlem) requer preferencia na votn.ção 
para a sua · emenJa offorecid::t ao parec:w 
n. 73, de 1903. 

Consultada a Camü,ra, é rejeita,da ~t prefe
rencia pedida. 

O Sr. Tolent.ino dos Santos 
(pela m·dem) requer votação nominal para a 
primeira conclusão do ptLrocer n. 73, de !903. 

Con:mltada a Camara, é concotlida a vota
ção nominal _pedida. 

o Sr. Presidente-Vae se proce-
úer á chamada. · · 

Pr )ceJendo-se á votação nominal, respon
dem,sirn, isto é, approvam a seguinte primei
ra. conclusão do parecer n. 73, de 1903: «que 
sejam annulladas as eleições do municipio de 
Bom Jesucl do Rio de Contas e das sJcções 3a, 
6a, 7a e ga de Caeteté, 6a de Umburanas, 13a 
daCondeúln, ta,2â,4a e 5n. de Poções»; os Srs. 

Enéas .Ma,rtins, Raymnndo Nery, Aurelio, 
Amorim, Passos :\lit·anda., Arthur Lemos, 
Carlos de Novaos, Rogm·io de Miranda., Indio 
do Brazil, Antonb fhsto::;, Jos~ Euzebio,. 
Ul'ua.no Santos. Luiz Domingues, Rodri
gues Fernando~. Christino Ct·uz, Raymun
do Arthur, João Gayuso, Joaquim Pil·e~. Tho-· 
maz Accioly, Virgilio Rt•igido, Thomaz Ca
valcanti, FI'otlorico Borges, Juão Lopes, Edu-
ardo Studa.rt, ~ergio S<tboya, GonçJ.lo Suuto, 
Tavares de Lyra, Eloy dJ Souza, Fonseca p
Silva, Poraira lt3í3, Paula e Silva, vValft•edo
Leal, Abdon Milancz, Celso de Souza, Pe
reira de Lyra, João Vieira, Esmeraldino
Bandeira. Moreim Alves, Arthur OI·lando. 
Angel•) Neto, Epamiqondas Gracindo, Rodri· 
gues Doria, Felisbello Freire, Oliveira Vat
ladão. Domingos Guimarães. Neiva, Cast1·o 
Rebello, Tusta, Bulcão Vit~t1na, Satyro Dias, 
Vergne de Abreu, Augusto de Freitas, Pinto 
D<.mt:.ts, Paranhos Montenegro, Rod,·igues
Salrianha, Bernardo Hor•ta., José Monjar•dim, 
Heredia do Sá, Mello Mar, tos, S;i, Froiro,Ame
rico do Albuquer4ue. EL'ico Cuulho, Firlelis· 
Alves, .l oão B .ptista, Bolisa,rio do Souza •. 
Galvãó ,.Ba.ptist<L._. Silva Castro, Lourenç..,_Ua· · 
ptista, Dozarnat,:C..aurindo Pitta, .Julio Santos, 
Henrique Borges, Oliveira Figueiredo, E~tc
vào Lobo, Adolpho Dutra, Anthero Botelho,. 
Carneiro de Rezende. Lamouniee Go lofretlo, 
Cal'los O&toni, Sabinu Barroso, Carvalho
Britto, Manoel Fulgencio, Bento NogutHra, 
Ologario Maciel. \Venccsláo Braz, RutlolpllJ 
PaLxilo, Galeão Carvalhal, Moreira da. Silva. 
Je,uino Cardoso, Bernardo de Campus, Do· 
mingues de Castro, Francisco Romeiro. Va~ 
luis de Cash•o, Rebouças de Cr~rvalho, Costa 
Junior. At•nolpho de Azevedo, Fernando 
Pre:.;tJs, Ferreira B1·aga. · Eloy Chaves, José 
Lobo, Alvaro· de Carvalho. Ca.ndido Rodri· 
gues, Rodolpho dJ Mh·anda, Ca.ndido de· 
Ab:ou, Carlos Cavalcanti, Alencar Guimaeães, 
Llun ·nha. Lins, Francisco Tolentino, Eliseu 
Guilhcrmé, Soaros dos Santos, Marça.l ~sco-
bar, Geemu.no Hasslocher, Angalo Pinheirot 
Victori11o Mont.airo, Domingos Mascarenhas, 
Cassiano do Nascimento, Ve:::pasiaoo de Al
bull uor.:1 ue e Homem de Carvall1o ( ll i). 

RepJndem, nao, os Srs. Trindade, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa, Bricio Filho, JuLio de 
Mello, C01·nelio da Fonseca, Pedro Pernam
buco, Elpidio Fi.{ueiredo; Felix: Gaspar·, Eu
genio Tourinho, Rodrigne3 Lima. Totontino 
dos Santos, Marcolino Moura, Galdino Loreto,. 
João Luiz, Penido filho, LeonJl Filho, An
tonio Za.c:trias, Henrique Salles, Linlolpho 
Caetano, Padua Rezende, I-IJrmcnegildo. de· 
Moraes Filho, Joaquim Teixe.ra Brandão e 
Bemardo Antoni~ (24). 

O Sr. President;e- A primeiea.. 
conclusão do parecer n. 73, de 1903, foi ap· 
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;pruva.da. por ll7 votos contra 24. Fica preju· 
·dicada a· emenda do SL'. Tolentino dos 
Sa.litos. 

Em s::guida, 6 posh a votos e a.pprovada a 
seguintr) segunda. conclu.'!ão do pn.t·cccr n. 73, 
li e 1903 : · 4: C! ue ~oj:t recon !tecido o procla
mado DeputuAlo o Sr. Eduardo Pil•es Ramos». 

O 8r. II~rcaldente - Pt•oola.mo 
Ueput.atl.o pelo o• tlis~rlcto do Est·~do da. 
B.1hio. o Sr•. EdutLl'do Pires Itamo!. 

O Sr. Casslano do Nasci
JDento (peia o1·dem) requm· ·e olJtem ur
gencia paea sor• immcdiatamente discutido o 
votado o p<~oL'ecer n. 74, de l9U3, rela.-tivo ti. 
eleição do Matto Grosso. 

· Em seQ-uid.a é annunciada a uis·)ussão do 
parecor n·. 74, de HJ:}3, reconhe~ndo Depu· 
tados pelo Estado de Matto Gt'osso os Sr~. 
JosP. da Silva Casb Netto, Joã'u do Aq_uino 
Ribeiro, Benedicto Chrispiniano do Souzo. o 
Lindolpho Libanio 1Iol'eira Set't'a, com voto 
em separado d:L minorin da Commissiio e 
einendu, do Sr. Deputado Tolcntino dos
Santos, 

O Sr. Tolen-tino dos l!ia.nt.oa 
(pela ordem) peao q_ue se consulte a Ctunat•a 
si concede pl'cforancia. pa1•a a emnnda quo 
apresentou ao pa1•ecer n. 7 4, de l903. 

Consultada a Camara, ú recusada u. pr•e· 
fereucü~ pediua e, sendo v cri fica da a vot<J.çito 
a requerimento do mesmo Sr. Tolentino dos 
Santos, é confirmn.do o resultado n.nnunciudo 
P.or 4l votos contra 90, total131. 

cioly. Virgilio Brigido, Thomaz Caval(<mti 
Frederico Borges, .João Lopes; Edmtt•do Stu: 
da.l·t, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, T<~Y<ll'$ 
de Lyra, Eloy de Souza, Fonseca e Silva 
Pet•cira Rei:;, Paula. e Silva, \Valfl•Jdo Lei 
Abdon Milauez, Angelo Noto, Epaminoill!as 
Gri\ci11do, Domi11go:i G.uimarã.cs, Castro Re
bello, Tosta, Bulcõ.o Villnlla, Felh Go,~pm• 
Eugenio Tum·in!JO, Sal.yr•o Di<ts, V<'t'l!ll!J d~ 
Abreu, Augltsto de Fr•cil. a.!>, Pinto Dan \a~, 
Paranhos Montonegro, Rotlrigues Salua 1 tl l~. 
Bernardo Horta, José Monjardim,. Mello ~I<\t: 
tos, Sá Freire, F idelis Alve.~, João B:tpti;ta 
Gnlvão· Baptista, Si!Y&·Castro, Loul'Jnço ;;1' 
p'&ista., nczn.mn.t , [ ..,1,\l)'tllrló Pitt a, Julir) ~' LI!· 
tos, Hen:-iquo Bo1•gcs, Oliveira Figucil'L'do 
Es~cvão Lobo, Astulplw Dutra, Penido Fill t< 
Anthe.-o Butelho, O~Lrneíro de Re~enclr\ L:~<J. 
.nel Pilho, Antonio Z~t.clutr'ias;Lamo unícr Gu· 
dof,•edo, Carloo Ottoní, Su.bino Bat'l'OSO, Cm•. 
valho Britto, Manoel Fnlgoncio, Bento \o
guelra., Olegario Maciel, Wenceshto H!·az, 
Hudolpho Paixão, Padua, Rezende!, G•li•J;·w 
Cat•valllal, Mot•cirrt da. Síl''t~, .Jc~uino Cat·· 
(loso, Ber·nardo llo Cl1.mpos, Domingos do Ca.:. 
h•o, Francisco Rouwh·u, l~obouças de Can·a· 
lllo, Co~ta Junior, Arnulpho Azevedo, Fel'· 
na.nrlo Pre.;tcs, For·roil•a Hragn., Eloy C'hn 1·cs, 
José Lobo, Alvu.t•o do Car'"ltlhu, Ci tndidl) Ru· 
driguos, Rudulpho :-.rimndtb, Hnrmcnu" ili•J 
do Moraes Fllhu, Juo.qulm Teixeit·a. BJ·;~n.!:to , 
Bo1•nardo Antonio. Candid u do Abreu, U1r· 
In.~ Ca valca.nti, Aloncat• Ouimarães, L: urre· 
nh;~ Lin~, Francisco TI)Jonlino, Elyson •.:ui· 
lhet•me, Soares dos Santos, Gorma.no H ~1s· 
slGchor, Victorino Monteiro, Domingos ~ la;· 
carouha~ e Cassiano do Nascimonto (lO!). 

_ 0 Sr. F 1•eder'ieo Borges (pela R.thpondem . -do os Srs. José Eu''' bio, 
ordein) 'pede iTUe se consulte a Casa Sdbre si U1•bano Sautos, Lttiz Dominguos, Rodl'igucs 

'1. Fernandes, Chl'istino Cruz, Ra.ymundo AI'· 
. concede a votação nominal para a primeira tlmr, Joaquim Pires, Trindade, Teixeiea dn 

conclusão .do parccét• n · 7-!, de 1 9~3. Sú., Affonso Costa, Celso· de Souzn,, Bricio Fi· 
Consultada a Ca.ma·:a, é concedida a. v.o- lho, Pcrelra. de Lyl'a, Jo:ío. Vieira, Esmcml· 

ctaçã.o -nomirial pedida. dino Bandeira.;Moreir3. Alves, Julio de ) Iello, 
Co:·nelio d:L Fonseca, Estaciu Coimbt•a, Plldt'O 

O Sr. Presidente-Vae·se.procedal' Pernambuco, ElpidioFigueireJo, Arthm• Or· 
á. c.hamada. · !ando,· Rodrigues Do1•ia, Felisbello Freirs, 

Procedendo·se á ·vottwã.o nominal, respon· ·oHYeira V:alladão, Marcolino Moura., Galdino 
' _d,em siln, i s t;o é, approvam . a seguinte 1a Lore-to, Hcrediá do Sá, Americo de A·lbtHtaer· 
·conclusãO· do parecer n. 74, de 1903 : que, El'ico Coelho, Belisal'io de Souza, João 

·«·Que sejam . approvadtls :as eleições, a.pn- LuiZ, Henrique Salles, Liadolpho CaeL<tna, 
radas pela. Junta,·dosmunieipi!;JS de CuyaiM., Valoisrle Castro, Ma.Pçal F.scobar, ~avieL' 

. Livramento, 'Rosario, S. Luiz de ·Cacro•os, do Viu.lle, Angelo Pinheiro, Vespa.Sié\no do 
foconê, uorumbá, -sa:nto Antonio do Rio· Albu_querqt:ie e Homem do Ca r valho (40). 
Abaixo ou Mélgáço, Sant'Anna do Parana- · · · ~ 
'byba,Nioac e ''Miranda,_ os Srs.Enéa.s Mar- .o Sr. ·p,residente-A 1 ~ conclusao 

· "tins, Raymundo. Nery, A:Ul'dl-io Amm•hn, .. foi n.pp1•ovada. pn; 101 votos contn 4{], 
Hosa.nnah de Oliveira, P~ssmi Mira:ndâ, Ar· .total, .. J4.l.. 

· ihur ·Lemos, Carlos do Novaes, Rogarici do ·· Fic ~un prejudicados o· vo to em scpat·arlo 
_Miranda, 1ndio do Brazfl, ·Antonio Bastos, offel'ecido·]iéla maioria. (h Commissão e a 
.. Anízio de Abreu, Joa o Gayoso! Thomaz Ac·. emenda do'Sr. Tolentino dos Santos. 
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Em seguida é posta a votos e approvada a conhecidos, roqueit\} a V. Ex. que, na forma 
~eguinte 2n. conclusão do parecer n. 74, de do Regimento, se digne nomear a Commis
HJ03: · são para introduzil-os no recinto, afim de 

« Que sejam reconhecidos Dcnutados ao prestarem o compromisso regimental. 
congr<JSSO Federal pelo Estado- de Ma.tto 
Grosso os cidadãos Drs .. Jos.6 da Silva Costa 
Netto, .João de Aquino Ribeiro e Benedicto 
Chríspiniano de Souz:l o major Lindolpho 
Libaoio Moroit•a Serra.» 

O Sr. Pre~tl<leute convida. 03 
Srs. 3° e 4° Secretarios a irem t•eceber o·1 
Srs •. João <lo .\quino Ribeiro c Limlolpho 
Libanio Morc:ra Sm·ra, os quaes, semlo intro· 
tlnzidos no t•ocinto, prestam junto t'i. Mesa o 
compromisso regimental. O Sr. Moreira. AI ves (p:Jlct o1·dem) 

!'eqner vel'ifica.ção da votação. 
O i!il•. Presidente-A ordem do 

Procadendo-so .i verificação, reconhece-se dia da sessão seguinte será dada opportuna· 
terem votado a favor 102 Srs. Deputados e mente ao terminar-se a apuração, pelo Con-
eontra 15, total, 117. gresso, da eleição presiloncial. 

O S•·· Presidente- Proclamo 
Deputados pelo Estado de Matto Grosso os 
Sr:3. Jo!lé da Silva Costa. Netto, João de 
Aquino RLbeiro, Benedicto Chrispiniano de 
Souza e Benedicto Libanio Moreira Serra. 

Levanh-se a sessão ás 3 horas da tal'(le. 

DECLARA(:Ão 

Declaro que, si me achasse presente, vo
tn.ria pelo reconhecimento do Sr. Edua1•do 

O Sr. Frederico Borges (pela Ramos. 
ordem)-Constando-mo que"~ acham na <tn· Sé,la das sessõe?, 8 de junho de 1903.-
te·sala. os Deputados que acalJa.m de ser re- Jo(1o Hosannah de Oli"'eü·a. 

' 

lGa SESSÃO Elrl: lS D:B JtTNRO D:El 1903 

P1·esidencia . do Sr. Paula Guimal'ties 

Ao meio·dia procede-se á chamada, a que José Monjardim, Galdino Lorol.o, Correia. 
l'espvn Lemos Srs. Paula Guimarães, Alencar Dutra, Mello 1\Iattod, Sá Freire, Fidelii':! 
Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Alves, João Baptista., Lourenço Baptista, 
Eugenio Tourinho, Lamounier Godofredo,- Bezamat, Laurindo Pitta, Henrique Borges, 
En1~as Martins, Raymnndo Nery, Aurelio Mauricio de Abreu, Oliveira Figuoirodo, 
Amorim, Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlos Teixeira Brandão, · Estevão Lobo, 
Urbano Santos, Luiz Domingue3, Rodrigues José Bonifacio, Penido Filho, Antonio Za
Fernandes, Christino Cruz, Raymundo Ar- caria~, Calogeras, Manoel Fulgencio, No
thur, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, gueira, Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, 
F1·ancisco Sá, Frederico Borges~ João Lopes, Galeão Carvalhal. Jesuino Cardoso, Costa 
Eduardo Studart, Sergio -Saboya, Gonçalo Junior, Ferreira Braga, Miranda ·chaycs, 
Souto, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Fon- Alvar.) de Carvalho.Hermenegildo de Morac:o; 
seca e Silva, Pereira Reis, \Valfredo Leal, F-ilho, Jo:tquim Teixeira Brandão, Bel'Oal'do 

· Trindade, SJa.res Noiva, Abdon Milanez, Tei- Antonio, Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra., 
xeira de Sá, Affonso Costa, Celso de Souza, Canditlo de Abreu, Carlos Cavalcanti, Lama
Esmeraldino Bandeil•a, .Julio cte Mello, Cor- oba Lins, Francisco Tolentino, Paula Ram(!s, 
·nelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Arthu:r Eliseu Guilherme, Soares dos Santos, Ger
Orlando, · Angelo Neto, Epaminondas Gra- mano Hasslocher, Domingos Mascarenhas, 
-cindo,Rodrigues Doria,_ Felisbello Freil'e, Oli- Cassiano do Nascimento,_ Vespasiano de AI· 
VPira Valladão, Domingos Guimarães, Tosta, buquerque, Diogo Fortuna e Homem d-o 
Vergne de Abreu, Augusto de Freitas, Pinto Carvalho • 

. Dantas, Tolentino dCIS Santos, Pa.ranhos MoR- ·neix:tm de comparecer, cçnn causa parti
tenegro, Rodrigues Saldanha, Marcolino cipada os S1•. "\Vanderley de Mendonça, 
Moura, Bernardo Horta, Moreira Gomes, Carlos de Novaes, Thomaz Cavalcanti, Paula. 

Vol. li 
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• e Silva., ~rmirio Couti~ho, Ma!aq~i~s-Gon· &·.Benedicto de Souza, Deputado eleito po!' 
çalves, Raymundo u,e !\frr~nda, JovmJ.aJlo do. Matt~·Grosso, peco a V. Ex. que mand• 

.Carva.}ho, ~mva, l'ehx Uas-p~r.. Adn..lberto convtdal-o a prestar o compromis~o. 
Guimtwü.es, Satyt•o Dias, Pereira Lima,: 

· Cruvello Cavalcanti, Paulino de Soaza, · Vaz 
, de Mello, João Luiz Alves, Leonol Filho, 
Eduardo Pimentel, Mo1•eira da Silm, Xa· 

.vier do Valle e Alfredo Varella. 

O Sr. Presiden:t;e- Cl)nVidil. 0 ' 
Sxs. 3• e 4° Secretarias p:tra acompanbareE: 
a.o recinto o Sr. Dr. Benedicto de Souza;<tlH 
sçndo intt·oduzido pres ta o comp!'omisso l'C-· 
g1menta1. E sem causa os Srs. Sá Peixoto, Hosan

. nah do Olh·eil'a, Rogerio 'de Miranda, ·Indio 
·do Brazil, Antonio !3asto3, José Ensehio, Gue· O Sr. A.lenca1• Guimarãe!'i 
:delha Mourão, DifJ.s Vinit•a, João Gayoso, (1o SecYetario) procede á leitura do segu int1 ~ 
''Virgilio Brigido, Briclo Filho, Pereira de 
Lyra, João Vieira, Mor.eira Alves., Estacio 

:Coimbr<L, Pedro Pernambuco, Euzebio de 
Andra.de, Arroxellas Gal vão, Leovigildo Fil

. gueira::;, Ca.stro Rebello, Bulciio Vianna, Ro
.drigues Lima, Heredia de Sá, August-o de 
.:Vasconcellos, Amel'ico de Alhnquol'quo, Erico 
Coelho, Belisario de Souza, Galvão Bap'clsta, 
Stlva. Co.stro, Julio Santos, Fra.ncisco Veig~t, 
Viria.tJ Mascarenhas, Bel'nardo Monteiro, 
João Luiz, ·Gastão da Cunha, Rib~il'O Jnn· 

· queit•a, Astolpho Dntra, David Campista, 
. J,i'rancisoo Bcrna1•dino, Anthero Botelho, 
-C:lrneiro de Rezende, Bueno (:\e Pai va, Adal· 
. lterto Ferraz, Bernardcs de Faria, Henriqne 
· Salles, Camillo SOltres Filho, Cltl'los Ottoni, 
Sabino BarL'oso, Cu.rva.lho Brito, Arthur Tor· 
res, Weaoesl:\.o Braz. Rodolpho Paixão, Pa
dua Rezende, Berna.rdo de Camp:ls, DJmin
guos do Castro, Fr•ancisco Romcil·o, Valois 
de Castro, Rebouçns de Cttl·vnlho, Arnolpho 
Azevedo, Ferná.ndo P1•estus, Amaral Casar, 
José Lobo,, Leite de Souza., Pa.uliuo Ca.l"IJS, 

-Francisco Malta, Candido Rodrigues, Aze
vedo Marques, R.odolpho Miramla, Aldon 
Baptista, Juvenal MiUer, Mo.rçal EsCGba:r, 

;:Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Vict.orino 
-Monteiro, James Darcy e Campos Cn.rtier. 
· Abre-se a sessão. 
. . . E' lida e s ~m debate approvada a acta da 
-sessãu antecedente. 

· Pa~s1He ao ex.ped_ientc. 

EXPED! t<.;N,Ti~ 

Officios uo Miuistario <la . J ustiça e Ne"'ocio' 
Interiores, de 15 do corrente en l'iando , 
seguinte ' '-

MENSAGE~I 

Srs. Membros do Congresso Nacional-N:t 
inclusa. exp~siçã.o, que o director geral de 
Saude.Publlca apresentou ao Minisko de E,;. 
t~1do da Justiça c Negocias Interiores, c Qlt<.· 
ests trouxe ao meu conhecimento , pon1l(•· 
rando a conveniencia.dc submettc1' ao Con
gresso Nacional o objeoto de quo min ucios<t· 
mente se occupa ta~ documento, não só opi ll :t 
alJ.uelle funcc1onarJO que, organizada, comi) 
o~,t S[J acha, a r cpa.1•tiçlto sanitltria federa!. 
nao poderá desempenhar. de modo cabal o,· 
servicoa que lho incumbem, em refm•enci;t 
qu~r t1 Cidade do Rio de J:tneiro, que1• a•J' 
portos mn.ritimos e plnviaes da Repubiic;~ : 
mas tam.bem especifica as medidas e o•·ça :~., 
despezas necessariaa para obter-se re3nltado 
inteiramente satislà.ctorio. 

De entre as a.llndida.s medidas sobreleva 
mencionar a que diz ·respeito iL t t•ansferencia. 
}Iam .a ·administração federal, da policia s:t: 
nitaria dos domicílios, loga.res e log ra douro<. 
p~~lic~s, a qlla!permanence a cargo da m u: 
ll'lCl·Pahda.de, nao ob;;ta.nte havor sido com-·
mettido ao Governo da União o serviço 
d~ .hyg.iene-de defesa da ,cidad(}. 

·O Sr. Teixeira cl e l§ã. (pela or· SoHcita~du v ossa esclarecida attcnç:í o 
a~ - S1'. Presidente, achando-se na antre- para ea.seassu,mpto, de importancia. capital c\ 
sala o Sr. Deputado por Pernambu~o,Or. José solncio do prQblema sa.ni:ta.rio, espero ta.m · 

íMàrcelino da Rosa. e SilYa, ~eço a v. Ex. :bem que. vos di.gnareis resolYBl'. ·quanto
que mande eonvidal·o, na torma do Regi· aos pre~.r:lttos· legislativos reput ados indh· 

..,m·ento, para. prester comprmnisso rcgiliRIJII.·: :pensavms-~~m de q!:le a repar~ic.ãa federal 
·~ai. . . .fique ha.b.1htada. a por em :pra.tlCa, .de m oüa 
~ ·, 'COID:Jileto e systE!IIlatico, tQda.s as medidas 
:·_. ·O· Sr. Pre111d~nt:e - :c111nvida. -0si ,tenàent es a ;exi;jnguir a . febre .ama relia ; e IL 
Sl·.i~ '3° e ·4°'Secretai'io;J pilraltcompa~harmrr' "Wecã.o. rut, a utoridade sanitaria, que .deve· 
ii~ rocinto o Sr .. José M~rcelino ua. Rosa •e• 'e-~r:lr~cta'l'-se_cfim. p~:ptidão., energia e con· 

.. Sdva,que sendo mtrodmado p~esta o compro- · tmu~da:d~ .nao seJ!t·liUJIUDepiente·contr.ana;h\ 
misso r egimental. ?ll: amml la da .á cug,ta 'de irreparavel ,prc·· 

. . . Jnrzo :da samle.pablica e de .Gutres interesses 
··· .()· Sr. Lindolpbo Ser~n (pela· ite grande relevancia. que cumpre não .sr.-· 
onlem)- Sr. Presidente, est;:wdo pr~sento o crific:u'. · · · · 
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Para completar a reforma cujos benefi
cios largamente compens:trão as despezas de 
qne dep:mde a sua realização, parece, outro· 
síiU, conveniente dispor. de modo efficaz, 
acerca da. vaccinação e da revaccinação obri· 
,ratorias ; melhorar o imperfeito sei~viço sa
nit~rio dos portos, dotando-o de hospitaes 
de isolamento e d'} esbções üe de.':;infecção; 
0 , de pa1· com a reorganização do- Institu:o 
Soeothcrapico uo Manguinho- crear labo
ratorios adequa(los a estudos que são de 
2Tanue alcance pratico e scienti!ico. . 
·- No tocante á vantagem, tambem indicada 
n<t exposição feita pelo directo:r- geral de 
Saude.Publica, de ser elaborado um codigo 
:sanitario que reja toda a hygiene no Brazil, 
o Congres::;o Nacional deliberará o que en
tender acertê1do. 

lUo de JaneiPo. 15 de junho de 1903.
Francisco de Pw!l(r, Rodrir;ues Al-ves .-A's 
Commis::;õe.:; de Ül'çamento ·e <le Sa.udc Pu
])lica. 

Do mesmo 1'\Unistl\l'il), do ign:d clata, co
y;;mdo a. seguinte 

. :::it'S. Membros do Congt•e.~~u :Nacional.
Tenho a honra !le tl'ansmitth··,·os. afim Lle 
que vos digneis t•esolvct• soiJt•c o assumpto, a 
exposição junta, do l\Iinistl'o da Justiça e 
Neg·ocios Interiores. 1•ela.tiva á conveniencia 
de reiterar ao Congresso Nacional o pedido 
de ser habilitado o Govc•rno com o credito de 
100:000$, para pagamento de despezas elei
tora.es. 

Rio de Janeiro. 15 de junho de 1903.
FI·ancisco de P(ttdt.! Ro(ll'igllt:S Ah:es. ·-A' 
Commissão de OrQamento. 

de consumo-c:tbe-mo solicitar-vos ·as pro
videncias necessarias afim de q no se torne 
effectiva a creação dos mencionados Ioga1•es 
e seja concedido ao Ministerio da Fazenda o 
credito de 10:033$016, para o pagamento dos 
funccionarios que nelles scl•vem, atê o fim 
do actual exercicio. 

Rio de Janeieo, 6 de junho de 1903.
FI'ancisco de J>auhl. Ro(h··:gues Alves. -A' 
Commis::;ão de Ol'çamento. 

Do Ministerio da Guerra, de lO do cor .. 
rente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Suhmettendo á vossa consideração a, inclusa 
exposição que me faz o marechal Fr<mcisco 
de Panla Argollo, Ministro do Estado da 
Guerra, sobre a necessidade da concessão do 
crellito da quantia de 8:098$921 pa.ra paga
mento a D. Maria do Carmo Bello Lisboa, 
vill\·a do professor do Collegio lVlilitar Luiz 
Bello Lisboa, dos ordenados devidos ú.quolle 
professor pela rogeneia da C<tdcira. de topo· 
gmphia, no pcriodo decorrido do 9 de maio 
de 189l) a, 31 de março de 1900, rogo que vos 
d.ignois conceder ao respectivo ministerio o 
credito de tal quantia. 

Rio tlo .Janeiro. 10 de junho de 1903.
- F1·anc:isco de I'mda Rod1·ig1Jes Alves. -
A' Commissü.o de Orça,mento. 

Do mesmo mínisterio, de igu:1l data, en· 
viando a seguinte 

l\1ENSAGEl\I 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Transmittindo-vos a inclusa exposição que 
me foi apresentada pelo Ministro de Estado 
da Guer1·a sobre a necessidade de abrir

Do Ministerio da Fazenda, de lO do cor- se ao respectivo ministerio o credito espe-
rente, enviando a seguinte cial de 3:400$ para occorrer ao pagamento 

_)IBNSAGEM 
ao almoxarife aposentado do extincto Arse
nal de Guerra do Estado de Pernambuco, 

. João C1imaco dos Santos Bernardes, de ,or·. 
Srs. Meml:lros . do Congresso Nacwnal.-. de nado c1 ue deixou de receber, de I 7 de oü

Ern mensagem de 2i _de agosto de 1.901, e~-· tubro de 1900 a 16 de março de 1902, .e, a 
P?Z o .Governo as razoes qu~ le.varam. ~ 1\!.J.·. que tem d'ireito, rogo vos dig~eis ha.b~ita1' 
mste~10 ~a Fazen~a a auto~1za1 a. adm1ss.ao 0 Governo com o referido credito. 
pro~ISOrla d~ maiS d,ous nelS d? thesourelrO Rio de Janeiro, lO de junho de 1903. 
da h.ecebedorJa do RIO de Janelro, ~· atten- - Jf1ymcisco de Paula Rodrigues Al·ves • .....o. 
<lendo aos bons resultados produzidos por , . - d 0 t 
essa medid~~ solicitou a creti,ção. defi.n!tiva A Comm1ssao e rçam.en o· 
dos respectivos logares. . · . Do -mesmo ministerio, de igual data, en-

Não tendo ainda o Congresso Nacional 1•e- viando a seguinte 

MENSAGEM 
solvido a respeito e não dispondo o Governo 
de credito para o pagamento. daquelles do,us 
auxiliares, cujos .vencimentos forafi.!. s:xtts-.. ...; 
feitos, atê 0 .fim do anno passad9, pela verba Srs. Membros do Congresso Nacion:1I __,_. · 
-:Fiscalização e mais despezas dos impostos Transmitto-vos a inclusa exposição que me ~foi 



CarT!ara dOS Depliados- I mp-essa em 2210512015 10:54 - Página 4 de 14 

20 A~NAES DA CAMARA 

apresentada peloMioisLrodcE~tado daGu3r?'a, 
sobre a necessidade da se a.~rtr ao ro.<>p?~bvo 

· ministerio o credito especHI.l de 2:97~, 
:para. . occorrer ao pagamento ao escr1vao 
aposenta1o do eJttincto Ar~-enal 4~ Guerra 
do Estado de Pernambuco Franc1se.o Mau· 

. rjci(}. do Ab1•eu, do ordenado que de1xou ·de 
. .receber de 27 de outubro de ~~ a 5 de s:
. tembro de 1902 e a. que tem d1re1to ; e ro.,o 
· que vos digneis habilltar o Governo com o 
· referido credito. 
, Rio de Janeiro. IÓ de junho de 1903. -
· Fl·ancisco de Jlat!la Rod,·igttes Al·oes. -A' 
· Cômmissão. de Orça.men1,0. 

Do roêSrno Minister•io, de igu:tl dab.; en· 
via.ndo ·a -seguinte 

MENSAGEM / 
·. 

· Srs. Membros do Congresso ~~ciona.l
T1•aosmittíndo·Voaa. inclusa exposlÇaoque me 
foi a.presonta1a. pelo Ministro de Estado da 
Guet•ra sob1•e a. ooces:>idade de se abt'ir ao 
respectivo mioisterio o credito es~ial de 
1:600$, para occorl·or ao pagamento ~e von· 
cimentos quo .competf'.m, no oxerclcu~ cor· 
rente ao continuo addido á Sec1oetarta de 

· Estad~ da. Guerra. Ma.noel Canuto do Nasci 
.. :n'lento, rogo que yos digneis habilihr o Go· 

vcrno com o referido credito; . · 
Rio de Janeiro, 10 de junho ele 1903. ~ 

Ji'ra11cisco do Paula Rodt·iuu~s A~,es •. - A' 
· Commissão de Orc;.a.mento. 

Do mesmo Minister~o. de igual data, en~ 
1<iando a. seguinte 

. l<IENSAGE~r 

cos da. producção do assuen.r no Estado ue 
S. Paulo, dG 1900 a 1903.-A' Com~issão de 
Agricultu1-a e Induskias Conncxas. 

Da Bibliothec L Publica Pelotense, de l do 
correu te, sollcita.odo remessa · dos Am1aes l~ 
mais pubticaçõJS desta. Ca.ma.ra.- l~tti· 
t•ada . 

. Telcgra.mina: 
Ilel!o Horlzonttl6tlc junllo do 19:>3-Presi

dent3 Ca.m •.ra Doputados- Rio·- Tenho a 
honra. de c;>rnmunic.a.r V. Ex. que com ~~ 
solemnida.des do cstylo se installou hoje ;1 

P se>sã.o ordina.rla da. 4" legislatura· do 
Çongre&so Mineiro, perante 'o quo.t foi· ·lid;1 
minha. mensn.g.3m . CorJeaos s~udações. -
F,·ancisco :~·aues. -Inteirada. 

·Requerimentos: 
Do Dr. João Pedro de A,quinq, dil•ector do 

Externato Aquino, pedindo que sp.ja. autori· 
z:~.do o Governo a. equipa.1'M o dito exter
nato ao Gymnasio Nacional, dispensado o 
l'CSt!.l dO tetnp() do fiscalização ti. quJ sC l'C· 
fere o art. 366 do Codigo de gnsiil.o. - A' 
Commis~o do. Instrucç-.'io Publica.. 

De VirgiaiêL Olympia. de-:\fello Pacca., p!l
dindo eleva~ão ·do meio·soldo o de aceorúo 
com a tabella. a.c~ual. - A's Com:missõcs de 
Fazenda e de Ma;r iolta e Guerra;. 

De Gregorlo Gonçalves do Ca<Jtro Mas~ ... 
l'eohas, padindo quo, por uma. lei especial, se 
estenda. odiroito de sequala MS geoet•ps da 
lavoura. na..cional, quando óm pen~or. ag1·i· 
cola.-A' (J()mmiss1io de Constituição, Legis· 
la.ção e Jus tiça. 

. ,' : 

O Sr. Ltunenha .Li~s.-Sr .. Pro·. 
sidcnte, pedi a palavra p.ira1~equerei- vct·· 

· · Sl';}, :Membros uo CongreEso Na.cion.al - balmento. a V. Ex. pa.tt. que se dign.e (!c 
.. Transruittindo·vos a jnclusa. exposição, que rnanda.1• incluir n.a ord.etu do dia. da primei
=· me foi . apresentada pelo fdioi~tr~' d~ · E~· ra. ses.::ão o projecto ri .• 276 B, de .l.902, rela· 
·: ta.do . dtl. .Guerra; sobre a nec.esstda. .e de tivo !L emcndu. do Senado ao projecto n. 276, :. se ·abrir ao . respectivo ministerio · 0 .credito deste anuo, que co o cede mn anno de licen\ '" 
: e.xtra.ordinarío de 2.000: 000$, além d,o que ao juiz de secção do Estado do Pàràná o Sr . 

· foi aberto pelo . de.creto n. 4. 788, de 9 de Dr. Mano:}! Qa.rvalh9 do· MendonÇa. .Esse 
·. mál'/Jo.ultimo, para occorrer a. despazas mo-- magistrado infelizmente continua impo~si
·~_ ttvada.s pela mobilização de for..9as d:0 . exerci- bilitado de _pr·esta.r os seus serviços. nu. se'lçii<> 
.. to;;em consequencia. da oecu~o JJ?rh~r do do -.Estado d !l Pa.raná.. .· · .. 
' .tei'ritorio do. ·A01'6, l'OgO que VOS dlgDOlS ha· Acha,se em _goso de UIÜ:t liconça que, .Oill 

:· billta.r .o Q().VOt'D.o com O 1'1lferidb cr.êdito . . prorpgjl.Ç:Í.O :da. anterior, ' lhe 'toi .concooitl.<L 
. Rio de Janeiro, LO de . junho de 1903.- peio Supremo . Triuunal Federal . e .i). qual 
,,. Francisco .de Paula Rod!·igttes Al--ves.- .A' expira no dia 24do corr.entc .JlleZ; de lnOilO 
: ~ Comtnissão de Orçamell'to.. . que, sL a lie~uça de uiu o.nno que .lho M 

. . :..: ~1 .... 

:', Da; Secretiwia. ·da. Agriculuira, CQmmercío 
: .e Obras Publicas, de 16 .do c.or~;ente, em 
, respos~ ao pedido de informagões da Com: 

missão ~~Agricultur~ e Industl'tí'S Coooe~a.~, 
.~esta Qamiwa., iniciando os da.d~s e~tatrstr-

concedida por votação_da. :cam;~.ra dos Srs . 
Deputados o .Sen<,ldo, com 4Hferencu. ,de umt\ 
ligeit·a. phra.se .consign11da. na. emend.a dcst:L 
ultima. · corpor~ção, . não. ,for :votadà. dentro . 
deste pra.zo, este magt:?tr!tdo sar1. foi•ça.do a 
euqirehender uma. Yíag~m ci.quelle Estl\do, 
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a.llm de reassumir o ::;eu cargo. facto quo 1 o que as tenho mn.nifestado solemnemonte 
não ' se pódo realizar visto olle achar se im- sobro o n.ssumpto, nã.o posso deixai' de oe· 
possibilitado physicamente de fazet-o. cupar-mc dclle, sempre quo · me pareça. 
Nesta~ condições, t! claro que mtá pa- que não se toma a melhor orientação. . ·; 

tente. a Ul'gencía da molida que solicito, . Outra declaração devo fazer; e esta·pro.
cmbora ~e trate de int3res.~e privado. vêm th leitura que fiz em alguns orgãos d;;~ 

Espero, pois, que o meu rC'qucrimento imprensa (do cuja reportagem não · po :'So 
mCI·ecerci o deferimento de V. Ex. deixat' de pt•oclamar a activLa.clo,. pois sobl'e 

c.5te assumpto muito pouco e rilni to dt.~ 
O Sr. Presidente- A' vista das teve convor.;;ei) do lJ.UC viria occup:rr a. 

razões expostas, a. Mos<\ attcnderá no pedido attenção da Casa. sobre o Rei-!ulamento dadu 
ile V •. Ex. . . 11 Lei das fallencias, na qualidade de Ptesi

dcnte da Comriüssã.o de Consütuição, !.c-
O 81.·. Para:nhos Montene- gislação e Justiça, qu~ immerecidamcn~~ 

g·ro-St•. Presidentr, a posição quo aqui occupo, devido :1 generosidade e·benevolo:ICia 
assumi por occasião de pcrcorre1· os seus tui·- de meus collogas. . . · 
nos o. pr~jecto que · constitue hoje a Lei Não venho fttllar nosso ca.ractol', o mut ~o 
11. 86·9, do _!6 de ago:;to de 1902, l'eguladora monos em flome d:1quella. Commissão. . . . 
d~ts fa.llenmas, tomando pal'to acti v a nas clis- Fallo em meu proprio nome, o:\:clust m-
cussõe~ •. quer na SUiL p1·ilncira phnse, quer mente. _ 
posterwrmepto, qua.ndo voltou do Senado Devo tambem prcvonit· (t Casa ~e quo n~u 
com dívcl'sa.s emendas, !cvon-me n ~\tuPal-· venho l'Cp3tir o sustonta.1· as nw:has . ~pt
melitc a lm• com· algum cuidado e attenção 0 niõcs e idéas enunciadas naquella:-; discu.;soes. 
Regul~monto que, em 2 do corl'ente moz sob A occasião não é opportuna. . . · . 
o n. 4.855, foi expedido p~tra execução d~ re- E' possivel qtu\ logo quo a expertencH\ .do-
lorida Lei. monstro mais acc(mtuada.mento os defmtos 

Pat•eceu-me tamhemque devia trazer ao co- daquclla Lei, depois do mais algum e~ tudo, 
uJtecimon~o desta Ca.mara ns.minhas impres- cu veohit tt·a.zcr aqui o ft•ucto t,lo mrnhas 
~u!3s. mamfest~~·a.lgumasduvtdas quo aquella lucul.r.·ações, traduzido em um Pl'OJ~to. .;. 
lottm~a. s~ggerlU ;~o meu esp1rito, o pedit· Agora, por0m,ttinda é cedo pa~·a lSSf?· A Lc1 
a..lgumas Informações c csclarecimeutos, t.{UO tom apenas poucos mozes de <'XIS~~new.. p_clo 
strvam tambcm para rosoh·er qm.t.cdqueP di f- quo não é de bom aviso tratar-seJa de rc!or
ticnlda~cs quo por\o·entura apparoçam, quan· mal-a. 
tl~ so t1ve1' do fttzm· t•,pplicaçã.o das disposi- como disse, não venho pugn~r pelas 
çoes do mesmo Regulamento. minhas ídéas, algumas das quaes nao fot\Ult 

De::;de já. devo t:tzar umn. declaPa'·ão muito 'adopt.adas. . . , . 
solemi:w. Não esperem de mim conSUl'as o Acceito e respeitO o que foi re:solvldO pelo 
:.~.ccusações ao Min!stro <la Justiça e ao Go· Concrresso e no que está disposto .na LGi 
vm•no. Não; amigo parLicular ue S. Ex. seu bn.se

0
arei a~ minhas considerações. . 

correligionario · politico, conhecedor, · ~uito Sr. Presidente, poderia começar dtzendo · 
de perto, de sua imeHigenci:t, iiJustração e que estou de accordo, em these, com 0 9ue 
compatencia, de sou amot• ao trabalho de se deduz du:~ termos do decreto n. 4.855, Isto 
sua a.ctividade e do modo por que está pre- é, qUe aos Poderes da Uniã.o deve : caber :.t 
sta:nuo grandes e relevantes sepviços no attribuiçã.o de legislar e regulamen.tar sobr_e 
pmz_. · · fallencias não só no que diz respeito ao tL-

0 SR. OLivEIRA FIGUEIREuo~Apoiado. rei to mat~rial, como ao direito formal. .. 
Em these, . repito,_ estou de accordo, m~s 

O SR. PARANIIOS MoNTENEGRo... eu só devo declarar que nao encont~o na Consti
tenbo o des~jo, sinão o deve1•, de juncai' de tui,..ão di.-:;posição al(•uma que · de competen-. 
li ores o caminho que S .. Ex. percol'l'e ~ cia ·ao Congresso Federal para legislai' ~~o~ .·e 
~as V. Ex. e a Cas:t cornprehondem por- direito processual a não ser o da Jns!J.ça. 

f~Ita.mente que, em questões de duut1•lna, a Federal, ou o da l~cal do Districto Federal, 
d~vergencia de opiniõ:ls não importa opposi- pelo que é ·minha opinião que, em f<.~.c.) do 
çao, nem mesmo desaccordo de vistas, e ~ue nosso pacto fundamental, tudo quanto na· · 
as relaçõP.S particulares e politicas não de· quolla Lei e Regula monto se prescreve _q u~n to · 
v~m ia fluir .nem iiD:po1: silencio, quando se a. processo só Yigora aq_ui no DtstrJc!o 
d<t aquella ·dtvergencm. . · Federal, ou nos Estados, emquanto estes n::to 

O retrahimento nesses casos ·não seria. o delibe1•arem legislar a respeito.· _ · . 
mais 'conveniente. À franqueza e a. discussão E' uni grande inconveoient~. u_m . . ab;urdo · 
só podeiD trazer vantagens. · mesmo, mà.s que só serve para mostrar a. 

. . E~1, quo Já fui _taxaJ.o ·aqui, talvez com necessidade de rever neste p:mto a nossa. 
razao, de mtraos1gente em minbas opiniões, Constituição. 
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Argumenta-se que, tendo sido a.presenta.d.as nidade para, prestai' um -raleva,nte serviço 
na. Constituinte diversas emendas dando :w ao fóro, fazendo dcsa.ppar-ecer as dive;·gen
Congresso Federal a. a.ttribuigão de legi.sh.r cias que ma parece existirem entre a Lei e 0 
sobre fallencias, foram ellas rejeitadas pm• RegulamentO, e que pode ta.mbem parece1• 

· .si.irem t•edundantes, pois aqueUa. a.ttribuíçã.o a. outt'03, dar Loga.r a questões e trazer om. 
· estava. comprehendida. no a.r'tigo que cooferia. ~at•aços na sua execução. 

ao mesmo Congresso a a.t,ributção.de legislar L' · ~i d b d ' 
.. sobre o. direito substa.ntivo para. toda a Re· 1 os ar go~ e um ha il e . 1stiacto act. 

' 'ogado fazendo increpações ao Governo, por-
publica. . que na nova publicação que se fez da Lei. no 

· . Parece-me que não fl)i 'bem compre- ·n :ario Officíal de 7 de junhO, se encontram 
l!endido o pensamento dos autore3 da.q.uellas algumas alterações. · · 

· lilmenda.s. Devo dizet; que não estott de compln\u 
· Quero crer gue o que elles pretendiam não accordo com o illust.rado autor desses M 
. erada.r ao Congressoda Uni!óodíreitode le· 'iras. 

gisla.r sobro fa.Uencias na parte relativa ao p -
·. direito subst&ntivo, o que seria na. verdade a.l·ece·me que na.o·llte· asaiBte ra '!ão '" 
. uma l'edundancia,mas sim sobre tudo q_uanto totum. Apenas em dous PQntos os se:~s J'IJ· 
: :fosse refet•ente a esse instituto, isto é, sobre paros teem alguma procedencia.: no que se 

· refere ao pa.ragro.pho unico d·o o.rL 6', no 
· O,.ilireito material e o form_al, adjectiv.o ~:lU: qual se nota a su]Jpressão das palaVl'as-
·processuai. sem citaç4o-o que de algum modo ai tora o 

. Isto seria da maior conveniencla, pois que foi dispos to e póde · dar loga.r á restl·ic· 
ninguem mais d(l que eu reconhece que, çfio dos dil•eitos do credor não domícilia.l'iO 
principalmente DQ assumpto em questã.o, nã.o no Brazn, e no l'elativo ao u·t. 47, § 4''• 

• sa póde sepa.ra.r o direito· do proce3!1o. 2" pat'to, em que se dou tambem uma sup· 
· ··As fa.lloncias jogam com tantos intere3~es, ·pres!lão .de paJay~, ma<J sem grande ai· 
>: até internaciona.es, quo é da. ma.iQr incon· CD.nce e tmportancla. . -
:: voniencia a. separa.ça.o; ma.s a realidade é Qnanto ás demais, penso que na.o procednm 

·. que a Constituição os separou, da o do só- a.s censura.s · · 
:mente aos Esta6os a. attribuição de legil!lar Nínguern desconhooe qua a actual Lei da--s 

. . sobro processo, a não ~e . tratar da. Ju~tiçx f~t.Uencias foi vota.da. llluit<J apl't'S3adamentc • 
. Fedet•rule da local des.ta Ca.pita.l. Oedeu·se 11 pressão de uma. pequena partu 
. -Si n:wuella oooasilio se tivesse a.cceitalo a. do. commereio, sempre descontente, exigente 

.. idéa de da.r ao ·congresso Federal o dir.eííoode ~ ~ncontenta.vel, que procurou levantar Jllii:a 
: ,legislar ~obre tudo-quo.nto fosoe· concernente lDJush celeuma. co~tra. o .CQngl'esso,- quali· 
.· · ils fs.tlencia.s, não nos veríamos ago1•a nas· ftca.ndo-o até de des~dioso por nã.o ter votado 
·: di/licttldades em que nos encontramos. som demon. a Lel q11e alterava. o Dec.row 
·· _. · n. 917 que tinha com razã.o levantado mui· 

&ta. questão, p:m~m. demanda. g1•a.nde tas queixas. 
·desenvolvimento, paroa. o que não me resta. Nã fi - tod . . . · . 

/·tempo, nem este é 0 ponto sobre o qual teem l ao me re roa. . _o o commercw, mas a 
~<.Ae versar_ as minhas considerações. tlll;la pequena fra.c_ça.o deste, que ~e occu~~ 
::-~ Sr. Presidente, o Regulamento promul- .mept>o com os la.bor~s ~~sua. protlssa~ e m~l> 
·; gado pelo Decreto de 2 deste maz M um. com o desejo de ~~~~~~ç.to, qu~rendo lni~Ol· a 
.. relevante servi{ú prestado á, admin1straç3.o sua ':'ontadc e dmgn n acçao . dos po Cl C!' 

''."da. Justiça, pois -a.hi se metnodizou com pu'bhcos. ·- . . 
;' muita cbreza. e minuciosidade ·tudo quanto Po.!' occas1a.o. de dlscuttr-se a ultill!:J. \'C
'; ·é conce1•nente M Pl'Ocesso das fallenoias, de d~cça.!> do Pl'OJe;to, .. fiz a.Ig11ma.s cons•der<l· 
; ~'Sorte qúe não s;:~ póde negar que .; um tca.- çoes sobre Elrros.~. lacunas que na mesma. se 
t' . .'ba.lho de.grande valor. . . encontra.:va.m. ·. 
:>: :Mas nãopóde haver obra. p~rl'eHa. Pareee~ Não se me attenden, .nem se deu oKplica· 
."" ·.me que, em alguns ponto;;; se foi além do que ção algama, e subiu ·elle á sa.nccã.o. assim 
';:"- "é" .prop.t;iamente de regut!lmentação, a.! tei'OU· defeitUOSO, CO In palavras trocadas e fa.lta de 
~=- .· .se a Let, e· até s~ a. ferJU, esta.-belecendo-se o.u~ra.s·, ·que . a.ltera.v11.m o sentido, com cila
)':·1 ... <Usposições contra.rta.sao que ella prescreve. ções e refereucias a artigos que não tinham :é . . Bem sei q.ue·isso __ póde ser devido á. má Hga.ção e cuja numeração tinha sido t\l\e· 
;": rcomprehensão de·mlnb.a pade, pela fraqueza ra.da por calisa, das em~ndas o;pprovado.~,de 
·.. dô minhll. intelligoncia ("ao ap oiados), ra.zã.o modo que, e11t.a.ndo a Lei com esSeS defeir.os, 
}, _PQr que, .como já dis.>e, venho a.p1mas,apre·· o Governo, na. l'e·publícação que fez, procurou 
"!:, .• senta.r ·dutida.se pedir que se me esclareça, s!lna.t·os, · suppriroindo, accrescentando e > propor~iona.ndo assim a.o Governo opporttz· substituindo àlguma.s palavras pan. maior 
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t·la.reza e evita1• algumas· confusões e até ·emenda impondo ao syndiao o dover de
a.hsurdos, fazend9 citações e referencias a p'·omove1· a exame dos livros do (alUdo, com 
outros artigos ci!m a devida precisão. citaçtío do ?nesmo, po1· pe1·ilos nomeados pelo 

No meu lmm1lde entender, com estas: cor-- juiz e em. sua p)"esença, pm·a Je ave1·i!)zM1' dos 
,·eccões o Governo p!'estou um bom servioo, causas da fallencio. 
pois o seu intuito foi torna1• certo e ac· Justificando esta emenda em discursos pt•o· 
centuar o pensamento do legislador. nunciados em 27 de outubro de 1900 e 15 de 

E' pena que não fizesse as cor1•ecções com- ·maio de 1901, assim me expeimi: 
pleta.s, deixando ainda. alguns erros e Jacuna.s. ~(v. Ex. sabe, Sr. Presidente, que o exame 

Não entro na indagação do melhor meio de dos livros dos fa.llidos, nos processos por 
:3e faze1•em essªs correcções, si po1• um d~ crime de bancarrota, é a peça principal, é o 
aato, si por uma nova publicação, E' uma corpo J.e delicto; ahi é que p1•íncipalmente se 
i1nestão á parte. vae constatar si se verítica1•am os elementos 

Quanto, porêm, ao Regula.mento, parece- do mesmo crime. E' este exame um acto da 
me que em alguns pontos houve excesso ; al- maior importancia,no qual não pód.em deixar 
r;erou-se e modificou-se a Lei, e em outros de intervir, como snccede em todos o;:; pro
nté se' a feriu de frente, estabelecen(;lo cessos crimos, os representantes do poder 
disposições contrarias ao que na mesma foi publico, para. que el!e tenha a precisa a.u-
prescripto • . thenticidade e o devido valor jurídico. 
Perfunctoriam~mte trabrei desses pontos, E' este um pt•incípio. incontestado e da. 

o1ferecerei as minhas duvidas o pedirei es- mais alta conveniencia .• 
clarecimentos. Pois bem; pelo p1•ojecto este exame é feito 

Pela antiga-legislação, o exame dos livros unica e exchtsivamente pelo syndico e a 
1lo fallido, para se indagar das causas da fa.l· commissão fiscal, sendo os peritos por elle 
iencia, isto é, si houve culpa ou dolo e um escolhidos, sem intervenção alguma, quer do 
cl'ime a punir, sendo por isso um verdadeil•o juiz, quer do representante do ministerio 
corpo de delicto para base de um processo, publico. .: 
ora feito por peritos nomeados· pelo juiz, em Não· posso a.bsolútamente conformar-me 
sua presença, la. vrando-se de. tudo um auto es- com isso, e tenho 1•azão quando digo q ua 
cripêo· pê19 esc.Pivão e assignado pelo juiz. e se procurou collocar em segundo plano o 
per-itos. · Poder Judiciario. ~ 

V. E:x:·. sabe que, na. sua primeira phase, o Indo a emenda á Commissão para dar pa-
pi•ocesso de fa.llencia é mixto, commerciaJ e ·recer, ella assim se exprimiu: 
críminal;. arrecada.·se.a massa e colhem-se os . «A Commissão acceita a emenda .. Ella 
elementos .precisos para se. veri.ficé).l' si o offerece In<tis garantia para os interesses 
fallido incor1•e ou não nas penas de um de- p3rmanentes d[t sociedade, que cumpre tam-
licto previsto, no Codigo Penal, razão porque . bem acantelar. » . ~ . 
não se deve attender somente aos interesses · Pol' occasião da, votação, foi a emenda ap
particulares dos credores, mas tlmlíem aos provada. . 
da communhão e aos da Justiça, e revestir No Senado mandou-se-lhe ainda accrescen~ ... 
rLqueUes actos das solemnida.des pr.ecisas para tar- com· a·ssístencia do cuncd01· das massas < · 
que tenham authenticidade e o necessario (alUdas. · . 
valor jurídico. . Estas emendas constituem o a1·t. 43 Ie~ 

O exame feito pelo syndico com. seus pe- tr.a l da. Lei n. 859. 
ritos póde ter e.tem valor para os effeitas· No entretanto, o Regulamento supprimiu. 
commerciaos da.fallencia, mas para os cri- esse examJ, indo de encontro á Lei que o'·. 
minaes absolutamente não. . exig·e! .•. ~. · 

Veiu o Decreto n. 917, de 24 de outubro de , . O argumento de que esse exa~e é desne-~:;_, 
1890, onde se começou a pôr á margem e em- · cessario., d·esd-e que ha. o rc>ahzado p_elo,;:': 
posição secundaria o Poder Judiciario, e ahi · syndico; é de manifesta improcedencia; pl'i~·.{ 
se :prescreveu que esse exame seria feito por· m.eiro, por-:1 ue, si a Lei o determinou. po:r;~~.; 
peritos da confiança dos syndicóse sob-suare- consicteral-o nec_essario, o Regulamento não:'?: 
sponsabilidàde, sem interv~~çao alguma. do podia afastar-se rlisso; segundo, porque ·-o,? 
juiz, art. 36let1•a h. ) · . . . exame feito· pelo syndico serve ·para ~aS\3~j, 

Qprojecto.aqui apresentadoem-1900, onde de seu relatorio, tem effeitos cornmerCia~s-::~· 
mais se accentuou a- qua.si ex.cl11são dos unicamente, e o feito pelo juiz .serve para?': 
juizes e do ministerio :publico nos actos m~tis base do processo criminal, pois, terminada--:~ 
importantes da fallericia, no art. 42 h con- a reunião dos credores, concedida ou não_a;ti 
servouessà. dísposição. . concordata, o escrivão deve enviar, no prazo,~;:: 

Na . discussão ID.OSt~ei a inconvenienciG\ e de lO dias, cópia de todo o processo ·.ao.}~ 
inanidàde dl3sse e:xame, ·que devia servir de curado1• das massas fa.llidas p::~.rà este pra,;;;,~r. 
bas:e aüm processo crime, e mandei uma mover, dentro de 15 dias, o processo crfme·~~ 

:': .. ·~~· 
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contra o fallido, iii.~IJ'trílldo C! sr•<~ d~,wn- Esl,a omenda. teve parc~or· favoravcl, c f.Ji. 
cia. com es.w co11ia, como ~ oxprel!so nos appro,·ada., não fazendo o Senado tamb,,m. 
arts, 52, 85, § 3• dn. Lo i n8. !.!33 c 327 (lo altel'a<:ão alguma, ficando' a disposição assim 
Regulamento.. expressa no art. 77 a da Le i: « São ct•edor·e, 

Quando discuti a redacção final do pro· separatistas (ex-jura crediti) a Fazenda Pu. 
jccto sa.liontci que em voz de ~e substitui!• o blica, os Estados e os Municípios pelos ill1-
que estava. disposto no tnesmo IJCla emenda postos devidoS.» 
q.ue !oi 3.Jlprovada, ficando assim um só exa.- No omtanto o Regulamento os suppt•imi~ 
me feito pelo jniz, com citação do fallido, na da classe da creJores separtltist as, orn {[Uc 
presença U.o syndico o commi~são fiscal, e aliás estavam até enumerados em primciJ'u 
curador das massa.~ fa.Uidas, accrcsccntotl·Sc logar, o collocou·os abaixo da classe dos Pl'i· 
nm, conservando-se o outl'o, sem necessi- vilogiados e, ainda em certa hypotheso, alto. 
tláde, mas nenlmnm pl'Uvidoncitt se tomon, rando J. lettra da Lei, inferiores aoscroilore& 
e a Lei a~sim ficou. hypothecarios e por bemfeitorias nos seguin· 

Quando nã.o fosse isso uma re]Jfltição o\1 rc- to~ termos: 
dundanoia, e ambos estes exames Llevessem « A1•t. 303. Entre os credorBs com pri-
601' feitos, não podia o Regulamento suppri- vilcgio geral incluem-se a Fazenda l'ia· 
rnir um. e logo o mais importante, mai.s di- cional, os E8tados e os Municipios pehts di. 
gno _de fé, para conservar apenas o outro, vidas rle impostos (Lei n. 221, dc1894, a1•t.8Gj 
todo pa.rticulat·, sem valor ,juridico de.espe- sendo porém titulos de preferencia, qnandf} 
cie algnma. · · anteriores á divida fiscal (Decreto n. 848, ([e 

Passo a outro !1onto. 1890, art. 330, De.creto n. 3.084, de 1898. 
Nas fallencia~ ha divc1•sas especies do era- parte 5~, art. 85): · 

ditos, que são cla.s:;ificados conforme a sua. I, a.s hypothecas commm'Ci;Les ou legaas 
na.turoza, sendo essa. classificação de grande espec1alisa.das ; . 
importancia pelos direitos que dahi emt~- H, o direito sobre o valo r das bemreito-
na.m para os credores. rias, o te.» . , 

O a.r.t. 880 do CodigoCommercia.I, que rego Além de não poder o Regulamento a.ltemr 
a especie, assim gispõe: «Os credores prMerem a. clussificação dos creditos proscripi a na 
uns aos outros pela o1•dem em que são cla~si· Lei, por mais injusta que parocesso, o cst:l· 
ficados, e na J):).esma classe preferem pela or- belecer restricções alll não CJgitadas, ac
dem de sua enumera.cão ». cresce que as citações feitas no r eferido. 

Nas falleneias são e~tas as classes: -cre· art. 330 não o justificam, porque as leis ahi 
dores da massa-credores reivindicantes- mencionadas estão revogadas. . 
c-redores separatistas-credores privilegiados o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890 
-..credores hypothecarios-e credores simples no art. 330, dispunha. : « São t itulas de pre· 
ou chirographarios. Estas classes desdobnm· ferencia contra a Fazenda Naoion.al, .pro·. 
se em diversos numeros. No projecto havia v:mdo-se serem anteriores a. divi~a. fiscal: a) 
a. seguinte disposição, a mesma do Decreto as hypothecas legaes ou .convencionaes in
n. 917, art 77: «São credores. separatistas scriptas ; b) o direito sobt•e o valor .da& 
(eo;-jur e crediti) q. Fazenda .Ptlblica para sm· bemfeitorias, etc.» Mas o decreto ·n. 917, 
pr;ga dos impostos s.ob1·e immo11eis pelo pro- de 24 do mesmo mez, apenas cam differença 
dt~cto delles, seguindo se em 2• ,e 3" logares de 13 dias (·!) revogou essa disposição pele· 

. a. enumer,,ção deoutl'IJS•» · · art. 69 que assim se exprime : « São credores 
.~ttcndendo á. necessidade ·de garantir á separatis tas (ecc .jure c1·editi).: a) a Fazenda . 

. FaZElndn. Publica, aos Esh.fios e aos Munic;- Publica p at·a se1· paga. pel()S impostos ~obre 
pios o pagamento de seus creditas provenien· immovois pelo produoto destes», sem fazer. 
tes de impostos, pois muitos commerciantes como so vê, a distincQào entre serem ante: 
deixam de pagal-os, principalmente quando riores ou posteriores ás hypQtheéas e bem·. 
vão mal os seus negoeio8, e se encaminham feitorias. . 
,par~ a .fallencia,~ando assim grande prejuízo :tj; tanto essa disposição do. Decreto n. 917 

·.• (l,()S cofres -publicas ·propositalmente, mandei revogou a do ,de n. 848, .. que, para que esta 
~-u!D,a emenda ao a1•t. 75 lettra a do ],irojecto, revigorasse, .foi preciso que uma Lei assim o 

: nqs. seguintes t ermes:'"'""Art. 77 a. A Fa::enda determinasse, a de n. 221, de 2Q de noven~bm 
... PúbUca,osEslados e os Municípios pelos·impos- de 1804, que assim dispoz no ar t., 86 : 
- tos devidos, Como se vê,.,não fiz restri~ção «A .dbposiçã.o.do a.rt,. 33j), do Decreto n. 84~ 
a!guma a ímpos~os sobre immoveis pelo pro- de 1890, se applica á classificação ,dos cre· 
duc.to·dellés. . . . . ditos das 'fa.Uencia.s, revogado assim o diS· 

·~ ,Ampiiei o privilegió' corilprehendendo to;.. posto no .art. 69., Iettra a do Dooreto u. 917 . 
do~ os iinpo_s.tos devidos, fosse qual fosse a sua il.e 24 de outubro de 1 890.» .. . , 
ortge!ll, tornando-o extensivo a,os Estados e · Veiu a Lei de 16 de agosto d!'l 1902; que 

·: il.O~::Municipio!;l. estabeleceu direito novo, classifica.nci.o não 
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sô :\. t:a~cndu. Publica., como os E~tado~ e os. O projecto do qual emanou a Lei n. 859, 
~run!c1p10s como.Cl'edorcs se~arattstas pelos no§ 3° do art. 52, a.doptou esta. disposiçfio, 
ct·cchtos pro,·ementcs de Impostos, sem transcre,·endo-a nos mesmos termos como · 
t·estricção 0~1 lirnita.ç~o alts't!_ma., rc':ogando se"!.~ do impresso quo apresento. ' 
pot' co~segt~1~tc a~ d1~pos1çues a.nterwres, .a Na.o :;e propoz, nem foi adaptada emenda 
c,;tas d1spos1çoes sao C1tadas c restr.tbelect- alguma, como se vê dos Impressos que n.qúi 
da:' pelo Regulamento ! · tambem es~ão com o paro~et· da. Commissão. 

Nem 7Se diga que a disposição do art. 77 do No Dia1··:·o do Conrr·esso de 5 de outuhro de 
Lei n. 859 não revogou as em contrario dos 190 I, que tam bem aqui tenho, c ontlc yem 
arts. :330 do Decreto n. 848, 09 do de n. 917 public:t(lo o parecer da. Cornmis.;ão de Justi~a 
IJ 80 tla. Loi n. 2~1, pois é esta mesma que o Lcgislaé;ão do Sen ·.do, lê· :~e, em :scg:nidn. ao 
considerou revogado o quo tinha sido p1•o- mesmo, o projecto cnvittdo por ost •. Ca.mara, . 
scl'ipto no Decreto n. 848, polo que clispoz o onde aquellt~ disposição ,·em csct•ipt;a no..;; 
de n. 917, quando ela.ssifkou os credores, mesmo:; te1·mos. 
tanto que, para revigoral-tt, foi pt•cciso dtt- No Senado nõ.o honvo emenda. alguma a. 
tcl'mioar exprc:.;!'<unento, revogando a que e.~sa disposiç-ão,como se ,·erifica fb parecer da. 
<t tlnha altcJ·a.do. Commis:;ã.o destaCas<~ sobre a:; omemla.:, do 

A Lei n. 859 ahi está. Si não é boa, si se lá vinu.n.s, no entretanto, sem se s<tbcr como. 
deve dar preferencia aos credores hypothe· mas evidentemente por um er .·o de impres
cal'ios ou por bemfeitorias, quando a divida são, fui suhst ,tuida a palavra. - e(f 'eitos-po!'· 
por impostos for posterior, que se a revogue. creditas-. e asshn foi publicada a. Lei : 
O que não ê regular é 1'0\~ogal-a no Hegula- « Al't. 54 § 3. 0 0 :~ ct'edores contcsta.tlos 
mento promulgad·o para sua. execução. (1uanJo em acção l'egular forem julgado::l lc-

Sr. Pr·esidente, V. Ex. pt•cyine-me de que gitimos não ficarão sujeitos aos creditas da, 
,~hora, do expediente está csgota.dt~. mas eu concot'data.>) 
peço pet•ulissão para ponderar que a OI'dem Ct·editos d<l. concOJ·datu! Confesso a v. Ex. 
ilo dil de hoje é -trabalho de Comm.issões- que nãu entendo. Nij.o comprehendo o que· 
não h.~vendo, portanto, p1•ejuizo algum, si queiradizer -c1·edilosda concoJ·data. Pat·cce
hou\'Oi' algumà tolerancitt, para que e'u con .. me um disp::wa.tc, ainda mesmo coma modifi· 
ctua as minhas observações. cação feita na nJva publicação da. Loi- Cl'e-

0 S&. · PRESIDE~ TE - A tolerancla tem li~ ditos ve1·ificc1dos pcira a concm·data. 
mites.· · Evidentemente tinha sido um orro de im-

O SR. PARANnos MoNTENEGRO- Bem. pre:~são, facil de aprecíar-:·>c, principalment3 
Xão abusàrei; e tratarei de resumir o que cornpar<tndo-se com a disposição do § se-
tenho a dizer·. guinte, isto é, o 4° do art. 54.· 

Como é sabido, na reunião dos credores Era o caso de se fazer a. corrocção, 'como 
para.: a concordata; póie ser contestada a le· se fizera,m outra~. não como alli estâ-cre;. 
gitimit!ade de alguns creditas; cabendo ao dito& verificados para a concordata, mas-
juiz decidir, sem recurso, si devem ou não otfeltos da conco1•data. . 
sor admitriidos os conteêitados, ficando salvo· A roa.ltdade é que-ou se attonda aos ter
aos rep~llidos o direito de. em acção regu- mos do projecto. que não foi emendado, ou. 
lar, fazerem valer os seus direitos. mesmo aos con~,tantes da. Lei, quer iút sua. 

Estes credot'es, que não foram admittldos publicação em 22 de agosto de 1902, quer nw 
a tomar parte nas deliberações sobre a con- nova, em 7 do corrente mez de junho', não se· 
COl',tata., e tiveram de recorrer aos meios podia til·ar a conclusão de que aquelle::; cre~ 
regulares pa1•a firmar a legitimidade de seus dores' ficassem sujeitos aos effeitos da con
creditos, não podem estar sujeitos ao que se cordata., isto · é, ·a receberem a: quota na · 
deli'berou em uma reunião, na qual não to mesma resolvida. . · 
maram parte, não por não se tel'cm apre- No en.tretanto o Regulamento· no art.- 235: 
senta.Jo, mas porque os excluiram. contraria de front~ a Lei, restringe o direito 

Seria clarool~():)a injustiça sujeitatos aos dos crellores exclmdos, dispondo que ·<<os cre~ 
otfeitos· de uma deliberação tomada em reu- dores contestados c · exctuidós (arts; 208 e· 
nião,: dac qual os repelliram sem razão, 211). q~~ndo em acção ~e.gulai' forem _julga
quando elles effectivamente eram credores dos leglt1mos, ficam SUJeitos aos effe1tos d~ 
legitiinos. · . . · .. concol'uat:i». 

O Decreto_· n. 917 previu a hypothese,. fir- Não pôde !Iaver ~isc~rdancia mai_s m_ani-
mou o direito desses cr~dores do . segumte · festa, que n!lo se ·Justlfi.ca; ~~mo Já ~1sse,.. 
modo: · ·me::;mo acceitando-se a disposiçao da· Ler er~· 

« Art 45;§ 3.o os m•edores cont.estados, rada, como foi :ptib~icadà. . . "' 
quando em accão regular forem JUlgados No art·; 211 ·§ 2° diz tamhem o Regulamen
legitimos; nd.o ficárã.ó sujeitos aos effeitos da to que, ap1·esentada e. votada a proposta de: 
concorda ta~»: · · · · · concordata, deve-se reservar para aq uelles.: 

Vol. II 
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-credores para. !leU oventual paga.monto o.pc
na.s a quota respectiva. Não ll l;ols um la.pso 
ou erro de impl·essão, como se podertt ta.!· 
vez dizer, o que s.e h3 nu <~rt. 235. 

8 u hmett<Jt' ú a procia\·ãu tia. C:una.t·a dv 
Deputados o seguinte proj!Jcto: 

Mas, Sr. Presidente, não quero almsar da 
benevo1encia de V. Ex. A hora jâ estâ mni to 
excedida e eu. não posso concluir as minhas 
observações, pelo que reservo-me para conti-
nuar amanhã . · · 

.Receio muito t•oubar tempo á ClLSa (m7o 
· ap:>iados) mas relave·s~-me a deliberação que 
tomei, tratando· um pouco desenvolvida
mente de.Jte assumpto, attende11do-se que só 
me guia o des~io de velar na guarda da 
CcinBti&uição e das Lels. (.Tiuito bem ; muito 

.bem. O orador e muito cwnprimentado.) 

Vão a impril•mil· os seguintes 

PROJECTOS 

N. 5- 190:! 

/ 
·-

. Auloi"Í.o~t o PorJer E111ccutiuo a ab1·i1· ao Mi· 
nisterio da lnduslria, Viação e Obras 
Pttblictts, D credito extram·dinario de 
22;989$840 para pagamento de ven·ctmen· 
tos' de aposentadoria de'!Jidos a• engenheiro 
Emílio Odebreckt como chefe de districto da 
Repartiç<to Geral dos Telegrapltos 

O Congt•osso Nacional docroti\ : 

_.Art. i." ~ica. o PG4or E)CilL~utlvu '"Llo· 
t·tzado a abr1r um crodüo extraorúintu i , •h 
qua!ltia de. ~2:9838840 pat•a p:~g~r n.o !::1!.!',;. 
nhe1ro Em1ho Odebrccll:.t os veneimcntuo (j1, 
sua aposentadoria como chefe dr~ distl'ictiJ 
da Repartição Geral dos Telegraphc.s , a eon
tar de· 29 de. março de 1897 a 27 de janeiro 
d~ I?OI, obr!gando,se elle a renunciar a todo 
dJrelto sobre quaesquer vencimentos de sua 
eifectividade durante es.;e tempo. ' 

Art .. 2.• Revogam·S3 as d :sposiçõ~ em 
contrarw. 

Sala das sessões, 18 de j unho de 1903.
Cassiano Nascim.ento, presidente. - U:·&ano 
Santos, relator.-Ant:io de Abret~.~Co: · aelia 
da Fonseca. -Laurimlo· Pitta . - Gafet7o Car . 
!Jalhal.-F:·ancisco Sd . 

N. 0- 1903 

Au!or.iza o Pode1· E~:ewtivo a ab,-i,· ao .lfi. 
nist·li'Ío das Relações Exte1·ior·es· o c1·edilo 
de !20:000$, ouro, supplementar d ~e1·ba 
-Ajudas de custo-, 6• do art. 8° ela lei 
n. 957, de 30 de dàembro de 1902 

Da mensagem que o Sr. Presidente da 
J\.epublica. onviuu á Camara, por intermedio 
·dO Sr. Ministro da Industria, Via·çã.o e· 
·Obras Publica.ll, em 29 de maio ultimo, 
-consta que, ·por decreto de 29 de março de 
1897, foi aposentado o· engenheiro Emilio. A' Commissão de Orçamento foi presente~ 

· Ddebreckt, chefe de distl•icto da Repal'tição mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
Geral do~ Telegraphos, mas que o processo ·com data de 12 de m.a.io nttimo. onviar.m~ 

·instructivo desse acto foi devolvido pelo Ca.mara d·os Deputados pelo S r. Ministro da1 
Thesouro.ao Ministerio da. Industria, Viação Relações Exteriores , na qnal é pedido ao 
e Obr:.:.s Publicas com o pedido da exp~diçã.o Poder Legislativ o um credito de ~20;000~ 

·de novo decreto, visto que naquelle tmham ouro, supplemeatar á . verba.-Ajudus de 
sido omittidos certas formalidades indispcn- custo -. ea do art. 8• d·a !oi n. 951, 

. saveis. de 30 de dezembro pa.~sado, .que fixa a dei· 
. Esta. cxigencia foi satisfeita pelo dec,•eto peza. geral da Republicil no exer ciclo vH 

.de28 de janeiro de 1901, mas, ·em virtude (J'ente. A solicitação vem acompanhadl) 
·desta circumsõancia, 0 Tribunal de contas, âa competente demonstração, da qual se ve:, 
aliás muito correctamenta, só mandou re- ritica que da qual} ti<~. de 80:000$ com rr :u fN· 
.gistra.t• a aposentadoria desta ultima data dotada.- essa verb:\ oi•çamentaria, só já t'C· 
·em diante. . stavam 25:125$ em começo de maio, quantbt 

A Commissão de Orçamento, examinando esta· insufficiente para att ender ás cunve· 
detidamente o a.ssumpto, concorda com as niencias do serviço publico. . · 
razões allegada.s na exposiçã.o junta á menc Em vista do exposto e conformando·So coro, 
·sag~m . entendendo tam.bem que assiste di· essa demonst1•açã.o, a Commissão tem a honrl: 
reito ao funccionario em questão de haver de suhmetter á consideração da Camara dlllj 
do Thesouro·a. pensão ãe· sua. aposentadoria. Deputados 'o eeguint. e projec t.o: j

1
. 

·relativa ao periodo decorrido de :.l9 de março 
de 1897 a . 27 de janeiro de 1901, e, d não O.Congresso Nacional de!lreta: ~ 
tiyesso direito a essa., certamente teria aos 
'vencimentos de sua. efl'ectívidade, porque Art. 1.• Fica o Poder .Exécutivo auwri 
foi em virtude do um acto do Poiler Publico za.do a abrir um credito de .120:.000$, OLU'V., 
que elle esteve arredado das funcções de seu su:pplementar · íL verba-Ajudas de custo, 
.,~argo. Em consequencia. tem a honra. de do art. 8° da. lei n. D57,. de 30 de dezemlJr 
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.te !002, que fixa a despeza ge1•al da Repu
hlk:t. neste exercício. 

\rt. 2. 0 Rovogam-se as disposições em 
e,.,:tr•n.rJo. 

·-:LIIL tina Cornmlssões, 18 de junho de 1903. 
-' 'Jt.~.~iww r/,, ..Va:~cimento, presidente.- U?·· 
Ílrt "' Srwlu.~.- Ani;in rle Aln-eH.- F1·ancisco 
-"''·- Gtt/e,ro t'ttl""alhat.- Law·indo Pitta.
Cu,.llelio da fo'rJIISOCct. 

N. 7- 1!103 

T"1·na applicaveis eis ob1·as da competencia da 
Uni tto e do Dist1·icto l'ederaZ as disposirões 
rla lei n. 816, de 10 dejunlw de 1855, com 
as az.te1·o.ções que propõe 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
. Justiça, attendepdo que o actual processo 
par·a indemnização de bens desapropriados 
Jlül' utilidade publica : 

a) é omisso em alguns pontos ; 
b) não oíferece as precisas garantias aos 

in tert!ssacl os ; · 
c) é po1· demais moroso e facilita a pro· 

'Crastinação de· obras de recoríhecida con
veniencia, que devem ser realizadas com 
urgencia, e cuja demora póde ser preju· 
dicial ; no intuito de sana1• estes inconve· 
nientes propõ:r que seja, adoptado o seguinte 

§ 2.o Si a propt•ieda.dc tiver sido recon· 
struida em datít posterior :w lanç·amento 
par:L o ultimo annu, ou tiver eahido em os
tado de ruínas, a inLlcmnizaçfio não ficar<t 
sujeita aos limites cst:.tbelecidos no regula
mento. 

§ 3. 0 Si houver urgencia, póJe o Governo 
respect,ivo, depositando o maximo estabele
cido, requerer ao ,juiz a immediata immissão 
na posso do irnmovel, até que sej<t regular
mente verificada a iin})Orta.ncia da indemni
zação. 

§ 4. 0 Si por qualquer motivo não forem 
Ieyadas a effeito <ts olJras para as quaes 
fo1 decretada ~t desapropr•iação, (~ pormit· 
tido ao proprietario roha vm· o seu immovel, 
restituinclo a importancin. recebida, in
demnizando as bem feitorias quo porventura 
tenham sido feitas e augmentado o valor do 
predio . 

§ 5.0 Si a desap1•opria.ção tiver po1• fim 
a abertura. de novas ruas, será facultado 
ao proprietario que acceita1• a indemniza·;~ão 
por accorJo, a acguisiçã.o de terrenos nas 
noyas vias de coiílmunicação, si os houver 
disponíveis, fixado peto respectivo Governo 
o preço mínimo, independente de concur
rencia. 

Art. 3.0 O Governo no regulamento esta
belecerá tambem ::ts regr~s e fvrmalitlades 
pm•a a occupação temporad:.t de immoveis, 
quando for indispensavol a execução da:s 
obras decretadas e para a devida indemniza-

PROJECTO ção aos propriehrios. 
O Congt•esso Nacional resolve Art. 4.o Revogam-se as disposições em con-
A t l S- 1. . . t d trarlo. . r • .o ao app 1cave1s a o as as obras · . . -

9 
• 

da compotencia da União e do Districto Fe- Sala das Comm1ssoes, 1~ d_e JUnho de 1903. 
dm•al, executadas administrativamente ou -Per-ranhos ~font.enegro, p1'0Side1~te e relator. 
po1• contracto, as disposições do decreto -Angelo !'mhe~t·o.-F. Tolertt~1w.-Arthur 
Legislativo n, 816, de 10 de junho de 1855, Lemos .-l•rede1·zco Bm·ges .- Esteviío Lobo1 
~om as seguintes alterações : de. ac~o1~o, sem ~nba1~go do que propuz a 

Paraaraph 0 · 0 b •t . b'd Comm1ssao, mas nao f01 adoptado e consta 
. "' o. u Ico.. s ar .1 ro~ mcu1p 1 os da exposição junta. · 

de fixar o valor da mdemmzaçao serao em · . · 
numer~ de tres, sendo nomeados, um pelo Ac~eitando as idéas ex~e~nada.s pel? Sr. 
resp_ect1vo Governo, outro pelo proprietario P1'es1dente em fma oxpos1çao, d1vorgnuos, 
-ou seus representantés ·legae.:; e o terceiro todavia., quanto ao methodo por S. Ex. ado- -
pelo juiz. c ptado, afim de condensar, em um projecto de 

Art. 2. o o Governo expedirá regulamento lei, as di1fer~ptes medi das indicadas. . · 
para execução da presente lei, modificando Assim que, ao onvoz -do legislar-se unHa
o p1•ocesso estabelecidg pelo decreto n. 1.664, tm•ct.lmento sob1•e o assumpto, entendemos 
de 27 de outubro de 1855, e demais fo:rmali- ser de toda a opportunidade o ens~jo, que se· 
~ades para ·as desapropriações, fixando os nos depara, de regular em um~t systemati
llmites maximo e mínimo das indemniza- zação tant0 quanto possível completa, 
ções, que terão por base o imposto predial instituto da d~sapropriação .. E ninguem,com 
lançado r.o anno anterior ao da decretação mais elevada autoridade para esse encargo, 
da desapropriação. do que o 81•. Presidente desta Commissão. 

~ I. o Si a propriedade não estiver· sujeita Nem pareça. desarrazoado este nosso modo: 
a Imposto predial, o. valor da indamnização de ver. A desaprop1·iação, como é sabido, en· 
seeá. calculado pelo aluguel do ultimo anno, volve o estudo e a solução de problemas da 
vol'ificado ou estimado po:r arbitros. -mais .delicada e conside1•avel importa~eia.· 
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Som prol,roudr.a· Ir 11td 11.~ sntt~ t•ill~o.~ rlnutrl· dtfflcllo-1' ospropriazionc di tct~rcoi a h. 
naria~ n:t. phllo~ophlt~ do dlruli.11, ondu vi VIl· vuro de privati per cau:>a. di publica uti1itá 
mente .aintLL 110 cont1•nvurt.o 8ohro o posto ognl quavott.n. si ú tra.tt.tttJ di con~tt•tt~.i un~ 
scienLitlco quutiHllhot• lho c:1lm: gJ no dirulto 1H vas~o omprozo indttstriali. clu, p t!l' i 
pri."r.~do, si no uircito publl<!u, ou si IJJit u1ntt gl'llDill v:tntuggl 1li cu l sogliono essm'B ca. 
zomL cquidisL:mtu du cad:t um:t-nmltlplas o glono, s! reputono collcg<\tc> direttiLHH)fl\c 
at•du<LS qucstõu~. nn tlominio d<l dngmu.Uca a.ll' interOs8a g(3nera.!o.> 
jul"idica, solicitam u nos~o exame. Investigar qual o melhor sy.~tema para 

Avulta, em pt·imoil'ú logu.r, o descrimine doclara.rern·So a ; cau3a.s de desapropria(·ã.o e 
d:1s a.ttribuiç,ôcs leder<ti, estaduaJ e J)tuni· a quem. com mais ac[l rto, s rJ ha de a &tdlmir 
cipal. Até on..le vaca competencü1 t'edcri1l c essa faculdade, eis outrr~ f~ir:ão i ntercss~ n (c. 
onde fenow u. cst. t~duiJ.l e municip~ü 1 Quaes deMo iustituto. · 
o.~signosqtwdonHtrca.Jn as fronteiras do uma Nada menos·do trcs systemas dilferente.• 
c ou:.ras jurisdicçõilJ ? se propõem a regular a mateJ"ia. : o chamado 

Q'uc e .es>e um essencial pJnto a elucidar· da lei, o do .Podei' Exacutivo e· o mixtc~ . 
se erosoivor -se, ~ ji~ o prosentiram o Sr. E~tr~tue o primeiro que só 30 d:wa a dr·,a· 
Fernando LolJO, quando Ministro do Interior pt•opl'inção mediante pPévío acto lc; i-la
om 18\}3, c sous divel'SOS successoms, os ti vo. E' o dominao te nns leis itlglezas,nurte
quaes, todos, hilo propugna.uo pm• essa .. pro- americl1.nas e outra~. reflect llldv os sen ti· 
vidoncia legal. O actw.Ll Sr. M.nistro tto ln· montas fundamentaes dessas naciona!ídalll1> . 

"torior, insp.mndo·se na. me..>mt~ ordllJn de Assim nos diz Pisanelli, na In glaterra, o11dc 
idéas, as>itn se expl'ess<t em o seu recen ~e os principio' de libl.lrdado individual c d~ 
relatorio : inv iolabilida.do uo domínio priva•lo ~ão ze. 

«A disct•irninaçlio o:las competencias e juris· losamcnto garantido~, c em ~u:J. applicaçio 
diccões da. Uniiio, do município o dri~ Estados, lova!l.os ás mais 1·igor<Jsas con~oquenc1:1s. ~ó 
.impõe-se em face do nosso organismo poli· o Potlc1· Lcgi~la.tivo pódc ordenar a ~sttpro
tico, radicalmente diverso do rcgimen antJ- priação por causa do utilidade publica. O 
rior; e o projecto n. 92, apresentado á Ca- direito do prop1·ieda.dc do um í ngle1. não 
mar<t dus. Deput",\dOII em junllo de !893, póde ~or violado, ainda ·que se· t rato do 
estabelecendo os mo1.ivos e casos de desapro· interesse Duhlico. · 
priação no Districto Federal e dando outras Accoitavel em· parte, tóca es~3 ~ystoma, 
providencias, poderia, no meu entender, de· entretanto, por seus exaggeros, ás r a .u.s do 
pois de rovi$to o discutido, satisfazer áquella absurdo. Em ma.tcl'ia ds trabalhos publico~ 
necessidade.»- assemelha-se o parlamen to ingtez suggestí· 

Consiste outro essencial aspecto do questio· vamontc. obsm•va De Franqucville- a uma 
nado instituto· . om determin:w-se preciS1· tromba de elep1mnte, capaz, ao mes mo tem· 
meoto o sujeito activo da. d~sapropri(\Ção, po, cte [>rondet' uma. a.gullla e de onla.çtLNil 
Não ha. duv ida.r serem. em regra sujeltos a uma gran .. e arvoPe. 
9.ctivos dade.;apropria.ção a União, os Esta. Conforme o .~egundo srstema., cabe a de-· 
dos, o município. Sel·o·ha tlmbem qualquet• cretação do otjecto expropr iava! tão sômento 
outra pessoa juJ;'idica ou um simples parti- ao Pildop Executivo, presuppon•~o de fi nida e 
cu!ar ~ assegurada a propriedade. 

Graças â liberal evolução que- vae a ex· Adup~ado polas leis fl•anccz2s do 1810 _e 
propriação alcançaodo, !Ja se tornado exten· 1852, ardentemente o p reconisi'l. Romagnosi, 
siva, da sua inicial e resll'icta [lsphera de cujós argumentos, asslm como dos demaiS 
acção, a outras re lações e instituições, dos· pa.rtiúal'ios dc~sa doutr·ina, são, apenas. no 
pojadas até ahi dess:~. inauferivel fac.uldade. dizol' de Satbatini, a. repl'tição dos conceitos 

Jii teem varias legislações sanccionado esse emittidos no pa recer d o Conselho de Estado 
cauone. E, dentre quantos na doutrina o Francez de 18 de agosto de 180í. Appi'OYadr. 
sustentam, sobresahe 'Cimbali, motivando-o pelo imperador, obteve força. de lei impera· 
d.est~ arte: ti v a e o briga toriu., tendo sid o publicado n~ 

«.Come ae vede nella. legislazione italiana, Boletim das leis fra.ncczas, nestas termos: 
sotto l' intluenza di bisogni ancor piú S)n· «Dans ce cas, le concours de l'autoritê le· 
ti ti .e piú urgente dolla. communanza. sociale, gislative n'es t pas nécessaire·, ct la na t,ure 
dovuti alia ragione progredita dei tempi si même ues choses s'opposc it c e qu'elle puiós~ 
é reso assai }liú agevole 1' e:tercicio di iliterveliir avec la, sureté ot la dignité qui 
quest.o dü·ito supremo cho é fomite e :gua.- lui conviennent. La loi n'~st autre cllose 
rentjgia di progressi notevoli nelle societá. qu'une reglc commune u.ux cHoyens: olla 
moderne. · . établit. lesprincipes généraux sut' les guels 

Ed ecco la ragione .per .cui si é .riusciti reposent leurs ároits politiquos e~. cirils. 
ad attene:;-ein Italia.-cosa. cho in Fra.noia, .Le poirit de savoir si la. regle a éfé vio!ée 
colla legislazíone vigente, sarebbe molto da.ns l'application du droit á u n p articulicr 
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est une simple quest.ion de fait; il s'agit Decreto n. l.ôllt, de 27 de outuut·o de H?55• 
alor.s d'oxécuter la rêgle e~ non d'en créer Lei n. 3.129, do 11 de outubro de 1882. 
~ne nouvello. » Decreto n. 8.820, de :30 de dezembro de 

Aíflgura-se-nos, por6m, mais procedente 1882. 
a solução que o terceirv systoma. esboça.. Lei n. 3.826, de 24 do novembro de 1808. 
~:ommotto elle a. compJtoncia. do dcclat•a.r a. De~t•Jt.o n. fiO~. llG 2-t de ,julho de 1890. 
public:~ utilidade a.o Poder Legishtlivo ou Lm •· 85, do 21 de setembro do 1802 
Fsocutivo, se~undo a ma.iot• ou menor im- (ar&. 54.). 
~rt:wcia. da.s cous·ts oxpropriitndts. Atlo· Dec1·e~o n. 3.031, de 5 de novembro do 
pta.m·n ~ ttS leis fra.nceza.s de 2,.;; l'lu"iose anno 1898, parte 4a., ar .s. 93 a 124, os qua.3s con
Vlll 16 de setembro do 1807, 7 do julho de solid.a.m as disposições vigentes sobre desa
!883', <1 lei ita.lia.na vi.t{en te c outr..ts. propt•iaçào nos caiJS em que e lia compete 

A N=ipeito da cscolaallemã, quJ o profliga, ao Governo Fedm•al. · 
que•· nos parecer que Pisanelli plenamente o Mas, força é cJnvir- as leis tambom STi.o 
justilica em sou oxtraordinaeio rcbtorio, mortaes: mortales et tempo1·,bus ipsi.~ mu
demonstra.ndo qne o Pa.rhmento pôde in- tabiles. E, na. lição classica d t .Jus tinia. no, 
torv·il' em ma.tcria <lc dei!aprJpriaçã.o, sem ellas so formam e se elaboram-usu exigente 
quebra de sua dignidade e c-.>m firme segu- et humanis· necessitatibus. 
rança, toda.s as vezes que se 'tt•ata.r de inter- Ora, escus!ltio se torna mais Iongament:1 
esse::; geracs e de tt·a.ba.lhos que implicam o assigna.lar que as nossas lei~ antigas, I·ela
dcs •nvolvimento da civilização o da riqueza tivas á. desa.propriação. sem embargo da. 
publica. Em assum~os de levo importancia retlectida sabodol'ia dos seus eminentes pru-
011 de interesse puramente loc:tl,-cvmpctirâ hLtores, já não satisfazem, em larga escala, 
ao Poder Executivo decretar a desapro- ás necessidades occorrentes da. actualitb.de. 
pl'Íacão. · Não se afeiçoam, tão pouco, n.o regimon po-

Ohjecto para nós de palpi~ante actualidude litico em vigo1•. Quo~ o diz () o Sr. Minis-
o digno tambmn de ser cUidadosamente re- tro do Interio1· em o referido rolatorio de:3to 
gulado em lei, concerne ao que Meucci qua- anno. 
lific<t de .una singolal'itâ quanto ás cousas Em consaquenda, cab3-nos a tarefa, de 
desa.propriandas. Trata-se daconveniencia de accordo aind<t com o avisado parecer tlo Sr. 
serem on não compeehendidas, na de,:;apro Ministro do lnteriot•, d.o olfeeecm· as ba:ms 
priaçã.o, as cousas accessorins o complemen- necessa.rias ao Governo, com as quaes dar·á. 
tares, precisamente as zonas de terra late- cile nova regulamentação â lei do 1855. 
rae.-; a uma via, aberta. ·para dar luz, ar, sa- Para semelhante fim, são muito do a pro· · 
lubridade e decoração ás habitações-medida voitat··so o pl'ojecto n. 92, da lavra ,lo Sr. 

! es~a. quo muitos combatem por hostil e pe- Thomnz Dellino-e quJ o me.imo Sr. Minis
rigosa. ·á . proprie'dade, constituindo de mais tro l'Jpnta ttcceit:tvel depois de revisto o 
it·rcsL;tivel seducçio para ía·zer dos traha.- discutido-assim cn mo o do St· . .José Boni
lhos publicos inesgotavel fonte de especula- facio, apresentad,• em 1901 á consideração ·· 
ções. . da Ca.mar<.t dns Depu toLdos. 

DJixamos á margem gra.nde cópia de Bem merecem sahir ambos do somno de 
pontos doutrlnarios qu-3 este import:::t.nte Epimenides a quo se entrega.1•am no saio 
thema da desapropriação suscita. . desta commissào para volver á. fecunda. acti· 

Os imlicados, por·êm, nesta. Ugeil·a re- vidade dos debates. · 
zJn.ha .bastam pam nos convencer da grande Notadamente com rolação ao ultimo, re~ · 
~onvenieocia de uma bgislaçã.o que. se- ·léva ponderar que, não ·sô no acurado dis
guindo, não obstante, os traço3 do · direito curso justifica.ti:vo o Sr. José Bonifacio sus
·naciOna.l existente, se ajuste á nov:.~ ordem cita e discute varias das questões a quo uos 
de:cousas que o actual organismo politico .. temos referido,e tambem no pi'ojecto apre
e a. incJsrci vel evoluç-ão de nossJ. cultura sentado em S3guida p eocura. dat·-lhes con
veem fatalmente determinando. gruente solução. Posto que em mais de um 

Não é · .. p3quono o espolio · das leis o de- pont.o seja rnister.a. no3SO ve1~. fá.zBr-lhe mo-
1!l'Otos, que possuímos, ref'eeentes á de5apro~ dificações, si não substituiçõe.s. isso · em nada 
pria.ção~ desfigmará a3 linha.~ geraes des3e, alliá.s, 

bem idc:1.do traba.Uw. 
O Sr. Joã·o Barba.lho, em seu iucstimavel ·penso, pois, que, de pos3e dos dados que 

:Jivro, as _en~umera por esta fórma: . essas differontcs tentativas do legislar-ão 
Lei de 29 d,e setembro de 18~6. sobre o assumpto sub ministram:, al~m dos 

, L~i de 12 de agosto de 1834. (Acto Add. elaborados pelo Sr. Presidente- e qur; sa-
! art. 10 . § 3o). tisfactoriamen te vem trazet• prompto reme-

Lei n. 353, de 12 de jnlho de 1845. dio a sen:siveis lacuna.s das leis actuae3.:._ 
L~i n .. 816, de 10 de julho de 1855. terá a Com missão de Legislação e Justiça os 



Clmara aos DeptJaaos- lm~J>!sso em 22J05J2015 10 54 - Página 14 ae 14 

ao ANN AES DA CAMARA 

melhores elementos p:~.ra fol'mular um defi
nitivo projecto sob1·e o instituto da desap-
propriação. 

o art. 2• do capiiúlo 5• da lei n. 939, d.; 29 
de dezembro de 190.2, a con tar do tel'lnu 
a.S3igna.do no referido artigo e dando ontl'as 
_providen~ia.s, com sub_sti~utivo da maioria Sal<~ das sessões, li! de ,i unho 

Este~am Lobo. 

ORDim DO .DIA 

de 1003. - d11. Comm lSSão de COnstttUlção, Legisl.aç;w e 
Ju3tiça, voto em s~parado do Sr. Fretll'rico 
Borges a impugna.çao a este voto pelo Sr .Ao.
gelo Pinheiro, membro$ da mesma Com. 
missã.o ; ·· o Sr. Pre sidente- c.mvido os 3&disc"~ssão do projecto n . 9~B. de J:)íXJ, 

Sr.s. Deputado.; que fuzom parte d~s Com- reorganizando a. justiça do DlstriCto l!Cth-t·aJ, 
· missões a se reunirem para os referidos tra· com as emendas ao mesmo offerec1da.s em 
· ba.lbos. 3• discussão. 
: Designo para amanllil a seg Ltinte ordem 2• parte (ás 3 horas ·ou a ntes)·: 
do dia: · Dlscuôsã.o uníca do projecto n. 2iG B. 1le 

1• parte aió 31.J.ora.s da· tarda, ou antes: 1902 relat ivo á. emenda. do Senado ao pro
jecto' n. 276 A, deste ann?, que 11out~01:iza a 

3' discussão elo JH'ojecto n · 334. _de 1 90~, concessão de um anno de lloença ao JUIZ de 
autori~ando o Poder Executivo r. a1Jpr ao MJ~ secc;ão do Escado do Paraná, Dr. Manoell~·na
nisterio h j ustiça. e Nogocios lntel'iore~ 0 cio Carvalho de Mendonça.; 
Ct'cdito ext raordina.rio L\e 179:0-!~ P-~ra. lO· 
demniza.çãu á Imprensa Nacional dos_ wa- .2• di~cussão do projecto n. 24 A, do I 'IG!, 
halhos rela.th·os ao p1·ojtJcto do Codi<>o Ctvíl; determman~o quo nas catt~as e m q tlC ,_[, . 

• · . " ·cahir a União Federal ou em que a F<lZe;!d<t 
ga discussão do Pl'QJecto D: 360, de _1902, for condemnada a qualquer pagamento, h · 

tlutoriza.ndo o Podor Executivo a. abt•tr ~o cumbe ao Procurador Seccional da He
Ministerio da Fazenda. o credito de 27:592$9 1~ publica. seus adjuntos e ajudantes , respc
supplemcntar á verba. 20• do art · 23 da le1 c~iva.mente aos feitos em quo t\incciona.wm, 
n: 834, de 30 de dez~Jmbro de 1901 ; . e não aos juizos de ac~ii.o e seus substitntús, 

3' discussão t.Ll projecto n. 362, de 190~, interporem o competente recurso de ~'Vfl~l
autoriz.tndo o Poder Executivo a abt·ir ao M1· la.ção ; com pareeel' c emendas da Çommt.>;,to 
n iste1•io da Fazerida. o credito de 3:000$, sup· de Constituição, Legislação e .Just1ça.; 
plementar á verba 6~ do orça.mento em 2& -discussão do pl'0jecto n . 61 A, de l!lOO, 
Yigor ; . . . . determinando qae a acçã.o de que tro.tct o 

2~ discussão do proJecto n_. 4-10, de _1902, art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 
.a utorizando o Podet• Executivo a abru· ao 1894 só poderá. ser exercitada. pelo proc'-~ 
Ministerio da Fazenda o crelito de 1.000:000$! estabelecido nossa mesmo ln'tigo e dando 
supplementar á verlJa l7 do art .- 23 da-lei outra.sp1·ovidencia;,comsnbstlt11tivodaeum-
n. 834, de 3:) de dezembro de 1901 ; missão de Consti.tuição, Legisla•;ão e Jusciç• ; 

2>. discussão do pt•ojectoo .. 257, de_1901, Discussão uníca. rlo projeoto n. 285 C, de 
autorizando o Poder Executrm a abr1r ao 1902 relativo ao n.dditivo dosl.a.cado na 
Mlnisterio da Indus~ria , Viação e Obras Pu· 3• dikussão do projecto n. 285 A, deste anno, 

. blícas o cre!Litode.3 : 9ô2$\Jl~, supplementa~ reformando a lei eleHoralp:~.ra as elei;;:õe.l 
· · á. verba ·6~-Col'l'ews- do art . 9• da le1 federa.es. 

n. 746, de 29de desembro. de 1900 ; 
·· · ·1~ discussão do projecto n. 2 A, de 1903, Levanta-se a sessão â, 1 hor:1. e 45 minutos 

promgando por 360 dias o prazo de .que t1•ata da. tarde. 
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P1·esidenc ia do Sv. Pa~tla Gtt ima1·ii:es 

Ao meio·dia. procede-se á chamada, a que Camara dos Deputa.dos, qne se digue de lhe 
respond~m os Srs. P <mla Guimarães, Alencar conceder uma licença para esse fim.-A' 
f1nim:traes, Thom:tz Accioly, .Joaquim Pires Commissão de Petições e PJdcre.-; , 
Eagcnio To~rinho, ~néas Ma1•tins, Raymnnd~ Ncr~·.:\.urelto Amor 11n. Arthur Lemos, Carlos Do ju,iz fodm·al Godofredo Xavim• da 
de Kovaes, Rogerio de Miranda. Rodri- Canha, pedindo q uc sejam remettidos ao 

r d Cl . t• . llldSffiO juizo os ti tu los de eleito!' dos Sr.:;. 
gnc~ ' crnan. ~s , lrls mo Cruz, Raymundo Fr;_tnci::;cJ José da C1•uz e Aclli.lle.:;! de l\'racec·'o 
Artlme; Amzw de Ab1•ou, Bezorril Fonte- •J •

1 
t 

nellc. Virgilio Bdgido, Eduardo Studtirt, F1·cbom:g, títulos e.-;ses que, com outros, fo-
Gon(·;tLo Souto, Tavares de Lyra, Eloy de ra.m l'emctl.illos a esta Camm'it.-Devol· 
Souz,l, Fonseca e SiL,·a, Pereh•to. Reis, \Val- va-se. 
fredn Leal, Trinda<lo, Abdon Milanez, Tei Requerimentos: 
xeim de Sà, Esmera.ldino Bandaira, Moreira 
AI YC.:>, Juli:.r de .Mello, Comelio da F'unseca. 
Elpidio Figueiredo, Angola Neto. Epami· 
nonrla.s Gra.cindo, Rodl'igues Doria, Felisbello 
Frci1·o, ·Oliveira: Valladão, Tosta, Bulcão 
\"ianna., Pinto !)anta~. H.odl'ignes Lima, 
Tolcntino dos Santos, Pamnhos Montenen·ro, 
Rodeigues Saldanha, Moroh•a Gomes, Hm·~diu. 
de Sá., Corrêa Dutra. :Mclio Mattos, Sá Freire, 
Erico Coelho, FUelis Alves, João Baptista, 
Lon1·on~_;o Baptista, Bezamat,Laurindo Pitta. 
Henl'l(!Ue Borges, Ma.u1•icio de Abreu, ou: 
veil'a Figueiredo, Ponido Filho, Antonio 
Zachu.rias, Calogeras, Manoel F ul crencio, 
~ogueira, _!.indolpho Caetano, Olegario ~h

Do bacha1·el Jvvino Barrai da Fonseca e 
out1·o, pe.llint.lo, .P~l'a. a sociedado anonyméL 
Cooperativa C1 vIl dos Funccionarios Pu
blicas Fedemos, que obtivemm permissão 
para fundar, por decr;;to n. 4. 4ú5, de 1.2 de 
jt~lho t!e 190~ , . o mesmo favor quo i~ admi
mstrn.çao concede (~ s cooperativas militat•os 
·o que jnlgnm util R<'tl'a u regula.1· runcciona
mento da mosma..-A's Commissõe.; de Fa
zenda e <le Orçamento. 

Do Dr. Alfl•edo Moreira. do B:n-ros Oli~ 
veira Lima, lente cathedratico da, Faculdade 
de Dh·eito de S. Paulo, ·pe<.linllo um i.tnno 
de licença.-A' Commissã.o de Petições e · 
Poderes. · ewl, Galeao Carvalhal, Jesuino Cardoso, 

R~bjuças de Carvalho, ·Costa Junio1•, For
rmra Braga, Miranda. Cha.ves, Azevedo l\Iar- O Sr. Presidente-Fica sob1•e a 
qu~s, H~r~enegildo de Moraes Filho, Joa- Mosà para. ser opportuuameuto julgt~do oh
qunl_l Tmxe1ra Br·mdão, Bernardo Antonio,: jecto de deliber.~çã.0, o seguinte 
Aqmno Ribeiro, Lindoipho Serra., Candido 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta 

de Abreu, Carlos Cavalcanti, Lameuhn. Lins. 
Francisco To~entino, Paula Ramos, Soa.r<ls: 
dos Santos, Germano Hasslo·~her, Domingos· 
~~asc:tronhas, Cassiano do Nascimcnto~Vesp:1· 
Siano de Albuquerque, Diocro Fo1•tuna e 
Homem de Cal'Valho (00) ·• o · 

Art, Lo Fica concedido á Sociedade Opa- · 
rari:a. de S. José, en1 Ouro Preto, para ma
nutenção de duas aulas e·cursos, o uso do 

i .proprio·m,cional onde funccionou a Dologacia Abre-se a. sessão. 
r;~ lida e sem deha.te approvada a 

sessau antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

acta da Fisc~~l. . -
· Paragrapho umco. Essa concessao sa tor-

nar(t em~ctiva desde já e durar(t. emquanto . 
= existir a mencionadtt associação, com os seus-

. • _ fins actuaes. · 
O Sr. .A:Iencar GuJDJ.araes, Art. 2.o Revogam-se as disposições em . 

(to. Secretaí·io) prqcede á. leitura, do .se- contrado. 
gumte 

Officios: 

EXPEDIENTE 
Sala das se1sões, 18 tlejtiuho d9 1903.-

Calogeras .-CamiUo P1·ates Filho.-Henr~que 
Salles. 

~o Sr. Deputado Victorino ·nibeil·o Car- O Sr. ·Rodrigues Saldanha 
neu·o Monteiro, communicando que, retiran-' (pela G1·dem)-Sr. Presidente, achando-se na . 
do-se tnnporariamcnte ·pa1·a a Europa, em. ante sala o Sr. Ed.uar1lo Ramos, Deputado -
tr<tt<tm·;iito de sna s ~m.to, vem requerer á pelo 6~ districto dtt Bahia, peço a V. Ex. que· 
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.} faça. íntL·oJuzir no l'ccinto, atlm de prestar 
·o compromisso regimental e tomar a.ssanto. 

O Sr. Prel!!lldente--Convida os Srs. 
. 3o e 4" Secretar i os a irem receber o mesmo 

·:senhor, o qual, sendo introduzido no recinto, 
prestu. junto [t Mesa. o compromisso regi
mema.l. 

o Sr. Pal!"anh«lll :U:ontenegro 
-Sr. Presidente, pro!igu nas considerações 
que hontem encetei ácerca do Regulamento 
n. 4.855, compl'omettendo.mc a resumH-as, 
tanto quanto possível. 

Occupar-me-liei em primeiro lagar da no· 
meação dos syndicos pt•ovíso~io3. 

Si nã.o fosse alterar o me11 propositu de 
nã.o discuti!· a lei das fallcncias, accei tando 
.o que clla dispoz mesmo de enconiro :íe opi· 
niõos e idéas que sustentei, eu diria que o 
sy~t.ema a.dopta.do para aquella nomoa.çã.o 
deu o pessimo L'Osultado que ou previ. 

Eu dcsc•j:1ria que os nobres DJputa.dGS visi· 
ta.ssom os estabelccuucotos b:tncario~, os es
criptorios de alto commorcio c os dos com· 
mercitLntos que teem tido ~eus inte·,·c.~sos, 
como ct·edores, envolvidos ntt.s ultimas fa.l· 
lencias. para ouvirem o que se diz des3es syn
d\Qos do profissão. Usam até de phrtt@es quo 
ou não julgo conveniento aqui repetir. 

Todos p1•ote3tam contra o que a respeito 
determina a Lei n. 359, mo3tra.ndo·se saudo
·sos do Decreto n. 917, expurgado da. mol'a.to
ria. e da cessão de bens. 

Argumentemo.>, porém, com o que consta 
da bi. 

Pelo art. l6,as Juntas Commerciaes orga'
.nizarão uma lista de commerciaote> do lagar 
e a remetterão ao juiz para servirem como 
syndicos provisorios nas lallencias que oc· 
·correrem nos dous a.nnos seguintes, e na. 
lctt.-_t d prescrev!l que essa lista. deve ser 
organizada. por ordem numaricn,, e na mes

. ma.-erdem cada um será nomeado, di,;pooicão 
~sta que ê repetida no art. 61 do Régula
mento; no entretanto, o § 1° desso mesmo 
artigo diz que os commcrciantes inscriptos 
terão prefererrcia para a nomeação, quando 
·are•iores do fallido. 

Sr. Presidente, si eu a.ttendesse sómenta 
ás minhas opiniões, deveria estar muito sa
tisfeito com isso, pois, quando impugnei vi· 
va.meote esta emenda. do Senado, um dos 

. . •inconvenientes que apontei foi poder ser 
nomeado syndico quem ·não fosse credor, ha
vendo na.lísta quem o fosse .. 

A realidade, porém, é que a. emenda pa.s
,sou como veiu do Senado, determinando que 
a nomeação fJsse feita pela ordem de ·enu
meração. 

A Lei não deu preferenaia aos m•edores ; 
,portanto o Regulamento não podia dal-a. 

Perguntu-é ou . não alterar a let'.ra ua 
Lei e o pensamento do lcgishtdol' crear uru:l 
preferancia., de que não se cogitou? l 
· Essa preforencía creada pelo Regulameoiu 
póde dar logar a questões, incidentes ![U(' 

pt•ejudiquem a marcharapida I]_Ue devem tor 
esses processos. 

Figure-se a bypothese do juiz, baseado no 
Regulamento, alterar a ordem da enume
ração e nomear um credor. Trata-sn de 
uma f'allencia importante, que renderá ao 
syndíco uma pingue commissão. Este, b<~
seado na Lei, l'eclamat•á o seu direito; o juir. 
firmado no Regulamento, pôde não attendel ·o; 
nes8e caso o prejudicado póde aggravar, 
ba.gell.do no elastico damno irrepara.vel, alias 
ahi perfeitamente applicavel, porque o damno 
verifica-se, desde que elle perde a sua com. 
missão e não ha. maio de reparal-o, a 
não ser o de reclamar pel;~. execução da 
Lei. 

Este incidente demora1·â o processo, a pódc 
ser a causa. de grande prejuizo pa1•a ét 
massa. 

O Regulamento no a.rt. 5B ta.mbem PL'<J· 
sareve quo «o negociante sob fi rma commcr· 
cial inscripta. no registro de commercio não 
póde ser alistado em seu nome indivitiual 
o vice-versa.:~>. 

Esta disposicão vem restringir ainda o 
numero dos que poiem se1• bem aproveitados 
para syndicos, • 

O direito de assoeiação está. muitó doson· 
volvido no commet•cio, de sorto que raro é o 
commerciante que negocia em seu p1•oprin 
nome, qua.si todos o fazem soh uma firma 
social que é a inscripta , e neste caso não po· 
derão ser alistados . 

Não descubro a. conveniencia dessa di~po· 
si~ão, e nem sei como Sl' póde applicaro 
vice-1lersa, pois a li~ta devo ser de nomes 
individuaes e nã.o de fi rmas soc iaes. 

E' uma. restricção de que a Lei não 
cogitou. 

Passo agora a tP;ttar dos emb:trgos ás co n· 
corda. tas. 

Depois de tra. tar deste assum!lto, diz o 
art. 231 tlo Regulamento:« São admissíveis 
como causas legitimas para opposição o> 
embargos fundados em inobsel'Vo.ncía da! 
formalidades legaes, na. f6rmação da con
cordata, vicios substancia.es na veritica.ção 
dos creditas e erro de calculo na vel'ificação 
da maioria legal.» 
·Esta disposição ou é inutil ou íncoovc· 

niente. 
Desdi) quo os credores dissidentes podmu 

impugnar por meio de embargos uma con
cordata, acto para o qual a Lei prescl'O:VC 
formalidades que considera. i mprescindh·els, 
é uma. verdadeira inutilidade ou redunda.ocia 
diZGt' quo elles se podem fundar na inol)sar-
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·vancio. do taos formo.liclades para impugnai-a. 
E' isso intuitivo c não precisava que fosse 
-objecto de uma disposição. 

Si, porém, como parece, o pensame.nto do 
l'O!:!Ul<urientador é que sejam sómente àdmis
siveis embargos com ossos fundamentos, isto 
é si tal disposição não . é meramente exem
plificàtiva, mas taxativa, e os embargos só 
podem ser.bas~a~os naqueUes pont~s, então 
é inconvementtss:ma, pot•qtw restrmgc for
ffi tLlmente os direitos do:; credóres, que podem 
impugnar a concordata, não por falta da ob
servancia daquelles preceitos, mas por outros 
motivos, p1•incipalmente pelo conluio entre 
os credores que a. concedem e o fallido o 

Este, aliás, é quasisempre o unico motivo 
da opposição. 

Quando. se fazem estes arranjos, o pri
meiro cuidado dos interessados é observar 
:tquellas formalidade~ e calcular com ex
actidão a maioria. legal. 

Por esse lado taes arranjos são inatacavois. 
O conluio entre fallido e credores ~~ que 

principalmente vicia as concordatas, o póde 
sel'vir ·de fundamento aos emba.rgos oppostos 
às mesmas. 

Si e~se conluio, como é expresso no art. 62 
Ja Lei, ainda mesmo descoberto posterior
mente, depois de homologada a concordata 
e passa.da em julgado a sentença, póde dar 
Jogar á sua. rescisão, como não pôde servir 
de fundamento aos emba1•gos oppostos á 
mesma 1 -

si ·esto concerto entre fa.llido e credores, 
mesmo legítimos, para. obtenção de concor
data é até um crime passível das penas de 
fallencia fro,udulenta, nos termos do art o 88. 
VI da Lei, como não poder ser allegado para 
impedir a sua realizaçã.o ~ ! 

Não é possível que seja taxativa a. dispo
siçã.o do art o 231 e, si não é assim, é inutil 
ou está incompleto, porque devia hmbem 
admittir coino fundamento dos embargos o 
conluio, de que me tenho occupa(lo. 

Quanto mais escandalosa fo1• a concordata, 
quanto mais pi•edominar o conluio ou con· 
.certo entre credores e fallidos, mais cuidado 
se terá de. observar as formalidades prescri
ptas na Lei e Regulamento. 

Outro assumpto. 
E' principio acceito geralmente e consa

grado em nossa legislação, quer no Codigo 
Commercial, que1• no Decreto n. 917, quo a 
declaração da fa.llencia importa a dissolução 
das sociedades de que fizer parte o fallido, 
eomo socio solidario ou commanditario, em 
commandi.ta simples, divendo proceder-se á 
respectiva liquidação, na qual intervirtio os 
-syndic'os e a commisslio fiscal com os po~eres 
.do art. 353 daquelle Codigo. 

Vol. li 

Esta tlislJOsição consta da Lei n. 859, 
art. ~5, e foi copiada ou tra.nscripta das 
anterwres. 

Diz, porém, o art. 115 do ReO'ulamento 
que-a. supervoniencia da concordata, obtida. 
pelo fallido, nf.io faz cessar a liquidação. 

Parece-me destoante dos princípios quo 
regem as fallencias o mesmo em desaccordo 
ou irreconcilia vol com outras disposições das 
respectivas leis aquella disposição, que não 
constava das anteriores, e que só agora 
apparece no Regulamento o 

Si a concordata importa a ent1•ega ao fal· 
lido da massa para liquidai-a como entender, 
restituindo-lhe a posse e a administração 
dos bens, do que tinha sido privado pela de
claração da f,Lllencia, como é cxpre~so, 
nos arts. üO § 1, u1 Lei e 237 do Regula• 
mento, si tudo ftct\ como se achava antei•ior
ment l a essa dochração, como justificar-se 
a continuação dessa liquidação, quo, aliás, 
affecta tambem a interesses de terceiros~ 

Os bens arrecadados ~ão entregues ao fallido 
para di~ por de !los, comoion tender; elle reas
sumo a posso o administràção de seus bens, 
mas os l:ions dil•oitos, como parte de alguma 
sociellade, ficam restringidos sem necessidade 
alguma. 

Accl'Jscc quo a disposição do art. 115 não 
se concilia com outros, quer dtt Lei, quei' do 
Regulamento. 

Pelo § 2° do art. üO da Lei, a concordata 
induz Ct prestação da.s contas dos syndicos, 
o que põe te:·mo á sua. missão; si, como pro
sci·eve o propl'io Regulamento no art. 165, 
a gestão de syndicos e da commissão fiscal 
só se prolonga. a.té a concordada. como é que 
elles podem mais intervil· na liquidação das 
sociedades '? Nom se diga quo elles são substi
tuídos nc.:lsa missão pelos credores de que 
trata o art. 58 da Lei; não só porque o 
art. ~5 fa.lla expressamente do syndJico e 
commisscío fiscal, como porque a f'uncção 
daquelles credores é restricta e limitada uni
camente (1, fisca.lisação do cumprimento da 
concorda ta como se exprimem o citado artigo 
e o 236 do mesmo Regulamento . 

Prometti. Sr. Pcesidente, ser breve e You 
tratar do ultimo ponto. 

Todas as legislações sobre fa.llencia.s esta
belecem a fórma para a eleição dos syndicos 
definitivos e os pr·eceitos e regras (1ue deYem 
ser observadas. 

No projccto -apresentado em 1900 havia ·no 
paragra.pho unico do art. 64 uma disposiç:ão 
a respeito, transc1•ipta no paragrapho unico 
do art. 58 do Decreto n. 917, mas o Senado 
mandou supprimir esse paragrapho sem 
cuidar do sua substituição, de sorto que ficou 
a. L13i com esta lacuna rnui-to sensivcl. 

5 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 22/0012015 10:54 - Página 4 de 15 

H4 A~l'AES DA CAhlARA 

Et•a o caso do Rogul;~monto procura.r sup
:pl·h•; como etrecti v;~tncntr supp t•in, es_sa la
cuna, no at·t. 253 _ . 

No respectivo procos:;o 0 11 rcgr~ts a.hi esta -· 
bclacirlils seguiu, por!lm , cllr.' <~. melhul' orien-' 
tv.ção ~ PD.rece-me quo não em neullum:L das 
hypo theses que poilem O<;(:Ol'l'Cr . 

c~munissãp fiscal , t ir:t.do.; todos d a t•ola <;i:im l .;, 
CinCO ffi<1.10l'C5 Cl'('dOrt•~. q HC O fa llid o iljJI'(?. 
sontará. om .2,1 horas, so o 1 c na. de pri.;~u. 

A rofOJ:ma nesse ponto é pa.t'il pciur . ]J<Jr
qne tira. ao jni7. a nom {}aç:io pa.1•;1 con fe1·i!.;1 

. de fact o a. o fctll ülo - r1 ue com li n us e t; 
get•al não lc.Q'alisa.úos ütr i1 ma.iol' cratlc,l' e 
pot't.lnto, syndico a r1uem qu izcr . .. O lll'u~ 
jocto não quer a nomeação . pelo jlliz. h\·· 
fere declarar s.1·ndico o m aior Cl'edor, o •Jllo:· 
no estado de cousas <l doi:ota.l' a indi caçiiu a·J 
p roprio fallido. Absnrclo :;em par .» 

Em primcit·o logal' <tdoplOu o ,.;ystema da. 
maio~·ht d" n ttmero, quando o pcnsu.mento do 
projccto no citado ;trt. 64, pm'.~g'l':tpho unico, 
que não fvi emcuJado, e (lp~:nas suppresso 
por um equivoco e não subs~;itui<Lo, or:t o d[~ 
ma iorh do passivo,ado}>ta.(LO pelo p:tragra.pho 
unico do art. 58 do Decreto n. 0 17, sy:>'tema. Como 3~ vê, o ct•iterio d('l c:;colll:\ ri•:.; 
o.~te muitr1 mais acceitavf.'l , COlii'J tlemon.~trei maiores crmlorcs não G o mais accoitan.]. 
iOJJ framentc, qu:~ndo discu ti. as emf.'rlli<IS do Xt1 hypothc;;c de au~oncia complcü1 dos •'t't·· 
Senado. . dore~, desde que ost••s <>s~im alntn<lona r" ~<'li ' 

Aqui niio lm, ê certo, dirergoncit~ com ~~ direito~ e intel'Csses, t 11'a o caso <I r.· <'unlhr :, 
Lot. pot•que ell:L nesse ponto ê omiss 1. mtLS )l.Omeação ou escollHt ao ,jniz. 
de.~do que havia ncces~idade <lo se snpprh· a. .• Si o numeto dos pre.s!Jnles arTt! c'msl:'í"' ·· 
Iacuntl, tlovia.-sc pro~m·~r o que l~sso ll!t~is mai~riet-Maioria. do q ue ! Con fesso qnr n•io 
cons~ntu.neo com. o 111 s tl~uto •.las lallen~m~, posso comprebendet• bem o (!UC' ~o }m•r,,•ntk 
que t ! prestar ma1s atton•:ao e .' ta~· mats d.n\11- com essa üispvsição. 
tos :~.o que represen1ar a mawrt<t do~ 1nto- Pessoa. competento dt•n-mc a cxpplica~à·J 
l'C5ses · de que essa ai~ posição a.pplica \'ól.· Se aos C: <~o: 

O systcma a?optado pelo Rc~llla rnento, do só comparccct' um ou dons ct•t•dot·e~ . 011 
além tlo Olttrus Jn convementc:;, ll l><lc ch 1• lo- do haver empate na :votação . 

. ll'al' au seguinte a.bsnrilo: compR!'ecel'Cm, pol' P:l.rece-me que, abandonado por inco;uw
excnl[ilo, 19 credores, lO representando ape- niente o criterio dos maioro.~ creilures, cr·<\ <> 
nus cem mil rOis {100$1 ou nllmos 0 nove ro- caso uc se thu·, como em outras occas i•:Íi's, a•J 
pt•esentando cem contos (lOO:OOU$) 011 ma is, 0 uiz o dil•cito de desemp::tte, escolhendo 1iu; 
aquelles eloget'Cm os syndicos definitivos , t t d d 1 
que t.'\o importantes a ttri buiçõcs tecm! qua 1'0 vo a os os ou.; que llo ptlrcccssom 

mais icloneos. 
Isso da.t·[~ Jogar a. muitas cilada;;, por lendo Ainda htw ia outros meios ta.mlJom accci· 

com a. m aior f;tcilida.do se obtel' 0 logar <l e tnxeis: ou escolher dos quatro votados ú' 
svnúico de 111assas impor tante..> a. contt'a !losto 
dos rcpt•csent<mtes da. q tt<t;;i tot.alilhde do dous que representassem maior quantia. ou 

t então uma segunda vota.ção nominal. como 
passivo, o, portao o, os mais iotere~aüos. se f iiZia uo regimen do Decreto n. 917. no 
Incontestavelmente o melltor t l'ite1·io ser ia. qual fossem o;;colhidos 05 que obtivc3sem 
o tlo Decreto n. 91 i, adaptado pelos autoees 0~ Yotos dos 01;edores que re1Jresentas;em 

· do projecto. · d · - 1 · o § 2o do citado ar t. 253 a inlla. pt•escroYe: ma.10rht ·e Jk't~SlYO em r e ação a DS ontro;. 
« Si nenhum credor compal'ecet• :.i. renn iiio, Todos e~ses meios eram prefel·i vois ú rlc· 
ou o numero dos pl'esentea não con:;tit.uir sig nação dos maiores credores, só p ul' t!S>:L 

maiot·i ·1. o juiz nomcarri o.; m:~.lol'es credores qualidade. 
inscl'ipt os ua lista . >> Eu , Sr. Presidente , si consu ltasse ~ó a' 

Est<~ questão de mal ore;; cr eclores foi por minha:; opiniões, se1n attendcr á le&tra c es
mlm l a.r ;f:tmente analys.-ul:\ por occasiã.o da pit·i to da Lei, po\lia. a té ser taxado tio sn>· 
dtscus~ã.o do p roj ecto, que udoptava esse peito na a.pt·eciação dest e Regttlamemo, por· 
critorio para o car go de sy nd ico p rov isorio . que e lle em a lg tt ns ponto.~ acce itou iM1S 
Combati-o com v igm•, m as sem r esultatlo, pel<>s quae • .. pugnei, como fo~sem, .en tl'c ou· 
:porêm o Senado o rnpellin. Não trarei trM,a p refercncia dos credores par·a ~erem 
agol'!l os argumentos ctuc cntilo apresentei, syndicos p~·ov:i~orios,a restr~cção impost~tJO~ 
mas invoco em meu ~mxilio a opinião do Se- S~'ndlcos dtfimhvos,quando tivessem do dt>por 
nado, qu3 foi adoptada. sem rostricçõcs pala particularmente da massa, a a.udicnch•ncw · 
Camara, accci ta.ndo to<lns i\S suas emcndC~s . s~l'ia d o fu,llido no caso do divet•gencia. emt~ 

Ei.> como se expl'imiu a. Commi,;~ão do Se- os syodico~ e a oommissão fiscal; mas eu. conra 
nado .ácerea. .da. csp3cie: · já. disse , punho de parte minhas idéas rJ op<· 

«O decreto tle 18QO faz o juiz n omear syn- níões c adopto a Lei como ella está, Pú:' 
dico na. sentença q u:J Ul'Cli\l'<W a. falloncia. . p~nso que, si ella tem defeHos (e são ta.l:to>.J 

P elo projccto, <wts . lG c li , o jui z o que <.levem os .fazer é reformai-a franc.~· 
nomeará syndico o m:J.ior Cl'~dül' e uma I mente c oã.o por meias inr1ir ectos . 
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St'. Pi'c :idente, vou concluir, pois j;t ter 'O entro o mesmo Regulamento e a. Lo i n .. 850, 
,t1,ns:Ldo por domai:-: (h attenção da. Ca L. de lii de ago:-:Lo de 1002, nus pontos t·oln.tivus: 
(.lli!ifos nao apoitulo.~.) tt) ao c•xame dos livro:; dos f'allidos ; 

Disseque no commereio já. se tinha sauda- '') .~ elassifica.çi'í'> dos ct·edltos ; . . 
des das leis <tntigas. Agot·a, pt•ineipalmontc c) l.tt.JS direi t·_~:.; do . .; ct·cdot·os contcstaclus o 
pot' l'ausa. do systcma adoptado na. escolha. não admittidos a tom<.Ll' parto n:ts concor
dus s~·ndicJs pruvisurios pel L Lei dgcnte, j<t da.tas ; 
se tem saudades de tão m<Llsinado Dt'Cl'Cto d) ú nome;tc;ão du:; syndicos JWO\'ÍSJt·ios; 
IJ. 017, expurgado das cessões de bens e d<.ts assim como sobre as disposic;·õcsdo c~itaclo 
1nor<ttol'ias, o no regimen desse decreto 

1 

F~ognlamcn ro ;i cerca üos embarg~.~ ;'ts con
tinha-se hmbem sauclados do Codi.~'O Com- corcl.atas, {ts liquiJaç-ões elas SL~cw,J~u~cs do 
mercial, uma. voz que se fizesse no mesmo que lizorem p:n·w o; ütllUos <~ a olCit.·ao dos 
algmnas a.lterações aconsollu~d.as pela expe- syndicos dofinitivus. . . , 
rienci<t e progressos da. sciencia. Sala das sessü:.'-S, 19 de Junho do Wil.l.-

E como não set• <tssim ~ i'a;·anlws Jlonfcllt'[fi'O. >> (Jluito lJem ;. mnilo 
No domínio do Codigo Commcrdal via.-se úell!· O o;·wlor J iiwito ntmprimentado.) 

eo1tstantem~nte JHt impr,:msa. t!'onvite:-; a cro- vem (t :\lesa., é lido, apoiado, 11osto em 
dot;cs para. 1~em reco~Je1· 03 seus dividendos. diseussão, •1uc ó adiada por te· pcdiJ'J :~ p'.l,-

bstcs t·o~vltos qt~as1 flttc. desapp:trecm•am. la.vra 0 Sr. :\Iello :\Iatto.;, o seguinte 
O quo so le agora sao publlc:.tções de audm·es 
prrjtulicados cla.mandu contnt syndicos que ltEQt"ERDIEl'\TO 

durante dons, tros on mais annos apossam-se Requeiro <tuc se pe•:a ao Governu <t l'C-
das mas~as e não dão mai:s satistaçõe~. messa dê nma ct'>pht ;wthentictt d > i·ogu~a-
~o período pruvisorio a. massa é esktn- monto 11 • 4.855, de 2 do corrent;e mez, e tn

jada com pingues gratificações a. p Jritos, f'ormaeõcs :-::obrr a;;; divct•gcnciasquc sn ncHttm 
guar(h-livros, empreg·ados o a.uxiliares e entre ô mesmo rcgttl<tmÓnto e <L lei n. _859, 
generosos contractos com advugados e soli- de 16 de acrosto de ](102, nu~ pontos rela.ttvos: 
cit.adores, do sorte que, quando se chega a) ao e;amc dos livros do~ fallidos ; 
ao poriodo definitivo, já pouco ha que avurar; b) ;t chtssificaç·ão dos credtt-.~s; 
os syndü:os, pouco tendo <t fazer, descllidam- c) aos direitos dos credores contestados o 
se por desidia ou interesse, e os CI'odores não ttdmittidus a. tornar parte nas concor-
ficam sem' rec:;ber cousa. alguma. ! datas ; . . 

Já o üis.se aqui, e não tenho acanhamento d) á nornea(,'Ko dos syndicos proviSO~'IOS ; 
do repetir, sejam quaes forem os commcn- as:3im como :-;obro a.s disposições <lo cl&ado 
tarios. N;.t rnonarchiafuiliberal muito a.dhtn- ro(J'ulamento acerca dos embargos ás con
tado, destes que se denominavam historicos co~dat<ts, üs liq uidac;~õo.':l das socieü:.tQcs de 
c que repelliam toda a especio de liga com que fizerem parte os fa.llidos, e ú eleiçao dos 
os con::Jervadorcs. Veiu a Republicct, e om syndicos definitivos. 
mataria de legislação ternos andado tão pre- Sa.la das se,;sõcs, lO de junho do 1903.-
cipitadamente que em a.lguns as.:mmptos eu Pm·anhos Jiu"dt:IJr.:~n·o. 
já nem sou conservador, sou retrogra.do. Comp:1recom mais os Srs. _ Ho::mnnah ~le 

Entendo que devemos rcc:uar um pouco. Oliveira, Passos ~lil'anda, Incho dn Braz1l, 
Em materia. de fallenclüs, penso que, si Antonio Bastos, Urbano santos, Thomaz Ca.

quizermos ter uma lJ:Ja Lei, devemos ir até valcanti, Fr<J.ncisco S(L, Frederico Bo1•ges, 
ao Codigo Commercial, não pal'a adoptal-o João Lopes, ~\.tfonso Co::Jta, Celso de Souza, 
como está, mas partt fazer-lhe as alterações José Jlarcellino, .loão Vieira, Al'thur Or· 
de que effectivamente elle precisa, rospci- lando, Domingos Guimat•ães, Noiva, Castro 
tando, porém, o seu mecanismo nos traços Rebello Ver·o-ne de Abreu, Augusto de 
goraes. Freita:;,' ~Ia.l'c;lÍno ~loura, José Monja~·dim, 

Como é possivol que· tenha havido alguns Bernardo Hol•ta. Galdino Loreto, Amm·Jco de 
equivocas na püblicação do Regulamento Albuqnerque, :Belisario de Souz_tt!... Estevão 
n. 4.855, vou apresentar um requerim:>nto Lobo, Vaz de Mello, Rodolpho Patxa.o, Padup. 
pedindo uma cópia authentica do me:~mo o Rezende :\.lvaro do carvalho, Elyseu Gm
algumas informações que podem servil· para lhorme,' JuvenaL Miller e Victorino :~l'!on
dissipn.r as minhas duvidas e talvez de teiro. 
ontl'OS. · Deixam de comp:',recer com ~ausa parti-

Eis o requerim,ento: cipada os Srs. Wanderley de Mendonça. 
<~Requeiro que se peça ao Governo a ra- Luiz Domingues, Paula e Si~va,Soares Neiv~, 

mossa de uma cópia authenti::a do Rogula- Ermirio Coutinho, Mataqmas Gonçalves, Es
mento n. 4.855 de 2 do corrente mez, e in- tacio Coimhra, Pedt'o Pernambaco, Ray-
1'vrmações sobre' as clivergencias que se nota.m ·mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
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Foli1 Gaspar, Adalbe1•to Clulmat•ães, Satyt•o 
Dias, Pereira Lima., Cruvello Ca,·alca.nt.i, 
Paulino de Souza, João Luiz Alves, L{lonel 
Filho, Eduardo Pimentel , Moreira. da Silva, 
Xa.vier do Valle o Alft•edo Varella. . 

E, sem causa, os Srs. Si Peixoto, José Eu · 
zebio, Guedelha Mourão, João Gayoso, Dias 
Vieira., Sergio Sabova, Rt•i.cio Filho, Porei!'a 
de Lyra, Eusebio 'd.e Andmde, Arroxellas 
Galvã.o, Leovi.gildo Filgueiras, Augusto de 
Va~concellos, Ga.1vão Bapiist'l, Silva Castro, 
,lulio Santos, Fr-am:isco Veiga. Viria.to Mas· 
car onhas, Bernardo Monteiro, Jose Bonifacio, 
Joã.o Luiz, Ga.stão da Cunha, Ribeiro .Tun· 

. (1ueira, Astolpho Dutl'a, David Campista, 
Franci~co Bernardino, Antero Botelho, Car· 
neil•() do Rezende, Bueno do Paiva, Adalbcrto 
Ferraz, Beroardes de Faria, La.mouoie1· Go· 
dofredo, Henrique Sallcs. Ca~lillo Soares 
Filho, Carlos Ottoui, Sabino B<u'l'oao, ·car· 
valho Brito, At·thurTorroj, 'Vence3láo Braz, 
Bernardo de. Campos, Domingtws de Castro, 
Francisco Romeiro, Valois de Castro, Ar
nolpho Azevedo, Fornaudo Prestes, Amaral 
Cesa.r, JOEé Lobo, Le ite de Souza, Paulino 
Carlc.s. Francisco Malta, Ga.o1lido Rodrigues, 
Rodolpho Mira.uda , Renedieto do Souza, 
Abdon ll:J.ptisla, Març11l I>:;coba.r, Barbosa 
Lim<t, Angelo Pinhcl!•o, Ja.mos Darcv c 
Campos Cartier. · 

ORDEM DO DIA 

.E' a.nnuneb.da a. 3 .. discu>sã.o do projecto 
n . 334, do 1902, aut orizando o Podei' Ex
ecut ivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Ne~oeios Intel'ioras o credito eüraordina:-io 
de .179:649$, pa1•a indernnização á Imprensa 
Nacional dos trabalhos reltttivos ao Projecto 
do Codigo Civil, 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
· dh;cuásão e adhda. a. votação . 

E' annunciada a. 3• discussão do projecto 
n . 360, de 1902, autorizando o P oder Ex
ecutjvo a abrir ao Ministario da F~zenda o 
c1•edito de 27:592$97.2, supplemcnta.r ~-verba. 
20• do a.rt. 23 da lei n. 834, de 30 de dezem
bro de 1901. 

Nioguem pedindo a palavra, é eucet·rada. a 
discussão e adiada a. votação . · · 

·E' aonunciada. a 3• discussão do projecto 
n. 362, de 1902, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da. Fazenda o 
C!·edlto de 3:000$, supplementar á verba. 6• 

· da lei de orç&mentQ de dezembro de 1901 
· Nioguem pedindo a. pÍl.là.vra, é encerrada. a 
\Uscui!São e adiada. a. votação. 
· E' sem debate encerra.ào em 2a diseussã.o o 
artigo unico do projeoto n. 410, de 1902, a.u
torizaodo o Poder Executivo a abrir ao Mi-

. nisterio da Fazenda o credito de 1. 000: 000$, 

supplementar á verba. !7• do a.rt. :~3 d.1. lei 
n . 834, de 30 de dezembro de 1901, fica.n1to 
adiada a votação, 

E' sem debate encerrado em 2" diwussà<> lt 
artigo unico do projecto n. 257, de l9J I, ;10. 
torizando o Podor E:tecuti voa. abt•it• àu Mi
nisterio da Industrhl.. Viação e Obras l'u. 
blicas o credito de 3:962$912, supplemrmtar 
á verba 6•- Correios- do art. g• da lei 
n. 746, de .29 de dezembro de 1900, fi~~ndõ 
adiad•. a. votação. 

E' annunciada. a l" discussão do projecto 
n. 2 A, de 1903, proroga.ndo por 360 diil:> 0 
prazo de que t1·a.ta o a1•t. 2• do capitulo~ 5'• 
da lei n. 939, de 29 de dezembro de 19J~. ,1 
contar do termo assignado no referido :1r. 
tigo e dando outras providencia~. com substi
t ut ivo da. maioria d:1 Commtss."i.o da Consli· 
tui~ã.o, Legislaçã.o c Justiça , voto em Sl'P~. · 
1•a.do do Sr. FriJ ~erico llorges o lmpugna•;ão 
a este voto pelo St'. Angelo Pinheiro, mem
bros da mesma. .Comrnisgão. 

O Sr. Sã Freire- Peço a palarra, 

O 'sr. Cassia.no do Nasci· 
ment;o- Peço a palavra pela ordem. 

O Sa·. Prel!!lident.e-Tem a palavl'a 
pol:l ordem o S1·. Deputado Cassiano do 
Nascimento. 

O Sr. Oassiano do Nasci
mento ( pela o1·dem ) - Sr. Presidente, 
V. Ex. aca h de declarar encerrada a dio· 
cussão de dift'erentcs creditos constantes da 
ordem do dia.. Eu r equereria. que, a ntco 
da conceder a palavra ao nobre Deputado3 
pela Capieal Federal que deseja impugm•r o 
pl'ojecto n. 2 A, deste anno, v. Ex. proce· 
dei!Se á. votaçã{) das matarias encerradas, 
depois do que daria a palavra áqu\llle illns· 
tre collega. 

O Sr. President.e-Tendo a. Mesa. 
ciJnhecimento de que ha numero na Casa 
para se proceder ·ás votações, accedo ao 
pedido do nobre Daputado. . 

Em seguida é lido, julgado objecto de de
liberação, e enviado ã. Commissão de 0 1'\.J.· 
monto, o S3guinte 

PROJECTO 

N.S-1903 

Concede d· Sociedade Operaria de 8. Jose, C>íl · 
Ou>'O Preto, para man-utençao de suas aula .l 
e cursos, o uso do propr·:o nacional ond~ 
funccion07' a Delegacia Fiscal, e d d outras 
providencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica concedido á Sociedade Opo· 

raria de S. José, em Ouro P1•eto, para ma-
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nntcnção do ~ma.:; aulas e cursos, o uso do 
proprio nacional ondo f'unccionou :.~ Deleg:.lcia 
Fiscal. 

Paragrapho unico. Essa concessão se tor
nará. eifectiva desde já e durará cmquanto 
existir a mencionada associação, com os seus 
fins actuaes. 

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

S:.üa das sessõc:::. 18 dejnnllo de 1!)03.
Cologeras .-Camd lo Soco·es Filho .-Henrique 
Salles. 

São successivamente, sem debate>, appro
vadas as redacçõe.:; fi.mte:; dos projecGos 
ns. 128 A e 317 A, de 1902, para serem cn
viu.dos ao Senado. 

E' posto a votos e approvado em i)• dis
cussão e enviado á Commissão de Rcd:.t(:(>'ão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 334- 1902 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o PQ(ler Exocutiyo nu· 

torizacto a abrir ao Ministeri .J d;t Justiça e 
Negocios Intet•iores o credito extraordinario 
<lo 170:649$ para indemnização <i Impren;:;a 
Nacional dos trabalhos rehttivos ao Pl'ojl.lcto 
do Codigo Civil ; fazendo as ncce.ssarias ope
rações e rovogu.tlas as disposiçõe.:; em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em 3a cli.:;
cnssão c en vhdo á Commissão de Redacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 3GO -1902 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Bx:ecutivo au

torizado a abt•ir ao Ministerio da Fi.\Zenda o 
credito de 27:592$972, supplementar á verba 
20 do art. 23 da . lei n. 8J4, de 30 de de
dezembro de 1901 ; fazendo as necessarbs 
operações e revogadas ás disposições em 
contrario. 

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

PROJECTO 

N. 362- 1902 

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

torizado a abril• ao Ministerio da Fazenda o 

credito de 3:000$, supplemenbr ;1 verb:t 61\ 
do art. 23 d~t lei n. 8:34, de 30 de dczombt•o. 
pro!imo p~tssado; fazendo as necessaria.s ope
raçoes e revogadas as disposições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em 2n. dis- · 
cussão o artigo unico do 

PRO.JECTO 

N. 410- 1902 

O CongL·esso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fiea o Puder Executivo au

torizado a abrir o credHo de l.OUO:OOO.~, 
su p pl.omen ta r <L ver h a 17 do art. 2:3 d:.t lo i 
n. 83-í, de 30 de dezembro de 19t1l; fat.enuo
as nccossarias opcra.!;ÕC:::i c rcvogttt.la.s a:; dis
posiçõ~s em contrario. 

O Sr. Cassiano do Nascl
•nento (pela ordem) requer c ob1.0m dis
pensa de intol'Sticio para. que u pl'njecto que 
a.c:~ba do ser votado cntr·L· n:.~ proxima ordem 
do dia. ., 

E' po:;to a Yutos e a.ppl'üYado em :·?a dis
cussão o artigo unico do 

PROJECTO 

N. 237 ·- lCIOl 

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

torizado a. ab1•ir ao 1\finisterio d .L Industria, 
Viação e Ob ·as PulJlicas o c1·edito de· 
3:962$112. supplementa.r á verba 68 

- Cor· 
reios ·_do art. gn da lC'i n. 746, de 29 do de
zembro de 1900, fazendo as neccs~arias ope
rações e revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Cassiano do l'Wasel
IDento (pela ordem) requer e obten1 dis~ 
pensa de interstício para que o projecto que· 
acaba de ser ·{otado entre na peoxima ordem. 
do dia. 

O S•·· Cassiano do :Nasci ... 
Olent.o /pela 01·dem) ...... Perdoal'-me-ha a 
Camara, Sr. Presidente, . tanta importtl·· . 
nal-a. 

Já est<í assignado e vae ser publicado no· 
Diario do Cong1·esso, de amanhã, com parece:c 
da Commissão de Orçamento, o projecto. 
abrindo credito de 1.100:000$ ao Mmisterio. 
da. Industrla., Viação e Obras Publicas para 
attender ás despezas com a representação do. 
Brazil na. exposição de S. Luiz. 
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Toda a Ca1nan s:t lJe que é urgon t.o m an-
dar os nossos delegados cmn a lgum:1 an1.e

. cadencia , de modo a construil'em as oht•a.s 
que antecedem ·a exposição, de onde a m·· 
gencia ue votar este CL'CUiill ( ! llah i O L'Cqnn · 
riml3ntoque faço p:U'<\ 'lliC V, Ex. cun,ml t.e 
;i Ca-;a. sobre si consente IHL r.lisponsrt da. im· 
pressão, a fim de ser thtdo pam. a ordem do 
dia de ama!lhã. v referido pt'l•,jccto de ct•e· 
dito. 

cons1tltada tt Caroar<L, é co11cetl.ida a dk 
p:ms;L petlida. 

E' de novo a.nmmciada a 11 uiscusiião do 
projecto n. :2 A, <lfl 1903, prorog:tndo pot• 3ü(J 
dias o prazo de que t r.:t.ta o art . 2·' do capi
tulo 5" da Jei n. 939, da 2v de dezornbro de 
1902, a contar do termo assignado no l'cfe
rido art.igo e dando outras providencias, co.m 
substitutivo da maiorja. d<.L Cumrois.;ã.:. uG 
.Constituição, Legislaçiio e Justiç:t, voto r:~.n 
sepnrado do Sr. Fz•ederico Borge.;, a impu· 
gnação a este voto pelo Sr. Angelo Pinhe iro, 

.membros da mcsro<~ Commissão. 

O S1.•. PJ."e.l!liden te - Tem a pala
-vra o Sr. S.l Freil'e . 

· O S r . Sá Ft•eire 11ão encontJ•ou, 
·no discurso com qne o nobre Deputado pelo 
Rio GrMdo do Sul frwrlmnentou o pl•ojecto 
em debato, argumentas que lhe convoncessem 
do sua constHuciona.lida.de, nem da necessi
dade que lm,j<t em se o t :·ausforma.r mn !Ji, 
maximé, a.gora., qucwdo se está na.s vesperas 
da eleição ;1 ue ella dor oga.. 

Sua p:Jsição na tribuna, comlla.tendo o pro· 
jecio, 6 lvgica. 

O anno pa.soado , quando se o discutiu, do· 
clarou, omboJ'a vencido, que ,·otav:t con~ru. 
olle, fundamentando seu voto em diversos 
discursos, que constam dos Amwc.<, nos fJUaos 
mostrou succint!tmeote sua inconstitnctt.ma
lidade . 
· Apresen tou, p~ll' e~;sa occa.siiio,uma. indica

. çã.o para. a Commissão de l'vust ituic;ão. Le
. gislaçii.o e Justiça. se pronunci:u• ;;{)loro o ao lo 

(lo Presidente da. RepuiJiica. que :.mnullou as 
eleições municipaes e, infelizmente, como era 
de .esperar , sna indicação nunca tovo pare· 
cer . Está, poi$, coherente. 

Para Inicio de suas considerações a res· 
peito do pr ojecto em ucba te, fará U tU ligeiro 
estudo com o digno representante da ~ação, 
Sr. Ca.sshuo do Naseimentr>. · 
- Juign. isto uma temmidade; na defesa, po

l'ém. da Constituição Fede1·al. a. tudo se ex· 
porá, a.tEl a u ma. discussão coin tão notavel 
.adversa ri o. 

S . Ex. disse que não entJ•a.va. na. demons· 
tl'a.ção da. constitucionalidado do pL•ojccto, 
porquo esta era. ·por domai.> evidente . 

Estabelec itla e ltccoi ta a premissa de q11". v 
IJist t·ic&o Federal ~ um município. C0111u ,, 
que se quer o se ]Jódc restringir a auto11o~ 
mia. do IJistl'ic to tirando-lhe justamente ·~ 
mais imp.Jrt.ante das suas funcções, que ,; 
a dn csccolhnr os membros do seu guve1·un 
leg islativo I Os illustres Depu tados quo do~ 
rondem o appla.udem o pt•ojccto em tlobttto, 
oml>ot•a n1i.o lb.es falte talento e il lustradio 
nã.o podem provar quo se trata do · uma ' h·i 
canstituciouul e, apeOil,S, ladeiam a quest~• o, 
tratando de uma convoniencia que nioguom 
discutiu. 

Pt•ovado mesmo que seja. esta convonien. 
cia, o remetiio devia ser dilferente c n;'iv tito 
perigoso qu<tn to o é o que querem applicat·, 
que não é mC~i; do que a confissão ua. it:ca. 
pa.c idade do povo pa.ra. votar e escolbor O$ 

seu:; reprosC'nta.ntcs. O projecto cnvolYi) uma 
vcrJad.eü·a. p ropa.gand:1 a. favor da mon:\1'· 
chio.. Além disto, recorda que o Congresso !'O
formou a lei eleitoral t fLo sõmente para este 
infeliz Distrtcto Federa.!, que tem cOlll(X!· 
tencia. <> ca1xtcidade para escolher prcsi. 
dentes da Republica , Senadoras o Deputtdos 
H nii.o tem pal'J. designn• os seus l<)gisladot·e~ 
locaes... · 

Pódo o mais não póde o menos. E' urna 
incapacidade wi yene;·is . 
~ão se comprehende que figuro na ordt~m 

dv dia um p1•ojecto quo não pócle ser appro· 
vado por falta de tempo, uma vez quo as 
eleições municipaes por lei devem ser feita~ 
a. 28 do corrente. 

Parece que o fim visado é obtor tõpena> 
um vota da Cama.r a., vo't{) que equivale uma 
manifest:J.ção. 

Es>e pt•ojecto nem siquer tem por si a 
opinião da. mai01•ia da impreosl, e siuão 
leiam-se o;; artigos magistraes do Jomal d~ 
Commel'cio e d 'O l 'aiz. 

O orador .i ui aa ter demonstrado a incon;;ti· 
tuciflnaliliado desse projecto que tão p rofun· 
dmnente fet'C a autonomia do Disí.rkto 
l"edoral do (!lt llJ é representante, o que vem 
pr ivar os cidadãos do exerci cio de um direito 
garantido pela Constituição. 

O orador seria.,,aliá.s, incapa.z de aprilsentar 
ou de apoiar qualquer projecto que vie>so 
cercear a liberdade de q ualquer Estado <h 
União . 

De.mais , na approvação du .Projecto •Jl'il 
em discussão ha uru perigo que assignala & 
todos os Estados do B1-azil : ser·ia fa.toravcl á. 
propao-a.nda monarchica . Como comprohcn· 
llor, com cffcito, que na Republica se J\rl 
uma autonomia que a monarcbia. r ewei
ta.va ·1 

Termina. o orador declarando que, Clll· 
quanto lhe sobrarem forças, ha de defender 
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os dil'eitos do:' cidauãos qne o olegor:uu, h:t 
dt' pu!.!n:w p ~ta autonomin, do Distt•icto Fo
dt~l·al. (Jft1ilo be;n ; 'muito bciil, O anulai· t! 
;diciltulo.) 

annunciae e lamento (lllJ se n;lo adw pt'C· 
sente nesta, Casa o mt~u illu,:tre amif!o Sr. 
Luiz Domingues, relato1· do parecel' elabo
rado a rcspoi tu. 

Com o proposito du eYibr geanrlcs pre-
0 Sr. Cassiano do Nasci- juizos êl Fazenda :\acionai, pal'eceu-me de 

1nenlo-Sr. Presidente, tendo p~~rtido da I bom aviso instituir a appt~Llat;;'i~ ~ln·ig~toria 
i11il'iativa, de um Dcputadu, deve ter este poy pa~l'te do l't~pl'esentantt\ do \Itntstet'IO Pu
pro,je1·to trcs disenssõ3s, apezal' do suiJstitn- blrco l•otln_ral em toda~ aqudlas c:m~as em 
rivo da Commissfio ele ConstituiÇ'ào, Legisla- que dt>calltt• a t~H'sma lazonda. _ 
,-:i o 0 Justiça. Sab ~ toda a Camara que essa appcllaçao 
' Sendo assim, cu me rcser,-0 , a bom du é a.inrl<t huj1) 1:111 roctll':-i~ voll~ntal'io de quo 
:tnd:~mentu da lll\~tcria. p~tra db;cutir na o Procura~lor ~la R_opublwa pode u:->ar : ne
.:2" diseus~ão, o eospondcr ao nolwe Deputado nhnm:L ler ex~:-;~e unpondo.-lllil o de\·c~· d9 
pnlo Rio de .Jan:·lro e, entilu, dcmonsi.rarr.i <~ppcllar e:··-of[rcto das s:·ntenças c,mtl'<tl'las a 
f[ll o o meu pr•ojeeto não é irl<~onstitucional, I<ttz,_eml<1 Publv:a. . .. 
que não feri\ <.t autonomia, aliás, j:i, tanto No _Pt'?CO~:Su execut!V~J f_tscal entunrkm ai
Y!ci:ula, du Distril'to Federal t• al,:..:·u 1rms cosi- gunS.Jn.t•ts!.as qne ao .iltlz Lllt>umbo appr1llaç:~o 
to.~ 1lwis. e~:-offino nos 1.et'l1\1Y:i du decn~t1> n. \l,8l'3v, 

de 1888. 
Flea a discus:3ão ~diad<.t peLa l101':L. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' ttunundada a di::>cus:,ão unka do pl'oje
do 11. 276 B, do 1902, rohl.tiYo {~ emenda do 
:-ionado a.o projecto n .. 276 A, deste anno, quo 
antoriztt a concessão de um anno de lieonça 
ao .i uiz de secção do Estado do Paranc"t, Dr. 
~lanoel Ignacio Carvalho de :Mendonça. 

Niuguem pedindo a palavra, ê encerrada 
a, t.l.iseu~são c adiada a votação. 

I~' ::mnunciad[~ a 2n. discussão do projecto 
11. 24 A, do 1900, determinando que, nas 
··ausas em que dccahir a União Federal ou 
<'lll qno a Fuzcnda Nacional for condcmnada 
:t qualqum· paganH'~nto, incumbe :~o Prucura
tlor Seedonn.! da Republica, sen:J adjuntos e 
ajudantes, re>poctivamentCl aos foitos om 
•tnc funcdonarem, o não aos juizes do a.cção 
e seus substitutos, interporem o competente 
r. •eut·:5o de appellação, com pal'ccer e emen
das da Commissão de ConstituiÇ'ão, Legisla
ção e .Justiça,. 

Entretanto. a opinião do Supt·emuTJ•ibnnal 
t~.·m Yal' iltdo nesse s.~ntido. 

Pam cvittu·, pois, e:~sa Yacill:t<;-fti) no moLlu 
de encaral' o resotvct· êt l1ypothesc ju,lieiaria 
a quo me tunl10 rel'ol'tt.i.o (',ao me:->m·• lt·mpo, 
a.mpal'<tl' u~ logitimo:-; intot'I!Ssos o dit·i'itos do 
Thesouro f\acional é que l'ot·mulci o pt·o
jecto om debate. 

Attendcndo, po1•ém, uu typo instU.ndonal 
da .Justi1~a da Cnião, cr·eatlo p ·h t :unsti
tuiçito da RepulJlic<t c organizad" pelo doe roto 
n. 8,18, do U:lDO c Leis postot•iorcs, eonclui 
que, aos representantes Ü<~ Fazenda c nã,o 
ao ,juiz fuderal, 1í quo devia s:•r commottida 
tt incumboncia dnquolla appellaç:'to. 

Nada mais· repugnante ao senso jnl'idico 
do que forçt\r o magistrado tt 1Lppetlar das 
sentcnç:~~s por ellc mesmo prof'criJas, tor
nando-o juiz e parte ao mesmo tempo. 

E si isso jà repugmtYa ao tempo do regi
meu político decil,bido, em que outr·os oram 
os moldes da organiza.ç:to da magistl.':ttnra, 
huje ess.'. repugnancilt sólJe. do ponto, si s_e · 
attemlor !t que, em regra.. nüo toem procedi
mento ex-officio os juizes federaes. 

Vem á Mesét, é lida, apoiada e posta con- Por m<üs consentanea com o caracter e as· 
juntamente em discussão, a seguinte attribuições üo procurador da Repub1ica, 

deve tt elle ser commettida a funcçu.o de in-

El\IENDA 

Ao pí·ojecto n. 24 A, de 1900 

terpol' o recur:;;o discutido: l'ucurso que con
vém ser obl'igatorio, Já no intuito de re;.;
cruardar a responsabilidadu profissional do · 
~eprJsentante do Ministcri~ Publico, e já ~o · 
p1•oposito de amparar dcndmuentc os dl-

Art. .-0 nrt. 'lo do decreto n. 938, de reiws da Fazend:.~ Nacional. · 
H)0.2, não é extensivo aos processo:J de que Com tudo qmtnto acabo de expor esteve e· 
tra.ta o _art. 81 <la Constituição Federa,!.· está de accordo o illustre reLator do parecer 

Sala das s8s.õos, ·19 de junho de 1903.- a que me tenho referido, divergindo po1•üm, 
Joaquün Pires. · de meu modo da vee sómento naquella part_e · 

do projectoem que 1ica salvo ao Govn>n? o di-
O §r. Esineraldino Dandei-1 reito de dar ao peocma:lur d~ _Repu~ltea o~·

t•n-Sr. Prc.sidente, direi muito pouco sobre dem em coutral'i~ êi intm·posrçao olmgatort::t.-
o projecto cuja, discussã:o V. Ex. acaba. de daqnella. appellaçao. · 
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Corno sabe a Camara, essa restricção do 

·projecto não é uma innova~ã.o da minha 
pa.r;c; pois, segundo o esta.tuido no art. 24 
1ettra c do decreto n. 848,dc 1890:-competc 
-ao procurador da Republica na secção (tex· 
tua<Js)-cump1·ir as oJ·derl$ do Go'r!erno 1·ela· 
-tivas ao tl11!ercicio de suas funcções. » 

E bem se comprehendcejustifica esse dis· 
IJositi v o do decreto citado: não se póde negar 
-<to Governo o direito que tom qHalquer 
}!;trticular de determinar a seu a.à.vogado que 
desiSta <la acção ou não interponha ap· 
pellação no feito em CiUC fôr pa1·te. 

Que incalculaveis prejuízos poderiam advir 
á Fazenda Publica o aos interessos nacio
·DMS si ao Governo fosse negado o direito de 
determinar ao seu representante jnnto aos 
tribunass do justiça. aquella.s medii..las rOiiu· 
tadas necessarias em bem do pa.trlmvnio .f!Ob 
o-sua. gestão ? t . 

Que damnos incalculavois para o erario 
publico, si o Governo não pudesse, tlepois de 
'Po~t.a uma acção em juizo, terminar por um 
accordo Tant:~.joso, pleitos quu só mul tard.ia· 
mente sel.'iam dirimidos pelos tríbunaes. 

Repito: não ae póde negar ao Governo a 
faculdade que tem iodo pat'iicular de detet•
minar- a seu advogado o que mais convenha 
a seus interessos e diloeitus e nlnguem ignora 
que, em juizo, o Governo é uma. parte como 
'OUtra qualquer. 

Longe vão os tempos em que a Fazenda 
tinba. privilegias que a collocavam em sHua· 
çã.o excepcional ante os tribtinacs de justiça. 

A Camara necessariamente terá. c9mpre
hendido que o direito que no projecto 
resalvel ao Governo da -Republica se refere 
ás causas cíveis, commerciaes, et!l., mas 
não, e nunca, ás causas cx·iminae.s, pois é 

· sabido que em matoria crime o Governo 
não tem arbitrb e o procurado~· seccional 
illucciona. e age, não coUlo representante do 
·Governo, mas como orgã.o da. Justiça Pu· 
blica.. • 
· Em proce~sos de tal natureza, o procura.

rlor só recebe inspirações de sua consciEincia 
{)da l ei. 

E aqui, Sr. Presidente, termino as 
ligeiras considerações que julguei opportu

. no fazer sobre o projecto em. debate, con
>1J.ando a sua sorte á. alta competancia e sa
. bedoria. da Cama.ra; (Muito bem; rnt~ito 

, .:bem .) · · · · 
•. . Ninguem mais pedindo a paJ.avra, é encel'· 
' rado em .2~ discussão o art. l • do projecto 

ij n; 24 A, de 1900,- e sem debato o art. 2•, 
<ilca.ndo adiada a votação. 
,'. · · São successivamante, s em .debate, encer

ra.dos em 2"' discussão os arts . l•, 2• e 3• do 
11rojecto n. 6l A, de 1900, ficando adiada a 
'Votação. 

E' ann unciada. a. discu~são unica. do pl'u· 
jncto n. 285 C, de 1902, ao addith·u 
destacado na. 3• discussão 1ló projecto n. 285 
A, deste anno, reformando a. lei eleitoral 
para as eleições federae!, 

o Sr. President.e - Declaro á Ca
mara que es\e projecto não admitte !lmen
da.s. O projecto foi apresentado como emen• 
da ao projecto n. lB5 A, do anno pu.ssu.do 
que tratava da refol'Illa eleitoral do District~ 
Federal. Approvado o projecto em 3a dis· 
cussão. foi tambem a pprov<tda. a. emenda. 
Na fórma do Regimento, fo i destacado o ad
ditivo para constituir projecto em sopa.ra.do . 

Em virtude da disposição do a.l't. 129 do 
Regimento. não posso acceitar emendas que, 
porventura, ~lgum SI'. Deputado que ira. 
apresentar. 

O 1!11". Voz <le Mello (pela nrdem) 
-Sr. Presidente, pedi a palavra, não para 
dis~utir o projeato, porque não vim appare
lhado para isso, e nao ~ei mesmo si tomaroi 
parte na discussão, mal apenas para .fallar 
sobre a deHberaQão, que V. Ex. acaba de to· 
ma.r, de que ao :projecto submettido a debt\to 
não podem ser olferecidas emendas. 

Noiei que o projecto foi dado para a ordem 
do dia em di5cussão unlca. Como V. Ex. 
l!abe, os projectos em disl}ussão unica. são 
equiparados aos em 2a d iscussão, e a esses 
projecto; em 2a discussão podem ser o1Iore
cidas emendas. 

Si o projecto figura na o~·dem do di:t em 
discussão unica, elle olJedecJ ás mesmas 
prescrip;ões regimenta.es que regulam ~cs 
ma.terhtsem 2• discussão. 

Parece-me, porém, que r ealmente o pro· 
jeoto IJão póde tal' sinão uma discussão, 
mas essa · discussão é aquella quo o Regi· 
mento denomina - díscus3ão especial- e, 
portanto, a el!e não se applicam as disposi
SÕ:lS dos a.rtigos e para.gra.pho a que V. Ex. 
se referiu. 

O Sa. PRF.:SlDENTE- V. Es:. me dá. li· 
cença. 

O artigo regimental 'que deve ser appli· 
cado, vejo agora, é o 132, que diz : 

«As emendas ou artigos additivos, desde 
que não vm·sa1•em sobre o pi'ojecto, mas o.>
tenderem · ou ampliarem a disposição dellc 
a objecto de. igual natur eza ou a outros in· 
divíduos, sel'ão redigidos depois de approv:l.· 
dos, em projectos sepa1·ados, para tsrem 
u.iscussão especial antes de serem remct· 
tidos· ao Senado. A Camara poderá accei
tal-os ou rejeitâl·os, depois do encerrada essa 
discussão, que eor1·e~ponderá á 3• do projceto 
Ol'dina.l'ÍO. :i> 

Foi o que se deu com o projec to de que se 
trata. O projecto 'do Deputado Aoizio de 
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,\lit·crt soh1·o n l'Of,wma. do eleiçücs fodora.es 
foi <\prosnnt:~do como OIIIOIIda. pelo St·. Depu· 
tadl) Ba.rbusa. Lima. ao pl'ojcctu n. 28p, que 
tratava. du. rcform~L oloitot·a.L do Districto Fc· 
ÜOl'<tl. 

Apln·ovado o projecto, u foi tamlJcm a. 
emenda a. que me l'l3fil'O, sendo esta desta· 
cadà elo projecto, de accordo com o que de· 
ternüna'. o art. 132, para constituir pro· 
jecto especial, afim de ter um~t discus.;;ão 
'antes de ser remettido ao Senado. Por isto, 
a Mesa collocou en). ordem do dia, em dis
cussão unica, o projecto alludido. 

O SR. VAZDE MELLo-Releve-me V. Ex. 
Si o projecto está em discussão unica, elle é 
equiparado aos projectos em 2a discussão, e 
os projecto~ em 21

L discns.s:lo s~ffrem emen· 
1las. Os proJectos em 3"· d1scnssao podem ser 
mnendauus pela. mcsmtt fürma. 

O artigo a qu13 se refLn·iu, em primeiro 
lo!.:ar, detGrroina que as cmendit8 adoptad:1s 
eri1 :~l\ di::;cussão o CiUO conti\·orem materia 
nova, passal'ão pJr mais uma discussã.o na. 
ses:;ão seguinte. · 

Nesta discussão, o Regimento prollilJe que 
sejam otferocidas outras emendas! salvo da. 
redacção. 

No caso vertente trata-se de uma emenda. 
destacada de um projecto em sa discussão, 
para fo1·ma.r projecto á parte, e, sendo 
assim, esta discussão é considerada como ter· 
ceira, ficando o projecto nas mesmas con .... 
dições que os projectos em :3a. discussão, isto 
é, ficand.o sujeitos á emenda. 

0 Sn.. PRESIDENTE- V. EX. tem toda a 
razão. E eu lh'a dei logo, citando o art. 132 
do Regimento, que me habilita a uma U.e
cisão mais liberal, acceitando emendn.s em 
lll11<-t questão tão import·.tnte. N~o tenh~ ~J· 
vida nunca em emendar a m10ha. opmiao 
por outra mais acertada. 

0 SR. VAZ DE MELLO- Era o que tinha 
a. dizer e agradeço a V. Ex .. 

E' de novo ·annunciada a discussão u:Q.ica 
llo proj3cto n. 285 C, de 1902, relativo a() 
additivo destacado na 3"' discussão do pro
jecto n. 285-A, deste anno, reformando a lei 
eleitoral para as eleições federaes. 

Voem â Mesa, são lidas, apoiadas, e postas 
conjunctamente em discussão, as soguintes 

E.MENDAS 

Ao projecto n. 285 C, de 1002. 

Ao art. 9°, § 9°- Onde se diz: «doutro 
do pt•a.zo de 10 dias», diga·se: dentro do 
prazo do 20 dias. 

Ao art. 2i - Intercalem·se, omlc convier, 
os seguintes pal'<tgrapho:;: 

§ O eleitor que não pudor comparccol' 
perante a mesa para Yotar remotter-lhe-ha 
pelo Corr,;io ou por pessoa de sua confiança, 
o respectivo titulo e as cedulas iguaes de que 
trata o § 6° deste artigo, eserlptas e assi
gnadas por seu proprio punho, as qua.es con
to~ão, per extenso, o nome ou nomes que· 
elle q uizer · suffragar. 

§ Quanélo o titulo e cedulas referidos 
pelo para~rapho antecedente forem envia
dos pelo Correio, <.t agcnci:.\ que os receber 
passctl'á recibo, com a declaraç1o do dia e 
hora em q uc o~ mesmo lhe fot•am entregues. 

§. A mosa, ao lhe serem apresenktdos o 
titulo c as ccdulas envhvlo::; pelo cleitol' au
sente, passará a.o pol'tétdor o competente re· 
cibo e manJ<.tr!t recoplwcer pelo tahc!Wio do 
logar a. lettea. e firma de quem oscrovora e 
assignára as alludidas cedulas, dontro do 
prazo esto,tuido pelo art. 27. 

§ Reconhecidas como verdadeil'aS taes 
ceJulas, o presidente da mes.:t mandará 
transcrever nas duas vias do talão os votos 
nellas contidos, e, depois de assignal-a.s com 
os demais membros, devolverá uma ao elei· · 
tor, pelo correio, o sob registro, e remetterá. 
a out1·a á junta apuradora. 

Ao art. 29, § 7°- Accrescente·se ao n. If, 
in fine: declarando o numero das que forai)l 
enviadas pelos eleitores que não puderam 
comparecer, de conformidade com o para
grapho do art. 27 e os nome3 dos alludidos 
eleitores e dos candidatos por elles vo· 
tados. 

Ao art. 40 - Substitua-se o n. 9 pelo· se· 
guinte: Os funccionaiios administrativos, f~-. 
dm.•aes ·ou ')Staduaes, demissíveis indepep.
dente de sentença proferida pelos o1•gãqs 
competentes do Poder Judiciario; fican4o 
entendido que esta incompatibilidade só tem 
logar no Estado (equipaeado a este Districto 
Federal) em que servirem taes funccionariQS, 
podendo elled, po1•tanto, ser eleitos por 
outros Estados da União. , 

Ao art. 44- Substitua-se pelo seguinte: 
Ao art. -· 7°§ 2° Onde se diz: «por 15 

dias», diga-se: por vinte dias. _ :A Camara e o Senado, sempre que na veri· 
ficação dos poderes de seus membros annul

iw art. so- Onde se diz: «durante 20 la.rem uma eleição, por qualqum• motivo, re-
dia:-; »,diga-se: durante 30 diu.s. saltando desse acto ficar o candidato diplo·. 

f3 
Vol. li 
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mado info•ior em num~ro de votos ao in:nne- me3a~ p1ra o re.::ebilnento do3 v.:~tos sóm,Jni ~ 
diato, tel'ão, ipsa {<lclo, reconhecido este. nas séllcs dos muníeipios. 01'a, em nmniciplo' 

So.la das sessões, de junho da 1903.- como 0 meu, om qul'l os districtos dlsl.afll;la 
s!ldo do municipio de lO a 60 Iegons, não SC\'& 

Rodolpho Paic~(To. priva1· por completo a homens poiJt es do 1 

O ""r. Manoel Fulgenclo-St•. exercício do seu direito mai.~ imp:n•tt\oil 
"" que é o direito do voto? ' . Presidente, ao annunciar V. E:t. a discuss'ío 

doprojecto que ttata da. refo1•ma da lei elei· O SR. ANIZio DE i\ BREU- Aritiga:mento (lj 

toral sobre as eleições fedeJ•acs, eu csp~mvt1 eleitores iam votat· nos colleglos claitol'at~ 
que os meus CJllegas mai~ competentes S()bro .a grandes distancias. 
e!le se fizessem ouvir··· · O Sa. MANOEL FDLGENcío- E' exac!o, mal 

o sa. ANizio nE ABREU- Entre os compe· V. Ex . h:trlc se l'ceordar· de que nessa opoe.\ 
· tentes está. V. Ex. () cleit:m.do era. escolhido dentre os homens 

. O Sa. i\hNOEL FuLGENcro-Nã. 1 me consi- quo dispunham do recursos Jh r a. as tlnspcru 
dero como tal. Entretanto. v :m:J.o que n. di~- que cz·am obrigados .a ·. fa.rer, o (I pru.iecto 
Cu!IS"o I· a. ~eencerJ•ar sem que a.lg_uo;u pedisse nn.ntem 0 mc.imo cen;;odõl. actnallci oloi•.oral 

~ - de modo quo a.quelles quo não tlispuzcreni 
a. lJa\n.vra.. solicitei-a unicamente pa.re. cl)n· ele recursos, e constituem a maiol'ia, p.:tl\1 
mar a. attenção da Camara sobre assumpto transpor grandes distancias com despezas n:1o 

· do tanta tra.oscendencia. ' pequenas, ficarão privados de cxorcet· um 
O projecto é longo, e muitos dos meus illus· direito que a. I11i lhes faculta. E ·~>erá Isto 

tros collegas só a. conhecem pela. rn.pld<t lei· justo ~ .. , 
tura que úellc fizeram ao ser-nos distribuido O Sa . •. \r-:rzro DE ADREu-P.·eeis•mo• •,_•cl;ar hoje, no momento de entrarmos pai'a a Ca· "' ~ " 
ma.ra. as purtas üs ft•audes, quo resultam de melas 

O Sn. NEIVA-Ha mais de 60 Depuhtl<.s org<tniz<J.das até em fazendas. 
que ainda. não o. leram. 0 SR. MANOEL FULGENCIO-DO accordo, lU~! 

então ol'ganizem-so as mesas não ~ó pc.ra o 
O SR. i\IANOEL FuLGENCio-E' cxacto. por- ali5tamento como para presidirem <ts elci

que a Camara está constituida de cerca d!3 ções sómento nas sêdes dos municípios o 
um terço !le Deputados que nella não t iveram districtos, cmn·ampla fiscalização, evita· ;d~
assen~u na. ultima legislatura, o se1•iil. la.mon- se assim a. fraude. ( Apoiados.) Acho, Sr . . 
ta.vel que se encerrasse a discussão uoica. de Presidente, que o project'.J não procura. t·cme- ~ 
ma.torh tão importante sem que sob·:e ella dhr a um dos maiofes males da actua l roi I 
se instituísse Jlt'-JVCiloso debate. (Apoiados.) eleitoral, que é o censo baixo, po;·qno 0 j 

Com e!fe:to, Sr. Presiden~, si 6 certo que mantem. · · . 1 

o CongreiSo Nacional deve ir em apoio da Emquanto não elevarmos o censo de m~>
opiniio publica, que reclama. uma. r tiforma do n constituir-se um eleitorado que saib.\ ; 
eleitora.!; embora. etl e.~toja. convencido de que comprehender seus deveres, nada. teremo• 
a lei que actua.lme!lte nos rege pt'Oduziria os aleanta.do. . . 
melhores rosulta.dos, si fosse ftehnent3 ex· Pt•ecisamos, alem de tudo, de refurma do 
ecuta.da, é tambem inconteatavel que preci· costumes. (.4poiados .) 
samos ela.bora.r uma. refl)rm:~. que, gara.n- o SR. ANizro DJ,; ABREU- Então esperq. 

. tindo por um lado a lib')rJa.de do voto, fa,. m:os pela regeneração dos costumes. 
cilíte por· outl·o lado aos nossos concidadãos 
o exercício de8S9. importantíssimo direito, e O SR. MANOEL FuLGENCIO-Não devemos 
eu noto que o pr.>jecto do illustrado -DépU· ficar inaétivos, mas emquanto. o eleitorado 
ta.do p2lo Piauhy contém disposições taes que se conservar na inditrerença com qu<J enca.r~· · 
o .tornam inexequivel para. a. ma.io~ia dod os pleitos oleítoraes, emquaut<> nã.o compl'O• 
·nossos concidadãos . hender a necessidade de 9Jt3!'cer o direito 
. o sa. ANJZIO DE ABitEu-Quaes são es~as do voto, compaJ•ando o fiscalizando as elei· , 

disposições 1 çõe3; pouco resultado poderão produzi!' as 
reformas que fizermos. Esta é a. verdade. 

O SR. MANOEL FuLGENCio-Estabeleae O (Apoiados .) . 
. J>rojecto junbs para. os alistamentos sóm'ente Sr. Presidente, oúira. medida que o pro· 
n.as sédes doa municípios, compellindo os 'j acto estabeleca, o que acho inconvenicate, 

.. ~istandos a, além de requererem de prQPrio é o voto obrigatorio a. descobá;·tó . 

. punho a. sua inseripç&o no alistamento, com Nas çircQ.m:~tancias actuaes do nosso paiz, 
a JeUra e fir ma reconhecidas .Jl9r tabel- será de bom conselho que o voto a desco· 
lião, apresentar pessQalmente suas petições A barto continuo facultativo, como· já. o tem~s. 
junt<~, eléiioral. Crea ta.mbem o projecto Desnecessario é dar as razões por que asslfll 
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-penso, porque ellas salhmaos olhos do todos. Rcprescnta.nto da. minoria em 1894, viu 
·(Apoiados.) com p1•azer o seu direito :~er reconhecido. 
· Eu poderia continuar na analyse de alguns Pot• isso, si não tem compctoncia para dia-
outros defeitos quo noto no projecto, ma.s, cutir a reforma., corre-lhe o dover de defen
sondo o meu unico intuito despertar a at- der os direitos ud outros pt•etcndentes. 
tenção da. Camara dos Deputados, como Recorda o que a seu respeito naquelle 
a peincipio declarei, para a discussã() de pleito eleitoral se passou no seu Estado, não 
Jllateria tão transcendental, vou mandar á se fazendo escolha dos meios p:1ra conculcar 
:Yiesa. ·um requerimento para que o pro- o seu direito, tendo·se esforçado por mais de 
jacto, com as emendas que lhe forem offe· uma vez nesta Camara por envidat• esfo . ços 
rccülas, vá á . Com missão do Constituição, para q_ue yinguem, na reforma da lei eleito
Legisla,ção e Justiça, afim de interpor o seu ra.l, disposições gar.mtidoras do exercicio do 
pal'ecee. · (Apoiados.) direito do voto. 

o sa. ANrzro ABREu-O pa,rece:r já está Não vem discutir o projecto propriamente, 
.dado c foi publicado 0 anno passado. pois lhe constou quo seria aprrsentado ou

tro por eminente chefe-o S1•. Glycerio. 
O Sa. ~h.NOEL FuLGENCio-Eu não o No Senado, outro ha, o do Sr. Gonçah·es 

conheço, po1•que não nos foi distribuído com o Chaves, e affirma-se que pessoa altamente 
projlcto. Alêm disto, <t Commissão foi no,·a- coltocoda apresontar(t outro, corno tem com
mente eleita, compondo-se de memb1•os dif· promisso tomaclo solemnemente. 
:rerontes, e é do alta. conveniencia ouvil-a E', pois, mais uma razão para estar de ac-
pa.J•a regularidade da "discussão. cordo com o aldtre suggeriâ.o polo Sr. Ma-

A t nuel Fulgencio. 
O Su. • ANIZIO DE Blwu-Mas nós es amos Allude ao artigo 35 do projecto e, depois 

examinando o projocto o convém adeantar de historiar factos qne s.~passara.m por occa- · 
·porque isto já. esM muito demorado. sião d(l uma das efeições que pleiteou, opina 

O Sa. MANOEL FuLGE~cro-A demora ser<t que, ao envez da palavra-obrigatorio-di· 
pequena, e o parecer da Commissão será um ga-se-facultativo, porque, ninguem ignora, 
elemento poderoso com que podemos contar dada. a intervenção official no pleito, será 
para a elucidação do assumpto. ditncil obter votos do eleitor dependente con-
Vou~ portanto·, manda t' (t Mesa o meu rc- tra a vontade do chefe da repartição ou do 

querimento e a Camara procederá como patrão, ou do proprietarioda terra, etc. 
-entender mais conveniente. ( Mttito bem, Refere-se ao desapparecimento do escru-
mMíto bem.) tinió nominal desde o seculo sexto de Roma, 

vem á Mesa, é lido, opoiado e posto con- e faz longas considerações no sentido de 
juntamente em discussão o seguinte mostrar a vantagem do escrutínio secreto. 

DemonstL'a com fundamento3 o facto de se 
REQUERIMENTO pretender alterar o systema estabelecido e 

enraizado do sutfragio universal po1• um 
Requeiro que o projecto n. 285 C, de outro, segundo se diz, mais .moralizador; 

1902, vá á Commissão de Le2;íslação e Jus entretanto, o orador não vê qual a razão de 
tiça, com as emendas a elle offerecidas, uma. tal tentativa porque não a.dmitte, em. 
afim de que ella interponha o seu parecer. pleno dominio republicano, a não inter-

Sala das Sessões, 19 de junho de i903.- venção do zé-povinho na escolha dos seus 
Jlianoel · Fulgencio. representantes. 

Cita exemplos de historia dos diversos 
O sr. Neiva começa observando que povos e não. comprehende esta retrogra

mais do que ninguém tem o dever do se sub- dação do systema eleitoral, mesmo porque 
mette1• ás ordens emanadas da Mesa, digna- não encontra justificativa. para se ferir di
mente dirigida por seu particular amigo e· reitos adqui:ddos como deve ser o daquelles 
·chefe, o honrado Sr. D1•. Paula Guimarães, que já se acham investidos do direito do 
a queni se habituou a consultar e obedecer voto e que só o perdem nos casos previstos 
até o possivel. em lei. 

Confessa que teria feito com muita fran- Conclue dizendo que entt•ou na discussão 
·queza o qu~ fez o seu distincto . amigo, o Sr. deste p1•o,jeeto, disposto a sustentai-o com 
Vaz de MeUo, protestando contra a decisão energia, de modo a garantir · o direito dos 
üeS. Ex., o Sr. Presidente. proletarios, dos pequenos; do zé-povinho 

Aproveita a occasião para assignalar a enfim, porque estes são. os verdadeiros con
isenção de animo . de S. Ex., accedendo á. boa tribuintes do erario publico, são os que mais 
doutrina.; do contra.rio seria a. asphyxia da contl'ibuem para o imposto do sangue e não 
'Palavra em uma. questão tão momentosa e os burocratas e os aristocratas que vivem de 
transcendente, qual a da reforma eleitoral, suas rendas. (Muito bem ; muito bem.) 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2210512015 10:54 - Pêgina 14 ae 15 

44 ANNAES DA CAMARA 

Envia. à Mesa. nm:J. emenda, .concebida nos 
seguintes termos: 

Vem a Mosa é lida, apoiada e posta con
,jundament.~ em discussão a. seguillte 

E~!E;ND,\ 

Ao p1·ojccio 11. 283 C, de 1902 

Ao art. 35:- Em vez de:- obrigato1•io, 
dig·a-se:- fa.cu ltat.ivo. 

Sala das ses>ões, 19 dê junh:> de 19)3 .-
J . A . Ncíva . 

Fiua. a discussão a.iiada pela. hora. 

Vão a. imprimir os seguinte.; 

I'ROJECTOS 

N. !J - 190:! 

/ 
·-

illllol'i~a a l't·esitlenle da Rep u!Jlica <I alwi1· an 
Ministc,·io d!! lnduslri<1, Viaç<7o o Oln·a.< 
Pt~lilica,, " "''er.liio c·.-peda/. "'' f. {00:000~ 
pa1•a oct'OI'I'e;• t!s rlcsw•.:•ts 11 l'eHii:w· nos 
eoJerâdo.~ de lfJ03; 190 I c 190:; C!lín a 1'C-
2Wr.Rerl!aç,7o tlo 1/m::it 11a fl'xJíO~Í('(TfJ Utli· 
·oc;·.wd t(e S, {,ui: rl fJs h'.•latlus Unidos f.((( 
Amel'ÍC(! rlo Notle 

Em Mensag-em do ."!. rios to rucz, solloi ta o 
Sr . Pl'csillen tu da Rcpttbli ca. ao Congt•esso 
Naci-Jnal a doct•utnção do um cred ito extt·;~
ordinario d e I . !OU: 000$ p:tr;, occOl' l'el' <ÍS 
úcspoza.s da representação d•J Brazil na ex· 
posição univcr.;al a rca.liztw-se em HI04, em 
~- Luiz, nos E$ta.dos Unid:Js da America. do 
Norte. 

Depois de assig nalar os m otivos que fun-. 
damentam essa proposh, o Sr. Ministro da 
Indrutria, na eJtpusiçã:J que a acompanha , 
declal'll. o seguinte:· 

.~E; ta..~ circomsLaucia..'> bastariam para. j us
tificar o compl'omisso tomado pelo I:lra<il no 
sentido de concorrcl' á ex posição universal 
de S . Luiz, ainda quanilo uatros motivos 
ponderos'ls não viessem hmbem influir ua 
deliharação pela q ual u Uovel'DO, pelo Mi
nisterio das Relações E~teriores, assim ~U· 
t endeu dever corre.;ponde<· · a o convite l'ecc
bldo. 

_ O fa.cto inlica.do seria eufficiente· para 
imp:>l' ao Congresso o dever de não recusar 
os meios de se tornar effectiva 1'1 ann uencia 
ao honroso convii;e da. nação tLmiga.. 

. Comq tmnto sa n:io tra.te d~ compromisso 
·defioiti vo, que dependeria. da autoriz:J.çiio 
-legisla ti v a, já.-tlcou demonstrada •~ boa. von
tade do Governo c não seria correcto, nem 
politico, vir esse movimento do sympathias 
encontrar c mliara.ço na · acção do Congress_ó 
Nacioria.l. 

. A' siiuação politica de nosso pa.lz e ao !;()11 
estado de pro~;resso não conviria n.bstCI'·se 
do grande concur~o indnst l'itt1 em q un •:om. 
parecerão todas as nações para e'se lim cun
vidadas. 

S i isso nos obriga a não pe 1uena de~p, ~z:1 
1m verá ,para esta.l:u·ga compensação no' re
su ltados economtcos que pódc co1hor o llL·ôo-1 

paiz d <t exposição lie ~uas riquezas no m::~i ,1r 
mer cado dos nossos productoo; . f: não ha }\ara 
isso momento mais opportuno do qut) ~ 
actua.l , em que já a. attcnção dos capitalisLa' 
a.inericanos se es t á voltallllu pal'a a CXJ•l~
ração do nosso solo, estando já org:~niz :tda; 
ou om Yia de orga.nizaç:'\0 em preza.-; que >t 
destinam .~ lavra. de nossas opulentas ja
.zídas minera.es. 

Adhorindo, po1•tanto, aos fuodamento.< da 
Monsagom do SI'. P M>idcnt o da Repul!lica, 
submett u a Commissão de Orçamento ;L tleli· 
OOl'a.l,~·ioda. Ca.mara do~ CJoputados o segu i111c 
projectu de lei : 

O Congresso Na.cion :~l l'OS,Jlve : 
Ar~. l ,o E' o P1·oshlonto d;~ Ropublfca. an

tol'izado a. abril· ao Minístorio d<t Industt•i;L, 
Ylaç5.o o Obras Publi ca.:s o credito e.-;pcei~J 
de mil e com contos d o l'(lis, pa.ra oceoiTill' 
ás dcspezas a. realizal' nos exol'cicios d o 190:1, 
1904 o 1905 com a. rcpresBnta.ção d o fi t·azil 
n.t Exposição Uuivers:ll do S . Lniz, do, Es
tados Unidos da America do Norte. 

Art. 2 . 0 · Revogam-se as d isposições em 
cont rario. 

Sala das Commissões, 18 de junho de I rJO:l. 
-Cassiano do Nascimento. tJl'P.Sidento.-:-l·)·a,;
ci$CO 8 d, rela.tor.-Ani.;io d e ,1/Jreu,-Coi· 
11elio dct Ponseca , -Urbano · Santos. -Cc!lc<ló 
Car.,alhal .-Lmwirulo Pitla. 

N. 13- 1903 

Attlo1·iza o P ode1· Ex ecutivo a ab1·i1· ao Miao's
te;·-:o da Mm·ü1ha o credito exh·ao,·clf,,a;·io 
de 1:654$132 pam pagamento de diffim!ll · 
ças de soldo e etapas aos olficiaes do qwrdro 
extmMdinario e d~ reser~t! 

A' Coinmls~ão de Orçamento foi pre>ontc 
n Mensagem do Sr. PresidentB do. Republicn 
env iada pelo Se. Minis&ro da. Marin ha om 
30 de dezembro de 1902, á Camat•n. dus 
Deputados, pedindo ao Poder · LoglshttiYO o 
credito de I :654$132 para pa.ga.mento, cotno 
verba supplem ental' ás ga e 2P dQ orçamento 
do anno passado , d o soldo o et:tpas :\O-' 
ofllciat?s do quadt•<> extraordinario e da rc· 
serva. Ao pedido a companha a demonstt-ação 
d ttS -dliierenças a pagar de promoçõo:- lle 
r~ve~ão e de cta.p~, que justifica a nocc~
stdado de ssr concathdo o crejiio cxtr;wrdt· 
na.río, e assim a. Commi;;são _prJpõe v ~e-
~ulnto p rojecto : 
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o Congresso Nacional decre~~ : 
_'\rtigo unico. Fica o Pouer Executivo au

wrilctdo a abrir ao :\finisterio da ~Ial'inha o 
~rcdito oxtraordinat•io de 1:654$1:{2 para. 
pagamento do dilforen(,~as de soldo e etttpas 
,ws oiUciae~ do qua.d1•o extraurdinario e ua 
!'C.SCl'Vê.t. 

Sala das Commissões, 19 de jtmho de 190:3. 
- Cassiano do Nascimento, presidente. -
Lanrindo Pitta, relator. - Cornelio da 
Fonseca.-G:aleao Carvalhal. -Anizio Attto de 
Abreu. -Urbano Santos. 

N. 14-1903 
_4utm·iza o l)ode1· Ea;ecuti'tio a abrir ao Minis

teria da JHstiça e Negocias Inte1·io1·es o 
c;·edito e[dl'lWI'dinal"io de 17 :919$.'354, pm·a 
CICCOI'I'eJ' ao pagamento elos venczmentos do 
cunsttltm· ge1·at da Republica e 1'especti"o 
[IC~binete, no cor1·ente exc1·cicio, 

A Commis.;ão de Orçamento, tomt\ndo 
conhecimento dt\ J\Ioosagorn do Sr. Presidente 
dn. Republica, de 11 do moz passado, em que 
solicit:t o creditoextraoríiinario de 17:919.$:~54, 
pn.r<t occorrm· ao pagamento dos vencimen t>s 
:~.que tem direito o consultor geral da ltepu
blictt, cargo croa.Jo pelo decreto n. 967, de 
2 de janeiro do corrente anno, no período de 
3 de janeiro a 81 de dezembro do exercício 
corrente, as.sim como d{!.s despezas do respe
ctivo gabinete, offerece á consideração da 
Camat•a o seguia te projecto: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. J.o Fica o Poder Executivo autori

zado a abrir um credfto extraordinario da 
impJrta.ncia de 17:919$354, sendo 14:919$:354 
para occorrer ao pagamento dos vencimentos 
do consultor gm·al da Republica., no período 
de:; de janeiro a 31 de dezembro, a 3:000$ 
vara as · despezas do l'espectivo g•~binete, 
tuuo no exercício corrente. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as dL;posições em 
contrario. 

Sl\la das Commissõos, 19 de junho de 1903. 
- Oassiano do Nascimento, pl•esidente.
Urbano Santos. -Anizio de Ab1·eu.- GalMío 
Ca1·valhal • .,-- La ttrind o P: tta. - C o me li o da 
Fonseca. 

N. 15-1903 

AHtoriza o Poder Executivo a ab;·i?· ao Minis
tel'io da Guerra o c1·edito e.J;traordinario de 
~ .000:000$ para occorre;· ás despezas com 
cL mobílizaçdo das fotças do exercito, em 
ocwpaçcío m·:lita1· do tel"i·it01·io do Acre, no 

.. co1·rente exercício 

A' Commissão de Orçamento foi presente a 
mensagem do Sr. Presidente da Repnbtica, 
de lO ue junho de 1903, pedindo um credito 

oxtraordinario de 2. 0:)0: 08U~ para occori•er, 
pelo Ministcrio da. Guer1•a á.s despezas moti
vadas pela mobilização de fo1•ça.s do exercito 
em consequencia da occupação militar do 
te1•ritorio do Acre. 

Acompanhando a mensa:.::em v~'m uma 
exposição do Ministro da Guet·ra provando 
a nece;sidade do credito. 

Conformando-se a Commissã.o com us mo
tivos expostos peb Governo, t3m a bom <t de 
submetter <1 conside1•ação da Cam:.1.ra dos 
Deputados o seguinte projecto : 

O Congeesso Nacional decreta : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori· 
zado a abrir um credito cx:teaoJ.·dinario de 
2.00LI:OOO:-:' para occorrer ás dospe;ns com a 
mobilização das forças do exercito cum n. 
occupa(,~ão militat· do territorio tlo A·~re, no 
cot•rente exercício. 

Art. ~.o Rnvogam-so a.s disposições em 
contt•ario. 

Sala. (las Cotumissüos, 1!1 do junho tln I!Jil:>. 
- Cassirmo elo Nrc.~cime11to, pt•esidnnt~.-Joc7o 
Galel.io Cm•tlrtlltal, ro!lu:tot•.- UOI'I'IBlio da l•nrl.· 
seca,- Ani;i,J .:\11!0 ria Aln·e11.,- LaHI'in to 
l 1itta.- U1·lJ,ow Santos. 

O Sr. Pre•ldente-Tonuo dado a 
hura designo pn.l'u. amanhã a seguinte ordem 
do düt: 

Primeira. parte, até 3 horas da tarde ou 
antes : 

VotaçãQ do p1•ojccto n. 27G R, de 1902, re
lativo á emenda do . Sena1o ae> pl'ojecto 
n. 276 A, deste anno, quo autoriza a con· 
cessão de um anno do licença ao juiz de sec
~~ão do Estado do Pttraná Dr. ManJe! Ignacio 
Carvalho do Mendonça (discussão unica) ; 

Votação de projo:~to n. 24 A, de 1900, de
terminando que, nas causas em que decahir 
a. União Federal ou em que a Fazenda Na
cional for condemnada a qualquer paga
mento, incumbe ao p1•ocurador seccional da 
Republica, t:~us adjuntos e ajudantes, respe
ctivamente aos feitos em que funceionarem, 
e não aos juizes de acção e seus sub.;títutos, 
interporem o 'competente recurso de a,p
pcllação, com parecer o emen<Jas da Com
missão de Constituic;ão, Legislação ~Justiça. 
(2n. discuss:io) ; 

Vota.ção do projecto n. 6l A, de 1900, 
detcrmina.ndo que aacção de quo trataoart.l3 
da lei n. 2~1, de 20 · de novembro do 1894, 
só poder{t ser e:l\,ercitada pelo peo~esso-esta.
belecido nesse mesmo artigo e dando outras 
providencias. com substitutivo da Commis
são do Constituição, Legislação e Justiça, 
(2a discussão); 
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3" discu~siio do projecto n. 410, de 1902, 
autorizando o Podo!' Executivo a abrir ao 
Minísterio da Fazenda o credito de réis 
l.OOO:OOOf, supplemcmtar :1 verba. 17 do 
ar~. 23 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 
1901; 

3" discussão do projocto n. 257. de !90 I, 
autorizando o Poder Executi,·o a abrir a.o 
Ministct•io da lndustLia, Vi::~ção e Obras Pu
blicas o ct•edito de 3:901?$912, supplementa.r 
á. verba 13' -Corra.ios-do art. go da lei 
n·. 746, do 29 de dezrmbro de 1901; 

2a discussão do projecto n. 5, de 1903, 
autorizando o Pode1• Executivo a abrir ao 
Minister.io d<1 Industria, Viação e Ohras Pu· 
Micas o credito ex tra.ordinar .o de 22:983$840 
para pagamento do vencimentos de apo
sent :.do ria devidos ao eugenheil'J Emílio 
Oct.cbrcckt como chefe de districto da Re
partição Geral tios Telegraphos ; 

2• discussão do projecto n. 6 de Ht~3, 
a.utorizitnJo o Pó.:m• Executivo a abril' ao 
Mini~terio da3 Relações Exteriores o ct•c
dito de 120:000$. ouro, supp!omoota.r (~ 
verb.'l.- Ajudas de custo- , 6'> do art. 8• 
<la lei n. 957, de 30 de dezembro de !902 ; 

2" discus~ão do projecto n. 9, de 1903, auto
rizando o Presidente da Reptlblica a abrir 
M Ministerio da Indnstl'ia, Viu.ção c Obras 
Publicas, o crell,ito especial de 1.100:000$ 
para occol'l'el' as dospozas a rca!iza1' nos 
oxercicios de 190:~, 1904 e 1905 com a l'eprl1· 

sentaçã.o do Brazil na Exposicão Univcr.<al 
de S. Luiz dos Estado~ Unidos da .Amorica d~ 
Norte; 

Continuação da. r~ discussão do projcctc 
n. 2 A, da 1903, prorogando por mais 35() 
dias o prazo de que trata o art. 2 •do cap i
tulo 5° da lei n. · 939, de 29 do da~embro 
de 190'2, a contar do termo assignado no 
referido artigo o d:tnd() outras -provi,lencius, 
com substitutivo da maioPia da. Commissão 
de Constituição, Legi~lação e Justiça, voto 
em separado do Sr . Frederico Borges e im. 
pugnação a. este voto pelo Sr. Ang-elo Pi. 
nl1eiro, membros da mesma Commillsão ; 

3" discussão do projecto n. 99 B, d<l 1900 , 
l'Oo1·ga.nizando a justiça do Distrícto Federal, 
com as emendas ao mesmo offerecidas ern 
2" discu5são. 

Segunda parte, âs 3 horas ou antos : 
2• discuss·ã.o do projecto n. 7, de HJOJ, tor

nando appllcaveis ás obras da competoneh1 
da União c do Districto Federal M d iSilo.;i
ções dtL lei n, HIG, do l O do junho da !Kí5, 
cJm as :~lteraçõos 9.uo propões; 

Con Unuação da d1scussã.o nnlca. do proj:•cto 
n. 285 C, de 190-i, relativo ao addit1vo dcs· 
tacado na a• dí~cus!!ão do projecto n. 285 A,. 
deste anno, ret'ol'ma.ndo a !el o!eitora.l para 
as elei<;õo~ iedera.es. 

La.vant:J .. so a acs~5:o ás 4 hol.'as o 30 mi
n 11 tos da tardo. 

lSa SESSÃO EM 20 DE Jtl'N:S:O D! 1903 

Pl"esidencil< dos Srs. Parüa Guimat(ies (Presider1te), lHlio de Mello ( 2 ° Vice- PI·esi· 
dente) e Paula Gui:nicm'ies ( Pre$idente) 

Ao meio-dia pl'ocede-se ~ cho.ma.da a que 
r espondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car· .Guimarães, Thomaz Accioly, Jaaquim 

. Pir.es, Eugenio Tourinho, Enéas M:l.l'Lins, 
Raymundo Nery, Aurelio Amorim, Arthur 
Lemos, Antonio Ba.stos, Thomaz Cavalcanti, 
Eduardo. StuJart, Sergio Sab~ya, Gooçalo 
Souto, Tavares de Lyra, Watfredo Leal, 
Trind:ide, Soares Neiva , Jo~é .Marcallino, Es· 
mei•aldino Bandeira, Epaminondas Gracindo, 
Rodrigues Doria, Felisbello Freire, Domingos 
Guimarães, Bulcã.o Vianna, Pinto Dantas, 
Tolentino dos Santos, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues Saldanha, Heredia de Sil., Mello 
Mattos, Beza.mat, Mauricio de Abreu, Este
vão Lobo, José Bonifacio, Va.z de Mello, Pe
nido Filho, Antonio Zaca.rias, Calogeras, Ma· 

nocl Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, 
Ologa.rio Maciel, Galeão Car valha.l, Jesuíno 
Cardoso, Reboucas de Carva lho, Ferreira 
Braga, .. Miranda Chaves,- Azevedo Marques, 
Hermeoegildo de Moraes ·Filho, Joaquim 
Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, AquinD
Ribeiro, i.iudolpho Serra, Lamenha Lins, 
Paula Ramos, Juvenal Mullor,Germa.no HMS· 
loeher, Xavier do Valle, Cassia.no do Nasd
monto, Vespasiano de Albuquerque e Homem 
de Carvalho . 

Abre-se a sessão. 

E' lida. e sem debate approvada a acta ti~ 
sessão antecedente. · 

Passa-se ao expedieo.t!l . 
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O Sr. Alencar Guhnarãe!Õo\ I á revoluç:'i:J por parte do governo desse 
(1" Secretado) procedo á leitura do seguinte Estado, é uma. falsidade. 

Por certo, bra.zileiro não In. que não olhe 
EXPEDIENTE I com sympathia, pla.tonica. que sPja, pelo le· 

. vante dos milhares de nossos compatriot::ts 
Officw: que se armaram para defender a terra qne 
Do S;·. Deputado Jo~é Eusehio de Curva- conquistaram ús fer,ls, desbravando-a á custa 

1110 Oliveira, communicando que por mo- da. saudo, quando nào mesmo ch vida dos 
tivo de molestia não tem comparecido üs que alli"fecharam os olhos tra.nquillos, certo:;; 
sessões, o que fará logJ que lhe sejJ, pos3i- de qno ... lhes cobria o derradeiro anhelo o 
vel.-Inteiracla. ceu bemdiuo da Patria. (Apo·:'culos.) 

H.eq uerimen to: 
Dos praiicantes e cart'Jil'os·de ia classe do 

Correio do Ceará. pedindo augmento do 
vencimentos.-A' Commissão de Orçamento. 

Desse nobre sentimento de solidariedade 
moral, tão digno de applausos hJje quanto(~ 
sabido como nos tem alfrouxa.do o3 laços d~1. 
affectividade commu!n, sinão da prop:-h 
unidade nacion~1.l. o federalismo abol'L'ado 
que nos prazemos <Ll aperfeiçoar no seus 

O Sr. Enéos 1\lartins roputal'ia erros, que nos acabrunham; desse nobre sen
it sua pi'Csença na tribuna oxtemporanc>:t, si bimento, entretanto, ao apoio material, aJ 
não t:Lrdia. si não ptHl!}SSe invocar· o teste- auxilio, ao conselho instigador e deteemi· 
munlw da :Me~n, do <JUO ha d.Ju~ dias que so n:tnto, vae um o.~lXLço de tal mudo profnlllb 
in:;:ct\WOU para, na ho1·a elo expedien1e, se quo no osta,lo actual da questã.o não P.ode~·ia. 
oc~·npar, como declara, do as~umpto ele• que I ser tt•ansposto sem que se rcpudta.sscprtmeiro 
vae tr·a.tar. a paltwra de hom~L p3lo Brazil empenha.J.a,. 

Tuda, a Ca:nara conhecJ a communicaç1o (.Llluito bem). 
do tolegl'ammas h~t poucos dins feit<.L pela Ao envez d.J que so p9ssa diz:Jl', do qu0 se 
legação boliviana á imprensa desta Capital. esceeva, do que se telegi·aplu, <los<le o co· 
e entro os qtnes um se lê, de 11aná:.s; allie- meço. o Ama.zonas, sob a administração tlo 
nmndo, com intuito que não é ditficil de Dr. Silverio Nery, o que to:n feito é znlat• 
atinar, quo Plach.lo de Castt·o voltara, para por todos os modos a palavra do Br•azil, •~ 
o Acre a. rccGmcçar a invasão, depois do integridade do ncs~o tarritorio, o rc~peitl) aos 
haver conferenciado com as autoridatlcs interesses nacion~~es. (Apoiados.) Longe tlc 
beazilcir.J.s. procurar fomentar quaesquor movimentos. 

Dado o modo por que cstê.t foi to ess:l com- o Amazonas mesmo só tom interesse em ver 
municado corrospondc a uma publicação finda, afastados ellOJ, uma situação que lhe 
officlal da legação ·boliviana, que nenhuma é uma perda e um dosassocego do fronteiras. 
rectificação lhe fez, excluinlo qualquer du- Não iria, pois, ineptamente prolongai-a, au · 
vida que o uso do nosso id.ioma, com as gmen:tando o decrescimo de sua;; rendas com 
oxigencias da sua pontuação mesmo, pudes- a desorganização, o pertm•bamento do tra· 
se auturlza.r. balho na-região convisinha do levante. · 

Pensl o orador que convem ir-lhe ao en· E, no terreno dos factos, a sua acção tem sid.:> 
contro. Coito está, aliás, de que, entregue tal, com o inovimonto de tropa estadoa.l por 
como se acham os destinos da chancellaria conta d;J Estu.do, para auxiliar a.s operaçõ_~s 
lJrazileira á altn. competencia e ao indefesso nos pontos limitrophes, com a prestação Lto 
p1.triotismo do Sr. Barão do Rio Branco, já todos os leaes auxilios para a mohilizaç~9 e 
providenciado foi sobre o caso no que pôde a installa.ção das f'orças fedaraes na reg1ao. 
olle entender co:n os melindees nacionaes. que só a perversidade a serviço da má fe, 

ls::;o mesmo excusa de sobre o incidente ou esta encapando aquolla, póde pôl' de 
provocar, pJr qualquer modo, o pr0nuncia- suspeit:l. a· correcção do governo do Ama
mento d~t Camara, que, como todo o juiz, zonas,· da sua actividade, da sua propria 110~ 
está certa de que a mãos capa2;es e firmes litica. . 
cabe nesta hora dil'igir os nossos destinos. Bem vet•dade é que, após actos do Con-

El)l relação ao governo do Amazonas, en- gresso e do Governo, . na legislatura e qu.~
tretanto, a affirmativa endossada pela lega- triennio ultimos, modifi.c:tndo um pouco :J. 
ção boliviana poderá servir· para alimentar situação que o desejo de assignar trata·to.; a 
exptorações que, em torno do nome da· torto e a direito, para não dizer logJ o.~ 
quella se fazem, nã.o de hoje, de ha muito. E erros lla chancellaria brazileira ao temp1 llo 
a essas éuecessario por uma vez pôr termo. Sr. Paravicini e seu successor, infelizm .. mtc 

Venha indlrectamente da legação boli- croou, o governo do Amazonas teve de 
viana, ou venha· da paixão envenenada expedir ordens o pr.1ticar actos que sob:'c 
contra a actual administração do Amazonas, impostos levantaram reclamações intercs
essa affirmativa de patrocínio, ou auxilio sttdas. 
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Quem quer que occupa.sse o governo do da praça. do Rio de Janeiro, pedindo cou~ i
.Amazonas e soubesse o seu dever não pro- gna t·-se em le i que-no rotulo, colla.do ou 
cederia. U.e outra fórmn., zelando as rei:Hlas Impresso, dos productos que sahirom das 
do Estado e evitando aquillo qu!l se poderi3. fab1·icas de tecidos, se declare fuculta.tlYa· 
tornru• um perigo temeroso, attenta.q tls m:mtr. ou o nome c a localidade da fabrir::~ 
questões todas que versam sobre limites m\ originaria ou apenas a expressão-Industt•ia 
região. na.ciona.l. 

Esses e outros, entretan to, oessaram sem Sabo a. Camara que o art. 55 do regula-
embargo da justiça e da consciencia do Estado rnento annexo ao de~reto n. 3.622;·do 26 da 
ao seu dír·eito, desde que o Governo Federal ma.rço de K)OO, estatue que-« todos os fa,br i· 
entendeu leva1• a. questão pelo terreno para ca.ntes deverão marcar os seus producto~ 
o qua.l. a encaminhou. com rotulas, colla.dos ou impt•essos, os qua<)S 

Taes actos, porém, de zelo pelas rendas do deverão contel· a. denominaçio da. t'<.~.brica. ou 
·-Estado, em cousa alguma serviam á revo· o nome do fabrican \e , raa e numero do edi
. lução, ante~ ia.m de encontr o aos pretensos ficlo ou a expl'cssão--Industria nacional.» 
direitos do moviment o sobre os productos da _ Esse artigo do regulamento precitado é 
r egião. . reproducção do art. 43 da lei n. n. 64!, de 

Governo que as>im procede está. longe do 14 de novembro de 1899, lei que estabeleceu 
foment ·.r levantes, m~nos de auxiliai-os, de _,o processo (la arrecaêb.ção do imposto do 
aconselhai-os para. que recomecem uma re- consumo. · 

, -volta. que no actual estado set•ia. uma des- · ·Entretanto e a. proposito de derimil' du-
honra. para o Bt·a.zil. (Jluito bem.) vidas quo se pudossem sus01tt~.r sobre o ver-

Nesta questã.o do Acre não esconderá. o uadei ro sentido qo art. 43 do regulamento 
orador que, obedecendo a uictames de alto alludido, o Govorno t'ez baixar o dect•eto 
pa.i1•iotismo, ca.la a. sua. opinião individual, n. 4.697, d~ ·12 de dezembro de 1902, d•'· 
aguardtmdo com impaciencia, cJmo aliás olarando (art. 1•):- «todos os fabl'icantcs 
todo o paiz, o de.;.enl:tce da pendencia. sobre ma.t•carã.u os sous productos com r.:Jtulo, col~ 
a. qual talvez lhe queira parece1• quo a nos~a lado ou impres~o. que deverá conter a. de· 
boa vontatle já. tem ido nm pouco longe em nomina.çã.o da. fabrica. ou o nome do !abri· 
rela.ção tt.os nossJs ca.vallelres~mente· irre· cant3 11 o logar onde ostiver situado o esta
quietos vizinhos. belecimento fa.bril, podomlo ou não addi· 

Não finda1·á, entretanto. som nota.r com ciona1• a cxprrosão-Industrht nacional.• 
desprazer como ás mostra~ do Bra~:il de Ora é íncontesta.vel quo asso uUirno do· 
manter com os SlCrHl~ios que está fazen lo, ereto fvi a lém do que p!•e:~crevia alei, tor· 
de dinheiro e de vida.<!, um cumpromisso que· na ndo.obrigatorio o que esta hlvia declaratlo 

.somente para. si é oneroso, se correspoude facultativo, e xigindo sempre a. indica.çit.O da 
por esse modo que deiJtn. a. desejar no ~et·re· fa.brica. e o nome do fa.brica.nte,c:.m ou sem o 
no da lea.l co!·dia.lídade e da. jus~iça. · a.ccrescimo da expre;&'\.o refe:•ida. ; a.o passo 

Nã.o Tão as idéas de paz de.;ejada., boa., que a. precitada. lei exigia. um:~. cousa ou 
sincera o l eal , como a estamos pt•a.tica.ndo, e out1•a., isto é - ou --a. designaçã.o da. fabric[l. c 
o nosso desejo sincero por ella., levar aos. do nome do fabrica.nte ou, simplesmente, a. 

. noss ;.,~ v:izinhos a convicção .de que ~â. lh~s é menci<:~nada. e:llpr~\o sobre o pa.iz de quo 
IJCl'JUJttldo, em bJa fra.termdade, fiscahza.r pt'ocedHi o producto. · 
e deprimir as nossas autorida.de~. ponJo·a.s ~'las como se demonstra cumprida.men te na 
de de.~leaes, no nosso proprio territorio, nos representa.çií.o a quo o orador tem alluditlo, 

·. nossos proprios jornae~. á luz do nosso pro· ossa exigencitl. do (\l't. 55 do regulamento 
:, prio sol (Jpoiados. Jlt1ito bem.) · de 1900 impo1·h em uma s obr·ecarga. de 
. : . · Parece snfflciente, como prova de nossos vexa me pat•a. o nommarcio e para. a indus· 
.' sentiment08, que estejamo~ a consentir q.ue tri1.1. de fiação e tecelagem de algodão, sem 
· as nossas forças a.rmu,das, em uma. stotci· vantagem alguma para a cobrança. do im· 
' , da.de tocante , se estejam a dizimar na ia- posto respectivo. 
· . hpspita região eobiça.da, ernquanto a.s ·nossas Realmente a cobrança. do imposto de con· 

fortaleza.~ vão salvar fcstiv~~mente ao re- sumu sobre tecidos ob~dece ao processo es· 
· presentante da terra d~ · q••e uos fl.zemos no pecial, p~·escripto no art. 100, do regula.~ 
·, norte agentGs :liscaes em pó de ·guerra.. rnento refer•idu: «Ós fabr icantes de taes )?l'O· 

: ... (Muito bem, muito bem. O o•·ado•· é m uito duetos teem um liYro do sahida.s coro talão e 
; .. cl'mp•·imanti!do . ) guia ; as estampilhas · col'respondentes _ttO 
· · va.lor do imposto devido pelas morca.dor1~s 

·· O Sr. Esmeraldino Bandeira consta.tltes da:; guias de sahida., serão divt
:· diz ~r portador de uma rept•esenta.ção dir·i· didas a.o meio e colladas, metade sobr o a 
'· · gida a.o Congresso Nacional por numerosos guia que acompa.nba.r o producto e a outrt\ 
;- e l'cspei tavei.s commercia.ntes e i ndustria.es matade sobre. o t:tlão que fica.r na. faUrica;. 
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Facil ·e seguro é o meio de que dispõe o 
Governo para, fiscalizar o pagamento do im
po:;to referido: basta mandar verificar por 
seus agentes o livro de talões e as guias que 
:\cumpanlu~m a. mercadoria. 

Inexcusavel, pois, é qualquer outra ex- · 
igenci<L imposta ao commel'cio e <t industria. 
a pt•etexto da .fiscalizaçã,o do paga,mento do 
imposto no · ~aso discutido. 

Tanto ma1s quanto, por excepçã,o expressa 
no art. 51 do regulamento n. 3.G22, de 1900, 
os tecidos pertencem (L classe daq ueHas mer
cn.dori.as que não constituem contravenções 
quando encontradas sem sello nas casas de 
negocio. 

Mas, ao passo que a exigencia da rotu
l:.tgem feita pelo modo indicado no art. 1 o do 
regulamento do 1000, não traz vantagem 
alguma para a boa arrecadação da:3 rend11s 
pubLicas, como ficou demonstrado, acarreta, 
entretanto, graves e serios prejuízos ao 
commerdo e <i, industria nacionaes. 

Na 1•epresentação qua o orador vae enviar 
li. 1-Iesa, lê-se o seguinte sobre o topico que 
ora discute : · 

« As .::-azões pelas quaes os industi'iaes e 
os commerciantes I'eclamam contra a obri
gaçã,o de mencionar nos respectivos rotulos 
a. indicaçli.o da fabrica, onde foi manufactu
rado o producto, são de obvia intuição para 
os que lidam no commercio .•. 

interesses si vingasse a exígencin. do regula
mento de W02, rcguhtmento cuja execução 
foi duas vezes adiada por acto do Governo, 
devendo, porém, entrar em vigor no ditt l 
de julho p1·oximo futuro. 

Mas si não bastasse tudo quanto fica dita 
pttra provar a procetlcncia do pedido dos 
cornmerciantes e inuustl'iaos Ja praça desta, 
cidade, bastaria, entreta11to, para. proval-o a 
consideração de que pelo art 21 da lei n. 741, 
de 26 de dezembro de 1900 j<~ foi concedido Ct 
industria o ao commorcío estrangeiros o quo 
o regulamento de 1902 !lOJ a á industria e ao 
commercio na.cionaes! · 

Em vista disso, o orador submet.te á apre
ciação da Camara dos Deputados o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Os })roductos que S3.hirom das fa

bricas de t3cidos estabelecidas no paiz dc
verã·J conter um rotulo, collado ou impresso, 
no qual se consigna1•ü.o o nome da fabrica e 
sua respectiva localidade ou simplesmente 
as palavras-Indnstria N~cional. 

Art. 2." Revogam-se ·'as disposições em 
contt·ario. 

Sala das scssõc3, 20 de junl!o de 1003.
Esmeraldino Bandeira, 

A mercadoria manufacturada .pelas fabri-
Ct\S é entregue ao consumo publico por meio Era isso o que lhe cumpria di~er . (1lfzd o 
do3 intermedia1•ios a grosso o a retalho. - bem; muito bern.) 

Uns o outros teem con veniencias de ordem 
mercatil em occultar a procedencia da mer
cadoria no intuito de estabelece-..· a con
currenciau,ma das leis fund~tmentaes da eco-

Vom á Mesa e 6 li lo o seguiu to 

PRO.JECTO 

nomia commercial. O Congresso Nacional decreta: 
MuiGos commerciantea, mesmo, teem suo.s Art. l. o os p1·odtietos que sahirem das fi1-

marcas e rotulas especiaes, de que só elles brimLs de tecidos estabelecidas no paiz de
podem usar; outros teem padrões e qualida- vel'ão conter um 1·otulo, collado ou impresso, 
desde fazenda privativas, que só para elles no qual se consign,arão 0 nome da fabrica e 
podem ser fabricados. Geralmente nesses sua respectiva localidade ou simplesmente a. 
l'Otulos especiaes e nessas fazendas~ assim palavras-Industria Nacional. · 
manufacturadas, se declara quo a mercadsria Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
é fabricada especialmente p:ua este ou contrario. 
aquelle negociante. · · -.- ') · 1 

Ora, é logico que desmanch,'l.ria completa- Sal~ da~ s~s}~~s, .:-? de JUnho (e 1903.-
mente o e1feito que o negociante -procura· Esmeraldmo Ba .. de,1 a. 
obter por todos esses meios perfeitamente 
licitas, a decln.ração dtt fabrica onde 0 pro· Documento a que ~3 refere o projecto 
dueto foi manufacturado. Tanto · bastava ac1ma 
pu,ra que O CODCUrrente tambJm fizesse ma· CENTRO INDUSTRIAL DE FIAÇÃO E TECELAGEM 
nufactur_ar seus productos na me~ma f<1brica DE ALGODÃO-ROT{' LAGEM DE TECIDOS 
e lmrlasse o etieito dá propaganda realizada 6 
pelo adversario.» Reptesentaçcío contra o decreto n. 4.697, (l 

Nessa ordem de consiàe1•açães continua a 12 de dezembro de 1902 . 
i:ep1·esentaÇi"io allucli;Ja., provando afinal e a 
toda. evidencia qae não só os commerciantes, 
sin:lo tambem os proprio3 fabricantes seriam 
gravemente p1•ejudicldos em seus legítimos 

Vol. li · 

Exms. Srs. Membros do Congresso Nâ;; , 
cional -O Centro- Industrial de Fiação • -e'.; 
Tecelagem de Algodão, representando · os : 

7 
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industrüws e cornmercia.nies desse impor
ta.ntc ramo da producção nacional, vem ao 
vater da. autoridade do Congresso para se 
libertar do um excusado voxamo quo á sua 
industria iJnpõ!l a administração da Fazenda 
por demasiada cautela e falsa in terpm taçã.o 
de uma cl<u·a disposição de bi. 

O decreto n. 4.697, do 12 de dczembl'O de 
1902, promulgado no intuito do dat• a dovlda 
comprehensão ao (lí>!pasto no art. cJ5 do 
ragu1amen to annexo ao decreto n. 3. (}22, 
de 26 de março de 1900, e;tatuiu no a1t. 1 o 

.que: 
«todos os filbricantes marcarão os seus 
projuctos com l'Ot\llo, collado 011 im
presso, qun devm·<L cantor a d ,nomi
naçã.o dll. fabrica ou o no mo do f<.tbricanr.o 
e o lagar onde. estiver situado o es· 
ta.belecimento fabr·il, po(l<m!lo or~ nti'O 
«<ltlicionar lt on;p,·e.~sao - indush·ia; 1!«

C:ontd. » 

Om., o art. 55 tl.o l'Cgulamc<•to de 1900, a 
que a tt·a.nscl·iptn ctisp;;sição voiu dar o vot·
dadoiro ~enti.lo, consignl!ndo o cstttluido no 
a1•t. 43 da lei n. G41, do 14 de nrn-emur·o de 
1899, rcsa assim: 

«Toilos os fa.brícantes deverão mat'C&t· 
os seus produetos com l'utulus, collados 
ou impressos, os qna.es deverão eontrll' a 
don.Jmmaçã.o da fabrica. ou o nome rio 
fabricante, a rua e o numero do eddficio 
ou n expressão- «ln_;_u,tria Nacionab
mas de modo· que não proju.Hque a 
execução do art. 6J, ull~ervando·se o 
disposto no art. 56.» 

· Entre parenthesis se diga que esses artigos 
citados na disposição trans~ripta. não altera.m 
os termos da questão. 

Assim, do modo por qne o caso está. ()nun
ciado, voritica.·se quo a divcrgencia consi~te 
em que o regulamento de 1900, observando.a 
determinação do art. 43 da· lei n. 6!1, de 14 
.de· novembro de 1899, que e:;tabeleceu o pro
cesso da arrecadação do imposto de consllmo. 

: ·coiJ.signa quo, om todos o~ produetos de fab:-i
.. caçao naoional devera ser apposto um rotulo 
·no qual se· declare, 1~ma d e .duas, ou o nome 
do fa.brieante e a rua o numero da fa.brica, 
ou a expressão-Indus~ria. Nacional; - e o 
no v~ d.ect'eto interpretativo de 1902 (n.4.697) 
eon~1gnaque em todos os prod.uctos de fabri· 
ca.ção nacióna.l deverá ser apposto um rotulo 

~·no qual se declare o nome do fabricante e a 
rua enumero da fabrica e tambem,queretldo, 

':á. expressão-Ittdust?·~·a .. Vacional. 
·•. Sendo este o aa.so em ~ua. simplicidade, é 
evidente que ao primei1•o exa.me sri verifica. 

·que o dem•eto n. 4. 697, de 1902, não só 
. e squeceu o brocardo que nos ensina, que i~ 
claras cess,!t úlle;·~;·etatio, como, o que é maia 

grave, a tHulo do dar o verdadeiro sentido 
do uma disposiçã.o legal, alterou esacncial
mente o sontidl) dessa disposição, convr•r
tendo em obriga.torio o que 11 lei apenas 
queri[l. facultativo. 

E' certo que o art. 56 da lei n. 541, 1lc 
!899, mantem em vigor o decreGo n. 452, de 
3 do novemb['O do 1897, ampliadu. a touo~ o~ 
productos <lo í':J.bricação nacional a dispusição 
jo u.rt. 1°, lattra b, do mesino decretr/ 
o quo essa disposição do art. 1", lettra b: 
estu.tue quCl é prohibido expor á. ven tb 
preparados pharma~euticos sem a declu.t·aç.'io 
do nome do fabric:mto, do producto c do 
logar d~ p<·occdencia. 

~~ão é monos certo, porém, q uo as dispo
sições de um<~ mesma lei não podem st~r 
a.ptagonicas c_ntro si, e,a;jgim, es,;a disposição 
d'J art. 5G na.o póde ser ent·~ndüla sinfi•J de 
Rr.cordo com a. disposição cxpl',Jssa c cl:wa do 
art: 43, tr,lnscripto jú.. !!: foi no~sa con fot·· 
midade que o Podor Execut ivo sempre a in
tel'PPO~ou, sP-gun_Lo se vê do art. 53 do lle· 
ereto n. ::l.02..2,do 1900. quadcu regula.mento 
á mencionada. lei i:t. OH, de 1899, interprc
toçã.o que agora, polo decreto n. 4.697, de 
1902, o mesmo Poder Exeeu!ii'O entenJ.eu 
modificar. 

Tal inü~1·:pretação, porém, não póde pre· 
val~cer,por is:w que a obrigatoriudade creada 
pr.lo. rccento acto do Poder ··Exacui.ivo scmlo, 
um relação á. in~ustria de tecelagem, urna 
exigencia. altamente prejudicial , é de tGdo 
o ponto deBnece.;sa.ria e inutil como medida 
de fis~alização. · 

E' fóra <le duvida que o intuito do decreto 
n. 4 .697, de 1902, foi melhor assegurar :L 
fiscalização dos impostos de consumo a que 
e~tã.o sujeitos os product<is da industria. na · 
clonal. · 

E' talvez admi~sivel que_para merbadorias 
que devam ser selladas e cuja fiscaliz.açfi •J, 
da boa ou completo. ttpplica.ção do sello, 
possa. ser fel ta na casa dú negocia.nte que as 
expõe á venJa., seja conveniente a decla.ração 
osígida. no ducreto de 1902. 

Absolutamome não, p_orém, em rela~o á. 
industria de tecidos, cnjo systema. de tisca
liza.ção, estabelecido mt lei, garantindo IL 

perfeHa tisoalizaçâo !lo integ ral pagamen t.o 
dos direitos devidos ao .Estado, dispensa a 
ftscn,lização do producto, uma vez sabido da. 
fabrica, como é expresso no art . 51 do regu· 
lamento n. 3.622, de l 930, onde se lê que (1 

tecido, entre outros productos, é eltpressa.• 
mente e,...cluido do numero das mercau.orias 
cuja existenaia, sem sello nas casas de ne
gocio, é considerada contravenção. 

De facto. 
Pela. dispo~ição do art. 100 do mencionado 

regulamento é. assim determinada a fórllla. 
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da cobrança do imposto de consumo sulm~ 
tecidos: 

« Os fabricantes de tecidos são obi•i
gados a ter, além do livro de que trata 
o art. 5'2, mais um livro de sabidas 
com talão o guia, no qual será declarada 
a especie do tecido e o numero de me
tros que sahircm da fabl'ica. 

As estampilhas correspondontGs ao va
lor do fmposto devido })das mercadorias 
constante::; das guias do sabida serão 
divididas ao meio c colladas. metade so
bre a guin. quo acompanhar o prGducto 
e a outra.metade sobre o talão que ficar 
na fabrica, devendo as ditas estampi
lhas ser inutilizadas de conformidade 
com o art. 65 e a3 guias numeradas.» 

E' visto, portanto, que, em relação aos 
tecidos, a fiscaliz!l.ção é apenas nos livro;>; rla 
Ü\brir.a e nas gulas que acomp:wham n mer
cado ·ia. O producto industrial sahe, porém, 
lihet•ado da fabrica, não se lhe appõe sello, 
nã.o está sujeito a qualquei.' fiscttliza.ç:lo e por 
isso de toio desnecessaria é a exigencia fis
c<tl da declaração individuada da origem da 
mercadoria. 

Ora, assim sendo o devendo a lei, mor
mente quand'J. impõe obrigaçtíos voxatorias, 
fundar-se em razão de necessidade publica., 
o estudo da especie convence que a cxigencia 
do decreto n. 4.697, de 1002, representando, 
quanto â industria de tecelagem, uma provi
dencia inutil e sem ob,jecto, deve sor, por 
esse. &ô motivo, abolida do no~so systema 
fiscal. 

E, si além desse motivo de ordem theoricn., 
:f.Jr demonstrada ainda a manifesta inconvo
niencia da desriecessa.ria molida, a dispensa 
da obrigação consignlda no decreto 4.697, de 
1902, impõe-se ao Pode!' Publico; p·orquanto, 
a funcção do Governo deve ser conciliar o 
mais possível as necessidades dct. adminis· 
tração com a cunveniencia dos administrados, 
e, nahypothesf}, não ha necessidade de natu
reza alguma que autorize ou legitime a ve
xatoria providencia. 

As razões pelas quaes os industriaes e 
commerciantes de tecidos reclamam contra 
a obrigação de mencionar nos respectivos 
rotulos a indicação da· fabrica onde foi ma
nufaturado o producto, sãó de obvia intuição 
para os que lidam no commercio, cuja alma 
ê o segredo. 

A mercadoria manufacturada pelas fa
.bricas é entregue ao consumo publico por 
meio dos intermediarias a grosso e a retalho. 

Uns e outros tesm conveniE~ncias de ordem 
mercantil em occultar a procedencia. da 
mercadoria no intuito de estab::üecer a con
eu1•rencia, uma das leis fundamentae3 da 
economia commercia_l. 

Muitos commcrciantes mesmo toem snas 
marcas e rotulos especiaes, do quo só elles 
podem usar, outros toem padrões equalidades· 
de fazenda privativas, quo só para elles po
dem ser fabricada.s. Gera.lment~ nesses ro
tulos especiaes e nes3as fazendas assün ma
nufacturadas se declat•a quo a. mercadoria é 
fabricada. especialmente para, este ou para. 
aq uelle negociante. 

Ora, é logico que desmancharia completa
mente o effeito quo o negociante procura. 
olJter pot• todo3 esses meios, perfeitamente 
licitos, a declaração da fabrica onJo o pro .... 
dueto foi manut'acturado. Tanto b::tstava 
para que o concurrcnte tambem fizesse m~t
nufactumr seus prouuctos m. mesma fabric:t 
c burlasse o o1feito da prvpaganda. realizadt:t 
pelo arlvoesario. 

Dir-sc-ha talvez que os fi.tbricant~s do to
ciclos, reclamando contra a obeigaçãu de .. 
mencionar no producto a indicação da fa
brica; origin<.LI'ia, defendem antes o intere.:;s(} 
do commercio do quo sou propt•io interesse. 

MitS si so attender que as f':.tbricas vivom 
do commercio, o que o seu real interesse 
esti.t no desJnvolvimento do commeecio, vc
ri'fica-se que não tem furidâmonto a objecção. 
O intol'esso superior do fabricante està em 
bem servir o i:ieu fregnoz o intcrmedia.rio· 
entre elle o o comumidor, lmm servinuo 
as.;im o consumidor. o para iSSü (\ mistm• at-· 
tender ás necessidades poculhre:~ do com
morcio, satisfazendo as oxigoncias quo o en
genho de cada negociante engendl'a. em be
neficio da industria. 

OrR·, tudo isso sei' la burlado si se tornasse
e1fectiva a obrigação do decreto n. 4;697,. 
de 1902, obl'igac;ão que, como já foi demon
strado, não corresponde a interesse algum do 
fisco.· · 

Si o logislador, com fundada razão, deseja. 
fazer a distincção da mercadoria estrangeira. 
da. de fab:'icação na~ional, basta exigir que 
se declare em todos os p1•oductos a corres
pondeitte origem e para isso, quanto aos pro
duetos nacionaes, deve ser sufficiente a ex
pressão - Industria Nacional- da mesma.. 
fôrma que põl.!'_a os productos estrangeiros a.. 
lei se contenta com a simples declaração
feita na Allernanha, made in England, ou 
outras semelhantes, impressas em rotulos 
mesmo em portuguez. 

Em relação ás mercadorias estrangeiras ·o
art. 45 da lei 641, de 1899, dispunha assim, 
em sua segunda parte : 

«Não é permittida a importaç~o da 
productos fabricados no exterior qus
trouxel·em rotulos. em todo ou em parte, 
em lingua po1•tugueza, salvo quando im
portados de Pvrtugal ou quando forem 
artefactos para fabricas.» · 
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Entretanto ji1 abrandou esse rigor e o 
art. 21 da lei n. 741, de 2G do dezembro de 
1000, ti.ispoz : 

((Fica substitui da a seg-unda parte do 
art. 45 da lei n. 641, de 14 de novembro 
de 1809, pelo seguinte:- Nos rotulas 
oscriptosem portuguez, do productos fa.· 
bricados no e:x.terior, se monclon~ril. o 
paiz da procedenciu. » 

Pula. Comp<Lnhia. Amorica. Fü.bril-D. l>i· 
lJianno. 

Pela. Cornpanhiu. de Fiação c Tecidos Con. 
fiança In<lust.ritLI-,1. M. da Cunha V<tsco. 

Pela. Companhia. Manufactora Fluminen~~ 
-João do ü. Freitas. 

Pel<.t Companhia Fabric<\ de Tecidos São 
Pedro de Alcant!Wa- A. C. lle Olivoil·a 
Tor1·es. 

Pele~ Companhia Fabr;l S. Joaqulm-.r. 
Desse ftcto se evidencia a desigualdade Atha.ydc. 

·em qite a lei collocou u producto nacional Pela Companhia. Fia.c:.ão e Tecido3 Cometa 
·em face do e.itrangeiro. Para este o rotulú -0 director, o. 'Netzel. • 
póde so[' feito como bem approuver ao tll.bri· Pela Companhia de Fiação e Tecelagem 

·canto Oll ao commerciante que · encommenda Industdal Mineira - O düedor, Ernesto 
o producto, mesmo em lingua portugueza., Bepp 
co!ll a unica. obrigll.Çlío de ~ecla.r~r o pa.iz de Pela Companhia Fiação e Tecidos !lia
origem. Pm•a. a mercadoru~o DlLClonal o fisco "'eense-Ja.cques Mullcr dircctor thesuu-
nã.o se contenta com a declaração de que a teiro. ' 
mercadoria. é foita. no paiz, que a tanto eqni· · . . _ . 
vale a expressão-Indu~tria Nacional; exige Pela. Compa.n.hla de Flaça:o.e Tecidos Cot·· 
ainda, contl'a os interesses do commercio e c~vado--Antonw . Gomes Vwn•a de Cast.rv, 

·sem attcmder a nenhum inte1·esse, mesmo I'e- d1rector secretai'JO, 
moto ou indir<:cto, da. fiscalização dos impos- Amoroso Costa.,\; Comp. 

·tos, que se declare o nome do fabf'icante e a Sotto MaioF & Comp. 
rua e o numero da fabrica. Pinna Gonçalves, Bulhões & Comp. 

Aos supplica.ntes parece que foi dito o Tcixei~~ C~~bra~, .Gui~iio & Comp. 
bastante pa1•a. demonstrar a legitimidade do Montei~ o tma.s & Comp. 

. d'd p t d t ti · d't L Sampu.ro Aval.no & Comp, seu. pe t ~. or u o .q1:an _o 01 1 o e pe o Oliveira. Ramos & Comp 
:.mutto ma.1s que supprtra a. elovada compe· Ol'v ·r A . d ·B· · & c 
tencia do Congresso Nacional, o.s supplican- 1 el a~ d Z~\e 0 • arros omp. 
tes pedem que seja. expresso em lei que no Cu~ha. Ca.l eira. &.Comp. 
rotulo, collado ou impresso, dos productos Jos.e A~hayd_e &_ Comp. 
que subirem das fabricas de tecidos, se de· Guima;raes Ca.~vao & Comp. 

· clal'e racultativamente ou o nome da. fa.b['ica Fonseca & Irmao. 
origina.~ia. ou se . ?onsig~9 simplesmente a ~i~~;s ~~~~~~ & Comp. 
express~to-Iodustrm Nac10nal. L. Carvalho & Comp. 

Sendo de inteira justiça o quo os suppli- Fernandes ,Bravo & Comp. 
cantes pPetendem, não offeodondo sua. pre- Custodio Fernandes, ll•mão & Comp. 
tenção,de fórma ll.lguma., qualquet· interesse Lima Oliveira. 

· do fisco ou da administração e sendo da. com· Souza y[arquine. 
petencia do Poder Legislativo prover sobre Carvalltal Coelho & Comp. 
o caso, pol' isso que o Executivo entende que Antonio José da Cruz & Comp. 

· a· ·exígencia contra a qual se reclama estti Monteiro, Oliveira, Heitor & Comp. 
·contida. na lei n. 641, de '1899, os supplican· Fernandes Rios Herval. · 
tes entregam confiados a pl'esente represen · F. R. da Silva Ferraz. 
iação á Mesa du. Camara dos Deput11dos e Ferreira Dalthazar & Comp. 

··esperam favoravel·deferimento. · Mai·cos, Baratta & Comp. · 
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1903, Franclsco Li~a. . . 

· · · Por· procuraçao, Joaquim Dias Monteiro. 
Pela Com,panhia Brazil Industrial-Plinió M. Guima.rães. · 

Soaras. Corrêa, & Jorge. 
' Pela Companhia de Fiação e Tecidos Al· Machado Guimarães, Fernandes & Corop • 

. liança-Jo:tquim· C. dwOliveira e Silva.. Costa R1beiro & Comp. 
Pela Companhia Progresso Industrial do Vieü·~ Cun~a: & Comp. 

·Bra.zil-Joao Ferror. Braulw Gu1dao ~ Comp. 
: . . Fernandes Pmhe~ro & Comp . 

. Pela qom~anhla Petropohtana-Bernt~rdo Lyra, Lourenço & Comp • 
.1\:lves Pmhe1ro. Lyra. Junior & Comp. 
"'Pela Companhia de F .. e T. Carioca-:Fred. P. Castello Branco & Comp. 

Burrowes . Pereira, Valentim & Comp. 
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Cunha., Ozorio & Comp. 
~r. P. de Azevedo .Junior. 
Barros dos Santos & Comp. 
Por procuração, M. A. üos Santos. 
ltttul de Mello Senra. 
Fnns~ca. Costn. & Comp. 
Gome~ B1•agn. & Comp. 
l\I. Guimarfieg & Sil \'a,. 

Santos Mureil·a. 
A. Ribeiro & Comp. 
. !. P. Roth & COI111J. 
.l•J~é Spolidoro. 
Braz Brando & Comp. 
.! . .T. Moreira & Comp. 
Seraphim Claro & Comp. 
Leitão, Iemã·J & comp. 
Blum. 

O Sr. Pretddente-0 pmjecto fica 
sobro a Mesa, para ser oppor~uoament • jul
gaLlo objocto de deliberaç·:Io. 

O Sr. Domingos Gu.hn;::u·ães 
-Sr. Presidente, sendo a Commissilo de 
Redacçio,de que faço partl3,compostn, apenas 
do tl•es membros, dos quaes dous est:'io impe
didos, um por moles:.ia, o Sr. Guedellu~ Mou
riío, e outro ausento, o Sr. Viria to Masca
I·enhas, e havendo na Casa diversos pro
jnctos u1•gontes dependendo da intervençã-o 
l'ügimental desta Commissão, requeiro a 
V. Ex. que completo a Commissão,nomeando 
dous membros desta Casa para servirem du
rante o impedimento dos e1l'cctivos que de
:-::ig-nei. · 

O §r. Presidente nomeia os Srs. 
Manoel Fulgencio e Hermenegildo de Moraes 
para substituirem interinamente, na Com
missão de Redacçãà, os Srs. Guedelha :i.VIou
rão e Viriato Mascarenlus. 

Entra em discussão o reqnerimentodo Sr. 
Paranho> l\Ionteoegro. apresentado na sessão 
de 19 do corrente, pedindo copia do regula
mento da lei de fallencias. 

o ·sr. ~lello 1\lat,tos - Não sei 
p:davras que declarem bastantemente o te· 
mor, o sobresalto, o enleio de quo me sinto 
apoderado ao dar commigo nesta critica 
situação do tne fazer escutar, mais cedo do 
quo eu cuidava, e menos preparado do quo 
tm quizertt, pelos nobres Deputados, affeitos 
a oradores de eleição ... 

0 SR. PARANIIOS MONTENEGRO -- V. Ex. 
. é mais um dos eloquentes. 

O SR. MELLO MATTOS-, .. que faliam de 
arte a encantar os seus ouvidos delicados e 
entendimentos cultos: não.Jne valesse o brio' 
incitando-me ~o cumprimento do dever· que 
mo foi posto, co1•tamen te a. conturbação ~o 
animo me atalharin. a voz e me arredaria. 
d'aqui. · 

Accresconta o mou embaraç~o a impor
tancitL do assumpto, que reclama tratado 
com ponderaçflo, saber e minucia, p:Llavra 
sizuda, prudente e bem aconsellla.Lltt; a.ug
menta o meu acanhamento a. ciecumstancitt 
do . ter por conten.dor ~m illustec Deputado, 
emmento por muitos t1tulos, gloria. da ma
gistratura, (apoirulos) g-lo ·ht da. politica 
(uJJuiarlos) gloria do sou Est.a,olo natal, glori~ 
da noss:L Patl'~a . 

Com tacs va.nta.:..!·en:J a. minha int(.H'\'onção 
.nos debates daeá em resultado apouear a 
grandeza e escurecer o lustre da. discussão . 
(nao apoiados) f:.Lzel-a mesquinha o desluzid:t 
(1uio l!paitulos). 

Em parte, é tamuem culpauo d.o de.sgosto 
que.a C ~mara. vac ter, com ouvir-me (n(7o 
t!potados), o noht·e Deput:ulo pela Bahia, pois 
que a.bl'iu esta controversi:t dizendo qne 
não intentava. mais quo expor a osta assem
bl,~a algumas duvidas, que cnsombrava.m seu 
eng-unholucido c que de.:;ejava ver estudadas 
e l'G:'>olvida.s; com quo, recebi o sou discurso 
por maneira de convite aos estudiosos que 
aproveita.ssern o ensejo par<~ uxu.minar o 
a.ssumpto e vir trocar impre.~sões com S. Ex.; 
e então; accudindo ao aviso, estudei <1 ma
toria como pude, vindo a.gora, timidamente, 
em succmta. c . de5pretenciosa. lição, expôr · 
o que me permittiu aprender a doficiencia 
de talento (nt7o apoit!dos), a escassez tlc rc
CUI'SOS, a estr·eiteza do tempo, o apeeto da 
occasião. 

Deputado inexperto ejurista. mal instruido, 
(nii'o apoiar.los),nã.o tenho,pois, a presumpçi'io· 
de propor novidade, n3m dar doutrina. na 
materia. que se vae votar; acho, porém, quo 
o requerimento do nobre Deputario pJla 
B~thia é descabido, inefficaz c ocioso. 

Descabido é esse pedido de informações a.o· 
Governo, porque n, lei não o admitte pa.ra ·o 
caso em questão; descabido pela c1ualidade· 
de quem terá de pedir as informações; des
cabid.o pela razão c~m que pedirá. 

O SR. PARArmos MoNTENEGRo-A Camara· 
tem competencia como fiscal do.s leis. 

0 SR. MELLO MATTOS-Discordo: a fiscali-
zação é restrlcta, não vae a tanto. 

A Camara" n~o tem qualidade p:tra. pedir· 
as informaçõ.Js indicadas, porque não com
pete ao Poder Legislativo chamar a contas. 
o Poder Executivo po1• actos da jurisdicção
privativa deste, . como é à faculdade de· 
expedir regulamentos para a fiel execução .. 
das leis, que o art. 48 da Constituição Fe~· 
deral attribue ao Presidente da. . Republiça. 
exclusivamente. Comprehende-se que a Ca-· 
mara solicite do Governo informações que a 
esclareçam· em negocios sujJitos á compe
tencia delb propria e pendentes da sua deli.i 
bera.ção, mas é inadmissível qu: o façn. fóea · 
da sua autoridade, sob pena de infl'iugir as. 
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·sa.lutares regras da st-pat•aqão, independeu- tnonizar as suas <livergencias, clarear as 
.cia e equilíbrio dos poderes constitucionaes. suas obscuridades, pôr em concordaucia a1 
.Assim, o requerimento do nobre Deputado suas dissooancias, polir a sua fórma. 
";pela Bahia é descabido, por,lUO a Cam11ra A_Pplic:tdas essas noçõesao casoemdisptna, 
.não tem qualidade para pedit' ao Governo as ver1fica-se que o regulamento das fallencias 
informações indicadas. não e inconstitucional. 

A razão com que a Camara terifl. de peJir Dado, porém, que osso regulamento rx. 
:tacs i o formações torna descabido o t•equeri- orbita os seus limito~ constitucionaes, q11c 
mento,j:l. que ella haveria de fundar·se na in- oJfonde a. lHi, todavia não cabo :1. Cam:n·a 
.cons~itucionalida.de do neto do Go\·erno, exigir do Governo que ·ih'o remetta, ll:u·~, 
.quando aliás é certo.que este não so com- que ell!J. o reveja, emende c corrija. 
portou de mo~lo iocons~l~uciona.l,ne!U o ques· A Cil.rnara só póde tomar a ~eu cunlieci· 
tionado regulamento é tnconstttuctmm.l. mcnto a conducta do Governo para respJn· 

Que õ o que faz inconstitucionc1J um acto sabiliz:tr a este criminalmente; si quizer an· 
~o Poder E:o;ecutivo ou mcamo do Legis- nullar o regulamento, em s i mesmo ou em 
tivo? seus elfeitos, nã.o tem out<•o t•ecurso slnão 

Um a.do do Governo, ou do Congresso, é tlecretat• nma lei revogatoria, independontl! 
inconstitucional por urna .das seguintes ma~· de qualquer consulta ao P uder Execut:vo . 
. neir:ts :-porque excede os limites da auto; A autoridade a quem cabe declarar nullo, 
.ridadc que a Constituição outorga. ao respe= por inconstitucional, o regulamento incrcpa· 
ctivo Poder-;- porque oirende exp1·essamence do 6 o Poder Judioiario. (Llp~iados. ) 
a artigo da Constituição;-porque é contra- A justiça não 1iem autoridade pa.ra rcw•-
rio ao espil"ito da Constituição. gat• ou decla.t·ar nullo, por medílla gor•at, o 

A qual dessas atasses de aotos inconstitu- L'egulamedto citado, mas póde declarai-o 
cionaes pel'tonce o discutido t•egulamen- inapplicavol nos casos concretos que fo, 
to, a respeito do qual se pretende pedir infor- rem subrnettiilos á. sua jurisdicção pol' meio 
mações 1 de acção propria e regular . 

Evid~>ntemente a. nenhuma. Segundo a legislação federal, a justiçu 
o SR. PARAr•mos MoNTENEGRO- Eu não 0 tem attribulção de decla.rar nullo , no todo ou 

t em pat•te, qualquor acto de autoridade ~d-
oha.mei inconstitucional, mas a .. enas con ra- ministl•ativà da Uniãü, que fôr inoonstitu· 
rio â lei. cional, ou illegal, por excesso de podet', ou 

O Sa. MELLO MATTOS- Dentro em pouco da inapplicação ou indevida. applicação do 
terei a honra. de offerecer ao esclarecido jui- direito vigente, fundando o juiz a sua scn· 
zo do V. Ex. considerações demonstrativas tenç<t em r"zões jurídicas, abstendo-se uni· 

· .de que o t'egulamento não é Biquer illegal. camente de apreciar o merecimento do5 aclos 
Desnecessario me :p:wece definir o que se-~ administrativos no ponto de vista da sua. 

·jam regulamentos que, para aexecuc,lão das conveniencia. oti op:portunidade. 
leis, ao Governo compete expedir ; basta . E com este argumento encerro as minhas 
Jembl'a.r a. sua noção vulga1', a Silber, que consilerações attinen'~es a demonstrar que o 
são actos do Podei· Executivo, disposições requerimento do nobre Deputado pela Bahia 
gera.es revestidas de cet•hs formas, m;~.uda.- é desca. bido. . · 
das observar por decreto presidencial,que de~ Irtetficaz é o alludido requerimento, porque 

·terminam os det&lhes, os meios, as providon- o pedido de informações não pr oduzirà o 
cias necessa.rias para. que as leis tenham . fa. elfeito procurado e ta.mbem porque não trar~ 
.cll execução, sejam . cli.mpridas e ob3ervadas. remedio ao mal suspeita.do . 

Os regula.mentos, ensinam todos os publi- O que se pretende que o Gover-no in~ 
-cista.s antigos o modernos, não são, nem po- fol'm:>? ••. · . · 

· dém sm• instrucções arbitrarias, são· antes Si publicou a lei e..-eJ\pedin o regula-
cirmimscriptaSl á.s condições e limites logaes, mento11 Inutil perg~nta, porque versa 

. não pódem contrariar o· texto nem as dedu- sobre um facto official"; publico e niltorio . 
.cções logicas da lei, dovem estatuir de accor- Si alterou a lei na nova publicação e vio· 
do cóm os preceitos e consec;.uencias da lei a. lou·a no regulamento, excedendo-~e na 
regulamentar, mas, por is.so que elles não r egUlamentação ? ! Pergunta 'iilgenua, á qual 

. teem por fim si não determinar e empregar o Governo terá o cuidado de· illaq uear, pre· 
.o.s (lJ:pedientes accidentaes e varia.veis .pre- catando-se contra uma confissão de· crime. 

, ,-eisos para r emover as difficuldades praticas Admitta·se, entretanto, que o Governo 
-e facilita. I' a applicação e realização das n"r· tenha a candidez de responder a contento da 
mas legaes, é claro e consequente que ao curiosidade da Ca mar a; apezar disso estl 

'Poder que t em o encargo e a neceslidade de será. impotente para. ir ao encontro dos de· 
.deserupenha.r esse· serviço cumpre intel·pre- sejas do nobre Deputado pela; Bahia,e se ve1•á. 
ta r a lei, ·desfazer as suas antinomias, bar. na tristissima si tua.ção·deste dilemma- ou 
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responsabilizar o Governo ou desmorali- cia,s, de sorte que se pódc dizer que este re
zar-se. gulamento é um trabalho de grande valor. 

Não obstante, mn fé da verdade, é justo l\•I :S não póde haver Obl·a. perfeita..» 
confessar quo o Governo não tem de que E dahi o nohre Deputado, p:~.s.':iando a assi
fllgir para ministrar as infoemaçõea que lhe gnalar as imperfeições de que p:.tdoce o Re
forem pedidas, porque o seu procedimento foi gulamento,aponta varios trechos que reputa 
corrccto c util. altm•açõcs, desYio:~ c accPescimos c .msura·-

Crcio, senhores, quo o Governo terá a veis. 
gentileza, do acudii•, pt•csto, com as dovidilos Ora, Sr. Presi(lcntc, é de saber qu0 em uns 
ínfot•mações, si a. Camara fôr dn voto a ap- casos S. Ex. não tem razão alguma. e nou
pt·ovar o requerimento do nobl'e Deputado tros o sou dissentimcnto está. unicamente na 
pola Bahia; parece-me, porém, quo o proce- dHl'ceença da medida adopta.da com aqudla, 
dimento p:trht1nontar, o unico cul'ial, é re- que ella julga melhor, mas quo· todavia não 
jcitn.r o requerimento. é dlt lei. 

Ocioso é o pedido de informações, porqúe Parece-me, Se. Presidente, falhtndo com 
o procedimento do Poder Executivo é justifi- o dnvido ro . .;peito. c,uJ o pt·ocodimento do no
cado o as razões da. regulamentação faz3m·se bre Deputado pela Bahia acaba por ser con
pcrceb:das, ind)pendontemonte de explica- trat.licr.orio e incongl'Uente, visto quo a ille.; 
ções do Governo, mediante comparação at- galidade dos actos do Govel'no ostá tão ~ó· 
tenh e meditada do regulamento com a lei mente em alterar a. lei, em acct•escental' ou 
nas suas duas edições. diminuir, ampliar ou restringir no reg-ula-

E' agora o momento de dar ao nobre DP- mento e na lei noYa dieeitos ou obriga:;ões, 
putado da Bahia a minha lição, e peço a s. permi:Jsõea ou prohil.Jiçõcs não csta,bcloc:idas 
Ex. que se digne ouvil-a. com tolerancia e pela lei original, não vindo nada ao caso que 
julgai-a com benevolencia, a ver si a ap1•endi 1.1::; inuovaçõcs sejam de~ta ou d:tquelllt cs· 
po1• bons estudos e sãos princípios. cola. obedecem a esta ou áquella orientação, 

o meu venerando mest:·e poz noh de 08• subordinem-se a esteoutlquelle crito!'iu: por-
t:wto, a moJ ificação feita pulo Governo é tão 

puria e infiel na p.ublicação do Govm•no. ~ob ;·onrlernna.vel quanto a. aconsellmda pelo no
certos re.3peitos, mas ach:.t que na maiol'ia hro Deputado .. 
dos pontos o governo legislou e a.rgmnet11.uu 
bem, e, du.ndo cm•so á sua critica, expansão O quo, po·rúm, se conclue~ fót'a de toda con
ao seu juizo, o nob1•e Deputadl), foi melhu- testi.tção, é que si S. Ex. acha bom e louva
rando as notas do cxa.me, de sorte quo aca- vt:l que o Governo tenha feito na lei cor
bou por dar votos de louvor ao censum_io. rccções e supprimentos, não tem direito de 

ceusurar pelo mais,. fica impo~sibilitado de 
0 SR. PARANHOS MoNTENEGRO- Não ap- pedit• satisfação ao Governo. 

provei os pontos que offendem a lei. E com e::;ta allegação dou cabo ao trab:tlho 
O SR. MELLO MATTOS- Assim é que S. do pruvar que o p3dido de informações. é 

Ex. foi ao extremo das seguintes manifes- ocioso. 
tações: (LB) Eu fazia conta, Sr. Presidente, de entrar 

« A lei original sahiu do Congresso defei~ desta vez co~ a exposição dos resultaJos que 
tuosa, clidse S. Ex., com falta de algumas pa.- colhi da confrontação do regulamento com a 
lavras, que lho alteraram inteieamente o lei, e que mostram a desnecessidade de pedir 
sentido, com citações ou referencias a arti- info1·maçõss ao Governo, porque as .duvidas 
gos que não tinham ligação alguma. De sorte suscitadas pelo nobre Deputado pela. Bahia 
que o governo, na. republicação, que fez, da são explicav~is ·ponto a. ponto ; ma,s infeliz
lei, procurou a.pplicar as citações convenien- mente reparo em que V. Ex. me faz gesto 
mente, supprimil• ou accrescentar algumas· significativo de que está expirando o meu 
palavras quo eram indispensaveis. para a tempo de fallar, pelo que adio pi.l.ra. a pro
dareza e mesmo para S3 não seguirem ver~ xima sessão e::lta parte do meu discurso, e 
dadeiros absurdos, como se vê na lei que foi pa~so a concluil· o por hoje com responde1• 
publicada em 25 do agosto, onde, com a sup- a uma allusão que o nobre' Deputado pela 
pressão de algumas palavras e com substi- Bahia fez a certos suspiros de saudades pela 
tuição de outras, dava-se verdadeira confu- monarchia... · 
-s1o em alguns pontos.» 0 S·R. PARANIIOS MONTENEGRO -Referi-me 

«O regulamento,· accresce:qta. S · Ex· • bai- ao Codigo Commercial e leis de fallencia da 
xado com o decreto de 2 de junho, foi um re- monarchia e não ao regimen politico. 
levante serviço prestado á administraçã~.o da 
justiça. Nesse regulamento procurou-se me- O SR. MELLO MATTOS- ... bem como 
'thodisar com maior clareza e minuciosidade confutar um conselho dado por S. Ex. pes
iudo quanto concerna ao processo das fallen~ soalmente no sentido de tornarmos a. pra-
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tlc:l~ o illla,s lo:.ri~llt1.lva;> do [inJlC!'io, volta.1·· 
mos a usos •! co~~umcs uo out,r'ot·a,. 

Sincr.ra.lllon to confcs~o que ni'ío atino com 
raz:io para que tot·nom u.s cottstts a correr 
pelos estytos t)UO d'antBs et•anL 

l''ol'ci ;tlgnmas considct•a.çõe~. tendentes a 
mostrar que a legisl<l,c;ií , da Republica em 
nu.lta é inferior t1 do Imperio ... 

(Atl17crtido pelo presidente d.: gtte a hora. 
estr< ftilda, o orador dú por conctuiclo o seu 
discw·so .) 

(Muito bem ; muito bem. O m·ador é muito 
cump1·imentudo o abraç(!.do.) , 

Comparecem mais os Srs. Honnnah do 
Olivtlirll., Passos Mirandll., Carlos do Novaes, 
Rogerio de Mi1•anda, Luiz Domíngaes, Ro· 
dt'igues Fernandes, Clll'istino Cruz, Ra,y· 
mundo Arthur, Anizio de Abt'Cil, Bezer'ri! 
Fontencllc, Virgílio Bl'igiflo. Franci co ·i:ti, 
. João Lopes, Elcy lle Sorrza, Fonsoca; e Silva, 
Abrlon Milanez,Mfonso l'o>ta, Colso do Souza, 
.João Vieil':l, Moreira Ah·e.>, ,Jnlio de Mello, 

Berna.nd~s de f[tria, Lamouoier Godofredo, 
Henrique Salles, Camillo Soat'o5 Filho, C;u·:,,s 
Ottoni, Sabino Barroso, CaJ•,·alho Brit to 
Artlmr Torres, \Vencesl:lo Br·az, Bet•n:u·d~ 
do Campos, Doming11es de Ca.scro, Franci~cu 
R ,meit•o. Valoi~ de Castt·o, Costa JtHJillJ' 
Arnolpho Azevedo, Fernando Pre3tes, Ania.: 
ral Cesar, Leite de Souza., Pa.ulíno Carbs 
Fraucisco Malta., Candido Rodrigues, Rodo!: 
pho Miranda, Benedicto d e Souza, Abdou 
Baptista, Març:J,l Escol'oar, Angola Pinheiro, 
James Darcy, Domingos Mascarenhas e 
Campos carticr. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P:reilident.e-!'\5,o lravendu 
numer•o Jegnl para se procedot· :(,; Yotaç·õ~s 
das materias constan&c.> da ordem do <lia , 
passa-se 1t mataria om discussão . 

PRntEIRA PARTI'; DA ORDEM DO DIA 

Cornelio do Fonseca., Arthnr Orlnndo, O li- d 
veira. Valladão, NrJiva, Ca:~tt'o RCJbcllo, Au- E' a.nn'uuciada a lscussã.o do projecto n.4Jl), 
!l'Usto de Freit;\s, Bornardo H1Jrta, Galdino !lc l!J02, ;~utorizando o Poder Executivo a 
~ abt•it• ao 1-Iinisterio da Fazenda o credito d~ 
LoL·eto, Si!. Fruíre, Amet•ico de Albm1uerque, · l.OOO:OOO$, supplementar ~~ verba 17, llo 
Belis:.trlo de Souza., Lomenç>u Ba.pti~ta. Ro- a.rt. 23, da lei n. 834, .de 30 de dezembro do 
dolplto Paixão, Pa.Uua. Rezende, Jose Lobo, 
Alvaro do Carntlho, Camlido de Abreu, Cll.r- 1901 · 
los Cavalcanti, Francisco Tolentíno, Elyseu Ninguem pedindo a palavrn, é encerr:\da 
Guilherme, Soares dos S~ntos e lJiogo For· a discussão e adiada a votação. 
tuna. E' annunciada a :3• discussão do Pl'ojocto 

Deixam de compat•ecer,com caus:1 partici- rr. 257, de 1901, autorizando o Podei' Ex. 
pada,os Srs. Oliveira Figueiredo, ·wanderley ecutivo a abl'ir ao :Vfinistel'io da Industria, 
do Mendonça, José Euzebio, Urbano Santos, Viação e Obras Pnblicas o credito de 
Guedelha Mourão, Pauln e Silva, Ermirio 3:96'2$912, supplementar á veeba. 6•- Cor· 
Coutinho, Malaquias GonçJ.!Yes, Es\acio Coim- reios-du art. 9a da lei n. 746, de 29 de tle· 
bra, Pcllro Pern[Lmbuco, Raymundo de Mi- zembro de 1900. 
l'anda, Arroxellas Galvi'í.o, JÕvinia.no de Car-
valho, Felix Gaspar, S::ttyro Dias, Adalberto Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
Guimarães, Vm•gne de Allreu, Pereira Lima, discussão e adiada a votação. 
Cruvello Cavalcanti, Paulino de Souza, João São successivarocnte som dobato encel't'a
Lui;; Ah·es, Leonel Filho, E(lll<trdo Pimentel, dos em 2' discussão os ar ts. 1• e 2• do pro· 
Moreira da Silva, Barbosa Lima, Victorino jscto n. 5, de 1902, autorizando o .Poder 
Montsiro e Alfredo Varella. · Executivo a. abrir ao Ministerio da Industri~, 

E sem causa os Srs. Stt Peh:oio, Indio do Viação e Obras Publica._s o cr.:Jdito extl·ao:\li
Brazil, Dias Vieira, Frederico Horges,Pereira nario de 2e:983$840 p:tra pagamento de reu· 
Rcü, Teix:eira de Sá, Bl'icio Filho, Pot'eira. cimentos de a.posentadot"ia. devidos a o e11gn· 
de Lyl'a, Elpidio Figueiredo, Euzebio de An- nheiro Emilio Odebreckt, como cl1efe de dr· 
drade, Leovegildo FilgnBiras, Tosta, Rodri· stricto da Repartição Geral dos Telegrapilos; 
gues Lima, Eduardo Ramos, Mltl'Co~ino Mau- ftca.ndo adiada a votação: 
ra., Moreira Gomes,AugJisto de Vasconcellos, São suceessiv:J.mente sem debate encerra· 
Erico Coelho, Fidelis Alves, Jo:~,o Baptista, dos em 2" discussãp os arts. 1• e 2• do pro· 
ttatvão B~tptista, Silva Castro, Laurinrlo jecto n. 6, .de 1903, autorizando o Po~e!' 
Pitta, Julio Sa.11tos, Henrique BJrges, ·Carlos Executivo a ahrir ao Miniaterio das Relaçoel 
Teixeira Brandão, Fmncisco Veiga, Viria to ExtBriores o credito de 120:000$, ouro, snp· 
Mascarenhas, Bernardo Monteiro, João Luiz, plementar á. verbn.-Ajudas de custo- 6' do 
Gastão da Crtnha, Ribeiro Junctueira, As to!· art. 8• da lei o. 957, de 3D de dezembro de 
pho Dutr:1, David Campist:J., r'rancisco Ber· 1902, il.cando adiada a votação. 
nardino, Ante1•o Botelho, Carneü•o de Re· Siio succe:shramen te sem debate encerea· 
zoude, B!}COO d~ Paiva, Adalherto Ferraz, dos em 2• discussãJ os arts. 1• e za do pro:-
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jccto n. 9, de 190::t. a.utorizlmdo o Pt>esidente 
d;t Rcpublica. a abrir au l\Iinist.orio da. In
dustrht, Viaç:io o Obras Publicas o credit.o 
cspeci:tl de 1.100:000$ para. occorr(•l' ;is dos
pozas a realiz::tr nos oxorclcios de 190:), J9,J4 
u !905 com a represon taçfio do Bt·azil na. Ex
posiçã.:J Univer:nl de S. Luiz nus Estallos 
Cnidos da. America do Norte, ficando adladét 
l votação. 

E' annnnciada a contlnuar,·Iío da P discussiio 
do projocto n. 2 A, do 19o:;, pl·oro,~·êtndo p0r 
;:;90 dias o prazo de quo tra,ta o art. 2" do 
capitulo 5° da lei n. 939, de 29 de dezembro 
Llo 1902, a contae do termo a.ssignêulo no re
fcl'idt> a1·ügo e d<.tndo outra.s proYiüencias, 
com substitutivo d11 m11ioria, da Commis fio 
de Constltnição, Logislaçào e Ju:;tiça., voto 
nm sepJ.ra.do do St·. Frederico Borges e im
pugnação a e:;to voto pelo Sr. An!-!·clo Pi· 
nllCil'u, membros da me~ma Commis:;;·-,o. 

O ~r. Presid.ente-Tom a pal:tvra 
o Sr. Azevedo Marques. 

O §1•. tl.zevedo J\:Iarques-E' 
em verdade singu.la1·, Sr. Pl·e::;illentC', o que 
me vae no espírito noRte liwmonto ao as· 
~umir <.~ esta tribuna da qual tantos to
mores sempre tenho. 

Parece-me, Sr. Presidente, que se opera 
uma inversã.o na Ol'clcm natm·al da.., cousas, 
pois que cu, um lrnmilde rop1·user.1tante do 
provincia, venho hoje defender u Distrieto 
Federal, em contest:.tção precisamente n. um 
illustro representante de3se mesmo Di::;tricto 
Feder<.tl. 

Venho, sim, resp:mdm· ao discurso hontem 
p1·oferido pelo meu distinct'J amigo, Sr. Si.t 
Frcir~. a quem peç~o venia para não me 
cohibir na fra.nrJlteZt.L com que vou fttllltr. 

Cabe-mo essa honra simplesmente por ter 
a sorte me designado para relat0r do parecer 
dt~ Commis::;ão de Constituição e Justiça 
acerca. do projecto em debate ; não fõra 
i~so, e os mous l'eceios de sempre se aggra
variam, por certo, dea.nte da competendn., 
do talento e dos meritos comprovados de 
S. Ex. 

0 SR. SÂ FREIRE~Isso é bond<tde de 
V. Ex., exclusiYamente. 

0 SR. AZEYEDO MARQUES-Ma.s, a minha 
missão nef!lta tribuna é, antes de 'tudo, a 
llefes<~ da Constituição da Repuhlica. 

Sem mais diva.gaçõos, que o assumpto não 
~omporta, entro na analyse d? discurso do 
rHustre repres;:nta.nte do DistriCto Federal. 

S .. Ex. fez bem, conforme eu disse hontem 
em aparte, em come~ar sua bella oração 

Vol. IT 

constatando que apenas vinha cump1·il· um 
dcvm·, que Yinln apenas ser coh01•ente com
sigo mesmo, eom o voto fJUe tinha dado an
toriut·mente, quantlo foi artui elaborada rt 
lei n. 939, de 20 do dezernbro de lD02. qw' 
reorg"i.lnizou o Dist1·kto Felteml. · 

O SR. SA' FRElRI~-Assim di.:;.:e porquo, j;t 
tcntlo a CommlssftO do Justiça, dado p;trocer 
favoravel, l'Cconhe~o que não po.sw vencel-a 
nessa, campa.nha .. 

O SR. AzEYEDo :\IARfJt:ES-Fol antes o sen 
saber de jurisconsulto que est.;tva gritando n~t 
pl'Opl'ia conscienci11: não lla iacJnst.itneiona
lidatle no pl'ujecto; a lei n. 939, vot.atlll. po1' 
oste parlamento com resultados bcnelicos vi
síveis, narja, tem de inconstitncionttl. 

0 SR. SA FHI-:IIW -V. E.'\. a pez;u• do seu 
recon!tecul.o tidnnLo nã.o potl<mi. })l'U\"at' n. 
constit.ucioualidatlc tlo projecto. 

O Sn.. AzEVEDo 1\l.\IWL'I·:s -- .\!-fl'Uu(,\1.'1) a 
V. Ex. e compt'oiueLto-mc a demonsrt·ar. me~
mo por.tn !.o V. Ex., enjo testemunho invoco 
(embora aque: i<l. musm;~ cohel'Utlcitt o inlliua 
de unn capit1daç-ão ctpt•cs:;.;a, m:LS que cu 
leio no f'llllllO tl<~ alma uo V. Ex.), que é cun:'!
titucional o p1•ujecto em debate, como jti. o 
era a lei n. 9:3!1, do anno pu.sswJo. 

Comcçon o nobre DepntLl(h> mostt·m1do. 
sem o qnorer, <t fraqnoza da cansa que de
ftmdia, porque precisou attor-so a pali.wra.-~ 
de um discurso não revisto do S1•. Cassiano 
do Nascimento. 

O illustre represent:tnte do Districto Fe~ 
deral, lida.dor do fól'o, advoga.do notavel. 
bem sabe, quando um defensor precisa de 
minucias, signal é do que a causu. vae mal. 

O SR. SA FR.EIRE- Isso demonstea fra
queza do defensor e não da cans11. 

O SR. AzEVEDO MARQUES-O nobre Depu
tado disse que o S1•. Cassiano tl.o Nascimento 
foi o primeiro a confessar que se t1•atwa de 
instituir a dictadura. municipal. O Sr. Cas
siano do Nascimento explicou, o que aliás 
soria es~usado, dizendo em aparte: não, nilo 
penso que haJa dictadura, não disse que 
haviílo dictadura municipal, não sou rcspen
sa.vel por esse discurso que não revi. 

O nobre Deputado pelo Distl"icto Federal, 
porém, continuav<t insistindo e rebuscava 
mais fr11gmentos para comprovar a sua, 
these. 

Ivlê.1s, não obstante a contestação formal 
do nobre Deputado pelo Rio Grande, peço 
permissão a S. Ex. e á Casa pttl'll. demons
trar ligeiramente que não ha, que não se 
pretende no projocto uma dictadura muni
cipal. O que é DICTADt:RA ~E', sem d.uvida. 
o imperio absoluto da. vontade pessoal de UI~l 
goYel'nan te ; é a auscncb do normas const1-
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tuciooaes ; é, por exemplo, o estado rle ·sitio dosre~peitando os pr incípios da Constituicão 
amplo ; é o rvmpimento do art. 72 da. Con- Feder.:tl ~ Não. Conseguiu temente. e llc oslâ 
stituiç?to; ó a. cessação das garantias dos di· subordinado por estA circulo de forro , cuja 
l'eitos individuaes ; é a. suppressão dos re· fuocção, Sr. Presidente, é qua.si exclu8iv~. 
cursos Je.,:a.es do povo o~primido ; é o dcsil.p- moob garantir este mesmo povo em nmno 
pa.recimento· dos dire1too ; é a. mo1·te da do qual sa pede a. t•ajeição do projecto. 
liberdade, da segurança. individual e <la ( ,lluito bem.) .. 
propriedade. A ga.rantia dos d!t•Jitos, as liberdade3 pu-

O SR. GALEÃO C.-\RVAI.IIAL- v. Ex. está. blicas, a segurança individual, a. proprieJade 
confundido dic~adura. com despotimo. Póde a vida, t uclo ,:.o povo está. garantido uuica: 

, . . , .. d . 1 <Y"l mente pela Constituição da Repu bl ica no 
havei dt .b u1a e., .. • 1 :wt. 72, no capitulo importantíssimo que se 

0 SR. . AzEVEDO MARQVES - A dictadul'a intitula - DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS - e 
não póde deinl' de ser synonimo du despo- ahi vemos que a t :>do p:>il~r consti tuitlo, 
tismo ; dictad t•ra lerwl não t!omprchendo, como a todas as leis OI'dinarias desta nação a 
não posso comp1•ehendel' porque a idéa. da Constituição p~~obibe que impeça ai .:uem de 
lei, segun-:lo o nosso r <Jgimen e dos p-Jvos .ft~zer ou deixar do fazci' o que a lei b;u;iea 
cultos, se cont1•apõe positi vamcnte <t idéa. de · psl'mittir ; garanto a igualúade pc•·a.nta a 
díctad·wa ··lei, uio admitte privilegio do ra9a, de.;oo. 

Dictadum é a nogaçiiQ do. lei, é o dcsu.p· nhoco fo1•os de nobreza; a.ssegul'a. a li bordado 
pal'eCímcuto da lei : como, poi s, dictadura I'oli io.sa. a. liber dn.do de pen&'\mento, a libcr· 
di1fm•ente d<l despotismo 1 dado de locomoç.'\o, a. li v.re li.:!S·Jcia.ção c o 

Ora, sendo ostos os principias incontes- direito de. r eunião ; a r epresentação aos 
ta vais perante a. scioncia, como até pera.nto podct•os publicJS;a denuncia. contra os abusas 
a simples lexicolog ia , SPgue-se que si o Pro· das autorida.dea ; a. lnvioh~bilidada do asylo 
·feito fos>e um dict((d~r. no senttdo máo um individual; a. liberdade de imprensa (Oh! c 
que ex-ad11e1•so se pretende, poderia. governar O$h, onde poderá. existir maior c mals asse
despoticamente, dio;criciona.ria.mente, arbi· guradJ. do que ac~ualmonte no Districto 
trariamenw. Ora, vaj-unos si isto se dá, Federal ! . . • ) ; a. pl'isão antes de pronuncia 
no dominio da lel 939, do anno pass11.do, o se fó t•a do flag,•anto ; a defesa nos processos ; 
isto se dará. no dominio do presente projocto, os L'Jcursos da.> decisões ; o sigtllo da corres· 
cast> seja. elle convertido em lei. pondenclu. ; o habeas-co1:pus ; o exercício du 

Devemos encarar · os tas questões ~ndo qut~.Iquer profissão, o te. etc . Si a.sa;m é , si ~ 
sempre dea.nto dos olhos os princlpios baslcos Prefeito é escravo da. ConstHulção e não pódc 
sem os qua.Js não ha nota. segura. . E' somente c >ntt>:\riar tudo isso ; si, por ouko la.do. no 
á luz dos principias, á. luz dos axiomas quo circulo mais restricto das suas attribuições, 
p odemos c(legar ao conhecimento d& verdalle. não póde crea.r nem elevar imposto3, p;:rgun-

A lei 93J, de 1902, em suas disposições to: qua.l a differença. a. estabelecer sob o pon· 
transitarias. a.rt. 2°, diz: to de vish constitucional entre o r egimen 

(I A eleiç<10 para ~ futv.ro Corue~ho Muni· anterior dos CJOSelbos munlcip:tes (l o 
~pat . se1·á feita. 180 (cento e oitenta) dia! actuál ~ . . 
depois da publicâçtro d a presente lei. Si o Prefeito, subsiituindo o Conselho, de
.. Pa1·agrapho unico. Dttrante esse pel"iodo ~ cretar leis o1l'enslvas a. Constitu ição; si fizer 

·Prefeito administrD>'â e gol!ernarâ o Districto leis inconstitucionn.es,unicas contra. as quacs 
Federal com plmtiturle de p:Jderes, EXCEPTO o os intm·essados .podem l'eclama.r, estes terão 
DE CREA.R. E ELEVAR IMPOSTOS.» O remedio Da. propria. lei, ÜtO é, OS rowrsos 

'Eis ahl; portanto, a. propria lei creadora. estabelecidos. -
deste regimen, que impropriamente se tem Quer o dizer (;ue a vontade . absoluta._ o 

·chamado 4icto4ura . municipal, impondo umt\ pessoa.l do PrJt.-ito não é o qna impera. nao 
r estricção de alta. ponderação, uma restricção é o que dicto. a lei , porque cont ra esta von· 
caracte~lstica, a. ponto de b:mir de qua.lquer tada ha os recursos que as le:s respectiv~s 
espírito meditã.do a idéa de uma. dlctadura. : teem · creado. · 
O PRFEITO N Ã.O PÓDE CREAR OU ET,EVAR V V • E E li: , sabem perfeitamente . que SÍ .o 
l~!PosTos . (Muito bem . ) Prefeito decretar qualquer lei que lh·a. d1· 
· Onde, póis, dictadura ~ reitos adquir idos ou intm·e~es garantidos, 
Mas não é só isto; ha. aioJ.a., principal- os otfcndidos podem interpôr o recurlO 

mente, a. contrapor à vontade do Prefoito a legal. . . · 
Constituição do. Republica.. Isto não poderá ser u rna.diotadura. 
·· Porventura o Prefeito, no exercício desta . Díchdura é o ABSOLUT ISMO (noteQl .O t er!ll(l) 
pll:lnitude de pode1·es, n :> desempenho dessa .de uma. vontade ou de muitas . vontaàes; 
mandato amplo, poderá. governar e a.dmi- mas não é, como pa.Nce aos impuguadotc.i 
nistrar o Districto Federal desconhecondo ou 1 do projecto, a uNIDAD3 do governante. 
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Eliminem se as garantias constitucionaes Veja V. Ex. qual é o sy.:.tema. V. Ex. o 
o dez ou vinte intendentes eleitos serão dieta- sa.bB perfeitamente ; (rli1·igindo-se ao :s·r. ,','â 
dol·cs. Frei1·c) eu estuu ensinando o padre..:nosso no 

o SR. SA FREIRE-E durante 0 tempo em vigario. Attenda, aos princípios ; não perfja 
c
1
ne 0 processo do recut·so estiver correndo~ de Yista as bases do systernu. porque cahir<t 

no ab::;urdo 0111 que calli1t, embora saben'lo 
O SR. AzEVEDO MARQUEs-Mas este incon- bem tlUO cahia, de dizer que é inconstitucio

veniente não fica sanado no regimen quo nal o projecto. 
o nobre Deputado quer re3tabelecor. Já. temos, pois, para demonsteação do erro 

No regimen do ConselhJ i\Iunicipal esse constitucional dos illustres impugna.dores do 
mesmo inco~wcniente dar-se-ha. peojecto, o caso da não e!egibilidatle de um 

o SR. J .. zEVEDo MARQUES-Si 0 Prefeito dos pod~r.es?oilstituidos, e importa.nte, como 
Mnnicipa l é dichdor, tnm bem do Con.~elho 1 é 0 J ud!ctarw · . . _ 
se poderia dizer a.mesnu cousa, confol'ille {1-g~r~ pergunto: onclo na Constrtmçao o 
quizessemos encara,r. petnelpto de que deva forç-osctmcntc ser 

O facto. de sm· _eleito directamento pJlo ~~~i{gs 0d~~~i~~~!~~t.~r~~i~~~a~l~ ~~Hl~,\~:~~e;;~l~ 
cJl'?o o leitora~ .n~t~ au,.:.n;~a~ t~t ~a~·a 0 ~)':0: t11ição a creação dessa. m~t~d:ul~, ou mo.~ no 
l!a~: .os m ~HHClP~·~· as_ '"'.a1 antJ . .ts 0 0~~ 10 ele rcpt·esentan tos na munlclpa.llllade, ol(Htos 
cm:sosc~nttaas \Wlaçoe;, e o~.tle~potl'SI~?s dit•cctammüe pelo sum·agiu popultu·'l!Sã.o 
q.u? por,entura ° Consel.ho H:nh • a. pt.t-~ ha.; al>solut:tmente nã.o ha na Constitnic}ão. 
t!Ca.r. Vamos enconl;rar,sim, nt\ lni on.rHNARl.\. ema· 

O Sn.. BEZA:MAT- E o Prefeito Vilm do nada do Congro~so Nacional; c, porf;t~nto, 
povo, porque o po,·o o accoita e o applaudc. osso mesmo Cung-l'osso pú.lc, s~m a, meuo1• 
(Trocam-se otltl'ôs apartes). duvida, revogar a. lei or•.liQar~a, que ó a de 

' - ' ' . . 1892-quo organizou o o:~tricto l•'oderal. 
. O sn; ~ZEYEDo MAR;~1:Es-:- Sr. ~ros1d:mte• 0 art. m da Constit~içilo em que se fumh,u 

\OH. a 0 0I a resp9nde1 .t este, ::rcur~mlo de toda a ar•gumentaçao do nobt•c Deputado. 
ap:tr tes, ~ proposito desta qne.:;tao qtu é r e- Sr. Sá Freire, nfto contraria 0 exposto. Diz 
almente l~toressa.nte. . elle : «Salvas as restricçiies e.~pccificadas 
. St•. Pt•estdente, no regtmen reyresenl.a- na Ciinstilitiçr.ío e nas ltJis {edc1·aes, o Di$/J'Íclri 

!.t,·o [ed~r~l quo tm:.no~, . sabe V: Ex .• a Federal é administ;·ado pelas aulol'idadcs mu
carac~oe :tstJCa do pi'lDctpiO eloctiYo, pelo nicipaes. » 
qmtl todas as democradas se batem e pelo C1' • ,, ~ ,. , , 

qual nos batemos victoriosos, nem sem- P.oo.?nto <lo V:~ Ex: a qu~ ~E~S ?FLDE~A~~ 
pre consiste em serem electh·os ToDos o:: sc. Iefero o arti 0 0 (~a. ConstttUlç.w, ~.erttO ~t. 
poderes, mas· sim ALGUnS desses poderes. le1s. fetleracs ;an tcrwros ~ ellas ~, Nao ; n;~:> 

Por is50 vamos a Constituição Fedel·al póde ser_. Stt? TODAS ~s LEIS . r·E_D~RAE.'i. 
estabelecendo como primeiro e primor- Lo_;~, e1s alu a pr.oprla Co~stttmyao ,.es
dia.l · prhcipio: são orgãos da sob::mwia na- tatumdo a competencut das le1s ordmauas. 
ciona.l, o Podei' Legislativo. o Executivo e o O Congresso Nacional ó a. entjda.ue unica 
Judiciado, (al't. 15). O Poder Legislativo, revestida de competen.-:h constitucional para 
diz ella. ha de ser eleito directamente pelo regol' o modo de ser, sobre a organiza
povo (art~. 28 e 30) ; o Executh·o igualmente ção, a vida. do Di~tricto Federal. 
hn. de ser eleito directame:1te (art. 41) ; mas 'd 1 • 
apresenta logo o Juiiciat'io como excepção do O Sa. SÃ FREIRE-Mas po e exc uu· ns 
rcgimen da. eleição. E niogucm dirá que autoridades municipaes ~ 
este Poder deixa de ser blvez o mais impor O.SR. MIRANDA C:aAvEs-0 systema repu-
tanta como garantidor dos direitos popula- blicano é autonomo municipal. 
res. Elle é um orgão da soberania na- 0 SR. JESUINo CARDoso-O Congresso Na.-
cional. cional, soberano no regimen, é competente 

O SR. SA FREIRE- V. Ex. comprehende para dictar leis ao D1stricto Federal. (Apw·-
municipio sem representantes 1 tes.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- Chegarei lá. 0 SR. AZEVEDO MARQUES-O Districto Fo-
. Eis ahi, senhores, a propria Constituição derãl não póde deixar de obedecer ás 1 Jis 
~rmittindo que um orgão importantíssimo federa.es. 
~ssa soberania, como seja o Poder Judicia-· 0 SR. ALVARO DE CARVALHo-Nós vimos 

Plo, não seja.· eleito, e sim nomeado pelo Po- do municipio, como viriamos do individuo. 
der Executivq. A despeito dessa nomeacão,que 
~dvém de outro poder, é o Poder Judiciario O SR. AzEVEDO MARQUEs-O Districto vive 
mdcpendente e harmonico ante os outros. dentro da.s normas que foram traçadas prlo 
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Congres3o Nncioual e dentro da~ raias estn.
belceidas. 

0 SR. JESUINO CARDOSO- 0 Congt•esso ~a
ciona! ê o poder constituinte do Districto 
Federal. 

O SR. SA Famn.E- E quem contesta. ·> 
O Sa. AtEVEDO MA!tQçcs-Logo, Sl'. Pt·esi

dento, e ninguem poderrL negar, Jogo as auto
r idades m uoicipaes, istoé,as entidades locaes, 
que devem ADYI NIS'I'RAR (este é o termo ex
pressivo da. Constituic)í.o) o Districto Federal 
são crecLÇii.o do Congresso Nacionttl, 

Eu peço ao nohre collega que me attenda. 
Qual o crcador da.s rmtorida.de~ GOVER.NA.
TIVAs do DL~ricto 1 ::-:ão me refiro ás autori
dades, OU antes U.OS fllDCCÍOUi1l'ÍOS ~U uaJternoS 
do secretarbs ou de repu.rtições do Dis-
tricto. i 

Rofl.t·o-me á. administração ou gove1•no 
municipal . Quem os pOde crea.t•1 São a.:l lei~ 
fedcraes que os cream e lllos tl:lo vida, como 
podem Slli•Primü•, Não e cortamento o Dis
trieto Federal, porque antes da. lei ordina.r ia 
esse Uis ~ricto nã.o tinha. en tida.Lies propria.s . 
(Apa1·tes entre os 81·s . Sei Fn~ire e A•·thur 
Lemo,·.) 

·O Sn. AR.T HVR LEl:os- Verdadeiramente o 
Distr ieto,Felleral não •! município. 

O Sn. SA FREIRE - Hei de demonstrar 
que o é. 

O Sn. AnTHUR. T.Euos-E' uma instituição 
Stli gene ris; nã o é. tam bem um Estado. 

O S!t. AzEVEDo UA.RQucs- Eu dizia, Sr. 
Presidente, que as autoridades governativas 
do Districto sii.o CL'eaçã.o da.s leis o••dina.rias. 
Em virtude 'de que existiu o Conselho Muni
cipal ? Quem foi que creou o Consel11o ;\fu-

. nicipa.l, cuj:.t restauração o nobre Deputado 
tanto propugua.?- Foi a. Constituição? Não. 

Foi sim uma lei sa.bida. do Parlamento Na
cional. lei. portanto, que podia sei' r evogada 
no dh\ seguinte, como n pórle ser hoje . E ai 
em vez de se deoretilr, ua lei do !892, ou m~ 
de 190.2, que o Distr icto Fede1•a.l se gover
llas.>e por um conselho <le 10 ou 20 i nten
dentes, se tivesse decretado que o fosse por 
um só inten<Lente ou prefei~o nomeado pelo 
P residente da Republica, seria. a mesm11 
cousa por:~.nte a Constituição. O Congresso 
Nacional o po:iia fazer e, portanto, o póde 
hoje. 
. A lei <le !892 organizou o Conselho Muni· 
cipal. A lei de 1\102, dez a nnos depois, 
dean\:J tla.s conveniencias <le occasíão , podia, 
sem duvida. der ogal', como fez, ·a outra.. 

E nas sull.s disposições transítorias aboliu 
temporari~tmente o Conselho Municipal para. 
o substituir pelo Prefe ito MunicipaL 

Eis, pois, o pril)clp:o do ar-t . 67, que não 
f;worece a opinião do nobre Depu tado . 
tanto mais que, é de notar, esse a r t .. a7 
cogita do, «AD)nNISTR &{:Ão )) (note-se IJem 0 
termo) ; e não falia em REPRESK'ITA•:Ão 
tlo Districto, ao sen tido em que o nobl'a 
Deputado parece entender para qu erer, 
como pt•incipio, a. eleição . RE:PRESE;\'TA NTP.S 
do Di:>tricto Federal , eleg íveis direch\mentc 
pelo povo do Districto são un icamente os 
Deputados e Senadores fcderae~ . Esses siw. 
representam o poro, devem receber man· 
dato nas Llrnas. Os administmdo•·es, porént, 
não precisam sahir d(ts urnas . São cou8aS 
bem differentos . E si o govet•no municipal 
do Oist l'icto fosse o ve t•dadeirv reprmentl\ tti.c 
da. vonta.de popular, a. que fic.'triam reduzi
dos os Deputados e Senadores federaes 1 

Sr. Presidente, o que acabo de expol', al~m 
de ser deduzido do propr io art. 67, invocado 
pelo nob:e Uoputado, estil. mais clat-amc.ntc 
no al't . 34, n . 30, da Constituiçlio : 

<<Compek PRlVATlVAMENT" ao Ccmgrc;J~ 
Nacivaal- legisla•· 80b t'C a Oi':J(m i.:açc1o i.Ctt · 
nicipal r.lo Dístricto Federal .» 

E' ess!l o tex.t{) docisivo que resol vc a 
questão c que nã:o póde osta,t• em dosharmoni~ 
com os on tros. Elle ó bem claro para d ispcn · 
sar intor·pretações. 

0 SR. MOREIRA A LVES - E' OU não vet'
J<\de que a Constituição estabeloeou a aui.Q
nomia mun icipal e que sem Cotlsnlllo Muni
cipill não póde haver auto nomia ? 

0 SR.. AZEVEDO MARQUES - A Constituição 
no ar&. 68, t<~mbem invocado pelo Sr. ::i•i 
Fr eire, Msegura. a autonomia municip:J.l 
PARA OS MUl'lCli'IOS DOS ESTADOS. MaS O (!HG 
entende V. Ex. por autonomi~\ municip<LI, 
deunte d~sse artigo? 

o· Sa . MOREIRA ALVES - 0 di t;eito de se 
goYernar por si lUCS!llO, dentro dos limite; 
da lei. 
. o Sn. . AZEVEDO MARQUES - Ahi e.>tá

odent>·o d o; limites da lei» , Que lei e que I i
mites~ Vou <lizer :1. V. Ex. 

A Constituiç.'io no citado a rt . 34, § :Jo ..lá 
ao Congresso Nacional · a. faculdade PR.IYA· 
TIVA.-note V. Ex. o r igor dos termos- pm·a. 
legislar sobre a organização muhicipal do 
Di~tricto Federal ; logo é o Congresso NaciO· 
nal o co!llpetentc par<~ t ratar de toda a 
organiZação municipal do Distr icto Federa.!. 

. 0 SR. . MOREIRA ALVES- 1\Ias esse artigo 
nii.o está subordinallo a outro que trata rlo 
município? 

0 SR. AzEVEDO MARQUES - Não baraliiC· 
mos. Eu vou por partes. . . . 

Em virtude desse artigo veiu a. lfll ori\1- . 
ntwia de 1392 gar ttutindo a autonomia da 
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Distl'icto Federal. Sa.hcis eomo ?. Não admit
tinllo contlictos entre os nogocios peculiares 
do município e poderes out1·os constituídos da 
~aç~ão ; não permittindo que a União ou o:; 
Estados possam annullar as dcliboruçõcs, le
"almcntc tomadas, pelo dist1·icto ; confiando 
~o Distl'icto Federal a taxação e cobrança de 
seus impostos, confiando-lhe as ubras muni
cipaes e tudo quanto diz respeito á vida 
IocaJ. Eis a <tntonomià, quer dizer: o Dis
tl'icto Foclel'al dentro da lei de 1892 agia 
pol' si só, com inteira liberdade, sem da1· 
.satisfações ;:L União e muito menos aos Esta
dos, tendo simplesrnonte do respeitar os di
l'uitos lndividuaos ostabelHchios na Consti
tuição, podendo os interessados recorrct· das 
docisões da autoridade municipal pa1·a o Po
d• !· l' Judiciario cunka tudo aquillo que fe
ris:ie r)s ~cus direitos. Eis a. autonomia. 

Não t!, por·t~m. :;onhoros, a electivida<le de 
um dotorminatlo nume1·o do suppostos re
pt·cscntantes popttl?ot'CS. 

Attondamos aponn.s pitl'a a significn.çào 
littoral das palavra~, o veremos que a-aul.o
nomia- nãu expt>imo outra,cousa. 

Depois, o art. 08 nem é applicavel ao 
caso, porque elle estatuo a regra para os 
Estados, para os municípios communs e não 
para o munieipio especialissimo como é o 
Districto Federal. · 

~Ias não quero com isto dizm· que negada 
deva ser a autonomia do Districto Federal. 
Eu a reconheço, sem embargo da doutrina 
que estou defendendo. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Mu.s quem faz os 
orçamentos, na. hypothese de pass:tr o pro· 
jecto? 

0 SR. AZEVEDO MARQl:"Es-Será o Prefeito,. 
durante o seu governo ; será o Conselho 
quando govm·nar, porque a lei federal assi!ll 
manda e ella é competente par~~ o mandar. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Mas onde vao a 
autonomia do municipi~, si elle não póde 
fn.zer seus orçamentos ·? 

0 SR. AZEVEDO MARQUES -~Ias si foi tt lei 
ordinaria feita por nós, que deu competencia 
ao Conselho·para fazet• os orçamentos, essa 
mesma lei póde vir e dizer : não quero mais 
que essa competencia resida no Conselho, 
111as sim no Prefeito durante certo tempo·. 

Então uma lei ordinaria não pôde ~~vogar 
e alterar outra ? 

O SR. SÃ Freiro- O argumento não está 
na. altura de V. Ex. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO- Só O l'J
speito que V.· Ex. nos met•ece obriga-nos a. 
ouvir isto. (T~·ocam-se mHitos o~!t;·os (!partes. 

. 80am os tympanos.) 

O SR. Azl·:vEno ~!ARQUEs-Oh! ~Ias façn.m
me o fa.vo1• de Jizcr onde ost<:í. a. g;trantia. 
da oxistencia do Conselho Municipal. 

0 SR. MOREIRA ALn:s-No art. G8 Üll, 
Const.ituição. (Trocwn-se varios r!pto·tes en
tre o.> .'31'·'· Alvaro de Cw·txtlho, Paula Ramos, 
r·b·tlwi' Lemos, JJO?·ei1·a Alves e nwitos outros 
.','n:. Deputados. Soam os tympanos.) 

O SR . . \ZEYEDO 1\L\.RQUEs-Sonltore:'l, posso 
dizer que não fni om·ido. Es1;a questão do 
tlizor-so que é principio republicano o ele~ 
etivo teria todo o cabimento em umi~ con· 
stituinte: nlê~S a ques~ão est;L hoje irre\·oga
vohnentc rnsolvicht, salvo uma nont consti
tuinte. 

O Stt. JESL'l:'\O CAJUlozo- Depois, V. Ex:. 
está argumentando, e com prefc'l'enci;t, p:tra 
justilkar o rogimen de ex·~ep<}to <~l'e<Ldo por 
motivos ponderosos, de ot·dom publica supe
rior. ( 1'i'OCC!il'/,· se muitos Cl}JrWtes, ,\'oam OS 

tympcmos.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Si nós estivos
semos, dizia. eu, em um Congre:3::;o Consti· 
tuin te, o tt·a.tassemos de determinar os 
casos em que <.L inve5tidura. de poderes de
vesse sm• foita por eleição, teria e a h i mento 
a. q ucstão levan ta<la. Mas hoje està isto de
cidido; fui a Con~tituiçào, que nenhum de 
nó;~ quereri't ferir on revogar agora em 
sessão Or'dinaria, quo determinou que o 
Congresso Naeionu.llegislarla sobre a organi
zaç:·to do Districto Federal. 

O SR. ~fmANDA CuAvEs-E' um argumento 
irrespundi vel. 

O SR. ~IoREIRA ALVEs-Ga.rantindo a sua. 
autonomia.. -

(Tt·occ.m-sc mHitos outrns apa1·tes. O Sl·. 
Presidente pede attenção.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- Que é auto
nomia municipal ? 

0 SR. c\..LVAlto DE CARVALHO-A Consti
tuição o define claramen I, e. 

. 0 SR. AZEVEDO MARQUES--Onde está ~ 

0 SR. AL~."ARO DE CARVALHO- Nomeação. 
do prefeito pelo Presidento da Republica, 
!J'overn~tnd.o simultaneamente com o con
~elho eleito. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- :Mas isto não 
est<í. na ConstituiÇio. 

o SR. SA FREIRE -Nem é necessario 
a Constituição definir. (Trocam-se ·varias 
apa1·tes e p;·otestos.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES - Sinto profun
damente 11ue a minha 'incompetenci<~ (nao 
apoiados), a minha palavra despidu. de valor 
e de belleza não tenha o poder de persuadi!· 
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os meus nobres collegas e que a discussão se 
estabeleça do modo por que está succedendo, 
a ponto de, por veze3, quasí mo fazer suspei
tar de certo descaso para o orador. 

0 SR. HEREDIA DE S/1.- Não apoü•do; OS 
ap;wtes até prova.m a ;tttenção ao discurso 
ue V. Ex. 

O Sn. AzEVEDO MARr<UE>- )restas condi
ções, Sr. Presidente, d.l~do quo não lwja me· 
thodo e Ol'dern n:L exposição, tm•emos '' con
fusão. 

Mas, como dizia, que t'.l at1tonom:a muni
clp:tl? Onde cstâ n:t Constituição? 

O Sn .. ALYARO JJJ·: CARYALIJO-E~t:i n:t dou
trim.t que obrig:• us Estados a lcgisl:u·om subro 
esta. rn:1t01'Ü1. o quo oxis~ na Capita.l d:1 
Repuhlic :t ó o preCeito nomeado pelo Prcsi• 
dente d '' Repu blica, com um conselho c lei tó. 

O Sn. JESUI:'i'O CAR.IJ08o-Mas isso não esG'á 
mt Constituição. 

0 SR. ALYAR.O DE CARV.ILllo-Estâ em leiS 
communs, como om leis dos Est:Hlos. 

O SR. JE~nxo CARJ>OSO- E qualt~ o pode!' 
competente par~L amplia!' ou re~tringir css:ts 
leis sinão o Lo;:; ish•tivo Fc.:eral ~ (He~ out1·os 

·apartes que iltie1·rompem o OJ•ador.) 

0 Sa. A ZBYEDO MA.RQUES-No capitulo dos 
Estados se limita a Constituição a dizei' que 
elles sê regerão pela.s suas constituições e 
diz mais que pel'tencem aos Estatlos a~ mi· 
nas a terras devolutas dos seus territorios; 
facult·.\-lhes e prohil>c-lhes urnas tanttts cou
sas, mas não define o que Sl'ja autonomia 
municipal. 

A Constitniç·ão, portanto, ahi se não oc~upa 
disto. 

·E' no art. 68, quando trata do municiplo; 
que ella blla, ligeiramente, em autonomia 
municipal, sem definir cla.rn.mente. Mas, in· 
directameotc, dá a. entender o que s~jél. au· 
tonomia no sentido que procuramos: «e tudo 
quanto ?"espeita ao sett PECULIAR ittteresse». 

.. E o que é «PECULIAR» no iotcres.~e m'uni
, cipal? São, .já. cu o disse, os ncgocios 
restrictos aos serviços municipaes: os im
postos_. -a 1ributàção go povo, a viação, por 
exemplo, a edificação, o nceio da. cidt\de, 

: a instrucção primaria, etc. 
União, Estados e Municípios sã.o tres cir· 

,(iulos concentricos o harinonicos, gyra.ndo em 
um só eixo, mo.s respeitando a hierarcllia 
nil.turai, a hicrarchia tmçada pelas bases do 
ilo~so regimen-a União superior aos Esta
dos, os Estados superiores aos Municípios, 
sem que isto, entretanto, seja de mod() ne· 

'.nhum d,eprirnente .para. os Municípios e 
Es~ados. 
· -E' uma. nece~idade do regimen. 

Para termíoa.r esta questão de autonomia 
municip.ll,não quero mais rccorr ,lr aos meu5 
argumentos, quil teria muitos ainda; vou 
ler (peço a attcnção itos nob1'eS cullegas) 
pa.lavras de um illustre membro do Puder 
.Judiciario supet'itll' desta Capital, do illustrn 
sr. João B,n•ballw, ministl'o do Supremo Tri
lmnal e commentador dct Constituição. 

E>te luminar da. sciencia do direito, :1.o 
commentar precisamente o art. 34, n. 30, 
que estou a.mtlysanclo, diz, trate~ndo do Dls-
tricto Feuoral: · 

« Nií.o se trattL do nm simples município, 
como qualquer outro, no qual os munic i pe.~ 
tli"<tm a ultima palavra solH'<3 os negocio ~ 
,,cllo; tão pouco 8Li t!'ata de um Estado com 
todo o apparelho político e administ rat ivo 
que lhe l1 peculiar; mas $Ím d B uma pat·tc 
do tCJ·ritorio nar,innal des tin ~do ;t residonc1a 
do GovcJ•no da União, 11ue niio pudcl'â de+ 
empenhar hom a sua miss.'io si, sob qua.lquet' 
t•e!a .ão, os>i ver sujeito a. dependcncitw com 
os podercJ locacs, reduzido á condiçã o rlc 
hospedo u com prejuizo do seu prescig io e 
autoridade. 

o diffic!l nessa. organização os ta om con
cilbr a;; duas ordens de intore~se~ loc ~1 's 
c da União, sem algum sacri!lcio tio C!U '~l· 
quer dolleiJ. Mas, como o Distl'icto Fedeta l 
existe só mente por amor da União, bem é uC: 
\'Cl' que n:t colli~ão devem pre,·:tlecer ,;.< 
intereS>es que dictaram ess:t creaç'io , subo1·· 
dinando-se-lhes, quanto necessa.rio for, todo~ 
OS OUtl'O>J. . 

Bem o cJmprehenderam cs norte-amel'i· 
canos que, depois de va.r ias organizaçõe; 
do seu districto federal, t iraram ltle a auto
nomia., supprimiram·lhe a representaçllo po
lítica o deram-lhe uma administração intei
i•amente sub~rdinada ao governo federal. 
O presidente da Re publica alli. nomeia t res 
commis>ario,;, sob approYa ão do Sanado, os 
quaes gerem. cs negocias do districto sob a 
tutella de uma commissão do parlamento e 
a este prestam contas por intermodio della. 

Nesse governo nãO tem parte o povo, que 
tambem não elege deput ado;; nem sDna.dores 
federaes; é uma excepeão a o regimen l'epre
sentativo, aconselhada pela oxperiencia, f:1· 
voravel ao contribuinte e proveitosa i 
gestão dos nego cios publicos . » (BARBALHO, 
pag . 135.) 

Eis ahi a. li1,:iio deciSiva de um insuspeHo 
e competente. Eis ahi a prova do que a 
autonomia muni~ipa.l do Distr ict o Federal 
pôde ser sa.cri1icada pelo Congres~o Nacional 
em lei ordinaril\. si isso convier aos interes
ses publicas, ás conveniencías de orJem su• 
perior do Gaverno da União. Mas o projecto 
não cogita de supprimir a autonomia muni· 
cipal. (Trocam-se apa1·tes calorosos.) 
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0 SR. PRESIDENTE-Attenção! Peço aos 
nobres Deputados que não interrompam o 
orador. . 

0 SR. AZEVEDO 1\-IARQ'CES-Que Ü O Pre
feito sinão uma aubrida.rle municipal, no
me ,,da p:.lo Presidente da. Ropublica '? 

considerações, si não fosse a. homenagem que 
devo ao discurso inteiro de S. Ex. 

Pois si seis mezes de regimen differente 
daquelle anterior, si seis mezes de governo 
confiado a um só homem bastaram, não para 
metamorphoscar a parte material d.esta ci
·iade, mas, o que é mais, para. despertar no 
moral deste povo sentimentos que denotam 
a regenm·a.<;·ão de cos~umcs, iMlas de hygiene, 
instinctos de conservaçã.o, odueação chica ... 
(Apartes.) 

O direito de voto pelo qual os nobres 
DGlpntados tanto ~e batem nã0 é outro :-:inão 
aquelle que es'<t g \rantido na Cons~imição. 
h;to é, o direito e o dever que nós todos 
temos de elegee os nossos dir•cdos repeesen-
t;Lntes, que são os Deputados e Senadores, c O ~R. PAULA RA?.ros - Apoiado. Pelo 
só edses. · menos o funcciona,lismo vivia sob a im-

Os represontantos do povo, os advogados pressão da mis !ria. (Apartes.) 

0 SR. AZEVEDO niARqUES- •.. na alma do povo, os procuradores do povo, peeanto 
o quo ·~ Perante a sob3r>ania nacional. 
perante o direito individual, não são out1•os deste poYo,_ em nomo, de _qu_em. agor~ se 
' inão os Deputados e Senadores falla, scnt1m~ntos e~eyadtssunos, emana-
:s . • mantos gt·andwsos, faz:mdo com que a luz 

O SR. ALVARO DE CARVALHo-O represcn-[ se desvendasse ao espírito desta população, 
tante mais directo d~ povo é o tlo .municipio.

1 

que viv~a opprimid~ ~:~oh o peso de m. icrobi?s 
(Apar·es.) c de m1serw .. 

o s A ?li • N- • t 1 0 Porque, pois, não havemos do prorogar 
. R. ZE\_'E_Do ~· ~RQUES- ao u a · por mais um anno a tentativa e a exporien-

~?~~hor~fumc~a~ nao rep:esent~ 0 P0 V:0 · cia desse beneficio 1 Qual o inconveniente, 
t' e lJ gro~._eiro que na? P ~s~o ~ adn:!_It: qual o perigo para os ,princípios, de modo a 
/r em quem r~c_onheço_, ahás, llLu:straçao, causar e;se hot·ror, quando em um paiz 

J 

1 
um e~ro gros:smro: descu_lpe-me V. Ex. a como 0 no.3so. que precisa vi ver de expe

qtue1_m ~ao me refir.J, po1s lhe reconheço riencias ... (Jnten·ompido por g;·ande ntone;-o 
m to saber· ·de apm·les, o orado;- senta-se) 

Basta ler a Constituição, basta. ter noclo Senhores. ao q11e vejo, sempre que fit'O um 
de calouro de direito publico, para s:.tb:w ponto ,justo e irro:~pondivel, desencaideia·se 
que no regimen reprP-sentativo só são a tempestade. Mas vejamos. 
representantes do povo a·iuelles que vão ao Um dos intuitos do p1•ojecto é permittir 
Parlamento fctzm· lejs de caracte1• geral, c1ue o P1•efeito possa. concluir, sem perder 
que abrangem a collectividade, que garan- um dia eiquer, a~ obras iniciadas, os granJas 
tem ou cream os direitos individuaes. serviçus plan :..jados, as .grandes üespezas 

Vereadores ou intendentes não passam de fei!.as, om beneficio desta Capital o com ap
meros gestores de negocios, cuja exis&encia plauso de sua. população-
~::omos competentes ptLra derogar em leis or- Si o conselho vwr a funccionar, o Prefeito 
dina.das. seja quem for, tem do vacillar, de suspender 

serviços, tem de esperar as determinações · 
O SR. HEREDIA DE SÁ- Eu não compre- do con~eLhJ, com prejuízo do andamento 

hendia a distincção. dessas obl'as. E bem se vê que esta Capital 
O Sn. MoREIRA ALVES -DistincÇ'ão theo- que e3pet·on meio seculo, que tão prejudi

rica. 
O SR. AzEVEDO MARQUES-Distincção jntei

ramente da lett~a da lei e não theoric:t. 
O SR. HEREDIA DE SA-0. intendente mu

nicipal não representa o districto. 
UM SR. DEPUTADo-Está fallando s::>bre a 

constitucionalidade da lei. 
0 SR.. AZEVEDO MARQUES-Estou repeliindo 

o que dizem os textos constitucionaes, e3to(t 
fazendo uma argumentação singela. 

Mas, Sr. Presidente, o illustre Deputado 
pelo Districto Federal dizia-me hontem: na 
pratica que vantagem poderá havm• ~ 

Ora, Sr. Presidente, isto é tão intuitivo 
.que eu me dispensaria, talvez~ de adduzir 

cada. está, já. não pó de esperat• mais. Um dia 
de reta1•damonto não convem. E' preciso não 
se ter noção rl.u quo seja administração mu
nicipal, afnda a mais modesta, para. deixar 
de comprehendor este facto de ordem dial'ia, 
ordinaria e commum. 

Pa::~so agora a tratar da nltima qnestão. 
Disse, hon em, em a.plrte, mUito convenci- . 
dâ.mente, que, si este projecto ·ror convertido . · 
em lei, depois de realizada a eleiçã3 pro· 
xima, que se espera .a 28 do corrente mez, 
ficará ipso facto annullada, essa eleição e o 
conselho, mesmo quando investido, não po
derá exercer mais as respectiv.:.s funcções. 

O projecto diz: 
« Ficam prorouadas por wn anno as epocas 

{lxo.das nos arts. 2° e 3° das disposições trans.; 
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<silm·{as da lei n. 9.'39, lle 29 de de;e;nb;·o de 
1902 , >) 

Ora. desJe qur1 o art. 2° dessa lei manda. 
que o Prefeito administr() o Dhtrido Federal 
com plenituJe de podere~. claro está que, 

· Jl l'oro~-,ldo esse mandato p ) I' lei posterior 
:lquella (!tlC m:.tndava o cunsclho ,-on~rnat· , 
ipso fado ficará revogado o principio an
terior. 

lstu quer dizot· quo a lei ordiJJaria é que 
ro :J.rca o n1 omnn to da expiração dv mandato 
pleno do PrefeiLo; ou, pJL' outt•a,, que a lei 
<lctermina que o PeeH~ito poderü. goveroa.r 
pot• si só o !lisklcto Federal um dauu t~mp 1; 
porhnto qualquer que scl L a ila.ta. desta. lei 
nl!;1 ha. J.e l'cvoga.r fuJ'Çosa.rueute a le i a nte
rior do a nno paS&<do. (Apartes e )ll'olcstos .) 

Como nio? A lei poste ri oi' mvog:t a lei 
:J.n tort.;r , é um 1Jrincipio de todos os codig.ós, 
de to!las a> Constituiçõeg, c a o~eiç·ão f<ü ta 
antes da promulgação da lei não qucl' dize!; 
na.la, ni'i•J é um direito adqniritlo. Si não 
fosse as.~im quo e/feitos tcrb a lei pl'ove
niente desse projecto que o1·rleoasse sobera
namente, o govornu do P1•el'eito 1\té o anno 
da 19041 

No conflicb de duas leis ha elo Pl'edo· 
minar por força a posterior, :\ nltim:L. 

O SR. AnTnun Lnros- Só exl>tu uma 
oxcepçã.o na. Constituição, é rdativa ás leis 
acJrca do nosso manúato. 

O SR . A7.r-:\·P.no M ARQUE8- Sim ; e isso 
porque(! d:J. Constituição, e pois i1•revog:wel. 

0 Sll.. PRESIDEi'iTE- L9mbro :tO Ol'a!lor 
. que a hora está CS:gota;la. 

O Sn. A;r,EYEno MAnQUEs- Obr:deço (~ notí
ftCi\ção de V. Ex.; ob3dc•;o mais a.o desagrad J 
Yisivct (ruro apoiados) que as minllas P>llanas 
toem )Jroduzido em alguns collega..~ tão em
penhados no sacrificio deste projecto e ter-

. mino dizendo ainda uma vez á. Ca.m:ml. quo 
estou coJnvencido da constirucionnlidade e 
da utiliilade deste projc~to , mesmo por ser 
paulista., p:>r conhec )1' u quo ú uma. ad.mini.s
tr.tÇ<'i:O pa.tl'iotica., crwrgica, intelligento o 
hone~ ta. como a do benemerito, o illustre 
Prercito de S . Paulo, Dr. Antonio P 1•ado. 
11 elle em verJado, senhores, tem sido um 
verdadeiro dietado1·, mas 110 bom sen
tido. Em S. Pa.ulo a harmonia ~~ completa 

. entre o Prefeito, o conselho, o povo o o go
verno . Todos, unanimemente, se dcdica.m 
e pensam com o critcrio unico- fazo1' bone
ftcios :i. cidade, eng randecer o município, 
confortn.e o povo, hones ta o pa.tl'ioticamente. 

O SR. ALVA.tto DE CAlWA.Luo - O Dr. 
Passos .>erá. a.mesma cousa. 

0 S R . AZEVEDO .'IÍARQCES-Pois, Sl SC!'lt (~ 
me~nn cou.sa p:~.ra q ue o empenho na 

restauraç>io do cvn . .:;elho que tem s1dv tão 
pre,jndicínl o nunca. p otde 011 qui z fu.zor v 
que o eminente Dl'. Passos consegni'l 
em seis mezcs~ Sr. Presidente, é jm;,:1• 
menLe porque conheço o qne é uma b•.a 
admioistraçito, descmh[tr.tça.da e liYrc. ap~
na; cerceaúa. pe!os principias ir revogaYci., 
das Ie.is b<tsicu.s, qu~. cu tBnlw um<t C•Hl· 
vicçito pr·ofund<~ na. dcf'csa deste proje<:to. 
V. Ex. acredite. eu j uro. tumando a Deu> 
por testenlltnha .. que o que mo move ne~tls 
pa.la.vra.:; toscas ú nnieamente o pn.tr io t is n1•1. 
tí o amor dust.a. Nac;i\o de que -sou fi lho. 
porque da vid:t mater ial e moral clesta c;
dadc depende talvez a fdicidade do Lkazil 
inteieo . ( :lp:)i«dos . i 

Senhores. votemm este pt'ojecto. nó; da, 
prvvincia.s. com u n abt·e i ntuito ile sa.h·at• o 
Distrktv Fcdí'\ral . i Appl<!l ! ·:os . ) 

(Jlluilo beill.; mui/o b,~m . O o;·ado;- é mt>;!~ 
felicitado . ) 

Ficn; a di se ussfto adiada peht hom. 
Comparecem aiuda os Sr~. ,Toão Gayoso, 

Angelo Neto, José Monja.rdl m e COl'l'é<l. 
Dut'ra. 

Pas~a-su <í 

SEGUNDA PARTE DA ORDE::II DO DIA 

São successivamcnte sem delJato encer1'0.· 
dos em 2• discus3ào os arts . 1°, 2°, 3° e 4o dll 
p i·ojecto n. i, de 1003, tornando a.pplica.veis 
às obras da competencia da Unbo o d•J 
Districto Fepori!.l a.;; disposlçõQ;; da lei n . ti l ~, 
de 1 O de junho úe 1855, com as a.ltera~-<ie~ 
que p ropõe, ficando adiada a. vota~o. 

E' a nnunciada. a continua.ção da. discuss5.11 
do projecto n . -~5 C, dl?' 1902, rebtiYo ao 
a.ddit ivo destacado na. 3• tliscussão <lo pro· 
jecto n. 285 A, deste anno, re rormand.o a. 
lei eleitoral para as elei(õ:JS federaes . 

O Sr. Pa·eslcleut.e-Tem a palaVI'<t 
o Sr. Rodolpho Paixão . 

O Sr. 8o:lolpho Paixão comc•;:t 
dizendo que é uma audacia de sua pat•tc 
entrar na. discussão do projccto, na qual 
devem tomar pa,rte os representantes d<.l> 
sciencias jurídicas . 

Mas os ~~liti cos conhe~em as cbaga.s do · 
processo cleltm'al. Fa1'á, poH, algumas obser· 
vaçõe3, qua, espet•a, s~rão attendidas . . 

Com~cart~ a nalysa.ndo art igos do pt•ojccto 
do seu lllustro collega, o S1•. Anizio de Abr eu, 
trabalho digno ele todos os louvores e per
feitamente na altura do merecimento o 
va.lor de . S. E:(. Niio o podet•<t acccitar i11 
tolt•m, e mbora. r econhe.;a. q ue tem idêas a; 
mais_necc~ari-as e dentre eHas a. mais im· 
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portante, _a que se rJfere á representação 
das mmor1as, e no mojo de ver do orador 
nenhum projecto seria completo, si não atten
deS,;\C a ostn. urgente necessidade. 

TRABALHO A QUE s·E REFERIU O SR. RODOLPIIO 
PAIXÃO i.'\0 SEU DISCURSO 

Elle evita m_~_ühs difficuldade::; com relac,·ão 
á r-J~re.;;cnt~çao das mi!lOl'ias, que nas leis 
,~,~te~·wres n _eram, cnt~o principalmente nos 
dtst.·;c tos eleLtoraes, CUJa. reprcsentaçJ.o fosse 
do quatro ou ou cinco deputarlos. 

Estuda o orador pol' nm trabalho de cal
culo, que. elaboeou e W, provando o que 
,~,~aba do diZer, e d~clar:-t que si o projecto 
nao resolYe a. questao, eltc nao poder<i ser 
ob:wdonado e dove ser prefJrLLo a. qualquer 
outro. 

Pm·allel_o entre ~ _legislo.r;üo eleitoral vigente, 
o p1·o_J ec.to Antzw e a indicaçiio ú1serta n~ 
P[/· 121 do 1'elat01·io do Ministerio do Inte
nOI·, d~ste anno, quanto â parte relativa 
aos 'Jnews empregados, _ou ( ! ser e;;? empi·uga
dos , po.nt a obse_n)ancw do p1·eceito consti
tu9zonc;l garantu lo1· da J·epreseilt(' Çtío das 
mtnonas. 

Estab~lcce _a proporçíío e demonstr<J. qnc, 
pela legtslaçao actual, nos districtos de qua
tro Deputados, a minoria só elerrerá um de
putauo, se elle iliver 5.543 e S6 decimos e 
mais ~1m e~eitor, ao passo que, p3lo projecto 
em discussao, esta mesma maiot•ia olc!J'el'Ct 
um deputado dostle que tenha 2.742 'el;ito
res, menos da metride do que pelo sy:stema. 
adop Lado. Um projocto que a ttendo por este 
modo á rcpresent-lção lias minorias é um 
projecto inquestionavelmentc viav~l e foi 
por isso qae apresentou varias emendas, que 
lhe pa.eecem necessarias para tornal-o ac':i
bvel e applicavel ao nosso meio eleitOt·al. 

A l~ i n. 33, ele 26 de janeil'o de 189.2. de . 
tor~mna (art. 36 § § 3° e 4°) que vute cada 
eleitor em. dou::; tel'ços do numol'o dos Depu
tad~s d? districto e em tres nomes , quando 
o dtstncto for de qua.tl'o ou cinco Depu
tadus : s~nelhante processo garantil'ú a re
p~·esentaçao dn.s minorias, desde qu~ ellas 
disponham do terço do eleitorado ''-

Vejamos: -

Analysa o a_rt. 5° do projecto e, depois do 
suggenr uuv1das com relação aos munici· 
pios sujeitos á. vida judicütria da séde da co
rnarca a que pertencer, espera uma solução, 
ele modo que estes municípios não sejam 
afastados d? c~ireito ~() voto que, como se 
n be, é o du•e1to ma1s sagrado do cidadão. 

Acha que o prazo de 15 dias pal'a o func
donamento das mesas eleitoraes, nos casos do 
:1listamento, é p;)l' demais exiguo, por isso 
que:J cidadão residente a maisde 70 leguas da 
séde do município ficará inhibido do exer
cicio do voto. 

Allule ao facto do projecto constituir uma 
só mesa eleitoral para cala muniCípio e 
faz ver que é este o ponto talvez mais 
fl'aco do projecto, porque Iião haverá inte
resse político que obrig&~eum cidadão a fazer 
esse sacrificio no curto prazo estabelecido . 

Refere-se ao ai·t. 28, e diz que a unica ga
rantia par&. a representação das minorias é 
o v-oto cumulativo. Distl•ictos de uni Depu
tado, como quer o illustre rC'presentante de 
S. Paulo e como c1u.eria a lei Saraiva,tornam 
impossível âs minorias fazer um Deputado. 

Falla sobre os casos de incompatibilidade e, 
a. pós historiar · diversos julgados da Camara, 
entende que se deve, tanto quanto pos3ivel, 
ter uma norma de conducta uniforme no 
reconhecimento de poderes dos membros do 
Podei' Legislativo. ( llluito bem; muito bem. 
O orador é cumprimentado e felicitado por 
muitos Srs. Deputados.) 

Volo II 

Se~ do. S = ao numero to ta. I dos oloi!.ores 
do dtstrwt,o d~ tros_ D~pntados,. a= á par
celLa. r_clativa a ma10r1<t e b = a relativa cí 
mmorm, ter-se-hão as seguinte:l irrlla1-
dades : o 

. 2 
S=a+b ·;a=TS 

b =+k',', 
Votando . cada eleitor em dous nomes 

segue-se que a maioria disporá do s oguint~ . 
numero de votos : 

e a minorin. do 

4 
Ts. 

2 3s. 
A maioria, fazendo o cla:;si,~o 1·odi::io dis

tribuirá o numero de votos de que dispuzer 
pelos seus tres candidatos, obtendo cada um 
delles o seguinte quociente : 

.is 
3 
3=.!s. 

9 . 2 . 
Ora, dispondo a minoria apenas de -rs, 

dividindo ella este numero do votos pelos 
seus dous candidatos, visto lhe nã() ser pe1·~. 
mittido accumulal-os em um só nome, não 
conseguirá eleger nenhum, porquanto ,a 
cada candidato caberá o quociente : 

2 
-S2 1 3 1 ! =lf S =:r-S =g-S, menor 9 que 1o 

quociente obtido pelos tres candidatos da. 
maioria, raspectivamente. 
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Qual, porem, a prop.:n·~ão quo!) a minoria. 
carece n1 LRt()r com o numero total de elei
toros do distl'icto onde quizer eleger o seu re
presontanto, sob o dominio d<IS leis vigentes, 
regula.dor·as da e';pecie ~ A <lemons;ração é 
fa.cillima.: 

Sendo 
(S =a + b 

o numero tot:Ll dos eleitoras do districto de 
· tres Deputados, a. r.Ja.iorla disporá. do nu· 

moro de voLns = 2 a c a minoria. do numero 
= 2 b. Divitlin(lo. ,.;o os votos da maioria 
pelos seus t:'os ca!Jdidatos e os da minoria 
:pelos seus dous camlülatos e lgua.laDdo-se 
estes resuHauos, clwgar-se-lla á seguinte ex
pressão algebrica 

2a 2b i 

3 "7' 
que expt•ime o ompa.te entr e a. v otaç1\o de 
iodos os candidatos. 

Da. alludida expressão deduz-se: 
2a 

7'=----;r- · 
valor este que, subs1,ituido no. eqnação 

8 = H + b, 

dá·lhe a. fórma segninte: 
2<1 5a S=a+ 3 = -3- ; 

·donde: 
..• 2 

(l = -i- s o b = 5 s. 

dond.e 
n ~ ..:,rr ta 

S = «+ -4 = -:r; 

4 IJ - 3 s. et= 78; - 7 . 

Cooclue- se que a minCll'la , em ta.es di<
tl'ictos, elegerá. um repre>e nt:l.nte, si po.••uit• 

os ; elo el~itora.do mais um eleitor . 

E:ternplifico: 
Senil o o eleitorado igua.l a. 12.000 elui

toros, per tencerfio <i. maioria. 
4 x 12.ooo _ 6 s~~ 14 

7 - • 01, 

e a minoria 
3 X 1.2.000 ·- 5 I ' ·~ o::-

7 -- ' 'twl<N<> , 

Aquella. disporá de 20.571,4.2 vo~us.os quaes 
divid idos pelos seus quatro candidatos, darão 
a cada .um o quociente cJo 5.142,855, igual <l.tJ 

quociente dos 14.428,505, Yotos da minoria, 
diviclidos pelus sens tl•os canLIIda.tos . 

Si o dlstricto con~tllr do cinco Deputados, 
t er-se-hão as seguintes igtmldudos: 

3 (t 3b 
S =a+ b ; 5 = -g-=b (cmpate) 

donde: 
S 3 a 8tr 5 S =a+ -g-=-r; «=a · 

e 
3 

Vê-so, portanto, qne a minoria elegera. b = - 8- s. 
um representante aos distrlctos de tl·es Depu· 
tn.dos, si ti vor as dua.s qui o tas pa.rtes do Quer isto dizm• quo o m ta.os distric tos a 
eleitorado mais um eleitor, podendo eleger minoria. só poderá clegct• um reprosenta.ute, 
dous, eMa a. ma.iori!l commetta. o deso.so de si tiver os 3/8 do eleitorado ma,is u m elei-
fazer 1•odi.;io. Exemplifico: tor • 
. Sejam 12.000 os eleitores do districto ; Exemplifico: . 
p~r~encerão à maioria. Seja.m, ainda., 12.000 os clcltoroo do 'líst.ri -

: x 12.000 = 7.200 ct o, ter-se7hão: 
_ 12.000 x·s _:_

7500 
.. 

e á. minoria. a - B - ' 

; X 12.000 = 4.800. b = 12.00~ X 3 = 4500. 

Os 14.400 v otos daquella., distribuídos pelos No pr imeü•o caso, o numero de votos ser<i. 
seu3 tres candidatos, da.t•ão a. ca.da.. um 0 igual a 22.500, os qna.es, divididos pelos 

· quociente de 4.800 vo'tos, igual ao numero cinco candidatos dn. maioria, da.rão a cada 
que obterão os candidatos deata. um dalles o quociente de 4.5j0 Yotos. No se-

Si o díetrlcto for de qua.t1•o Deput..'\dos, gund() caso, O' numero de votos será igual a. 
para. que haJa empo.te, será. mister que se 13.5'){), os quaes, di viditlos pelos t res ca.ndi-
voritlque a. seguinte equaoii.o: datos da minori 1, dal'ão, a cada um deUes. 

Sa 3b () o m3smo quo~ieote de .4.500 votos: ha.verú, 
T = T = ; pol' consequencia., empttte. 
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Fica, pois, demonstrado e provado que a 
Jegisla,çiio cleitot'al vigonte não garante, nos 
casu::; acima considerado~. de districtos do 
trc.s, quatro ou cinco Deputados, a ropresen
w.~,·J.o das minoria'3, dcsdo c1ue o sou eleito
rado seja, inferior a 

2 I 3 
5> > 

o:t 
3 

do numero total, mais nm, do.;; clcitot'es de 
']UC se compuz!3rem os mesmos disti'ictos. 

Passo, a,gor<.t, ao es~udo do ::lystoma Anizio. 
~\. potenci::t eleitoral quo este systoma cem

cede ás minorias é, num ~ricamente, igu:tl ao 
l!Oilcedido pelo systern<t do voto uninomin;d, 
;"tconselharlo pelo meu illustre amigo Dt•. ~oa.· 
br<t, em seu succulento relatorio, que attesta, 
ainda um vez, a- a.ctividade e os bluntos 
desse estad.isttt de eseol. 

Assim ê quo, em districto de tros Depu
tad.os, par~t ({Ue se verifique o empate, toma,. 
f'U necessal'ia a seguinte equação entre o 
quociente dos votos da maioria, db:tribui
dos, igualmente, aos seus ca,ndidatos, e o 
dos votos da minoria, divididos pela uni.· 
dade: 

3 a 3 b 
-3- -~-

ou 
a= 3b 

b= 
a 

donde: 
a 

S=a+-3-
4a 3 
3 ;a=-4-S 

1 
b= -

4
- S. 

Conclue-se, portanto, que o systema Anizio 
garante a representação das minorias, desde 
que ollas possuam a. quarta parte do eleito
rado mais um eleitor, nos districtos d3 tres 
.Deputados, onde quizerem pleitear. 

Ex em pli fico: 
Sejam 12.000 os eleitores; 9.000 perten-

··cel'ão á maioria e 3. 000 á. minoria.. A maio
ria terá 2i .000 votos, os qu:1es, divididos por 
tt•es, darão a cada um de seus candidatos 
9.000 votos, e a minoria disporá de 9.000 
votos, que concentrará em seu candidato 
unico; haverá, por conseguinte, empate, bas
tando apanas uiL voto mais, para. ser este· 
eleito em primeiro lagar. · · 

No sy:::tema do voto uninominaUcr-sc-hi:.tm 
a.oon · 
~ = :). (IQ:) voto::: para cada um dos trcs 

c<Lndül;Lto::: da. maioria o 3. 00:) para. o da mi
noria, o que d<t llit mesma cousi. 

Si o distrlcto for de quatro Deputados, 
par<.~ qu~ u ~mpate f'e vcrifir1ue, hLtsta.rCL que 
<.t mmJrHt disponha d<.t quinta parte do elei
tort.vlo-; de facto: 

4 a 4 b 
4 = -1-; (l = 4 b; • 

te ; S = a + _'.!:._ = 5 c! ; --4 4 4 

a= __:;!_ S; h: 
;; 

__l_ S. 
5 

Exomplifico: 
So,j:~m. :dn,fa,, 12.010 os clcitot•cs do dis

tt•ieto, tel'-~C·Ii:l.u: 

b= 

c~ = -lX 12.noo = 9.GOO e 
5 

1.2.no' 
5 

= 2.4oo eleitores. 

A ma.ioria dispol'á de 38.400 votos, os 
quar>s, divididos pclu~ r-:eus quatro candi
t!atos, da,rã.o o quoeientc de 0.000 votos 
paPa ca(la um. A mino1•ia concentt•ará. a. 
votação no sou cantlidato unico, ou soj<~lU 
2.400 X 4 = 9.600 votos: surgirá, portanto, 
o emp:tte, como no cago anterior, e mais um 
voto, apenas, lhe darà a victo1•ia, cobiçada. 

Applicando-se a este caso o system'a do 
voto uninmninal, chega-se <to resuLtado se
guinte: 

(~ = 9.600 = -2.400 
4 

votos para cacla um dos candidatos da maio
ria, e b = 2.400 vutos pa,ra, o candidato da 
minoria: dá-se, pois, o empato, como se dou 
com a applicaç·iio do systema Anizio ao caso 
considerado. 

Nos districtos de cinco Deputados, para, 
que surja o empate, é mister que se tenham: 

5a 5b. 
~= - 1-, a= 5b; 

b = __!!:_ ; donde: S = a + ..!!:_ == 6 a 
5 ' 5 5 
a = 5 · S o b = _!_ S. 

(j 6 

Quer ü:to dizer que a minoria conseguirá. 
eleger um I'epresentante, no districto do 
cinco Deputados, si ti ver a sexta parte do 
eleitorado mai:ii um eleitor·. 
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Exemplifico: . 
Sejam 12.000 os eleitores de tal 

a ma.iol'ia disporá de 

V:eem a. Mola, são lidas, apoiadn.s c pl)sta1i districto; conJunta.monto om discussao, as ~~gt t in ' C! ; 

5XI2.000 
a == 6 == 10.000 

o a minoria. de 2. OOJ. Aquella contará com 
50.000 votos, os quaes, distribuídos igual· 
mente aos cinco nomes de sua chapa, darão 
a cada um o quociente de 10.000; esb 
accumuJar<i os s6us votos-2.000 x5=10.000 
-em o nome do seu candidato unico; ha.ven· 
do, portanto, empate. 

Applic;lndo o systema. do voto uuinomimtl, 
oh!.et•-sc-hin. o mesmo resultado, porquanto 
a. maioria sull't-a.gá.ra os cin, ~o nomes de sua 
cba.pu. com 2. 000 votos, ca(la. um, o a minoria 
o do sou ca.ndid3.to com numero l~ua.l de 
voto~. 

Fica, si não Cl'!'o, plona.monte demonstrado 
que o systoma Anizio o v do Yoto uni nominal 
concedem, numorlcamcntc, l:.iual potcncia 
o!oi(.oral á~ minoria~. crosccndo ella. clt..'S!le ->S 
di:stt·icto_s de tt-es !Jepu~adoa aos do cinco, em 
quo attingo o ~cu ma:dmo v:tlo!'. 

Debaixo ú!lste ponto do vista,. não ),onvera., 
portttnto, que escolhel' t·ntro os dous refe· 
1•itlo:> systomrts, superiore.~ , som duvida, a.os 
adoptrulos pela lei Saru.h·a. e pola. legi~Jação 
em vigor, si o olcito1'ado fus~o idealmente 
disolplint~do, a ponto de nã.o pcrde1·em as 
maiol'lus um só dvs seus votos. 

Isto, enh•etaoto, niio acontecerá; eis a 
ra.zlio por que prefiL'O o sr~tema. do voto 
cumulativo, mais t'a.vora.vel ;ls mioorlo.s, po1· 
ser mais facil conseguirem os seus c;~ndi· 
datos um voto do sympatbia, amizade ou 
gratidão, dos tt•es, quatro ou ctnco votos de 
que dispõe o eleitor, que o~tel.,o do mesmo 
eloi ~or, r1uando este só possue um voto. 

Os seguintes exemplos numericos provam, 
â luz da. el'idencia., a superioridade do pro· 
jccto Anizio sobre a legi8laç1io udual, regu· 
ladora. da. ma teria de que se trata., na. parte 
rela.tiv<t á. reprosenblção da.s minorias. 

Sejam 12.000 os elei~rcs de um dil>tricto 
de trea Deputados. . 

Pela. legisla.cão vigente, a minoria. carece 
de 2/5 desse eleitorado e mais um eleitor, ou 
4.801 eleitores,pa.ra.eleger um repreaeobute 
ao passo que, segundo o projecto Anizio, lhe 
bastam 3.001, ou menos 1.800 eleitores. · 

Si o districto for de qua.trn Deputados, ella 
Pl'eCisa, no primeiro caso, de 5.143,86 eltli· 
torcs, e no segundo de 2.401 ou menos 
2.74~,86. 

Si o diitricto for de cinco Deputados, olla. 
precisa, no IJrimeiro caso, de 4.501 . eleitores, 
e, nosegttndo, de·2.001, ou menos !.500 elei· 
tores. · . ·-

EMJ,:NJ>.\S 

Aotn·ojecto n. 2S5 C, de 19()2 

Art.· 9•, in-firie_. - Accroscen~-so : c ((O& 
possue renda 1Jqu1da a.nouo.l, nao inferio1• a 
300$, por bens de r aiz, industria., commercio 
titulas de divida p~blica. naci?nal, acçõcs tio 
bancos a companluas, dopos1tos em ca.ixfl! 
económica.s da União, . <'!Dprego pu!Jlico fo· 
det•al, e.~~adua.l ou municipal, prodmcolo 
vitallcio em olficios de justiça ou exercício 
de qualquer funcção soioo~i1ica., lit torat·ia 011 
artisti~. 

Ao me;;mo artigo, § I• - Accrescont.o-se: 
III. A de ronda-por moio dos documento> 

quo Jbrom oxigi<los pelo regulamento i.losla 
lei, qu!) o Govcrnu oxped!r<l. dentro do pl"az~ 
de 00 uiu.s, após a suo. promulgação. 

I V. Si\o comidel'ados como tendo a 1·anda 
independente de prpvll. : ' 

!l) o Presi~e.nte e Vice-Presidente da llcpu
bhca, os Mtmstros de Estado, os gm·crna. 
dores ou presiuentes e os v ice-governatloros 
ou vic·e·presidentes dos Estados c seus oocre· 
t~\l'ÍO! j 

b) os Senadora.> c Deputados fedet•:ws 01> 
esta.duaos ; . 

c) os magistrados ftldornes ou e.>t:vluaO!I, 
os seoretarios dos trilmnaes dJ justiça. da 
União ou dos Estados, os procuradores ge
raes da. Republica. ott dos Esta.!os, o~ <:un· 
dores geraes de orpbãos, os chefes de policia 
e seus secretl.rios ; · · 

cl) os membros do Tr1buonl de Contas fe. 
deral e dos esta.duaes, os directores do Tho· 
souro Federal c esta.duaes, os procuradore! 
tlsoaes e os dos feitos da fa,zenda, os inspe· 
ctoreg das alfa.ndegas e os chefes ·de outra! 
repartições arrecadadoras, quer da. Unl~o, 
quer dos Estados, os delegados ftgca.es de 
Thesouro Federal ; 

e) os dlrectores das Secretarias de Estado. 
quer da União,quer dos Estados,os inspectore: 
das to1•ras publicas e colooizacão, fe tlerae: 
ou éstaduaes, o director -gel'll-1, os admini~ 
tt•adores e sub·a.dminist1•adores dos correios 
o director geral e vice-director dos tel.egr~ 
phos, oa IIispec~res ou dlrectores d ,IJ obra; 
publicas federaos, esinduaes ou municipaes 
os directores de hygiena publica, foderaos 01 
esta.dua.es, os directores das estradas de ferfi 
pertencentes á União ou aos Estados e o: 
chefes de quaesqiler outras repartições pu· 
blicas fedel'll.eiJ ou eataduaes; 

fJ os emproga1os do corpo diploma.tlco ou 
consular; 
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g) os officiaea do excreito e da. a.rmn.da., 

bem wmo os do cot•pos tle policia. e de bom
uciro~. f'cdm•aes Oll CStaduaes; 

!t) os dil·cctoro:i, lentes o professores das 
f;tcn 1dadcs, academias o escolas de in~trueção 
iUP -~ I·iot•, da. Uniiio ou dos E-;tttdos; os inspo
ctoros geraes ou dircctoros da in:.;trucc:ão 
public ~~ ?O Districto F~tloral ou _nos. Esta· 
dos; os d1re ~tores ou reitores de mstttutos, 
collegios ou outros ost ·.~obel2cimentos pubLicas 
de tnstrucç1o, federacs- ou esta.dua.es e os 
respectivos professores; os professores publi
~os Je j nstrucção primaria por ti tu lo de no
meação effectiva ou vitalicüi; 

i) os ha.bilita.dos com diplomas sc:entificos 
au litterarios de qualquer faculdade, acade
mia, oscol<.t ou instituto feJeral, estadual ou 
e~trangeil'o, legalmente reconheddo, sentlo 
titulo co :ilprobatorio o 1n·oprio diploma ou 
docurnento authcntico quo o suppra; 
j ) os juizes de paz,, bs vcl'ea.üores ·ou in· 

t!'nd cmtes municipa.eH effecth·os e os cidadã.os 
que houvm·em sido qualificados como jul'ttdos 
:na. ultima revisão. 

V. O cidadão que não puder provar a renda 
legal por algum dos meio.3 determinados 
nas lottras precedentes ser{~ admittiJo a 
faze l-o: 

c) pelo valor locativo do })l'Odío em que 
houvei· residido dosde um anno ante:3, pelo 
monos, com economia proprih, sontl.o o valo1• 
_lo.cati.vo annual por ello pago-do 600$, no 
Dts tl'Icto FedeNl; do 400$, nas cidades de 

;Bel1iffi do Pal'á., Recife, Bahia, Petrop;)lis, 
S. Paulo e Porto Ale . ..:re ; d9 200$, em Ma
náos, S. Luiz do Mara.nhão, Therezina, For
ta.len, Natal, Parahyba do Norte, Macnió, 
A.racajt1, Victol'ia, Nitheroy, Campos, Cam
pmas, Santos, Curitiba, Flol'ianopolis, Rio 
~randc, Pe!otas, J?orto Alegre, Bello Ho
nzontc, Jmz de Fora, Goyaz e Cuyabá; de 
150$, nas demais cidades e de 100$, nas villas 
e outras povoa•;ões. . 

Bem vê V. Ex. quo nos pouco~ minutos 
quo faltam nf1o tm·ei tempo de expor as du
vidas que tenho sobro a questão. 

Consulto a V. Ex. si n;·w se1' <'~ possjvel con
servar-mo a palaVl'a pa.t·a o pl'imoiro dilt 
de sesiiflO. 

O Sr. Pre~ldente- O nobt'C Depu
tado será a ttendido. 

Vão a. imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. IO-Inm 

Rerlacçrio final rlo {JI'njeclo n. 3fJO, rl,J 100:!, 
que fiHtol'i:a o l)urle1' E:~:r·c HiivrJ a ''.'n'ÍI' ttO 
Mini.~ tei"io rl1t Ftt:. (·wfa o a et/tlo de 
21:50:2$9/2, .~ l!f)[l/t t1lt t ' /1/W" r( W i'lW 20 do 
a1·t. 23 da ld n. 8.'34, d e :JO dtJ tle;r•mfJI'O 
r/r: 1001 

O Congresso Nacional roiiolvo: 
~\rtigo unico. Fica ·6 Poder Executivo au

torizado a abeil' ao Ministorio dét F;\zenda. o 
c1•cdito de 27:59~~!172 , supplementa.r á verba 
20 do art. 23 da lei n. N34, de :10 de dozmn
bro do 190 l, lazentlo as noccssarias operações 
e revogadas as di :~posições em contra.rio. 

Sali1 das Commissões, 20 de junho de 1903. 
-Domingos Rodri,rJitt~S GHimtu•r.ie.~.- He1·me
negilclo L •. de Jlonws Filho.- Jlanúel Ful
gencio. 

N. 11- HJ03 

Redacçtío final do 1Jrojecto n. 334, de 1903, 
· que autorüa o Poder Executivo a abrir ao 

.Jlin.iste1·io dct Ju.stiça e .Negocias lntm·io1·es 
o credito eo;traordinario de 179:6-19$ pam 
índemnização á · b nprensa Nacionat dos 
t-rabalhos relativos ao 1n·ojecto do Codigo 
Civil 

b) Pel() valor locativo annual de 200$,pelo 
menos, de terrenos de lavoura e de c reação 
~u de quaesquer outros estabelecimentos 
agrícolas ou ruraes que o cidadão haja to
mado por arrendamento, desde um anno o Congresso Nacional re3olve: 
.antes. Artiao unico. Fica õ Poder Executivo 

Sala das Sessõas, 20 de junho de 1903.- autori~ado a abrir ao Ministerio da Justiça 
Rodf) lpho Paixtío. e Negocios Inte1•iores o credito extraordi· 

~- Fica a discussão· adiada pela hora. nario de 179:649$, para indemnização á Im
prensa. Nacional dos trabalhos relativos ao 

o Sr. Pl•esiclente ~Tem a palavra projecto do CJdigo Civil, fazendo ~s n~c_es
sarias operaçoes c revogadas as d1spos1çoes 

, o Sr. Calogeras. em contrario. 

O Sr Calogeras- Sr. Presidente, Sala das Commissões, 20 de junho de 1903. 
V. Ex. manda-me e estou prompto a obe- -Domingos Rodrigues Guim.a1·ães.- Her1ne-

l .. 
decer, pot~ém, appello para o relogio da negildo L. de Moraes Filho.- Manoel Jilü-
Casa. . gencio. 
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;x. 12-19D:l 

Redacção fitwl do p1·ojccto n. 362, de 1902, 
que autoriza o Pode;• Exccuti1lo a a1n·f•· ao 
Ministe,-io da Fazenda o ç;·~d: t o de 3 :000$, 
supplement"w· á verba 6• do a.;·/. 23 da Mi 
n . 834, de 30 de dezembro de 1901 

O Congresso N(l.cioual re~olve: 
Ar·tigo nnico, Ficn. o Poder Executivo· auto· 

riza.do a abl'ir ao i\Iinisterio da Fo.zcnd<t. o cre· 
dito de 3:000$, suppicmcntlu' (~ ve!'IJa &' do 
art. 28 da lei n. 834, de 30 de dezembeo de 

· 1901, fazendo a.~ ncces~arias "'pera.çõns c 
l'eYogadas as disposkões em contrario. 

Sala das Commi:<sões, 20 da j unho da 1903. 
-Domingos R()(ll'iguvs Guim<o·,T,~s . -ll~rme· 
11egildo L. d,; ,ll"rMs Filho. -Manoel F.·~ t· 
!/<'••cio. :' 

Vão :~imprimir os seg uinte•:> 

N. i5- HJO:i 

Con, ~dv lr,;s me.::r~s d e licr:íl•·a pa,.,: (,·al<!l' cl~ 
.<ua srwdc ctrJ Dt!;Htl<.!lio po;· LHagrj, :s, Ray· 
?iHmrlo Ponte.• de bli;·mrda 

A Commisslio de Poderes, attentleodo a 
que •J Sr. Raymundo do Miranda, Deputado 
por Alagôa~, precisa: submettet··se <~ tt•o.ta.· 
manto mot.lico fót•a. desta Capita l, . é de pa
recer quo lhe sejam concedidos os tros mezes 
de licenç-a. que solicitou. 

Sala das Commissões, 20 de mai0 de 1903. 
- Tdndade,, presi(lente.- Ta1Jl!J'es ele Lyra, 
rehttor.-úndolpho Caetano.- Jo,,é Eu:ebio. 

N. 76- 1903 

Concecle seis me.::es de l icença pm·a auseíllOI· 
se do lJ!ti:i ao Dep ttlt!do 1Jelo Este~do <lo 
Rio de Jm~eiro A ntonio AttgMsto Pereira 
de Lima 

V:'io n imprimir o< ~cgnintes 

PP.o.TJ::CTUS 

N. !() - 100:: 

Emenda do Srmad.1 ua jWojed o (l (i Camc•· •{., . 
D~Jnttados, n. 270 A, J,~ 1902 q~Ac "'''''' 
1·is a o lloder E)"Jccutivo l {. cor~.codt:r w:·i 
armo t.le licença, com todo o o;·rlunado, m; 

bacharal Antonio ilcOt<mssú Ntmcs , jt<i: 
.~ecciorwl no Estado do P<rl'li, tJto·a t•·cll.a;· ,1, 
SUf.t Sat~t/e 

A' Commissão de Petições e Poderes fui 
presente a emenda do Senado á. proposi•;ã' 
n. 103, do a nuo pa.ssado, que concede ur:t 
<\nno de licençn., com todo o ordenado, ao 
bacharel Antoni<> Aca.tnussú :'Vuncs, j uiz see. 
ciOll<\l no Estar! o do Parti.. 

Essa emenda é : onde se diz - com. lo•io c 
orrl~nado . - diga-se- com o oJ·d~nmlo. 

Já nã.<> é a primeira vez que a bonr:;da 
Commissã.o de Finanç,,s do Sunado propõ~ 
emenda nos mesmos termos a proposições d<l 
Camarà, de sorte que a Comm!ssão do Poderes 
não tem outra cous11 que fazer sinão rep1Jtir 
o.quí as 1·azões pelas quaes acha improcc· 
dente <> procedimento da Comrnis~ão do Se· 
nado. 

«Pensa a Cornmis:-são de Poderes ~ue a rc· 
ferida emenda substituindo o i1dJcctivo
toJo o ordenado-pelo pronome determinado 
-o-ordenado â locução da Camara, é úes· 
ti tuid3 de correcção porque, além de quo a 
locur;ão da Camara. está de accordo com a: 
disposiçõ~s de leis e regulamentos sobre as· 
sumpto identicu, cvitu. qna.lquet• arbitrio do 
Executivo na concc&'lão da licença que a 
proposição da. Camara. dos Deput<Ldos auw
riza o Executivo a conceder. 
. Nem é viciosa 11quella locução da Ca.ma.ra 
- todo o ·01:Jenado-como pa.rece ao H!ustl'c 
1•ela.tor da Com missão do Finanças do Sooa<lo, 
sob a fundamento de que a expressão-todo 
-significa a integralida.de, a somma. de to· 
uas as partes de um objecto e om tal CJS<J 
viria a s ignificar o ordenrl.do simples e :< 
gra.tifica.ção, porque ordenado simples e gm· 
tificação chamam-se vencimentus, qne ,·,o 

: A Commissão de Petição e Poder.es, .a geuero do. percepção pecuniaria do func· 
-· que foi presente 0 requerimento do Dapu· ciona.rio publico, genero no qual se com· 

tado DI'. Antonio Pereira. du Lima, que, prehendem aquellas especias; ordenado e 
· alleganJo necessiúa.de de ausentar-se desta gratificação em cada uma. das quaes 11ão é 
Capital por molestía em pes~oa de sua cor1•ecta a a.pplica.ção da express<io-todu-;-

... _família., cujo tra.tamilnto exige uma viagem para significar o ma.ximo drl. mesmo., p:!li 
á Europa, pede seis mezl's de licenç·a., é de esse a.djectíYo é tanto applica.vel ao gener•o 

•·. par('Ccr que esta. lhe se ia concedida. . como ll. especie. Quem diz, pot• exemplo,. 
" ' todo o· Senado, não importa o ·mesmo 'luo 

. ·Sala das sessões, 20 de maio de 1903.- dizer todo o Congresso. 
Tt·indade, presidente.- Lindolpho Caetcmo, Assim, a Commissão de Poderes, sem sub· 
relator.-Tavm·es de Lyra,-Jose Eu.::ebio; metter-sB convencida. á emenda. do Senatlor 
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~~. totlavia. de parecer que seja ella appro- · Fi:::c~Ll do Thcsouro Federal no Estado doEs
rada, dc.'1le que não altr.•re u pensamento pirito Santo, pude <LO Congresso :Nacional uma 
que ~ove. e1n Yist.a na: conc.ei!sã.o do .ordenado Licenç<.L du seis mezcs,cont Yendmcntos, pa.ra 
P'Jl' JIÜOII'O ~o lllncciO_na.rw ltcenct•~do, du- tra.ta,r elo sua sa,udc onde lhe convier. 
r:t nto u PlH'lOÚu . da. hcon' .. 'L attcndcndo au O requerente pront cum attestado medico 
.-cu csiado prcearro dP sa nde · q nu se acha soi'l:'rcntlo do bm·iberi c nceessita 

Sala das ComJnü;:-:ões, .:!IJ de maio ele J!);(). ti~· ·'l'i ... nwze . .; par<L seu complut.> rc.-3tabole
-D·indadc, pt•ositlcnto.-1·,,van·.~ d,· Lym. t'lllllmtn. 
reLato1•.-Lindolpho Caet,mo.-Josd Eu::e~1io. Somente om casus espociae;;; o Cungt•esso 

.Emenda do 8cnar1o â Jil'lJ]iOSiçao dl! CmiU!i'r! 
dos Deputados, n. 270 A, d1.: 1902, qw.: eu
torizc" o Pode1· Exectt fi~;o ('. concede;· Wil 

1.tnno de lieença, com todo o ol·clenw(o, uo 
bc1clwrel Antonio Acatwwssú 1Vuncs, jJli:; 
seccional HO Estwlo do Pm·â, pm·a trf.!/a;· 
de sua sawle. 

Onde se diz « com todo o ordeoado >) di
gno-se «. com o ordenado ». 

Senado Federal, em 13 do dczembl'o tle 
1902.- José GomCs Pinheiro i.lit.!dwrl(), Vice
Presidente elo Senáelo ; Alhe;·t, José GrJilçal
ves, 1 o Secretario ; Generoso 1 'ow·r:, 2° SeCl'O· 
tarlo; !Iendque da Silvo Col'linho, servindo 
tle 3° ~ecretario ; Jose '''-' Ali;1dda Burrelo, 
servintlo de 4° Secrotttrio. 

P1·ojecto da Cmnarct do.~ Dep~!lados, n. 270 A, 
de 1902, que autol'i.~o o Poda K·:eculivo u 
conceder unt anno de licença, .com todo o 
ordenado, ao bar.hc!l'el ;lnfonio AcutaHssi~ 
Nunes, juü seccional no Es/(alo do ]'(mi, 
para t1·atar de sua sctwle 

O Congresso Nacional resolYc : 

Artigo uoico. E' o Poder Executivo auto
rizado a conceder um amuo ele llcença com 
todo o ordenado, ao bacharel Antonio Aca
taussú Nunes. ·juiz seccional no Estado do 
Pará, para . tratar do sua. sa.nde onde julgar 
conveniente, revogadas as disposições em 
contrario. 

Camn.ra dos Deputados. 4 de novembro 
de 1902.-C'm·los Vaz de .Mello, Presidente; 
Cm:zos AugustO Vatente de Novaes, 1 o SeCl·e
tario ; Angelo José ela SilV(! Neto, 2° SeCl·e
tario. 

N. 17-1903 

ilutodza o GoveJ·no a concede;· ao 2° escriptu
rario da Delegacia Fiscal do Thesow·o Fe
deral no Espírito Santo, Ubaldo Rwnalhete 
Mcda seis mezes de licença com onlenado, 
para trataí· de sua saude 

A Commissão de Petiçõefl e Poderes exa
minou o requerimento · em que Ubaldo Ra
ffii),Jhete Maia, 2° ·escriptura.rio da Delegacia 

tem autot·izado <1 conccs~ãu de licença. com 
tuuus os Ycncimontus para trat::tmenl.o de 
saude, e isso mesmo q uanJo a conces::;ão não 
importt~ em augmento tle despcza. para o 
Thcsouro; de ordinario,poeém·, ossa,s licenças 
são concedidas com direi tu v. penas a uma. 
p;u·te dos vencimcntus. 

Isto posto, a Com missão ê de parecer q ne 
se autorize a concessüo da licença. sulicita.da 
nos termos do projc.::to seguinte, c1no sub
mctte á apreciaçfio da. Ca.mara. . 

PRO.JECTO 

O Congrcssu Nacional rcsol ve: 

Artigo unicu. E' o Governu autorizn.do a 
concetlm· ;w ~o oscl'iptm•ario da Delegacia 
Fiscal du Tllosom·o Fedeezd no Espirito Santo 
Ubaldo Ramal110tn Maia seis mezes de li
cença com ordenado, p'll'a tratar de sua 
saude onde lhe convier ; revogadas a:; displ)-
siçõo:; em contrario. . 

Sa.Ja elas Commissõcs, 19 dejnnho de 1903. 
- Triwlade, presidente. -JosJ Ettzebio, re
lator. - Tt!Vcu·es de Lyra. - Lindolpho Cae~ 
lemo. 

N. l8-W03 

Ji.;.;~:(! as (o1·r;as de terra 1)a1·a o e~;c?·cicio .de 
1904 

A Commissã.o do Marinha e Guerra. tendo 
examinado a proposta do Poder Executivo 
que fixa os forças de terra para o exeecicio 
de 1904, limita-se n. otrerecer ü elevada con
sideração dus Srs. Deputados o projecto in
fr[LSceipto, flue reproduz a referida pro
posta. 

A Comini.~.são não deixa, entretanto, de 
repetir os conceitos emittidos nos annos an
teriores a respeito do magno assumpto de 
que se trata, nuxima agora, quando a con
centraçKo de tropas nas regiões remotíssimas 
e insalubres do Acre veiu demonstrar, á luz 
da evidencia, a necessidade urgente de reor
ganizarmos o nosso pequeno exercito, tor
nando-o facilmente mobUizavel e bastant~J 
forte para, com o auxilio da armada, otfere
cer resistencia efficaz a qualquer invasão de 
nossas dilatadas fl'Onteiras 1)oi• parte de 
irriquietos visinhos, defender o territorio 
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nacional conll•a. a. aggresslio insoUta. de for
ças estrangeiras e mantm• as leis nn interior. 
cumprindo, á risca, a disposi~·ão do al' t. 14 
do estat11to de 24 de fevereiro. · 

. Tal organização, porém, Nccará, de corto, 
pela base, si 1üo fol' pl'ecediJ a. de uma lei 
de a.listamento militar e sortoio, a qual, 
consultand.o os interesses economicos do p:tiz, 
tanto quanto fllr possível, gara.ot~ o p1·eon· 
chimento dos quadros do exe:•cito o da 
armal a por cidadãos dignos de serem sol· 
. dados da Republica. e que, om cumprindo 

. esse devo1• sagrado, roputcm, aiolb, como 
direito que se nã:o dcsprasa, a faculdade de 
servirem á. patria. na gueri'a e ria paz. 

Urge, portanto, ·que o Congresso Nacional 
vote um projecto de lei coocretiza.dol' doss;1 
aspir ação justa e patt·iotica. da.s classes u.r
mada.s d& n~çio e do -to•l o aquelle cujo! 
coração pulso pela prosperidade u grand··za 

· deste gt•ando pa.iz sul-americano, oottt.du du 
constituição libct·rímo., a qual p t•uhibo, ó ver

.· dade, a~ nefandas guet'l'S.S de conquist:t e 
·cJnsagra o bcllo e lmmanita rio pt•Lnc!plo do 

. arbitramento : mas, providente e sa.bi:J., eon· 
sidera. o exurcito e armada. como instituições 

.. nncionaes permanentes. E' c1ue o legislador 
·· constituinte estava convene;d.o do que <L 

.' f ai'Ç<t elo d ireito et•a (C e ! ) supplantada p~lo 

. ' di?'Cito do. força, 

. · . A solução do gl'avo prol!lema. rolath·o ~ 
= . .integridu.llc e socego do Br.1zil, bem como á 
:': . .sua coosequonte r iqu:na. e podad o ncstt\ 
··· parte do novo mundo, dopando, não h a ooga.t•, 
:· do di ver.;o~ fa.ctores, entro os quaes occup;t 
~ ·loga.r p1·ecipuo o melbor recrutamento de 
-·· soldados para o exercito c de ma.rinbeiros 
,.:.·para a arm:1da, que· esteve a P.iquo do se1• 
·!· totalmente destruída duranio a !neta in
.·, gloria a ft'tl.tl•icida, por todos nós pt•ofunda· 
_ -mente deploi'ada. 
r Tal recru~a.mento se não póde fa zer no 
·: momentJ actual, porqu:mto o 1Joluntcwiculo 
~_sem p i'emio falha., como .já. foi dito polo ro· 
~ .)ator de<~te p:trccer, em um pai ~ oujl\ popu· 
;';,lação é oarenée do instincto bellicoso e onda 
~:.:::~ penosà cart•cira das artuas não otl'ereêe 
;'-'; muito.~ attrativos. · 
::.:- : A Commissão nã.o crê, por out ro la.do,. e o 
'::- confessa sinc~ramente, que, ea; . ..,i da - lei 
;/'n. 2 .556, de 26 de setembro de H~74, mo
:z,~,dificada pelos arts. 3° e 4° da lfli n. 39 A, 
~(de 30 de janeiro de 1892; e (las dispo
;.:.:.,síçõa3 constante:; do paragrapho unico do 
~' art. · 2• _e do art. 3• da lei n. 394, de 9 de 
;routtibro. do 1896, forneçam os Estadós da 
V l.Jôião e .o Distrieto Federal pessoa l idoneo 
~a,ra, o pteenchimento dôs claros das forças 
~~; dê terra. e :in ar. · .. 
~'-; ·. C_omo se vê de · varios, relator los do de
~· pa.riáin~nto i1a. Guerra, ainda n.ão foi ·conse
~,· ~liidó sequer um alistamento capaz da sorvir 

~-~~ ~ 

de base para o sorteio militar. na fó!'Jl l :i, 
das disposições vigento~. Dahi, a grand r~ 
dHiiculúade CJrn que luta. o go\·erno pa1•:t 
preenchor os chtros do exePcito e da arm:t· 
da com homntB rlignos de vestirem a. far rla 
ou blusa de soldados c marinheiros nacionae~ 
e a. dura necessidade, com·cm dizl!l-o , ile 
con.mnJ,iJ• q11e S(\jam alistados nos co!·pos d:•.s 
duas corporações citada:; indivíduos v iciOSil', 
som ().>timulos pwa o bam, falhos·de pundo· 
not• c rebelclos á disciplina , ca tados, orrli
na l•i 1men te, n :t lia da socie!latJe • 

Conclue- se do e~ posto que uma. boa lei de 
a listamento c sorteio, n.doptavel á~ ciJ•cum· 
st mcias espceiaes de nosso vastiss1mo o dcs. 
povoado p :1iz. onrio os braços rareiam o cuj ~ 
população , disseminada. o pacifica , não po,;. 
·sue cspir ito militar sufficicotc que a im· 
IJUlsiono em direcçâ.o aos qua11mis, dovo SCI' 
decrctatl,a., qua.nto a.n tus, p :lo Congt'O.lSIJ o) 
'(losta om pratica po:o Po.le i' Exccn ~ivo 1l l 

Hopublica : t r1.os ~ão ns votos ar,lontcs 1h 
Commissão do ~I:tt•inha. e Gucrt·: ~ d tt C~mal': l , 
a tlual confia, tlevét•a.s, no aoondrado pa ~ t· iu
tismo dos I'l!prcsentaotes do povo nas tlun., 
ca .. as do Pa.rla.mcnto Federal o nu Govot'!lll 
q 110 ora dil·lge os altfls destinos da. Na~·~ o 
Brazilcil'U., a 'ttml tom brilh:wta fu tul'O ga
rantido pall\ inesgotavell'iquoza. de seu ~ui•> 
o ~ub-sJlo, variedade d() climas o pt·ollucçõe~ • 
abuodancia de rios n~t\'O.";avei; , oxccllcn· 
tcs p:.1rtos m:~ritimo~. unidade de raQtt c 
do liugungem, proverbial bt•avnr:~ ·de .~c : 1~ 
filho.~ no combat!JS e por otltl'Js facto''•'' 
physicos e mo:•a.t•s, do subilissirno a pt'3ÇJ. 

PR.OJECTO 

O CoDgi·osso Nacional decretA: 
Al't : 1• e §§ 1•, 2• e 3.• Como na. pt'ü· 

posta . 
Art. 2. • Como na proposta. 
Art. 3.• Como na propost::t .. 
Art . 4.• Como n J. proposta . 
Art . 5.° Como na. proposta. 
Art. 6. ° Como na. proposb. · . 
Al't. 7.• Como na proposta. 
Art. 8.• Cúmo na. proposta. 

·Art. 9. • Como n~~o pr·oposb. 

Sala das Commi>slies, 20 de junho de 1903. 
-"f. Soa1·es Neiva, presidente.- B odolf!liO 
Pllixao, . rola tot'.- Ca1·.los Oa..,alcar~,ti, com 
l'estric;:ões.-Otiveii'l:! VaUadiío.- Soa'Y'CS dos 
Santos, com ·reotricções. 

Propost'\ do Governo 

Em cumpr;mento do· preceito. constitucío· 
na.l, apresento-vos a ~gninte proposta : . 

Art. 1. o As forças. de terl."& para o exerct· 
cio de 19:>4 constarão .:. 
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§ 1. o Dos otficiaes das differentes cla,sses a impoeta ncia que for nccessaria á re.:tlização 
do exerci to. desse serviço.· 

~ 2. 0 D.:>s alumnos das Escolas Militares Al't. 9,<> Rov.:>__ra.m-sc as disposi~~õe.s em 
at(l 800 praças. eontrario. 

~ 3. 0 Do 28.10 l pt••tça.s do prot, dbtl'i· 
huídas do accordn com a org<tnização om vi
"Ol', as qnaos pJdorão so.' levadas a.o dobr·o 
~u mais, em ciecmnstanchs extra.úrdi11arias. 

Art. 2. 0 Estas praças serão obtidas pela 
fórm!t expressa no art. 87, § 4°. da Consti 
tnição o na lei n. 2.556, de 26 do setembro 
de !874, com as modific:tçõcs estabelecidas 
nos arts. 8° e 4° da lei n. 30 A, de 30 de ja
neiro de 1892, continuando em ~igor o pa
ragrapho unico do art. 2° e o a.rt. 3° d:t lei 
n. 3Qt, do O de outubro de 1896. 

Art. 3. 0 Emquanto não for executado o 
sortoio militar, o tempo de serviço par:t os 
roluntn,1'ios. sw;i, do tres annos, podenrlu o 
cmga.,jam;mto t..lu::; quo tiverem concluido osso 
&:•mp.J de set•viço tor iog·w pot• mai::; de 
nmLL voz o p n· tempJ nunca menor de tres 
:~nnos. 

Art. 4. o As praça,s quo, findo o seu tempo 
do set•vi~;o, continua1•em sem interJ•npção 
nas ftloil•a8, com ongajamont() por tt·cs annos, 
tct·ã.o dit•oito <.t impot•tancia om dinhuiro 
dag peças de fardamento que se abonam grit
tnitamento aos t'ocrnta.s no ensino o bem 
assim <i. gratificação diaria de 25~) réi:o, osti· 
nulada. na Lei n. 247, de 15 dJ dezembro 
Je 1804. 

Art. 5. o As ex-pea.çn.s quo do novo ::e ali; 
tarem, com enga.jamento ou reengaja.mento 
por tre.:~ annos, ter·ão dieoito á importancia 
em dinheiro dLts peças de fardamento quo 
se abonam aos recrutas gratuitamente no 
ensino o á gratificação diaeia do 1~5 réis. 

Art. 6.0 O Governo provi1enciará para 
quo nas Colonlas Militares sejam convenien
tmnente localizadas as praças quo o dosej t· 
rem, quando forem oxcu~a:d do serviço por 
conclusã,o de tempo, garantj ndo as na posse 
dos respectivos lotes. 

A1•t. 7.0 O Ministel'io d:1. Guer1·a terá um 
registro dos voluntarios, segundo os Estados 
onde tenham verificado praça, pa.ra o fim de 
deduzir-se annualmente do conting.ente a ser 
sorteado em cada. Estado (Constituição, artigu 
87 e s.ms paragraphos) o numero daquelles 
voluntarios. · 

Art. 8.0 O Governo anima1•á a creação do. 
tiro naciónal, instituindo premios pecunia
l'ios e medalhas de dis tincçã,o para se1•em 
conf0ridos annualmente, em concurso so
lemne, aos melhores.atiradores, d~duzi_ndo-se 
oppo1•tunamente da verba-Instl•ucção Mi
litar-do Orçamento do Ministerio da Guerra 

.vol. u 

Rio rb .l:tO!lÍl'n, 5 tlO maíu rlo 10:1:-L-Fran
dsco de 1 'mtlrt },'utll'igHcs ,.tf t'l'.~. 

O Sa•. P•·c·ddcntt>- Ton lo dittltl a. 
hot';L, desig·no par·a sn;.mntla· foit>.t., .~2 do cor·· 
rente, a, seguinte ol'd•\:ll do tli:L : 

Primeira p:tl'to (até às 3 horas, ou antes): 
Votação do pt·ojccto n. 2i6 B, de 1902, r e· 

!ativo á emenda. do Senado ao projecto 
n. 27!i A, do~tc a.nno, q ne autoriz:t, a. con
cessão de um <tnno de liccntp, ~t.O juiz do 
S(}cçã.o do !!:st:vlo do P;wa!lá, Dr. :\bnoel 
Ignacio Ca.rvalho tb l\1end.JnÇ;1 (discussão 
unica); 

Vo:;ação do pl'Ojt~cttl n .. 2"1 _\., tlC lQ:H), ÜC
tCl'ffiinan,lu que, mts camas em qno deealtir 
a, União Fcdt'L'<ll on em quo a Fazcn :.a N<t· 
CÍOilél~ !'Ol' CJI1t!OntOU!la <L qualquer }Jitga
!IlOlltO, incumbe ao prontrador s:.>cciunal da 
l~opublica,, seus ;uljuntos o ajud<tnte:-;, t·o~po· 
ctivamonte aos fuito.3 em .quo funccion:~t·em, 
e nãu aosjnizos de SOl'\~ão o seus ~ubstitutos, 
inlicrput•em o cutnpntcnte recut·so <lo n.ppol· 
lação, com parecer e emendas da Commissão 
.[e Cun~tituiçã.o, Lcgisla~·ãiJ o .Justiça (~n. Jis
cus;:;U.u); 

Vutacl.odo pl'...Jjeewn. Gt 1~, d~ 190), de
tct·minc: nrlo llttc a ac<;ão de que 1,rata o 
art. I:) U<L lei n. 221, de 20 de novembro de 
1R9-1., só poder~L scn· oxcl'.~ i ta !la pelo proce~so 
o . .,tabcleciJo nesse mesmo artigo o dando ou
tras pr.JvidenciílS, com suhstitutivo d<t Com· 
1nissão de Const.ituição, Legislação o Justi<;:.t 
(2a discussão) ; 

Votaçã,o do pt•JjJcto n. 410, de 1902, auto
rizando o Pod1!1' gxccn:Jvo a abrir ao Minis· 
terio da Faz.mda. o ct•0uito de 1.000:000$. 
supplomentar á vorkt 17 do art. 2:1 da lei 
n. 834, de 30 de dezembro de 1901 (3u. dis-
cussão) ; · 

Votação do projt3cto n. 257, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Industria- Viação e Obras Publicas 
o credito de 3:91328912, supplementar á 
verba.6a.-correios-do art. 9° da lei n. 746, 
de 29 de dezembro do 190.0 (3n. discussão) ; 

Votação do projecto n. 5, de· 1903, autori-. 
zando o Po(ler Executivo a. abrir· ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas o 
credito extraordina.rjo de 32:983$840, para 
pa.gamento de venrimentos de aposentadoria 
devidos ao engenheiro Emilio Odébreckt, 
como chefe de districto da Repartição Geral 
dos Telegraphes (2a discussão) ; 

Votação do pi.•ojecto n. 6, de 1903, autol'i-:
zan:lo o Poder ~xecutivo a abrir ao Minis-:-

10 
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teria das Relações Exte1•iores . o ct•edito de 

·120:000$, ouro, supplemcntar á Yerha
Ajudas de custo - 63 do a t•t. 8° d:dei n . 957, 
de 30 de dezembro de 1902 (23 discussão); 

Vota.<)lio do projec!o n. 7, de 190::), tor· 
·nanr!o app!icavcis ás obras dn. COIIlpcton<'ia 
da Uoiii.o c du Distl'icto Federal a~ dispo· 
siQões t.la lei n. 8 W, tle 10 do ,iunlto llo 1855, 
com as a lterações que propõe ('~' Jiscns.<ão) ; 

Vot:.v;·ão do projecto 11 . 9, do 1903, a utori
zando o Presidente da Rcpnblica. a abt•ü• ao 
Ministerin da IndustJ•Ja, Via~,-ão c Obr~~~ Pu
h.licils o credi to especial de l. IOO:OOO$ p:.~ra 
occol'l·et• <Ls dcsllCz:ts a. realizar nos exer
cícios de 1903, 1004 e 1903. com a re}n·e~en
tação do Brazil ua Exposfção Uni versal de 
S . Luiz dos Jo:ilt:ldos Unlclos da. America du 
Norte (2" üiscussi'io); . 

2" discussão do proJ' cto n. 13, de 1903, au
torizamlo o Pud(•r Executivo : ~ abrir ~., Mi-

· e sul<lo e e1.a.pa> nos ulliciaes do qualleo 

:.:j· istcriLJ 1!:1 ?llil.l'inha o credito c~trao\'dinario 
.':e l:05-!~ l ~l2, para. pagamento de dilleronças 

· xtl~<o•·din;trio o da. ro~rJrva; 
: 2"· digcuss:"io d" project.o n . 14. de 190:3, 
· uto1·izandu o Potlm· ExcnutiYo a. abl'i t· ao Mi
nistori<J tla Jnsti~':L c Ncgocius Interiores o 
ct'l~di t.o cxtt•à.orJ!nal'io tlu li:Ul!l:;35-t, para 
occorrer au pagaullJnlo do.< vencimento~ do 
con~ultor gera l <l llo l~cpublica o re.~pcctivo 
gabinete, no cort•cuto cxet•cicio; 

2a discussão do projecto n. 15 , do I 00:1 
autorizando o Poder Execnt1vo <1 abril- ao 
Minis&or io da Guerra o credito extl'aorrií. 
ll:J.I'Í O do 2 .000 :0008, p::tl'ilo OCCOI'l'CI' á;; dC.>· 
por.as com a mubi! izaçã.o da:. f<>rças do r!xor
ci to, em occupaçã.o militar do tert•itel'io u•J 
Acre, no corrente exercido ; 

Continua.c;ão da 1" üiscus.;;."io do projcc;o 
n. 2 A, do 1903, pt•orog<Lndo por :·lGO dia$ ,, 
pra.zo de quo truta o ar t. 2° do capitul•J .~·· 
da. lei n. 93'J, de 20 de dezembro de HJ r 1~ . 
a cont<Lr do termo assigna.lo no refc t•l,IÓ 
artigo c dando outr:1s proYidencias, com suiJ. 
stltu tivo da maioria da. Commissão d e C•;n. 
stituição, Legisla.cão e J ustiça., >'Oto em sepa
rado do Sr. l~rodorico Borges e impuguaç·iio 
a este vot o pelo St· . An·.;-elo Pinheiro, mem
bros da mesm:l. ComHtissão ; 

Segunda. p.:l.l'te (â.s::: llora.s horas,ou an te>): 
Cont,inuação d a discns~o unica. do Pt'o

j~cto n. ~5 C, de Hl1)2, relati\·o ao addili\'<J 
destacado na 3 • disc~ussão do projecto JJ.2s:, A. 
deste anno, refurma.udo a. lei eleitvt•al 11:u~, 
as eleições fedoraes ; 

:1a discus,;ão do pt•ojecto 11. CY.'J li , <lo 1900. 
reorl[a oizamlo a j ustiça do l'listricto Fetlot•:d; 
com a.s emendas ao m esmo orrerochl;ts em ::· 
discus~ão. 

Lovanta.-sc a SC$S'io ás 4 hot'.l < c 10 l lli· 
nutos da tarde . 

W • SESSÃO EM 2~ DE Jt1NHO DE 1903 

P resiclencia dos Srs. Paula Gt!ima;·aer ( 1-'n:siclente), Olivaira Pigur;i1·edo ( f o Vice
l'•·cs~le;~le), Paula Guimanies ( p ,·esiden1e ), Thoma:; A.ccioly ( :.?• Secreta;~'o) c Pm<l~ 

Gui1;1arães (P1·esidente) 

· Ao meio-dia. procade-se {L cha.mrula, a. que Corrêa. Dutr::1., Mello_ l\!attos, El'ico Coelho, 
respondom os Sr~ . P1tula Guimarães, Alcn· Fidelis Alves, .JoãD Baptista, Lourenço r:a
car Guimal'ães, Thomaz Accioly, Joaquim ptbta., Laurindo Pitta., Henrif!UC Bor;:·es, 
Pires, Eugenio Tourinho, Ene.~ Martin~ , Maurício de Abreu, Oliveir a Figueire:lo, 
Ra.ymunrlo Nery, Rodrigues Fernandes, Ray- Ca.rlos Teixeira Brandão, José Bonifac io, Yaz 
mundo Arthur, Anizio de Abreu, Virgilio de Mello, Bueno de Paiva., Antonio Z<tchar ias, 
Brlgido, &luardo Studa.rt, Gonçalo . Souto, Calogeras, Manoel Fulgencio, Nogueim, Lia
Ta. va res de Lyra., Eloy de Souza.. Pereira dolpho Caetano, Galeão Canalha!, Jesuioo 

·Reis, Walfredo Leal, Trindade, Abdon Mila- Cardoso, Miranda Chaves, Alvaro de C<Ü'· 
oez, Moreil•a. Alves, Julio de -Mello, Elpidio valho, Hermencgildo de Moraes, ) oaqullll 
Figueit~o. Angelo Neto, Epaminondas Gra- Teixeira. Brandão, Bernardo Antonio, Aquiao 
cindo, Arroxellas Galvão, Rodrigues Duria, Ribeiro, canLiido de Abreu, Carlos Cav:~I-
Felisbello Freire, Oliveir,~ Va.lladão, Do- ca.nti, Lamenha. Lins, Paula. Ramos, Soares 

.. . mingos Guimarães, Tos ta, Bulcão Vianna, dos Santos, Juvenal Miller , Germano Hass!o
·Pinto Dantas,Tolentino dos Santos, Rodr igues chm•, Domingos Mascarenhas, Yespasia.no de 
Lima, Roddgues Saldanha., Herodia de Sá, Albuquerque e Homem de Carvalho . 
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Abre-se a :!!essão. 

E' lida c sem debu,tc n,pprovada. a act:t da 
~cssito ant :~cetlente. 

Pass:t-sc ao expcdimnc. 

O S1•. ..i~len.car Guhnarães 
( 1-• StJcl·ela;·io ) lH'OCt)dC ;i. leitura du SO· 
guinte: 

EX.PEDIENTI~ 

Oillcios : 

Do Sr. Deputu.do Bernardo Horta, com
municando que tendo ele <Ln ~ ontar-::;c por 
~Llguns Jias por molosth, deixa de compaPo
~~cr ás ::;essões.-Intcirí1Lla. 

Do Govemador do Estado elo Sergipe, de 
8 do corrente, em resposta. <i t·equi:~iç;·to üa 
Commi:!são J.o Agricul'tur,l, o Industriu. Cun
ncxas dusta Ctuua.t•a., j n tut•tn:t ndo o:;:Jbl'(·. o 
,.<llor J.emon.o,trativo d;t oxput•ta.~\ií.ll do a,;:m· 
,•at' na .. ptello Est.du de 1!11111 a L!Hl2.- A' 
t:ommissã.o de Agricultura,. l1HI11.4t·ius Con ·· 
nexas. 

O S•·· Ar1•oxelln~ Gul owi'i.o -
~~·~ Pr·esidente, ao entt·ar 11e~ta c:Ls:t, ho,ie. 
l'ni avis~tlo pelo meu illu~t.t· .· amig-o, ~~ollt· 
panhoil•o do lnncatla o St•. Ep:Ltninondas 
,;racindo, de .que nu:; AJJudiúus do Jol'l1at rio 
Commel'cio havia um art.ig1J aS!!igna,do Jlut· 
:1. Gal"Olio sobre a poli tica dt~ Al:t)WU.S. 

Venhu declarLtr dcst.tL tribuna que não sou 
1m o auto1• de3so artigu. 

Pertenço au granue o forte pat•titlo ropu
IJlicano de Alagoas, qtto tem por chefe a.ctu
almente o eminente homem· politico o 
Ex. Sr. Euclides Malta ; e sou incapaz de 
dizer do S1·. Bwão do TraipC1, ex-clwfe 
deste mesmo pa1•tülo, causa::; de~to jaez. 

Vaet·o a minha testada. 

0 SR. ANGELO NETO- Folgo de reconhe
r.Cl' esta declaração de V. Ex. 

0 SR. ARROXELLAS GAL VÃO - Era O que 
tinhct a dizel'. 

O Sr. Tosta- O CongressoNacional 
lle Agricultura, que se reuniu nesta capito.l 
em setemro do 190 l, pa,ra, estudar a crise 
econo:ínica, sob o ponto de vista dos in te
resses agricolas, occupou-se de um da.s mais 
importantes cnltnras do paiz-o da canoa de 
assucar, que constitue a riqueza de alguns 
Estados da. Republica ••• 

manha, da França c da Austrh Hungria, 
p~·ocm';tr mn derivativo para o d, •scnvol
Vl~neoto da l;t,·oura na. <.tpplíc;H,·ão indns-
tl'lal do alcool de canna como elemonto pro
ductor d<\ luz, cal1n' c for(< ~ mor;riz. i11Cluiu. 
em nm:L de mais acertaclas conclnsõc;';, :~ 
nec · ~ssid:t llc do;;; agricnltol'cs solicitarem do 
Poder Legi:-:lativo a. i:-:t •llt:ã.u de 41Íl'(~itus para 
a importação t~C apparelhos a alc~Jol e o 
de.-matrrrantc- bcnzoL com o intuito do 
Vlllgal'isarem·se e~ses n.pparelhos no paiz. 
Er:i, urna modt•st;1 aspiração dos agricul
tores e industriaes do assucar. 

r.I:tis tardl~, em 19U2, como um de:3dobrct
mento clus estudos inicbdos no CongrosS•> do 
Agl'icnlt.m·a .. t'cnniu-se no ESL<Hlu tb Bahia. 
í1indct por iniciiüivtt da, patriotica e inde
pendente Sociedade Nacion:d de Ageicultura. 
01n cujo seio f"ccun.~o o or:tdor :~prcmle 
dia.ri :tmente a drdicar-se pela. ca.ns<t sanb, 
da laYonra, renniu-se a C•Jnfercncia Assnca
t•oira.. 

l'i<tft no li ct mcnwr·a n~l a~scmlJlr•:t do ag-ri · 
elt)l;or·<'; int. r~lligrnto;;, :t rplll c llllJlill'eceram 
d!!lt~~:ufo, ulllciao~ do~ .~OVOI'IlUS du:-; Estados 
:ts-;uca.t·eit•ns, :tcc2it1.uo1t-se :tind:~ m:~is. :tpús 
luminusa:oo dbclls:-;t", , s, a necossidatlc impo
I'itlsa do pt'<wnrar·om-so nuvos mm·cado.-: 
Pill'tl o as-:ueal' o :-;obt•cttulo a. convf.'nicncia. de 
cstwfal'Cill·:'C o:-; 1110io:-; pmtico:-: de b:tl'atear
·'o a pl'udltct:tí.o do alcuol c Yulgarizar-sc a. 
s11;t applicação industr·ial. 

Este as.,nmpi.o mereceu acurado e;-;tndo e. 
foi atlí objocto de impuetantcs e criterio.-:as 
monogt·aphia.s, entre :ts quaes o ot·adol' :::e 
desvanece do mencionar a do SI'. DP. Mi· 
gnol Calmon Du Pin e Almeid<1, o q11e lhe 
valen talvez a di.-.:tincção do ser escolhido 
pal'a. sccrebl'io da agricultttra do honrado 
gvvcmador da lhhitt, o Ex:m. SP. Dr. Se
verino Víeir·,,, cuja oPienta.ção pa.l.riotica 
tom consistido tu,mbem em r-.erci.Lr-Re de 
moços hono;';tos, intelligentes e illustra.dos. 

Da conferencia, assucareira a idé;L pa
triotic;~ de ser aprovdtad.o o alcool como 
força. cu.lorica o motriz e sobretudo cumo 
succed:moo do kcrosone, producto e~tJ·an· 
gciro qu·d imp:)rtamos. principalmente dos 
Esta.dos Unidos da America do Norte, ondo 
é explorado por um grande lntst, Yoio p<1ra 
o Congresso Nacional, impubionado, como 
era natural, pela opinião publica. 

Com outros collegas, representantes de 
varios Est<1dos, que tanto se interessaram 
na, legislatura passada, pelas que :~tões agri
colas, o orttdor otferocou ao projecto de 
orçamento do re{!eitn. uma emenda isentantlo 
de direitos de importação c de expediente os 
apparelhos de alccol importados no paiz. 

Reconhecendo que a producção do assuca1• 
de canna é superior âs necessidades 'do coa
sumo interno e que, além da ::tcquisição de 
mm•cados externos por meio de teat:tdos de 
commercio, convinha, a exemplo da Alle-

A Commissito do Orçamento impugnou a . 
omcmda, alleg-ando razões de ordem fiscal, 
que, na opinião do orador, não devem sup-· 
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} plantar, na crise u.ctua.l, as razões poderosas l'econhecendo a. iosufficiouci ~ da i.>enç:í.o dos 
i. de salvnç,'io publica., quJ acans~lham os p~- d;reitos de impo!'tação P<~m da r imp;tlso <i 
··.deres publícos a abrirem novo3 e largos ho- propaganda, teve a feliz idéa. de p romover a 
'. 'l'isontos tL industriu. assucarcira lb p:l!~. realiZtLção de umu. exposição de appal'e lhos fL 
.;- _A iropugmtci'Lo lh Commissão determinou alco<Jl ioteroa.cional, a. qual scrvis~o. por 
~'- a J'astricção do pensamento primitivo, e assim dizor,de campo d•j exjlel·imont.açãn, al
::' -entfio. para. escapar ao nauf•·agio, a emenda t 1tmente provei toso aos o.gricultorus , ao~ 
·:~ :ftcou limita.ilaá. iscução ilos dir :iCos do lm- ind1J~tria~s o ao pJiz . 
. · portação e á. coudiçào de só aproveit-ar O. j S Baldo de recursJ s pecuniario>, pois é sim
:-, ap;l?at'clhes que cxclussiva mcnto possam ser pl~smonte uma sociedade benemoritu. de pro
.. utllisados com o alcool. paganrla, que distJõ :: apenas do capital intcl
';,'. ' Maotcvo-se, porém, a taxa. do cx~:l1iente. lect u:ll o do grande pat r iotismo dos a~socia
~-que é de lO •f . sobt'e o valor do obJCC~o 1m- dos, a Sociedade do Agr;cultur .1 não pnder ia. 
~portado, sendo' 25 •;. e m ouro, ou ma.1s ela.- iniciar tão a levantado teutamon, q ue uos ou
;,..raplc n te que é : de 13 o/" e m mocU.a. papo!, Lros pa.izes t om sido realizado pelo governo , 
:·.;isto é , um vm·Jadciro imposto I sem cunt:tr com o a.uxitido do Cong••u,so Nl
~--- ~a. prat ica, a in~erpretaçiio do Fisco, r1u~ CLOnal c aos. a uspicios do Governo n;t Ltepu
; --o orador reputa., sinã.o um inimig-o, com ceL'- blica. . 
~;te.za um amigo w ·so da lavom•a., reduziu <t .. Foi Bxactamente para a.ccudiP ao appello 
l;; ming ua•tas proporções a isenção com quo o pa t l'iotico da Sociedade de A.!!ricu !tu t·a, que 
?:aegislador procurou arupttrar a uccadon~o la.- ,_ tão bons €erviços vae prest<J.odo ao paiz, 
'~.-iroura de canO<\, qUe os amigO$ da lavoura. nesta Ca mara. 
;~: - " O expediente sendo co1Jr<vlv sobro o vat.Jr apl'C->enhl'am uma emenda no or ç:1meuto de 
:~: ·oftl.cial da mercadoria, inelusiYo as de.>poza.s Viação-autorizando o c;Jovm·no a des pender 
;._:·do transporto, e o impJsto sendo cobl'it<lo 50:000.~ com a. exposição de app:uelhos a 
:•:ra.lgumas vezes sobre o peso, casos ha om que alcuol, PL'ornovidu. pela Sociedade Nacio nal de 
~: o i_mport·;dor prerore pagar o imposto a. ptt· Ag.·icultura., (\JllOnd:\ qne foi a cCCJit:1 com 
/ gar o expediente, PJI'que oste é tnt\ÍS elo- patl'iotismo polu Commiss5.o do or(;a ment.o 
;; vado. o pela Ca.ma1•a. 
:~ ·Quanto ao mais, bast:J. c1uo ha.j·.t pJssibili· Nào foi sem timidez e sem gt'a.nde espe-
~-'.-d!'de do transformar-seu appareltw a a.lcuul ranç ~de alca.uçar o <\lllli lio que fot•mu lamo~ 
r-:!')m apjl:J.relho a kcl'o:;cme, em hora ostra.- 11 proposta insig nificantó de 50:000$ pa ra. u 
~;gàndo-se o app:1.rclho oa fazenda-s • dc;.peza.~ proje()to du cxpJsição, porque i nfeUzmeate 
2-"nió compcosa:!oras, . p:tra. os reprcsentttntes ne.>te assumpt o, como em muit~ uutras 
t~dÇl Fisco recusa.rem-sc a admittir a h cncão cousns. ainda somos um povo i nfan te . 
r:' de direitos. E quando os in ter.essndo rccla- Ao passo quo a Ame rica do Norte despendt1 
~?'nia.m, allcgando os mot ivos da. lei, os agentes com o Min istcrio da .Ag•'tcultura, cuja ot•ga.-

l
( de fazenda.. Miram a. responsabilidade sobro n iza.çií.o é um modelo de sabedori a. e senso 
·'-:os legisladores, como se fosse possível r e- pratico, 4 .876.022 doHar.s ou 17 .500:000$ 
~parar; na. e l{ecuçi o, a. let L-ra. do ponsa.meoto p a.ra. obtor uma: producçã.o agricola de 
l{ da lei, como si fossa pJssivel' lo~islar com 20.000.000:000$ ; ao pa.sw que a Republica 
.:;,:perfeição para executores prevemdos l Argen ti na. dCl!pendeu em 1002, cerca. de 

~
I ::, · Resultnu (h exec'ucão da. lei interpretada 6 .090.000 de p 3soscom o seu mioisterio da 
:!;p,~lo~ agentes do fisco a S3guiob consequen· a gricultura, para. exportar sómao te em 
•. ;_...:c!a.. inteirJ.m_ ente dcsfa.vora.vel á propaga.nd'l.: gado e m pé. e carnes _congeladas cerca de 
~-~- tJ.lguem ma ndou vir um motor · a <\1- 12.000.000 pasos,_ ouro ; nós nã o temos si
;t)~·oo\ paru fawr uma. experienCia, contando quer um ministerio da agr icult ura que CO· 
~ ~oru o i'a.vor dn. lei orçamentaria ; chegou o · gite de agriculas, e não sabemos a,o çerto 
\l!J'apparelho e ta!ltos emba.raço3 foram oppos- quanto produzimos I -
~)~:> pa Alfandega.peto fi3co ao despacho,que, Votado o credito de 50:000$ a Sociedade 
~2"'tj~undo consta ao orador, o impor tador r e- Nacional de Agricultura iniciou a. sua 
jf~~ol_ Y.é. u _pu.ssar a ra_ctura â Sociedade Nacional ingente .obva., entendendo-se com os illustra
~~:d9 Agr~c!!-ltura. para a Exposição . e não co- d os Sra. Ministros d~ Industr ia e Viação o 
'"1~~tar ma1s do semelhante cpusa. ! das Relações Exterwr os e encontrou da 
:fi:,'. E' assim que se inutiliza,m os esforço_s sao- parte de SS . EK1:. o_ mais decidido e pa
l~9s_ de prOpaganda, planta.--~e o desanimo na triotico apoio no intuito da ser re&liza.do o 
'~'ª~-~se dos la.v;a~ores e neutra.Jiza.-se o pen- -arrojado certámen - ainda não presenciado 
1:~.1l~m~nto pa.tr10 ttco do ·leg_isladO!'.. . em . um· paiz- de uma. Exposiç.'io Interna-

í
~:-~.A S()Cieda.de Nacional de Ag ricultura dia a ciona.l. . 
:d,tp. estu~anJo a crise _ass~car~lra.,en~erga.ndo, Para· que a. exposição tenha. o b r ilhantismo 

h':-~m ~aza.o, _ na. appli~çao mdustm,l dQ al- conveniente em' taes certamens e proc).uz~ o.~ 
F:~l o sa.lvamen'to da laYoura de canna., e resultados praticoo que todos nós bra.zilCL· 
.~. .. 
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ros patriotas temos em mh•:t, a sociedade 
resolveu convoc:~r para a mesma época. um 
congresso de agricultores de ca.nna o indns
triaes, do qual farão · parte os dC)legados 
officiacs de toJos os governos oshduaos e 
municipaes da Ropublica, c repres::mtantes 
da& as:';ociaç-ões agrícola~ c commerciaos do 
pu.iz, congres~o que deverá. funccionar ~ 
duraRte lO dia~, conjunctamente com a 
!'ealização da exposiç:ão, que se prolong:trá 
por rnai::l 20 dia :-> . 

Nesse congresso serão principalmente es
tudados o discutidos os meios e processos 
praticos do conseguir-se tt diminuição do 
custo da p:-oduc~ão do alcool p:1ra ser elle 
intródnzido entre as cli.versas classes so
ciaes como succedaneo do kerozene; e tam
bem a s medidas econornicas c fiscaes que 
devam ser adoptatl.os pelos governos est=t· 
duaes c rnnnicipaes com o fim de alli vi ar ou 
isenta t· completamente do imposto o alccol 
desn::ttnraclo ou destinado a applicaçõcs in
dustriaos, onerando, emboPa, com ~~levadas 
taxa~ u alcool d.ostinado a bobidas ou a ali· 
menta r o vicio do alcooli ::;mo. 

As pt·op;:>rções da.das <to certamen <tgricola.
indusld'ÍU.l e não previstos pelos iniciador ·s 
da idéa., cuja reàlizaçi'io tem corrido a caPgo 
do Ministerio da Agricultura, na França e 
na A: !e manha, e varias círcumstancias · uc
C:)rrid: ~s e constantes da representação de 
que sun portador, firmado pelo pt•cside11te 
da Sociedade Nacional de Agricultura, indu
zem-me a solicitar a atlenç~ão da Camara 
para :~ insufficiencia do credito votado na lei 
orçantentaria vigente. 

Pa1·a que a Exposiç-ão Internicional de 
Appai"elhos a. Alcool tenha o exito que tod ,,.~ 
os brn.zileiros patriotas esperam não só nu 
paiz, como no est1•angeiro e os agriculto :·es 
e os i ndustrlaes do alcool colham os fruc co::; 
almejados do certamen,se faz mister amp!Lr 
a imJhH'tancia do credito concedido. 

EJ;I Yiando á Mesa a representação da Socie
dade ~acionai de Agricultura, o orador pede 
que, antes de ser emittido parecer pela Colll· 
missã.o de Orçilamcnto, seja enviada á Com
miss~ o de Agricultura e Industrias Connexas. 
(Muito lJem, ??ntito lJem.) 

Vem á Mesa, é lila. e enviada ás Com
missõCJs de AgricuHnra e Industrias Con · 
nexa~· e de Orçamento a seguinte 

R EPRE3ENT AÇÃO 

Exms. Srs. Presidente e mais Membro:.~ 
da Camara dos Deputados - A situação gra
víssima a que attingiu a indmtria assuca
reira no Brazil e os males que de1la derivam 
para extensa região do paiz, onde repre
senta · o principal ramo de exploração a.gri-

cola e industrial, induziu a Sociedade Na- ··. 
cional de Agricultura a. procurar um moio· ·· 
scgur.> de sustar, si não impedir, a 1·uimt · .. 
des5e ra.mo de indu-;tda, cujos elfeitos, 
longe de se r ,,stringirem á fortuna pal'
ticular, lcv<J.l•iam ü. miscria diversos Esbdos 
da Uni5.o, em consequcncia da cre..;centc 
diminuição de suas rendas. 

Sob essa impressão dolorosa, acc •ntuada, ; 
din. a ,[ia, ante o incessante clamúr th ope- , 
rosa chts5e dos cultivadores de canna. e fa
hl'icantos de assucar; muitos dos qnaes, <i. 
ftllta <:Lbsoluta de recursos, condemn<1ram ao 
aba.nd , n:.~ vastos campos de cultura, le
vantou esta. S!Jciecl:.tdc a idéa. de uma confe- · · 
J'encia assucareira, que, com o mais assi
gnalado exito, teve logar, om junho elo anuo·. 
proximo passado, na ca.pitttl do Esbdo dli 
Bahia e da qua.l emanou, gL·aça-; (~ alta : 
cun1petcncía dos pt·oti:;sionaes rp~ alli ·se 
congl·cgaram, um con,inncto tio pl'Op•JSic;ões 
·quo c:Jnci·c&izi1m ttH noco:· .. si<ladc~s inllet•entos 
;Lqndlc I':tmo de PI'.Juucr,::·IO ~.~ os meios mais 
c!li t: a~us )ml'a. a' ~atí;-;!'azot•. 

Dentril e! la~ a.rnlt:t co1nu ntna. :l~pit•açfio 
ttltamcnt:J pa.trioti9a., cptc j;t h:~vi;t sido· 
r~ sb oc;ada no Cungt·csso Nacional (lo Agl'icul-.
t,uJ·a., a idó:t da. vnlga. l'iz:u;iio do n.lcuol como. 
agente de lu?., de calor o elo furc;a motriz, o < 

t[UO atl.esta o grando doscor·tino, :~ cla.l'ivi· 
cfcncia daquell:Ls illu~Lt·os aSSI!lUhM:t~. que 
a.s~im revelal'am protondm• a soln~:ilo do
pt·oblcma, nfío sob o iutluxo dos a.uxilios . . 
tl ircctos do Thesout·u, sinfLO apt•uveitando oS: .· 
ox1tberantos rccul'I!OS de uro prodncto do 
nosso solo uborl'imo, precisamente quando a 
Franç·a, soguindo o exemplo fecundo da Al
lemanha., começ~Ltva com scgura.nç·a a enve- .· 
reda1• por essa tl'ilha, guiada. pelo tino.'! 
pratico, pelo animo resoluto de um gJ?ande ·., 
homem de Estatlo, o ministro M. 'jean ·.' 
Oepuy. ; 

~ra. dever inilludivel desta sociedade it• -ao '· 
encontro das aspirações daqueUas assem:.;. .~ 
bléas que eHa t•eunira com o objectLvo de- · 
elucidar grande3 e complexos problem:ts do 
n..,sso rcgimen economico e, então, intentou _. 
realizar . nesta Capital uma Exposição Intér• < 
mtcional de apparolhos a alcool, para deixar ;; 
demonstrado pJr provas concludente-; que <IP; ;\! 
kerosene es~rangciro se deve oppôr como :,; 
succedaneo pJderoso do liquido nacional. >~ 

Sem recursos proprios para emprehender.-: :~ 
tenta.men · tão arrojado, que, em outros<: 
paizes, fui levado a effeito por acção di recta. ,~s 
do Governo, a Socieda'de Nacional do Agri~- :i~ 
cultura appellou para o Congresso Nacionaf;j 
e ebteve como subsidio a qua.ntia de 50:0QO$~ ·:; 
que lhe p. arecera sufflciente para occorrer -á.·· s.· ... · ·t ·.J·:· 
despezas do grande certamen, contando 90~;~ 
o concurso de elementos que lhe pareciatn::~~ 
seguros. ··-;; 

.... ;/ 
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T1•atav<t·SCl, porém, da pt•imciea exposidio ! formações sobre a,..; !livcrgeocias que ,~ 
internacional que se ia realizar no Brazii e notam eal.re o mesmo regubmcnto e a lei 
üesde o inicio dos trab:J.lh~s propat•atoríus n. 8-59, ue lt3 de n.gosto de l t'02, nos ponto~ 
de.ss::~ Cl)l'tamen surgil'am embaraços irnpre· relativos: 
vistos que só o apuio fl•;.mco e ínex:cedivel·!lo (t) ao cxr\me dos livros dos fuHidos ; 
E,;m , Sr. Ministro da Indu~tri<l. c Vü\ção, b) ú;cla~siflca~·iio tlos creditos; 
secundado pelas energias de homcn~ rle boa c) aos direitos dos ct•edores contest'tdo~ n 
vontado. poderiam removel:os, s~n ,o p<l.ra não admHtidos a t omar p:\rt€1 nas <JO:lCOt'
M;:sigoalar, entre ou,ros, a obtençao de loal datas ; 
aproprialo, consllguido, Cl.pós innumera.s ten· d) á. nomeaç-ão- dos syndicos provísorios ; 
~.Uvas, por quan tia a.vuHada, _q!Ja.ndo já a.sstm como sobl'e as disposi~'ões d o cita<Lo 

· parecbt ccr"io o fr•acasso dn. expo~1çao, atten- regulamento acerca dos embargos C1s concor
ta a carench de recursos para. coos'.rucç:ão dMas, ás liquidaçõe,; das sociedades do (JUC 
do um pa.vi1h5.o adequado <tque lle mister. fizorem parte os fa!lido:;, e .-~ olclç!to dos syn-

Outras difficuhbdes não menos con.;idet•a. di cos definitivos. · 
vels sn offerecer<tm á iniciativa da Sociedade 

· Nacion<J.l lle Agricultllr'íl., nomeadamente as 
· qug result·\m tle condi~ões estíl.bJlccidas/pe
. los (a.brica.u&csc quanto ao tt•anspot·tc dos 
appa.reliLos, e outt•as de.;poza:; decot·reirtes 
desse fa.ch, o que obrin-a. a esta socioJado a 
~olicitat• do Poder Legislativo :1. concossão da 
V•Jrba. rtua no seu alto ct'itot•io onteodm· nc-

. cessa l'iu. á l'Cttliz1~ção do l'OL'tamen interna.
. ciona.l que se projecta, com o proposit.l) de 
encamintmr a solu~·ão do prvblema a~suca· 
reil•o, cnmprimlo-Hw a.s.iigm~lar que no pro· 
seguimento !los arduos trabalhos que lhe 
c<J.bem mantcrú inaltcravol o rcgimen da 
ei!tricta. economia a. qua obedece. 

Si p retendosse justilktr essa solicita.ç..'W, o 
!JUO lho parece neccssario, ante o critorio c 

. patriotismo dossa illustre Ca.ma.r .1 a atten
·dendo á. importa.ilcia do commettimento que 
se emprehcnde, poderia a. St)cieua.do Nacional 
dO Agl'icultura. ad!l.uzir como exemplo o que 

· 0 ra sa píl.SSa. no Chile r.om respeito ao pro
. ecto de uma. exposição desse genero , cujo 
JorÇamento olferecido ao Governo pela So
ciedade de Fomento Fabril estabelecida em 

.· Santiago, eleva-se ao total de $ 100.000.00, 
a.ccrescentlo que em França e Allemanha. os 

. concursos ilessa na.tm•ez:t foram promovidos
. e executados por iniciativa exclusiva. do Go-
.verno. . 

GuarJando a convicção de que o Podm· Le
. gislati v o p1•astará. por es;;e m:lio sua ine;;ti

·. ma.vel collabot•ação á. propaganda a favor do 
· -alcool industrial, a Sociedade Nacional de 

AgrioultUTa, tem a . subida. b_onra. de signi" 
·· ficar a essa illmtre Garoara., em nome dos 

·,· interesses da lavom·a, o testemunho de seu 
:··. à.lto reconhecimento .~Antonino Fialho, p1·e· 
: si dente da. Sociedade . Nacion:ü · de Agricul
.- tura. 

Continúa. a discussão do requerimento do 
·' Sr-. Pa.ra.nhos Montenegro, offerccidO' ·nl 
. , sessão de 1-9 do . cor1·ent5, cuj o teor 6 c se.,. 
:guin te-: . 

' · 4'-Rcqueiro que se p ::ç[l a o Govoruo a ro
,. JUeSsl. di3 uma cópi.t au thentic:l. do r egula· 
·: -'llento n. 4..855, de 2 do correute moz, e in-

O !Sr . . Mello Ma-ttos - Sr. P!'Gsi
dente, achando-se ausente, p:>t' motivo j usti
ttca.,lo , o a.uwr da. índ~ca~-ão quo tenhu :1 
honra. de estar· discutintto, requeiro a V.Ex., 
si ror i sso de acoot·do com o Regimento desta. 
Úa·>a., o a.diamonto da discussão, a.té que com
parec;a o honrado Depnt.ado pela. Bahia. 

o s n: PnESlJJE~TE-V. Ex. seráat.tendido . 

OlWE~l DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo 
numero legal para se p:-oceder ás votações 
das mate1•ias constantes da ot•dem tlo rTI<L, 
passa-se á m:~tet•ia. em discussão . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDI!:M: DO DIA 

Em ·seguida é sam deb:Lte encerrado em 
2n dise1Ussão, o artigo unico do projecto n. 13, 
de 1903, Mttorizando o Pode1• Executivo a 
abrir ao Ministorio de ~Ia.rinha o credito o:->.· 
u•ot'dinat•io de 1:654$132, :para 11agamont() 
de differenças de S:>llilo e etttpas aos officiaes 
do quadro extraordinario e da reserva., fi
cando adiada íl. votação .• 

São successivauiente sem debate encer
rados em 2& discussão os arts . 1 • e 2" do 
projecto o. 14, de 1003, autorizando o Pode!' 
Exeou tl.vo a. abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negoeios Intel'iOl'es o credito extraordinario 
de 17:919$354, pará occorr er ao pl.gamento 
dos vencimentos d.o consultor geral da Repu· 
blica. e respectivo gabinete, no corrente exer-
cício, ficando adiada a. votaQão. · 

E' a nauaciada a 2• .discussão . do prejccto 
n. 15, de 1903, autorizando o Poder Ex:o!lutivo 
a abrir ao Ministerio da. Guerra o credito 
extra.ordin.a.rio de 2.0JO:OOO$; p:~.ra. occorrer 
ás despez'l.s com a mobilizacão das forças do 
exercit:>, em occup.J.Çã.o mili&ar no territorio 
dfr Acre, no corrente exercício. 

O . Sr. Galeão Carvalhal -
PEili .a. pl.lavr<~., Sr. P resir!Jn to, p1ra man· 
d :w urn:l. ementla.ao · proje ]to em di3cuosã•J. 
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Quando tive de l'eligi1· e.3Se projecto, cal
quei n.s sun.3 dlS})OSiç·ões nas p :1.Ia.vras da 
mens:t.gem <lo Sr. Presidente da Republica 
e da. exposíç5.o feit1 pelo Sr. Ministro da 
Gnerr[L. Pouendo , porém, haver aiO'uma 
duvida para o registro desta.s <lespezt~s no 
Tribunal de Conta~. retlectindo melhoe, e de 
accordo com o Sr. ~linis~ro, fo i·mulei uma 
emenda na qui1l a l'edacção abra.nge todas 
as J.espezas que ti\-"erem de ser foita,s c->m a 
occupn.ção mtlitar do Acre. Mando essa 
•}menda á ~L~sa. 

Vem á Mesa, é 1id.1., a,poiada e posh con
junct .tmonte em dis0us ~ão, a s :;guintc 

E:m.::.'m.A 

A o proJeclo n, 15, ele 1903 

Onde se diz: para occot•rct• ás de:::pcza.s 
motivadas pela mobiliZ<tção da-:; forç~as do 
exercito em eonseCJ.ueneia, da occupa<:,~ão mi
lita,r do Acre, diga-se: para occorrer <Ls dos
pozas extr·aordinarias consuquentes da. oc
cupação do Acre. 

Sala. da.'-> Sessões, 22 de julho de 1903.-
Gdetio Cm·'l)alhat. · 

Ningucm pc{lindo a palavra é cnccrrn.~Lo 
em 2a. discussão o art. 1° e sem debate o 
art. 2° elo projecto n. 15, de 1903, :fican1o 
adiada x-v:>ta.ção. 

Comparecem mais os Srs .. Aurelio Amorim 
Hosannah de Oliveira., Carlos de Novaes, 
Rogerio de Mil•anU.a, lndio do Brazil, José 
Euzebio, ·Luiz Domingues, Christino Cruz, 
João Gayoso, Bezerrll Fontenalle, Thomaz 
Cavalcanti, Francisco Sá, .João Lopes, Sergio 
Sa.boya, Fonseca e Silva, Soares Neiva, Af
fonso Costa, José Marcellino, Pereira de 
Lyra., João Vieira, E3meralJino Bandeira, 
Arthur Orlando, Castro Rebello, Vergne de 
Abreu, Augusto de Freitas, Moreira. Gomes, 
José Monjard im, G~tldino Loreto, Sá Freire, 
Bezamat, Estevão Lobo, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Moreira 
da Silva, Rebouças de Carvalho, Ferreira 
Braga, José Lobo, Azevedo Marques, Lin
dolpho Serra, Elyseu ·Guilherme, Barbosa 
Lima, Xavier do VaU~ e Diogo·Fortuna. 

Deixn.m de comparecer com causa par. 
ticipada os S1·s. \Vanderley de Mendonça, 
Urbano Santos, Guedelh!L Mourão, Paula e 
Silva, .Ermirio Coutinho, Ma.laquias Gonçal
ves, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Raymundo de Miranda, Jovlniano de Car
vaLho, Neiva, FJlix Gaspar, Adalberto Gui
lllal'âes, Satyl'O Dhs, Pluanhos Montanegro, 
BernJ.rdo Horta, Peraira Lima, C1•uvello 
C<walcantl, Pa.ulino de· Souza, João Lui'z 
Alves, Leonel Filho, Eduardo .Pimentel, Costa 

.Tu_uior, Fran:: isco Tolcntino, Victorino Mon
teiro, Ctssia.no do :Na.sJimcnto o .-\.ll'roclo 
Varella. 

.E sem ca,usa. os Srs. S; í. Peixoto, P•t~-~os 
Miranda, Arthar Lemo3, Antoniu Ba.sto ~ 
D!as Vieira. Frederico Borge.), Teixeira d~ 
Sa, Celso d6 Souza, Bricio Fillto, Cornolio 
d~ Fonseca, Euznbio de Andra.lle, I .eovigiltlo 
Frlgnea·as, E•lua,rdo H.a.mos, Marcolino Mou
ra, Augusto de Vasconccllo.s, Americo de 
AlQuque1•que, Halisa.rio de SúnZ::t. G;d,·ã.o 
Baptista, Silva Castro, Julio San~os, Fr'<lll· 
cisco Veiga, Viriat!J :\I<tsca.renltas, Bct·nai·th> 
Montoir0, .fúão Luiz, Gastào t h~ Cunha Ri
beiro .lllnqueira, :\stolpho Dutra , Pe'nldo 
Filho, D:tvid Campista, Francisco Hernctl'
dino, Anthoro Botelho, CaPneirJ de Rezende, 
Adalherto Ferraz, Bernardos d 3 Fari<t, La
mounicr Godo_fredo, Henrique Salles, Ca
millo So<tl'0S Fillw, C<trlos Ottoni, Sabino 
Barroso, Carvalho Brito, Arthu .· Torl·es, 
\Vencesláo Braz, Bernardo !le Campo.~. Do
mingues de Castro, Franci!;co Romeiro, Vll.-
lois do Castro, Arnolpho Azevelo, Paulino 
Carlos, Fe1•nando Rrestes, Amaral Cesa1• 
Leite de Souza, Francisco Malkt, Ca.ndid~ 
Rodr.gues, Rodolpho Mil•anda, Benedieto do 
Souza, Abdon Baptisté.t, Ma.r•çal Escob tl', An
gelo Pinheiro,.rames Dal'cy c Campos Cartier. 

E' anuunciu.da a continuação da li~- dis
cussã ·do projecto n.2 A, de l90:~,proroga.ndo 
por 360 dias o prazo do que trata. o art. ,2:1 
do capitulo 5° da lei n. 93\:1, de 29 d13 dezem
bro de 1902, a contar do termo assignado no 
referido artigo e dando outras providencias, 
com substitutivo da maioria da Commissão 
de Constituição, Logislaç5.o o Justiça, voto em 
sepa.~ado do Sr. Francisco Borges o impu
gnaçao a este voto pelo Sr. Angelo Pinheiro; 
membros da. mes1rta Commissão. 

O Sr. Pre~idente-Tom c palavra 
o Sr·. Hm•edia de Sá. 

O Sr. IIe1•edia de Sã-Ao tomar• 
.pa1·te na discussão brilhantemente . encetada 
pelo seu digno companheiro de bancada, o 
Sr. Deputado Sá Freire, relativamente ao 
projecto ora submettido á apreciação desta 
Casa do Congresso, cumpre-lhe declarar, 
·para tranqullizar• os espir1tos que toem es
tranhado que os representantes do Districto 
Federal se proponham a combater este pro-
jacto, que, ao í'azel-o hoje, não o anima ne
nhum sentimento de hostilidade contra o 
actual Governo da Republica nem tão pouco 
contra o digno cid ~tdão que exerce as funcções 
difficeis de Ptefeito do Districto Fedeeal. 

·Em relação ao Se. P1·esid mt3 da Repu
blica, a .quem o ligam laços de estreita. sym
pathia e verdadeir~ amisade o a quem pre-
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tenda a.jUIIar na. medida de suas forças, para 
que S. Ex. possa terminar o seu mandato, 
cumprindo as promessas feit!S na sua men
sagem, tem a. declarar que vê nos actos Pl'a· 
ticados actu ~L mente por S. Ex. o cumpri· 
mento d:\ palavra dada. om p!"lrticular, 
quando, estando o at)no paosado ero Oua.rl.l
tioguetá, lhe declarou S . Ex. que vinha to· 
mar a.s redeas do gove rno da. Ropubllca. Clom 
.o proposito fil'me de prestar ao Distrioto Fo
cleral os serviços de quo clle pt•ecisa. e que 
cst..wam comple~'lmentc clnspr~zados p~los 
prefeitos a. quem tinha sido confiada a atl.mi· 
oist ração municipal. ·· 

0 SR. PAULA RAMOs-Essa detiniçi1o é qu1 
não ó verdadeira. · 

O Sa. HEREDIA nÉ SA- . • . e uão PI'OlJPia 
mente aquollas nomeadas pelo chefe L!o P•J. 
dOI.' Ellccutivo Muni.dpal como, pol' cxemph 
os :>.gentes da. Prefc'lttura e outros emprega: 
do.; municipa.es. 

Auto:iJad.Js municipa.es, pois, são aqut·lla; 
q uo se investem de au-toridada com mandato 
d.o eleitorado. 

O Sn. PAULA. RA~tos....,Logo, o PrJ fei to 11ão 
é autoridade municipal. . . . 

0 SR. EN~AS MARTINS-N ÓS b mbom potl.~. 
mos set' autorida1es municipae.s. . Si outro fa.cto não ba.st<t'lSe para compro

var a verdade do que a.ffirma, i~to é, que 
S. Ex . está ClOncarretido . para melhorat• I) o Sn. HEREDlA DE Si-v. E~. está. con-

:_nistrícto Foderal tanto quanto lhe-.~ possi vol, funil indo. 
bastaria para o demonsh'ar citar o proj~- 0 SR "MoREIRA ALv&'i---Eilo não con ~ . 
etado mellwramento do porto ; os demats · . . f} 11. · 11

•11 

SOI'Viços om plano e execução, . a.utorlz:\m de co~sa algum.:~., elle quor con un Jr V. ~-K. 
por sua vez a pensar-se que este Districto, • . O SR. HEREDIA DE SA.'-Não m:.l conl'.l!Hli· 
sallimlo de mã.os inhabeis, tl!m hoje 11 sua. rá; do;;de jrt agradeçJ o a.par~e dl) oo!Jt'C 
ft•oute um homem de alta compotenciü. Uepntado quo vem assim mo d<.~r maiot• 
administrativa, o qual encaminha os nego- margem. na oxplan:tção do assumpto . 

. elos munici_pae.~ de fórma a merecer os Já li o que diz o art. 67, mas esse artigu 
applausos da população desta Capital e do tem o seu paragrapllo unico, quo diz. (U.) 
paíz. · · . Autoridt\des municipa.es; portanto, como 
. Vê, pois, o Sr. Presidente que o orador di~se ha pouco, e das quaes cogita o p:.tl'a
oão dá a e~ta. questão nenhum cat•a.cter pas- ·grapbo nuico do art. 67, são as autoriLl lllo! 
soal ; e qae nKo o movem sentimentos que eleitas e não as uotnea.das. 
não s~jain inspirados pela .sua copsci~~c\a ; •0 SR. CELso DE souzA.-Nã.o apoiado. Pódc 
que na? t~~ o ora.dor outw no~tc stna? o ser uome:.do 0 ser aut.orida.dc municipal. 
dos pt•mctptOs adaptados JlOt' ~~ até hoJe ; . . 
que-não fita outro ~Ivo sinao o da coherencia O Sa. HEREDIA DE SÃ- Não é isto qtw se 
com as opiniões que nas sessões passadas deprehende do "dispositivo constitucional. 
cmittiu. · · Autoridades municipaes, a que se refere css.1 

Qui\ndo apresentou á apreciação desta Ca · disposição, são aquella.s que recebem ti ire· 
·ma.ra um projecto que dava autonomia ao ctamente das mãos do povo, do eleitvt•ado. 
Distr icto Federal, manl!l.ndo que se pNOO· o ma.ndato ; e, tanto ieso 4 verdade quo a 
desse a eleiç..'í.o para. o logil.r de Prefeito,é que proprio. ConstituiÇão, quando· tr~.tou tle la7.er 
n:W comp·;·eheodia município autonomo e in· a loi orgaoica. do Districto, isto é, a nossa 
dependente tal como detlne o. lei organica, Constitni{:ão Municipal, declarou quo o dis· 
com Prefeito da escol !la e nomeação do Pre· tricto era. um districto autonomo e iadopen· 

. sidente da Repuhlica. . Feitas estas ooo~ide· dente. . 
l'açÇ)es; deve declarar que se consideraria Não se _póle comprehender a. autonomta 
um criminoso, si, a. despeito das oj>iniõ~s de um Districto, desde que a principal de 
qua;i unanimes desta Camara favoravels á s_uas a.utoridudes se revista de o.utol'iJade 
conversão deste projecto em lei, não tivesse simplesmente ~La contb.nça do c~eCú do 
a coragem de dizer que esse projecto é in· .Pvder Execu.tivo da Republica. e nao pel:1 
constitucional, e, mais ainda, attentatorio vontade de eleitorado. . . 

· dos dit'eitos do Districto Federal. O Districto Federal, mais do que um snn· 
· Da propria lei constitucional se deprehen· pies iuuniClipio, quasi UJil Estado, não t_em, 
de ~ que affirma em diversos de se us ar· em um regimen a.u-tonomo, essa. prerog_a.~t~a, 
tigos e para. que não se dig~ que eatá fazen· aliás, commum a. todos os demais IIiumCJplO! 

- do rathol.'ica., quando se discute_ um projecto da. Rcpub!ica., ma.s tem outras e poderá pela 
. de alta importancia, chama a attencão da Constituí cão se convorter em Estado, qulLndo 
. Ca!Dara. para as seguintes disposições consti- a. Capital · !l'oderal fôr transt'erida. para. o 
tuCi~Jiaée. Diz o art. 61. (Lê). . planalto de Goyaz. . . 

Ora., autoridades niunicipaes, segundo en- Elle é ma.is do que um simple,g mumclp!O, 
. tende, são aquellas que r ecebem investidura porquanto, si a propria Constituição delUr~· 
·pelo mandato pópula.r... na que elle poderá ser convertido em Es~ , 
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o:; Estados se o.rganizam de J'órma, a, assecru- Isso, porúm, era devido, antes de tudo. 
rarem a autonomia d~s municipios, comp~e- ao facto de nunc:1 termos tido Prefeito. 
]lnnde-se que esto proJecto envolYe uma lei 1 -· • 1 t · 

1 
Re3:lmonte, o Sr. Dr~ Passos é o primeiro 

1 e excepçao, vw en a o, mati3 (o quo isso, Prefeito, q_ue apparece, porque os seus ante
odiosa. E' por isso que o orador so revolta ·, e, si c_e~sores na~ passaram de empt'eiteiros po· 

t t d 
. lthcos,que so procuraram organizar partidos 

~c ra af!se e providencias tenclentes a asse- á lua flliçílo, com sacrificio dos interesses do 
gurarem ao Prefeito os meios de levar 
avant.e sua admini3traçãr, sem prejuizo de povo· 
qnalquer ordem, as admittiria : mas 0 que O Sr. Dr. I_>a'l~os mer~ce os seus applau
sP quer ·é faz n• com que 0 eleitorado não sos, porque so tem cogttado de beneficios 
eleja os S3US representantes, que 0 povo não para esta CapikJ, não se immiscuindo em 
~e govel'ne por meio de seus delegados ; 0 questões partida.rbs. O S3l.l procedimento, 
,
1
ue se quer é concentrar todos os podel'es portanto, não lhe poderá ucarreta.r a menor 

municipaes nas mã)S do uma autoridade que contrariedade por pa,rte do.Conselho. 
não é eleita, de um empregado passivel de Ha ainda um motivo de ordem superior 
tlcmissão, pois o Prefeito pôde ser demittid.o que força o orador a combater o projocto. 
ntl-nttlwn como qualquer funccionario federal. Nota que os represrmtantes dos Estados es
e isso é que o orador não pôde admittit'. · tão sempl'e dh-:postos <t fazer pat'a o Di:4ricto 

Divel'S"S, Sr. P1•esidente, teC'm sido os :H'· FederaL leis de excCl)Ção. leis odiosas, não só 
!-:·umentos trazidos á. tt'ibuna para prova1' a em 1•ela~·ão aos assumptos municipaes m'as 
necessida,de deste projocto. · até a outros, como o fizoram, por exemplo, 

Allnga··SO quo o Prefeito achou no mais no reconhocimontv dos poderes dos represen
c:Jmpleto descalabro os serviços municipa.es, taute:-: do Districto r1.~sta Camara. Quando, 
q11e os tem reorg-anizado, sobretudo a parte em rela1}ão ao.~ eleito:-; d.;:-; Estado~, prucoJ.eu 
financeira, em que S. Ex., diz-se, estabe· a Cama1•a de üm modo, em rela~~ão ao:'l re
lcceu um v_erJaJ.eiro equilibrjo, que trouxe pre::;entantes do 2" U.istricto ell<t procedeu de 
cumo consequencia o paga.mento em dia do outro, mandando annullar• a eleição que nfí.o 
funccionali~mo municipal. . podia deixar de sei' considerada valida, para 

Ninguem conte::;ta isso; mas, p:.wa que não estar esse districto sem representante 
S. Ex. continue a prestar os mesmos ser- nesta assomblêa.. 
yiços, não é necessario o adiamento da etei.. Hoje, se procura do novo adütr a eleição 
çiio municipal. municipal, fazendo uma lei odiosa e de excc-

S. Ex. poderá continuar a agir, auxiliado pção; amanhã, não SJ sorprehend.m•á. o 01'<1-
peto Conselho, que não lhe creará a. menor dor si se apresentar um p~ojecto ac t.bando 
difficuldade. com o Conselho Municipa.l, entregando"se 

O Conselho hoje tem a sua acção ext1·a· assim o governo do municipio ao Sr. Presi-
ordinariamente restricta pela. lei ultima- dente da R.epubllca E não supponh~ a .Ca
mente· votada. mara que phantasia, po1•que isso é sonhó de 

O pro,prüo orçamento, que é a lei mai~ muita gente que aqui tem assento. 
·importante das assembléas delJberatiYas, só 0 SR. PAULA RAMOS-V. Ex. entendo que 

pôde ser votada de accordo com a proposta não se pôde fazer ou que é inconveniente~ 
do Prefeito. 

OConselhopódeapenas fé.tzer uma ou outra O SR. HEREDIA DE SA.-Não sepóde fazer; 
pJstma. a Cunstituição se oppõe a is.so. 

Pol'tanto, o Prefeito- pódo agir indepen- 0 · t 
dentemente da constituição do Poder Legis-. , SR · PAULA RAl\Ws-Em qu::~ ar ·igo ·~ 
lativo Municipal. · · 0 SR. HEREDIA. DE SA'- Nos artigos que 

Tem-se propalado tambem,como argumen- leu. · -
to da mais alta importancia, que os Gonse- o SR. PAULA RAMOS- E' attribuição pri
lhos anteriores se desmoralisaram, a ponto vativa do Congresso legislar sobro a orga
de provocarem protesto~ energicos da po- · - d n· t ·t F d 1 

· puln.ção, e que os Prefeitos não se. conduzi· mzaçao 0 ~s l'l 
0 

· e era. · 
ram de modo a mm•ecerem os applausos que O SR. HEREDIA DE SA'- V. Ex. não pôde 
tem I'ecebido o Sr. Dr. Passos. reorganizar· supprimindo a completa auto-

Mas, a verdade é que, não só da t~i'?un~. nomia do Districto. . 
desta Camara como da do Conselho MumcJ..pal, o SR. PAULA RA:Mos_;.Não ha supp1~essão 
cuja opposição chefiou, combateu sempre·o alguma. 
orador, com a maior energia. possi vel, QS 
factos tão tristemente occorridos e que. tanto O SR. HEREPIA DE SA.- Ha evidente-

. sa.crificaram os int~resses da população deste n:i.ente. 
Districto. · O que -é a.utonomh do ~urrici{üo ~ 

11 
Yol. II 
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o Sn. PAULA. RAIIlOB-:-E' muito diftlcil de- O SR. HJ<:REDlA DE SA ~O o:stricto !'e. 
&nu·. Dire.i a V. Ex. em oceasião opportuna; der.ll bm no seio do Congre>so m'tis r0. 
em aparte, não posso. presenta.ntes, do que muitos outro~ lil· 

ta·Jos. 
0 Sa. HEREDIA DE SÃ-Si a Cfl.pital Fe-

del>al ou o Distrieto Fedm•al é qu:\si um Es· O SR. PAur.A·RAMOS- Tem reprasenlitn lc• 
tado, V. Ex. não pôde fazer uma loi talhada por ser Capital da Republica. · 
nos moldes ha pouco anunciados. o sa. Hr.n.EDIA. DE SA _Só pelo f.;cb de 

Esse Districto é mais do quo um mu:Jicipio, s~r Capih! da RcpubliCl.l., tem aqui roprc . 
. dada a sua Ol'ganizaçã.o espJcia.l; ê quasi um sentn.ntos '! ! 
Estado. . Não é sü por esse facto, a pJ!a Igualdade 
Nesta~ condições, não lhe dilvomo.> tit·ar dos d i1•eitos politicos, é porque, nt!Ste ponto 

a autonomia. que deve ter ; o pod<lr muni- o Distrícto Federal está equiparado aos ou: 
pal .. deve a.$ir, sendo os seus actos validos, tros Estados ... 
sem depanuencia. de outt•o poder estranho O Sa. ELoY CnAvr.:s- Eu resplnderci a 
que, no ca,so vertente, seria. o Poder V. Ex. na. 2a <li~cu~são. Tomarei parte n~ 

· Exooutivo. discussão c hei de provar o contrario. (Soam 

. 0 SR. PACLA RA:r.IOS-AS delíbllJÍ'ações do os tympanos.) 
Conselhu Municipal niio estão sujeitas, da.;as O SR. H&REDIA DE SÃ - :1!: a igualdade tle 
cet•t<J.S condições, ao véto do Scna.'úo 1 r«presentaçõ.o. 

0 SR. HEREDIA DE SA- Ha pa.ra isto ou- 0 SR. ELOY CHAVES- V. Ex. dove tratar 
tra.s razões ; não qner dlzel' que h:Jja sup· da incmsíitucionalidade, ou não, do projccto 
pressã.o da autonomia. municipal. mu la discu~sii.o. 

V. Ex. :pódo qu:J.ndo multo dizer que esta 
autonomia. é incompleta, ou que a lei neste 0 SR. IiEREDtA DE SA. - M't~ é sob t1s(c 

d 1'i • ponto de :vista. que o quer estudar e o ost~ 
ponto é e elttwsa. fazendo . Si quJr o nobre Deputado quo re· 

Como já disse e rBpets, este mnnicipio é pita.. os :wgumentos, est:i prompto. Embora 
quasi um Est11do. d' t' d 1scu 111 o mal, não podia lel' artigos da 

UMA voz -E' quasi um Estado ~ CJnstiti.üçlio sinã.o p:tra os discutir. 
o SR. ·liEREorA DE SA- E' a OJnstituição O SR. ELOY CHAVES- Pôde ler a não dis· 

que o diz : « Effectuada a. mudança da Ca· cu ti r bem . 
pita.l Feileral, o actual Distl'iato Federal pas- O SR. ENÉAS MAa:rrNs e ourRoS dão apar· 
sará. a constituir um Estado.» tes. · 

0 SR • ELOY CHAVES - Eis alli : depende 0 SR, H8REDIA DE SÁ - Por nia.is q 110 SC 
tulo de re:J.lizar·se uma. cJndicção, que é a. esforcem, Sr. Presidente, os a pologistas do 
mudança da CapitaL projecto ~m loval' ao espírito da Camara ~ 

O. SR.. HEREDIA DE Sl- Perfeitamente. convicção de que elle é constitucional, não o 
Trata-se, portanto, de um districto e~pecíal. conseguirão. A Cama.ra pôde, a despeito de 

toda discussão e tl:o seu proprio entendi meu· 
O SR. ELOY CHAVES- Especial, não ha to, convertet' o projecto . em lei, ma,; com 

duvida, mas não é Estado. ist'J provará ma i~ uma vez que tem o pro· 
O Sa. HEREOlA :oE SA- Si o Distrlcto Fc- posito fil'me de desfecb:w contt•a o Distr ictíl 

dera.! não fossa ma.is do que . um municipio, F'ederal talvez o seu uitimo golpe, o de 
não fosse quasi um Esta.io, não teria rept•e- m grte, porque,como disse, essas leis de ei
sentantes no Congresso. cepção só sã.o feitas para. elle, quando de· 

Não disse. que este Districto S3j3. D.ctual- viam talvez ser fdihs pa.t•a muito.s Est~d.os 
mente um Esta.do, porque a propria Constl- da R.epublica.. 
tuição declara que elle só se converterá. em . Si o descalabro em qU3 viveu o Consollto 
Esta.do dep~is que se realizar a. mudança da. Municip~l é que justifica a J leis desta natu· 

. Capital. Mas a ver jade é 4uc ella está reza, hl Estados em qu) o de:;ca la.bro não 
· equiparado politicamente aos Jutros Esb;lios, .. tem sido menor. 

' ·quanto á s·m representação no CongressJ, a ·U.u SR •. DEPUrADo-A c:tl'apuça. não servo 
· qual é muito maior do que a· de onze Estalo~ ao m eu Estado, . 

da Republica.. · o SR •. Hii:REDIA DE S1-Fa.lla 'em t hese. 
_ O ~sa. ELaY CHAVES~ Apenas neste ponto Ha. Estados qué exigiriam medidas tão 

• ·é-equiparalo aos Estado3; mas em .outro-3 enérgicas como e:lta.. (Apa1·tes . ) 
pontp.s,-não; o Congrçs~o Federal é quem Depois, Sr. Presidente, nã.o é motivo para 
l egi!;!.<J, para. e Ue·. uma lei desb ot'dem o facto de tar oConsalh11 
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' -transa~to dado logar a p1•otestos, porque, a cidade do Rio de Janeiro, o primeiro acto 
como disse em aparte. quando orava o Sr. Sá de Mem •de Sá. foi justamente estabelecer em 
·Freire, seria justificado o projeoto que pro- 1565 o governo municipal, 0 que prova que 
damasse a dictadura no paiz, entregando o nos proprios tempos coloniaes 0 governo 
poder ao Sr. Presidente da Republica, por- municipal era e devia ser a base de todos os 
·que ha muito quem vocifere contra os Depu- governos. 
tados o Senadores~ E como se póde, S1•. Presidente, compl'O• 

Semelhante motivo poderia justiftcat' uma hender um governo ucmocl·atico, sem se pro-
lei inteiramente dicta.torial? cul'ar gat•antir o gover•no municip"l, que é, 

Nãu, Sr. Presidente, o meio de se levar póde-se dizer, o primeiro degráo da. escada 
a.vante o que se tem em vista ê o chefe do que so devo subil• para. chegar á. Pl'esidencia 
Executivo Municipal, como tem feito ultima- da Ropublica. ~ ! 
men~. cuidar rl.a admini!tração, não so en- Si o governo municipal já erJ. uma con
volvendo om política, abandonando o cami-. quista no regimen decahido, nós, · republic<~o
nho dos sBus antecessores, que, longe de nos, devemos mantel-o e procurar fazer com 
tratarem do serviço publico, entregavam-se que não sejamos hoje a.ccusado~ d :~ retro-
-exclusivamente~ política c aos partidqs. gradar, a ponto de despresarmos esta . con- · ' 

UM SR. DEPUTADo-Quasi sempre arrasta- quisb., que era, sem duvida, um dos m:tis 
(los pelos conselhos. . bellos tlorões das glorias do• nossos ante· 

passados. 
O SR. I-IEREDIA DE SÃ - Os Conselhos A questão ainda ante-hontem foi c:cbatida 

eram feitos· á vontade dos P1•efeitos. Pa.ra sob out1•o aspecto pelo illustz•e representante 
dar um3. pL·ova, citará o seguinte: de S. Paulo, sem duvida um elos mais bellos 

Ainda no anno passado, foi eleito um Con- ornamentos desta Camara e uma das intelli
selho contra o g :upo que tem usufrutdo a.s gene ias mais poderosas, uma das instrucções 
vantagens politicas do municipio e como mais solida.s oiítre as quo conhece. 
não conviesse de forma alguma a continua.- Apezar, porém, de todo o seu· talento e de 
·ção deste estado de cousas, uma vez que toda. sua illustração, não será arrojado 'di
podia o grupo politi.co não ter no seio da zendo que S. Ex. sustentou da tribuna theo· 
rept•esentação municipal os seus represen- rias que absolutamente não erstavam na al
tantes, obteve-se do Sr. Dr. Campos Salles tura dos seus dotes intell:3ctuaes. Refere-se 
-que dictatorialmente decretasse a suspensão ao ponto do discurso em que o nobre Depu
do reconhecimento de poderes, a nullida.de tado procurou provar que essa. autonomia de 
da eleição e se chamassem os intendentes do que cogita a Constituição .não tinha elasti
Conselho anterior, pt•orogando-se assim a cidade, a ponto de, em nome della, podel'
quatro annos o mandato de intendentes que mps impedir a passagem de leis iguaes á que 
que tinham sido eleitos po1• dois. (Apartes.) discutimos agora. 

Assim, o que tem prejudicado o Districto Si S. Ex., republicano de escola, talvez _ 
Federal é o facto desses políticos sem impJr- um dos moços de mais serviç·os â propaganda:, · 
tancia, sem o menor apoio do eleitorado, sem. quizesse sa dar ao trabalho de volver os 
a menor sympathia popular, quererem se olhos para . o seu passado político, deveria, 
impôr á custa até do propr'io era.rio muni- não com esta pobreza de linguagem que ora 
cipal, sem olharem despezas, creando lagares emprega, mas com a palavra fluente e tão 
para accommodar afilhados, creando repar- característica que possuo, p1•egat• ju.,tamente 
tições sem neces.~idade, como se vê, com a theorias que pudessem convencer á Ca.mara 
idéa da creaçã.o de um tribunal de contas de que este projecto é, si não um abuso, ao 

·municipal, contra o que os representantes do menos um attentado, attentado que não po-
. Districto Fede1•al protestaram aqui. derá ser desculpado Jepois, embora se >traga· 

· . . . . como argumento podm·oso a. bellissima ad~ 
. O ,SR..: ANIZIO DE ABRE~-Quemfa.zla tudo ministração feita pelo actual Prefeito, Sr. 
JSSOf Nao era o Conselho. Dr. Pereira Passos. 

O SR. HEREDIA DE SA' '-Era o P1·efeito de E, como não se pôde demorar na tl'i-buna, 
então, que tinha. um Conselho á sua feição, pois que veiu sómente cumprir a sua palavra, 
·como disse ha pouco. não querendo que se dissesse que, Deputado 

Demais, Sr. Presidente, pot•que havemos do Districto Federal, havia silenciado em 
·de retrogradar a ponto de desprezarmos, torno de questão da mais alta importartcia 
·como disse outro dia em aparte, as mais bel· para o mesmo Distrícto; deixando lavrado o . 

, las conquistas que havíamos . obtido no re~ seu protesio, para que mais ·tarde se não 
·gimen passado e, o que é mais, adoptadas na possa allegar que lhe fa.lleceu coragem para 
}Jropria Constituição rep~blicana ~ Eu não combater esta. medida ; tendo cumprido 
posso e talvez não deva lembrar á C~mara seu dever ; tendo impugnado, embora· . 'li.· · 
·que ao desembarcar nestas plagas, ao fundar geiramente, o projecto, senta-se, agu:trdaud() 
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. ·a 2• diacusl!ão, na. qual, com .maior vagar; . Não examinat•ú. o que seja om cada um 
, procLtr&rá· manifestar-se mais amplamente. ·desses piioizes a a11tonomi~ municipal o .se 
:.em reL.tção ao a.~.mmp.to. (Muito be.m ; muito limitará. a dar uma idea do que é ella uo.> 
. bem.) .Estados Unidos, cujo regimen s llrvln tle· 

modelo ao no$Sú. 
O 8r. Ànlzlo <.le Abreu-Si ti· A'ossancia. de nos3o l'e;::tmen assenta nist.o: 

'V'"':;se du at.tondor d urgellci:t !lo u~sump!.o o o pot!C>r municipal limitad•> pelo Poder do 
aos desejos dos collega.s quo se intet•es!la.tntxlla l!:~tado ; o poder do Estado limitado pelo 
passagem du pru,jocto, desistil•h\ da. p~la.vra, poder da Unii!.o e o poder da Uniã.o limitadu 
p1•incipalmcuta depois dl) briUw.ott! di;cUl'SO pela. Constituição . Neste rogimoo, pot•ta.ntu. 
do Sr. Azevedo·Ma.I·ques, illustre Dop11tado nã.o h~ a indepcndencia. a bsoluta que o 

. por s. Paulo. Tem, porém, opiniões ra'dicaes nobre Deputado quer emp1•estar :i. or g<\Uir.a· 
. no assumpto em· debate c lhe cumpro com· ·ção rudimentar do município. 
ba.ter a; idlías e as doutl'inM da. bancada. Nos Estados Unidos, como entre nó;;, o 
do- ·DistrictJ Federa.!, oppostas ao projecto. poder municipal taml!em é subor dinado ao 

Acha que é preciso delimitar o campo da p_o~or do Estado e o Estado não Yê no muni
quésl.ão, eh·cumscreveodo·o á constituciouali· ct_plo um poder para.llelo ~ seu; o que oll~ 

. ·da.de do projecto. Os artigos ja Coastitliiç.'io _ve .~ u~ _pod~r . que lho ~ subo~mado_. P·;
. . r efe1•entes ao a'\Sumpto na.o sao tantos QUe a dena. Clta.'l:: d1versos ~~tores qu" conftr.~l\1\! 

Camara ronha ditficulda.tle em discormr ·de esta. asse_!'çao, P?rém, J•t o fez quando trat •;U 
que lado e~tá o suphl.;;ma e de que lado está -.da. q~estao dos ~mpostos llll_ta.dul.es e da. ,tut l· 
a verdade. . ftcaçao do~ s~r!JCO~ de hy~1ene . 

o illustre repre.~entante do Dístl'lcto Fe- A ~nst1tu1çao nao dollmu o que fo8Se a?· 
deral qüe l\Cilha de discutir o a~sumpto, per · tonorma., porém, do~ pleno~ poderes aoõ l·.s· 
guntou ao iUustre ~eUegn. pol' Santa Ca,tha- bdos pa:ra se orga~tzarem, e qua.ndo t eve !l~ 
rioa, sr. P<~ula Ramos, quo c;lnct)ito f:.~ozia .se refer1r ao D~strtc~o r;:e~eral. entregou <tu 
s. Ex. de ttutonomia n111 nicipo.l ; fez mais: Con~resso Federal, d~scr:_clonarul.mente, o seu 
J)edíu as. ~<;x.. que definisse 0 que -entendia des~u~o, a sua orgaruz_Eçao, todas as suas lu1; 
po1• autonomia municipal. ma1s Impor.tantes. Na.o s~ {!Me argu~enw 

A ·resposta de s. ·r.:x .. í oi e não podia com r.:sq'!!ec1me~to ou orolS!lao_ do tegtstau•H· 
de ixa r ·de se!' fnsuffi.ciente . Pediu, então, 0 constttwnte, po1s que e3te n.a.o se esque~cn 
ora.dor,por sua vez, ao nobre Deptrb do _pelo de stL!.va~11arda.~ a a.utono~tn. dos ~ta.~os . 

. Districto Federal p:tra definir 0 que entendizt O qu(H I:Xlllte, po1s1 em rela.ç~o a.J DJSU'lcto 
s. 'Ex. por a;utonomio. municipal. ·Federal é .um.reg1man de _bxcepçao _que l'O· 
· . . , . clama ta.mbem uma acça.o excepmonal. O 

S1_bem .~entendeu , dn. t eSJ!OStv. de S . ~- . projeoto pois é perfetta.mente ' ' Ltstitu-
se p~J~ conclmr que o concetto de a.utonom1a. cional. ' ' ' 

:· !UnnlClpal, fOl'?'J-!1-~0 por s_. Ex:.' en:v?lve a_ Finda esta. questã-o, o orador diz que niío 
ldéa_ ~ú .m~Ulclpl~ Ol'g~mza.~o poltttço._ e_ ·tem ·este horror lt diotaduro, que ouve Cl· 

. admmiStlativa~cnue p:n melO de efe.l~~o>- ·pressar sampra. A dictadlll'a municipal, IJU~ 
sem subordinaçao a q.uatquer outro poder •. pa.m muitos -está. sendo exercida, é muito 
V~-se que S. Ex. é. de extra.ordinllll'ia -t~- . ·d\fftll'ento d:t ·dictadura em todo o vigorda . 

. mettdade ! :Debalde o Ol'ador procurou nos; ;pa.Ia.vra. · 
·• · p.ublicis:t.1l.ll., na·legisla.çã.o, na p1•atica e (:}X· Não {oi um individuo que, pelo seu valor 
~ -,periencia. de todos. os povos uma. idea. com-; .pro,prio, pela sua. intl.uencia ,. se inv.estiu d~ 

plct~ p.erfe!~:e tutegra do que sej& auto- poderes, fa-zendo leis a seu bel prazer, n3o.; 
nOJma m.um.<upaL . . . f~.I~wtn a;s necessidades_ de momento que c11· 

· O que a. .ihJstoma_ ·assJgnala, em tol os .os g1ram quo uma cer.ta somm.a. de .podel'es 
- tempos, em todos. os :PGN'OS :e e:m todas .legis.· ficasse eo !'eixada nas mãos de um só 1wme1n, 

., , l~ções é o eoneQ1to -da.au.tonom.ia -dos:prin.cF 'no detentor de :poder, fosse qual' fosse. E~'a 
:; .. piOs, ora amplos, ora re.,tric1,os.; soffrJI!.da a dict adura é muito differante da ·outra. e é 
. -p1'essii,o das necessidades peculia r.es a ca.da. legal. · E;stá a;M ·.na propria . Ooostitui ~<iC. 
:_ , pov_o e .a. cada.loc.alidade, ~ob esta ou aq.uel!e ;quilindq detetminct a snapansão do gat'<t ntinô 
~ 'reg1mcn. · dos direitos individua.es, e já tem sido ex· 

· · Autonomi_a ~uoici.palcom.o ur.:o, .typo,unlco;;_ :ercida.. . 
: · absolu:to , apphca:v.el a t:)dos os -_ p:>;vos, l>. . . Od 1:a.su:.t.a.dos bjneficcis e o: acerto da me-
.: .. tod.os .os p:~.izes, , e_m· ~os o~ momeotos, n:ã.o· rd1dà· podem .ser vis ~r ·:;~ no-successo -do goror· 
.. !)e .eoc.~me.a. nas: ~h~HasJle publiçista .algum .. no. do · S:.- . . Passos .• i:a-1ja :a~ta .compeleocll, 
· .. -;Na; S.W!lsa., na. F1·~nç.a, •nü~ E;>t:Ld..>S. U aidps, . ;ProbidMie,. tino a.dnlioisti'a.ti\·o e n lor te· 
• ··un: Al~eruk!.a., .;na.: pl10_p.ria Iog·la.terra, ~.au.to · ( clm.ieo t~em vaüdo·de .m.ui~o •. recoilhoce. ffit\j 
· · ·no.mln. muuicipa.l . é comprchen.dida por fór- .. -q,ue .gorJam '!lttliilicattos ·.si · outras fossolll ~s 

m a:s ent ro si· di,.-;e.t>.sas. . _ · .l eis em :vi$Qr :· Otltros :pref~itos tambem 
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..;ompetentes e taml)em bem intenciouados, 
teve o Distl'icto, e, no emtanto, os seus os
rorços ·nenhum resultado tiveram por causa 
dos pessimos governos legislatiVos lll11nici
paes. 

O orador confessa-se causado, doente mes
mo, e não pôde demorar-se na tribuna, po
rém, na segunda discussão, volta1·á talvez á 
tribuna, afim de explicar opiniões e ai'gu
:nontos que apenas teve.tempo de enunciar. 

Ao terminar, declara que prefere a di
etadura franca, desmasc:,.rada, porém, que 
faz visiveis e 1•eaes beneficios ao povo, aos 
municipes, á dictadura mascarada, fingindo 
agir de accordo com as leis, porém, sô ef"fe
ctuando males publicos, desmoralizando o 
Districto. (Muito bem, muito bem ; o o1·ador 
d ctonprúnentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é on
cel•rada a discussão e adiada a votaç-ão. 

SEGUNDA. P • .\RT!i: DA ORDEl\I DO DIA 

E' a.nnunciada a continuação da discussão 
nnica do projecto n. 285 C, de 1902, relativo 
<W ad'liti v o destacado na 3:1. discussão do 
projecto n. 285 A, deste anno, 1~eformando a 
lei eleitoral para as eleições fuderaes. 

EIIIENDA 

.-1o pfojeclo n. 285 C, do 1902 

Onde convier: 

Nos municípios onde não houver fôl'O, é.~ 
mes1. será. composta do p1·esidente do Con
"lelbo, Camara ou Intendencia. Municipal, o 
(1ual tambem presidirá a alludida mesa, do 
l osupplente do juiz seccional, do 1 o juiz de 
paz da :séde e dos dous maiores contribuintes 
tlas rendas estaduaes. 

·Sala das sessões, 22 ·de junho de 1903.-
Rodolpho Paixao. · 

O Sr. Calogex•as ...;. Sr. · Pl'e
sidente, longe estava da minha inten.ção ter 
de occupar a attenção da Camara sobra o 
Jn•ojecto de reforma .eleitoral. . Tendo inter
vindo ·no debate, aparteando alguns dos ora~ 
dores que me precederam nesta· ti~ibuna, 
vi-me arrastado à discussão e hoje me vejo 
obrigado a faz~r corit1·o mau,.,aise fortune bon 
coew· e a. pedir a attenção dos meus honrados 
c:ollegas durante alguns instantes. 

Confesso, entretanto, Sr. P1•esídente; que 
não é· sem g-rande temor que subo a esta tri
buna; nã:o tanto por causa do assumpto,como 
pelo factq de ter de estudar o projecto do 
nobre. Deputado pelo Piauhy, o meu nobre 
amigo Sr. Anizio de Abreu. 

O assumpto oito(~ dos que pussttm inspil'ar 
:grandes receios on1 si á.q uaHos quo, çomo 
·estou certo succcder:L a. todos Deputados, se 
.acham acostumados a remier homena<rem ao 
principio electivo, indo procural-o,po~ assim 
dizer,em sua. f'onte, pel'corrcndo os districtos, 
vadeil.ndo aqui um rio, galgando além uma.. 
serra, pai':t depois atra.vessarem um ato
leiro, atim de solicitarem dos eleitores seus 
suífragios, quer em proveito propl'io, quor 
em fa.vor de outro canúidat·J. Todos nós, 
acostumados a pleitein,r elciç~õos por esta. 
fôrma, conhecemos as ditficuldaded praticas 
do assumptJ e não nos é difficH apontar os 
esca.ninhos onde a. fra.ude se elabora e os 
meios de, quando não impedir de mod.o com
pleto, ao menos attonuar até .certo ponto o 
viciamento das eleições. 

Est<i. claro que o coeffi.cicute pessoa.], o 
valor proprlo dos Ol'<tdores <tuc teem ue es
tudar o· assumpto em questão se rnanifestarâ. . 
de modo muito mais etficaz o directo, por 
assim dizer, ao ontl'at· mt analys ~ rios priu
cipios que definem o voto e g uo Lhe determi
nam a es-3encia na orga.nização do Estatlo. 

Desdo já, e serD; q um•e1• enLl'<tr em inda
gações ma.is latas sóbre o regimen adoptado 
nesta questão, devo declarar que para mim 
o voto não é muis do que ·a manifestação de 
um poder object.ivo e uma simples funcção. 
E acredito que nisto estou mais ou menos 
de accordo com o pr.ojecto actualmente su• 
jeito á deliberação da Casa, tanto assim que, 
ao determinar o modo por que uma não 
inclusão ou uma exclusão indevida devem . 
ser corrigjdas, o nobre Deputado pelo Pia.uhy 
estabeleceu que, não só o proprio prejudi
cado, mas um eidadão flualquer, pudesse in
tervir. Não se trata, pois, de um dü•ei.to .. 
subjectivo posto em acção, mas sim de um 
interesse largamente comprehendido, dictad.o 
pela SJlidariedade social, e que· S:J manifesta 
como poder objectivo, isto.é, pela a.pplicaç·ão 
da lei ás vontades. 

0 Sa. ANIZIO DE ABREU - Apoiado. 

0 SR. CALOGER;\S- Não é, poiS, este 
aspec.to _ga questão que mo faz tremer ao 
chegar á tribuna : é · a propriá. pessoa do 
nobre apresentante do projecto. 

Pela discussão, pelos apartes tl.·ocados, 
pelo debate preliminal' que se troca nos col'• 
redores, todos nós; que não commungamos : 
de modo absoluto as · idéas do nobre Depu- . . -
bdo pe"lo Piaahy, ach~mo-nos em posiç;ão 
difficllima; quanto a mim, pessoalmente, 
estou em situação mais ou menos ·fa.voravel ' 
para com o nobre Deputado pelo Plauhy ; 
não só as nossas relações pessoaes, como, ; 
principalmente, a fraternidáde intellectual 
que liga todos aquelles que estudam aS '' : 
questões e procuram henestam~nte resolYêl~.: : 
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IL~, IOl'Yom dt1 l11~u entre o nobre Deputado e Quatro me parecem os pontos principa.os 
A mlnllü J)OJJJjDil ; maH -e ahi é que come- da intervenç,ão íraudulenta. : o alistamento 
t:a.m ali dlvorgonclnl- sl ou, qu~Jquer que (que é o principal), a divisão dos municípios. 
seja. o roauHatlo elo meu estudo, nli.o detw de em secções (e principalmecte as secçõGs fóra 
l1lConbcccr• o clll'CUJ"'l'tltlco llrb rela.tividade das Slldes das povoacões em fazendas), a. n.pu. 
em quodõo~ desta nmt.ur•ozr,, o nobre Depu· ração, e, infelizmente, Sr. Presidente, I} 

tado polo Pl&uhy nll.o llCiltu du mo~mo modo, r1uarto elemento, ao qua.l não sei si podere~ 
e, em che~ando a um rmmlt!Ldo qull[(JUOr, mos dar correctivo-o 3• oscrntiniJ. 
acha-se de tal fórm~ po~suit!o, com•oncido, O Sa. MANOEL FuLGENcro - Apoiado, ahi 
de que o conjuncto do metlldas elaboradas ti. · · 
por S. Ex. ropro:;en ta a. ultima. palavra es 0 maior perlgo • 
sobre o assumpto, quo impõe áquellcs que O SR. CALOGERAS- Não estou longe d~ 
não tcem as mesmas convicções uma situação concorda.r com o nobre Depll.tado. 
ditllcilima, pois ficam na alternativa de, ou o mal, oriundo dos alistamentos, é I!Or ta l 
acceitarom esse conjuncto de medidas que fóPma intenso, quo estou certo do que a Ioi 
não lhes paroce conve.niente, ou ~erem, na que se limitasse a decla.ra.r nullos todos o.~ 
opiniã.a·de S. I<;x., Yerdadeiros falsificadores alistamentos actuaes e mandass l~ procodm· 
de eleições. protectores da. ft·aude inàefinida a um novo alistamento, de accot'do com :t 
•1ue por alli t3m lanado. / propria lei vigente, lealmente a.ppllcada, 

Ne~tas condições, (• rm1hi1ente difficH·;3om essa; simples medida. seria sutllcicn te para 
incorrer na censura de S. Ex., e, ao mesmo cohibir multos abusos. 
tempo, sem incorrer neste Jabéo quo de an- o SR. MANoELFULGENCio- Apoiado, tor
temão ê lançado por S. 1 x., defender um na.ndo-se effectiva a responsabílidade da· 
mecanismo que não soja aqnelle que o hon- quelle9 que abusam da lei. 
rado Deputado propõe. · 

Enü•etnnto,_ Sr. Presidente, é preci;;o re- O Sli. CALOGERAS -Acho, Sr. Presilente, 
·conhecer que neiU todos aquclles que clis- que devemos ir muito mais longo, que ist() 
corJam,quedissentem do mecanismo ap:i'esen· não basta, que nos alistamentos actunes 
tado no projecto tle S. Ex:,. nem todos more· pullulam os eleitores :ficticio!S; não basta que· 
cem,por igual, esta suspei~ão previa,quc lhes annullemos este~ alistamentos, e que lhes 
ê lançada. procuremos dar como suoca ~aneos outros 

·.Embora· muito desagradavel seja occupar• calcados no mesmo prOc(>aSo ; acho que isso 
lile da minha propria pessoa, sou obrigado a ainda é pouco. . 
d'eclDl'fÚ' a S. Ex. que, no meu Estado e no Para mim a questão principal está em 
meu dJstl'icto, é conhecida a.. rni11ha. lntel'· fazer com que haja garantia cífectiva da. 
veoção continua no sentido de se moraliza" identidade e da existencia do eleitor alis
rem as eleições; e, quer ~JP. chapa, quer fóra lado. 
della, como me tem acontecido pleiteiar,tem Nas cidades não se nota. com igual inten
sid(l meu intento maximo procurar obter o sidade ·este mal, porêm, nos di~trictos de 
verdadeíro pronúnciaménto das urnas; afas-. paz, 'afastados, onde a fiscalização do publi· 
tando quanto possivol a· intorvenção do ele· co, dos interesSii.ilos sa não :pOde tornar olfe· 
menw fraudulento. . · etiva com a. mesma intensi!lade, póde-se· 

_Não venho por berto, Sr. Presidente, of- quasi affirinal" que de 100 eleitores .alista
·tendcr o criterio da Camarà, nem escarnecer dos talvez. 50 sejam reaes e âS outros são 
·do bom -senso publico dizendo que os proces- fictícios, quer se trate de nomes intoira-
·-~a· eleitoraes'em vigor mere~em ser- modifi- men~ ·inventados, quer por se ter mantido 
ca os. nomes de individiios mudados ou de pessoas. 
. :.fá. hoüve publicista. que classífica.3se o es- que rd.lleceram. -
_pootaeulo. a que as.sistimos· de gravitação Por isto, Sr. Presidente, é qu!l eu compro
)lfl',i"a a lama ; ·e. basta· isto para qualificar hendo que o nobre Deputado por PiallbY tc
-a :st~u~ão eSJ,leciar a que chegamos. nha procurado o quanto possivel. dttilcultar 

. Nes_tas.condições, o que me _p;lrece mais o processo de. alistamento, , ~sob o ponto, já 
:pi•a.iico é pr(jc.ural:' vêr lio conjuncto de me· não direi de garantia., mas tornando quasi 
did,as postas ero.jogo pela lei n. · 35, e .Pelas draconianas as provas por que deve ser feito, 
morlificacões que~!} :lhe seguiram, quaes os principalmente quanto á prova de identidade 
pon~os mais fracos, ·i) aquellos que permittem do eleitor e a que diz respeito a.o sa.ber ler 
eliminar mais completamente ajntervençã.o e escrever. Não p odemos, porém, estal' 
.dfl. vogtade, quer dos mesarios, quer dos ele· legislando para. um pa.iz ideal, e e qua.si uma. 
mentos que costumam viciar a.s eleições, e verdade de La Palisse. Somos obrigados 
·teçha.r portas que as proprias leis tem area- a recordar prjncipios · col.Tentes: devcm~s 
~o e Jna.nt~do a.be1•ta~. recordar que ·estamos vtvendo em determJ·: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201510:56- Página 14 de 29 

SESSÃO EM 22 IJE JüSIIO DF. HlO:l 87 

nado meio e legislando para determinado 
povo. 

Como .querer que o eleitor, afastado de 
uezenas ·Iegua,s em alguns pontos, venha ti 
St)d~ da co!lla.rca alista.r-~o por este processo 
chmo de dtfficuldn.de1 Mais real e logico seria, 
que o eleitor se pudesse a.lista.r no ponto do 
sua residencia, e isso jü. foi dito pelo proprlo 
Deputado pelo Piauhy, que reconheceu o 
mal aponta.du, não podendo, enteetanto, en
contrar. U_!ll eleme.nto, um orgKo Je recel~ <.~ã.o 
das petiçoes d.e attshrnento ba.8tn.nte· honesto 
paru. garantir e8sa recepção, como na sédo 
do municipio, c, mais, pa.ra, garantir a iden· 
t.idad.e, a existencb .e ainda o alphabetismo 
dos alistandos. Effectivamente, essa difficul
da.de existo. Talvez possa sce contoenada, 
porém, lembrando-nos do seguinte: u qne é o 
iLlistalllento? é o reconhecimento publico de 
um <~onjuncto de requisitos definidos em lei 
~ue habilitam o seu portador a titu'al:·s to a 
intervi!• peJo voto na organizaçflo política. 

neccssario quo houvesse um couluio do todn~ 
e~sas autoridades ju<licia.rla~ para impoclircm 
quo seu direito í'osse garantido o so ma.ni
festtt~se pela inscripção, cousa matm•ialmonto 
imp )S~ivol, dadas as condiçõeB espociaes em 
que VIvemos. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- MilS tra.
ta.ndo·SC de um alistamento federal, fazer 
intervie a justiça loca.l ? 

0 SR. CALOGERAS-Por que não? 
O Sn.. E$MERALDINo BANDEIRA-Não ach::t, 

pelo menos, o meio repugnante'? 

O Sn.. CALOGERAS-A mim não me repugna · 
pot·qu ·, pelt~:_propri~t . Constituição, us juizm 
estaduaes - sao auxiliaras natos da .Tusti('a 
Fedel'al, e actualmnnte os juizes do ctir.:·i t ·1 
ne,ss(' cara.cter agem n:ts comarcas, dovL1a
montc doprecatlos. 

O projecto tornarht o facto normal par::l. 
os a.ctos eleltoracs. -

Ol'<t, ne.;tas condições, isto de que :3e tt•at~t 
é um reconhecimento de factos, c~ um pro- O SR. Esl\IERALDIN'O BANDEIRA -Mas t\ 
ce3So de habilitação commmu. ,justa a ohjocção do cnvol ver a justiça. local 

Por quo · 1·eduzir-se, pois, a prazo muito no alist:unento eleitoral ~ 
limitado, tt ~30 dias apemts, conforme o pro- O Sn.. CALOGERAS - Trata-se de conhoccr 
jectoe ta.mhcm confurmc a lei eleitora.! vi- da capacidade política, do individuo. E' vel'· 
gente, o lilopso no qual as neccssarias provas dade que sou lei_;o, mas não me ropugna dar 
devam ser f'eitas? . ao ju iz estadual, sobre a applicabilü~ade da: 

Não seria muito mais logico, muito mn.is lei f'ede1•al, o conhecimento do ca;r. 
razoavel estabelecer, como fez em um pro · Vejo-me agora obrigado, Sr. Presidente, a 
~ecto !Lprcsenta .~o ao Senad_o o ,omin??t~ entr \r em uma questão que tem sido muito 
n~publlc~oo, ? gener~~ Frn:nctsco :·lycello .• deha.tida, que vem vencedom, não ~6 nos Es· 
t a.o seri~ mmto mab, logwo dtu a?s ~ e.let- ~ta.dos , em pronunciamen ~ .os. de Camaras Muni· 
or~s a fctcul~~de ,do dmante o a.nno w.mro. cipn.cs, c mencionadas tambem nos documon· 

s~ fazerem _al~::.tai, .err~. q~alquer mo_mento, tos emanados dos mais elevadcs represcn
om. s~as CI!Cuii?scripçoe~ , . A re~epçao das tantos do Governo Federal. 
petrçoes serm felta pelo. JUlZ do dtreito •. que, Refiro-me a'> censo como elemento d:J · 
tra.~an_d~·se do reconheCimento d~ c.apac~dade apreciação na oro·anização dos alistamentos. 
de ~n~1 v~duos, melhor e com ma1s 1sençao de . o • _ 
esp1rtto poderia ex:m•cer sua missão com 81•. Pr.:>stdonte, para m1m, · o censo na. o 
conscieocLa, como quer o projecto em do· te!D, ~o fórma algu~a, valor como criterio 
bate. Elfectivamonte poder-se-ia aUegar con· scwn~1fico :par~ .aqullatar-so ~ capac1~adc 
tra. este mecanismo do projecto do Sr. ge· poLtiCa ~o mdn1duo .• . Q~ero dtzer: o facto. 
nera.l G~ycerio que. com a devida autorização d!3 po~smr certa ~·en~a !lao faz com que um 
de S. Ex., apresento, com modificações Cidadao tenha ma1s d1re1to .que_outro .d~ co~-
minha,, em emenda substttutlva. contra co~ror pelo voto. na oz:gamzaçao pohtJCa. d.:. . 
este projecto se podem levantar dous argu- p~1z. ·- J:>or~m, Sl a~cmt~rmos este popto d_, 
mentos· : em primeiro Jogar, os juizes de v1sta scientlflco. e d1sc.ut1rmos a quest.~o ~ob 
dire.ito politicos, e nós sabamos infelizmente seu aspecto ~bilosophtco, . a verdade mcon
que em cm•tas comarcas_juizes ha que in- cussa é a segumte: qu~ nenhum d~s P.roce~.sos 
terveem franca o abusivamente na eleição. ~doptados até 3:gora obedece a cr1ter~o ~Cicn-

Porém, para este cas~ o projecto apresen- aftco que perm1tGa entrar na aprec1açao do 
tado no Senado dá correctivo. Ellc está em phenomenos de~ta . ordem. . . _ 
&e fazer o processo de habHitaçã.o do eleitor, O analp.ha~etJs~o, por e~e~plo. Ao ann1-
não só perante o juiz de direito da comat•ca, phabeto Ja nao tol dado o d1rerto de voto ~ . 

· como perante outro juiz qualquer, reque- Os titulos scientificos tambem são factores 
rendo-se transferencia posterior, ou perante que são, por assim dizer, estranhos ao pro· 
o juiz seccional.. blema. em discussão. 

Para. que a um: alistando fosse negada a Dá-se phenomeno curioso quanto á coll:tLC\· 
inscripção no registro do alistamento, seria ração do povo na acção govarna.tiva.. . . . · . 
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Em todas as profissões e:ciste·.uma. de aiJreu-~ quer dizer que outras excepções não possal!l 
diza.,aem prévia. ser cromhs em lei, c tanto assim que nv 

Para. eJet•cet·-se uma :protlssiio qualquer proprio texto constitucional não se estabe
existem p1·ovas publicas e constantes da apti- lece que oss~s condi~ões s~jam as unie:.~.~. 
dão. do individuo. Par11 quo possa intervir tanto quo no§ 1•, do ru·t. 70, si se moncic,. 
nos problemas mt\is serios das aggremiacões na.m as cxcepçõ:Js, não ss declara qtte serãu 
humanas, para intervir nessa tutella mate- sclmente estas. 
rial e moral que por vezes indevidamente O mal <iUB tem havido nas nossas elei~:ões 
exerce o Executivo na vida collectiva, só se nlto reside tanto nas secções urbanas, onde a 
exige, a bem dizer, pela nossa. organização fiscalização dos interessados se póde tornar 

:. actual, sa.bm• pinhr o proppio nome em uma mais effectiva. · 
::acta de eleição e não ter o retrato na po- E' principalmente nas. eleições que ~e 
: licia. realiZam em fazendas, om secções afastadas 
·'· ·• Acho, portanto, que o argummto que se da séde do mnnici.pio que a fraude impéra . 
: possa encontrar na i'a.l~a. de critcrio scienti- Pois bem 0 censo tem ainda esta vanta
.· fico d~ censo para ha.b1ht~r, par~ dar com- gem: sendo muito mais facil a prova na:-
:p~ten_?Ia a q.u~m tenha da z_ntervn• ~a orga- cidades, augmentarã. em relação aos dis· 

__ mzagao pollt1ca de u~ Jl.a.t~, só teria ;'":lar trictos de .paz o predomínio da.s cidades, isto 
a.pphcado o mesm~ Pr.!,UCt~to aos reqmsttos ê, terá maiol' influencia. no resultado final 

.que figuram na leg1slaçao vigente e aos quaes ,da. eleição 0 pleito ferido nos aggrupa.men
, ~llece, do mesmo mod?., esse valol'. , . . tos, onde a ftscalizacão pó de se torna1• elfe
" Ha., porém, em fa.voL do c~nso um atgu- "ctiva, (o que nos pontos afastados, ando 
.. ,.mando de .valo_r, q~l) é o s~guuJ1.e: . e lia se não dá. . .. 
·: ~nhnn;t me1_o existe mais e!ficaz? do ~pph- A ttandendo tambem a esse aspecto da 
, caçao mat~ facd, para ga:ra.nttr a _ldenttdll.~e questão ê qqe .. 0 nobre Deputado do Piauhy 
:de um el~~or. do 9.ue exh1bn•, por mtermed1o quiz impedil' do modo absoluto que, fóra. da 

.. de um OIIj'a.O mta1ramente estranho a? pro- séde do município pudessem ser recebidos 
;,cesso eleitora~, urna prova de IJOssmr este os votos. ' 
::,um certo renJnuento. . Sr. Presidente,h:t no processo do alistamon
'k • -yemos,_ por exemplo, que a. _P~ova da rden- to possibilidade de corrigir 0 mal, e de per
z;!I~a.de na Fra:nça. :-- 1'epubllc_'l.na. e onde mittir que os cidadãos residentes longe das 
z:eXIste o suffrag10 unrversal -..,. e da.da e~acta- sédes das comarcas poss am ser 11!istados, 
~;Jnllnte pelo pagamento da cote pe!·sone~le_. Do adaptando 0 processo do projecto do Sr. ge
:,:mesmo . modo ~ntre nós_ee ~od!a. engtr a neral Glycerio, isto é, perruittindo-se que 
t.,.Prova. da r.;n~I!fl.ento,_ na~ dll'Ol, de g~ande dilt•ante o anno todo possam ssr recebidos 
,-.:valor,_ qu~ hab1l~t~ o ctdadao_ a mterv1r na.. ,todos os requerimentos . 
i:.•orgamzaçao pol1t1ca do parz, fornecendo · _ . _ 
~:íi.ilsim ao elemento aprecia.dot' e r eformador q me,~ mo se nao dá.. em rcla.çao ao processo 
(dQ aliStamento a melhol' das provas e a elmtor~l. . . 
;,~maior gat·antia, para que no mésmo alista- Deser>r, como o nobre peputa.do d? Ptauh:y, 
z"lriento . não ll"'urassem entidades ima.Jtina- que o processo dU!e ma1s_ de um dta, serl<t 
~·:rias.· · " ~ urua.retrogt•adaçao, o foi exa.ctamente este 
~'~ . Entretanto, aontra. o censo. se tem levantado . um (los pontos all~ga.dos em fa VOI' dl!- l'efor
f$a,arguição do illaonstitucional 1 Não acredito -ma de 1881 - o!Jrrgar o proceSil~ eleitoral a 
ifq)le asaim seja p elo seguinte motivo: 0 art.70 começar G termmar no mesmo dta. . 
~ilã,. Cons1ituição estabelece. tres condições Mesmo agora, admiltindo que se convel'ta 
~~ra , o individuo alistar-se-I', ser cida.dlto ·em lei o projacto do homado Deputado do 
*prazileiro. nos termos do art. 69, da pi.'opriU. Piauhy. ver·nos-lllamos apertados deante 
~Gonstituje,ão ; 2a, ser maior de 21 annos ; e das seguintes difficuldades : .só ter la meios 
if.J&; estar nas condições da lei que tiver de de fazer votar o eleitorado longinquo, reai
~r normas á quest.ã.o· eleit oral.· · · dente a cincoenta ou.mais legua.s da séde do 
"'~ , ::;portanto, obedecendo a· f.stas i1•es condi- município, quem tivesse fortuna par~a isso. 

es;·qualquer individuo poderia s~ alistar , Quer isto dizer,. seria a. intervenção na.· elei
mtanto qu~ não incid"is.'le em nenhuma das ção do elemento pecunia.rio, seria. fazer que 
a.tro excepções estabeleéidas na Constitui~ sómente os argentarios pudessem t sr in
il que veem a ser: ser mendigo, analpha- tluencia nos districtos, por se sujeitarem á 
_; ser praça de pret, com· excepção dos despexa com (l. vinda desses eleitol.'es . 
· nos das escolas militares, e pertencer a Pontos ha, afastados dezenas de ;Joguas da 

_ . ims monastiCa.s, tendo féito voto que im- séde do municipio, que exigem, para. a via
:pó'rterenuncia. de libe!'dade i ndi vidual. gem, ent1•a Jdn, e volta, 10 ou. 12 dias, em 

~';;;· No aliJ3tamento, portanto, não podem ser tempos normaes. Não ba eleitor, ·mesmo 
!{Jncluidos estes indivíduos . Isto, p or ém, não com o estabelecimento do. censo, em condi· 
~ . . 
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cães de índependoncia tal que se sujeite a. O SR. CALOGER.As- ••• desde as firmas dos 
perder. tanto tempo. adjuntos tlos procm'adores seccionaos, como 

O elemento pecunia.rio deve ser elimi- de outras pessoas que figuravam nas me.~mas 
Ullllu. justificações. 

A difficuldade está em organiza.1•, fó1•a da Em outeos Estados, porém, a organização 
sêda do muníclpio, mesa capaz de receber da justiça í'ederal obedece a principios pa1·tí~ 
os votos cum ta.ntc"\ imparcialidade e garau- darios intei1•amente diversos, isto ü, são 
tia para. o eleitor quanto a que o noln•e ~~igos d<I:- situaç:ã.o todos os suppleutés d0s 
DoputaL:o do Piauhy ideou paru. a séde da co- Jutzes seccwnaes. 
mal'ca. Nestas contliç~ões, que garantia püde ap·e· 

Fetizmente, S. Ex. prometteu apresentar sentar e:se funccionario em relação á pu· 
uma medida modificadora do seu projecto, reza e á lisura do processo eleitoral'? 
neste ponto. o!' . Na organização ideada pela Jei n. 35, o 

Ainda estou em divergencia com S. Ex:. no críterio adoptado pola Com missão organiza
seguinte ponto: O que const.itue elemento dora foi divm·so: partindo do facto do que as 
de garantia em favor do processo eloitorat 1 lutas mais inten.~as e cujo resultado mais 
E' principalmente a fiscalização dos partidos. oxactamonte representa as varía,s opiniões 
Foi por assim pensat• que os organizadores dominantes de uma dada localidade, são as 
da lei n. 35 pt•ocuraram nas lutas munici· municipaes. Foi exactamento alli que a Com
paes, onde mais se faz sentir a hostiltdade missão procuron ·elementos de formação 
partiuaria, um elemento quo permittis~e a da mesa quo pudessem garantü· a lisura do 
formação de uma mesa onde S.l represeu· proc~s:::o eleito:·al. 
tassem todos os matizes de opinião de uu, H.ea.lmento sa.bemos qne nas lutas 11uc .se 
dado município. . - travam nos municípios, eloitos (•m primeiro, 

Eft'ectivamente, Sr. Presidente, com o pro- scgun.to e tm•cciro loga.t• os pa1•tidario~ da. 
jecto apresentado pelo nobre Deputado pelo politicn. domina,nte do município, em geral 
Pia.uhy, a mesa receptora de votos na sédc veem como supplent~s, adversarios dessa 
do municipio se compõe do juiz de direito da mesma politica. · i 
-comarca (neste ponto estou de accol'do), do No caso de tanto os supplentes, como os 
presidente do conselho, camara ou inten- membros natos lio governo municipal ~erem 
dencia municipal (tambem nada tenho a partidarios da mesma facç'i,o, trat<> -se de 
dizer), do p1•imeiro supplente do juiz seccio· uma unanimida.de deante da qual não ha, 
nal, entidade que não existe em toda í~ parte realmente interesse em legislar. 
e que póde ser um adverdario da ~ituaçã.o E:;tamos tratando de caso especial, onde 
dominant.e ou amigo della. e que, portanto, as lut:ts sejam <le natureza ta.l, que impeçam 
não apresenta a mesma insu~peição que a as manifestações das minorias. 
que deriva ·da o1•ganização municipal, pro· Nestas condições, quer me parecer que. 
dueto de Iuctas partidarias locaes e. final- muito melhor do que a mesa especial pro· 
mente, dos dous maiores cantribuintes da jactada pelo nobre Deputado pelo Piauby, é 
.ronda estadoal. a organização estabolecida na lei actual, 

Quanto a estes tres ultimos mem·bros com· porém com um correctivo. 
ponentes da. mesa~supplente do juiz seccio- Pel~ 1~ecan ism~ .da lei n. :~5: . a mesma 
nal e os dous maiores contribuintes da renda CO!_lliDISsao que ~I VIde o mumctpiO e~ ~G· 
esta.doal, nada ha que indique de ante-mão cçoes, que organ~za as mes~~:s. ~ ~ comuussa.o 
que são impa1•ciaes em materia de eleição, .apurado~a. _Accelto este prmmp~o na omen-
ou que representem elementos diversos dos da subst1tut1va. que apresentarei. . 
dous primeiros em assumpto eleitoral. Mas, como set que, CJ? .geral, _os pre.siden-

. · . . . ·- tes dos conselhos mume1paes sao entidades 
E.ffec~Ivam_ente, tenho t1do, por o~c!Ls1ao da politíca.s acirradas c que· não apresentam a . 

da verlficaçao de . poderes, _na_ qualidade do ·garantia neces~aria para a apuração, ne~ 
D;lembro de u~11. das Comm1ssoes de Inque- para a formétção de · mesas imparciaes, só 
~·1to, . opportumdad~d~ verp modo p01~ que por causa. destes motivos, proporia que a . 
mtervem, :n~s proc.eEsos eleitores, esses sup· presidencia de semelhantés commissões. fosse 
plentes de JUIZ secCional. - . _ . attribuida aos . juizes de direito das co-· 

Par reze~, .. eram a~versariOS tao ferre- marcas. . . 
nhos ·.da pollt!Ca; dommante no Estado, 9-ue outro ponto ainda, sr. Presidente, em 
me disseram ma1s t~rde os.Deputados elelt~s que discordo d.o nolJre Deputado pelo Piauhy, 
p,o~ alguns deste~, n~o tr~nda.vam em . accel· e quer me . pàrecer que a.hí não encontrarei 
Ji\l' .e proces~ar JUStlficaçoes onde tudo era a resistcncia absoluta de S. Ex., é quanto 
falsificado... . ao voto cumulativo. 

O SR. ~LPIDIO. FIGUEIREDo-Apoiado; deu: Ninguem mais do que eu deseja a repre-
se isto ·em Pernambuco.· sentação das minoriÇts •. 

Vol. II 
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Eu já pleiteei eleições sendo minoria , é henner até que pon'·> feriria. este principio 
poss;vel que no decorNr dos tempos a. 18t,o o estacelecimento do districto de um só 
volte o que facto igual poMa dar-se, e, não l>eputado bastaria dizer que nos 212 dis-
8ó pnr interesse proprio, como por conside- trictos, que tantos seriam aquelles em 11Ue s~ 
rações de Ol'dem geral,des~o qne ellas sejam divldissCl o Brazil, bastal'ia. que em cad:~ um 
gara.n1ídas. , delles as miuorias tivessem um vot9 .a menos 

Acho, porém. que é muito difficil dar-se· do que as maiorias, para em parte nenhumll. 
lhes uma expressão numerica.. Ah\rn .do que to1•em representacão. 
ha, pot• assim dizer, uma preliminar sobl'e Os districtoJ do tres D(lpntados, ou de· 
o caso. quatro ou cinco, nss cJndições da lei olci· 

0 .; nosso;; eleitores. em média, salvo as wral vigonto, corrigem essa defeito, satv<t· 
excepções, só íntcrveam no pleito, Só podem g-uardam de modo completo as minorias, desdo
f!•a.ncamentecumprir suas f'uncções tratan.:to· que s.1 adopt!l o e3cru~inio scer~to do list<~ 
se do um proces~o inteiramente simple1<, incompleta ; e finalmente, cstn.beleceni o 
em que so não-possa multiplira.l' suo. capa- meio tormo que, salvo ert•o, Gambotta do
cidado oloitoral, como no caso especial do clnt'OU ser o melhor entre todo~. isto \!, 
voto cumulativo, :<ob pent~ de se torna.l'ern entre a ca.pacida.lle maior dos Depu tados 
instrumentes do cabo~ cleitot•,t~JS. eleitos, cousa que se estabelece nos distl'ic~ 

·Além di~"Stl , • f( i ha, em um diRtrlcto qual· p,or Est'\(lo~. e a legitima. 1-epre~untaçã.o das 
quer, maioria. e minoria., não mo p:~.roce rá- vontadtB dominantes no.s circulo~ de um 
zoa.vol al~ora.r as di~po~icõcs nurnoric:'cs ·lleputado, cousa que se CJllímal'i:J. no pro
respectiva~, e 6 n que a.cont..•ce c~m o vob jcoto apre.ent!Ldo no te nado polo illustro 
cumulo.t.ivo. Senador, S ·• gonora.l Glycerio. 

Muito m~1is alfclçmtdo á minha. orientação Outro ponto om que me inanif~sto oro 
· tlo que o prin·~lpio adoptado p!\!O tllustre divergenüia. ab~oluta com o nobre IJeputa.do 

Deputado pelo Pianhy, seria o vot J uni-no- pelo Pb.uhy é no proce3so de a.put•a.ção pot• 
mina! em !listricto de tres Deputados. Ahi S. Ex. apresentado e que centraUza. os tra
mesmo, como desej:; a apre$Oota~1iu das balhos na. capibl dos Estados. 
miOOi'ias, I'OCeio que. em voz de ser na E' pnssivel que em Estados pequooos tal 
pra.tico. o que realmente é, om \heoria venha medida. seja. cfficlz. Rcpl'esento, porém, Sr. 
a ser o voto unipnomina.l um obstMulo para P!•esidente, um Estado cuja pthulac;li:o é a. 
qtie a vontade das rninori~s se f .ça. sontil•. maior da das differentes circumscripçõas po
Eu !JXplico o motivo do meu modo de pensat•. líticas da ReJmblica. e onde seriam 12 eloi· 

Em gwal, o eleito ;• ·prrlen(.(o votar em ções a. apurar, Ora., · S9 trabalhando enorme
tres e mais nomes, facilmente acceita que mente coino S(j fa.z a.ctualmente, nos úlstri
.um Jogar seja occupado p~ln repre,;enta.nte ctos d1 tres DO;luta.dos, dtil'a. a a.pu ,.ação, em 
da. minorià ; mas teata.odo-se do um voto geral, quatro ou cinco dias e pód~ duç-at· a.t6 

· unico é mais ditllcial resistir a. um empeobo 20, pela lei vigente. Imagino agora, Sr. Pro· 
d·1 chefe politíco !oca,l, e, nessas coodições, s~de·ute, o tra.bal:h.o immenso que ficaria a 
o voto que podia. sot• dado em favor da mt- c~rgo da junta. apuraAora de3de que lOdo o 
.11oria, · desappa.receria. por coro}Jlo\o. Não ha. tra.balbo do apuração fosse centralizado em 

.. du,vld01. qu0, si a. luta. fosse no tcrreno.pr"- um ~ó logar. . · 
· ·priallien\e partidario, semel)la.nte objeccão No substitutivo que terei a honra. de. apro· 
, ·perâeria. todo o valor, mas tal o~o se dá. por senta. r .modifico tambem este ponto ; para 
. ·qúe somos um :paiz sem pa.r~idos. Mesmo evitar, pol'ém, que a apuração possa. ser o 
para fazer com que e~sas vontades isoladas se que por vezes torn sido, . isto é, a . vivlação· 

. agrupem num organismo partidario. o me- f1•anca da vontade .do eleitorado, apre.;e.nto 
lhor meio me :parece ser permittir que por um computo de medidas que impedem a.inp . 

, todas as fórmas possíveis ellas ·se pos~am tervencão de um arbítrio t.iio Ja.to. . 
· traduzir ,em voto. Restaria, portanto, Sr. Pre~idente, apre-

·P\)r esse motivo, muito mais que pelo sentar-se uma. medida. que cohibisse o mais 
.. voto uni-nomina.l, ·parece-mo satisfazer o grave da todos os dl,lfeitos c o mais serio d·as . 
. ·. intuito que collimo o voto em escrutino de :argumenlos de que se possa lançar niãv c(ln· 
·. ·lista; em 'distrloto de mais de . trcs Depu~ tra o processo eleitoral.. Refiro~me !L eleição· 
:. tados. - · · · ·. pelo collegio eleitoral espeeial qtie nós con· 
i A•.creação de districtos ds um SQ Deputado stituimos aqui. 
:(parece-me até incons'tituciona:l. . Iofelizmonte não encontrei, nem nos textos 
•. · . Digo, Sr. Presidente, que os ·districtos de coostitucionaes, nem nas interpretações as 
, ·um so Deputado me parooem inconsmu- mais subtis, meio de tirar á. cama.ra a veri-

.eion~. porque na nossa Carta dG 24 do feve- dcação de poderes. Restaria. appeltar ;\penas 
~reiro . está. esta.belooido que seja. respeitado a. pal'JI. a melhoria. dos costumes politicos nest& 
··.).'.ep~ntação das minorie.s. E para. compre- sentido e plu·a o raspàito quo naturalmente 
.. ~· 
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inspirada tanto a. Cama.ra como o Senado o 
fructo de uma eleição extreme de defeitos o 
que mais difficilmentc se p1•estaria. aos so
phismas que, infelizmente, majs de uma vez 
aqui teem triumpha.do. 

Sr. Presidente, não desejo por mais tempo 
infligir aos nobre~ Deputados que me hon
ram com a sua ar.tent;ão o supplicio,de ouvir 
e~sas desata.viauas consiuerações. ( Na:o 
apoiados {Jeraes ) . 

Devo, entretanto, declarar, antes de ter
minar, que noste ch<tos en:í que vivemos em 
matoria eleitor<\1, neste prufundo abastarda
mento de costumes politicos, ve:jo principal
IUente uma manife:;ta.ção especial, localizada, 
da crise moral que infelizmente domina todo 
o inundo occidenta;l e espscialmente o Brazi!. 

Faço sinceros votos parn. que, ne::;te nau
fragio de 1JOns costumes potitico . .;, se nos não 
posse\ applicar, com pequena. va.riante, o quo 
em ou 1,ra situação e outro tempt> foi dito 
pelo immort:tl historiadot• romano: (ittJicns 
civite nefas, nunqtiam 1·editumqw-' libe;·tns! 

(Muito bem muito bem. O mwlo1· d cum
JJi'imentado. 

Veem á ~lesa são lidal't, apoiada~ o postas 
conjunctamente em di;;;cu::;:-;ã.o, a:-; . .;eguin~:-~ · 

EME!S'DAS 

Ao p;·ojecto H. 28.1 C, de }!).')'2 

O Congre~so -Nacional dcc1•eta : 
Art. 1. 0 São eleitores os cidadilos brazi-

leit•os, maiores de 21 annos, que se alistarem 
na. fórma desta lei. 

Paragrapho uni co. Não podem ali~tar-se 
eleitores : 

1~ Os mendigJs. 
II. Os analphabetos. 
I li. As p1•aças de pret, . exceptuad.os os 

n.luínnos das escolas militares de ensino su
perior. 

IV. Os religiosos de ordens monasticas, 
companhias ou communidades de qualqum· 
denominação, sujeitos ao voto de obediencia, 
regra ou estatuto que importe renuncia. da 
liberdade individual. · 

V. Os que não pro:varein renda annual 
por bens-de raiz, industria~ commercio, ti
tulos, Juilcção publica, grãos scientificos ou· 
postos militares. 

Art. 2. 0 • A prova -de renda a que se refe
l'e o n. V, paragrapho unico, do ~rtigo ante· 
cedente, far-so;ha : 

§ r. o Quanto á renda proveniente ·de jm. 
moveis: - · ·· 

I. 'Si o immovel se achar na ·demarcação 
do imposto predial ou decima urbana, com 
certidão de repartiÇão fiscal de es-ta1· o im · 

movei ave1•bado com valor locativo não in
fe·,·ior a 200$ desde dous annos antes da data. 
em que requer3r o seu :distamento, e que 
~esde a mesma data tenha pago o referido· 
1m posto. 

11. Si o immovel não se achar na demar
cação do imposto pt·edial on decima urbana,.. 
ou não estiversujeito a este imposto, ou si 
consistir em ter·ras de lavoura ou de criação 
ou quaesqucr outros estabelecimentos rura.es 
pela computação da renda á razão de 5 ~-;,, 
qu:mto aos predios, e G %, quanto ás ter1•as 
de lavoura ou de criação, ou de quacsquer• 
outros estabelecimentos · I'm·aes, sobl'e o 
valot• do immovel, verificado por titulo legi
timo de propriedade, passaLlo no nome ·do 
cidadi'lo ou no do sua mulher, sendo indis
ponsaYel quo a renda não sqja. inferior a 
~;)!'18, foi ta aqneUa. cumput.ação, c o titulu de 
propriedade tenha a data, pelo menos. de 
tt•es annos a.ntos do dia om qno roquorm· o 
seu alista: uonto. 

Si o tit•.lu do pt•opricda.dc for pcrmuttt ou 
tloa.(:ãu o ti rOL' sido passado trcs annox ;tntes 
d.J dh em quo o chlad :o l'OitUerer u sou alis
tamento, a. base da ctJmputa!:ão so;•á. o v:tlor 
s0brc o qmtl houver s\do pa.go o imposto de· 
transmissão fio pt•opl·iedade. 

§ 2. 0 QuttnLu á r•endtt por impostos ou tí
tulos de rendtt : 

III. Com col'titl:lo passada pela respectiva.. 
reparticão fiscal, ou com o talão do paga
mento effcctivo, de~de dous annos antes do. 
dia em que o cidadão l'equoror o seu alista
mento, do imposto de in.lust"ia. c pt•ofissão •. 
ou de qualquer outro, b:.tseado no valor loca-
tivo do prediu urban:J, oli de consumo. em 
quantia annual nii.o inferior a 20$, na Capi
tal Federal e om outras capit:tes, c a. 
10$, em outras cidades e munici_pios da Repu· 
blica. . · 

Q:mndo a impor'.ancia de cada um destes
impostos for insufficiente poder-se-ha compu-
tar a som ma de todos elles. · 

IV. Com certidão authentica, que provQ. 
ter o cidadão. desde tres annos antes do dia; 
em que r~~querer o seu alistamento, averb'!ldo- · 
em seu nomf' ou no de sua mulher apohces 
da divida publica federal ou estadual, ou .. · 
acções de bancos ou companhias regidas· 
pelas leis das sociedades anonymas, ~ujos· 
juros effectivamente recebidos, computados 
â razão de 5 % , produzam renda annual não. 
inferior a 200$000. · 

§ 3. o Qua·nto á renda proveniente de func • 
ção publica. · 

I. Com certidão do Thesouro Nacional, dos
Estados e dos municípios, que mostre per
ceberannualmenteo cidadão vencimento não
inferior a 1:000$, por em,p1•ego de que não. 
possa. ser domíttído ad-n~ttum. · 
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· A mesma. prova servirá para os funccio· N!.ls capitacs dos Es tados pelos divel'sos jui7.e.~ 
narios ji aposentados . vitalícios, a quem for requerido, inc!u ~h·e ~ 

11. Os. serventua.rios providos vitalícia· juiz seccional, e nas demais comarcas petos 
mente .em offi!lios de justiça, cuja lotação .juizes de direito. 
não fol' inferior a 1; 000$ por anno, provarão § 1. o o alistamento poderá ser requet•iüo 
a respectiva renda com certid(Lo da. lotaçi'ío em q.ualquer época do anno, pagando'se os 
dos mesmos otlicios, pu.ssa.d11 pela repartiçlío seUos e as custas que forem devidas em p;·0• 
competente. cessas communB. 

Art. 3. 0 São cansiderados como tendo a . § 2. 0 Em caso de falta ou impedimento de 
renda legal, independentemente de prova: juizas, a substituiç:fio se fa.r:L de accordo com 

. L O Pre.,idente da Uepublica. os Ministros !)& leis em vigor. 
~de Estado, os membros da eas:~. civil e mi- § 3. • Nenhum cidadão será i-nclui do r1o 
litar do mesmo presidente. a.liaiamento dos olei\ol'es sem o ter reque-
. H •. .Os pt•esidentes ou governadores dos Es- ·rido pot• escri11to do proprio punho, com 
t:1dos e oo se1:reta;c"ios dos mesmos. assigna tura sua aevidamente reconhecida por 

IU. Os me1nbros dos corpos legislativos tabellEio; instruindo o seu direito com "~ 
. da União e dos Estados, os vet•eadol•es, in- provas e documentos exigidos nesta lei. 
tendentes e prefeitos munieipa.es. Em cada re 1nerlmento não poderá.1lgnrar 

IV. Os magistrados perpetuas na União mais que um cidadão. 
--e nos Estados, os procut•ad()res seccionaes ·e § 4.• Dentro d11 pr!lizo de 30 dias contados 
os promotores publicas. os chefes de palie~ da. a.presenhção do :P-rimeiro requerímentJ 

·e os ctlradores geraes de orphão& c ausentes ilo egei'ívão ou ta.bellião respectivo ou a 
. e os juizes de }la.z, desdo que estas funccio· quem for distribuído, ou ao proprio jui~ 
narios estejam no effectivo exereici(). competente, este jul~ará· provado ou não o 

V, Os ministros diploma.tloos e seus ~ccre· direito de. c~da. cidadao a ser alistado eleitt>:.· 
t~,rios e os consules emquanto no exe~icio. podendo 01•dona.r ou acooitar juncção da 

·,de suas funcço.ões. oôvas p1•ova.s e documentos dentro do refc-
VI. Os officiaes do exercito e armada, e l'ido prazo e a.ntes·do dechiio definitiva. 

os dos corpt>S policiaes desde que tenham I. Sempre que a decilllio for favoravel ao 
.patentes vita.licias, assim como os !'€for- alistamento referido, o juiz ordenara. err,-offi· 
.:mados na.s mesmas condições. . cio a expedição de um ce.I•tillcttdo contendo a. 
· VII •. Os directores, lentes e proft3ssores iutogra da mesma para ser vir de base ao 
das faculdades, acndeiDias e escolas de en- lanço.a.mento do nome· t:o peticionaria no re
sino SU)lerior, officio.es ou livres, os inspe- gistro eleitaral, logo que ella passe em 
ctores ou delegados federa.es de instru:x)ão Julgado, ou S?ja confirmada por sentenç,;~ 
publica, os directores, reitores, e protes• proferida em gráo de r ecurso. 
,goras publicas de ensino secundaria, e os II. Este certific&.do serà entregue ao pe~i
' professores de ensino :primario por titulo cionariQ para garanUa de seu direito, não 
-vttalicio. 'Só para que se faça por elle o lançamento 
. VIII, Os ha.bilitados com diplomas scien- no r egistro eleitoral , conforme o n. I, como 

·.tificos ou litterarios de qua.esquer facul-· para assegurar-lho a effectividade do vato, 
«ades , a.cademias, escolas ou institutos na- na hyp0tbese de omls•ã.o de s~u nome no 

."ciana.es ou estrangeiros legalmente reconhe· mesmo . registro ou na lista de chamada. 
:cidos. . . Art. 5. 0 Perante qualquer dos ·juizes ;L 
.. Será titulo comprobatorio o proprio l·.i- que se refere o 11rt. 4o, poderá o cidadão re
::Plorna ou documento que o ·supra. . querer o rac<in'hecimento de sua capacidade 

·"IX.. Os que desde mais de dous a.nnos antes eleitoral, desde que prove os requisitos le
·cdó .dia em que .requererem o seu alista- gaes, expedindo-se, em seu fa.vor, o cert ifi
mento dirigirem casas de educaç:ão·ou en· cado de que trata o n . - I do artigo prece· 
•sino, ·frequentadas J)or 30 ou mais alumnos, dente, afim de ser por elle· incluído no alis
,_oiileccional'em.nas mesmas casas. t a mento, no lagar de seu domicilio, ou 
_.; · Ser~irã. de prova certidão passada. pela. ·admittido a votar, no caso de omissão nelln 
·inspectorta ou direcção gera.! de instrucção ou na lista. de chamada. 
,publica.. Fa;ragrapho unico. Ser'a suspenso o rc-
. cabimento ·das petições de alistamento dn· 

Do alislmmmto eleitoval rante os 30 dias que antecederem a el·eiçã.o. 
Art. 6 .• Todos os r equer imentos e mais 

. Art. 4. • O a.listameuio dos eleitores sm•á. papeis do alistamento eleitoral serão archí· 
J)reparado na Capi-tal Federal pelos juizes do: vados no cartor1o do serventuario -vitalicio 
~tribunal Civil e Criminal, segundo a distrí~ rpiéfor designado: na Capita.~ Federal, peto 
'btiição que for feita pelo presidetrte a si presidente do Tribunal Civil e Crimina:r; na.s 
,.m,esmo e aos demais membros do tri:bunai. · 'ca.p1taes dos Estados, pelo juiz secciona~; c 
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nas com 1rcas do interior,pelo juiz do direito, 
_ e,si houver mais de um,pelo juiz da P· vara. 

§ 1. 0 O registro eleitora,! serà feito em Ii
ITOS fornecidos pelas camal'a.s municipaes, 
;Lbertos .e enc:~rrados pelos juizes de quo 
i. rata este artigo. 

§ 2. 0 O registro de cada eleitor ftcae<.t con
cluído dentro de lO ditL"l contados da, da.t:t 
<la expedição do certificado ou da. da ta de 
~ua apresentação ao l:>enentual'i~_) prl\·atiro, 
na hypothese do art. 5°. 

§ ~.o Os títulos de eleitor. extra.hid,is U.o 
li,·ros de tu.lões impressos, serão ~k;signado:;: 
pelos juizes que tiv~rem f )itu o alista.monto, 
o contel'fí.o, aLêm da indicação do E:;t:L .o, co
marca, municipio,·districto de paz o qmH
teirão, o nome, itü.ule, e;:;tado. fi.li~v;io e 
renda <lu eleito1', salvas a::: excepr;i3c, do 
a.rt,. 3°, e o numm·o do u.li~tamento. 

A ent1•oga dos titulos será feita pc·!o seP
ventuario privativo, com recurso para c.s 
juizes do ali:itamento, no caso de demom ou 
recusa por qualquei' moth·o, ao pl'oprio elei
to!' ou seu espeeial pl'ocurauol' media.nte o 
compete de recibo. · 

§ 4 .. o ~o ca)o de perd:•, dL\ titulo. o eleitor 
votará com :L simples apresentação do cer
tificado que. ser-lhe-ha res tituido logo a pôs 
o registro. si não p:·eferir requercl' nm·o ao 
juiz do . alistamento meJ.iante justificn,ção 
·daquella. r;erda, fazendo-se no novo titulo e 
no re3pectivo ta:ão a declaraçilv d.!~ ser se
gunda, torcBira ou mais vias. 

anno de residencia., a verbaodo.se em um ou 
em outro o novo alistamento. 

Si a mudanç"~ de domicilio for paru. distr-í
cto de paz ou secç·ão cumprchendid.a na. 
mesma comarca, far-so-hão no alistamento 
as nocessaria.s clecli1raçõcs. 

§ 4°. As inclusões, eliminações e altera
ções que se fizerem no alistamento serão pu
blica.das por editaes aílh:ados nos loO'~tres 
mais pnblicos. si n;lo houYcr imprensa local. 

Art. 8°. Das d0.cisõcs dus juizes Ol'dena.ndo 
a inclnsão do cidallão 110 allst:tmento, ou uão 
a.dmHtindo a. sua. inclusão, ou eliminando-o 
por qi.IHOS.juor moti ,-os, haverá o reeurso 
oülinarlo ostahelcciuo na legisla.çílo federal 
e na diJs Estétuos, não h:Lrcmto alçada. . 

Na hypothesc tlo art. 5'', o l'ccurso s 'ri.~ 
inte1'posto da publicação pot· edital du r spe
ctí \"O registro, e em a.mlwH os ('a,sos o p1·a.zo 
para. o l'ecur3o sel'<L <lc lO dias contados dn. 
publicação do edital. 

§ l". O recm·w contra a inclu~ão i11devidn.. 
ou não eliminação. podcr,L snr interposto 
po1· qualquer cilladão : e em qual,Junr dos 
caso.i do n t'tigo prec(lden t.c, os rocorrmltes 
allegal'tlu n.s ra.zões c jnntar·ão documentos. 

No p1•azo ue lO diàs eontaclo3 do recebi
mento dos recurso~, os juizes reformarão ou 
confirmarão as suas decisões, e, no ultimo
caso,o recort'cnte fi.trá seguir o proces:o pa.ra 
o juiz adqucm, sem accre>:::centar razões.,. 
nem juntar novos documentos. 

§ 2. 0 Os recursos serão julgados na instan- · 
cia supel'ior, uentro de 30 dias, po1· todos os 
juizes presentes. não se tl,dmittimlo suspeição 
que não seja a do :parentesco por eonsangui
nídade ou affinüladc até o segundo g1·âo por 
direito civiL 

Dos elegire·:.s 

Art. 7. 0 Em qualquer época do a.nno po
dem ser eliminados os-eleitores que ti\·erem 
fallecido, os fallidos não rehabilitalos. os 
que furem interdictos da administração de 
seus bens, os que constitucionalmente hou
verem perJido os direitos de cidadão bra.
zileiro, ou não est.iverem no goso de seus 
direitos politicos, ou tiverem mudado de 
domicilio. Art. O.o São condições d0 elegibilidade .. 

Neste uEimo caso a eliminação sómente para o Congresso Nacional : 
será.feita mediante -a :prova de o eleitor se· § 1.o Estu.r na posse dos direitos de cidadão · 
achar a-listado · no Ioga. r do seu novo domi- brazileiro e ser allstavel corno eleitor. 
cHio. . _ . § 2 .. o Para a Camara dos Deputados, ter · . 

§ Lo A prova de haver. o ctdadao ~ttm-· ·mais de quatro annos da cidadão brazíleiro,, , 
gido a idade legal será felt_a por• melO ~la ·e para o: Senado, mais de seis annos e seL>- -
certidão competente, paroclual ou do regL;- maior de 35 ano os. . .. 
tro civil, ou por d~cument? que demonstre E:>sa condição, excep::ão feita. da idade, . 
te~. exercUo ~uncçao .:pubhca. par'<.l.. que se não comprehende os estrangeiros que,achan- ~ 
exiJa aquella 1dade. . . . ·.· _ . do-se no B1•azil a 15 de novembr·o de 1889, : 

§ 2.o Para que se con~1dero o cnl~~ao .do- não declarara.m dentro de seis mezes, depois·< 
miciliado no-logar do al.lstamento rmruepd;o, de promulgada a Constituição, consarv:ar a,:i 
exige-se que nelle r0s1da:._ pelo menos um ·nacionalidade de origem. : 
a!lllo antes. da apresentaçao do seu reque- Art. 10. Não poderão sJr votados· para .:_ 
rlmpento.l · · . ·t ·a.en"'l·a IUCi:!ffiO. n"' l·l• •. ·po- Senador e Deputado ao Congresso Nacio" : 

reva e:e es 
0
a ex1c (; "' "' nal: . . : 

tbese do ai t .• 5 . · · · t d 'P "d t d R bl' .. · :: § go. Parà que o eloi to r se faça alistar no. I. qs m1ms rcs o resL en ~ a epu 1c~ ~;; 
.logar do seu novo domiç.ili:o, é bastante que o os dn~ectores de :ma secretarw. e do The~·r:: 
cx~~bu. o_-seu diploma ou certfficado, e proYe o souro Federal. 
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n. Os governadores ou presidentes o os 
viee-gove1•na.dorcs c vice-presidentes dos Es

:tados. 
IH. Os chefes do Estado Maior do Exercito 

·e da arm<~da e os commandantes de distl'icto 
.mili ta.r no re~pecti v o districto. 

IV. O~ funccional'lo~ militares investidos 
.de comma.ndo$ de forç:ts de ter·ra e mar, 
.assim como as de policia e guarla nacio
nal no Estado em que oxercerem elfectiva
mente os commandos, equipat·ado a estJs o 
Distt•icto Fe.(eral. 
. V. Os mero bros do magisterio, da. magis· 
'tra.tura. e do ma.gisterio publico federal, os 
magistrados e os promotores publicos esta-

. .duaes e os chefes de poli()ia, e as autm•idaúes 
policia.es nos respectivos districtos - em 
geral os funccionarlos admini~trMivQs,· fe· 

.. deraes ou estaduaes, demissíveis ad :natum. 
As incorupatibilida.des acima definidas vi· 

.got·a.m .. té seis mezos depois de cessadas 
as funcções dos referidos funccionarios. Os 
vocos dados a cidadãos inelegíveis serão ha
-vidos pela respectiva. Ca.ma.ra como nenhuns, 
P.rocectendo-se á verificação da eleição do 

. -çidadão immediatamente votado, si houver, 
e que será reconhecido como eleito. 

Art. 11. Não póde ser eleito Deputado ou 
.Senador ao Congresso Nacional o cid~1dão 
.que for presidente ou director de banco, 
companhia. ou empl·eza que gosar de fa.vo·:e3 
4o ·ooverno Federal,. indicados nos n11meros 
nbaixo: 

dencia, em qualqum• momento, deatro da, 
ultimas 12 mezes do periodo presidenciaL · 

III. Não mcidir em qualquer das incompa~ 
tibilidades .dos arts. 10 e l l. 

Os votos dados para Presidente e Vice~ 
P~idonte da Repnblica. a cidadão que ,c 
achar incurso em qualquer das incompa
tibililla.d.es e impedimentos enumerados nos 
arts. 10, ll e 12, se haverão por nenhuns, 
procedendo·SJ na a.pura.ç.ão de que trata. 0 
art. 4 7, §§ 1• e 2 • da Constituição, entre os 
immedia tos om vobs. 

Das eleições 

Art. !3. A eleição ordlnaria para os C<tr· 
gos de Deputa.do ou Senadot• se proceder:í 
em toda a Republica no dia 15 de fevereiro 
do primeí1·o a.nno da legislatura, pelo ~uf· 
fragio directo dos ele i torcs alistados de con· 
fm•midade com esta lei. 

Paragrapho unico. Nas circumscrip~õcs 
elei.íoraes em que, por c1ualquer circumstau
c.ia, se não th·er procelido a.o alistamento 
desta lei, não haver;í. eleição. 

Art. 14. :A eleição de Senador f<u-se-lta 
por Estado e pelo Pi~tricto Federilil, v<>hndo 
o eleitor .em um só nome para substituh· o 
Senador cujo mandato llonver terminaria . 

Si essa etJição da renovação do . terço co
incidir com uma ou m~ís vagas de Senadul', 
no mesmo Estado, e sempre que em qualquer 
Estado houver mais de nma vaga a preen· 

I. Garmtià.s de juros on outrli.s subven- chm•, o eleitor votar<t em um _só nome para 
·ções. senador. 

li. Privilegio ou fa.culda.de para emittir· Art. 15. Para. a eleiçKo de Deputa.dos os 
.notas ao portador. Esttdos rla. União serão <livididos em d is· 

· IU. Isen_yã.o de. direitos. ou tax:a.s federa.es trictos eleitora.es de t res Deputados, equip:l.-
·OU reducça,o delles em le1s ou coniractos. 

1 

rando·sa aos Estados, para tal fi..m, a. Capital 
IV. Privilegio de· zona, de navegação, FederaL 

-contracto de tarifas ou concessão de terras. Nesta. divisfio se attenderá á população 
Paragrapho unico. O cidadão que incidir 

em qualquer dest es casos, antes e depois de 
.eleito, deverá immediatamente opt11,r, ou 
pelo mandato legi ;la.tivo, ou pela. funcção 

.. . favorecida, sob pena de perda do mandaoto, 
si nã.o fizal' a opção logo que seja intarpel· 
lado , 

.. Art. 12. São condições essenciaes para 
-ser Presidente 011 Vice-Presidente h Repu· 
blicr.: 

·. · . I. Ser braziloiro na to, e.':ltar na. posse e 
joso dos . direitos poli tieos, e se~· maior de 

, 5 annos, . 
, · li. Não ser parente cousangulneo e amm 

·rem 1• e 2• gráos do Presidente e Viee·Presi
. dente que se acharerp. em exercício no mo· 
.. menta da eleição, ou que tenha. deixado até 
:89is mez~s :tntes desta, e o Vioe·Preiidente 
.e o seu su~stítuto legal qui" exercer a presi· 

dos Estados e do Districto F eder al de modo 
que cada districto t enha, quanto possivel , 
população igttal, respeitando-se a conti~ui· 
aade do territorio e integridade do muni· 
cipio. . 

§ l." .Os Esta.dos- que derem cinco Depu
tados ou menos constituirã.o um só llistricto 
eleitol'al. .· · . . 

§ 2.• Quando o, numero de Deputados não 
fõ:- perfeitamente di'yiiivel por tres, para a 
formação dos districtos juntar-se·ha a fra.c
ção ao <!istricto dá. capital do Estado. Assim, 
si um Esta.do der sete Deputados, será di vi· 
dído em dons dis Grictos, sendo um de tres e 
outro de quatro, tendo pol' séde-a. ca.pita.t; si 
o numero fOr de 10, haverá. tres districto:;-, 
cabendo. ao da capital quatro Deputados; 
quando o numet·o for de 17, o districto da 
eapita.l da.rá. cineo deputados; e assim suc
ccssiva.mente, adjudicando-se as fracções ex· 
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ceJentes de tres ao districto da capital do 
Estado. 

Si o numero do Deputados do Districto Fe
deral não f. 'r pet'feitamente di vis i vel por 
tres. juntar-se ha a f'1•acção ao districto que 
maior numero de elditores tivet•. 

§ 3.° Cada eleitor votará em dous tm•ços 
do numero dos Deputalos do districto. 

§ 4.0 Nos distJ.'ict..>s de quatro ou cinco 
Depu~ados ca~ta. eleitor votará em tl·es no
mes. 

§ 5. 0 03 districtos eteitoraes de cada Esta
do se· ão .tesignalos por nu meros o1•dinaes, e 
para a c:~beça de cada um será designado o 
logar mais central e importante dolle. 

Ar·t. 16. A oleição ordinaria do Presidente 
e Vice-Presidente .da Republica se peocederá 
no •tia 1 de m~rço do ultimo anno do 
periodtl pl'Csidencial, por sulfragio directo 
da Nação, maioria absoluta de votos, de
vendo o eleitor vot::tr em dous nomes es
criptos · em éedula.s distinctas, sendo uma 
para Presidente o outra para Vice-Presi
deme. 

No caso fie vaga da presidencia ou da vi
ce-prasidencia, não havendo decorrido em 
qualquer dos casos dous annos do per·iodo 
pre.;idencial, contados do tiia da eleição, pro
ceder·-se·ha á nova p.1ra o respectivo pre
enchiml3nto, dentro de ses:lenta Jia.s depois 
que a predícta vaga se der por qualquer 
m()tivo. 

Do pi'Ocesso eleitoral 

Art. 17. As eleiçõe3 se fariio por secções 
nos municipios dos Estados e no Districto 
Federal, não podendo cada uma dellas conter 
mais de cem (100) eleitores. 

· O Presidente da Republica .na Capital Fe
àei•al e ob presidentes e gJver•nadores nos 
respectivos Estados designarão com a pre
cisa antecedencia os edin.cio3 em que as 
eleições terão logar, devendo essa de:;igna· 
.çã.o das seéções set• publicada nos jornaes of
ticiaes, com as especificações e numerações 
indispensa. v eis. 

§ 1. o Essas designações não -poderão mai~ 
ser alteradas, nem quanto aos editicios, nem 
quanto á. numeração. 

Si os edificios não pud.erem mais servir, 
por força ·maior provada, se fará nova Je
S·ignação, . pela mesma fórma., cJm antece
dencia de 20 dias, pelo meno3, e ainda de 
modo a que seja ofilcialmente conheclda na 
.localidade a mudança do edificio com oito 
dias de a.n~ecedencia, no mínimo. 

Art. 18. Trinta dias antes da eleição, re
.unil·-se-ha., independentemente de convite, 
na séde da. comarca a que pertencer o muni
·Cipio, uma cJmtni:jSã.O composta do juiz de 
.direito, do presidente do · conselho, camara 

ou intendencia. municipal, dos qua.t1•o vc
l'eador.;s mais votados o dos cinco imme
diatos ao menos votado. 

Essa comrnissão, sob a presitlencia tio jui;~, 
de uireito, dividirá. o mnnicipio em secções c 
eleger<l as mesas scccionaes, votando ca.da. 
membro em lista. aberta e assignada. em 
quatro nomes e~colhidos entre os eleitoro:-; · 
do município. Serão declarados membros 
e!fectivos das mesas os 1·1, 2·1, 3°, 5o e tio mais 
votados, e supplentes os 4", 7'' e So, decidindo 
a sorte em caso df' empato. 

§ 1. 0 A reunião da c:.>mmissfio terá logt~r 
na s:1la da.s ~essões do jury e começará á:~ 
12 hora:-; dll din. marcado neste artigo. 

§ 2. 0 As acGa:; da reunião o das d.dihora.
çõos tomadas serão lavradas em livro pro· 
prio, pelo tabellião incumbid0 do alista· 
monto, ao cartorio do qual serli, recolhido. 

§ :3. 0 Aos m9sal'ios e :mpplentes 8erá foita 
immediatamen te communicação de terem 
sido eleitos, por cnrta expedida o assignad:t. 
p3lo juiz de di1•eito. -

Art. 19. Nenhuma mosa eleitoral se con
stituirá fót'a da cidade ou villa da séLle do 
município, ou' das povo:_tções, sédes dos 
ac ;uaes districtos de paz. 

Art. 20. A mesn. elegerá seu presidente e 
secr-etario .o se constituil'<í na vespor<t do di:_t. 
da eleição, á,; li horas da manhã, lavrando 
o escrivão de pa.z, acto continuo, no livro 
que ti ver do servir para. a eleição, a acta 
especial da sua forma.çãó o in.:~tallação, acta 
esta iue dPverá ser as3ignada pelo presi· 
dente e demais membros da mesa con
stituída. 

§ Lo Os mesarios e supplentes que tiverem 
de compor as m3sa.s eleitoraes, sii,'~ obri· 
gados a ~~~l't.icipar po1• escripto, até ás 
2 ho1•a::) da tarde da vespera do dia da. 
eleição, o impedimento que tiverem, soh 
a pena do art. 41, e só poderão ser sub;. 
stituid.os depoi~ de recebida estJ. partici· 
pação, ou depots das 2 horas da tarde, no 
caso de não ·ser ella feita. 

§ 2.0 A substituição~,se fará por eleição 
entro os mesarios peesentes e recahirá em 
cidadãos eleitures da secção. 

§ 3. o A mesa orgc1niz \r-se-ha desta fórma: 
ssmpre que comparecet• no mínimo, um dos 
mesarios ou supplentes. · -· 

§ 4. o ESJe3 actos, si não puderem se realizar: 
na vespera do dia (la ebição, poderão a.inda. 
ser praticados no dia desta, até as 11 horas 
da manhã; Si não se effectu1rem até essa, 
Iiora, não haverá elJiçã.o va.lid·.~o na S()cção. 

Art. 21. O presidente da com missão mu· 
IiicipJ.l fará em tempo ex trahir cópias au• 
thenticos do alsstamento das seccões~ se~ · 
gundo a. divisão feita, parJ serem remettldaa 
ás mesas no dia immediato á sua eleição~ 
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Pa.r:~gt•apho unico. A remr·.ssa dessas có· . tttram e o numet·o de votos recebidos llolos 
pias sor:l fcit.o pelo Correio sob registro, ou candidatos. F..sses boletins serão ontreg11~; 
por officiú de justiça , cumprindo ·áquelle a mediante recibos, aos fisca.es pro>entes. ' 
ttttem for entregue a.ccusa.r o racabimento. A 1·t. 27. Será. licito a qualquer eleitor v o. 

· Art. 22. Quando, a.té oito dias antes d:. ta.r por voto descoberto, não podendo a m•:sa 
. eleição, o p r·csiden to du. mesa não tiver rece· recusar-se a. nccoitat-o. 

bido a cópia do alistamento referente á sua Paragrapho unico. O voto descober to ~r·r~. 
secção, poderá qualquc' · dos membros dclla rla.do apresenta.ndo o eleitor duas codnl,ls. 
l'equisHal-a. do tabe!liiio iucmnbido do alis- que Msignará perante a mos:~, um11. das qn ·.e~ 
t1mento, que, sob pena de responsabilidade, será. deposlt1da na. u rna. e a out~a l he ser;i 
sa t isfará imnicdia.t~mentc t\ requ;siçã.o. restituída depois de datada. e rubricada. ]X'ht 

·Ar&. 23. Não SCI'á válida a. eleiçãJ feita. pe- me8:L e pelos fuca.e3. 
mrito mesa que não for orgnniw.da. pela. fór· Art. ~- O otficio do nomeação do fiscal 
ma es ';abel(•cid;L nesta lei e no (i!:J. p:vgpl•io. poderá ser entregue a este funccionario ou 

No dia o no edificio dosiguados p[lra. a. elei· por este <í mesa em qualquer e stado ern que 
ção comcçar:io os l1•a.balhos desta. ás 10 ho- se ache o processo eleitora.!. 
rasd<~. rn<~.nhã, sa.lva a. excepçio do a.rt. 20, At•t. 29. Poderá. set• fiscal o cidadão bm- · 
§ 4• rccebcnrlo-se as -ceuulas dos eleítQrê.;;, zileü•o que tenlla as condições de elegibili· 
atê 1l.s 2 horas da. ta.rde, ha.vcmlo uma só'i!ha- da.de, embora não e.steju. alist ~do e leitor. 
:rna.da, mas podendo o eleitor que com,yare·· Art. 30. O candidato poderá apresent:tr 
cer utê tLr1uellu. hora ser admi tt'itio a votar como fisca.l, em qua.lquet• secção do m llnicipi•J. 
depoi:s de finda. a mesma. . . a um eleitor de qua.lquOl' outra sooçlio on 

Art. 24. Nenhum eleitor sertl admUtido a. districto, sendo, na S3CÇ<"i.o q uc flsc~liza~·. 
votlr sem :tp!•csenta.t• ó s~u diploma ou seu apurapo o seu voto. · 
certificado, nem podorti. ser recusado o voto Art. 31. Sob pretextQ algum pode1•ão ser 
.do que uxlubir qunlquer desse:> t~tulos, não r ecusados os fisca.es apresentado.> pelos can-

,. tendo a mo.sa. poder para conhecer da. iclen- didatos 0 11 por um grupo de ele1tores, nos 
tidado do po:iSoa. do elei-.or, em qualquer termos dos.§§ 16 e 17 da. lei de 26 de janeil'o 

.· destes casus. de 1892. 
Si, porém, a mesa. tiver fundadas. 'razões· Art. 32. A roouia dos fiscaes, bem cotl!o 

para HUspoitnrquo o eleitor apt•esent<l. um dos me:;arios effectivos ou seus supplcute~. 
diploma. ou cori.Jftcado que uii(l ~ o seu, to· na falta. destes, constituirá nullidade inoa· 
mãrá o voto em separado, e envia.rá. os na.vel do processo e leitcra.l na secçã.o cor
papeis em m•iglna.t á. junta apuradot•a, para respondonte. 

· que C!ita. os remetta. ao orgã.o do ministerio Art. 33 .- Na. Ca.pita.l Federal, all mesas da.; 
- puMico competente. secções encarregadas do recebimento dos vo-
' Art. 2:>. O voto será exp1•esso em uma. -tos se constituirão e funccionarão d?. fú~mQ 

cedula col!ocad11 em envolncro lnteü·amentc ·seguinte: . . . 
fecba.do e sem dlstinctivo cde qualidade ai· a) tres dias antes da eleiçã.o, ás ll .horas 
guma.. .da. manhã, .na sala. das a.udiencias do juiz 

· . Será entt•ogue a um dos mesl rios e em· seccional . se reunirão o mesmo juiz, os d:.t 
seguida o oleitor aaslgna1~.1 o livro de presen· 1•, 2' e 3& Pretoria.s e o presidente do Canse· 

: ç!\• aberto, nnmera.do e rubricado pelo pre- lho Municipal, sob ~ preside~cia do primeiro 
·stdente, e procederão ·á cle1ça.o de cmco mambros c 

_. . Todos os livros oleitoraes, de acta. ou de .cinco supple:Jtes de cad~ uma das referida> 
' presença dos el.ettores, set·ão recoll.lidos ao· mesa.s, · servindo de escrivão o que for desí-

, .car torio do alilta.monto. . gnado p eio p1•esidente ; 
· Art. 26. Conclu1do o recebi-mento da.s ce- · -b) finda. a eleição ·dM .mesas , l u.vra.la (j 

. dula~, e a.fllxadu edita.! publicando a apura- assfgnada. a respectiva acta., o presidente 
ç'io provisorla, 80l'lo ella.s cooia:ias, nume- . fará publicar pela imprensa immeàia.ta.mente 

· rada.s o reme,tldaa, com os Urros de a.ctas e ·tantos edi ta.E>'l q l:ia.ntos forem os districto~ 
· de pro.~onça, á junta a.pura.do1a, com os p;·o··. eleitoraes, da.nJo o r esultado ·da. eleição e 
· tes~s que fo1oem a.presenõados por qualquer . convidando os mcmbl'OS da.s mesas e ,\iens 
: ·eleitor. .supplen&es a compat·ecerem no dia e · llor o, 
·; . Na. o.cta. .da. eleição tambem deve constar· ·da ·eleição e no eiliflcio designado-elegerem 
; ' o. numero de ceduJas . recebidas e as resp3., 'o seu presidente e func·cionarem em se· 
~.; ctiva.s enunciações de votos, e em relatorio guida. ; . 
:":;o ·.que for essencia.l das occurr:encias -elei c) ·c~a um dos membros que. falta.r será 
·lioraes. substüuído pelo supple-nte ch amo.do pelo 

Para.g1•a.pho uoico . Da. [l,puração serão ex;· presidente: ::li comparecer um.s(J dos mem· 
tPahLdos boletins devidamente a.uthanticados,· ' b~:os e:!Iectivos est e assumirá a pl'esldencia 

·.· menc~onandt.l o. numero de eleitoros que vo- 1 e chamará quatl'o dos su.pplentes que se 
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.1presentarem, e si sómente comparecerem 
do;:; supplentes, tudos ou um só, c:o;te~ se 
enmpletarão chamando eleit;ore~. Si do;;: 
,:inco mesa,rios, ou do:-: cinco supplentcs, 
nenhum se apresentu, não ltaverá eleição, 
podendo o e1eitor votar em qualquer ouG l'a 
secção do dL>tric to. 

Paragrapho nnico. A o.'t'1.s mesM; são ox-
1Cnsivas as disposições elos a.r1s. 20 a. 32 
dest~ lei, em tudo quanto llHB forem appli
•·avers. , 

Das jtmlas apHi'llrloJ·as 

A1•t. 34. A junta a.ptll'atlOI'a l'eunil'-so-ha 
~1i.t s ~J.e do J.istricto o lei toral, na. :mla. ua.:-5 
..;e:-:sões do jury, trinta dias após o dtt clei
,- ãu, ao meio-dia. e intlopendenLemente de 
::onvocação. A composição da junta. :::m·<~ <t 
mesma do art. 18 desta lei. 

Art. 35. A apur.tção se fa.r<t pelas a:·ta.s 
~onstantes dos livros eleito1•aes, pelas ce
dulas que os acomp:tnharem e pe.Los bolotins 
tlevidamente · authenticados em caso de não 
tm• chegado a a.cta corro . .,pondoll'.c. 

§ 1. 0 A apura}io da. eleiçio sena.torlu.l 
:5Cl'ú. tambem feit'~ na séde do districto, e 
l'emettido o resultado geral della :i junta da 
capital p.~ra o fim da apm·ação geral da 
eleição no Estado. 

§ 2. 0 A junta tem por missão .exclu~iva 
sommar os votos constantes das actas, cedll
las que as acompanharem c boletins respe
ctivos daquellas. 1\'lenciouar:í na acta do 
seus trabalhos, entretanto, os pt·otestos for
mulados qu:tnto :'ts eleições seccionaes, a:-; 
duvidas que lhe suggcrir o exame (los do
cumentos sujeitos :L sua competencin., os 
protestos formulados no col'l'Ol' de seus pro
prios t'!'abalhos. 

§ 3. 0 Para os fim da fiscalização, a junta 
.apuradora é equipm•a.da a uma mé.3[t de 
secção, applicando-se-lhe o disposto nos 
arts. 28 a ~2 desta lei. 

§ 4. o Q 11ando na séde do districto h ou ver 
mais de .um juiz de direito, será presidente 
tia junta o· mais antigo na comarca. 

§ 5. o Na~ capitaés dos Estados ser<t f~.Jita a 
n,püração geral da elt~ição para Senn,dor. 
Servirão de base para ella a::- actas lavradas 
noslivro.:; eleitoraes remottidos <i junta, as 
ccdulas que as acompanharem, os boletins 
suppletivos o as apurações p1rcellares men
cionadas no § I o deste artigo. 

§ 6;o Na Capital da Ropublica a junta 
apuradora se compor<t do mesmo modo que 
a. mencionada nt> art. 3:3 desta lei. 

Art. 36. O.; trabalho:~ Ja junta apuradorLt 
serão regLtrados em um livro do act::t.s es
pecial.· Qtiando tcrmina1•em ess~s trabalho3, 
serão-extra.hiJ.as cópias da. acta geral de apu
.raçã.o, quantas sejam necessa1•jas para SJ· 

Yol. II 

rem. t'emctt.ida.s ;i,,; duas casas do Cong-resso 
N:.tl~wnal, na.~ oloi,;·õe~ de Senador o íJepu
ta.do, de Prestdente e Vice-Pl'csident,e da. Re
P!lblica para. os diplomas daquelles. .\.lém 
disso retnett?l'ii.o tambem cópias das acta.s 
das mesas e lei tora.es que lhes l'Jrem prosen ~es. 

Art. ~17. Sempre que forem }Wesentcs ao 
Sonado ou á C.omara dos Deputados mais de 
um diploma de Senador ou Deputado pelo 
mosmo districto ou p.~lo mesmo Estado, a 
mesa des~as Ca.m:tra.s rcmetter:L immediata.
mHnte cópia delles ao juiz feder:Ll respectivo 
para o proces.~o do que tra.ta o at•L Ui, lct
tl'<t i, da Constit11içào. 

Sómcnte depois de accu;-;ado pelo juiz fe
det·al o recebimento dessa~ cúpi:;,s podcr<i, o 
Senado ou. a. C:tmtu·:t pt·oseguir n:t re:-Jpc
cti v a YO riticação de potlm·cs. 

Art. :{8. No C'tso de vaga, po1• qualquol' 
motivo, de Senadul' ou Deputado, se pt•occ
dertt rw pt•eenchimontu dell<L dentro de 60 
diu.s da da.ta üt~ sua occurl'encia. 

Art. 39. O Poder Executivo, nn. regula .. 
mcntação do.~s:L !oi, pôl-a-ha. do accordu com 
tkl organiza. õe,; .indiciarias c administi'tttiYt\S 
!los Est;~do~, e consolidar:t as dispo~içi1os da:-; 
leis n. 3. 0~9. de 9 <le j<tucil·o de I ~81, o nu
rnero 30, de .2Ci dejn.nciro dr~ 18!12, nu C{lln ri)• 

rem applic:t \·ois. 

Disposiç,.ics f/el't!e:: 

Art. 40. Em caso de omp:Lte em qu·tcs
quer eleiçõ:Js n. que sn deva p1•ocede. em 
exscução d:Jt>ta lei, su considorar:i eleito o 
cidttdão quo for mais velho em idade. 

'r. O Govcl'llo da União distt•ibuirá a cada 
um dos Estados o ao governo do Distl'icto 
FeJeral os liVl'o:o; neccssarius o uniformes ao 
regist1•o eleitoi•al, a-; actas e talões pa.ra tí
tulos dos eleitol'es, quantos bast.em para 
todas as secções c juntas apuradoras da Repu
blica. 

Il. Após a. promulgação dossa lei, a ne
nhuma eleição de caracter federal se pro
ccdertí., sinão depois de concluído definiti
vamente- .o· alistamento, e de publicada a 
divisão dos dilltrictos, considerando-se annnl· 
lado3 os alistamentos antn•iores o cassados 
todos os diplomas poe virtude delles c ;nfe· 
ridos. 

ILI. Ao cidat.lão alistado em qualquer parte 
da Republica., não será recus:tda a inclusão 
de seu nome nos alistamentos estaduaes o 
municipaes. 

IV. Ao eleitor que exhibir o seu diploma 
em qualquer secção eleitoral do districto, 
t1•atando-so de eleição de Dr.putado, doEs· 
tado ou do Districto ·Federal, trat,ando-se de 
eleição de Senador, P1·esidente e Vice-Pre· 
sidento da Repuhlica. não seráJ recusado o 
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voto, que em tal caso sorâ. tomado em se· 
parado. 

V. AS juntas apuradoras consm•varão as 
cedulas remettidas pelas mesas eleitoraes, 
emquanto penderem do exame do Congresso 
Nacional as apnraçõos quo lhe competem das 
eleiçõ~;s de Pt·esid'.lnte e Vice-Presidente da 
Republica, Deputados c Senador~s. 

Vl. As r.muncias dos membros do Con
·gresso Nacion:1l são irretrataveis, e serão 
sem demora communicadas aos governos dos 
Estado.> e ao Ministel'io do Interior, afim de 
ex pedirem os actos neces •nios ao pree nclli · 
monto das vagas dentro do pmzo estabelecido 
uesta e!. 

O Sena;l01• ou Deputado que faltar ás ses
sõas da. sua ca. mara po1• mais de !5 dlas se
guidos, aem a. necessa.ria. .licença, se conside
rará ter renunciado o mandato. 

Al't. 41, O cidadão que por cs·~:tlei for 
investido de fun<tões etcitoraes será sempre 
obrigado a justificai• o sou não compareci

. menta e .o impedimento quo tiver para o 
exercieio das reroridas funcçõos, sob pena de 
multa do 100$ a 200$000. 

' Art. 42. Na. verificação de poderes, não 
será licito reconhecer separa!hmente os 
·Deputados de cada. dtstricto eleitoral. Are
solução tomada. ver>ará. sempre sobre o con
juncto da. l'apresentação do diStL•ict" que se 
tratar. 

Art. 43. Revogam-se as disposiQões em con
trario.· 

(S. R.)-Camara dos Deputado<', 22 dcju· 
nho do 1903.-0alogetas. 

O Sr. Llndolpho Caetano
Sr. Presidente, bom sei quo é uma profa-

. nação tocar-se no projecto elaborado pelo il
lustr~do rcpresentanto do Piauhy, meu il-
1 ustre amigo Sr. An ,zio de Abreu, umas das 
-mais lucídas intellígencias desta. Ga mara 'que 
o defenda com tanto zelo, ao ponto de conbr 
no numero dos protectorcs da. f1•aude,a. todos 
a.quelles que pretendem alterar algumas das 

· disposições nelle contidas, c, especialmente, 
quando .as mãos que tentam tocai-o são in
l).a~is o incompetentes, como as do orador. 
(Na'e apoiados.) 

Elfectívamente, Sr. Presidente, o nobre 
Deputado niío dG.íx:a de ter 1•azão para com 
muito ardor del!lndcr o seu pr?cioso tra.· 
ba.lhó, r<Jsultado do aprofundado estudo q_ue 
fez para., da vez,feehar as portas i!.s fraudes; 
~as, ,nenhuma, razão tem pa.ra q uaUftca.r de 

. defensores della.s os seus collegas, que vem 
f<Jo<:er apreciação de seu valioso trab1lho, 

, expor suas duviJa.s sobre a exoquibilidade de 
.c&Jgumas de suas disposições, ou.. otrerecar 
il~endas . 

0 SR. ANlZIO DE ABREU - Oxalá. todo> 
pt•oc1Kiessom como V. Ex. está 1azendo ! 

0 SR. LINIJOJ,PilO CAETA~O - Todavia. 
julgando de motl dever defendot• os d irei to, 
d~ grande parte d•} meus concidadãos pri•ju
dlc:ldos. , . 

0 Sr:. ANIZIO DE A DRE Ü - Quanto O. istn 
não apoiado. 

O Sn. LnmoLPHO CAF.1'ANO -- . . . por. 
quanto, vão ficar privados do exm·eicio do 
direito do voto, si for tm <luzido em lei, tal 
qual se ttcha., o projccto do illustrado Depn
t:ldo,veoho, depois de impctr•adaa pcrmhão 
de S. Ex. oft'emcer á sua consideração e da 
Camara algumas emendas, as quaos, penso, 
nenhuma t\lteração t 1•azem ao seu proJ!lcta; 
o desde já declaro que as retirami, si S. E~. 
julgat• o conirario, pois do modo a\gm:c 
quero ser de;a.gradavet a quem tanto pt·<~~u 
o admiro. e nem tãc. pouco quero solrrer a 
grave injustiça do quo fui vletima o meu. 
illustrc e rcspeita.vel companheiro de ban
ea.da., o Sr. Manoel Fulgencio, quo foi apoa
ta!lo pol' um jornal <la tarde como defensor 
de f1·audes, por ter so opposto á passagem 
deste projecto sem que tosse estudado e 
discutido. 

0 SR.. ANIZIO DE ADREIJ-Sou comp!ell\· 
mllD te alheio a. isto. 

O SR.. LrNDOLl'llO C.\ETANo-Amigo e de
fensor de fraudes, Sr. Presidente. não pótle 
ser aquolle qull envelheceu n ·.s luctas po
líticas, como o m eu distincto collega, que 
desàe 1870 tem occupado um loga.r entre 
os representantes do povo mineiro, que o 
venera, que o estima pelos seus dutes pes· 
soaes e pelos serviços que ha prestado, 

Quem tem prestigio, como S , Ex. , não pre
cisa absolutamente soccOl'l'er-se do fraudes 
para. se~ eleger Deputado, 

O Sn..MANOEL F ULGENClO- Quando eu nada. 
ma.is fiz que pedir que o projecto fosse a 
Commissiio de Legislação e Justiça . 

O. SR. LINDOLPHO CAETANO-Como S. Ex ., 
tenho desde a mona.rchia., quando nã.o so 
fallava tanto, como hoje, em fraudes, re
presentado o. meu Estado, c, a primeira vez 
que aqui entrei trazia um diploma conquis· 
ta.do em uma Juota renhida contra o candi· 
dato offlcial; pelo q_ue, não podemos, nem eu 
e nem o meu disti ncto collega., ser suspeita· 
dos de protectore3 da f1•aude ..• 

0 SR.. CALOGERAS- E' exacto, e muitas 
vezes eleitos em opposição. 

0 SR. LINDOLPÚOCAETANO-E.nampreten
demo~ .protegei-a didcutindo o projectó d& 
reforma eleitoral, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201510:56- Página 26 de 29 

~E~SÃO E:\1 22 DE JUNHO DE 190:1 99 

O SR. Al'i'IZIO DI~ Ann.Eu-Xcm attribuo sc
molhante intonçiio a SS. El·~x., que, bem :;ei, 
não precisam de Janc:ar• mflo de f1•audcs para. 
;;o eleget·cm Deputados. 

0 SR. LINDOLPHO CAETANO- L:tVl'Ltdo O 
meu protesto, pl'ocurarci justificar minha 
presença na trilluna. 

Sr. P1'esidente, li com acuruJa nttonçã.o o 
wojecLo do illustrado representante do 
Piauhy o da leitura que fiz cheguei <i con
clusão de quo S. Ex. considm·av<t as junt LS 
de alis.tan~ento o a~ mesas eleitoraos, eloit<l:-,: 
de accordo com a lot eleitol'al vigente, as 
princlpacs fontes do f1·audos, e por isso, com 
essa. prooccupação, deu nova organizar;tLo ás 
comrnis:sõcs de alistamento, c crcon uma. 
secção unica em ci\da mnnicipio para fnnc
cionar a mesa eleitoral, rttw tom de presillír 
as eleições. 

SubrJ estas du:ts dlspu:üc,!ÕCS consignadas 
no projecto é quo venho f<.tzm· algumas con
siderações, procurando demonstrar que não 
previnem a fraude, mas difflcult.am o ox
crcicio do voto a geando parte de nossos 
concidadãos. 

Não previnem a fraude, porque, si são sus
peitos du pa.rcialillade os vereadot·e~ o sup
plentes, que elegem as actuacs juntas de 
qu:.üitlcação o mesas cleitoraes, a.s com
missões organizadas de <tecot•do com o pro
jecGu ele S. Ex. incidem na. mesrna suspeição, 
porquanto, si os chefes politicos t~zem as 
c<tmal'as municipacs, estes 1nesmos chefes 
político::; farão o pi•esü.lento da camara, e 
sendo a· r;igos do governadOl', farão Sllp
plent:.J.:I dos juizos aecciunaes, juizes de di
reito e o cJllector, que por influencia sua 
collocará no lançamento a que procedo r os 
nomes de seus amigos, como sendo os 
mawres contribuintes, ficando assim com
posta a commissão dos mesmos elementos, 
isto é, de amigos do governador. 

Abstrahindo-no5!, porém, da prcoccupação 
de ft·audes, que se podérão dai', mesmo com 
a nova organização do projecto do illustre 
Deput:Ldo, porque, tanto o elemento munici
pal, q minto o elemento escolhido pelo dia
tine to collega, estão sujeitos aos governos 
dos Estados, e estarão porque todos querem 
ser governistas; passemos a demonsLrai' as 
diffi.culdades de que ficarão cercados milha
res de cidadãos para exercer o direito do 
voto. . 

A. comniissã.o do alista.men to funccionará 
na séde do município pa1•a proceder á quali
ficação daquelles que pessoal~el!.te a r~
quererem, e esta mesma comm1ssao const}
tuirâ a mesa eleitoral que tc1•â de presldtr 
tts eleiçães. Sr. Pl'esidente, e3ta disposição podor<t ser 
cxequivel em Estados pequenos, onde a po-

pulaçii.o ê condensada ; llli.tS nos Estado::; 
grandes, com os de Minas, Goyaz, Bahia, 
S. Paulo c outro:-:, o !la. it•â impo:;:;ibilitar a 
maioria dus cidadãos aptos pa1·a exercer o 
direito do Yoto, do alistarem-se, e conseguin
ternente de concorrerem pa1·a a escolha de 
seus representantes ; pois em Esbdos como 
o de Minas, em que ha. districtos que distam 
200 a 300 kilometros dtt:-: sédes dos munici
pios, como sejam Paracatú, Avassunhy o 
outro::>, só o> ricos o deBoccupados irão re
querer sua inclusão no ali.stamcnto e dai' 
voto.;. 

S. Ex. difficulta o alistamento, ditllculta. 
o oxcrcicio do voto pa1•a lechar todos as por
tas á fl'audo; ma~ esquecia-se da maior o 
mai~ larga para. applicar-Lhe algum cor
roc&tvo. 

O SR •. \N'IZIO DE AnREr- Não ha nma. 
só fraude qua não estl,ja, pro\'ista. c remo· 
diada alti. Foi osso o objecto do meu e'i· 
tUdO. 

O Sr: Lr~oor.Puo CAETANO- Pois osquo
ceu-se da principal po1•ta,que, sejamos ft•an· 
cos. ostá aqui n.a Camara, no terceiro oscru
tinio, o, procurando remeliar fraudes que 
voem das mesas eleitorae3 c da .Ju'ilta do alis · 
tamento por considerai-as suspeitas de par
cialidade, tornou impossivel o pl'onuncia
mento da vontade popular, p<·lvando áquel
lod, quo não residirem nas sédes dos muni· 
cipius, de concorrer <ls urnas; S. Ex. en
tende que as .Juntas compostas, como são, 
pela lei vigente, de membt•os das Camaras 
.Municiples, ~ão suspeitadas do parcialidade 
porque estão sujeitas aos Governadores, e 
as substitU!3 por elementos da mesma. natu-
reza ..• 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Onde? E' justa.• 
mente o contrario. A Mesa a.ctual ê foitura 
da Camara Municipal, Camura Municipal 
que é feitura do governado!'. 

A com missão de que trata o projecto é 
composta. de todos.os elementos diverdos. 

0 SR. LINDOLPHO CAETANO-'-Mas da mesma. 
origem. como demonstrou. 

0 SR. MANOEL FULGENCIO-'-Apoiado. 

0 SR. LINDOLPHO CAETANO-O mecanismo 
é o mesmo; a origem é a mesma. 

0 SR. ANIZÍO DE ABREU-Está V. Ex. muito 
enganado. Na lei actual predomina o ele
mento estadual, ao passo que no meu projecto 
entra tambem o elemento federal. 

0 SR •. MANOEL FULGENCI0-0 meca~Ísino 
é o mesmo. 

0 SR. ANIZÚ> DE ADREt"-VV. gEx. não 
leram o meu project), por isso é que es~ão 
discutindo desta maneira. · · . 
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o SR. LI:'\DOLT'IIO CAET.-\No-0 illustre 
Deputa.do é que não prestou atto·1ção ll.s 
minha.s ob3Cl'Va,;ões. 

0 SR. \IANOEL FULGENCIO (diriginrliJ•Se 
ao Sr . Ani•ia de Alweu) V. Ex. ó que estd 
com amor de mais pelo projccto. 

0 SR. ANJZIO DE AllREo-Am or i.le mais 
pela v ertla.de, para que cita. n iio soja contos· 
tada e para corLIH' de vez a cabeça. dessa 
hydra--a. fra ude . · 

0 SR . L I NDOLT'HO CA.ETANo-Si a. Garoara 
Municipal é feitura do governador, os sup· 
picotes d os juizes secciooaes, os jLLizcs de 
direito e l'1·esidente da Camara tambem 
o são. 

·os gove1·nadores, sem pro de accordo com 
o Governo da. União, indicam nom~ de 
amigos para. os Jogares do juiz seccional e 
seus s npplontes, nomeiam os. j_uizes .,de di
reito e ruzcm as Camn.ras Mummpaes. 

Os dous maior~s contrlbuinws serão fei· 
tura. do collector, o qual, por sua. vez, ú 
feitura dos govm·oadorcs, 

0 SR. ANJZIO DE ABREU-QUal <! a con
clusão 1 

quando, depois da proclamação da. Repu l>lic,1 
não tomos outro serviço ~<i não fazot• oleiçT.e.>; 
ora fodcm~.os, or:~. e~ t:l.dnaes e municip:t.·s. 

0 Sn. ANIZIO m; AnREU-Fazer, não, ra. 
brlcal·as. Alndü. ha pouco o Dt·. Spinolt~ ,[~
clat•ou quo foi ao sertiio da B;~hia. pcJi1· 
v o tos e os c a bJclos ficn.rc~m admil'ad,).s •te 
ver essa. cousa, que se não fa.zb h l muito 
tempo. · 

O que esta.va. garantido ora o direito rlp 
fabricar eleições a l; ico do pcuna. · 

O Sn. . LINDOJ.PHO CAETANO - E · eu dou 
para bens a. V. Ex. po1·que r epresenta. um 
Es tado on<le .não se fabricam eleições. 

0 Sn. Al'\IZIO DE ABREU-Pelo amor do 
Deus! Foi mirando naquelle espelho que cu 
vi a canmtonha de t':ldos os ou ~ros Estado:;. 
(Risas,) 

0 SR.. LINDOLP!JO CAETANO - Estim~ti'CÍ 
muito que o trahalho de S. Ex. seJa aprovei. 
tad<l e que transformado em lei do paiz srja 
esta. executada, 

·sl'. Presidente, não seria. necessaria a re
for ma da. lei n. 35, si fosse esta respeitada o 
ob3erva.da,porqua nto contém ella disposiçõe.< 
garantidoras- da. liberdade do voto e corre

O SR. LI:sDoLP IIO CAETANo-Que a com· ctivo a fraudes, impondo wnas severas aos 
missão será. eoroposta de elementos da mes· fa.b!tlcadores; mas, o poder comoetente. o 
ma. natureza que os qualificados de par· Poder Leg islativo, é o Jll'imeiro· a uesprc· 
ciaes pol' V. Ex. za.l·a, a.pprovando as eleições fabricadas ! 

o SR. ANIZio DE .!BRRU- V. Ex. ha. de dar São os D3putados e Senadores os pr inci· 
licença. V. Ex. disse que eu 1teíxava uma paes anim<i.tbres da fl'aude, concorrendo 
porta. aberta. e eu em poucas palavras vou muitas vezes para se rasgar diplomas lcgi
mostrar-lhB que ella. está bem fechada. A 't imos e approvar aque llcs que sabiam stJr 
minha lei já previu este ca.<>o; digo minha proLtuc to da. fraude. Nós, os representantes 
léi, porque é feitura exclusivaml3ote minha , da nação, pormitta.m-me a. f1•anqueza. t•ude, 
evlta o easo da intervenção dos chefes poli ti· somos responsa.veis pelo desprestigio da lei 

·coa, declarando que o lançamento que vae eleitoral. 
.-servir e aquelle quejil. está feito e ca.ncellado Lembro-m;~ neste momento de um unico 
no Theseure. E' preciso que seja um gover· caso de fraude de que a Cama ra tomou co· 

. nador deshriado para que adultere essa dis· nhecimento. Tratava-se de um parecer sobt·o 
· posiÇão da. . ~ei. Tão palerma não sou eu. el~l~ do Distric'to Federal, _em que a Com· 

O Sa.' LrNDOLPHO CAETANO- Desejo ·que mts.sao pt•opunha a.:espOO SiJ:blli~ade ~os mo· 
.g ,,.E·~. :·oansiga. seu desideralum· e não me sar10s de uma. secçao do DJstt•1cto I•ederal. 
opPonho á. passagem do seu projacto, tanto A Camara a.pprovou ·o parecet•, porúm, 
ql,ie :venho oft'erecer·lhe emendas, esperando apeza.r de pedh• o· illust rado Deputado pelo 

· ,.Pai'a estas o p~acet de S. Ex., mesmo porque ·R.io Grande do Sul, o Sr. D1·. Barbosa Lima, 
Jiein desorganizam G pta.no t raçado por S. E:r. a. i ntel.'ven ção da Mesa para que se to~nasso 
e Iiem o 1\lteram . Uma das emendas, que vou effectiva. a punição dos fil.bl•icantes . do eld· 

· tér"il. honra. de mandar á Mes.~o, crea uma ções, estes não foram pt•oces~a.dos, c a fraude 
.. mesa eleitora.! na séde de ca.da. um dos distri· continuou mais altaneira pela impunidade. 
· c tos de que se coropuzer o município, m esas Si o llllliltrado t•epreseutante do P Lmlly 

· que se clmporão de membros eleitos pela podess() tra ~1sformar os costumes, ou crcar 
. commissã.o de que trata. o projecto. Tenho partidos, que pleiteia.,ssem e fiscalizassem as 
em vista !lom esta emenda. arredar as diffi- eleições, desde j<t lha daria · para bens pelos 
calda.dosque observamos no l>rojeeto, impos· beneficios que adviriam á Republica. Cum 
ta.s lnjustainente aos .eidadã.os Q.UC rosid.em os nossos costumes e sem pat•tidos, nada con· 

-longo da s é:ie municipal e que ficarão priva- seguu·á, podendo ir se preparando· para. tl's· 
·dos de c1mparecer ás JJ,rnas, tanta IUl\iS t.emnn!Jar a inutilidade de tacs esforços. 
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Basta, entretanto,que S. Ex. consiga que 
JJ/1 vel'ificaçã.o tio poderes s~ja. apurada a 
verdade das urnas e punida. a mentira do 
bico · dl~ penna para considerar-se pa.go de 
seus sacrificios em prúl da vcrdatle eleitoral. 

0 SR. ANIZIO ])E ABREU - 0 p1•ojecto 
provê e proYê o cus::>. 

0 SR. LINDOLPIIO CAETA:\'0 -E CU me re
tiro da. tribuna fazen.to votos pela roaJi .. 
zação dos patrioticos desejos do illustre De
putado. ( .Muito bem,, muito bem; o orado;· J 
!dicitado.) 

Veom á :Mesa, ;,;ão liJn.s, apoiadas e postas 
conjunctame1te em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojeclo n. 285 C, de 100"2 

Ao art. 9) accrescente-se in fine: ou por 
seu bastante procurado1·, si residil• a mais 
de 30 kilometrõs da sêde do município. 

Supprima-se no § 2° do mesmo artigo as 
palavras-ou mediante procm•ador. 

Ao art. 23-Substitua-se: Nas sédes do 
municipio o de cada um dos districtos de que 
este so compuzer, haverá uma mesa eleitoral 
encarregada do recebimento c apuração dos 
votos e mais tra.ba,lhos jnhm•entes ao pro
•·esso eleito:·al. 

No art. 27 substituam-se as p:tlav1•as-Esta 
mesa. será composta- pelas seguintes:-A 
mesa da séde do municipio será composta (o 
mais como está no projecto). 

Accrescente-se o seguinte n.rtigo: 
As mesas das sédes dos distt•ictos serão 

eompostas de cinco membros eleitos 20 dias 
<tntes da eleição pelos membros da eommis
:-:ão do alistamento e wu::> supplenteH, vo
tando ca.1u. um em tres cidadãos eleitores, 
sendo considerado> supplentes os immediatos 
em votos ao 5° votado. 

Art. As mesas districtaes assim o rgan i
zadas e a da séde do municipio, composta 
dos membros da commissão do alistamento, 
para o desempenho de seu::; deveres perma
necerão reunidas nos logares designados para 
funccionarem, das 9 horas da manhã ás 5 da 
tarde. · 

§ A mesa eleitoral da séde do município 
se reunirá na sala do conselho ou Camara 
Municipal e a da. sêde districtal na sala das 
audiencias do juiz de paz. 

que me vi coagido a tra.zer á. Cama r a, rola
ti vamon te a,o project~ de l'norganização elo 
Districto Federal. Agoro tenho de r Dsponder, 
como autor dest') projecto, a diversos ura
clot·es que dclle se toem oc:·upa.do, apresen
tando emendas que a. meu ver o transformam 
radicalmente. 

Além elo natural cansaço de quo me acho 
pussujdo, a ho1·a e::.tü, 1Ja~ta.ntc adiant~~da, e 
neste cudo e3pa~.~o do tempo que rest~ para. 
o fim di1 sessão me é absolutamente Impos
sivel responder a. todas as objecçõcs e estudar 
toda~ a,s orne nuas étprei:leit tad,\S ao pro
jJcto. 

Nestas condições, eu pcJ.if'i<t a V. Ex. que 
ti v esse a tolora,ncin. de adia1· a 1li~cussão pn.ra 
a so~:->ão de amanhã.. 

O Sr. Presidente- A Mc.~a. at
tende ao pedido do nobre Deputado. 

Fica a discussão adiarla. pola hora. 

Vaca imprimir o seguinte 

PRO.JECTO 

N,: 4 A-1903 

Tran.~fere t}a cidade elo Rio Pardo pm·a a de 
Porto Ale,rJl'e . a Escola 1 )1·eparatoria ~ de 
Taclica daqnella cidade, fi~ando pcwa M~O 
autorizado o Govano a abn1· o necessarto 
c I' edito 

(Vide projecto n. 4, de 1003) 

A' Commissão de Mc1rinha e Guerra fui 
presente o projecto do Sr. DeputaJo Tho
maz Cavalcanti, dispondo seja transferida 
da cidLtde do Rio Par,lo para a üe Porto 
Ale()'re a E:)cola Militar que actualmente 
fun~ciona naquclla. ciuade. 

O pojecto vem prece~ido de uma expo
sição feita. pelo a.Llud1do Deputado, na 
qual demonstra que o edificio occupado 
pela Escola Preparatoria c de Tactica do 
Rio Pardo, não preenche os fins para o qual 
foi adaptado, pelo que tem sido o Governo 

forçado a re<tlizar despezas extraordinar·ias 
com alugueis de predios particulares, oc
cupados com as depenclencias da e;,cola, sem 
que essa providench haja. produzido todas 
as vantagens que são ele prever em um esta
belecimento de tal ordem. 

A Commissão de Marinha e Guerra: 
S. R. -Sala das sessões, 20 de junho de 

1903. ·- Lindolpho Caetano. · Considerando que existe na cidade de Porto 
Alegre um propl'~o nacional, pertoncente ao 

O Sr. A.nizio de Abreu- V. Ex. Ministerio da Güerra., edificio novo, que 
acaba de ver o extraordinario esforço que foi especialmente construido paru a antiga 
fiz para concluir as poucas observações Escola Militar do Rio Grande do Sul ; 
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Considel'and.e que esse pl'lldio, ~egundo in
forma.çõe~ colhida;;, e~t:t prcsentemon~o 
t!e~occupado, c C!UO para. cllo podot•:L, som 
grande dispcndio, sot· transferida a. Esc.Jla 
Prepa.ratoria o de Tactica do Rio Pardo ; 

Con::;iderando que e.osa transf~mncia traz 
vantagens p:tra o emino militar, alúm de 
real oconomi<L p:~.ra. os cofres pu bl!cos: 

E' ue parecer que o prc>jecto 1}, 4, do COl'· 
I'ente anno, está ·no caso de merecer a 
approvaçiio da. Ca.mara.. 

Sala das scs;;õcs, 22 tlc ,j unho do 1903 . 
- J. Som·ts Neiva, presidonte.-Soa1·es dos 
Santos, relator.- Cm·los Cavalcauti. -Oti
'l>einl Vallat./.ao .-Rodolpho f'a i:r-;To . 

N. 4-1903 

O CongrcssJ ~acionai doc!'otu.; 
Art. !.• E' tl•ansfe1·ida tla cidade ··do Rio 

Pardo pa.ra. a do Porto Alegro a E~col:1. Pro
pal·atoria o do Tactica daq uclla. clda.!lc. 

Art. 2. " Fica o GJYerno autOl'ÍZr\do a 
abrir u credHo noce.~sario para clfcc tuL\r hl 
traosl'ercnda.. 

Art. 3.·• Revogam-se a> d isposi~·.ões em 
contral'io. 

Sala das ss.:sões, 30 de mo. i o do 1003,
Tlwwt1; C(lwlémtlí, 

QUADRO DE.\!0:'\STU.ATIY J DAS DESrf?;.\S FEITAS 
CO.:II A ESCOLA. PREPARATORIA E DE TACTICA 

Casa para. a secretaria .. . ••. • . 
Casa. para o contingen~ . • . . .•. 
Casa para a. pllaPma.cia. .•. , ..•• 
Linha do Cabral. .... . ....... .. 
Linha. da Boa. Vista .. ....... , .. 
Sustento dos mmu·es da.s pipas. 
Concerto de carroças, arreios, 

etc .••...•........••. , .... . . , 
Despeza. com pessoal das pip as. 
Aos Belgas para retirar agua do 

'deposito .. , .......... . .. , .. .. 
Illnminaçã:o da. escól.~o e contin· 

gente ..•....... . .... . . .. . . • . 
.· Illuminação da pbarmacia. ..•... 
· · ·Aluguel da noYa enfermaria • . • . 

Viagem do quariel-mestre á ca-
pJtal., .•..•.. . .•• • . . . ....•. , 

Transporte do material.,,.,, . • 

350$000 
100$000 
100<!:000 
10o$ooo 
50$000 

416$700 

15$000 
100$000 

30$000 

200$000 
50$000 

150$000 

30$000 
15$000 

-----
1 :7(>7$200 

Em P01·to Aleg1·e 

Dospezas com . i:tuminação da. 
escola,cnfermal'ia, pha.t•maci:~ 
c contingente .............. . 

Despczus de agua, ... ,.,., •... , 
Aluc:uol pa.ra a linh : ~ o campo 

para aoimaeJ ............. . . 

Di ,Tct·cllç-a. •••••.••••• 

60(1$(H;J 
!)U$01~1 

20(l.~li1 11 J 

880$000 

8~7820\J 

O !!h•. Pa•esidente-Esta.ndo :J.dcan 
t.a.~la a. hor:t, des ig no p :tra. amanhã. a ~r.
guintc ot~lcm do düt: 

Vo\;tção do prqjecto n. ~iô B, <lc 1902, 
rch th·o ü. emenda do Senado ao p1•..,jecto 
n. 2i 6 A, uc~tc annn, que a.uturiza ~~ cun
cc:<São de um anno do licon~-a ao juiz du 
sccc,:ão tlu I·:s ~n.do do P al'aná, L> r, Mnnc1t:: 
l).(llado C<n•valilo ü t: ~!cndonça (dl:c<cussi'iu 
unica) ; 

Voh~·ão <in pr.J,jedo n. 2-l ~\ , do I 000, dt:· 
turu1ioa.ndo que n:ts e:tusls em tlUC dot~ahil' 
a. União Fctleral Olt orn ti UH a Fazenda N:~
cional rot• coudemnt:~da a qu;tlqucr pa;.:a
mcnto, iucumba ;to procul'adot• seccional d ;~ 
ltopublica, seus adjuntos o <tjuda.nto~. l't:· 
spc~tivament.c ;tos feitos em quo ftmcd o
mu·om, c não ao8 jnizJ~ de acçio c seus sub· 
stitutos, intcrpot·ent o competente rccut'>o 
de appclla.ção, c.m1 p:•ro~ol' o emendas th 
Commi s~1i.o de Constituição, Leg-isl<l(;ã.O t• 
Justiça (2• discus.~o) ; 
Vota~.ã.o do pt•oject:J n. 61 A, de 1900,dotm·

minando q uc a a·~ção de q uc t ra ta o art. 
13 da lei n . 221, de 20 de novo111bro 1lc 
1894, ~ó pJdcr<~ sct• exercitada. pelo pr.JCoõ::•J 
estabelecido ncss2. mesmo :1rtigo e dantiCJ 
outL·a~ proridench1s, com . sut>s ~ítutivo da 
Cunuuisi!ã.o do Constituição, Legislação " 
Justiça (2a disetliLão); 

Votação do pt•Jjccto n. 410, (lo Hl02, auto
rhando o Poder Executivo a abt•ir ao Mini~· 
tcrio da. Fazenda o credito de 1 :000:000::;. 
suppl ementtr á. verba 17a do at•t . 23 da .lei 
n. 834, de 30 de dezembro de 1901 (3' dls-
cus·:ão) ; · 

Votação do p;.•ojecto n. 257, de 19Jl, aut.o
r izando o Poder l!:xecutivo a. abrir a.o Mints· 
terio da Industt•ia, Viação. e Obras Publicas 
o credit·) de 3:962$012, supplementar á vet•· 
ba. 6"~- Correios- do art. !:J• da lei n . 7 46, 
de 29 de dezembro de 1900 {3"- discussão) ; 

Votação do projecto n. 5, de l903, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
teria da Industria, ViMão e Obra.~ P ublicas u 
ct•edi to e:a::traordina.rio de · 22: 98.'1$840 pa.t':l 
pagamento de vencimentos de aposentadoria 
devidos ao engenheiro Emílio Odebrockt 
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.como chefe do distl·icto da Ropartir,ão Geral 
tlus Tolt ~graphos (2" d iscussã.o) ; 

Votação do projoéto n. 6, de HJ03. a.utori
Zitndo o Po•lnr Exocuti vo a abt•il• a.o ~lin isto· 
!'ÍO das Rol<tçõos Exteriores o credito de 
120:000~, ouro, supplomentar li. vm·ba-.Aju
.:[a.s de cust.o- G" du art. ,-;o dtt lei n. 957, 
de 30 de dezembro do 1902 (2"· tliscussõ.o) : 

Votação do projecto n. i, de 190:~ tor
.nando -~pplicaveis. c.b: .obras da competencia 
tla Umao e do DtstriCto Feclor:1J as dispo
sições da lei n. 816, do lO de junho de 1855 
com as alterações que propõe (2a discussão); 

Votação do projecto n. 0, de 1003, autori
zando o Presidente dn, Repubtica a abrir ao 
~Iinisterio da Industria, Viação e Obra.s Pu
blicas o m·edito especial do 1.100:000$ para 
occorrer ás despezas a realizrtr nos oxercieios 
•lo 1903, 1904 e 1905, com '" represeutaç·ão do 
Brazil n·~ Exposição Univer.-ml de S. Luiz dos 
Estados Unidos da. Americ<t do Norto (za.' dis-
cussão); -

Votação do projecto n. 13, de tno::, auto
l'izando o Poder Executivo a ahrir :w Minis 
tm•io da Marinha o credito extraordinarío do 
1:654$132, para p:tgamento de 1li1ferenças d, 
soldo e etapas ao~ oUiciae::l do quad1•o extra
ordinario e da reserva. (.2a ui~cussão) ; 

Votação do pro,jecto n. 14, de HJ03, n.uto
l'izando o Poder .Executivo a abrir ao Minis
teria da Justiça. e Negocias Interior.Js o 
credito extraordinario de 17:9lt!:):J54, para 
occor1•er ao pagamento dos vencimentos do 
consultor geral da Republica e respectivo 
.gabinete, no corr6nte exercício (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 15, de 190:], auto
l'izando o Poder Executivo a abrir ao Minis
:terio da Guerra o credito oxtraordinario de 
2.·000:000$, par[l. occorrer üs despezas com a 

mobilização das foPça:-; do exm•cito . . em 
~_, ccnpa.,~·ão milit:u• tlo tm'ritorio do Acre, no 
COI'J'entc (~xercicio ('?'\ dicussão); 

Yotaç:·w do pt·ojecto n. 2 "\, de l!IO:l, pro· 
rogando pol' :uiO dias o pl'azu de que t.rata o 
art .. 2•> do capitulo 5·, da. lei n. \J3!J, de :!0 ele 
dCZfllTIIJt•o do 19tJ2, a contar Jo Ü'l'll10 as.-:i•r
n~tdo n? l'Cferitlo al'ti~o o d:mdo outras pr~
VIdencw:-:, com ~ubst1tntivo dt~ ma.ioria da. 
Com!llissão de < 'onstituiçúo, Legislação c 
Justiça., voto em sopa.rado do Sr. Frederico 
Borges e _imp_ugnação a cs~e voto pelo S1·. 
Angelo Pmllmro, membros da mesm<t Com-
missü.o (l a discussfÍ-o); · 

Discussã.o unica do pr~jec b n. 411, de 
1902, relativo :i, eme11da. do Senado ao projo
cto d;t Cn.mn.l'il, !los Deputados n. 70 A, de 
l!JOI, quo autol'iza. o Poder ExccutiYo é~ ahril· 
ao Ministt~ L'io d<t Indust1·ia, Viação e Obra~ 
Publicas o ct·o.Ht.o exka.01·dinm•io do 311:00::."', 
para. occorrer :ís despozas com a J'twopçoàu 
das Es tradas d .~ Fcrt·o Bahia :w ~. Ft•an
cisco, ramal do TímiJó, f' Recil'o a,o S. Fra.n· 
cisco, resgat<1.das em vil't,udn dt \ a.utorí~ae:"w 
logi~-5ti v a; ' 

2a. discnss:1,J dt) projec to n. IR, llt \ 1003, fi
xando as ror<:a ' do t •• ; t·t·:~ pat'<t o cxet•cicio do 
l903; 

Contintw.çtio da. disc11ssão unica. do pro.jc
cto n. 2~5 C, de 1902. I'Ciativo a.o additiYo 
desbc:J.do na, 3a. díscHssã.o do pt•ojocto n. 285 
:\, deste anno, rcrormaudu a lei eleitoral 
para as eleições reduraes; 

3aui8cussfi.odo prQjoci.9 n. !19 B,de 1900, 
raorganizando a justiça. do Districto Fedct•al, 
com as emendas do mesmo, olferecid[LS em 3a. 
discussão. 

Levanb-sc <1 s:!ssã.o <i.s 3 horas c 40 minu
tos da ta.l'dc. 

zoa SESSÃO EM 23 DE Jt'NHO DE ~903 

P'i'esidertcia dos Sts. Paula Guimara:es, (P'r esidente), Julio de JJeUo,(2° Vice-p1·eside1i!~;)., 
e Paula G~timarães, (P1·esillente) 

Ao meio-dia pl'ocede-se á chamada, a que maz Cavalcanti, Gonçalo Souto, Tavares 
respondem os Srs: Paula Guimarães, Tho- de Lyra, Eloy de Souza, Fonseca e Silva, 
maz · Accioly, Joaquim Pires, Eugenio Tou- Pereira. Reis, Walfredo Leal, Trindade, 
rinho, Sá Peixoto, Enéas Martins, Raymundo Abdon ~Iilanez, Celso de Souza, Bricio Filho, 
Nery, José Euzebio, Rodrigues Fernandes, Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves. Julio . 
Raymundo Arthur, Virgilio Brigido, Tho- de Mello, Arroxellas Galvã.o, Rodriglies 
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. Daria, Feli) JeHo Freire, Domingos Guima
rães, · Tosta, Bulcão Vianna, Augusto de 
Frei&a~. Pintu Dantas, Tolcntino do8 Santos, 
Rodrigu~s Saluanha, Moreira Gomes, He
redia de Sá, Cort·êa Dutra, ~Icl!IJ :\lattos, 
Sá 1-'rclro, Fi de li~ Alvos, .João Bapti~~. 
Beli;~,arlo de Souza, Henrique Borges, Mau· 
r icio de Abreu, E~tevão Lubo, Bueno de 
Pa.iva, Olegario Maciel, Galeão Carvalbal, 
Jesuíno _ Cardoso, Costa Junior, Mil·auda 
Chaves, Paulino Carlc.s, Alvaro de Carvalho, 
AZevedo Mat·ques, Hermenegiido de l\Ioraes, 
Joaquim Teixeira Brandão, Lindolpho Serra., 
Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, Fran
cisco Tolcot ino, . Paula Ramos, Soares dos 
Santo.~ . J uvonal Mullcr e Homem de Car-
valho. · 

Ahra·se a. sessão . 
E' lid[~ e sem debate approvada a acta. ·;'.a. 

sessão ~~otecedcnte. 

ORDEM DO DIA 

Devo. entro (a.nto, canfessm· {~ Camara. que 
sinto profnndamcnte ter úc discol'dar d:1 
orientação do S. Ex. e, por t:1nto.das medida' 
consignadas no p1•uj~cto, com o ~ntuito ele im
pcdit• a. fmude c de HStabelcccr em nos;::; 
patria um regimen puro tlc ele ições. 
· V t>jo que S. Jo~x. ai meja fundar em nosso; 

paiz um<~ repres:mtação genuina c livre nr 
eor:grcs-;o, l'esta.belecenclo as boas tradiçõ0' 
eleltoraes,de modo a manter o seu prestigio,:o. 
sua alia pt•eponderuncia nos de$tmos nacio
naes. 

E' com pezar q.uc vou combater o projecto, 
mas sou obrigado a cumprir o meu dever : 
em matet•ia eleitoral sou avassalado po1 
um enorme sceptiaismo ; a.cho mesmo qu~ 
toda e qualquer reforma que possa SC!' 
discutida nesta a.ssembl<!a. só conseguirá na 
pratica, o seu disvirtuamento natural ; em
bora. sejam previstas todas ns hypotheses d•: 
ft•aude, embora sejam afttstados muitos viciw' 
existentes na. legislação ac tual, na pra.iica., o
caba.llstas e mesmo os partidos procui•a.rão 
usar de ~:ooul':ios proprios om seu in Leresse. 

O legislador eleitoral não consoguirápl'OVel 
O 8r. Presi<len.te- Não havendo todas&; hypotheses posslveb, um,~ vez c1ue 

numel'O legalp:tra sn procedP.l' <is votaçõee não guardo a necessaria confiant:a. na morali · 
das mataria,; indicadas na ordem do dia, I dada dos homens, que hão do intervir n•· 
passa- se ;i ma teria em uiscussão. processo eleitoral. ( .4poiados.) 

· E' annuncia.d<i. a discus.-sã.o unica. do projecto Apr~ciandu o projecto em discussão, .Pl'O· 
n. 411 de 1902 relativo~ emenda do Senado cumret provat• que algmnas dtLS suas diSpo-

. ao pt•oJooto da Camara dos Deputados n . 70 A, si~es são lmpraticavei~. qu.e alguns dos.seu;; 
de 1901, que · ttutoriza o Podet• Executivo a at·t~gos co_!lteem Pt'ocmto3 ms~stent.:tv<ll~; u 
abrir ao Ministerio da Iudustria, Yiaç'io o proJecto nao deve set• conveJ•t tdo em lo1, e. 
Obras Publicas o credito e:dra.ordinario de como tal, :trch!vada na nos~a. collecção da~ 
30:000~, para. occorrer ás despozas com a leis federaes. O meu nobre amigo. ao foi'· 
recepçao das Estradas do Fet'l'O Bahia ao São mu~a.r o _projecto, esqueceu-se de est~da.r o 
Francisco ramal do TimiJó e Recife ao ~ão meto poltt{co em que tem <lo ser apphcado, 

>Francisco: r esg'J.ta.cL'\S em ~irtude de autori- não. ~ttendeu a.o ind,lferentismo em ma.ter1a 
. za.eão legislativa. poht tea que avassallou todas as camadas so· 

• _ ciaes no Brazil, em summl~ ol vidou a. m o· 
. Ninguem pedmdo a pal~vra, é encerrada a !estia reinante- a falta quasi genera.lizadn 

dtscu~são e adiada a voéaçao. do cumpt•imento de dever es cívicos da. parte 
São successiva.mente sem debate encer- do muitas pessoas investidas de funcçõc5 

·::rados em 2a discuss.'i.o os arts . 1•, ~·. 3°, :t•, publicas. (Apoiados . ) 
:~ 5•, 6•, 7•, 8• e 9• elO projecto n. 18 , de 1903; A minha. a.ttitnde nã.o significa reprovação 

fixando as forças dn terra para. o e11:ercicio decidida ao pensamento gel'al de uma r e
de 1004, ficando adiada a vohção. rorma, reclamada pela· opinião publica . 

E' annunciada a cJntinuação da discussão Ao contrario, a minha prosnnça nesta tri· 
. unica do projecto n. 285 C, de 1902, relativo buna. at!esta. a. minha. collabora çãrJ no estudo 
. ao additivo de3tacado na. 3a discmsão do pr•- de tão magnoassumpto . 
. ''jecton . 285 .t\, !leste anno,·rerormando a lei O Sr. Presidente da Republica. affirma. ll<l 
,~ eleitoral para as eleições federa.es . mensagem de 3 de maio do corrente anno 

que a · reform~ eleitoral constitue um r e

'::- O Sr . . Galeão Ca .. valhal 
;:-sr. Presidente,antes de entrar n&. ana:lyse do 
:_.' projecto de lei em discussão, devo render as 
'- minhas ~inceras homenagens ao seu distincto 
,:·,autor, que nos varlos artigos consubstanci::t 
n:na.teria. impot•taniissima. e de alta rclovan
::~cia. 

clamo geral do paiz e que de norto a sul pc 
de-se uma lei de eleições que arrede a sus· 
peita. de não terem os seus ~>lei tos alcançado 
a real consagração dos sulf1~.ag1os . o Sr . Mi· 
nistl'o do Interior no seu relatorio assegura 
que a rerorma impõe-se como medida. que 
não comporta 1\diamento. A imprensa todo~ 
o:s dias reclama ta.mbem a necessidade da 
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!'eforma; ha inqunstionavelmente nma exi
!!Cncia geral de tal rcform~t, manifestadêt por 
i:udos os orgfíos da opinião publica, pelo q uc 
S'í nos cumpre cumprit· o.:> nossos deveres, 
elaborando uma lei ltasoada, nos pl'incipios 
JilJeracs, que refllcta o penslunento da l.'un .... ti
tuição, que foi ern parte modcla.da. nas ill.éa:-l 
domocraticas. 

Cumpl'e trab Jllar ; todo o esforço Jeve 
ser ompeegado no sentido de sor aindn. este 
anuo dotado o paiz (~om a tio desej~tda re·
rorma eleitoral. 

O pt·ojecto em discussão, na pa.l'te referente 
ao atista.ment.o, não pôde ser acccit.o. No ar
tigo 4'1 se dispõe que o alistamento será 
,.preparado em cn.da municipio por uma com
missão composta do juiz de direito da co
nw.rca, do presidente do conselho, ca.mara 
ou intendencia municip:~l, do l 0 supplente 
do juiz seccional e dos rln~ts mni01·e.~ <·ont1··.'· 
'·Hinte . .; da.s renua.s estadn:tes>), 

Esta ~~ a })rimeira commissão do alis!.a.
lllCnl.o em C<~lla munic·ipio, incumhidu. de 
J·ecober os rcqu:•rimentus das pessoas que 
desejarem se aUsr.:u•, acompu.nltaifos dos do
cumentos e pronts de qnr~ L~Jgita. o pt•o
jecto no art. 9 c i'>etts p:u•ttgl'aphos. 

No ar r.. 14 o pt•ujccto Ol'ganiza. na capira.l 
dos Estados nma junta enca.rre;.rada. da. revi
sã.o definitiva dos alistamentos preparados 
pelas commissõe.:; municipaes e da decisão 
Llos l'ecursos e reclamações das partes, com
posta a junh do ,juiz e do procurador seccio
nal, servindo aquelle de presidente, do pre
·''idente do Tribunat·de justiça. do procurador 
geral do Estn.do e do presiJ.ente do conselho 
municipal da. capital. funccionanclo durante 
quarenta dias, das dez bor<1s da manhã às 
4 horas da tarde. Est~\ é a segunda commis
são ou junta eleítol'al, c1·eada. pelo projecto. 

maiol'os contrihuint0s. í'cmcllendo h11núem o~· 
liv~·os e doo'iilenlos de o,ule fbi el!a c.ctra
hidtt. 

Eu não preciso tol'nal' p:~tonto ú. Cama.l':L o 
inconveniente da co-participação dos empt•e
gildo.~ de L'az'mua orn :-m•viço:s de alísLamentu 
CIOÜOt'al O llCIH lH'L~CÍ:~O fii'OV:tl' a g'I'<WiàadP 
d:~ providencia da remos;-;-.~ ue qualquet·lino e 
documento de uma. repa.rtiçflO fiscal a uma. 
commi:ssão extranlla., livl'us o dvcumontos quo 
compõmn o archi vo c que nã.o pudcm :-;a.llir 
da repa.l'tiç:lo competente. 

E;:;ta disposição do projecto é impraticétYül. 
Não disting11indo o projecto si (} u. rcpa1·tição 
arreca.dadora da. Capital, on sl são Godas as 
repar:rtiçõesdas demais localidade:s do Estatlo 
que estão obrigad<ts a. fazer a. remessa das 
listas dos conkibuintes e dos livt·os e do
cumentos, penso que este see\"i<,:o tem de ser 
feito por todas a.s collectorias, e então, St•. 
P1·e:sidonte, quo sorviç:o collossal se vrgani'za 
para um :tlistamcnto cloitoral, e que perigo 
correm os livt·os e docunwntos de mmt rc
pat•til;ão fisca.l em constantes via.gens para a 
C'apital do Estado 1 · 

Esta di~posição do pt>ojccto é impratica-· 
vol. Que anat•chht ·hão se ostabelnccria. nas 
ropartíçõe:\ de fazenda com similha.ntes ex
pedientes, tudo isso pa.ea se indicat• quacs os 
IUétlores coutribuintes ! '? 

Além disso, qual a vantagem da iutorvon
ção do empregado tlo fazenda. no serviço 
eleitoral'? 

As nossas repartições ostão pedindo as 
mais severas providencias por cttuS<t das con
tinuas irregularidades ·que appater·em no 
seu funcciona.mcnto, e tambem por cau~a 
dos fre·1Ucnt.:~ destiü:tucs, que tant<t impres
são tem cau~ado no e:5pil'ito publico. 

Si vamos augmentar :L anarchia, fazendo 
intervir o empregatlo de l'azonda. no processo 

Sr. Presidente, a simples leU.um destttS do alistamento ele i tora!, conscienwmente 
disposições está provando .quão complexo, vamos eonco~·r~l' P,ar<.L mu.i~or des.bal'ato das 
ou, melhor, como é complicado o sysi,ema.. nossas repn.rttçoc.s t1::>caes. Estas sunples con
<Ldoptado pelo projecto, e quantas difficul- sidoraç()e~ que ft~ç~ provam que n:w J?Ode
dades hão de surO'Ü' na. prn.tica., quando for o mos admttttr a 1dea consa.gra.da nu proJ~cto 
t.empo de funcio~m·em as duas commissões dtt cop<l.rticip~çilo das collectorias no allsta
com um pessoal tão grande, fnnccionarius de mento ~os elmtor~~· 
diversas cateO'orias, que se afastam do seu DemaH, que utlltdade i1pres~nk~ ~ nomeu.
serviço paea ~ma. occupa(;ão tão diffeeente. ção dos dou.~ . maiores. contrJbutptcs par';" 

· . . . fazer parte da JUntu. eleitoral do <thstamento? 
i_\. idéa da entrada dos do~::; maiores cont_:1- Resido em Santos, cidade commercial e de 

bmntes é ~I?a repro~ucçao de _um pen::;a: multo trabalho quotidiano; naquella locali
mento quas1 Igual coot1do no Pl'OJecto d~ lei dado difficilm(mte encontrn.riamo.:; dous con
de 1•eforma eleitoral apresentado á cons1de- tribuintes brazileiros que so prestassem a 
ra.ção d.a Camara. do~ Deputad?s .em 1_?73, n? um serviço tão penoso como o é o tLrchite
qual a .Junta pa1•oclual ue quahficaçao .era, ctado pelo projecto pa.ra. o alistamento dos 
compost~ tan~.bem de d~us I?embl•os olm~os eleitores, e por Santos eu calculo o que vae 
pelos dez mmoi·es propi·tetanos da paro c lua. pelo resto do paiz. . . 

Pelo projecto. o chefe da repa1•tição arre- A vida nos . moment?s actu~es é diffi.c1l 
cttdadora dn.s. réndas do Est:tdo. enviará o f- em consequeucm da cr1se que atru.vcssa a 
:ficialmente ao juiz seccional a lista. dos vinte nossa Patria; ninguom pótle perder. o seu 

. Vol. II 1·! 
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tempo uura.ntc muitos dbs em um serviço 
,gratuito. Estn. é uma verdade incontcstavcl. 

O l'Csulta.do será que os cont.rihuintes e 
·.~eus supplente~ não tomarão parte na junta 
e si a.ccederem,concorda. 'ãt> com tudo qm\nto 
os companheiros fize rem. O mr.smo acontece 
<presentemente com as commi~sõos ~ccoío
uacs de alistamento organizadas nos muni
·cipios . 

A junta uc recnroos o eevi$ào de que f;.~.lla 
o art. 14 e seus parag1•apbos deso1•ganiza 
-por completo I) sm·viço pul!lico, c como tal 
não pôde funcciona.r. · 

O presidente do Tribnnal do Justiça, des.le 
.que \enha de tl'aba.tbar na. junta durante 40 
dla l, da<; 10 horas da manhã ás 4 da. t:~o1·dc. 
cito facto concorre para que fiqu ' pa.r<lly· 
sa.do o movimento do Supel'ior Tribunal .Ju-
diciario do Estado. . 

O mesmo raciocínio applica·s;e ao procura
dor geral do Estado, funccionario li'tl multas 
c importantes attribuições, e que muita.~ 
vezes não póue acudir a. todo o mov1·nento de 
autos, como acontace no Bstado do S. Paulo. 

O Govet•no terá. do licenciar obt•igatoria~ 
mente estas duas autoridades , si o projecto 
for approvado ; só assim o presidente do 
·Tribumü de Justiça e o p·:ocurador geral do 
J;;stado faJ:lio p<trte da junta revisora de 
alistamento; de outra fórma ê impossível. 

Yeem os Srs. Deputado.> quantos inconve
nientes se encontram no plano organ izatlo 
pelo digno autor do pl'ojeciio! 

Apresento esta.~ duvida.~ á consideração da 
Camara. ; julgo-a.<; proccdeute3 c compro
vadas pela analyo!e do pl'ojccto. 
. Bem sei q ne a. intenç<"\o do no bro Deputado 

,foi orglUliza.l' as j11ota.s eleitoracs com um 
pessoal de respons;l.bilidade, de modo a cvita.r 
a fraude, na esperança. de fazer um alista· 
manto sel'io, de accord.o com a lei, e de 
formal' um elcitot•a.d.o indopoodentc e capaz 
de eleger os seus representantes. . 

. Comparando o trabalho do meu. nobre .col· 
'leg,L com outros lgua:cs sobro a. mataria., e 
tomando-se a experiencia como conselheira, 
verifica-se que o alistamento a ea.t•go do 
Poder Judiciario encoutea a maxima. ga" 

· ·ra.ntia na sua confecção, como foi disposto na 
lei Saraiva e acha-se consignado no pro· 

jecto apresentado pelo general Olycerlo, 
,~ restando unicamente venc!l_r a difficulda.de 

·de caracter constitucional, que se resume na.. 
entrega de um assumpto federal á jurls· 

·~ dicção dos juizes loca.es. 
.. · . Em S. Paulo temos um exemplo recente 

•DO alistamento dos eleitores estaduaes, que 
·é da. competench dos juizes de paz e dos 

L j uizes de 1lireiío. O mecanismo do pro-r , jooto 6 muito complicado, . além de acarretar 

l· 

um trabalho immcnso na r;Jmessa de todo~ o~ 
process;)S de alistamento á Cjmmissão rl,Yi. 
sora na capital dos Estados. 

Tudo é t1·abalhoso o di!Iicil na combina.~i:io 
do a.list:~mcnto ; o livro pl'opri.J p·1ra :t;; 
actas d.iat•ias dos tt•abalhos da junta deve ser 
rub1•icado po1· todos os rnoroln•os da. mesm;~ 
junta. Imagine, Sr. Prcsidonte, .quant.o tt·; ~
balho inutil, que ro.dia ser aprovcioado em 
ai<>um outro serviço mais importante. ~i 
todas estas formalidades forem prescripta~ 
com o intuito de sel' evitada a ft•aude no pl'll· 
cesso eleitoral , é pa.rn. ologiar·sc os bons 
desejos do . legislador, nns é quasi cm·to qtm 
a cala lei oleito1·al nova hão de corr lll:SpOD· 
dor n:~. pratica a. tontatlva o a.·cxccução d<' 
novas f•·•wdes não p revist:l.s. 

0 S~.t . PAvLA RAMOS- Quanto m i\ÍS COlll· 
ple;to o proce~'S.l, peior. 

0 SR. GALEÃO CARYALIIAL- Não a.pl'C· 
sento emendas, porque p'l'efit·o o sniJstitutivo 
do Sr. Caloget•as, que coosubgt\l.nciou mals 
ou menos quasi todu.s as idéas cont.itl •s 110 
pr.ojecLo do general Glycerio. A este aprc· 
-<entaJ•ei algumas cmandas, embora tonlt;L 
sérias duvidas sobre a oxi':ancia. d<J. prov;\ 
de renda em frente ao tox:to da Consti :uição 
Federal. Eu desejaria ainda estuJa.r OIH 
todas as su;~s minucias o pr-~ject., par • cllc· 
gar á conclu~ão unica. pa.ra mim da. sua in<lf· 
ficacia. como lei regenal'adora. Pt·ocisJ, po1·· 
t anto, combater a dispos:çã.o que mand~ 
fazet• a eleição de Deputado; e Senadores du· 
r ante tres dias successivos, processo alta
-mente inconveniente e que de antem:'tn 
r eputo condemnado po1• tOda. a Camara.. n 
art. l7 concede á pa.rte o recurso ultimo 
para o Supremo Tribunal Fede•·.tl. sem 
cffeito suspensivo, mas no para.gra.pho unico 
d tspõe quo depois de ·ll·e:: me;es, conta d•>S U.a 
dat,'\ da interposi~.ão, si o Supremo Tribuou I 
nl;l.da houver decidido, o recurso é conside· 
rado prejudicado. Sr. Presideme, esta dis· 
posi<;>.ão é absurda c nom sofl•e duvida. quo 
tal recurso é illusorio; além diss.), em ma
teria eleitora.l não póde ser permittida. a. sua 
deserção, po1•que não se trata sOmente de um 
interesso particular, mas de um interesse 
publico. 

Para que continua.r na. critica do projecto 1 
Dou o meu voto contrario pelos motivos 
que tenho expen.lido com singeleza. 

Eu bem sei que a preoccupa.ção gorai é ga· 
1•a.ntk a representação das minorias, respci· 
ta.r as opposkões organzadas . 

Nada. ro.aisjusto e.legal, mesmo porqne a3· 
sim executamos o p,onsa.m~oto constitucional. 

A idéa. da. garantia d~ minorias foi o pro· 
gramma. dos ·homens da revolução francezn, 
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e tem sid.o o iJeal do~ p n·tidos nos governos 
rcpre.;entativos, a parti L' do pr~ncipio do secu
Io pas~ado. 

Apczn.r da boa vontade manifestada em 
todos os projectos de ret'ol'ma eleitoral nos 
p<iizes civilizados, na p:·atica tecm ralhado 
todas as combinac;õe; p:wa torno.r uma rc<tli
dade eilicaz a reprcsen tét(~ão das opposiçõe . .;. 

0 SR. PAULA RA:'IIOS-Th30l'icamcntc are
presentação da.s minorias estLi. gal'antrdót n3. 
lei n. 35. 

0 SR.. GALEÃO CARVM,HAL-lnto;.•c:B'tnte é 
o·estudo dos varios systemos de rcpt·cscnta
çft.o das minorias. 

Vós sabeis, SL·s. Deputados, qu; n.s lc:s clci
toraes dos paizes civilizados c os e . .;cl'ipto
res teem classificado da seguinte fôrma. os 
systemas val'ios de reprc-::entrtçà:) üns mino
rias: 

Pluralidade simples. 
Voto limfl.auo. 
Voto cumulativo. 
Voto plura.L. 
Voto po1• pont,Js. 

R')pt•esentu.çfi.o pei~o:d c Jm o vot > cou till· 
gente. 

Voto successivo com o voh eventual. 
Lista. livre com o duplo mt. J shmltanc.J. 

Sutfl'agio uninomina.l com voto ~l·:tnsfe-
rivel. 

Voto especial. 
Voto duplo partimz'a.I· c geral. 
Voto propo~·cion.~l do DepuLtdo. 

Todos e~te:,; systemas, todas o.~.~as comui~ 
.naçõos t3em sido Cl'eadas com a. intenção 
generosa de dar a I'epre8cnt ;.ção ás mi
noria:;. 

E, coum1 as:~ombrosa ! a proporção qu~ as 
leis eleitora.es são executadas om todos o::; 
paizes ci vilisados, apparecem immndiata
mente as desillusões, e como conl'~quencia 
as queixas das minorias pt•ejudic.tdas em suas 
aspirações. 

Só quando ha uma completa abstenção 
dâ, parte dos governos é quo a8 eleições 
correm com mais vantagem para a;; oppo
sições. 

Como conseguir-se a. r.:til'ada das c<.tn· 
didatm•as offlcia.es, qu:tndo um pa.rtido go
vernista pleiteia a eleição dos seus amigos ~ 

Na França, principalmen.te, vem de longa 
data o esforço continuo por uma boa. lei que 
ga1•anta Ç~. representação das minorias. Que
rendo evitar os elfeitos absorventes da 
maioria, Saint-Just, personagem selebre da 
revolução franceza, propoz a unidade de 
~ollegio, uma só circumscripção eleitoral. 

D2sdc então a. contl'Jversia, a. úiscussã.o 
tem sido constanb sobre o:-; merito~ da.s 
doutr·inas d.!moc<·atica.-: em referenda ao 
c mso alto cito :"U!l'ra.gio uni\·ct'.'a.l. Ató no 
momento l11'oscn t.e ('st:uno,.; cntl'c nô:l dis
cutindo este problema,. A..- escolas ra<lica.cs 
pt•oga.m a~ doutr·inas <tli-:oluta.:; Victor 
Hugo dizia em lt-1:30 qnG um<t ha:-:e olni
tori1l devit\ const.:1r de dous ;n·tigos: l 0 , todo 
cidttdão ~·~eleitor; 2·'. tudo cithd.ito é elegível; 
er<t o poct:t o apustolo do sull'L'agio unive:St\1, 
e no emttlJ:lto to i o mes111o sulf1•agío universal 
quJ voiu sa.nccionar a l'cstauração monar
clüCt de Napol'b~LO IH. A pl'imoim ca.mara 
elei!;a no s::lgnndo lmp<wio tiulta em seu s3io 
um príncipe, duques, m:u·<pwzcs, condes, 
v.scondos, barlic.3, muito> g.•.neraes, o rcpro
:~entantes da. nobeeza o por· isso dizi<t um 
c-;criptot• commentando u.,r,!\ facto que o su('
ft•agio uniY<wsal é b~tsta.ntc mtds aristocr,~
tico do qu·J p.u·ccc. 

Entt·e nós o mosmo intct·cssc tom pt·ovo
ca.clu to<h~ :ti l'.d'ot>nus oloiGJl'a.es; os debates 
e p3.l'OCC1'2S Í\, l'CSpeitu :(tO hl'ilhante:;; a 
a.spit·ação patt·iutica de 1\tcilitar se a ropre
scntaçào da.s nlinol'ias, J'Ji o ideal do todos 
o.~ g0Yernos: c nGstc momento a\nda se 
acccntu:.t o mesmo lh:wjo. :\Iuitas leis foram 
pr•,)mulgadas o e~ccutau:t:;, mas o resultado 
pe..1.tico constituiu sempre um:.L dosillusão 
v~ra. a.-; minorh~. p:n·a 0.':1 espíritos mais 
libera.cs, que acrct.litam com sincoritla.de nos 
etfci tos do rcgitllen c lei toral. O f <teto h isto
rico quo prcscncramo=:~ é que as nações de 
govct·n ::>:S rcpz'esenta,ti vos vi vem nesta lucta 
incJs.,antc, :~ p;·ocurarom n, :;uluçã.o deste 
Jn·oblcma-n. rcprcsentaç~ãu da' opposições 
e ainda. nào cnc:mtraram tJ.l soluçflo, o sct•â 
mesmo ditficil achai-a nas leis da escola 
democratica., rtuc 03tabelece como princi
pio o pradominio da:. n1:tioria. 

Seria. uma. victoria i.laudita, seria digna 
dos maiOl'dS <.tpplausos a confecçào de uma 
lei capaz de g.tt•,mtil' unu z•;,prc:mntaçã.o pura. 
do eleitorado, inclusive da minoria. Tem sido 
esttt a aspira,:io de todJs os homens de es
tado, o d3sejo sup!'onu do todas as pessoas 
c)m a respomabllidade de govel'no, com o 
Intuito de con:;olid:.u· o systema representa
tivo. Entretanto, as fraudes eleitoraes não 
desapparecem e penso até,Sr. Presidente,que 
a propria eleição do Papa, feita pelos Car-
deaes, é Sltsceptivcl de :;c.r f~audada. 

O SR. GoNçALO SouTo-Nào apoiado. 

0 SR. GALEÃO CARYALIIAL-AS reformas 
eleit')raes,mesmo na Fra.nça,nunca consegui
ram o seu fim, acalnr com a.s Camaras una
nimes; escriptores notaveis, commentaram o 
facto, lamentaram a lucta improficua. Dizia 
um delles: «AS Camaras unanimes não são
uma ancora para a sociedade, são ao contra 
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rio um pcl'igo. Si mccliaute o predomínio da. 
maioria, o espil'ito do par~ido as crêa, 
outr•Js sentimentos muitas vezes as con
s3rvam. Desde o ImpcrioRomano os vof,os 
de s~rvidão ou de metlo soem ser Yotos 
unn:nimeS>>. 

Sr-. Presidentc,estou convencido,e commígo 
a Camara, que. de accordo com a escola de
mool'<J.tica os dir-eito:; da maioria siio indis
cutiveis, e dahi decorrmn os defeitos de qual
quer lei eleitoral. A .Constituição de 24 de 
fevereit•o, embora tivesse tamb~m siJ.o in
fiuonciada pela co1·rente de idéas positivistas 
em ma teria deeleiçõe.>,obede~en as doutrinas 
democraticas ; temos nella exara.das muitêtS 
cJnquistM liberaes, que havemos de conser
VJ.r, o contra as quaes nunca nos rebellare
J;Uns; mas o espírito democratico predominou 
OJm a. adopção dos moldes norte-americanos 

·A Constituição nossa esta bel~ ce o rogimen 
da maiorilt e h•açou as bases da capacidade 
oleitoral.Sendoassim,o llominio das maiorias 
é inevihwol, e é muito difficil u. orga.nizaç:io 
d~ minorias em um paiz, onde nã.o lla tam
bem partidos m•;ranizado.,, 

A actual lei n. 35, de janc.liro de 1892,com 
M suas refo1•mas posteriol'B•>, o!ferece a ne
cessal•ia ga.ran~itt pa1•a as oppo.iicões; póde 
bem ser retocada para. ser modificado o modo 
de ser foito o a.listctmento e ser yotada uma 
disposição prohibindo o l'odizio. e si fosse 
possível dando recurso para o Supremo Tri
lmnal Federal, sempre que ficasse provado 
que o rodízio havia inutilizado o terço. 

Em no~sJ pliz é o unico meio pratico que 
-encontro para ~o e\·itat• a fraude e tornar 
·· effectiva a re~resent:~çiio das minorias . 

Ü Sa. ESMERALDINO BA:-IDEIRA-V. Ex. 
está. em contt•adicção com toda a doutrina 
·constitucional neste sentido, tit•ando do Con
·€'resso o díl'cito üe r econhecer o~ seus po
:dores. 

0 Sa. GALEÃO CARYALHAL-Seria um re
_'curoo excepcional, si fosse possível.· 

:~ .' 0 Sa. ESMERALDINO ·BAiiDEIRA-V. Ell. 
:; deseja então que o Supremo Tribunal eleja 
os Deputldos ? 

>: . 0 Sa . GALEÃO CARVAI.liAL-Como evitar
:,··se quo o rodizio· annulle a representação da 
{)riiaoria em um districto eleitoral ? Este é o 
~Jacto para o qnal chamo a attenção da Ca.
i·mara. 
~. :. 0 . S R . ESMERALDINO BANDEIRA. - Y. Ex. 
\.por este systema abandona toda a. doutrina. 
;~constitucional. Os constitucionalistas ame· 
·. l'icanos Story, Bryce e outros declaram que 
~/' caso unico em que . o poder judiciario não 
~: pode t er inter1'erenci<l. é no caso do reconhe
, cimento de poderes • 
. , 

O Sa. ii'!OREIRA ALYr~~ - Como .é que se 
h<1. de provar c1ue eu fui eleito palo l'odisio , 
(H a ortl?"os apartes. ) 

0 Sa. GALEÃO CARYALHAI,- Si não é p J~
sivcl o. intervenção do Supremo Tr,bunu!. 
porque pela doutrina const itucional o Con
gresso é quo reconhece os seus poderes, si o 
rodisio não pode so t· annullado, a maiorüt 
ha de dominar com toda sua força, ·ha de set• 
sempre triumpllante , e tuuas as nossas dis· 
cussões sobre o magno assuru pt u da. garantia 
du.s mino !'ias serão inuteis. Estamos deant~' 
dos males, dos vícios do regimem eleitoral. 

0 SR. ES!11El~ALDINO BANDEIRA - Nú' 
temos uma minoria sem regist1•o de par
tidos, o que não se dá nos Estados Unidos. 
Qual é a maioria e minoria que temos ? 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL - Ao nobre 
Deputado por Pernambucotanho a dizer que 
não será para admirar o sacr ificio das mi
norias no Bra.zil, quando o mesmo acontece 
muit-as vezes em outros paize.'l, ondo ox:is
tom partidos organizados. 

UM SR. DEPUTADO- V. Ex . não está de 
accordo com a reforma? 

O SR. GALEÃO 0ARVALHAL -Estou de ac
cordo com a reforma, embora não a credite 
nos seus effeitos ; não quero de fórma al
guma embttraçar os desejos da Camar .. 1, que 
quer natqra lmento ir ao encontl•o desta as
piraçãQ nacional. 

Sr. Presidente, um argnmento a favor da 
reforma é aquelle que invoca a decadencia 
mm•al e intellcctual do parlamen.to como 
.seu principal esteio. Dizem qne o nivel tem 
baixado e que a representação nacional não 
exprime o nosso adiantamento. 

0 SR. MOREIRA ALVES- l$to sempre SC 
disse. 

0 Sa. G ALF:ÃO CARYALHAL- Diz muito 
bem o nobra Deputado, é um dito antigo. 
mas inexacto. Com as eleições accusadas de 
fl'audulentas o nosso parlamento desde a 
intlependencia. foi o re!lex:o do progresso in· 
telloctual do paiz. Os .Annaes da Camal'a do» 
Deputados e do Senado a.t testam o brilhan
tismo das discnssões sobre todos os pro
blemas trazidos a debate . Basta r alembrar 
a Constituinte do Imperio e a elabora ção 
da.s leis principaes por · que se regia a Nação 
para affh·marmos que rias nossas a ssembléas 
legi8lativas tomou assento a elite da nossa 
sociedade. As l eis de 28 de setembro e de 
13 de maio constituem paginas gloriosas da 
vida parlamentar brazileira. O Cong resso 
Constituinte da Republica, que, na phrase do 
lieu Presidente, foi recebido com desconfia.nça 
foi composto de mentalidades robustas e dos 
elementos mais ardentes da.qnell~ épocha. 
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SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE iflO:l 10~) 

A Constituiçào Fedm·a.l de 24 de fevereiro 
~s um tt'ab:tlho nota.vel, c como tal apre
dado pJl' eminentes publicistas da Europa. 
! Ia portanto uma grande injustiça, quando 
~o a.fiirma que o nivel moral e_ intollectual 
(lo parlamento h1·azilciro tem baixado. 

Sr. Presidente, d.igarnos sim que muitas 
\-ez:)S o eleitorado é indi!l'orcnte, a.bstendo-se 
:le concorem· ás urnas, apparecem entretanto 
nobres reacções em épocas cspeciaes. Sempre 
'1110 ha uma idéa que apa.ixona as m:tssas, o 
eleitorado se anima. e comparece <~o pleito, 
fisc;.J.lizando a eleiç·ão. José Mariano foi eleito 
debaixo d.a acção do estado de sitio e privado 
de sua liberdade, c nas ultimas lutas elei
toraes do 18 de fJvereiro", o nome do Dr. 
LaurJ SJdré reuniu a mlioria dos suffmgios 
Jesta Capital. Na Europa em alguns paize8 
a; concurrencia de cloitorcs é avultada em 
consequencia da, dedicação dos adeptos da 
doutrina s ;c!alista ; é uma nova fé, quo em
polgou a~ m ·~ssn.s prolotarias c quJ as arras
tam aos comícios eleitoraes com o maxirno 
enthusiasmo. Desta sorte sempre que um 

voto. Continü' a affirmtl.r que •t lei vigente(~ 
alhmento liberal e rop1·escn r.a, em sua os
scncia o pensa.meutu eonstitucirm;J..l. 

Vou termin:u• t<S minhas sin1rel:\S obser
vações solJre o projoct:.>, affit•ma.ndo mais uma. 
Vf:Z que sou a.vas:;,~lta.·lo pot· um geandc 
scepticismo ctua.nto ~i. eflica.r:ia. de qual(plCr 
reforma eleitoral. Yerdado é que, apezar das 
eleiçõo:> viciosas, as asscmhléa.s lJ.!.dslativas 
lJra.zileiras apresentaram scmp1·e mn :~lto 
gt·au de cuLtura intellectua.l o moral. Não 
:1bandonem til.o brilhante . .; tradiçõe~, quo são 
pa.gina.s gloriosas na vUa. parh~mcntar da 
no::::H Patri<L 

O quo eM pro.stigio a. um Governo o <t 
uma . a~scmbléa, n:'w é a m;dol' ou menor 
purem d'tS suas eleições; o qne rea:~~a. os 
poderes pnblicos da na.ção <~ a compotl'ncin., 
o patriotismo, o civismo, a. gra.mle honesti
dade, com quo dil•igcm os altos <lestinos, que 
lh:!e foram confiad{ls. 

( ill!tilo bem ; ?lWito bem. O orndo1· é ·1;wito 
cump1·imentarlo pelo.~ DcpHlado.~ )Ji'c;;c,ltes.) 

forte sentimento impressiona a multidão, o O Sr. Dontingos Gnhno.
eleitorado intm•essado na victoria da causa rães começa' dizenLlt) quo não pl'otendia 
apresenta-se forte c unido, e as ft•audes são tomar parte hoje nesta discussão o, l)Ol' 
mais difficeis com a fiscalíza.ç-.ão observada isso, não trouxc os seus a.pont<tmentos sobre 
pelos pa1•tidos. Os governos recuam dea.ntc assumpto de tanta I'ole,·ancia. Mais 
de qualque1· violencia. e são obrigados a ainda: seni;o-so muito incommodü.do c in
L'espeítar o voto popular. ·capaz do qualquer esforço intollec ·_ual. Vein 

o Sa. EsMERALDI::So BANDEIRA -Portanto, arrastado a esta C.Lmal'a, para, como fa.z 
<lÍtalquer lei eleitoral é hoa. pi'oposito, não faltar tis suas sessões. 

Em vista, pori.:m, da dcclarat;ão do 
O· SR. GALElo CARYALHAL- De accordo. Sr. Presidente de quo não havia, mais qnem 

Estamos repetindo todos os dias que preci- quizcsse usar da pala na, receioso de que 
samos I'eformar os costumes, porque as leis fosse encerrada a. discussão sem que clefi
são excellentes. oisse ao menos a sua po:$i~'ão nes.ta, quos-

Sr. Presidente, :fiz estas rapidas conside- tão, surge na tl'ihuna, para adduzir embora 
r;ões para fundamentar o meu voto contrario ligeira~ considerac;õe.-; sobt•c o projectu. 
ao projecto, e pal'a dar as razões da minha JiL manifestou á. Camara o interesse quo 
preferencia pelo substitutivo apresentado tem em que o paiz seja doptado quanto an
.pelo Sr. D1•. Calogeras. Ahi apparece, porém tes de uma lei, que assegure pela melhor 
uma d'uvid.a muito seria, referente á eleva- fórma possível a yerJade oleitoral (Apoi-
ção"do censo eleito.·al. (Apoiados.) ados). 

Com risco de ser acoimado de a.çoüamento, 
Ul\r SR. DEPUTADO- E' inconstitucional. não hesitou em apresentar a s. Ex., 11uando 
o SR. GALEÃO CA.RVALHAL- Penso que, a Camara ainda fuuccionava em sessões 

de accordo com o espírito da Constituição pt•eparatorias, uma inuica(·ão com o intui
Fedcral, a qual.idade de eleitor está. unil}a- to de incitar os espíritos em fa.vor desija re
monte suboedinada ás con~ições de sabe,· ler fórma, geralmente considerada das mil.is · 
e esc1·e-ver- e se1· maiot de 2t annos de idade. momentosas e pela. qual todos os bons pa-

A nossa Constituição estabeleceu o su1fra.- triot1s ss batem com empenho. 
gio generalizado, com as exclusões constantes Por íss9 mesmo, por esso interesso que.·· 
do§ 1 do at•t. 70. Conformou-se com a dou- tem em faVor dessa causa, nã'J póde ser in
trina de stua1•.t Mill, ao qual parece que o differente ao que occorre a respeito nas , 
ler, escrever e contar é o mínimo de sciencia duas Casa':l do Congresso. 
que se possa pedir a uni eleitor. Vê que, além do projecto,. 1lo que é 

As emendas que vou enviar á Mesa cor· autor o digno o illustra.do rept•esentante do ·.•·· 
l'igem o projecto snbstitutivo, e aguardo a Piauhy, o Sr. Anizio de Abrau, existe outr.{!) ·:'; 
discussão sobro a prova de renda contida no Senado, apresentadop3lo eminente Sr. ge~->i: 
no 1Ílesmo proj3cto para o1•ientar o meu neral Francisco Glyceriú, sobre o mesmo as- "·.' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 10:57 +Página 8 de 21 

fiO ANNAES DA CAMARA 

sumpto e -o que é mais-sob baso3 dilfe· 
rentes. 
· Esto facto constitue, na sna opinião, uma. 
anomalia que condria muito fos3e sanada. 

:VIas, qual o meio de con~eguil-o ~ 
Si não recoiasso incorreL' na p~cha. do 

querer perturbar a c Jnversã.o deste wojecto 
om lei, proporia a nomeação dfl uma com
missão mixta, ist') r, do lima commissão 
compo.>b de Sonalorcs c Di!put~.dos, afim do 
estudar não só os dom pl'(>jectos, como qual
quer outl'o em elaboraçã<\ e apresent· •r 
entãJ um trn.'Jalho unico c uniforme, pttra se;• 
di seu ti do p:Jlo Congresso. 
- . 

Nã.o tem a proten<,,io de suppor que ~cja 
pm•ft~ito o seu h·a.balho, ma~ elle po(l\:i•ii 
servir dJ subsidio a os de outros cnllegas e a 
Camara tomal~o-h:t na consideração qn~ nw 
merecer. 

Desde já, porém, desej a que fiquem conhe
cidos a sua. opinião e ú seu vote) . Com as 
modi~car:õ~.s __ que ::!caba 1o t•efel•ir e que, 
em SII<L uplnta·•, ~ao capitaes, c a adopç.'to 
de em mdas que ma iores ga.rautias o1fereç1m 
ao process'l elt:itoJ•nl, empenha. desde já. 0 
seu voto ao vrojec to Anizio. 

Eis o que póle <Jjzer <L Camara. n !Sta occn.~ 
sião. (1llui to bem ; ?1Wi~o bem . ) 

UMA Voz -Já. ha. um requ!lrimonto, pe- 0 l!lr. Heredia de Sá (')-Sr. 
dindo que o projecto vil. á Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça. Prosident!l, que o assumpfo é da mais alta 

impo:taucla e por isso mesmo exige, uu 
O SR. IloMtNcosGuniARÃr.s respo!tdo q·1Íe parlo daquolli'Sque $0 intel·essam para. {1uc 

-·esse requerimento não satisfaz o fim que._ o o paiz seja dotado de uma. boa. refórma elcoi
. o1•ador tem om vista, mas vota. por ello. tora!, estudo conveniente e certo comedi· 

E proseguindo, e~clama, porque, nomeada. mento na emissiio das opiniões, sou o Pl'i· 
a commisBã.o míxtadJquctrat<:t, não J!O· meiroareconhecer.EcunfeswaV.Ex. quo 
derlam fazer p1rtc dcl!a os mesmos autores esperava que outros, mais competentes do 
d,esses projcctos 1 Reunidos, elles se enten· que ou, iliscutissom o projecto, para. só mai~ 
·dariam c talvez chegassem a. um accordo, tarde aventurar-me a ap1•esenta r a;Jgumas 
com resultados proveitosos pam a causa. em co 1siderações. 
qu_e estâ empenhado. Nã.o tencionava, pois, insc1•ever-mo para 

Além disso nota que ha uma ca1•ta pre· tomar parte no debate na sessão de huje, e 
venção contra essl. ospecie tle commissão, só mo precipitei em fazel-o, porque, q11andu 
o é uma razão de mais para deb:ar dé orava. o i !lustro representante do Estado de 
propol-a·. S. Paulo, Sr. Gi!.leão Carvalhal e trata.va da 
. Entrando em outt>as considm•ações, diz que, intervenção do Poder Judiciario em materia 

.á parte o receio q)lo tem de quo este projccto eleitoral, me animei a i nterromper S. E:~:. 
·vá dormir no Senado, elle tem sido tão p1'o- com aparto, que deu lugar a. protesto do 
ficientement1 discutido pelos varias oralm•es, digno rapresontante ele Santa Catharina, 
qué teem tomado parto no debate, apres?n· Sr.· Paula. Ramos, que, sem duvida, esque
ta;Íido·lhe emendas sensatas e salutares, que ceu factos occorridos ha pouco tempo e pro· 
se .julga nestB momcu~o dispensado de ad- curou attritmir·mc aquUlo que eu não havia 
dicjonat• qualquer cousa mais á discus3ão. feito. 

Deve, porém, declarar desde já, si não o sR.. PAULA RAMOs-Peço a palavra pan 
tivor outra occasião de tomar a palavra, - 1 qua é lnteira.mente contrario :i obrigatorie- uma explicaçao pessoa · 
dade do voto a. descoberto e partidario in- SR. HEREDrA DE SA'-Devo, Sr. Presi· 
t ransigente do censo eleitoral, que não dente, antes do expôr n.s minhas idêas s obro 
_julga medida. inconstitucional e considera o imporh.nte as.mmpto que ora se disout3 
arites salutal', necess\wia c indispeusavel, dar egclarecimentos a respei to deste ponto, 
para que a lei corresponda aos intuitos do uma vez quo V. Ex. nã o. permittiu que eu 

_G0vern,o e da Garoara e á aspiração na· usasse da palavra sob preteKto de etplica· 
cioilal. · ção p"easoal. . · 
' Com estas modificações, entende que o Não é exa.cto que e u tenha pro-testado da 

. p~.ojecto Anizili deYe s3r acceilo. _ Ao menos tribuna da. Camara contra a intervenção do 
, é este o seu voto, qúe desde já mani· Poder Judiciario em mataria. de eleic;ões. 

-fe~Ízera a'presenta.r emendas, nã~ só em o sa. PAULA. RA.Mos-Nã.o disse isto • 
.. felaÇão ao C8DSJ, CGIDO á formação das . 0 SR. HEREDIA DE SA--Perdã.o; depois 

·-· niesas_e a.o proçesso eleitoral ; mas diversos v. Ex. corrigirá. 
, collega.ll já. M apre~entaru.m. Não obstante, 0 S& .• PÃ.uLA. RAMos-Não é corrigi r : é 

· 'como· disse não ter_ ~r.uido comsi~o ·essas t b -1 ., t · · 
:~----~~ên<IJ\~. talvez possa apresentar aind~ hoje res a a ooet' ,O ,aq 0

• 
":- !!. .. &> Ex .. ao meni>salguma causa quanto ao 
, cênsD eleittJra.l Iio sentido da lei Saraiva. (') E~te di.ca:·so nã> foi revis iJ pelo orador_. 
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0 SR.. HEREDIA DE .SA-Ma.is do uma Vt' Z, 
:;enhol'es, quer da tribuna, como so póde ve-· 
rífiear nos .Annaes, quee em rodas particula
t•es,. como se deu ainda ha pouco, quando, 
antes de .interromper o orador, estive con
versa.ndo com o illustrc Deputado pela Bahi<\, 
Sr. Augusto de Fl'Citas o outros collegas, 
sustentei a necessidade do se entregar ao 
Poder Judicia.r'io funcçõcs pat•a mim supre
mas e da mais alta importa.ncia, como seja a 
apuração da oleiçã.o de Deputados, ou pelo 
menus o racm·s~ nos ca.sos ospeciacs. 

Esta é minlu opinião e cmittida. ainda 
!tojo em conversa. o na tribuna, om lcgislatn.:. 
ras anteriores. 

O honrado Deputado, para mo:;;trar a snp
posta contradicção om quo eu ha\'Ía incor
rido, lembrou o protesto quo d(•St:J. mesma 
tribuna formulei quanto :w procedimento 
tia junta de p1·etorcs,por occa~ião da aput·a<:i'io 
d<t eleição municipal do anno passado; mas o 
facto é quo o protesto apenas significava 
censur1l feita. ao pl'c~idento da juntit, que 
era um Sl'. pretor da f'r.Jgnozia da Gloria, 
Dr. lJiügo do Anúrade ..• 

0 SR. PAULA RAl\Ios..:..Ba.sta.; eu desisto 
da palavea. 

O SH .. HEREDIA IJE SA.-.•• porque S. Ex. 
se h:~via. conduzido, não da maneil•a louva.
vel quu todos e.spl}ravu.m, mas pa.rtidaria e 
apaixunatl.ameute, isto e, obedecendo de pre
fereucia ás ordens emanadas do Cattete, do 
então !'residente da Republica, Dr. Campos 
Sallus. . 

Foi isto o que eu combati: a attitude do 
pretur. 

Combati a pessoa do Dr. Diogo de An
drada e não o PodeL' Judiciario. 

·. 0 SR. PAULA RAMOS dá um aparte. 

0 SR. HEREDIA DI:: 8.~-Ha, pois, completa; 
dlstiucção entre uma o outra ·causa. Si ou 
tives ;e atacado o modo de proceder de toda 
a junta, si eu tives~e. c~nsurado a i~terve~
ção du Poder JudictariO em mater1a elei
toral, então S. Ex. podia apanhar-me na ai
legada, e inexistente contradicção. 

S. Ex. declarou ainda que por occasião da 
apuração da eleição do Districto ~~1era.l, _eu 
havia protestado contra actos do JULZ secclO
nal J.este Districto. 

Mas ainda. ahi S. Ex. está equivocado, 
porque, · sincero e lea;l como é, .s. Ex. não 
podia. intencionalmente confundir um facto 
com outro. _ 

O que se deu foi isto: o juiz . seccion~l fo1 
de uin r•igor excessivo do que d1z resp01~o á 
apuração de eleições de Deputados. Cabta a 
S. Ex., pela lei, designar focal onde a elei
ção tivesse Iogar. 

Em relaçü.o <.t 31 socç:í.o da fr·Qguezia. Ja 
Ua\·ca, S. Ex., designando local, determinou 
-rua do Ja.rdim Bt)tanico n. 9, E~cola Pu
blica. 

Acontecendo, porém, que a EsL~ola des
ignada por S. Ex. ern voz do n. 9, occupassc 
o n. li, poeta.nto, a ca,s[t contigua ; c con
stando da actu, esto e não aqlletlc numero. 
S. Ex. não quiz aput'iU' cssu, cloi<:ão, uni
camente paio motivo oxposto. 

Juntei um bolct.irn p:tr<t provar que hou
vera engano no odit-.tt c não na acta, e re
queri que a apuração fosse feita. 

O juiz não. def'm•iu o mcn requerimento; 
mas nã.o o dcfel'iu por uma circumstancii:L 
que não occorreu ao nob1•o Deputado neste 
momento. 

Pela. lei n. 35, os ta. apm·a~·ão podia ser 
feita pelo juiz ; mas, do a.c t~ordo com a lei 
ultimamente vott.tda pelo Congresso, o juiz 
nã.o l.inlm competcncia. para fazer a. a.puraç!ã.o. 
(!la tt])(!1"1t'S.) 

E:;tu, quest:ío foi hrHhantomonte debatida. 
pelo digaiJ procm·ador da Rcpublica., u Sr. 
Dr. Borg-es Monteiro, o cu, em vista das 
disposü;ões cbra~ da lei, mo submetti á. üeci· 
são ..la junta apuradora. 

Uma vez dada esta explica<~ã.o ao nobre 
Doputarlo por Santa Ci1tharina, passa.roi 
u,dianto, fimwllo provado que procuro sem
pre ser cohcrente nos moud actus. nf10 dando· 
m<.wgem a se me acoimat· de contradictorio e 
inconsoq uente. 

Agora., uma vez quo estou na. tribuna, 
tenho necessidade do discutir, ainda que li· 
geiramente, o a.ssumpto quo constitue O· 
objecto pr·incipal d3 nos~as vistas, o que ~ 
tão interessante á opinião public~, que, st 
fosse tornado no devido apreço, transforma
ria o~te Congresso num verdadeiro Congresso. 
benemerito, merecedor dos applausos da 
Nação Brazileira, puis julgo um serviço l'C· 
levantissimo prestado ao paiz a . reforma 
eleitoral, lembrado ({e quo nos accusam de 
aqui estarmos constituídos illcg-almente, 
ponrlo de parte a verdade eleitoral, obede
cendo unicamente aos conchavos de chefes 
políticos. . . · 

Si a Re.?nblica é o governo do povo pelo 
povo, si a RepulJlica é o governo democra· . 
t.ico que todos ambicionamos, pamco que 
devemos garantir ao povó a livre escolha. de 
seus representantes, e para isso . é preciso a. 
lei eleitoral -actual. 

Voltando ainda ao p:mto da intervenção · 
judiciaria, temos um exemplo .muito recente 
de seu rigórismo na qualiftca.çlo .de eleitores , 
pJ.ra. a. eleição de intendente mun~cipal. _ 

B1sta dlzer que o escrupulo da JUnta fo1 a 
tal ponto que pessoas completamente _quali
ftcadas na sociedade, deixaram do ser quali
ficadas eleitoro!), por fal~:t do pree!lchin:lento 
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fie fut•nwlida.d<'S da lei. Eu cito o exemplo 
do pt•opt•io chQfo úo p)liciu. não potlcr se 
qua.lificae eleitor, porqua n;io junto11 certidão 
·de hladc; 1lo ()1•. Costtt Fcrt·nz. medico van
tajoMmcntu CJnbccido, pela. mesma. razão. 

::;i OIH t•claçiio, ]?ois, a osh qualiftca.ção 
mnnícip;Ll, cntreguo ao Poder Jndicia.rio, 
ella cot•t•cucom npplauS.J de todus, roconlw· 
ce-sc que, si deCeito ha. em blregimen, esse 
-defeito-excesso do rigut•, ú ante.;; louvavol 

. ·que rligno dJ ceiJStlra. Parece me, p~_s, que 
:de\'Jmos d~ prefet•oiJcia. entl·egar ease sel'· 
Yíço a um podm· moralizador e não a uma 
corporação politica, apD.i:<onada, partida.l'ia.; 
devemos entt'ege.l-o de pref..,rcncia ao Poder 
.Judiciario, pm•que, si o juiz pó i e, como todos, 
eorrolllper-se, nã.o ser justo, sempre será. 
mais ftlcil que isso aconteça a homens dil'c· 
c~mnente interessados na. victot•ia. d<iste ou 
-daq uelle candida. to politico. .• 

Mas, Sr. Presidente, porque o e.;crutmlo 
de se entregar neste momento ao Poder Ju
dicia.rio·o· ~orviço eleitoral, si esta. mesma 
Cama1•a. uiio tevo igwtl esm•upulo, relativa
monte ao Districto Federal 1 

ESiie escrnpulo vem infelizmente confir
ma.t· o que úisse hontem, St•. Pre&idente : 
-todas a.s leis o reformas podem ser feitas 
para morali~ar o munici.pio que represento ; 
cntreHnto quando se tl'ata U) moralizar 

". tambem os diverso~ E~ta.dos, as bancadas 
inteiras se levantam o p1•otesta.m, achando 
inconstitucional a lei moralizadora que 

:não "desejam. ver executada em seus re-
. spectivos Estados. A bi não é inconsti· 

·tucioual, não é inconveniente, não o inop
portumt quando se trata do DistrlcLO 
.Federal; mas quando ella é geral, q11ando 
visa re.format• o systema eleitor-al commum, 
então a r aprc>entação dos Estados levanta.· 
se unanime contra ella,porque jlllgn.-se ferida 
em seus interesses. (Nao apoiados.) Descul
pem-me os nobre~ deputado3. 

•' .. '() SR . J.i:LPIDIO DE FIGUEIREDO __: V. EX. O 
.:· :quo não quer então e a votação de leis mo
/ ·,rillíza.doras par.> o Dlstricto Federal . 

· O sit. Hr<:REnu l>E SÁ -As reformas 
; -moralizadoras eu as quero . para o Distl'lcto 
: .. Fed~ral ; . o que ·cu n&,o quero é a excepção, 
;;._ .. o odwso. A Camara deve tornai' extensi-vas 
'{:aos Estados as leis mJralizadol'li.S que vota 
Separa a Capital Federal. 
( . Poderb aponta r Egtados que os tão ·em 
!;:-:lleiores condições de moi·a.lidade e de Jlnan· 
~- '}ii1l! . do que o Diskicto Federal ; não quero, 
;'.;':,porém, eutt•a.r neste tort•Jno, não quero des·. 
~~:'·i:er a retaliações. . · . 
• · · Entretanto, direi que,quasi sem exeepção, 

i ~:a5 . accusações . f e~ tas al) Di>t1·ic.to Fed.eral 
,. :póien:i ta.mhem ser feita.s aos di ver., os Es· 
'C··· 'tados da União , ~~m . que ninguem do Dis-

~ricto Fcdcrnl pense em [;~zer leis de ex
cepçii.o para os o!fendúl'em om ~ua autonoJnia 
(Apar!es.) 

0 S!t. AR~'IIt' R LE~lOS -A qn e vem C> ta 
quesLão U.c finauças ~ O Conf,! resso Nacion:t !, 
legislnndo parn. o Distl'icto Foilcral, te m rf' ltl 
vm· com a.s finanças des te, :w pa>so que <.·;&e 
me~mo Congresso n :~,1~ t em com as tln ; tn,; :t~ 
do l Esta.dus. 

- O SR. H.EREDlA DE SA- Tem !lluilo, pol'
que muitas Yezcs a União tem se tornado 
t•esponsavel por emprestimos contrahitlos p()l' 
~<:stado~, c.:nnq é basta.nto salJido neste 
recinto . 

O SR. l\foRJmtA. ,\LVE·' -Acho que· o nol;m 
Deputado deYe entiio votr.r a favor (lo pru
jecto apres~ntado pelo Sr. Bricio F !lho, p t·c. 
hibindo que os Estados cont 1•aiam emprt!S· 
tímos extern<lS. 

O SR.. HEREllL\. DE SÃ - Com todo p razel' 
tem o meu ''oto. 

Y:ARIOS SRS. DEPUTADOS - Parabons, SL 
l3ricio Fi! h o. 

O SR. HERElliA DE Si-Volb.ndo á. !'~; 
forma eleitoral, direi que não me sorprt:· 
hende esto clamor le,·ant<vlo contra o pro
jecto.do Sr. Anizio; de anLe·mão eu o p rev ia. 
e muitas vezes disse ao illustre autor que 
seu pt•ojecto iria tor grande opposição na 
Camara •. 

~ . Ex. não se convenceu, mas agora. e;;t;,, 
V(>t•ifica.ndo a. Yerdade do que eu disse . 

E' verdade que o projecto lle S. Ex. tem o 
apo:o da opinião publica em primeiro lagar, 
embora digam que esta senhora nada vale, 
tom o apoio da imprensa, da mensagem do 
Sr. Presidente da. Republica e do relatorio 
do SL'. Ministro do Interior, 

Tudo isto é incenti vo, é e.>timulo para que 
S. Ex. continue com per~everança na rle· 
tesa desta causa, e não se atemorize, dei.
xaudo que os inditferentes ou mesmo os ~e
fractartos pt•ocurem vencel-o,evit<tndo ass1m 
dotar a. Nação com u ma das refot•mas quo 
ella mais reclama .· · 

o.projecto resente-se·, se111· duvida , de de · 
fdtos e . faltas; mas defeitos e faltas qu e 
podem ser cm'rigidos. Quando outro mereci
mento não tivesse S. E:ot, bq.star·lhe·hia u 
de t er oft'erecido á Camara. ensejo de discutit' 
assumpto de ta.nh magnitude, o quefe,; 
desde o anuo passado,. o o de instar agor~1 
com V. Ex., Sr. Presidente, pa.ra dar o pro
Jecto para ordem do dia dos nossos prim~il·os 
trabalho~ •. da .fórm a. a não se poder dtzer, 
como se di~'Se o a.n no passado, que nã.o ha 
tempo. pa.ra que a rJforma. passe.. . _ 

Então teremos ensejo de Y61' qu:Los sa.o os 
verdadeiro~ moralizctdores em ma.teria elO I· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201510:57- Página 11 de 21 

SESSÃO El\1 23 DE JUl'-iiiO DE 1DO:l 113 

toral, si a.quelles que veem á tribuna fazer O Sn.. ARTHUR ORLANDo- Então foi eleito 
rlletorica e exprimir as suas opiniões sem pela Camara. 
franqne.za e sem sincerida(le, ou si aquelles 
ctue, deixando de fazer fugos de vistaR, voem O Sn.. ~i?REIRA ALVES - Foi eleito· pelo 
trabalhar pa.l'a que tenhamos a liberdade de seu prestigio. (Ti·ocwn-se (!partes.) 
voto. O SR. HEREDIA DE SA.- O quo eu quero 

Senhores, que o primeiro pa-:so dado pa~a. dizer é que, ~i o sympathico Deputado 
a vordado eleitoral não seja só mente revestir S:. Tourinho, não estivesse occupando a ca: 
a loi J.e formalidades que difflcnltem o pro- deL·a do Secretario, contosta.l'ia a minha 
eesso. E' preciso rever essas fot•malida.ics, pl'oposição, seguindo o exemplo do ~·eu com
tio SJr.tea que _não sejam consjderarlo~ nn~li- _ panhoil·o., o_ Sr. Felix Gaspar: mas cu direi 
~la~es ~nsanavms fact_9s que sao verdade1Ea. que essa mw· é ~. reg~a, mas a exc~pçilo, 
msigmficancla, que nao teem valor e qne nao como eu tttmbem .la. o fu1, quando combati o 
podem influie na verdade eleitoral. Simpli· partido ropublicano que naquere tempo es
ticadas essas formalidades, torna.do real o ta v a. em toJa a pujança. 
voto, certo o candidato, uma vez eleito dire· _ , 
ctamente pelas urnas, poderà penetrar no ~O SR. MoREIRA AL' ES - E com a lei 
~cio do Congt•csso, Rem estar sujeito a sur- a ,tual. 
prezas, como tem acontecido. O SR. l-IEREDL\ DE S.\- Mas são verda,-

0 s M deiras excepções, não pódem pre,·alecer no 
R.- f OREIRA ALVES dà um aparte. espírito da. Ca.rnara.. Demais, Sr. Presidente, 

O SR. HEREDIA DE SA-Eu não disse quo para quo negarmo~ ossa grande Yer .adr., que 
todo o projecto merecia applausos; disse quo brilha. como a luz meridiana. : nos E;-;tados 
clle tem defeitos, mas defdtos que pJdem e em geral, quando não em sua totalidade, o 
üevem ser corrigidos. candidato que se <livol'cia do governadot• nã.o 

Isto não quer dizer, porém, que no seu póJ.e plr~itear ,. um:~ pleição com exitu. 
conjuncto, no seu todo, elle não possa ser (Apal'tes). · 
perfeitamente ap:·oveitado. Jâ hontem o Senhores, isto não é dito pol' mim, cu o 
illustl-e representante tl.e Minn.s, o Sr. Calo- ouvi affirmado pelos proprios representantes 
~eras, que JJão está de accordo com o PI'O- dos Est-,dos; por occasião de reconhecimento 
Jecto, fez alguma cousa,- demonstrou tL von- de poderes, trouxt'ram ao nos;;;o Cünhecimento 
tade que tem de api'oveital-o e o fez apresen- factos que surprehenderam e que, no entre
tando um substitutivo. tanto, nunca se passaram no Di::itricto Fe-

A.isün, puis, Sr. Presidente, nós vemos, dera!, que tem sido tantas vezes accusado 
temos onde estudar e escolh_or, e. por isso, nesta Camara. 
devemos fazer uma reforma efficaz e vei'da- Já vi, em relação a um Estado, mulheres 
deira, cumo esta que fizeram para o Districto concertando acGas como escrivães ad-lwc e, si 
Federal. · este facto se passasse no DistL'icto Federal, 

c1uanta.s vozes não se levantariam diz ~.ndo 
O SR. ANIZIO DE ABREU- Apoiado. que elle era uma especie do Sodoma politica. 

_ 0 SR .. HEREDIA DE SÁ- E VV. EEx., que 0 SR . MOREIRA ALVES -E' grave. 
sao os 1'Ct;resentantes dos Estados, poderão o SR. BRICIO FILHO _Foi 0 verdadeiro 
dizer-me o que com esta lei actual se passa conto do vigario. 
nos Estados, si nem o terço é dado á oppo-
sição. 0 SR. HEREDIA DE SA-Isto foi em um Es-

O SR. MoREIRA ALVES -Si não'ha tadoe V. Ex. tem quem lhe possa informar. 
oppo- Ha. em matcria eleitoral outros pontos, 

sição. contribuindo assim poderosamente para que 
O SR. HEREDIA DE SÃ- Só ha a· politica. a eleição se torne realilade, o voto tenha ga-

<lo Bwl'l'ocho, da. qual o adversario nada tem rantias e o povo possa escolher livremente 
a esperar. . os seus representantes a despeito da -inter-
M~us collegas, não se offendam, porquanto venção e pressão do Goyerno, quer fodera.I, 

a verd"de1ra razão é .esta : o Deputado que, quer estadoal, a despeito de todos os meios 
wina vez se mostra em divergencia com o actualmente empregados para a victoria das 
governo do seu Estado, é um homem morto eleições. . , 
em política ; e, . senhores, para não irmos Em relação ao voto uninQininal, tido por 
mais lunge, posso dizer que, si o Sr. Tou- muita gente como do grande efficacia., não 
rinbo não esti'v-e::;se agora preso, occupando acredito que esse voto possa influir para a 
a. cadeü·a ·de Secretario, já me teria a par- verdade eleitoral. E quanto a':> modo do 
toodo, protestando; mas eq, prevenindo desde eleitor votar em seu candidato, .entendo · 
já o aparta,. digo que, si não fosse uma politi- que o que prescreye actualmente -a. .lei é 
ea ha,bil. • • . accei ta vel. 

Vol. li 
15 
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HLt outr.Js ponto~. porém, como o voto escoimado dar1uillo quo tem de i oconv•l· 
cumulativo, que não deixtt de ter suas vania- niente e inopportuno . (jll· uito b!Jm.) 
gcns, porque, pulo mouos, mostrat•á quo a comparecGm mais os Srs . Aurelio Alllll· 
vontutic politica pó:lu prcvalC•lllr, datm·· · H 1 d 01- · 
mi11a.ud•J as:;lm certo~ o.:uncha.vu~ quo não l'lm. osa.nna 1 e lVOll'a., Passos Mit•andt~ , 

A1•tl1Ur Lcmws, Ca1•los de Nov1Les, Antonio 
teom n·Ldr\ de morJ.liza.do~ ua 0'~ca~ião nms nll.Stos, UrbJ.no Santos, Clu·isti no Cr uz, Aui
que a politkt~ torna cvnvouiontcs para. 0 tt•i - :do de J.breu, João Gayoso, Bezerrll Fon-
umpho de cm•ü\s cha.pas . t 11 F 1 · B Ed d St c1 

Quanto ao voto a descobet•to, tu i até certo ene c, re< erl~o orges, ua.r o u a.r t, 
Sez·gio Sa.lmya., Atlbnso Costa., .losé Mareei

tempo a.pologis~r\ delle, e, quando se \\pon- lino, Joã.o \ 'ieiP<I, Elpidio Figueiredo, Artilur 
t a.va. o inconveniente do empregado publico 0 1 d E 
ftca.r SUJ-eito á. nArse!l:ui,iio dos chefes das 1' an o, Angelo Neto, paminou!l.as Gr;l-

... ~ ~ "'" cindo, Oliveiea. Valladã.o, Castz•o Rebello, 
repartições a que pertoncesse, me;mo do Ver~ne de Abreu, Paranhos Montcncg-t•o, 
proprio Go>erno, quando, porventura., não 0 ld' r t · d lb 
concord,asse com a escolha. do ca.ndi•lato pre- · a 100 ,ore 0 • .\merJco e A uquet•quc, 
ferido po,· um 0 pot' outro, eu respondia Erico Coelho, Lourenç.o Baptista, Carlos Tei-

xeira. Brandão, Ft•tweis~o VcU<~. Vaz de 
lembr•.mdo qu~ o emprt!gauo publico não i\' 11 D 'd · • 
constituía a ma.iol'ia. da Ntt"[LO. Eu a.écrescen· ' '0 0• :~v l Ca.mpts .• a., !<'J-artcis t~O Bornar-

" ·dino, Adaloerto Fe1•;·az, Calogeril.S, Car valho 
tava que, alúm do ma.is, 0 voto·.-. desco- Britto, Nogueira. Liudolpho Caetano, lt<l· 
berto tinha a. grande vantagem de flscaliz ·.lr dolpho Paixão, Padua .Rezentlc , Murclra d;.l 

o processo eleitot>al, tendo 0 ca.ndülato a-ssim Silva, Rebouças de Carvalho, Ferreira Braga, 
mais um<L garantia.. Bernat•do .Antonio, Aquiao Rioeiro, La.me-
. Hoje, porém, os arg-umentos contra.rio3 a ·ntl:a Lins, Elyseu Guilherme, Germano Ha.>· 

esse modo d.e votar calaram em meu es· skicl!er, Domingos Mascarenhas, Vcspa.sian•J 
pirito; hontem mesmo a NQticia. :publicou d Alb D' F t 
um artigo interessante sobre o modo das vo· e uqut1rc1ue 0 JOgo •or una . 
t ações dt~ camara., sa.liento.udo que Depu· Deíxa.m de compa.1·ecer com causa parti· 
ta.<lo~ ha que, em votação symbollca., votam ·cipa.da os Sl'ii. Oliveira. Figueiredo, Alencm· 
de ·um rnoll.o, e em votação nominal, de Guimarães; Wander ley da Mendonça, Luiz 
outro. Domingues, Guedelh;l Mourão, Pau la e Silva, 
. Não insistirei, :rwis, na adopÇ1io do voto a Soares Neiva., El'lllirio Coutinho, Malaquia.s 
descoberto. e até estou disposto a t ransigir Gqnça.lves, Estacio Coimbra, Pedro . ~er· 
neste ponto, a.1im de que não se diga. que oa.mbuco, Ra.y~';lndo de_ Mtranda., Jovmw.no 
e~tpomos as classes maís desfavorecidas á. de ~a.rv~l?o·~~elVa, F~l• x Ga.srar, Ada lberto 
perseguição dos potentados, por terem a ou- - Guul!arae~, ;jatyro D1as, Der na.r~o Hor_ta., 
~dia de dive1';;rir da opiniã.o desses mesmos Pere1ra. L1m~ Cruv?llo·Cavalca.nt l, Pa.~lmo 
potentados. de Sonza, Joao Lmz Alve~, Leonel F!l~1o, 

Sr. Pr.esidente, no começo do meu discurse Ar tbur Tor res, ~uardo P~meotel, _Xa.vte:· 
tive a. ca.utela do prevenir a v. Ex. que não ·do ':'alie, V1ctormo Montel.I'o, Cass1ano elo 
pretendi_a discuth· hoje o projecto de reforma . Na.smmento e Alfredo Varella. . 
eleitnral, não só porctue pa.ra isso não ma .. E sem cau~a os Srs. Rogerio de Miranda, 
preparei, como tambem p()rque o mev: estado ;Iodio do Bra.zíl, Dias Vieira., Francisco Sü, 
.(,te saudc não m'o permíttia. fa.zer. E, si não João Lopes, Teixeira de Sá, Pereira. de Lyrtt, 
me tivesse inscripto hontem, si SG não pu- Cornclio da. Fonseca., Euzebio de Andrade, 
desse acreditar que eu desertara como sol· Leovigildo•Filguciras,Rodrigues Lima ,EduM· 
dad.o das fileiras do:; potwos comba.1entes do .do Ramos, M:arcolino Moura, ·Jos(j .Moojar:-

. projecto de adiamento da. eleição municipa l, dim, Augusto de· Vasconcellos, Gal vão B~
<i~rta.mente eu não teria abusado da. attençã.o :ptista, Silva. Castro, Bezamat,Laurindo-Pit ta, ·· 
!lá. Cama.n por espaço de. urna. hora.. · 'Julio Santos, Viria to Ma;c!l.renha.s, Bernardo 

_Estou discutindo esta materla., porque me Monteiro, JosG Bonifacio, João Luiz, Ga.stão 
animei hoje a inte~romper o illustre repre- ,da Cunha. Ribeiro Juoquejra, Astolpho Du:. 
sentante de S. Paulo, com apartes que me tra, Penido Filho, Antbero Botelllo, Ca1•neiL•o 
obt•iga.ram a pedir a. palavra para uma. ex- :de Rezende, B.ernardes de Faria., Ant:mio 
plica.çiio pessoal. . ,Z:~.charias, Lamounier· Godofredo, Henrique 
. Feita. esta. decla.r~o e explicada. a.ssim a . Salles, Cam,illo Soa.Pes Filho, Carlos OUoni, 
~inha. presença inesp er•ada na tribuna, eu :Sabino . Barroso, Manoel Fulgencio, \Ven· 
me í1€Uardo para.. outra. occasilto . :ceshl.o Rt•az; Ber.1a rdo. de Campas, ·Do mil!· · .o SR. ANtzro ~E ABREU _ E' a ultima.. dis- !gues de. Cas~ro, Fna.ncW!o Romeiro, Valots 

· :de Castro, Aroolpho Azevedo, Fernando 
cussão. :Prestes, Amaral Cesar; Jose Lobo. I..elte do 

o· Sa.· H ER EDIA. DE SÃ- Então me aguarllo, 'Souza., Francisco Malta, C3.ndido .Rodrigues. 
ao mei:to~, para votar em favor do projecto, Rodolpho · Miranda, BJncdicto de Souza, 
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Abdon Ba>tish, Mal'çal J<);cobal', I3arbusa 
Lima, Angelo Pinheiro, .Ja.mos Darcy e Cam
liOS Cartier. 

Continüa a. discussão unica do projecto 
n. 285 C, lle 1902, reln.ti voao a.dditi vo de:>ta.
ca.do na ;p discussão do projocto n. 285 A, 
1lest~ a.nno, rcfvrmtLndo a lei cloitora.l para 
as oleiç:ões fcdeeaes. 

. O Sr. P.t·el!lidente-Tem a pa.lav1•a 
o Sr. Anízio de Abreu. 

a.s altas posiçi.ín:-1, p:tl'a cop:Hticip:trem 11 ' 
governo do pa.iz.. 

Si c Jnsult:.tsse ~l!1t$ intct•essos e de seu 
par~ido, não _t~rht o ot•atlol' :qH•csenta.do esLe 
pru.Jccto; lltrw., como outros, fl11C a lei 
actual é boa. c sô lhe f•dtam oxecmoros. 

!\'Ias si isto é Yorda.de. si i.t lei é hoa, 
porruw não dou :ttr.'~ hnjo o.-: seus bons J'ructos~ 
V; ~rio :; teem sido o~ governos <t ue toem 

executado esta lei ; opposi<Jíes de hont ~ nu :';C 
tom;tram hoje gdVêt'llO;'; ; qual foi a mot!ífi
caç:"lo que ::;o opcl'oa, que SC\ tom visto em 

O Sr. Anizio de Abreu-Si não seus eLfcitos ? 
fosso o receio do deixar pla.ntadtt no espiríb A reforma. n:·,o })Litle set' adiadtt nom sophis-
1la. Ca.mar<L a. idéa. de quo o seu afu.stamonto mada. : a opinFto publica n:'í.o ~:c s11jcita. a. 
<la. tl'ibuna. importava o repudio de Sll:tS retoque~ artifici<tes · _\ melhor ll'i scrü1 a. 
i tféa.s, 0 orador, por certo, nào turi:t per! ido (llle maior rcsistnncia. offcreccss l ;i-; fl'a.lld.es ; 
i1. pa.la.vm, t:.tl 0 estatlo prec:l,l'io llo :':lmL Sl\Uclr.. estas são muito conh-:cidas c a. Ca,mu.ra. a!'l 
,., ~ (' d d' l "' 1 conh:~ce de sobejo. 
l'• pül't::ffi, ow:a o a. lZCl' l\ gnmao:~ p~l tVl'llS A C<~llll\l'~l. tlcvn r~zor a l'f~ fot'ffi:1, tanto 
lo pt•oposit.o desse momentoso :t.ssllmpto, quo 
envolve uma reforma lu tanto t.ompo an- m:tis porque si a n:-,IJ tli:m·, c nestas condi-

nllncl.ad,·.t, 0 que 011cuntt'Olt e"h .) na-0 "O. n,''. ç\ies, tet•cmos d;tdn logat· ;i. rcvoluç:"to. 
"' ._, • O ol'adol' ,·, eon;;;erva.dor, o pa.ea si o 

mensa.~em do Sr · Proshlentc da Republica. mnlhot• meio de olJstat• a,; rc,·olu(,·õcs ~~ fazct• 
como tambom no rela.torio do Se. Mini:'ltt·o as rof,Jt·mLts. 
do Intoriot' · 1·:::\tndou o ~pt·o1Jlcma pot' to:la.s as faces, 

O oradol' ouve dizer por varias reproson- com o animo o mais desprevenido, e com o 
hntes da ~<tção que a. ac .~ual lei eluitoral sa- desejo exclusivo de rcorguer o peestigio dos 
tisfaz plen<tmente os fins para que ella. foi vo- p:Jderes publico~. pot'qne <la tanto elles toem 
taua. Pede vonia. aos seus collcgas p~n·n. não r.lcscitlo n:1 oplniüo puhlica. 
pensa.r desta .fórma.. O peojecto ,j co:nplet.o des(le o alistamento 

Dizem que não precisamos l'et'ormai' as até ~~ a.pura.ção, (! o result<tdo üo ostudo 
leis, mas sim os costumes. O orador não minucioso de todas as fraulles até hoje YC
pa.rtecipa desse mouo de pensn.r, todo con- l'ificacl:ts. 
vencional: as leis reagem sobre os costumes, A b:tse de um<t boa. lei eleitoral é o a.listn.
disciplinando-os, reformando-os, normali- monto e, pela lei actua.l, o elemonto muni
zando-os. Si assim não fôra, chegariamos <L cip:~l a quem ellc estü. entregue é sujeito 
este triste resultado: o Congresso não passar ao:-3 governos dos E$taclos.-
de uma. custosa, apparatosa e irrisoria men- Ora, a continuação de:; ta meütda é a con-
til•a. tinu:tção da prepotcncia. destes governos, de 

Quem consultar os pa.pe:s eleito1•acs guae- sua inf1nencia funesta, que impede a liber
·dados nos archivos desta Cama.ra verá que <lade do voto, ou a sna oxistencia rea.t. 
todas as fraudes, tod03 os vicios, todas <.\s ir- D::t\ü n. PL'Csmopção do orador, como a 
regularidade3 e todos os crimes que se notam necessitla.de ua creação de elementos que 
em varia.s acta.s são apadrinhados e solida- contrabalanç.1.ssem, se mutnalisassern, e as
_mento amp1.1.rados por disposições da lei elei- ·sim se permittisse o accesso de todas as pal'• 
tora! em vigor. cialídades â. representação nacional. 

Os autores desta lei julga.vam encontrar -Fe~iz ou não, não pôde descobrir melhor 
•na autonomia dos municípios garantias snffi· projccto, que impelisse a aéção do poder dos 
cientes para todo o processo; tu.l, porém, não g-overnos estaduaes e reunisse os oleme:ó..tos 
·se dtt, pois os governos esta.duaos confisca- desenco.ntrados para conteabala.nçat• a aeção. 
ram a. autonomia dos municípios. Desta Está vendo que lhe:\ é ünpossível fi.l.zee um 
fórma os governos estaduaes fabricam: . a.s projecto efficaz. . . 
·C::tmaras, es&as fu.bt•ica;m as mesas eleitoraes, o Sr. G:.t.leã.o Carvalhal se oppõa(L inter~ 
~1ue p:)l' sua vez fa;hricama.sac·tts. venção dos juiZS3S no procasso elei-toral pelo 

Entendeu o orador c1ue a primeira me:l1oâ tempo que elle lhes r .. mbl ; outrJs allega;m 
pa1•a. a.:ti1star es tes m'ale:~, oste3 abusos, ê.sta que a intervenção da.. nia1istratura. é perí· 
prepotencia e intluen~i.a d:0s g.>yern_@s esta- go:n, porque n ilo tem as ga.ran tias d~J ·outro· 
duaes, seriQ- a garant1a d~·s · mmm·Fas,. que ·r a. sem reflectirem que esta obje·cção é 
sgpJa pot' sua vez a garantia da vet•Jadeu:·a até contradictoria ; de3dé que-at:l'carrr a ca
rep1•es::mtaç'í.o nacional, que de_ve ter no seu pacidade dos _juizes pJira esta-s· t'uncÇões, 
,seio todos os elementos que asp1raremga.lga.r deveriam igualmente at,tcal-os p~wa. todas a$ 
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dcma.is que desempenlta.m, c que lhes estão 
entr.~gt~es para. garantia de todos os nossos 
direitos. Não ba. Cluas probidades. 

Um dus grandes vlCJoS rla. lei actual é per
, mittir os alistamentos arbikc~riamente feitos 
pelas junt..s e pelas .indicações de terceiros. 

No projecto o orador tornou necessario o 
comparecimento do cidadão perante a mesa 
eleitoral o o lançamento de suo. assigna.tut•a 

· em livro especial, l}ue serviria. para provar 
que elle sabia. ler e escrever, como extge a. 
Constituição . . 
· · Estas providenci<lS reduziriam a dous tcr 
_ços os eleitores e v.alem por uma r efvrma . 

Entrehnto, o Sr. COl'ooel Fulgeucio, illus
Íl'e repre3entante do Estado de Minas, que 
tão versado é em a,S$umptos deste jaez, achou 
que o projeeto era. nesta parte impratioavel, 
po1'c1ue afastaria do alistamento a quasi 
maioria. dos eleitores. 
· Não so despreoccupou o oradot• destas J)os
siveis objocções, mas não póde ser sincer·o o 

·pedido da revogação destas medidas; purque 
a Camara sabe que estes suppostos direitos 
teem sid-l até hoje depres:tdos e Oj a.li.~ta· 
mantos pltantasticos continultm a sct• feitos. 

· Est·1 é a verdade. 
~· Pu l'hnto, não se tratlt de sacrificios de di
reito da.s populações, que o seu illustre col

'lega pensa Se1•em prejudicada~ pelo pro
'.jecto. 
·. O q a e o projecto tovo em vista. foi im pe
dir: 1•, q_ae s3 fizessmn alistamentos fa.tsos; 
'que se c;>,ssasse o poder que se tinha a té 
·então de fabricarem-se títulos falsos. Foi esta. 
1a, sua orien taçã.o . na. confeCÇão desta parte 
do projecto, cJmba.tida. pol' aquelle collega.. 

·:. Não sa.be qua.l seja mal maior, si a.lista.r 
poucos aleitores· reae.>, si phantasia.r muitos, 
que só sllrvil•ão . para. ~nnullat• a acção' dos 
poucos qne realmente ooncorrcm ás urnas. 

: Si pudesse e.Studar artigo por artigo do seu 
· pt•ojecto, teria ·a convicÇão do que os seus 
:collegas reconheceria~ que é uma refvrma. 
)i~cessa.ria e que attende ás maiores neces-
:sid1des . · · 
· .: A SClgunla. objecção 1lo seu collega por 
Minas é a que diz respeito á C1'eaçã.o d~ uma 
:só mes!l. eleit,ral destinadll. a receber os· 
votos de todo o município duraote tr~s 
,d-ias. 
. Um dos males das fraudes foi o das ima

'. g!naria.s sGcçõe3 crea.da.s para sereijlsMes dos 
districtos. A disposição· da. lei actual si era. 
Aes.tinada a pôt• a urm .â. porta do eleitor, 
:~)iega. este a.leval-a a porta do candidato, e 
'~ Camal'a não ignora. casos destes, e alé.lll 
:dJsto aind"' esta · lei dt~ pod.er6S ao mun1-
:ciplo para. .designar o lC?gar onde- o eleitor 
deve votar, podendo mmtas veze3 acontecer 
,q_ue a designação seja de Jogar muito dis
~nte da morada. do· eleitor. 

O oradol' reconhece as difficuldades de 
votar no interior, mas entre e.stas difficu!
dados ú a. de, por meio de uma. medida; 
rigorosa, impedir eleições imaginarias, não 
tem que hesitar; e em so ·tratando de in
teresse pelo bem commum, não dt1 gua.rid& 
a interesses destas eleitores, que, em ver-
dade, não exarcit:1.m os seus direitos olei 
toraes. 

Acabem com as chamadas e estabeleçam o 
prazo de tres dias para o funccionamento das 
mesa.S, para. receber .os votos, evitando a;~. 
a$glomerações q~ro poderiam ser prejudi· 
C! :lOS. 

Pode isto ser considet•alo eJCtravagancia , 
mas consola-se por estar de accordo com 
muitas legislaçõeõ. 

Conclue dizendo que sente-se multo fa
tigado e ainda muito teria que dizer, c 
consulta. á Mesa si' póde a,o.lia.r pa1·a a. sessio 
s~guinte a ,discus,;ão do prv~ccto sobre o qual 
alllua. mmto tom que d1ze•·. (Jiuilo bem; 
muito ~~m.) 

~ ~ .. -•. Pt·~~i(leute declara que fica 
ad1ada a d1scussao e o nobre Doputad() com 
a palaYra pala seguoda vez . 

Veem á Mesa, siío lidas, apoiadas e postnr;. 
conjunc~11mente·em discussão, as seguintes 

Ao p1·ojecto n . 285 C, do 1902 

· . Substitutivas á. emenda do. Sr. Caloge1•as: 
Art. 17-ondediz - 100 e leitores, diga-se: 

250 eleitores. 
Sala. das sessões, 23 de j unho de 1903, 

Galeão Carvalhal , 

Art. 4•, § i • - onde se lê - pagando-se · o 
sello e as custas que 'forem devida.s nw pro
cessos communs, diga-se: -isento de sellos 
e custas. 

Sala das SJSSÕes, 23 de junho de 1903.-
Galer:fo ca,·valhal. ' 

Ao art:· 3.• AcrescentQ-se.: 

5. • Os que não prJvarem renda annuaJ não 
inferior a 300$, .por bens immoveis, com: 
mel•cio, industr:a, emprego, titulo de divida. 
publia~; federal, esta.dua.l ou mutlicipa.i, 
acções de bancos e companhias leJa.lmente 
autorizadas, deposi tos nas ca._i:r.~ economicns 
da União ou dos Estados. 

Art . 4.0 A prova de renda, a que se refere-
o n. 5 do. artigo antecedente, far·se-ha. : 

§ I.• Quanto á ronda provenienie de im· 
moveis : · 
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1°, si o immovel se achar na; demarcação 
;lo imposto predial ou decima urbana, com 
certidão da l'epartição fiscal de estar o im
movei averbado com vn.lol' locativo não 
·inferior a ;l00$000 ; 

2°, si o immovel não se achar na demar
cação de imposto predial ou decima urbana 
ou não estiver sujeito a este imposto: 

Quando occupado pelo p ;·oprio dono, pela 
·computação da renda á razão de 6 % sobre 
o valor do immovol verificado por titulo legi
timo de acquisição, por compra ou herança, 
ou por sentença judicial reconhecendo a pro
priedade ou posse, quer no nome do cidadão, 
ciuer no do sua mulher. 

Quando não occupado pelo proprio dono, 
pela cxhibição do contr<Lcto lançado em livt•o 
de notas, .1osde dous annos do alistamento, 
com a declaração do p1•cço do aluguel ou 
arrendamento do immovel, não inCorior (t 
quantia exigida. 

Si o titulo de propriedade> fôr• om virtude 
de permuta ou doação, a base da computação 
-será o valor sDbre o qual houvel' sido pago 
o imposto de transmissão de propriedade. 

§ 2. o Quanto á renda proveniente de in
dustria o profissão: 

1°, com certidão de se estttr inscripto mais 
de um anno antes, no registro do commer
cio, como negociante, corretor, agente de 
leilões, guarda-livJ•os, primeiro caixeiro de 
casa commercial, capitão de navio, piloto de 
carta e administrador· de fabrica ; 

2°, com certidão pa.ssada peJa respectiva 
repa1•tição fiscal, de possuir-se fabrica, offi
.cina ou estabelecimento commercial ou in
dustri<.\,1. pagando contribuição annual cor
=respondento á renda legal. 

3°, com certidão ou talão de pagamento de 
·.imposto de.industria e profissão ou de qual
quer outro baseado no valbr locativo de im
movei urbano ou rural, em importancia 
=annual não inferior a 20$, na Capital Federal, 
e 10$, em out1•as cidades e municípios da Re
publica, desde dons annos antes do alista-
,mento: . 

§ 3. o Quanto á renda proveniente de ti-
tulas : · 

Com certidão authentica que prove possuir 
o cidadão, desde um · anno · antes do al~sta
mento, em seu nome ou, si fôr casado, no de 
sua mulher, titulos da divida publica fe
deral, estadual ou municipal, acções de 
bancos e companhiás, regidos pelas leis das 
.sociedades anonymas e. depositas em· caixas 
economicas do Governo que produzam an
nualmente quantia não inferior a 300$000. 

· Art. 5. o São considerados como tendo a 
renda legal independentemente de prova : 
. i . o . O Presidente e Vice-Presidente da 

Republica, os membros da casa civil· e mi-

litar do mesmo P,·esidente, os p:·esiúentes on 
gover11adores e vice-p1'esidontt:s ou vice
governa.dot•c; dos Estados e seus secretarios. 

2. o Os Senado ees e De pu tados Federa.es ou 
ostaduaes, os vct·eadores, intendentes, pre
feitos municipaes o juizes do paz. em effc
ctivos exet>cicios. 

3. 0 Os agentes do corpo diploma.tico ou 
consular. 

4. o Os officiaes do exercito c da armada, 
bem como os dos corpos de policia e de 
bombeil•os fedcraes ou estaduaes, c ~mpre
hendidos os act.ivos e de reserva e os rcfor
mallos. 

5. 0 Os funccionat•ios publicos fedoraes o 
csta.duaes c municipaes, q11e tiverem venci
mentos annuaes superiores a GOO$, por em
prego de qne não pos,;:am ser domittidos 
arl nHtum, provando-o com certidão do The· 
souro Nacionn,l dos E:-:kulos on municipws. 

A mesma provi', sm•vit·ü. pan os funccio
rios a poson tados. 

6. 0 Os habilitados com uiplomas sdonti
ftcos ou litterarios de qualquer faenldaue, 
acadonli:~, esc~Jla ou instituto nn.:üont~l ou 
estl·angeiro legalmente re.conhe~idos. . 

O titulo comproba~orw sera o propr1o 
diploma ou docu4nento que o ~uppra,: ... 

7. o Os serventuarius provtdos vl&a: lCia
mente em o1ficio dejustiça cuja lotação não 
fôr inferior a 6008 por anno, prova.da com a 
competente certidão. 

8. o O.; que, dei!de mais de um anno ~ntes, 
exércerem o magisterio publico ou pa.~,t~cular 
ou dirigirem casas de educação e ensmo pa~· 
ticular, f1•equenta.La. por 30 ou ma1s 
alumnos. 

Servirá de p1•ova cert~dão pa~sada p~lo 
inspector ou dlrector de mstrucçao publlc<\ 
na Capital Federal ou nos Estados. 

s. R. C amara dos Deputados, 23 de· junho 
de 1903. -uorningos Guimm·aes. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Pas::;a-se á hora destinada ao expediente. 

o Sr. Tho.maz Aecloly (2° Se-
cretario, setvindo de 1.0

) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputado Manoel Ignacio Dias . Vi7 

ei1:'a, communicando que achando-se do~nte 
e não podendo por isso compat•ecer ás sessoes; 
requer lhe seja concedida Iicencn. de tres 
mezes para tratar de sua saude onde julgar 
mais conveniente.- A' Commissão de Pe .. 
tições e Poderes. · , 

Da Secreta.I•ia da Agricultura, Commetcid 
e Obras Publicas do S. Paulo, em addita.~ 
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m ento ao seu anterior officio n . 189, de 16 
deste mez, prestan!io informações l'e.ferentes 
á . importaç--ão de as,;uca.t· e quantidade do 
roes!llo gcnero no Estado de S. Paulo . - A' 
Comrnis:4io de,Agriculmra.e Industrlas Con-
noxas. · 

Requerimentos: 
De Manoel do Albuque rque Por toca.rrero, 

;pedindo pa~amento de I'Cncimentos a. que se 
· Julg:\com nireit.o.- A' Commissão de Orç-a
mento. 

De Antonio Par.'ciras, pedindo um auxilio 
.. pecuniario para levar a. olieito a. execução 

do qu:ldro de grandes dimensões, com roemo· 
ra.tivo du. jornada de Timdentes, quando a. 
ferros , com os seus companheh•os do infor
tunio, foi u•ansreriuo de Villa Rica. pu,t•a o ca· 
labow,-o da ilha das Cobms. - A' Coínmissão 
de Ül'Çamont.o. ·• 

· . Do p1·ofesS01' do CollQgio Mili tur Erne.'!to de 
14 Roviüre, pooindo um anuo de licença..
A' Commissão de Petições o Podel'es. 

De Manoel dos Rei;; Ferreira, pedindo 
aposontad01·ia pelos motivos que a.llega. 
A' Commissão de Fazenda e Industrias. 

. Co_ntinua. a. discussão do requt•rimento do 
Sr. Pa1•anhos Montenegro, oJierecido na 
sessão de 19 do corrente, cujo teot• é o se· 
guinte: 

· : c Re:1ueiro qu.e se poc(l. ao Governo a re
. m~ssa. -de umr~ cópia authentica do ·r egula
. ·mento n. 4 .855, de 2 do corrente roez, e in
. formações sobre as divergencias que se 
. "notam entre o mesmo regu.la,mento e a. lei 
:·n •. 859, da 16 de agosto_de 1!102, nos pontos 
; l'elatlvoa : . . 
·. - ·a) ao exame dos livros dos faUidos; 
· ~ · b) á. classificação dos creditos; 
'· :- c) .aos direitos dos credores contestados e 
:,in'iio.a.dmittido~ a t omar parte nas . concor· 
~;,~atas; · 
~'> a) á nomeaQ1\o dos synclicos provisot'ios ; 
'\ . 'as3im como sobi·e as disposições do citado 
(~·~gulamento acerca elos embargos ás concor· 
::.dMas, . ás liquidações das sociecades de que 
,"-fizeremparte os faUidos., e á. eleição dos syn
:;;~icol delinitivos ~ 
::·' ' · ·· 

;· ... :·':0 §r. Presi .. le:rit.e-Tem a palavra 
~io . Sr. Mello Mattos. , · 
~~.. . . 
;:<:· O .Sr. Hello Uatto11-Veo.ho hoj e, 
c;f;;r. Presidante,concluir de.commun ica.r a. esta 
;iQam<lr \1 as iml_}res.sões por mini recebidas do 
~es~ullo oompal'a.do, que o .nobr e Deputado 
:;;pela Babia. me sU\ilcitou .:a. fa.2et•, do no.vo l'e · 
~g~monto da.,<i fa.lleneias com a lei ra.~p,e
···."U.va., 
r .-:.:': 
ft.'· .. 

Cingi as minhas investigações ao quadru 
das matarias indicada~ no requerimento d\' 
informações proposto pol' S. Ex., e não 
me afastarei. do seu questiouario, o qu·.1l, di
ga-se de passagem, como tarefa para licção. 
l)arece·me um pouco exagerado, e antes . 
mais se as3emelha com um progra mma de 
pontos para sabba.tina. (Risos.) 

Fio da. magnanit~idade do nobre Deputado, 
Ol'a meu venerando mestre, que se dignará 
a10~en.d~r-m.e com ouvidos benignos, animo 
sereno e juizo fa.vora.vel, não · segundo o~ 
meus merecimentos, mas accordo com a sua 
benevolencia;; 

O 1° tionto do questionaria conoorne ao 
exame dos H vros dos fa.ll idos. 

Alflrmou o nobre Deputado pela Bahia 
que a lei expressa. e terminantemente dispoz 
que o exame dos livros devia ser feito pol 
peritos nomeados pelo juiz e em preseoÇa 
deste, mas o l'egulamento retirou in to i J•a.mcote 
essa a.ttriQuiçã,o do jniz e confiou-a oxclnsiva
mente aos synuicos e ti. commissão fiscal ; 
donde concHte que não só resulta violacão da 
lei como tambem o mal de impossibilitar á 
justiça procede1' contra osfallidos criminosos. 
p orque o ex"me-de·livros perde o caracter 
de c()rpo·de·delicto, feito da fo1•ma m<\ndada 
no regulamento, tornando-se impresta.vel 
pa,ra a formação da culpa. 
· No meu lmmillimo entender,o nobl'e Dcpn· 
tado pela. Ba.bia não tem razão. Dê·me li
cença de contestai-o. 

A lei de 1902 ma.nda. proceder ao levanta
mento do ba.la.ncp, inventario e exame de li
vros de dous modos ditre1·entes:-pelo syodico 
a u :d liado por perito de sua. confiança e de sua 
r esponsabil.da.de, e por peritos n omeados 
pelo juiz c na presença deste ; c, pois ante 
essa duplicidade rle lei, estabelecendo para 
o mesmo caso duas regras dift'orentee e que 
so excluem· era licito ao regulamen~ador 
preferir o preceito que lhe parecesse melhor . 

Foi o que fez o Go-verno, não so podendo 
p or isso cen~ural·o de ter infringido a lettra. 
da lei. · 

Mesmo o nobre Deputado pela Bahia fez 
uo seu discurso um depoimento que justifto<1 
o ~utor do regulamento e patenteia a iocon· 
grucncia da lei. Sã.o suas palavras as se·· 
guintes: 

«Deve dizer que na occasi.ão em que· dis
cutiu a roda.cção · final desse projecto, sali· 
entou o fa.cto de ter a Commissão ·de Rcda· 
cção, ao emvez de substituir o· ·que existia 
uo projecto, pela emenda apresentada pelo 
orador e approvada.· pela Camara, conser· 
vado am.ba.S a·s cousas . : manteve . a disposi· 
çã9 do projecto, que confiava o exame de 
livros aos syndioos, e, ao mesmo tempo, 
~ccrescentou a disposição que determina.Vtl 
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fosse tal ~xame feito em presenç-a do jniz 
pelos peritos pot· este nomeados. >> 

A' vi::;ta desse precioso testemunho do 
nobre D~putarlo pela Bahia , (; patente que 
e~ta_!a livre. ao ~o_verno dissip<tr a contra
tllCçao da, Im, ellmmando um dos preceitos 
destoantes. 

O reg';lla.metito adoptou o primeiro alvitra, 
f~tzendo mtervir a. commiss:'to t1sca!, inves
tida de at tribuições de <tdministt-adores pro
viSOl'ios da massa e o cul'ador d.as masms 
fallidas, representante dos interesses d ~. 
justiç_a, ~elador dos interes~es du.quclles quo 
por.s1 nao possam acautelal-o:3. 

O outt•o alvitre, não só oneral'Í<t a massa 
por ser mais dispendioso, como é a.té inexe
quivel nas grandes cidades, de enorme movi
me?to forense qual a nossa. ontlP o juiz não 
teria tempo e Yagal' para a.s~istü· a taes 
exames. 

: 0 Sn.. PARANIIOS .i\'fONTE!.'íEfilW- Etl fui 
jui~ d~ cummoreio muito tempo, e somprc 
asSJStl aos exames, em cidade importante u 
sendo eu juiz unico. 

rior; admüta-me, pol'ém, S. Ex. (1ue eu me 
pt·onuncie pelo regala.mento. 

Em face tios principias jut>Uicos é edden
te que o regulamento é que esüt certú, o que 
a lei cahiu em equivoco. 

Credor separatistn. só é o que estiver C'om 
o fallido em relação de condomínio ou so· 
ciedade ou herança ; ao pa:-::so r1ue o direito 
preferencial da F<~zenda Publica, dos Estados 
e municípios funtla-se em ceoclitos fiscaes, 
de onde lhes tlccorre um privilegio de cara
ctel' geral. 

Logo a variante entro a lei o o regulamen· 
to é uma. qucst~o de nomcnclatul'a, juridica, 
cabendo a vcrllade ao rogula.men to, que é 
o que está com a boa technica. 

A isto accresce uma consiucraçã.o de outra 
ordem. 

O d1•croto do 1890, no a.rt. 69, decla.
t•ava. credora separatista a, Fazenda Publica 
polos impostos uovido.:;: A loi de 1902, no 
art. 77, mant1WO essa graduação. Mas li lei: 
n. 2.21, no art. 86, revogou expres;amente o 
a1·t . 6!J do clocrato tle l~UO, mandando 
applicar o ~rt. 33 1 do decreto n. 848, á. 

O SR. MELLO MATTos - Nenhuma das chssificação dos creditos mt::: fallencias. 
comarcas honrada:-; pdajudicatum de V. Ex. Attendenda-se a quo <t lei de 19:12 repro
teve serviço igual. ou siquer approximavel llnziu ~ lei de lt:;9n, som declarar ex
ao desta Capit':il Federal, oni.le tres juizes pre:3samente r;wogada a lei n. 221, como 
não diio vencimento :~o trabalho. lizera, esta em relação á de 18!JO ; atten-

Impmcede ta.mbem o a.rgumen to do nobre dendo·se ainda. a que a lei n. 221, é 
Deputado da Bahia referente ao prestimo do privativa da jurisdicção federal, a que estão · 
exame dos livros para corpo de delicto. Não sujeitas as causas da Fazenda. Puhlica ; at
é de necessidade pa1•a a a.cQão criminal tendendo-se ainda a que <t disposição alludi
contra o fallido e seus cnmpl.ices que o da no art. 86, foi consolidada nos arts. 84 e 85 · 
exame dos livros tenha sido lavrado com as do decreto n. :3.084, expedido em execução do_ 
formalidades de um auto de corpo de dellcto, art. 87,da sobreU.italei n.22l; segue-se que,em . 
Depois·de qualificada culposa ou frauduLenta ta.es condições, o novo regulamento das fal
a. fallencia, é que· começa. a acção criminal, lencias, tend.o em mira evitar a dualidade -
sendo o p1•ocesso anterior apenas um do- de classificações, as inevitaveis annullações 
cumento de instrucção, ficando o jnizo e o de proc:;ssos, manteve o preceito _ da lei 
ministerio publico livres e desembu.raçados n. 221 e do decrPto n. 3.084, sendo tambem 
de requererem novo exame, quaesquer dili- de se fazer notar que, com a mudança de 
gencias ou corpo de delicto com as solemni- classifica.ção credítorüt, nenhum prejuízo -
dades do processo criminal : é completa- soffrem os direitos da Fazenda Nacional, Es
mente inexacto ··que o exame segundo o tadua.l ou Municipal, porque ficam plena
molde do regulamento impeça ou frustre o monte resguardados pelo privilegio gm•al 
processo para punição dos failidos crimi- sobre o activo da massa .• 
nosos. · · Assim 1•espondüla esta parto da interpor-:., 

Portanto, afiguram-se-me insubsistentes as !ação, vamos á seguinte. . : 
duvidas levantadas pelo nobre Deputado da O 3° ponto do questionaria entende com os<: 
Bahia respectivamente ao primeiro ponto do dil•eitos dos credores contestados e não ad...: .;; 
seu pedido de informações. mittidos a tomar parte na concordata; _ ~-

0 1° ponto do qtiestionario occupa-se No discurso do nobre Deputado pela Bahia t 
da classificação dos creditas. . deparo este topico (lê): - ,. ·;: 

O nobre Deputado pela Bahia exüanhaque, « Pasw a tratar dos credores contes-<~ 
tendo a Jei classificado a Fazenda Publica, o tados que não são aclmittidos na reunião ,~· 
Estado e os municipios como credoras sepa- para a concordata, que o dec1·eto n. 917 ·: 
ratistas pelos impostos devido.,, tenha vindo dispunha que, no caso de fazer valer . os ,,.
o regulamento desclassifical·os e colloc~I-os se~s.direitos em. acção ordiuaria., não fica.:va.~ ::: 
como credores privilegiados, em classe mfe- • SUJOltos aos elfe1tos da concordata, ·>'I 

-<rJ 
<' I 
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Esta disposiç,ão foi conservada no projecto, · O credito contesbdo, e mandado inclui r 
não se lhe fez emenda alguma, e tüoda na póde irnpossibilitat• neste caso o seu cum: 
ultima redacção ella vem naquelles termos; primeflto ou exilcução, da.hi resultando a su:1 
mas na publicação da lei sub$tituiu-se a pa.- rescisão e praseguirnento da faUencia,- nos 
lavra-effeitos-pela palavra-creditas- fi, termos d:1lei de 1982, art. 57, lattra b. 

· cando uma rnixordia (lUe não se entendo. Dodarada a f~llcncia, pr.)Ya[e_,crtt a gra
·0 Jacto é que o que quiz o legislador foi quo duação, ou o cl·edor, antes contestado, tet•;1 
a.quelles credores não ficasõem sujeitos aos a que lha competir por direito ! 
eífeitos da concordata, ma,s o regubmento Ne;t<ts condiçõ,,s, o com a.~e.-to, substituitt 
dispoz justamente o contra.rio.>t a. lei de 1902 a p:J.Ia.Ha effeítos por cJ·edítQs . 
- O nobre Deputado pela Bahia enganou-se, Elfectimmente para a for mação da con-

_,desculpe-me falla.r assim, quando di~se que a corda ta ueve preceder <t lish dos eredore~ 
aeçiio que tem d .t•eito é a. ot•Jina.rLl,; e qu::mdo organizada polo syndico e conimissi'í.o fi;c<d 

: disse que na publicacã.o da lei rlas fll.ileocias apurada :~fina,! emrJunião do :1l't. 48, .depDL; 
. foi.trocilodo o voca.bulo-ajfeilos-polo vo~a- de decididas (<trt. ;)0) as r eelttmaçõos sobre 
bulo-creditas. S. Ex:. não ignot·a que a os ct•editos ind.evicla.mente inscriptos uu ex-

. ncçãv p~tra a especie alludida. é a summa.ria. cluidos. · • ·· 
O Sa. PARANUOS MONTENEGRO -f 0 meu A e.;;ses cverlitos apt•oyados para a concor-

discurso estli. mal ro.~umitlo e publícadl) sem data nã.ll fie:tm suj)lt.os os credores contesla,
a. minha l'GVisão. · ·• dos, excluídos ipso (acto da aUuJid:1 lista . 

M'LS, uma. voz julgados logilimos, nella. do
. O SR.. MELLO MATros-Assim o compro- verão set' incluiJ.os ou additudos para o~ 
bendi. respectivos pagamentos. 

Por inspo~ção occulat• que procedi no au- .Si o numm•a do.> contestado.> io6uir sobra o 
· togr .pho parlamentar da lei de fallencias. computo legal do passivo, e verifica ·-se .ter 
.1\aranto que a pala.vra. alli ompt•e,;-a.da é- sido insuJilcientó, a concordata, om taes con

"cwerlitos, Quanto á omissão do adverbio de dições, devenl. ser rescindida (ar t. 57); nunca, 
neg~ão que preced'a. ao verbo-(tcafúo-é. porém, liberar .dos seus elfeitos ct·edore~ que 
certo que o~sa. houve; mas a supp~ssà? do não sejam da, m:J.Ssa, do ' ~ominio (L'eí viodi

>adverbm fot acertada, porque ella nao tLDh:.t cantes), se·pa.ratistas, privibgiados e hypo
:1,'aZ:lo de ser, e estava na lei por maniresto thecarios, os unicos excluídos peta lei (ar t. 54, 
. .enganiJ·. PermaneC'.eodo a negativa, da va·se alínea) d,~ sua deliboril.ção, sob pena de fica · 
· o absurdo de fica'rem 03 chirographaríos mais t'em equiparados aos chirograrh;~.ríoJ (§ 2•) . 
·;garanti .os que os preferenciaes: seria muito Pondera o n obre Deputado pela. Bah ia que 
· pl'efel'i vel a. si tuaçã.o de credor contestado ; é a propria lei de. 1902 quem vacilla e se 
~,até valia a. pena. procurai-a.·. - contradiz. na ·sua · ·terminologia, porque no 
:·: · ... .A homologaçl!o de ·concordata não tem ou- at·t. 54 , §. 3•, dispõe que os credores 1tão 
·;tro eífoito, nem outra. força,' juridicl\ que o ficam snjeitos, ao passo que no art. 121 dis
:' da; · obrlga,teri\!da.de para.· tojos o3 cre.ioros, põe que os credores ficam sujeito~; naquelle 
; sem outro privilegió ou garantia que o do artigo rofei'e·se a. c1·editos, {3mqnanto que 
~)l.ctrvo·commum do fallido. Da.hí' o disposi- neste outro artigo refijre·se.a eff 'eitos; mas, 
" . .tlvo do art. 128 do· decreto de 1890 o do como a ·concordata t em sempre o' mesmo 
i.árt. 121. da lei de 1902, quanto á. homologa.- valor e a mesma obrigatoriedá.de, quer seja 
;'~~ii;o de .. accordo ou concord!l.ta preventiva. da - ~uspensiva., como no primeiro caso , quet• 
B.l:à!lM~i.a., tornando obrlga.toria. ,para todo;- os seja preventiva, como. TI!J segund() c_aso-o 
f~~ores ~hi~ogra.pharios . ..· que se conclue é que o ,proprio legislador 
~;'>; .. Desobrtg!l.r ,os credores contestados. dos não sabia o qil:.J queria, fez uma lei errada.. 
~'?~ffeitos d& concordata. é dar-lhes classiftcaçJ.o 0 SR. P.A.IÚNJ-!OS MoNTENEGRo ~ Então 
~7-o!l.graduaçãoque só Jlódoad'vir da natureza v. Ex. já. reconhece que a. lei tem err0s e 
,Z:~pecial.do credit!>. Seria tornai-os rai vin-
f- !llcan1es ou privilegiados~ nuHíftcando por e:x:travaga.ncias? · · • 
~.<f.:ompleto a coucçmla.ta e respectiva. homólo· o Stt. MELLo MATTos.:_Nuilca. ··o neguei ; 
;'g,aQii;o, sem outra previiiã.oque a de ta.vorecer ma& lembre-se V. Ex. que_ a leifoi feita pelo 
i> a' fraude. ·. Congresso, e portant o, o Governo ·não tem 
~/.': .. ~}credor c.ontestado ·a julgado legítimo culpa. ; em que divergimos é na opinião 
~:@ll• . por oc~asião da. sentença, estar em ·sobre o regulamento. 
~JSl~Uação do: . . . . . . Pa.l'a provar, sr, Presidenta, quanto estou 
:~: ,Jo; ter, o fallido cumprido a concordata e ao pai' dos defeitos .da lef originaria, vou 
{~';().~ ter outros bens, que ·respondam pela exe- indicar a esta Camara um, collossa.l. 
j;,.c_~ção; . ·· · No art. 76; a. lei, enumerando os credores 
r{i :~.achar-se em situação de não esta.r ainda r eivindicantes, cstatuó o seguinte na lett ra. 
~'fC.~pJ;ida a concordata.. h (lê) ; 
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«E' reivindicante o credo1• antes da. en-~ juiz de nomea-r outros que não os das listas 
trada da cous~.» organizadas pelas juntas commorciues ou 

O que deveria e3tar impresso era isto: jui'z de direito. 
<<0 vendedor depois da entrega, da, cousa.. 0 decreto de 1890, no paragra,pho unico 
(Sensaçao e nwl'1nw·io.) · . do a,rt. 58, dispunha, que-os synuico~ e os 

O SR. PARA:-mos MoNTi~NEGRO _Ainda membros Ja. commissão fiscal seriam eleitos 
mais es::;a ! ... Tlnln~mQ passado despeece- por votação nominal, que representasse mais 
bido. da metade do valor do passivo; e no art. 65, 

~ 4° que, no ca.so de de:ltituição, seriam sn1J· 
O SR.. MELLO MA.TTO~ -- V. Ex. admi- stituid..,s provisoriamente por nomoaçã.o do 

ra-se~! ... Pnis ouça mais: esse erro de juiz, e definitivamente pelos cre loros, na 
palmatoria deu-se porque a lei de 1902 co- fórma do paragraphu unico do art. 58. 
piou servilme11:te a-de 1800, art. 67.1Jttra 71, A loi de Hl02, no art. 63 repete o art. 58 
.que est:;~.va 1mpress:1 oxactamente com do decreto de 18\10, mas· sttppt•irl)iu o para
aquelles erros. (lê): gra.pho unico. 1·: no art. i3,§ 4·•,reproduzindo 

O SR.. P.A.RANHOS Mo:nENEGRO _ .Jcí vê o § 4o do nrt. 05, m:tnda, no em unto, 
v. Ex:: que a lei de lúJ2 é, como eu disse, observar a fürma do paragrapllo uni co do 
um monstro. art. GB, poe ella. :;npprimitlu. 

Nessa emot•genl'ia, o regulamento tovo de 
O SR. MELLO MATTOS- Concordo, mas adoptrtl' no art. 253 e i):tragraphos o cl'itorio 

reverto o seu juízo contra a prJpr·ia itrgu- do at·t. 126 (la lei-o voto da maiol'ia do.~ 
mentação_de V. Ex. e em !'avo r tio Govern·1: presentos; o q tmndo não obtida ess~t maioria. 
si a lei é um monstl•o, o re.~ulamonto não fazer o jniz a, nomc:.tçã.o, como um corollario 
podia ser bom feito sjnão emendando-a, cor- da revelia dos credores o a praxe observada 
rigindo·a, e, portànto, o Governo deve ser em totlos os incidentes dr.sb natureza.. 
louvado e uão censurado pelo regulamento . A opçi.o do art. 253, § 2° do regulamento., 
que fez. quanto á no'moação tios gyndicos pelo juiz. 

A contradicção e incompatiblli.dado do dis- Oa maioro3 croJo1•as, no período da 1milio, 
posições da lei de 1890, co1•rigida~ pela 1oi não s:to os mesmos apresentados pelo i'allido, 
de 190:.:', harmonisando os eífeitos da concor- po1• occasião do ser 1·cquel'ida <t falleneia. 
data prev ·ntiva e suspensiva da fa.Uench, Não havendo. portanto, motivo para. as 
justificam portanto, o texto do art. 235 do justas apprehensõeJ dl> Scnadof; quanto ao 
regulamento, e a interpretação nQlla dada á modo da. nomoaç.To elo ~yndico Jn·ovisorlo . 
. corrigcnda do art. 45 § 3o do decreto de Os credores, no período da união, presu- : 
1890 pelo do art. 54 § 3° da lo i do 1902. o arL 54, alínea, da lei de 1g02 manda. mem-se verdadeiros, em vista do processo 
computar para a votação ou deliberação da estabelecido pela lei, e do qua,l não se poderá· 
concordata sómente os creditas reconhecido:l prescindir, pa.ra a. sua devila admissão e 
verrlaleiros e ·admittidos ao· plssivo, com classificação. Pr~s:tmpção corroborada ainda 
exclu:-:;ão dos credores da massa e de domi· pelo processo das reclamações contra os que 
·nio (reinvindicantes), separatistas, privile- forem indevidamente admittidos pelo syndico. 

e commissão fiscal. 
giados e hypothecat•ios. PassE'mos a outro asmmpto. 

Oregulamentonoart. 226 estahclecearegra 
-quanto á votação dos verdadeiros e admit· 5. 0 Ponto. Embargos á concordata. 
·tidos ao passivo,· e implicit\ exclusão dos O art. 55 da. lei de 1902, assim como o -
não verdadeiros, excluídos do passivo. art. 46 do decreto de 1890, m'l.nda que a . 

No § 1 o figura o caso dos Cl'edo1•es da massa, concordat'l. sej:1. acceita, ou rejeita.Ja :na. 
reivindicantes, separatistas, PI'evHJgiados e mesma. reunião. E· dispõe no paragraphp 
·hypothecarios cJncorrerem á deliberação, unico que- não havendo credores dissi~ 
ficando equiparados aos chirogi.•apharios, hy- dentes, acoilcordata, qua·1do acceita, coósi· 
pothese figurada no§ 2° do art. 51 da lei-. dera-se· homologada para produzir todos· os ·: 

No § 2° prevê sobre o c:1so de ser o credor· seus effeitos; si,_ porém, houver credores'. 
-chirographa1•io e. tambeUI privilegiado. di::!isidentes. o juiz assignar-lhes·ha o prazo 

E dest~ sorte fic:t resPondida a· terceira de cinco dias para formula1•em seus em-_.: 
•pergunta de informação. bargos. . . . .. · · 

O 4° ponto do questionario versa· sobre a Ora, estabelecendo, como estabelece a lei.i' 
nomeaçã~ dos syndicos. cert~.s e determinados requisitos para a f?r-· -

No requerimento do nobre Doputado pela maçao da concordata, os embargos dos d1s- . 
·Bahia está escripto -syndicos p1•ovisorios-, sidentes não podiam ter outras causas; que ·: 
·mas é equivoco, porque a nomeação de syn- 'não as enunciadas no ·art. 231 do regula::.
dicos provisorios é especialmente ·regulada mento,e nelle declaradas como meio legitimo:-.,, 
;pelJ art. 16, § l 0 da lei, sem ·arbitrio para·o ou raz~o relevante para anão homologaç~.9.!." 

Vol. II . i6 .. 
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da concordata.. Ou!.ra, porém, é a hypotllese !idade do rr~ulamento, quo aqui eij)anto 
do art. 57 da lei;consubstanciada no art.247 debatendo. ' · 
do rogula.monto,os embargos do art.23l teem Já. é temp:> de me crüar, para que a no.'sa 
por fim impedir a homologação, o pedido de attenção se volva a outros a<!sumptos grave~. 
rescisão tem por fim invalidar a concordata que esperam nossa decisão. · · · 
já homologada e os effoitosdella decorrentes. A nltção espreita-nos anciosa e tem mui ro 

Segue-se o assumpto das liquidações dM a oxiglr de nossos trabalbos. Mas trabalhe
sociedades de que fizeram parte os fallidos. mos (ironicamente) com fervor o acerto. a 

E'. o 6• ponto do questionaria. expe!'ímentar Hi fazemos cessar,e nunca mai~ 
O art. 2õ da lei de !902, reproducção do demos causa,ãs saudade:; é aos suspiros pelo 

art. 19 do decreto de 1890, declara dissolvida resurgimento do extincto lmperio,de que nos 
de pleno direito a :;ociedade de que o fallido deu no1icia o nobre Doputado pela Bahia. 
fó1• socio solfdario ou commanditarío em E a proposito doste episodio do discurso 
commandi~a ~imples. de S. Ex., devo uma r.:Jpfl.ração, que d e !tom 

~· um corolla1'io da incapacidado Ioga!," de grado vou da,r. 
que é fel'ido o falli ~o pela sentença dec!a. 
ratoria da fallencia. l.:m brilhante j ornl\listrt, gar rulo e tnr.-

0 d t ·t h 1 d vcsso, em elegante chronica política, a meu 
ra, a concor a a :tece! a e orno oga a rc>peíto, obsequioso de condescendencias li

não libera o devedor do.~ elfeitos da fallencia, songeiras e amabilidades captivantes, fez 
art. 53 da. lei. · b d d · · t fi 

Conscguintemente, emquanto perdurarem amas or a uras Jocosas, comquan o nas o 
esses eJI'eitos, a sociedade, de que f&zia parte leves, em torno da situação que nos creou 
0 fallido, não poderá reconstituir-se; a li- a.quelle incidente ; mas o gentil escr iptor 
quidação fia de proseguir fatalmente até não acertou com o meu intuito, pois eu não 
que, cumpt•indo . 0 fa.llido a concordata e quiz mettar á bulha o nobre Deputado pel:t 
,julgado relutbHitado, arts. 53 e 97 da lei, B_ahia.; quando glozei as pa.lavl·a.t~ de S, Ex.' 
.seja dexoneraclo dos effeitos ci\·is e criminaes não foi ['Or deprimíl-o, nem tual-o com 
.da fallencia. · suspeição de monarchista. 
_ E .com esta matel'ia. esgotei, Sr.Presidente, O SR. PARA.NHOS MoNTENEGRO- V. E:ot. 
o progra.mma lia sabbatina (1·iso) em que o fez·m ~ justiça. Não sou monarchista, m a& 
'nobre Deputado pela Bàhia me seduziu a acho que a monarchia tinha muitas causas 
metter-me, correndo o rbco de sahh··me mal. melhores que a Republica. E como eu, 

0 Sa.· PARANHOS MONTENEGRO-V, Ex. pensam outro3 republicanos, _ 
sàhiu-se ta.lentosamente. O Sa. CALOGERA.S- E ou sou um delles,. 

O SR. MELI.b MATTOS- Peço perdão â Ca- apezar de republicano historico. 
ma.ra de ter a.husad.o tanto da Slla benevola. 
attonçã:o (nito apoiados), mas 011 csta.Ya abri- O SR. 11ELLO MATTOS- Sou· incapaz de 

d d desrespeitar o collega, mórmenta a um do 
ga o, já não igo a. tentar con-.·encei' 0 no- pJrte de S. Ex. Triltuto aos cabellos brancos 
bre Deputaifo pala.Bahia, mas ·procurar dar ·um culto supersticioso, qus se transforma 
mostra de que o procedimento do Governo ê 

. bem explica.vel, tornando-se portanto com- em idolatria exaltada, quando foi -ao serviço 
pletamente ocioso pedido de infol'mações que da Patria que elles se d escora ram om cãs. 
ap1•asentou á apreeiação dt'lsta assernbléa o (Muito bem.) -

b d b Puz embargos. á phrase de S. Ex. para 
•ú() re DJputá 0 pela Ba ia. contestar o allegado e peili.r justiça em prol 

. Acredito que S·. Ex:. foi movido ao seu re· d•1 Republiea, porque sou de pat•ecer qn~ 
querimento só pelo amor que dedica ao di- sempre é perigoso deixar corre ~ á reveJiu, 
1·eHo, espacialmente ao commerciál, de q ti e qualquer citação contra os creditas desta. 
<l;S:Ia.longa pratica de magistrado diligente As diversas classes sociaes da. nossa patri~> 
é.provecto o fez emerito especialista ; com· ainda estão de tal modo -impregnadas. de 

·tudo ma é licito .esp3rar qtie S. Ex. appliq ue' trâdições monarollicas, que é_ preciso não 
tambam o seu zelo ao estabelecimento e c on- deixar pasS<tr em descuido nada que as avi
s~r:vação das boas praticas pa.Í'lamental'e~. vente; busquemos an tes a todo o transe 

· CQm as quae3 reputo por i"llcompa.tível .o pe- fazel·aS esquecer. ·procurando convencer a 
· dtdo-deinformaçõ~s que está em discussão. todos os brazilelros- de que a Republica,como 
. · Tenho para miln, Sr. Pcesidente, talvez a vamos tendo, é o melhor de todqs os go
devido á.minha p:mca· eX:peri~ncia . de nego- vernos. 

_ ()ios.po' iticos, que o requerimento do nobrs Não nego que a Republica é · plania; de 
,J)ep\(Gil.do peLI B:i.hia, visto o seu objeClto, não natureza. a se cdar: e fructi tlca.r com lentidãc 
·se·..compadece com a. indole do no~so systemà. e difiiculdade; mas, si- todos os cidadão~ 
-de -pl'asidencialismo. Não colloco porém a verdadeiramente pat riotas se dispuzei'em a 
·:p_glernica -neste terreno_, sinão no .. da _lega· -trabalhar com diligenoia e abnegação em 
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beneficio della, o crescimento sm·â mn.is 
pro~pto, clla não tardará em converter na 
realidade as esperanças fagueiras e deli:~iosas 
com que veiu alvoroçai' o BPazil, chegará :~ 
reerguel-o e conduzil-o ao estado f'elicissimo 
e glorioso a que é apto. 

Varios dn.quclles á que tem ;-;idi> commet
tiJa a tarefa de acclimatar e desenvolver a 
nova instituicão implantadé~ em nossa cara 
Patria, parece só terem posto empenho>; e 
cuidados em convencer a nação que a no:-;sa 
natureza social é impropria á. vida e cultura. 
da. mimosa e tenra planta, sem attendm• a 
que no exHo da cultm•a ent1·a por muito a 
perlcia e dedicttção do cultivador, amanho do 
~olo e cuidado do sub-solo, onde a planta 
mergulha e alastra as suas raizes em busca 
de nutrição, bem como do trn,tameuto da 
planta. 
· Só um trabalho pertinaz, inte!ligcnte e 
sincero, que desb1•ave e modifique o te1•reno 
social, de:-:~d.e a superficio att~ as mal:s pro
fundas cam(),das,póde s~r fecundo e regene· 
rador. 
Demais disso ainda é nece.ssario extirpat• 
os parasitas, molestias e ínsecbs damninllos, 
segar os 1·enovos que forem hrotundo incon
venientemente, afim de que não consumam 
elles a seivu. e não tirem a vida á planta, não 
a deformem e degenerem; é mistC'r, emfim, 
ser incansavel e zeloso, ter animo e valot·. 

Não malslnemos, rois, a Republica; não 
descreiamos da nossa fé politica; não perca
mos as esperanças, .não nos deixemos levar 
ao desalento. Ao envez disso convoquemos a!-3 
nossas furça':l, tl'abalhemos com energia e 
pe1•severança pola consolidação e regenera~ 
ção da Republica, que chegaremos a viver 
felizes á suasambra,.de fr.:>nte alt.iva,coração 
desfogado de s:wdades, teremos vozes de ale· 
grüt e enthusiasmos, colhendo os doces e ma
ravilhosos fructos da nossa civUização, si não 
ê chimera a perfectibilidade humana, sinão 
ê phantasm11goria. o progresso social. (ll!uito 
bem. Bravos. O oraclm· lfelicitado calorosa
mente.) 

Votaç~ã:o do projecto n. 24 :\, de 1900. 
determinando que na.:;; causas em qne úecahir 
a União Federal ou em quo~~ Fazenda Nn.
cional ~õr condcmnada a qualquer paga
mento, Incumbe ao Procurador SeccionaL da 
R~publica, seus ttdjLtntos e ajudantes. respe
ctivamente aos feitos om funccionarem, o 
não aos juizes de secçào e seus substitutos 
int~rporem o competente recurso de appel: 
laçao, com parecer e emendas da Commi"shu 
de Constituição, Logi5htção o Just.iç·a, (2a dis· 
cus::;ão); 

Votação do projecto n. 61 A, úe 1900. 
determinando quo a acçã.o de que trata o 
art. 13 da lei n. 221, de .20 de novembro de 
1894, só poder<\. ser exercitada pelo processo 
estabelecido nesse mesmo artigo e dando 
outras providencias, com substitiutivo d<t 
Commiss;'i.o de ConstitLliç~ão, Legislação e Jus
tiça (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 410, de l90.2, au
tol'ÍZ'tndo o Poder Executivo <t abrir ao Mi· 
nisterio da Fazend<t o credito de 1.000:000.~, 
supplementar il verba 17 do u.rt. 23 da lei 
n. 8:34, de 30 úe dezembro de 1901 (3:1 dis· 
cussã.o); 

Votação do projecto n. 257, de 1901, auto· 
rizando o Poder Executivo a abril' ao Minis
teria da Industria, Vlação e Obras Publicas 
o credito de 3~962$012, supplementar á verba 
Ga -Correios-do art. 9° da lei n. 746, de 
29 de dezcmbt'O qe HIJO (3a discussão); 

Votação do projecto u. 5, de 190:3, autori
zando o Poder 8xecutivo <.t abrir ao Ministe
rio da Industria, Viação e Obras Public:.ts o 
credito extraordimtrio de 2~:983$340 para 
pagamento de vencimentos de aposentadoria 
devidos ao engenlwiro Emilio Odebrecltt 
como chefe de dis&ricto. da Repartição Geral 
dos Telegraphos (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 6, do 1903, autori~ 
zando o Poder Executivo a abl'ir <l.o Minis-. 
terio das Rehr;ões Exteriores o credito de · 
120:000$, ouro, snpplementar á verba -
Ajudtts de custo- 5a do art. 8° da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de 1902 (2a discussão); 

Vot:.tção do projecto n. 7, de 1903, t<;~rnando 
applicaveis ás obras da compotencia da 
União e do Disl.ricto Federal as disposic;ões 
da lei n. 816, de 10 de junho de 1855, com as· 
alterações quo propõe (2a discussão); 

Votação do projecto n. 9, . do 1903, auto· 
rizando o Presidente da Republica a. abrir 

O S~. Presid·e1_1te-: Não have~do ao Ministerio da lndustria, Viação e Obras 
nada ~a1s a tratar, de~I~no pa,ra amanh<~ a Publicas 0 credito especial de 1.100:000$, 
a segum te ordem do dm · para occorrer íts despezas· a realizar · nos 

Ninguem mais pedindo u palavra, é encer
rada a. discussão do requerimento do s·1·. Pa
ranhos Montenegro, ficando adiada a vo
tàção. 

Votação do projecto n. 276 B, de 1902,' exercícios de 1903, 1904 e 1905 com a repre
relativo á emenda do Senado ao lprojecto sentação do Bt•a,zit na, Exposic:ão Universal 
n. 276 A, dest~ ~tnno, que autoriza a con- de S. Luiz dos E:3tados Unidos dtlo America: 
cessão de um a.nno de licença ao juiz de secção do Norte (2a discussão); · 
do Estado do Paraná, Dr. Manoel Ignacio Votação d:<> projecto n. 1:3, de 1903, autori· 
Carvalho de Mendonça (discttssão unica); zando o Poder Executivo a abrir ao· Ministe~ · 
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iio da Marinha o credito extraordina.rio de tcrio da Industria·, Viação c Obras Publicas 
1:654$132, para. pagamento de dill'erenças de o credito cxtraordinario de 30:000$, pa.ra 
soldo e etapas aos officia!ls do quadro extraor· oocorrer ás despezo.s com a recepção das Es
din:.wio o da reserva (2" discussão) ; . tradas de Ferro Bahia ao S. Francisco, ramal 

Votação do projocto n. 14, de 1903. auto· do Timbó, Recife ao S. Francisco, resgata
.riza.ndo o Poder Ex:ucutivo a abrir ·ao Mini~- das em virtuie de autorização legislativa 
te1•io da Justiça e N'egocios Interiores o cre- (dis<lussão unica.); 
dito extraordinario de 17:919$354, para. Votação do projecto n. 18, de 1903, ftxanitJ 
occorrcr a.o pagamento dos vencimentos do .as forças de t erra para. o exercício do 1904 
consultor geral da. Republica e respec&ivo (2a discuss5:o); · 
gabinete, no .:orrente exorcicio (2a dis- ·1• discussão do projecto n. 4 A, de 1903, 
·cussiio) ; · . transferindo da cidade do Rio Pat•do par:\ 

Vohç.ã.o do projecto n. 15, · d~ 1903, auto- a de Porto Alegre a. Escola PreparMorh~ 
riza.ndo o Poder Executivo a. abrir ao Mini8· e de Tactica da.quella cidade. ficando para 
tCI'io na Giler1·a o credito extraordioii.rjo de isso a.utJrizi.t.do o Governo a abrir o nccessa-
2.000 :000$, para ·oacor;•or ás despeza.s com a rio credito; 
mobilização das .forç.as do Cllercito, em Con\inuaçã.o da discussão unica do projecto 
occupaçã.o militar do territorio do h:ere, no n. 285 c, de 1902. relativo ao additivo das
corrente exercício (24 discussão); ' . tacado na 3• discussão do projecto n, 285 A, 

Vutaçã.o do projecto n. 2 A, de IW3; pro- desteanoo, reformando a lei eleitoral para 
roganJopor 360 dias o prazo de que trata. o .as elei~ões fedcraes; 
art. 2" do eapitulo 5° da lei n, 939, cl.e 29 de 3• discussão do Pl'ojecto n. 99 B, de 1900, 
dezembro de 1902, a contar do termo a.ssi· reQrganizando a. justiça do .Distt'icto Federal, 
gnado no .referido artigo e dando outras pro· com ·as emendas ao mesmo offerecidas em 
·,.idencias, com substHutivo da maioria da 3• discussão; 
·oommissão de Constituição, Legislação e · · d 
J~tstiÇa, voto em separ~do do·sr. Frederico. 3• discus;ão do pt•ojactó n. 146 A, e 1901, 
Borges e impugnação a este vo\o pelo Sr. instituindo regras pa.1•a. o cstabelecimenJ;o 

de Em prezas de Arma.zens Geraes, dutermi
.Ailgelo Pinheiro, membros da mesma Com- nando · 0 8 direitos e :J.'l obrigações · dessas 
mü;siid Q" dtseussão); d "" 'd 
: Vo&açao do pt·ojecto n. 4ll, de 1902, reJa- cmpr.Jzas, com emen :ts ouet•ect as ao mes. 

tivo á emenda do Senado ao: projecto da Ca· mo p!·ojecto. · 
1nara dos Deputados n. 70 A, de 1901, qué . Levanta-se a. sessão <ís 4 ho:·as e 10 minu· 
autoriza o Pflder E:{ecutivo !'-abrir ao Minis· tos da. tarde: 

AC'rA DE Zi DE Jll'NKO DE i903 

Ao ine.io-dia proce·de·se á chamada a · que Carlos,HerineuegiJU.ó,de MoraesFilho,Aquino 
l!espondem os Sr:L Paula Guimarã.es, Alencar Ribeiro; Carlos Ct\Valeanti; Lalilenha. Lins, 
:qjJimarães,~Thomai ·Accioly, Bricio Filho, Paula Ramos, Vespasia.no de Albuquerque e 
.·R<>4.rjgnes Fernandes, ' Christino Cruz, Tho· ·Homeil1 de Carvallio. (36) : · . ' 
·l!l!lZ Cavalcanti,. Eloy de Souza; · Trindad.e, Deixam de ·oomparecer c·om causa partici
)\~tbur Orlando, Rodrigues Daria., Felisbello padil. os Srs. Oliveira Figueiredo, · Julio de 
froire.-Domingos Guimarães, Eugenio Tou- Mello, Wa.nderley de ~endonQa; Joaquim 
!'.lpho, Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Ro· Pires, Carlos de Novaes.- Jo3é Euzebio, Ur· 
4Í'igues. Saldanha, Mello · Mattos, . Laurindo bano . Santos, Luiz Domingues, Guedelhv. 
~PH,a; Vaz de Mello, .· F1•anciseo Bernardino, Mourão, Dias Vieira, Anizio de Abreu, Be· 
.c•r.jos' Ottoni, Carvalho Brito, Lindolpho zerrll Folltenelle; ;'rancisco Sá., _João Lope~, 
Caetano·,. Olega1•lo Maciel, Padua; Rezonde, Frederico Borges, Pa!lla· e S1lva., Soares 
Mol'eira da Silva, Ferroira Braga,. Pauljno Neiva., Ern1~rlo Coutinho, Malaqui~li Gon-
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çalves. Cornelio da. Fonseca.,Esta.cio Coimbra, Domingos Masc.u•enhas. Diogo Fot•tuna. e 
Pedro Pernambuco, Angelo Neto, Raymundo Campos Ca.rti~1·. 
de Mira,nda, Joviniano de Carvalho. Neiva, 
Tosta, Felix Gaspar, - Adalberto Guimarães, 
~atyro Dias, Paranhos Montonegro, Marco
Imo Moura, Bernardo Horta, Pereira Lima, 
Cruvello Cavalcanti, Paulino de Souza, Adal
berto Ferraz, Arthur Torres, Eduardo Pi
mentel, João Luiz Alves, Leonel Filho, Ro
dolpho Paixão, Cosh .Junior, Francisco 
Tolentino, Barbosa Uma, Xavier do Valle, 
Victorino MontQiro, Cassiano do Nascimento 
o Alfredo Varella•. 

O Sr. Prel"llldentc-Respondera.m 
á chamada apenas 3ü S1·s. Deputados. 

Antes de dar a or,lcm do d.ia, devo com
municar aos Srs. Deputados, que amanhã 
não póde h~ver sm.Hão, devido ao facto de 
ter de to ma.. I' posse do seu cargo o s l'. V ice
Presidente da Republica. 

Convido os Srs. Deputados a compa1·e...c 
cerem a esse u.cto q no se l'C ;.lizar:.t á. l horw 
da tarde no edifido do Sena'.lo. 

E som causa, os Sr.~. Sá Peixoto, En~as 
Martins, Raymundo Nery, Aurelio Amol'im. Designo pal'a sexb.-feira, .~8 do corr.:mte, a~ 
Hosannah de Oliveira, Passos Miranda, Ar- me;;ma ordem do dh dL• hojo, isto é: 

thur Lern.os, Rogm•io de Miranda, Indio do Votação do project .) n. 2i6 B, de 1902, re
Brazil, Antonio Bastos, Raymundo Arthur, lativo it emenda do Senado ao 1n·~jecto nu
.Toão G[tyoso, Virgílio Erigido, Eduardo Stu .. met•o 276 A, deste anno, que :mtol'iza a con
dart, ~ergio Saboya, Gonçalo Souto, Tav<1res cessão de um anno de liccnç~t ~1.0 juiz de 
de Lyra, Ponseca e Silva, Pereira Reis, secção do Est;~do do Paran:.t, D1•. M:tnoel 
Walfredo L!:~al, Abdon Milanez, Teixeira de Igna.cio Carvalho de Mendonça (,liscussão 
Sá, · Alfonso Costa, Celso de Souza, José Ma. r- unica); 
c~llino, Perei1·a de Lyra, João Vieira, Es- Vot'l.ção do projecto n. ~4 A, de 1900, de
merct.ldino Bandeira. , Moreirn Alves, Elpidio terminando quê, nas eausas em quo dcc: t.hir a 
FigueirAdo, Ep:tm]nondas Gracindo, Eusebio União Fedel'al ou mn (lUO :.t F:tzentl:t N .cio
de Andrade, Arroxellas Galvão, Oliveira Val- ual fôr condemnada a qnalquel' pag<tmonto, 
latlã(), Leovegildo Fllgueiras, Castro Rebello, ineumue ao Pt•ocm·:ulor Seccional dtt Ropu
Bulcão Vianna, Augusto de Freihs, Rodl'i- blica, seus adjunto:;; c a .. juda.nl.os, l'o~<pectiva.
guei:l Lima, Tolentino dos Santos, · Edu:.trdo mente aos reitos em quo l'uuccionarem, o não· 
Ramos; Moreira Gomes, José Monjat•dim, I aos juizeJ de acção e ;;ous sub:;titutos, into·r· 
Ga.ldino Loreto, Heredia de Sá, Corrêa Du- porem o competente recurso do appell ,·ção, 
tra, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, com parecer e emendas ua CommL:sã.u do
Aniel'ico do Albuquerque, _Erico Coelho, Fi · Con;~tituição, LogislJ.ção ü .rtutiça (2° dis- · 
delis Alves, João Baptista, Belisario de cus:;ão) ; 
Souza. G.:tlvão Rtptista, Silva Castro, Lou- Votação do ~·rojecto n. 6L A, de 1900, 
renç:) Baptista, Bczamat, Juli:o Santos, Hen- detet·minando quo a acçã.o tlc que t1·a.ta. o
rique Borges, Mauricio de Abreu, Carlos art. 13 da lei n. 221, fio 20 do novembro 
Teixeira. B1·andão, Francisco Veiga, Viriato de 1894, só· pod.et•á. ser oxol•cit'tda. pelo pro
Mascarenhas, Estevão Lobo, Bernardo Mon- cesso estabelecido nosso mosmo artigu e 
teiro, José Bonifacio, João Luiz, Gastão da dando outr.ts provlclcncias. com sub~titutivo 
Cunha, Riheieo Junqueira, Astolpho Dutra, da Commissão tlo Constituição, Lcgisla~~ào e
Davi'J Campista, Ponido Filho, Anthero Bo- Justiça (2a discussão) ; 
·telhu, Carneiro de Rezendet Bueno d~ Paiva, . Vot'l.ção do proj~cto ~. 410, d~ 190.2, a:~t~o
Bernardes de Faria, 4ntomo ,Z:.tcharias, La- r1zando o Pod.er Exe~ut1vo a abr1r ao Mtms
mounier Godofredo, Henrique S:.t.Ues, Ca- terio da Fazenda o credito do 1.000:000$,. 
millo So:.~ores Filho, Calogeras , Rtbino Bar· supple:nentar á verba. 17a do art. 23 dt~ ~ei 
roso, Manoel Fulgencio, Nogueira, Wen- n. 834, de 30 de dezembro de 1g01 ( 3a t.hs
cesla.u Braz , Galeão Carvalhal, Jes lirio cussão) ; · 
Cardoso, Bernardo de Campos, Domingues Votação do pt>ojecto n. 257, de 1901, nu to- · 
de. das.tro . -Francisco Romeiro, Valoü; de riza.n.Lo o Podet' Executivo a abrir ao Minis
Cast:'o,\, R~bouça.s de Garvallio, Arnolpho terio d~, Indust~ia, V,.!~ção .~ Ob1•as Publicás. 
Azevedo; Fernando Prestes, Amaral Cesar, o credno de 3:9?~1:112, supplement:tr ~
Miran.ua Chaves, José Lobo, Leite de Souz:t, ve:·ba 6a- Correws - do art. go da. ~et · 
Francisco Malta, AlV'al'O de Carvalho, Can- n. 746, de 29 de dezembro do 1900 ( 3a. dzs--
dido Rodrigues, Azevedo Marques Rodolpho cussão ) ; · . 
Mira.nua,· Joaquim Teixeira. Brandão, Ber- .. Votação do projecto n. 5, de 1~03, au~o~l
nardo Antonio Benedicto de Souza, Lindo!- za.nrlo o Po:Jer Exocutlvo a abr·1r ao Mmts
phoSerra, Ca.~dido do Abreu, Abdon Bap- teri~ da. Industrja, Vi~io o O~ras rublicas c> 
tista. Elyseu Guilherme, Soares dos Santos, cre,.ub ltx:,ra.ot'dinarJo de 22.983$840 pa.~a. 
Juvênal Miller, Marçal Escobar, Germano pag~mento da vencimentos de o.posentaúorta 
Hasslocbàr, . Angelo Pinheiro, James Darcy, dev1t1as ao engenhoh•o EmUlo Odcbrecki 
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como chefe de districto da. Repartição Get•a1 art . .2> do capitulo 5> da. lei n. 939, de .29 de 
dos Telegraphos (2& discussfuJ) ; tlezembt'o de 1902, a contar do termo assi-

Votação do projocton. 6, de 1903, auto- gnado no reter ido artigo e dando outras pru, 
rizando o Pode!' Executivo a abl'ir ao Minis· videncia~. com snbstitutivo da. maiorh~ da 
terio da.s Re1u.ções ExterioL"eS o credito de Commissi\o de Constituição, Legislação e 
120:000$, out•o, supplemsnta.r á verba- Justiça, ·voto em 8epa.rado do Sr. Fr•cd.orico 
Ajudas de custo-6a do at•t. Soda lei n 957, Borge~ e impugnação a este voto pelo Sr . 
de 30 de dezembro de 1902 (2". dlscu~são); Angelo Pinheiro, membros da, me,mll. Com-

Votação do projecto n. 7, lle 1903, to r- missão (1" discussão) ; 
nando applicaveis ás obras da. competencia Votação do projecto n. 411, de 1902, reJa
da. União e do Districto Federal as dísposi- tivo <t cmendil. do Senado a~ projoc to da C:.t
ções da lei n. 816, de 10 de junho de 1855, mara dos Deput,tdos, n. 70 A, de 1901, cp te 
com as ll.ltorações que prop·õe (2a díscu~- autoriza o Poder Exec ttttvo a. abl'ir ao Mi
são) , nisterío <b Industría., Viaçã.o c Obe.1s Publi-
. Votação do projecto n. 9, de 1903, at~to- caso credito extl'aorJínario <Ie 31} :000.$, p:.u-:1. 

!'izando o Presidente da Repnbllca a. abrir oecorrer ;\s clnspez <t~ com a r·ecepçã.o da~ 
a.o ]vlinisterio da Iodustria, Viaçã.o e Obras Estradas de Fe;•rJ Bahia ao s. Ftancisco, 
PublictiS o credito especial de 1. 100:!000$ ramal do Timbó, e Recife ao S. FJ•anci~co , 
para .occorret• ás despszas a realizar nos resg:~tada~ em virtudo de U.11toriz11ção legi~
exordcíos dé 1903, 1904 e 1905, com 'à re- tív<L (tliscu~sãe unicé•) ; 
presenta.ção do Brazil !)a Ex(Josição Univer- Vota.çãotlo PL'Jjecto n. 18, Lle l!J03, lb:~ndo 
sal de S.Luiz dos Estados Unidos da. America as fot•ças de terra para o exercício de 1904 
do Norte (2~ discussão); (2• di-~cuss·io) ; 

Votação do projecto n · 13, de 1903, autori- p discuHsio do p1•ojecto n. 4 A, do 1903, 
. zando o Poder EJtecutivo a abrir ao Ministerio transferindo da cidade do Rio Pardo para a 
da Marinha o credito extraordinarío de de Porto Alegrcl a Escola Prepa.t•atol'ia e de 
1:654$132 para pagamento de dilfernças de Ta.ctica daquella cidade, ficando para i~'o 
soldo e etapas aos ófficiaes do qua,dro eJttra.- autorizado o Govemo a abrir o nccessa!'i() 

. ordina rio o da. reserva. ( !• discussão) ; credito. ; 
Votação do prGjecto n . 14, de 1903, auto· 

i'izando o Podsr Ex:ecutivo a abrir ao Minis-· . Continua,ão da discussão unica do projecto 
torio da Justiça. e Negocias Jnteriores 0 era- .n. 285 C:, de 190.2, l'elativo ao adil.Hivo de st~
llitoextraordinario ·de 17:910$354, par~oc- .cadona3~utscussão do projeeto n. 285A, 
co1·re1• cw pagamento dos vencimentos do con- deste anuo, reformando a lei eleitoral para 
s.ultor ger"l da Republica e respectivo ga- .as eleições federaes ; . 
binete, no corrente exercicío (2a discussão); ga discussão do proj eeto n . 99 B, de 190CI, 
. votação do projecto n. 15, de 1003, auto- ,reorganizando a justiça do Distr lcto Federal, 

rizanJo 0 Poder Executivo a abrir ao Minis- com as emendas ao mesmo oiferecidas em 
teria da Guer1·a o credito e:draordinario de 3& discussão. 
2.000:000$ p<tt'a occorrer·ásdespezas com a · 3~ discussão doprojecto n. 146 A, de 19Jl, 
mobillzaçã.o das forças-do exercito,em occupa- instituindo .regras para o estabelecime nto 
ção militlr do territorio do Acre, no cor- de Emprezas de Armazens Geraes, determi-

_reute exerci cio (2"· discussão) ; na.ndo os direitos e as obrigações dessa.s em-
VotiJ.çiio do projecto n. 2 A, de 1903, pro· prezas, com emendas olft.Jrecid;~,s ·ao m esmo 

.roga.ndo pot• 3ti0 dias o prazo· de qu~ tra.ta o projocto. 

n~ SESSÃO EK 26 :OE JüNRO DE 1903 

Pi'esidencin do· SI'. P'aula Guima.·ães 

.. . Ao m~ia·dia pro~ede-se á chamada a que I, tins, Ra.yrnurido Ner.y, Au.reliJ Amorim 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar Passos Mf.ra·nda,, Lttlz Domi'ng tHIS, lt odvigues 

. ·Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim Ptres, , Ferm;ndos, .. Anizi.;) (le. ~br~u-,. Ed.uarJo Stu· 
E11genio Tourinho, Sá Peixoto, Enéas Ma.r; dart, !T)nÇllo Souto , Eloy de Souz L, FJnscc• 
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e Sih':t, Pdl•eir;:: Reis, \Vnlfredo Leal, Trin.-. 
d~de, ~\bdon _Mllanez, Colso de Souza., Bricio 
Ftlho, Mm'e11·a Alves, .Julio de Mello Cor
~elio_da Fons~ca, Artlu~r Or~!Ln~o. Arr~xela.s 
._,.alvao, Roclt•1gues Dor1a, Ollvetra V;~l!adão 
Domingos Guimarães, Tosta., Bulcão Vianna' 
Tolet~tino dos Santos, Paeanlws :Montenegro: 
~Iore1ra G_o~es, GalJ.ino Loreto, Mello Mat
ws, M_auriCIO. de Abreu, Oliveira Figueiredo, 
F!anCisco Veiga, Estevão Lobo, David Cam
p~sta, Bueno de Paíva, Francisco Bernal'
dmo, Adalberto Ferraz, Camillo Smtres Filho, 
C;tlogeras, Carlos Ot.toni, Olcgal'io 1\·Iaciol, 
€aúua Rezende,- Galeão Carvalha.l, Jesuíno 
liardoso, Rebouças do Cal'V<tlho. Costa Ju
nior, ~liranlla Chi.Lve::;, José Lobo Paulino 
Carlos, Jo<tquim Teixeira. Brandão: Candido 
·le .Abl'cu, Carlos Cavalcanti Lamenha Lins 
Ft:ancisco Tolentino, Pault. 'Ramos, Juvnna.i 
Mlller1 Germano Ha.sslochor, Domingos :\Ias
c~renhas, Cassiano <lo Nascimento e IIomum 
de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 
São successivamonto sóm debate n.ppro· 

Yadas as actas da sessão de :23 e a do dia. 24 
do corrente. 

Passa·so ao expediente. 

O Sr. Alencar Gu.hnarãe~ 
(Jo Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
~o Ministerio da Justü:a. e Negocios In

teriOres, de 24 do corrente, satisfazendo a 
requisição desta Camaru., no otH.cio u. 36, 
de 19 do corrente.--A' quem fez a I·cqui
sição-(A' Commissão de Orç·amento.) 

Do.Minislierio da Ind.ustrirL, Viação e Obras 
Publicas, àe 25 do corrente, enviando a. se
guinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Submettendo á vosSa apreciação a inclusa 
exposição de motivos que me foi apresentada 
pelo Ministro da Industria, Viação o Obras 
Publicas, cabe-me solicitar do Congresso 
Nacional um credito extraordinario de 
171: 464$~40. para satisfazer ao pagamento 
dos juros de 6 ~/o sobre o capital empregado 
pela Companhia Engenho de Quiss.~mã., sendo 
a importa.ncja de 81:464$340 para o exercicio 
de 1902 e a de 90:000$ para o de 1903, visto 
ter deixado de ser contempla(la no orç~a
mento dos referidos exercícios a consignação 
necessaria para attender á respectiva des-
peza; _ . . 

Rio de Janeiro. 25 de junho de 1903.-
· · Fi'ano·isco de Paula Rodrigues Alves.

A' Commis . .,ão de Orçamento. 

127 

Requel'imontos: 

Da. Socieua.U.e Culonizndora Hanseatica, suc
cessora da ~ociedadc Colonizadora. do Ham· 
burgo, pedmdo o restabelecimento de seu 
cont1·ac~o com u Governo Provisorio ou uma 
concossao do f,LVOl'CS dos decretos ns. 528 e 
964, de 18DU.- :\' Commíss:\o (le Oeç:tmonto. 

De Oly2uph Mendes ~lo Conto, pedindo 
uma pensa.o.- X Cunumssão de Pensões o 
Contas. 

De_ Thereza l'os:tt' Lom·eít•o,. pedindo re
vo_rsao _de pen:-ã.o que porcel)i:r, :ma finn.d:t 
m:to, _vmva llo majot• Luiz F;wreir•:t Ces:Ll' 
Louro11'o. - ,\' Com1niss:-tu üo PensíJes o 
Contu.s. 

OIWE~I 1 lO DL\ 

O Sr. Pre:oo~ldente- ~ão lmvon,ltJ 
numeru h~.~a.L :ra.l'<.t ~o }H'ucotlct• :i~ vut.aç~ues 
d:ts m:ttm•ta:s IrHlwada$ n:~ ot·tlem tlo dia, 
p;~gsa-:-;e :i mu terilt em di scus~ào. ' 

E' a.nnunciad~t :t l :• di:~cnssão <lo projecr.o 
n • .t A, do 1903,. transl'orindo d:t cidade (lo 
Rio Pa.l'do para' a. de Pol'to Alcgl'o :.t l~scola. 
Prop:.~t·atol'i;~ e do Taetica. daquelh cidade, 
fieamlo para isso autorizado o Governo a. 
aln•it' o nece~.~al'io croJito. 

~inglH~n peui.ndo a. p:tl<tVl'a, é encm·rada 
a d1scussao e a<imda a votação. 

E' annuncíada a continna.çi'i.u da discussão 
unica, tlo !Wujccto n. 285 C, de 190.2, t•ela.tivo 
~o additivu destacado na ::a. discussão do pro
Jecto n. 285 A, deste a.nno, roformando <t loi 
eleitot•al para as elekões federu.es. 

O Sr. P1•esidente- Tem a pala
vra o Sr. Anizio de Abreu. 

O Sr. A.n.izio de Abreu- Sr. 
Presidente, saben.lo quo deseja o illusti·e 
Deputado Enéas Martins aprosentu.r sobt•o o 
mesmo assumpto, qne V. Ex. annuncia em 
discussão, uma medida prelimínw, uosisto 
da·palavra para fa.l.lar depois de S. Ex. 

O Sr. Enéas Martins Yem 
justificar, em rapidas palavras, um reque
rimento àe adiamento da discussão. 

O projecto clabJrado pelo illustre Depu· 
tado s.·. Anizio de Abreu, que aliás serve, 
em suas linlus ge1•aes, de base a um tl'a.ba
lbo definitivo, precisa ser a.lterado e reto
cado,. depois de um uetiuo e escrupuloso 
exame. 

Apresentado, porém, como emenda, ou 
additivo, este projecto, de a.ccJl'do com o 
regimento in~erno, só terá uma di:;cussã.o. 
O parecer sobre as emendas r1uo fot"em, por;. 
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ventura, aprosentnda.s, sel'â votado som 
ma.is debate. 

Assim, a Camara, em assumpto- de tal 
magnitude, solfra uma limitaçi\o na sua. fa

·culdade de acrir e delib3rtl.l'. 
Nes ~as condições,formulou um req ue1•imen

to propondo,a um tempo, o adiamento da. dis
cussão por 15 dias c a nomeaç~o de uma 

· commíssão especial, incumbida de fiJrmu· 
)ar um pt·ojecto deftnHi v o, depois de ou vil• 
todas as opiniões a~erca da reforma eleito· 
ral. (Apoiados.) . 

Ma.nda á Mesa. o sou l'ClllOl'ímento. (Mt<ito 
ltem ; muito vem.) 

Vem á Mesa., ó liuo e apoiado o seguinte 

Somm., João Luiz Alves, Leonel Filho, Arthu t· 
Tol"res, .I<:duardo Pimentel, Rodolplto Paixão 
Moreira da Silva, Barbosa Lima, Xa.vler d~ 
Valle, Victorioo Monteiro, Vospasia.no rlll 
Albuquerque e Alfredo Varella. 

E semcauaa os.Sra. : Arthur Lemos, Ro
gerio de Miranda, Anbnio Bastos. Thomaz 
Cavalcanti, Tavares de Lyra, Teixeira de s·ã, 
Affonso Costa, Pereira de Ly1•a, Euzcbio de 
Andrade, Felisbello Freire, Leovigilt.lo Fil
gueiras, Castro Rehello, Pinto Dantas, Jos.·· 
Monja.rdim. Herelia de Sá, Fidelis Alves, 
João Baptista, Bc!isario de Souza, Galvão 
Bapti~ta, Silva Castro, Viriato Mascare
nha.~. Bei'D<trdo Monteiro, João Luiz, Gas
tão da. Cunha., Ri b.liro Junquelra., A~tolpho 

REQUERI~tEr-;To l\utra, Penido Filho, Antero Botelho, Car-
/ noiro de Rezende, Barnardes de Fai'i::l, Hen· 

Raqueü·o que o adhmento da discussão do rique Salle$, Sabíno Barro~o,Nogueíra, Wen
projecto n. :285 c, de 1{)02, refol'mnndo\\ le· cesl<to Braz, Berna.rdo de Campus, Domingos 
gíslação eleHorttl, a.fl.m de que, no prazo de de Castro, Francisco RomJiro, Va!ois de 
15 dhs, uma commi~sii.-J espBoial do novo Castro,Arnolpho de Azevedo, Fernando Pres
membrvs dD. Cam~1ra., nomeada. peb M•!~:.t, tes, Amaral Uesa.r, Leito de Suuza, Francisco 
sobre osto e ns emcadas ao mosmo apresen· Ma,lta, Ca.ndido Rodrígues,Rololpho Mh•anda, 
.tadas, intet•ponha pa.:•ecer qun sirva ae ba~e Hermenegildo dB ~oraes Filho, Abdon Bap-

. á discussão. tista, Marçal Escobar, Angelo Pinheiro, Ja-
. . Sala da.s ses.'iõBs, 21 de junho rlc lQ03. _ mas Darcy e ca.mpos Cartier. · 

· Enéas Mal'tins. . O Sr. Presiden-te- Havendo nn· 
Comparecem mais os Srs. Hos~nnah de mero, vou submettet• j mmedia.mente (L vo

Oliveil'a, Carlos de Novam;, Indio do Brazil, ~ão o requerimento, que a.o:J.ba de ser 
Urbano Santos, Christino CI·m. Raymundo lido • 

. Artlmr, João Gayoso, Bezerril · Fón'tenallc, UMA vóz-Não ha discussão 1 
Virgílio Brigido, Francisco Sá, Frede1'1CO 
Borges, João Lopes, Serg'io Saboy,1, Soares O SR. PRESIDENTE - Da accordo com o 

. ·Neiva, Josl! Mat·collino, João Yimr.:t, Eime- art. 74 do regimento, os requerimentos de 
craldino Bandeir<t, E(pidio Figueiredo, Epa- adiamento," sem debate serão deJididos. 
-minondas Gracindo, Neiva, Augttsto de Frei- · .-tas, Rodrigues Lima, Rodl'igues Saldltnha, Em seguida é posto a votos e approvado o 

; Eduardo Ramos, Corl'Jia I;Jutl•a, Augus;o de referido requerimento do Sr. Eullas Ma.r
;-,Va~concellas, Sá. Ft•eir~, AmN•iao de Albu- tios, offerecido na sessã.o de h~je . 
. querque, Eriao Coelho, Lom•enço Bap&ista, o Sr. ·Presidente-Em vü•tude da 
;cBezamat, Laurindo Pitta, Julio Santos, ·Hen· deHberação d'l. c~mara nomeio os Sra. Enéas 
\rique. Borg~$_, Cruvello Cavalcanti, Carlos MaJ•tins, Ca.logeras, Elpidio Figueiredo,Ger
, Te~xeira :Elr:tndã.o, Jus6 Bonifll.Ció, Vaz de mano Ha.sslocher, Aug~sto de Freitas, Hen
. :Mello, , Antonio Zacharias, L'l.mounié~· Gvdo- rique Borges, Ta. va res de Lyra, Anizio d~ 
' ft•ei.lo, Carvalho de Britto, Manoel Fulgencio, Abreu 0 Galeão Carvalha.l,. pa.ra constitu1rerp. 
, Lindolpbo Caettno, Ferreira. Braga, Alvaro a commissão de que se o. ccupa 0 referido re-
_de. Carvalho, Azevedo Marques, Bernardo · 

:,.AntJnio, Aqnino Ribeiro, Ben }dicto de Sou- querimento do Sr. Enéas Ma.rt1ns. 
~za., L!ndo!pho Serra, E!yôeu Guilherme, soa· São successivamente SBIJl debate a.pprova, 
';_res Santos e Diogo Fortunl. . das ao redacções ftnaes doS projectos ns. 10-
. .[le 12, de 11!03, pa.ra. Sei'em enviados ao Se· 

' ~. _Deixam do cJmparecer com causa. parti- nado. 
[êClpada,os Srs; : Wanderley de Mendonç.t, · d · · t' 
~,,Guedelb.a. Mourão, 'Dias Vieira, Pauta: e ~Uva, E' a.nnunaiada a votação . o requarimen o 
'oJlrmirio Coutinho; Mala.qui\\s Gonçalves, Es· dô Sr. Paranllos Montanegro, cujJ teor 
~~i<)· Coimbra, Pedro· Pei\n.!L.mbucó, Ray- é 0 seguinte : 
~J;nundp de ~Ura.nda., . Joviniano.~ Carvalho, . «R~queiro quase peça ao Governo a re· 
5;1\'eli:d}a,Spar, Ada.Iberto Guimãr~, Sa;tyro, messa. de uma cópia authentica. do regul.a~ 
iJ,>ias, V9rgne de Abreu, MarcoiUí.o Moura, manto ri. 4.855, de.2 do corrente mez, e in
<Berna.rdo ;Horta, Perci~a. Liln:J,1\J>a.ulino ds fvrma.ções sobre aa divergencias que · ·sa 
~~-> -· ', . ' - . 
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notam entt•e o mesmo ragulamonto o a lei Ar·t. 4.o Fica. o Governo autorizado a a.brir 
n. 859, de lü do agosto ilc 1902, nos pontos o respectivo credito pa,ra. o custeio dessa& 
1·ela.tivos : escolas e a expedir o rospectiYo regula

a} ao exa.mo dos liv1~0s dos fallidos : 
b) à classificação dc·s Cl'eàitos : 
c) aos direitos dos ceedores contestados e 

não a.dmiétidos a tomar parto nas concor-
·datas; . 

rl) ~nomeação dos syudicos provisorios ; 
ass1m como sobre a<> disposições do citado 

:l'egulamento a.ccrca dos embargos ;:ts cJn
cordatas; ás liquidações das sociedades 1lc 
que fizerem parte os ütllidos, e á eleição dos 
syndicos c~.eftnitivos. 

O Sr. Paranhos Monte ne
gro (pela ordem)-S1·. Prosirlente, como 
um dos gu:trJas lla. Constituição c da::; leis, 
apresentei oste requot·hucnto identico a mui
tos outros aqui offm•ocíúos e approvado:{. O 
meu intuito, porém, não foi crca.r difflcul· 
dadcs u,o Governo, c assim o declarei for·m:tl 
o positivamente antes tio comoça1• as obser
vações que tive a. honra de fazer á Cam<t!'<t. 

O que tive em vi:;ta. : cha.mar a '~ttonção 
do Congresso c do Governo, cujo proccli
-monto :.tguardo, já consegui. 

Em vista. di::~t\), peço a V. Ex. (1ue con
sulte :í Casa si consente na retirada do meu 
requerimento. 

Consultada a Cama.l'a, é cJncadid::t a reti· 
rada. pedida. 

São lidos, julgados o b,jecto do deliberação 
o enviado.~ á Commissão de Orç::tmento os 
seguintes 

PROJECTOS 

N. 20-1903 

C1·ea nas officinas custeadas pela União ttma 
escol(t primal'i(t rnoddo, l?ara _apremli~es 
.operm·ios, e da ·outras protndenctas 

O Congresso Nacional decreta: 
A1·t. 1.o Fica. creada na.s officinas custeadas 

pela União uma escola primaria modelo, 
;pa.ra ap1•endizes operal'ios. 

Art. 2.o As disciplinas p1•ofessadas nessas 
escolas constarão de pcrtuguez, francez, geo~ 
graphia, cbor~grap~üa do. Bra.zil, noções ~e 
his.toria p:1tr1a, ar1t~metwa, n~menclatma 
O'eometrica. e cQnheCimentos ute1s. 
o Por conhecimentos uteis entende-se. um 
vasto programm~ do tu~o quanto ê utll e 
indispensavel á -vida soCial. _ 

Art. 3.o Os professores percebarao o or
denado annual de 3:600$.. sendo nomeados 
pelos Ministerios a que ostzverom atfoctas ou 
subordinadas as officmas. 

Vo1. II 

mento. 
Art. 5.'' Revogam-se as dispo~ições em 

cont1•ario. 
Sala das sessões, 29 de dczcmbr0 de 1002. 

-Sampaio l'ei"1'(1~. 

N. ~l-19: 13 

Jútda a rlen.·1minuç/ío 1/e «Guarda.~ da Alj{m
dcrfa>} para a d•J «FisCtlCS -~rluaneiJ'OS)> e dú 
otttJ"as p;·ot'i~lencil1s 

Considm•ando quo a. Nova. Cunsuli(lação 
das Leis dtts All'a.mlegas o ~rc: ;a.s 1le Renda. 
da. Ropuulica. dn lB~I.L em muito ponco, mu · 
tlou a estt'Hcf,Ul'<~ a11tiqualla o ob :olcta tia 
lei do IHGO; 

Consid.er:~nd.() (lll~' ni'io ha vanta~om em 
que continunm eomo ali:sl,;td.o:; flo 1'(.)1\~a fisc:t
lizadol·a c milit.ariz::ub, os actuao:o: gn ·.t•tbs 
tl;t Alf'a.nucg.t; 

Consid.er;tndo quo ;t denomin~~ão ~tos seu . ..: 
vencimentos-em sold0 e graühc;v;ao-coll
stituo sómento mais umtt caradcri .l.ic<t do 
regimen psm~o·milit:ll: sou o qual Yive 
e.;sa corporaçao; outl'u ;lm, 

Consülerando q uc dada <t im portancia. ü~ 
mis::;ão que é inve . .;tida aos guardas, quanto a 
tlscu.lização das mot·cndorias <L. dc.sernbarl.!iW 
nos poe~os ~á rudeza. desse _::ervtç~ que ê m:~n
tido dia e noite, solJ a. acçao das mtempcriC::l 
e sem descanso por longo espa.ço de tempo: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 03 actuaes guardas da. Aifandog.a 
pa.ssttm a ser denominados fh;caes aduaum-
ros. _ 

Art. A. O:~ commanda,ntes sorao chama
dos chefes ou sub.chei'o.;; diJS fiscaes. 

Art. 2.o A nome:tção destes funccionarios 
que constituirão a corpo~ação de ~s~acs 
aduaneiros será feita po1• t1tulo do Mimsto
rio da Fazenda. 

Art. ::s.o Os seus vencimentos terão a clas:ü
ftcação commum e serão na Capital Federal 
de 3:600$ a.nnuaes p .J.l'a cada tbcat adua
neiro, augmentn.ndo-se correspondent.ementc . 
a tabella. B, pal't\ os chefes e sub-chefes. 

o Governo fica a.ntol'izado a. revor todas 
os tabêllas das outras Alfa.ndegas da Repu
blica. auO'mentando os vencimentos na. pro
porção feita. por esta lei• 

Art. 5. 0 Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Rio, dezembro de 1002.-Sampaio Ftrra;. 
i'l' 
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N. 22- 1903 

.Ddlermi11a gHa o.: p1•odHclos. sa;/,'rlos d~s fa
bricas de tecidos esla/,elecld<~s 110 pat.~ de· 
I'M'ão contar um t•o!!tlo WJ 1J1Wl se etmsigHa· 
rllo o nome dr fctbrica e sua !'e~pcctiva; loca
lidad~ ou simplesmenle '"' p~lnlii'<'S -In
r;lustria Nacional. 

. Documento que justiftc<t o proj~cto acima 

Reptesentaç<'io coí.lnt o clccl·,;la n. 4. 697, de 
1.2 de deze11bro de 1902 

E' annu.nciada cr. vo1.af.'li.O do projecto 
n. 276 B, de 1902, relativo á. emendiL do 
Senado ao projecto n. 270 A, deste: anuo, 
que autoriz:~ a concessão de 11m armo do 
licença ao juiz de secção do Estado do Paraná 
Dr. Manoel Ignacio CarvalhO de Mendonça 
(discuss.."io unica). 

E' approvada a seguinte emenda do SGna
_do ao projecto n. 276 A, deste a.nno, da Ca
ma.ra ·uos Deputados. 

Ao artigo uuico. Onde se diz: «com todo 
ordenado» diga-se-com o orden~do. 

E' o projecto, assim emend•\J.o, envi.a.do·â 
Commissão de Red:J.cção, officia.ndo·se ao 
Senado do occorrido. 

O Sr. Trindacle (jJela oJ•dem)- Sr. 
Presidente, éste. projecto eontém medida 

· ·urgente; achando-se p1·ompta a. redacção 
:final, requeiro a V. Ex. que consulte ;t Ca· 
mar a. sobre si concede (lispens:t de imp1•essão 
-para se·,· votada. j:i. a mesma redacção. 

Consultada a Cam::w-1, (, concedida a. dis· 
pensl pedida. 

Em seguida é sem debato approva.da a 
se·guinte 

RED.-\.C<)Í.O 

N. 19- í903 

:O,cllacç<1o fi!l(;,l do prqjecto n. 276 B, de 1902, 
· que autoriza o Podei· E:cecuti'Vb a concedm· 
um e>nno de licença ao jHiz de secção do 
Estado elo P~ranâ Dr. Manoel Igl',acio Car· 
valho de 11fendonça 

· O Congt·css~ N<teion:.J.l resolve : 

Artigo uni co. E' o GoVdl'llO autarlza<lo 
a. conceder ao Dr. }.[anJel Ignacio Carv11.
lho de Mcni<)oç:~. , jni"t do . secgiio .do Es
tE~,do do .Paraná,, um ann J de lieenç:1 com o 
ordenado, para tratar tb sua sltH.!e onde 
llV:l C9,1JYi()r, em l)l'Ol'uga~-'ío d~ q1~0 lhe fõea 

concedida. pol' decreto n. 829, de 28 tle de
zembro de 1902 ; revogadas o.s disposiçõe~ 
em contrar:o. 

Sala !las Commbsões, 26 de junho de 1003. 
-Drnninf!o.,· Rotlri{ltu:s Gu ima; ·,res .- Hcnnc· 
f!O!Jifr.lo L. de 1lla i'lies Villw.- Jllanaet Ful
[!Bi!cio. 

E' o projecto enviado á sancção . 

E' annunciada a vota~ão do projecto 
n. 24 A, de 19DU, determinando que UitS 
cau~as em que de'Cahü• o. União Felleralou 
em que a Fazenda Nacional fôr condemmtda 
a qua.lq_uer pagamento, incumbe ao }lro
ourador seccional da Republica,scus adjuntos 
e ajudantes, respectivamente aos foitos em 
que ftwccionarem, e não aos juizes do S3cção 
e seus substitutos, intel'pOl'em o competente 
recurso de appeUa~.ão, com parecer c emen
das da. Commi$são de Oonsti tuição, Legislação 
e Justiça (2A discus3ão). 

O Sr. EsJnera.ldlno Dau~ 
deira (para encaminhar a v otação)
Sr. Presidente, ao a1•t . JD deste projecto foi 
ap1•esentada .uma ligeira l'estricção pelo 
illustre relator do respectivo parecer, no 
sentido de supprimir as p:t!a.Vl'as fina.es do 
mesmo art. 1•, e qna sio as seguintes - · 
saivo ordem em contrario do Goyern() dn 
Republica. 

M<tS, entendend()·me com o 8!'. Luiz Do· 
mingue>, provai a S. E~ •. que estas pala.v1•as 
eram a reproducção do u.rt. 190, e S. Ex . 
concm>dou commigo. 

Pot• Íd-~O peço i\. Ca.ma.l'a. qrw app1•ovc o 
pl'ojacto sem esta. l' estrícção, do contrario 
fic:mt prejudicada toda a economia do art. l •. 

Em seguida é po.sto a votos e approvado 
em ~a discussão (~alvo a emeuda) o seguinte 
art. 1° do 

PROJECTO 

N. 24.A-de 1900 

O CongL'esso Nacional resolve : 
ArG. 1. 0 Nas oa.usas em. que deca.hü· a 

L"nião foderal ou em que a Fa.zenrlaNacional 
fõl' condemna.la a qualquel' pagamento, ao 
IJrocurador se~cional da Repub1ica, seus ad· 
juntos e ajllda.ntes,res:pectiva.mente aos feitos 
em que fmwcio!laJ•em, e não a.os juizes de 
szcção e seus substitutos,1ucuml;le interporem 
o comp3tent l rccur.oo de appellação,quc será 
sempr0 obl'igatol'io, salvo ordem em oonb·a· 
rici do Governo da Republic~. 

Posta a votos a emenda da Commissão,. 
su ppressh·.a da parte fina l do art . I, do refe· 
ritb project'J, é rej Jitada. 
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E' annuncii1d.<.t a votar;ão do seguinte addi
ttvo da Commi::~são : 

foi apt>osentallo com o fim Jc mellwrar are
dn.c<;iiu do projecto. 

Paragrapho unieo. Docorl'iuo o prazo legal 
e não tendo o procuru,dor seccional appclla
do, a parte .conLra,ri<t podertL l'equeror qne 
os autos subam ao Tribtuml ad r;w-'1n, para. 
tomar conltecimen to d.Lt sentcnç<t, contlrman
do-a, ou rofurma.nllo-<t, sem o que dia n?io 
passará em julgado ; o nes::;c caso o jniz, lle
ferindo o reqneeido. á vista da informação 
do respectivo eseriYão sohre o prazJ, sub
metterá a proce.~so de responsabilidade o 
procurador a quern r.umpria appellal'. 

O Sr. E:--;Ine:raldino Bandeira 
(pw·a encam-inhar (~ votar,xio)-Sr. Pt•csldonte. 
o artigo que V. Ex. ac:tba, tlc let' é additivo 
ao projccw pot· mim apresen·tatlo; regula 
justamente (J mudo pru.tico do se fazer subir 
a appl:'ll:.tf:ão ao Supremo Tribuna[ Fudoral. 

Acceito porfeitamenta este addith-o e es
poro quo .a Camara mo acompanhaeá. (Muito 
l;em.) 

Em seguida ê posto a votos e appro,·ado o 
referido additiYo da Com missão. 

Posto a votos. é igualmente approvadu o 
seguln te art. 2°: 

«Revogam-se a'~ di~pJsições em contr::tl'io.» 

O Sr. Joaquim Pil"·es (lda m·
dem)- Sr. Presidente, tendo o intuito de 
não ombaraça1· o andamento do projecto, re
queiro a V. Ex. que consnlte à Casa. subre 
si consente na retirada da. emenda que poP 
mim foi suhmr.ttida á sua consideração e 
offerecida ao projecto n. 24 A, de 1900. 

Consultada a Cam[Lra, é concedida a re
tirada. pedida . 

E' o projccto n. 24 A, de 1900, assim emen
dado, approvado em 2a. discus!iào ó enviado 
â rospcctjva Commissão _pat·a recligil-o d.e 
accordo com o ,-encido. 

E' annunciada a. votação do pr·ojecto n. 61 A, 
de 1900, determinando que n. acção de que 
trata o art. 13 da lei n. 221, da 20 de no
vembro de 1894, só poderá ser exet•citada 
pelo processo estabelecido nesse mesmo ar
tigo e dando outras proviJ.encias, com substi
tutivo da Com11:issão de Constituição, Legi:;
]ação e Justiça (2a. discussão). 

Não i~ltct•a ollc o pcn:'>amento contido 110 
most.no projocto, poh con-;igru toda.; a.s Slla.s 
rnedtdas. 

. Estando !nelltor rcdigil[o c con tL~ndo, como 
d!sso, as tdéas do pt·ojcct,o, den: ser elle 
approvaJo. 

Em s::.guid~~ são :m ··:o3siv:tmonte po3tos a. 
votos o approvadus o:n ~" üiscns~ão os se
guintes artig-os do substitutivo d:1 Commissão 
a. o 

PIWJECTO 

N. Gl A-de 190~ 

O Congres.:>o Nacional decreta. 

Art. !. 0 0 JH'occs::;o da acçã.o especial do quo 
trata u at•t. };{ d:t L d 11 •. ~:!1, tle 2d de no· 
vomb~·o do 1804, ~c.i!1 pa.r~t ann11llar actus das 
autor1du.dos admtnt:ltra.tlnt~, uu soja, para 
reclam:w qwws(IUOl' indemnizaç~õc~ üecorren
b3 dc•.s.-::c.-; act;os, não podol'{t ser snb.stituido 
por quatquo.l' ontt·o. 

§ l. o Findo o prazo de um an no contado 
da publicação ou intimação dos ad1.o::~ admi
nistrativos,fica.m prescriptos não só <.t acção 
como ~am?on~ '?~ direitos u. cluaesrtucr re..: 
cla,maçocs JUdlciu.os baseadas no:; alludidos 
a.cto:;. · 

§ 2. o Qnando i~ referida. acção se fllndar 
em acto anterioi' ú publicn.ção d ~ cHauct lei 
n. 221, tteV<mt o autor jun!;u,r ti petição ini· 
cia.l prova, de não ter siuo pllblicadu ou in
timado o act;o·. 

Art. 2.o Das sentenças condemnatorias da ., 
União ou da Fazenda Nacional nus acções· 
refnri tas ou .em q~é~esquet• outra~ de qual
quer valo!', mclustre as contrarias â vali
dado <!_e convenções e tratados intnrnacionaes, 
devorao os representantes do ministerio pu
hllco,. rosp:Jctiyu.men~o aos feitos om que 
fnncm.9narem, Interpor e fazol' se~nür a ap
pellaçao, soh pena de respons:tbiliuade cri
minal. 

O Sr. Presidente-A este projecto 
foi offer•ecido um substitutivo, pela Commis
são de Constituiç~ã.o, Legislação e .Justiça, 
substitutivo esse que, app1·ovado, pr.ejudica o 
projecto anterior. 

Vou, pJrtanto, pôr a votos o substitu-

Pa.ragrn.phl? un:~o. Findu o prazo legal sem .• ·. 
que tenln stdo mterpost:1 a appellação, o 
juiz em exercício, com juformação do escri
vão, ou mediante requerimento da parte in7 
teressada no andamento do feito, manda1•á 
porAesr;acho~ que siga~ os autos, no prazó· ,, 
lia lei, ao Supremo Tribunal Federa.l, para '' 
este conhecer da. appellação, independente· :~ 
mente do termo do interposição, e que seja : 
instaurado o processo de responsabilidade de 
que trata este artigo da presente lei. · tivo. 

Art. _ 3.0 Revogam-se as disposições em-X 
O Sr. Esm.eraldino Bandeira 

(pÚa encaminha~· a "'otaç(io )-Sr. Presiclen~e, 
o substitutivo que Y. Ex. acaba de o.nnuncmr 

contrariO. ·· . ':·. 
E' enviado o suhstHutivo <1 respectiva Com>:· 

missão para. r e jgil-o para a 3a discussão, sendo • : 
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. coi:rsider&do prejudicado o projecto n. OI, de São succcssivamente postos a. votos e ap-
!900. prova .. .los em 2" discussão os art;. 1• o 2·• do 

Posta votos ó approvalla. em 3~ discussão seguiuf.e 
o envia.do á Com:ntssão de Llcllacção o se
guinte 

l'ROJ ECTO 

~- 4!0-1902 

·O Congresso :Nacional resolve:· 

· Artigo unico. Fica o PoderEx•1cutivo au
torizado a abrir o ct·edito de !.000:000$, sup
plemen tar <~ vel·ba 17 do a.rt. 2.'3, d·~ lei 
n. 834, de 30 de dezembro de 1901, fazendo 
as necessarias operações c re\"ogadt\s as uis
posições em contl-al'io. 

Posto a votos, ó approvado em :1" •lisctts~;ã.o 
e enviado ú. Commissão <la Redacção <> ~\!· 
g1tinto 

PRO.lECTO 

N. 257-WOl 

· .. . o Congresso Nacional resolve: 

· Artigo unico . Fica. o Po<ler Exocul.ivo au
-~ri:W.do a abrir a.o Ministerio da lndustria 
Viaç5.o e Obras Publicas o credito dP. 
·3:002$9 12,supplementar á. vel'bõlo 6~-Cot•reios 
..:..do art. 9• da lei n . 746, do 29 do dozemLro 
de 1900; f:\Z9ndo a.s necessarias op;:raçiía:; e 
revogadas as dispo!ições em contl"J.rio . . 
· Sã,o succe;;sivamente postos a. votos e ap
provados em 2~ di->cussão os arts. 1• e ~·> 
do ·se.~uinte 

PROIECTO 

N. 5-1003 

O .Cong,·esso Nacional dec1•eta: 

': Art. I.o . Fica o Po!ler I<:xccutivo aut•J
riza.do a abrir um ·credito extraordína1•io da 
quantia de 2:2:983$840 para .pagar ao enge
nheiro Emilio Odebreckt os vencimentos de 
sua. aposentadoria. como chefE) de district.o 
da. Rep_artição Gera}. dos Telegra.pbos, a. con
tar de29 de março ac 1897 a 27 de janeiro 
de 1901, obrigando-se elle a. renunciar a todo 
direito sobro qnaesquer vencimentos de sua 
eft'ectivida.de durJ.Ilte esse temr:o. 
. _A1•t. _2 .• o Revoga.m...;.se a.s dl~posições em 
~l)n~ral.'~o. 

I'RO.JECTO 

N· 6-!00:1 

O Congt·o.Jso N'acional decret 1 : 

At•t. l. • Fica. o Podo~· Execu tivo autori 
za.do a abri r• um c<·ad i Co de l2J:()fJ()'<i;, ouro, 
supplemcntar á vm·ba.- Ajndas de cust o G• 
tio art. o'' da. lei n. V57. de 3rJ do dezembro 
de_ l\JO~. que fba <~ J espeza got a! da Rcpu
bltc<\ nMtc exer·ckio, 

A1•t. 2 . o Rcvogam-.;c as tl i;:po~i c;-õcs om 
cvntl'<~t'io . 

O ~~·. C&!!181Ano do Nnsci
lll~nto (pela cmlt~m)-Sr. Pr·a; iJento, rc· 
quou·o a V. l<:x. quo consulte ú. Cas;t ~ i con
cctlc dispensa. de inttrs~icio. par:t quo ontt·o 
na odcm do tlia. do amanhii, o p1·ojec\o quo 
aeab;~ dtJ sc1· a.pprova•lo, 

Consultada a Camam, ú concoditln. a ,u~
ponsa. pedi.! a. 

São snccossiv;unenl;c po>l;os a votos c ap
pl'ova.dos em 2" discussão, oJ sogt.tin tc3 
:Ll'ts . [o, 2·', 3° e 4", do 

PROJECTO 

N. 7- 1903 

O CoUf,>'l'Osso Nacional resol v c: 

At•t. t.o Sã.o a.pplica.veis a to-las as obras 
d ;~ compctcncia !la. União c do Distrícto l<'e· 
dera.!, executadas a.dministra.i-i·•amente ou 
por. co?ka.cto, as disposições do deJreb 
legJslattvo n. 816, de 10 de j unho de 1855, 
com a.s seguintes a.lterlçõcs: 

Paragrapho unico. Os arbitrus incumbidos 
de fixar o valor da indcmnização serão em 
n umcl·~ do tr.:s, sendo nomeado~. um pelo 
res_pect1vo govemo, outro pelo propt•ietario 
ou seus representantes legaes e o terceiro 
pelo juiz. · · 

Art . 2.• O Governo expelirá ragulamont o 
para execução du, presente 1oi, mod ificando 
o processo estabelecido pelo de creto n . 1 .. 664, 
de 27 de outubl'O de 1855 o demai$ formali
dades para as desapt•opriaçõ.1.l, fixando os 
l~nites ma.ximo . e minimo das indemniza
~.oes , que terão por b:~se o imposto predial 
lançado no a nno ante1·ior ao rh dec1·etação 
da dosa.propriação. 

§ 1. • Si a propriedade não estiver sujeito 
a. imposto p redial, . o v:üor da indemnizaçllo 
serf~ calculado pelo aluguel do ultimo a.nno 
verificado ou estimado por arbitras. ' 
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§ 2. o Si a propriedade ti\· o r sitio rccon
strllida em data posterior ao lan(·amento 
para. o ultimo anno, ou tivm· eahido em 
es~a~lo de ru~na~, a. indemnização não ficar<!. 
SliJeita aos lumtc~ ostalJelccidos no I·egula
mento. 

§ 3. 0 Si honn~r m·gnncb, p,)tlo o GoYct•no 
l'Ospecti v o. d!•po~itando o ma.ximo r. .. ~r.abclo
cirlo, requere!' ao juiz a immedht.a immis:'ião 
na. posse d.o innuovcl, a.té que sej;~ t'cguln.l'· 
mente. verdicada. a imporb11eia. tht indcnrn i
zaçã.o. 

§ 4. 0 Si pol' qualquer mot.iyo nãn {'ut·e·m 
l.eyadas a elfeitu as obras p:-t.t'<t it'l q1mo:; 
f~I dcct·ctn.da. <\ UC$tpl'vprütçiio, é pennit
i.ldo ao p opr1er.ario reltaver· o seu immovel, 
rcstituirHlu a importanci:t I\couida. inélcmoi · 
zn.ndu a,s beiitf'eitfJlÜ~ qne pul'VClltur.~ t.o
nham sido feüas c augmcnhdu o valut· th 
predio. 

§f>." S\ a de~apl'JJH'iação tiv(~L· pot' fim 
a nberr.tii'<L do nuvas l'uas. S<'I'it r:~cultado 
ao pL'opriet:u·io quo u.c~eitat· :L irl,lcmniza·;ãu 
pJl' aecorJo <L ;!,cquisit,'ão <le teL't'Ollo~ na:; 
uoYas rias dr c.)mmunica.çã.u, si os h,,uret· 
dispuniveis, 1ixa.dv pelo l'l.'~pcc~ivo Gu\·crno 
o pl'eçu mlnimo, intlopentlent~\ de eJn~nt·
roncia 

At·~.' 3. 0 O Govo ·no no regulu.mento mta.
bele<.:ei á ttunb:m1 as rcgt•as n for·ma.litl<ulos 
}Jal'<L ..:. occupaçãu tcmp:)r·;~t·h de imrnovui~. 
quando l'út• in(lispens:wu! a execu~·ã.o das 
obras tlccreta.tlas c pat·a a d8vida. indcmui
zaçã.o aus pl'opl'ic tcu'ios. 

Al't. 4. 0 Hevo;..::a.m-so as uisposkues em 
contru.r.o. 

São succossivamente postos a votos (~ l!.P
ll 'OY:tdJS em 2:1. discassão os arts. 1 o u 2° do 

PROJECTO 

N.9- 19:!3 

O Congt•ossJ Nacional re;;ol v e : 

Art. 1. 0 E' o Presidente da RepuLlic.t au
torizttdo a abrir• ao Ministerio da Industria, 
Viação o Obras Publicas o credito especiu.l 
de mil e cem ·contos de réb para occorrcr 
ús despezas :1 realizar nos exercícios de 190:~, 
19:)4 c 1905 com a representação do BrazH 
na Expodiçã.o Univel'sal do S. Luiz, dos Esta-· 
dos Unidos da America do Not·to. 

Art. 2.'' ReYoga.m-se as disposiçõus em 
contrario. 

O Sr. Cassiano <lo Nasci
:Jnento (pela m·dern) requer c a Ca.mara 
concede djspensa de intersücio para o pro
)ecto n. 9, ele 1003. quo acaba do sor appro
vado, ser dado para ordem do dia de 
amanhã. 

E' posto a votos c appt•ovado em .'?a di..;· 
• ·u;;;sito o :ll'tigo nn ieo do . 

l'RO.liWTO 

N. 13-l9U3 

O ÇongJ'e5so Na.cional tlccl'ota. : 
.\digo ur1ico. Fica. o Po<ler· Jo:xocutivo au!,.J· 

riz ·.d'J a. abriL' ao MinisLeriu da ~1arinlla o 
ct·e.litu cxtraot·dina.l'io tlc 1 :G54$l32 p:tr:1. 
pétgamento tlo dill'orcnç:ts tle soldo c cb.p:1-:; 
aos officiaes do qm\,di·o oxtraorclina.rio o d:.~ 
I'CSCl'\'a. 

O SI'. C a s~iauo do ~·a~ci
Jnenlo (pela ordem) l'üflt!Ol' c a. C:r.m:tl'a 
cuncc~tlr~ ui::;p.•ns:~ de intm· .. .;ticio p:u·a o ]Jl'd· 
.i:Jcto n. 1::, de 10.):1, <1110 a.ca.ha de .-.;cr appt·u· 
Y ·.~l". sut• datlo pa.t·.~ a ~ossão <h am:Luh:l. 

S:í.o Sttccc'.s.;i\-:tnwntn pusto~ a votos r. ap. 
p!·uratlos em :2'l dbc·u~::;:·w o.; at·t-;. [0 e :~· dn 

l'lto.IECTO 

N. 14- W11:: 

(J Congrêsso N<tcion:Ll decreta : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo antol'i· 

z;ulo a a.brir um ct·ouito extt·aurdinal'io !la 
impo.'t.:.tncia de !7:919$354, seudo J.l:OI!J$::54 
para occot•rer ao pag tmento dos ,·,·ncimcutos 
do consulto1· gel'al da Republi~a. no poriOLlo 
do :: uc janeiro a. :H de dezornht·o, e :~:000~ 
para as despPzas do rc-\pocti v o gabinete, tudo 
do corrt:mte oxcr..:icio. 

Art. 2. o llC\' og<tm-so as disposições em 
cun tra.rio. 

O Sr. Paula llamo)ió; (pela OJ'Clem) 
rcqum· o obtem dispensa. de intcr.~ticio para 
o projccto n. 14, de 190::, que acaba do ser 
approY<tdo, sor da lo pa.ra a ordt•m do dia. de 
amanhã. 

E' annunciada a votaçio do projecto n. 13. 
tla l!J0:3, antol'izttndo o Potler Executiro u, 
abril' ao Ministm·Lo da Guerra o creuito cx
travtdinarJO de 2.000:000$ para occorrcr <i~ 
despozas com a mobilização das forças d:J 
exercito, em occupação militar do territ.ori(J 
do Acre, no COJ'rontc exercício (2a discussão) . . 

Em seguida é posto a· votos e a.pprovado em 
2a discussão (salvo a emenda do Sr. Galeão 
Carvalhal) o soguinto art. lo do 

PROJECTO 

N. 15-1903 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autori

zado a abrir um credito oxtraordinario de 
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2.000:000$ para occorrer ás despezas co1n a 
mobilização das 1orças do exercito com a 
occup:.tção militar do territorio do Acre, no 
cor1•ente exm·cicio. 
· Posta. igualmente :\votos, I'! approvada. a 
seguinte emenda do Sr. Galeã.o Carvalhal 
ao rcfal'ido art. 1 •. 

c Ondo se diz: para oecorret• ás despezas 
' motivadas pela mobilização das forças do 
.. exercito f'.m consequencia da occupação mi· 
,_.)ita.r do Acre, díga·se : para occoner ás des
~ pezas extra()ordinarias consequentes da oc

"··:cupação do
4

Acre. » 
-~- Posto a votos, é ta.mbom approvado o se

guinte 
;_: .Art. 2.0 Revogam·sc as dh;posicões em 

contrario. 
. . . 
' O Sr. Pre&idente-0 projectó vae 
. · â Com missão respectiva pa.ra. o redigir ;•;ara 
· a 3• discussão, de accordo com o vencido. 

O Sa•. President.e- ltcsponderam 
á. chamada llO Srs. Deputados. Vae-sc 
pro~eguir nas votações. 

Procedendo-se elo novo â votação em 
Ja discussão do projecto n. 2 A, do 1903, 
prorogando por 360 dias o prazo de que 
trata o art. 2° do capitulo 5• aa lol n. H39, 
de 29 de dezembro de 190"2, a cont.ar do termo 
assignadG no referido artigo o dando outras 
providencias, com subst itut ivo da. ma.io1•ia. 
da. Commissão de Constituição, Legislaç-ão e 
Justiça, voto em separado do Sr , Frederico 
Borges e impugoa.cão a e.~ta vvto pelo 
Sr. Angelo Pinheiro, meml>ros da mesma 
Commissã.u, reconhece-se terem 1ota.do a 
favor 90 Srs. Deputados e contra 21 . Total, 
1ll. 

O Sr. BrJcio Filho (pela ot·dem) 
-Sl'. Preilídente, pedi a palavra pela ordem 
para ma.nda.r á Me.'ia uma declaração de voto 
contra G projectG. Em o anno passado,qua.mlo 
o projocto primitivo foi voiatlo levantei 

E' posto a. votos o a.pprovndo em 1a dis- d!!sta tribuna minha voz contt•a n.s :ma~ prln· 
: cussão o seguinte cipao>- disPGsições. JgnGra.\'a então quem 

PROJllCTO 

N. 2 A- 1903 

O Congresso Nacional resolve: 

'- At·t . 1. o Fica proroga.~to por 360 dia~ o 
' prazo de que trata. o a.rt . 2<' do capitulo 5• da 
( lei n- 939, do 29 de dezembro de 1902, (1, con· 
~'tar do termo assigna.do no referido artigo, e 
~em vigor as disposiçõe3 do para~raph.o unico 
;:.ao mesmo artigo e todas as ma1s düposições 
;<4a referida lei, que n1io estejam em antiuo
.mia com o pensamento cGotido neste pro· 
' jacto : 

seria o escolhido pa.ra. exol'cer a~ J'unccões tle 
prefeito do Di~tl'icto Fadet•a.l. Ho,jo cohe· 
rente com -as minhtts i·.léas mantenho o 
mesnio ponto de vista, embor" o proaontc 
p1•ojecto venbtt aporms pl'Ol'og;l.r plrto das 
medidas consignadas no outt•o. B' quo as 
providencias cujio prot-.:Jg~ so pretende 
omprohondel' sã.o tlc ordem du.qucllas quo não 
merecera.m o ap::lio do humiltlo oradot·. · 

Honéem condemnei o proj)CtG; a.go1•a faço 
o mesmo, nã.') ohsta.nto o t•cconbocímuuto c1ue 
torno publico dos muitos serviços prestados 
ao mun!cipio pela brilb.a.nte adrniillstração 
do D1'~ Pet•eira Pa.ssos. (Apoiados. ) 

E' uma. questão de principios c1ue mantc· 
nho firJUes, inabaln.vcw, inclestructiveis. 

. Art. 2• Revogam-s3 <t:! disposiQõe.s em Por motivos independentes do minha von· 
,·contrario. - · tads não pude assistir á. primeirn discussão 

do assumpto. Reservo-mo para. tomal' parte 
;_,:-. O Sr. lJrielo Filho (pela o;·dem) no debate por occasião da. 2> ou 3& dis
~ . .:.... Sl' . Presidentel, sondo da lll<tiot• ilnpor cussão . 
. ' ta.ncia a rnateria du quo t rata o prrjocto Si me fu:;se permittido, fundamentaria lon· 
:.·-n. 2 A, deste anno, peço a V. Ex. se digne gameuto.minha declaração do voto , como, 
,;Jxiand!!r proceder á. verificação da vota\'ã.o. porém, a. is>u õe oppõe-u Regimeo·to, limito· 
~· . Proce:lendo-~e á 'erltlcação, reconhece-se me a envlal:a. â Mesa apenas concebida. nes· 
(tque . votaram a favor 86 Srs. De:pu"iados e tes termos: · 
fecon'tra. 19. Total, 105. <<Declaro que votei contra o :projecto 
· n. 2 A, de 1903, prorogando por 300 dias o 
w O S:r . Prel!tidente -Não ha. nu- prazo de que trah o -art. ~· do capitulo V 
l!fuero; v:,e-se, portanto, procedet•á.cb.a.mada. úa lei o. 1139, de 29 de dezemb;·o de 1902.» 
~.- Procedendo- se á. chama.da., vel'ifica.- se Considero cumprido o meu dever ; pa.~·ece 
~terem-se ausentada os St·~. Indio do Brazil, que ha loga.r para proclamar os meri •os do 
,,Joã.o Gayos:), Arroxella.3 Gal vã. o, Bulcão . illustre cidadão coUGca.do ít testa tia. Munici· 
i:i:Vianna, Benma.t, La.urindo PHta., Cruvello I palida.de e para sustentar a autonomia muni· 
t Càvalcanti, Mauricio de Abreu·, Francisco ci:pal, digo:~. de ser n.mpara.da. quaesquer que 
:-Bernardino, Antonio Zt>ba.t•ias e carvalho seJam as circunista.ncias. piuito bem.; muito 
~:~rt tto.. bem • } _ 
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O ~h~. ~á Freire (pela Melem) -
Pecli a pnJavrn., Sr. Presidente, sómontc 
para enviar á i\'Iesa a minha deciaraçiTo de 
-voto e a <lo meus companheiros de bancada. 

Comparecem ainda. os Sr-s. Jos(~ Euzebio 
e Angelo Neto. 

E' annunciada a votação do pl'ojccto 
n. 411, de W02, relativo á emenda do Se
nado ao p1•ojecto d;~ Camara dos Deputa.Los 
n. 70 A, de 1901, que autoriza o Podc1· Ex· 
ecutivo a abrir <\o Ministm•io da, Industria., 
Viação e Obras Publicas o credito extra,ordi
·nario de 30:000$, para occorrer ás despezas 
·COm o recebimento das Esten.das de Fol'ro 
Bahia a·) S. Francisco, ramal do Timbó, e 
Recifü ao S. Francisço, resgatadas 0111 vir
tude de autorização legislativa. 

E' approvada a seguinte emenda do Se
nado ao projecto n . 70 A, do 190 l, da Ca-
mara dos Depuhdos : · 

Em vez do «30:000$» diga-se : <<48:00:1:::;~; 
accrescente-se depois das paln.vras : <<e Re
cife ao s·. Francisco )) o seguinte : «Central 
da Bahia1 Santa Maria ao Uruguay c D. Thc
reza. Chris1.ina >),o mais como ustá. 

E' o projecto assim omend<t(io envilvlo á 
Commissão do Redacção, officiando-so ao Se· 
nado sobre o occorrido. 

E' annunciada. a votação do p1.•ojecto n. 18, 
de 1901, fixando as i'orças de terra rara o 
exercício de I904 (2a discussão). 

São successivamente postos a votos o ap
J)rovados em 2a discussão, os art~. ns. 1°, 
;eo, ;jo, 4o, 5o, 6o, 7o, go e !)o do . 

PROJECTO 

N. 18-1903 

O Congre:;sl> Nacional decreta, : 

Art. 1. o As forças de tert•a p::tra o exer
·Cicio da 190! constarão : 

§ 1. o Dos officiae:.; das di1ferentos classes 
do exercito. · 

§ 2. o Dos alumnos das Escolas Mili ta1·es 
até 800 pra.ça,s. 

§ 3. 0 De 28.160 pt•aças de pret, distri
buid~s de accordo com a orgailiza.ção em vi-· 
rror, as quaes poderão ser Levadas ao dobro 
~u mais, em circumstancias extraol'dinarias. 

cngajament~,., dus que tiYcrcm conc1nülo esse 
tempo úe senir;o v·t· Iu:-;:~1' pJt' mais de 
um:t Ycz e por tempv nunc:t menor de tres 
anno:.;. · 

At•t;. 4. 0 _\s pr:4'·:ts quo, fiwloo sell tempo 
do sm•viço, eontinuarem sem intet·rnp,;ão 
nas fi!oiras, com ong:tjéuncnto port1•cs annos, 
torão direito ;t imp01•ta,ncia em dinheiro 
das peças do l"<trdamento cpw ~c a.bon:tm gra.· 
tuitl\mente aos t·cct·utas no en:>inü e bem 
assim á g-eatiticaçfio diaeia. de 251.) r,•is, esti
pulada na lei n. ~47. do 15 de dezembeo 
lie 189.!. 

Art. 5. 0 As ex·pl'at,~:l,S que de novo se alis
tarem, com eng-aja.mcntu ou l'ecnga.ja.mento 
por tres annos, terão direito :L importa.ncia, 
em dinheiro uas pec:ts de fardamento que 
se abonam n.os t•cceul;a.s gr<ttuit.a.monte no 
ensino e á gratific:v~ão i.liaria d.c 125 l'(jis. 

Art. Ü." O Guvcrno pl'ovid.tmcia,r(t para. 
que nas Colonias ).filitm:es sejam convenien
temente loealizatlas as ]H'a1:as (tno o deseja
rem, quando furem excus:~s do serviço pol' 
conclu~ão de tempo, g:trané1ntlo·:ts n:~ posse 
dos respectivos lotes. 

Art. 7 .o ,O :\linistorio (la. ( ;w~l'l\1. ter(t um 
registro dos voluntal'ios, sr~~umlt) os Esl.adus 
onde tenha.m \'crilica.do .pl'~t.ç:~, pu.ra. o fim de 
detluzir-Ge a.nnua.lmontu do cuntigento a. ser 
sorteado em cad:.t R~t'J,do (Constituição, ar
tigo 87 e seuiJ para,graph:~s) ·o uumero 
daquelies volunta.rios. 

Art. 8. 0 O Governo animar:L a c.re:~.~,;ão do 
tiro nacional, instituindo pl'emios pecunia- ' 
rios u medalhas de tlist.incção pa.ra. sorem 
conferidos annualmente, em cuncu1'SO so;;. . 
lemne, aos molhares atiradores, tleduzindo·se 
oppot·tunamente üa verb '! ~ Ins.trucção :Mi-· · 
lita,r-~Lo Orçamento do Mmtsterw du Guerra:.: 
l\ importancia qua fór neccssaria. á realiza-;: 
ção desse serviço. · · 

Art. 9." Rovog:un-se as disposições om·i:' 
contrario. ' 

E' posto a. votos c approvado em P dis-. 
cussãu o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 4 A- 1003 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 E' transferida da ciúade do Rid 
Pardo para a de Porto Alegl'C a Escola Prfi I 
p:1ratorin. o de Tactica. daq uelh cidade. :i 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado ,;: 

Art. 2. 0 Estas praças serão obtidas pela 
fórma expt•es::;a no art. 85, § 4°, da Consti
tuiçãO e na lei n. 2.556, de 26 de setembro 
de 1874, com as modificn.ções estabelecidn,s 
nos arts. 3° e 4o da lei n. :39 A, de 30 de ja
neiro de 1902, continuando em vigor o pa.ra-. 
(J'ra.pho unico do art. 2° e o art. 3•> ela lei 
~. 394, de 9 de outubro de 1893. 

Art. 3.o Emquanto não fôt• executado o 
,go1•teio militar, o tempo de· serviço para os 
-volunta.rios será de tres annus, podendo o 

abrir o credito nece3Sario para ciTectuar t~i 
tt•a.nsfm•ench. · · )[ 

Al't. 3. 0 Revogam-se as disposições. ~il'; 
contrario. ··-·' · 
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o Sr. Preeidente-Estiio :flndas as 
votações. 

Entra. om 3• discussão o projecto n. 99 B, 
reorganizando a. justiça do lJistricto Federal, 
com as emendas ao mesmo otferecidas em 
3• discussão. 

O Sa•. Paranbos Monteneg.~.•o 
-Sou um dos Deputados que a:pl'esentaram 
emendas ao projooto em debato. Quand.o, 
porém, foi publicado o parecJr d~ t'3spactíva 
Commissão <ícerca das emendas, ...-eduquei 
que algumas d~llas tinham sahidu ctJm p:~.· 
lavras trLmcadas. 

Verifico agora que es.>a.s cm~ndas aind::t 
continuam com os mesmos defeitos. Por 

.. isso apl'ovcito a. (lppwtnnid~.ilP- p:1.r:1, fazer as 
dev.idus rélctitica.ções. 

- Na emenda n. 20, em vez de-informacões 
-deve lçr-se -- disposições - ; n:j. emenda. 
n. 71, em vez ile- revet·são- déTe lor-se 
-r.:Jvesamento- ; a cmenth1 n. 8:l~é cornple· 
menta da de n . 9. Estas emendas era.m uma 
só, mas a Commissi'io dividiu-a de modo que, 
como está, não so comprehonde, porque o 
meu pens'l.mento e.~tú. incompleto. 

O 8.-. Preei<len-te-Peco [i V.· Ex. 
-quo manJo por escrípto (I,S t•oetifkaçõos. 

0 SR. PAHANT!OS MONTENEGRO-Obocl.eco 
-a V. Ex. 

ItECTIFIC.\t;ÕE~ A QUE SE REFERE O SR. DEPU· 
TADO PARAN!I0:3 UONTENEORO 

(.-lo p1·ojecto n. 99 B, de 1900) 

Na emendtt n. 20, em vez tle- inCormo.
'ções, deve ler-se- disposições. 
: Na de n. 71, em vez de-re,·m•são, deve 
:·lor-se-·revesamento, 
_ A emenda n. 83 é complemento da, de n.9, 

-'constitllindo ambas uma só emenda e não 
(d\IaS. 

( S:tla das sessões, 2G de junho de 1903.
d'aranl!os Jfontenegro, 
t 

F O Sr. Preeldeut.e- A rospeito do 
~projecto que rem·gani~a. a justiça. do Districto 
i):i'edera.l, Jlllgo convemente trazer ao con!ll:l· 
;ciment o da Camara a marcha. que tom se
'guido e·sto impot•tante assumpto. 
,:.;: .A requerimento do Sr. Sebastião Lacerda 
,: outro~ Deputados, na sessão de 9 de outubro 
de' 1895, foi nomeada uma comriJ.issão do 
Jnco membros para revet-• a legillla.ção vi
ente sobre a organiza.cão judiciaria no 
istricto Federa;l e propor a refo.rma ou 

' _ s · modificações que julgass'e riccess"l'ia.s 
ra melhorar o serviço ou. administração 
justiça. A esta. commissão foi remettido 

~· '· 

o projecto n. 98, de 1805, o.prr:sentado pelo 
Sr. Joaquim Pires, alterando algum<:~s dis
posições da lei n. 1.030, de !4 de novembro 
de 1890. 

Fize1•am parte desta commi,são os Sr:>. 
Sebastião Lacerda, suhstituido pelo Si'. Julio 
dos Santos em 2 de jnnho de 1896; &luaedo 
Ramos, Joa1uim Pit'es, Adolpho Gordo e 
Francisco Veiga. 

Em 2 de junlw de lfm6 o 81•. Sebastião de 
Lac1n•da foi substituído pe:o Sr. Jtt!io dui'
SatJtos. 

Em lO de agosto do mesmo anno foi r>prc· 
scnhdo por esta commissão especial o p l'O
jecto n. 82, que reol'ganiza o Potler .lnd l
ciario do Distrtcto Federal. 

Esse projecto entrou em L' discussão em 
!3 de agosto úo me>mtl anno, sendo encer
rado na. mestn[l. se~~iío e approva:do no 
dia J7. 

A requel'imento do Sl'. Par[lnhos ?.fonte
negro tJrttill ouvidos o Tribunal Civ il e 
Cl'lminul e a. COrte lle Appellução. Apezar 
de ter sido approTU\lo em B de outubro 
du.quelle anno o ro'}ucrimçnto do St•.Eduard(, 
R[!, mos, para. quo i'os~c dado o projecto para 
ordem do dia, só enu•ou em 2• discussão em 
4 do outulJro de 1899, sendo apresentado um 
substitutivo de~ commissão espec.al e um[l 
emenda. 

A requerimento elo Sr _ Paranhos Mon te· 
negro foi adiada a discussão, que coatinuoa 
nas sessõe3 de 2l, 27 e 31 do r efm•ido mcz, e 
nas de 3, 6, ll o 13 de novembro, fic~ndo 
encerrada. a do a1•t. lo e adiada a do a1•t.2o. 
Durante a 2• discuss1b for am apresentadas 
varias emendas. 

Em 3 de junho de 1899, requereu o St'. 
Eduardo Ramos, e -O seu requerimento fo i 
approva.do na sessão de 9, que a Mesa pro
vesse as vagas existentes na commissi'io es
pecial, nomead::t em 1895, para. .:~,presenür 
o projecto de reforma judici::tri::t do Distriotu 
Federal. 

Foram então nomeados os Srs. Eduardo 
Ramos, Arnpbilophio, Francisco Veiga, Xa
vier. da Siveira e Mar tins Junior. 

Em 7 de agosto de !90J (nova legislatura) 
foi apresentado por nova commíssão espe
cial o projecto n; 99, acerca do mesmo as-
sumpto, o qual entrou em 2" di~oussão no 
rUa 16, continuando, artigo pot' artigo, nos 
dia.s 17 e _18, em que foi encerrada. Em 23, 
a Commissão de Orçamen·to apresentou pa· 
re~er sobre as emendas que augment av::tm a 
despeza. e haviam sido oiferecidas (u. 99 A), 
o qual em 3L entrou em discussão unica e 
foi encerrada. Procedeu-se á Yotação nos 
dias 13 e 14 de setembro, tendo o n. 99 B a. 
redacçio para 3~ discus5ã.o, que . foi ence
tada no dia.27, .continmmdo em 28, I de otl
tubro, 3, 4, 5, 8, 9, lO, 15, l G, 18, 20, 22, 
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23, 24, 25, 2G, 2i, ~9, ~-H. 5 de no\-omhro. :-; 
e 12, quando foi oncerrada. · 

Em _H:l_de deze_mbro foi apresentado pela 
comm1:-;sao cspeetal parecer sobre as Cl!iC'O· 
das offerocidas na 3a. discus~ão (n. gg C). 

Acerca. das no,·as emendas referentr;s a 
augmento de despeza, emittin pa1·ecor a. 
Commis::>ão de Orçame-nto (parecer n. 14. de 
lDOl), q_ue ~oi a imprimir em 5 ele juriho, 
sendo discutidos o~se" dous parecm·os em 23 
tlo_mcsmo r~cz e ?m 6, 7 e 8 de julho, ficando 
adiada a dtscussa.o. 

A commissii.o nomeada em 1 9Ct0 tlcon com
post"a dos Sr.;:;. Eduaedo H.amm, Get·mano 
IIasslochor, Julio de ~Icllo, Sabino Bano'~) o 
Raymundo de 1\Iimnda. 

E' ~sta a~- commis~ão que assigna o pureceP 
em d1scu::;sao. tendo apenas :-;ido substituído 
o Sr .. Julio de Mell1) pelo Sr. Ga.ldino L·J
reto. 

Sendo esta se:;;s;'1o a nrimoira da nuv:t le
gislatura, rm vietndo -do art. l:_H do n.oid
mento, .reabro-se agom a. ::" discussilo, r}ot· 
se consJrterm· o p1·ojccto como adiado. 

Achei neco.ssario dar esta oxplica~·i'í.o <i. C;L
mai·a sobre o pt·o,ento projocto, que dt·•de 
1895 pende do de li IJeração. 

O SR. gDüARno HA)ros -Nada mais tem ;L 
dizer, cont.entando-so com a cxplica.ç-ii.o da. 
i\Iesa. 

E' ~~.nnunciada a.. 3n. discus:-::ã.u do prujecto 
n. l4G A, de 1!)01, Institnintio regl'as nara O· 
estabelecimento de Etnpt·czas !Lo Art;tazeus 
Geraes, detcrnlinan(lo os Llil'eitos e as olwi
ga,;lies dessas mnprezas, c;Jm cmenlla::; uffe· 
recidas au meslllo projcctn. 

. O Sr. Ignacio Tosta - Sr. Pt·e
suiento, o pPojccto ora. em discussilo, ostabc
lcc:o rcgeas pa.m o estctbolt'cimento de Elll· 
prezas Lb Al'llHtzens Gerao:::. 

Este projt~cto, Sr. Presidente, cnj 1 autor 
(~ n ox-Uuputa.do Sr. Scrzctlollo Conê<t, ~or
ft'tn algum'~ intpugnaç;-w, c a sua. 3"' dis
cuss;lo foi oncerr<tda. n;~ ultima sc:-;s:-lo da lPgis· 
!atura passada; agora ofl'twcccm algutlli.!.'l 
etnendas, Jll:ts, como nós t>Stamos em cumeço 
de lngisla tu l'a. a bre-so uma nova discussão 
sobru o me q11o as~umptu c sobro essas 
emenda:;. 

~~·. Presidente. rt idéa. fundamental, c;.tpi
ta l, CO li tid:t 110 projcc_to Ol'tl. OIH ui:;CUS:lilO é 
a. Olltissãu do ·tcw'l"anls sobre a garantia dos 

Xinguem mais peJindo a pa.la vra, é ence:t'· dl!positos das me ·eadorias ou prodnctos 
r.:,da a discussão e ;~uia:la a vota,:ãu. ag'l'ko.las•: Esta iuéa constituo hojo llili<L 

O St•. E(lua t•do Ilanto;o.; (Jjefa 
ordem) diz que, tOJL~o sido encerrada sem 
tlebate a tliscussüo final do pl'oj do do re
rorm:.L judiciaria Llo Distr1cto FoJot·al e 
tendo <t Carnal\', do vot:tr cento e muitas 
mnendas, lho p~n·eci;~ convolliento q ne ''· 
Commis;:~ão de ConstHuição, Legislação e Ju..;
tiça dbse..;se sobro e.~tas emenuas pelo menos 
paea or1entar a votaç·ão de matorh tão com
plexa. 

Submetto-se em todo o c.~so ao que melhor 
ontenuer o Sr. Presiuente. 

Ha parecer sobl'o ost,as omencla.s; mas sub
diste ainda a commi::;são que o elaborou'? 

As suas palavras teem apenas o fim util 
de expor duvidas quo lhe as.~altavum o espi· 
rito sobre o bom rcsulhdo dess;~ votação. 

gl'amlo aspira(;ão Lla agr,cultura nacional; 
pot·ta.nto, deve sor object:.1 de cuidadoso c 
patriot.co estudo por rarte da Camara dos 
Ueput<tdos. 

Co:nprehcnrle-so, Sr. PI·esidonte, que, 
tt•atn.n .. !o-sc do uma legislatura nova, ha
vendo alguns rept•csontantos da Nação. quo 
não tomaram part.e nas discussões anteriores, 
é de toda. a con venioncia que Súbrc o 
projccto e sobre :.t::; emendas apro:-Jontadas 
na logi::;latura passada, seja ouvida a Com
mi~são de Agricultul'a o lndustrias Connexas, 
da Camara dos Deputados. 

E~, venho, port~nto, Sr. Presidente, apre
sentar um requerunento para que esto pro
jecto sej:t enviado á. Commis::lão de que faço. 
parto, a qual, estudando o assumpto pi•inci
pal e as emendas apresentada.s, ü1forecerá. 
parecer para melhor orientai' o estudo e a 
vota,:ão da Camara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. devia expd- Sr. Presidente, tenho uma duvida que· 
as antes do encer1·amento da discussão. Desde V. Ex. esctarocerá coovonientemonte; por
que nenhum Sr. Deputado. discutiu nem rc- gunto si apresentado o requerimento nos 
damou contra o parecer, ít. Mesa não compe- termos em que ollo se acha éoncebido, isto. 
tia nomear nova commissão. O parecer sub· é, I'equerendo quo este proJccto seja re
siste, o não tendo sido substituid<t a comrnis- mcttido á Commissão do Agricultura para 
são que o elabo1•ou, podem os seus membt•os, dar parecm· sobre elle, si esse requerimento· 
que são o' Sr~õ~. Eduardo Ramos, Sahino Uar-. 1m porta ou· não em adiamento, e si, no:, 
roso, Galdino Loreto, Germano Hasslocher e/ termo.s d. o mesmo Regimento, não havend.o 
Raymundo de Miranda, que todos fomm re- numero de Deputados para ser votado, fica 
eleitos Deputados, defendei-o e prestar os ello cvnsidorado rejeitado para o fim de· 
esclarecimentos de que a. Camara. ncccs- proseguir a discussão e considerar-se en- . 
sitar. cerrado. 

VQI. II iS 
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o SR. PnESWE!'\TE-Fica considerado pre
judicado. Depois !lo encerrada a discussão 
o requerimento de V. Ex. poderá ser a.pre
,sentado e votado, e irá. o projecto á Coro
missão. 

O SR. BR.ICIO FILIIO- 0 que V. Ex. póde 
fazer é requerar que seja ouvida. a Commis
são som prejuízo da discussão, ao tes da vo
tação do projeato; assim póde o l'equeri
mento ser accoito. 

O Sa. PmJSIDENTE- A Commis&'io do 
Agricultura dará o seu parecer e não terá 
ma.i~ di~cussão. · 

0 SR. lGNA.CIO ToSTA. - Pois bem, como 
a Commissão está ma.is ou· menos de a.ccordo 
·Com as idéns fundamantaes, contidas no 
projecto e tem por fim orientar a vot.açã.o, 
eu apresento este requeriment,Q, 

Vem á Mesa., é lido apoiadd e posto can· 
junctamente em discussão o soguinte 

REQUERIMENTO 

Roqueit'o que o projecto n. 146 A, do 190i, 
.ssja. envia.do á. Comrnissão do Agrlculturtt e 
lndu~trias Connexa.s para dar pa.recer sobre 
.a.~ cm~ndas a.pr!lsantadas, sem prajuizo das 
,d!SCUSSOCS. 

cadol'ia., lhe rlá um papol pelo qmd nãLi s~ 
l'esponsa.biliza e quo os bancos (iitlicilment~ 
descontarão, 

A 1oesponsa.bilidade do dono do arma.z•~m, 
pelo projecto, é a.penas de um depositurio 
particulat•. 

Aliás, o orador não conhece legiskv;.;(o 
alguma que auctorize o depositarJO a en. 
tt•egat• uma. mm•cadoria divers~r. tlaquella qu,l 
receheu. 

O orador decl<wa que não ê am1go do.s 
favol'es dircctos do Govet•no . 

Já apresentou ao pmjecto um 8u bs ti tu ti ;-o 
que não teve a h onra de ser approvado pela 
Commissão, em que apresentava o mnio •1Q 
negociar com os armazens geraes . 

Julga desnecessarío prolongar a disc11ssão, 
po1·que, apezar da. conti.ança qu!l depos it.a 
nos seus collegas; foi o oradol' o unico que 
levan~ou u. sua voz contra t odo o projecto . 
Deseja ser o uoico a. ongllnar-se, mas niio 
q1tel' tet•minar sem chamar a uttonção da 
Cama1'a. para a. necessidade de serem ouvicl: t~ 
as Commissõ~s de Legislação e Just iça e ,to 
Orçamento. (Muito bem , mttito bem .) 

O Sr. D•·lcio Filho diz qu~ j~ 
teve nas ses~ões do a.nno pa.ssa.do opportu
nid<\de de discu th• o projecto . Nã.o se m:~ni
festou conb·a o mesm o mas entendeu sur 

Saiu. das smgões, 28 LO junho de 1903• _ coiweniente a adopçã.o de a.lguina.s emenda.>. 
Ignacio Tosta. Propoz que o u.rt. 2'> fosse modificado de 

O 81•. Coroello da Fonseca 
- ~eclara. que s~ tem ba.tido contra a appro
va.ça , desse proJe~to todas as vezes que tern 
.figurado na ot•dem do dia, e, vem mais um:1 
vez oppol'-s3 à s~a. passagem, porquanto esse 
projecto fere a clMJse dos lav1•adores. Sente 
·q,!;le o seu illudtre collega Dt•. Igna,cío Tvsta., 
.tao esro1•çadu dorensor dos interesses agrí
colas, t~nha. decla.1•,~do que a Commi83ão de 
Agricultura está. de accardo com tal ]JI'O· 
,jecto, 

modo a -admittir que o Governo designasse 
as a!fa.ndegas que estivessem em condiçõe~ 
de emittir os titulas de deposito nos Estados 
onde não houvesse arma.zens. geraes o a 
Commissão com isso nâ·) concordo tt sob o 
futil pretexto de qnc a medida importa no 
estabelecimento de armazens em gr tmde nu
mero de alfaodegas. 

Pt•opoz mai~ a modificação do art. !2 § !' 
n . I , de modo a obrigar o .a.rmazem gemi 
a restituir a p ropr ia mercadoria recebid<t 
salvo caso <le for\ll. maiot•. Ainda desta voz 
a Commissão opinou pela. rejeição achando 

O orador não vem fazer liiscul'ilO, vem que os encar1·egados dos a1•ma.zEms promzra
ap~na~ laVl'ar mais uma vez o seu protesto, vam sempre servir os d epositantes de m oáo 
po1~ ~ao se responsa.bHiza. pel_os males que_ a merecer-lhes sua maxrmtt eonfian<;a e en· 
adv1rao da pa&9agem do pl'OJeCto, que Sl'l'· tendendo que- a emenda traria ditficuldade~ . 
v_irá. apenas Pl!-ra favorecer alguns nego- e vexames aos donos e enc:n·regad os dos :w· 
c1antes sem capital. maz!1mi. . · 

Nã.o conco"da. com o nome da wm-rants, Tambem não foi acceita, a en:;.enda q11e 
,que é íng lez, .quando'ha na nossa Iingua manda. suppriml:r o art. 3 ! , ev identemente 

.:dçnominat;ão para esse titulo, que, a liás, não inconstitucional, p ois impede q ue sejam t:tx:L· 
.corres~onde inteiramente no :PL'ojecto á. 'pa- . dos pelos·E.,tados ou pelas· mun icipalidatles o~ 
Ja.vra rngleza.· depositas nos a rmazens geraes, bem com o as 

Admira. que, quando a classe dos. hvra- compt•as e vendas rea lizadas nas salas a.n
.dqres agoniza., quando o dono ~lo· a.ssúca.r e do nexu., (1. esses arma.zens. 
-Mfé 3e vêni na n ecessidadd · de vender os E como es ta foi r efugada a emenda quo 
seus productos por preços infimo~, s e obrigue estabelece a nomeação do um fiscal. A Com· 
o lavrador a sujeittU'·se ao al'hitrio do dono missão propõe sua rejeição sob o fundamento 
,do a.rmazem geral, que, em troca da sua mer- de que poucos paizes adaptam essa fiscall~a-
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ção que traria vexame.~ e dospczas, quo dilli
cultariam o estabelecimento dos referidos 
armazens. 

Não vê da parto da Commissão a preoc
eupação de a.mpat•al' o depositante da mer
C(l,doria e do vigiar de pel'to um seeviço ao 
qual está a.té ligada a emissã.o de titulos de 
c1•edito. Só vê manifestado o t•ecoio de c1ue 
pt•ovidencia.s fisc;tlisadora.s úa. instituição c 
g;trantidoras do dono das mercatlorias pos
sam produzi1• vexames nos emprezarios e 
ditficulta,r sua liberdade de acção. · 

Apresenta uma. nova- emenda sobre fisca
lisação, offe1•ece á consideração da Casa um 
ruquerimento para que sobre o n.ssumpto 
i')ja ouvüla a Commissão de Constituição, 
Legislação o Justiça e re.3erva-se para. em 
outra occt\síão dizer algum cousa mais sobre 
a materia. (1"JI,uito bem; mteito bem.) · 

Vem (t Mesa, é lido, apoiado c posto con
junctamente em discussão, o seguinte 

RrJQUER.DIENTO 

Requeiro que o p1•ojecto n. 146 A, de HlOl, 
sem prejuízo da discussão, vá á Commissão 
.de Conetituição, Legislação, e Justiç-a, para 
emittir pat•ecer sobre o mesmo é sobre as 
respectivas emendas. 

Sala das sessões, 25 do junho de 1003. -
B)·icio Filho. 

Vem á Mesa, é lida, apoiadn. e enviada á 
Dommissão de Orçamento, a seguinte 

EMENDA 

Em .. enda ao p~·ojecto n. 146 .-1, de 1901 

Onde convier : 
Em todos os Estados em que sa fundarem 

armazens geraes, ha.verá um fiscal nomeado 
pelo Governo. recebendo os vencimentos de 
7:200$000 annuaes, pagos pelJs cofres da 
União. · 

Sala das sessões, 26 de junlu de 1903. -
Bricio Filho. 

O Sr. Pre8idente -O p1•ojecto 
volta á Commissão de Orçamento para dar 
parecer sobre a emenda, allgmentando a 
·despeza, a quaJ será .submettida a debate. 

Ninguem mais pedindo a pala. vra, é encer
rada a discus5ã0 e adiada. a votação, até 
que a respectiva Commissão dê parec1n• so
br.J as emendas offerecidas ~ 

O Sr. Passos de Hiranda
(pela órdem)- Sr. Pre.3idente, tendo sido 
·devolvido pelo· Senado a esta Camara o pro-

jectu qun an~oriza o PIJLiCL' Exi~L·utivu a corr 
cede1' um a.nno de licenc-rt ao IW. "\n tonio 
Acattma.sst't Nunc:-;, juiz. scceional do E~tado 
do Par;.i., requeiro a V. Ex. se digne tlc eol· 
local-o na orJom du üia .• visto que contém 
matoria, urgente. Pam provai-o, ltasta, a altc· 
gação t.iu quo o digno mngistrodo, com per· 
missão do Supremo Tt·ibunal, Yondo aggra
varem -se os seus males, partiu para. n, 
Em•opa., onde se acha. lia tl'es mezes. (L e,;
per.t da, liccnç<L tiuo solicitou do Poder Lc· 
gishtivo. 

O !!ih•. Presidente- O pedido do 
nobre Deputado será tomado na devida. CiJll

sideração. 

Vão a imprimit' os seguintes 

PRO.IECTOS 

~. 15 A - 190:3 

Rcr.lacçlíO }JUI'a 3"' clisw.-;.o;r!o do projccto n. 15, 
deste anno, que cwtori :;a o Po(lel· E.;;ccttti'llo 11, 

ofn·i1· ao Minisler io da Gtter1·a o credito 
c.dl'aorrlift·w·io de 2.000:000.~ )Jara occon·e1· 
âs despe.~a> extra01·dinco·ias consequentes dtt 
occttpaçao do Ac>·e 

O Congresso Nt.wional decrct;.t,: 
Art. 1. o Fica o PoJer Executivo a.utorl

za,do a. abrir um et·odito extrao1·dinal·io de 
2.000:000$ para occorrcr ;ts despeza.s extraor
dinarias con:;;equentes da occupa1;·ão do 
Acre. 

Art. 2. 0 Revo.!.:'am·sc as disposições em 
contrario. · · 

Sala das Commis:lües, 26 de jnnho d.e 190:3. 
-Cassiano do .NascimeHto, pl•esidente.-Ga
/e(fo Car'llalhal, rola to r. - Urbano Santos.
Lav.1·indo Pilla. - lihmcisco VeigG.-Da1Jid 
Carnpista.-F1•a;tcisco 8á.-.4.nt:.::io de A.breu. 

N. 23-1903 

tltttOJ·i:.a o ,r;ove1·;w a crear e con,t.rac:tar · n 
se1·viço stenog~·apMco pw·a o Sttprcrno Tri· 
btmal Fede1·o l 

O presidente do Sup1~emo Tl'ihuna1 Fecle· 
ra.l, interpretando os desejos e a8 justas re
clamações dos juizes dossa alta corporação 
jlldiciaria, tem, por vezes, feito sentir· aos 
outros poderes da Republica a alta conve
niencia de ser Cl'eado o serviço stenographico 
para o apanllamento dos debate~ que alli s.e 
dão, de modo a ficarem registrados op1~ 
niões e conceitos, que valem como esclareci~ 
mentos ás sentenças que constituem a. juris~ 
prudencia do Tribunal. -
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A utilidade des;e serviço c a sua necessi
dade urgente nrLO carecem de justificaçao, 
porquanto resaltam da propria. natm·eza. dos 
debates que se tra•:ttm no seio daquella illus
tt•e corpor:•ção, sem duvid:L tão ímporbntes 
o~ improscindiveis p:n·a escl[1t'ecimento das 
sentenças, quanto u s:·io, p tra cschu·ocimento 
o iot3rpl·etaçiio hist,orie:t d:LS tci~. os ttcba.tcs 
~tenograph:ulos da Camara. c Son:tdo Fu
deL•acs. 
A~sim o tom cntcnlitlJ o Supt·omo Td'JU· 

UD,l, p~lo u1·gão do SJu preshlc•nt~,l'0clam:tndo 
dos poderes compotent.ns n cre:u:ão de tal 
serviço em v~rios J·olatlll'ios. 

O Ministro do lntct•iot• c Ju;ti~a,. o St'. Dr. 

gente o inadi:wol a.ttendor 'is reiter(l.da' rc· 
clamaçõcsda.quclle Tl'ib:ma.t , providenciant.l(J 
para que scj!l. Cl'endo tal serviço, com u se
guiuie projccto tlo lüi: 

O Congresso Nacioní\l decreta : 
Art. L• Fica. o Po:lcr Exccnti~o nu iOI'Í

zado a crea.t· o con tl'actar o serviço s tcnog-!·a
pl!ico pit!'a :tpa11hamcnto dos debates nu ·· Su
pl'omo Tl•illunn!Feder.ll, a.brittdo p:~.ra i;;;o 0 
necossai•io ct•e.li'>o. 

P,w~tgi·apllo tmico. As actas e os debates 
rio Supremo Tr1buoa l Fo1bral serã o puh:i
cados no Dia r{o Officio.l c r cu r.idos em vo
lume para constituir em os a.una~s do mesmo 
Tribunal. 

Amai'O Ca.valcant;, tomou em considcraçã.!.l a 
,justa. pre~cDç<'ío, incluiouo-a no scn rclatorio 
de 1898 (pag. 17U) cn>l'e "s modiilas quo co- Art. ~-" Rcvogam·sc o.s d ispo~iç:iics 0m 
~ão lembmva ao P1·esiJcnte tla Itopublíca contw.riu. 
como ncce~~ada.s :w in ·.m·cs>e púulico c tran
~crovendo o seguinte trecho 01~~ que u prc
~idonte do Tl'ihunal insiste pcli~ Cl'lllçiu do 
oot•viço st:~nogru.phico : 

Tambem continüo n. crer (LnC scri 1 de 
grande convenicncla. quo r~ss 1m toma,tlos 
tachygraphic:1tnent~ os tl'ab~dhos · do Tl'i-
bunal. ' 

S:1l:t da~ scs:;õe.>, 2G uc j unho do 1903.
PaNmlw,.· Monlcneg.,·o, presirl('nto.- F. 1'o
lenti.,o, r(!latol',~ :h(<1Je(b l1Ia1·ques.- Lui: 
Dom ü1gufs, ~ F>·eclerico Bor·g :s, - Esle~,;~ 
Lobo. 

N. ~-!- W03 

Autor( ;a ·o Poder Execuli~o a abrir ao :llinis
tel'io da [mhd;·:a , Viaçao e Obras Publicas 
o cJ·câilo e:dmordino.rio clu 8:7t9.~13rJ, 
po.1·a paga1· ao 2° offi cia.l dos Correios dt 
Aln,qoas Francisco A~oH·oliano Baraww ol'le
mulos que deixou de '"ecebe>· 

As impo1•t:tntes a.ttl'ibuiçõcs qu:• lhe com
petem, pelas disposiç[ks om vigor, d1b muitas 
vezes occ:J.~iiio <t di .cussões do maior into
I'esse, ni1o sli para o dit>dto das lXtrtes, cvmo 
pt~ra a justiça e p·~r[1 a aLlministração, no 
que respeita e:;sencia.trncntc á faculdt\de con
ferida. ao Trilmnal, como gu:u·da da inviJla• 
~Uidadc da, Constituir:ã.o, de aprcciat• a. va.
hdade das leis o rogula.mcn!os, deixando de Em mensagem de 2() do mez passado, a 
applicar aos caso~ oecurrcntc3 ~s 1eis mani- Sr. Prc>iLlcnb da Ropublica. solicitou auto
festamente inconstitucionaes 0 nuulamentos rização para aberturtl de um credito extraor
com ella.s ou coru a ConsLituir·ãÕ incompa- nario do 8:719$139 para o Mini~'torlo dtt 
ti vAis.» ' Indu:>t!'ia, Viaç1i.o e Obras Publicas a.ttendm• 

E' 1\~alrnonte l:J.mentavel que 0 PoU.Ct' Lc- ao paga monte). dos ordenad~s devido ao 
gislativo, unico competente para, crear tal finado. ::.• o!fie1a.~ dos Cort:e10s ic Alagoas 
~('L'viço, não .tenha ainda attendido a tão Fra.nct~co. Aureliano Bara.una. E.>te fun c
justa. reclamacão uo ·mais elevado tPibuna·ll Clomu•Jo fot•a. aposentado por decreto _de 9 d~ 
do paíz deixando de a.utoriúu• 0 GovePno a. agosto de 1894, mas cGmo este act o nao fosse 
satisfaz'cl-a. . precedido elos requisitos legaes, quer quanio 

Não se trata siniio do dn.t• 0 mcl'eci~o a!:' cxa.me·.d<;t_invalidez, quer quan~o á. apura
valor e a imp1·escindivel publicidade aos çao do,tem[l()~do servJÇo,!esolveu o ~overno, 
.debates suscitados uo Supremo Tribunal, ~ttcndendo ~~ rccl~1naç.w . do pr'cJUdlca.do, 
onie são tratadas iJ.S mais graws c as mai~ JUI~ll;_l.-o s!lm elfeito,. l'~co nhecendo qu_e 
relevantes c1uestõcs de dit'eito publico 0 ass1so1a ao me~1110 o dtretto de, S(Jr aprovei-
privado. · tado em occastao opportLLZJa . 

O apanha.rnento .stenogt',lphico, official- Esta ultima hvpotbese, porém nunca. se 
me:t~ feito, _di!. anthentlCidade ás opiniões ve1•ificou, até que, em 9 üe dezembro de 
emlttlda.s, registra-as como elementos para !90!, veiu a fallece:r o supradito funccio
e~clareCJmemo das sentenças ... proferidas e nario, sem lmver jãm-ais rucebido vencimen
poe termoú.desag~·adavel situação em que tos quer de aposentadoria, quer de activi· 
se encontram os juizes, precisando a cada dado. Hoje os seus herdeiros reclamam o 
momento l'ectificar opiniões, que lhes são que lhes é devido, a sabor, OI'dcnado simplos. 
erradamente ath•ibuidas. . durante o periodo de 9 de agosto de 1894 ~ 
.Ass~m, a CoJ!lmissão de· Constituição, Le- 8 de dezembro de 1901, excluída. a. gra tifica

glslaçao e Jushça julga de necessidade ur· ção a que reconhecem não tet' direito . 
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A Commissão de Orç·\mento, t~nlo exami
nado o assumpto, concol'Ja com a opinião do 
Governo de quo assiste ao funccionario om 
questão o orden :~orlo do seu cargo, por is~o 
que foj an.nuJlado o acb de sua aposen t~!J· 
do ria., a;sim como de q uc não lhe c.)mpetc 
gratificação alguma, a qual só póJc ser abo· 
nada p1·o labJ1·e, o que ID casJ nã.o existiu, 
não tendo siq,wr o .empregado sUo d;}cla
rado addido. Em consuqueneia, t-Jm <.L homa. 
<le olTereccr á. considera.çtto da Cama.ea o se
guinte p1·ojecto : 

O Congresso Nacional rasol vc: 
Art. 1.° Fica. o PudJr ExJcuf.iYu autori

zado tt abrir ao "tvlinist'Jrio da Industeia, Via
ção c Ob1'as Publicas, um credito extraordi
nal'io da quantia. de 8:719$139 p:tra p:1g:U' u.o 
2° officiat dos to·rreios tle Alagoa~ Francisco 
Am•eliano Barauna o seu orden:tdo, a contar 
de 9 de agosto de ~8D4 a 8 de dezcmln·o do 
1901. . 

Art. 2. 0 Re-vogam-se as disposit,:Cícs em con-
tl'ario. 

s~~la dê~S Cummissucs, 2ô de jtnho de 
190:3. - Cassiano do .Nasc.'me,,to. pre:.:t
dcnte. -Urbano Santas, reitLtot•.-Fra,~cisco 
Veiua. - Daüirl Campista.- Francisco Sá. 
-Anisio da Abl'eH.- João Galecio Cm·valltal. 
-Lmwindo Pitta. 

Exposição relativa. ao projecto supra: 
Ministorio da Industrh Viação c Obras 

Pub~ica.s.-Directorja Geral d~t InJustda-
23. sccção-N. 82- Rio de Janei.'o, 26 tle 
maio de 1903. 

Sr. 1° Secretal'io da. Camara. dos DJputu.dos 
-Tenho a honra de pass·w ás vossas mãos a. 
inclusa mensagem do Sr. Pl'CS~dento da Ro
publica, solicihndo do Congresso Na.ciona.l 
autorização pa.r.~ abrir ao Ministm•io da. In· 
dustria, Viação e Obras Publicas um credito 
espG-:Jütl de 8:719$139 paeu. .~r-correr .ao pag~
mento dos ordenados davuos ao tin:tdo ~o 
offichl da. Administração dos CorrJios de 
Alagoas Francisco AurJliano Barauna.. 

Saude e fraternidade. - Lmo·o Sevel'iano 
Miille~·. 

N. 25-1903 

Juto1·iza o Poder Executivo a abrir ao Jli
nisterio da Fazewla o credito extra01·dinario 
de 3: 000$ pm·a effectum· . a i·estituiçcíc Ot· 

dmwda. pelo dec1·eto n. 57 4, de 3 de jttl.ho 
de 1$99, em fauor de Auostinho Jose Cabl'aZ 
ou seus legítimos he1·deil·os 

O decreto n. 574, de 3 de julho de 1899, 
autorizou o Governo a mandar restituir a 
Agostinho José Cabral a quantia de 3:000$, 

com quo foi obrigado n. ent1·ar p:n·:.t os CJ
fre.-; publicas quando thcsout•eiro da Thcsou
ra.rh de Fazon<ia. de Minas GCi.\\CS, om sub· 
stituição do ig-na1 quantb. detnpparecida. 
fra.u,lulenta.mento 1lo cditicio daquoll:t tho
SOUI'Mia, otllle ct·:.tm gual\la.dos os v:Llurcs. 

O Governo n1o usou 1lcst·\ ;mtot·izu~.~fíu no 
termo pm·mitt.ido pclJ art. 18, í:i 1° da, l ~i 
n. 2.3lH, de 25 d:1 agosto ti•l l~"ri:3, vintlo 
agora a. solicita.t• novo t·retlito em nwns:.t~em 
de 9 de maio nl ti mo. 

Examln1ndo o assumpto, a Commi.;sãu dn 
Ot·ç:.\mc tl.o trwo de a.tt:mdet•, antes de tulo. 
p1r<t o facto <lc qne a rcstituiç-fi,o em 
questão .iá linh:t sitlo eoncedid:L um<t vei'. 
pelo Pudut• L·J.!.!'ishtivo, a. flll ~m po.' b:L~o nilo 
sct·b mais licito nega.kt. 

Al<ím dis.;o,. ainda encontron a materi:t 
expost:t no parectn• 11. 201, üe 1;)\Jl, <la Com
mis.~ão dtl l'•'aznntb, o Industl'ia dust t Camar<t 
o em tet'illtJS t,a:lS qtw geram a con vic1;ã.u 
tiú qnn :tqu:Jila delihut·ação lÜl\t du todo 
ponto ju:;h. E. p:Jr tal mo~ivo, rel'erindo-sn 
a JS tt)l'lUOS dos~e pêti'CCUl', rttW UlL<Lntc Sl\ 
:-;eguc, a Commis ;ão t:~m i.L honra de snb
me·,tet· ú eoas\· !et';l,ção tla Cam:t.t•a. o soguinte 
pruject.u: 

O C.J:lgl'OS.~o Na.cinn~tlrc .. solve: 

At'L I.o E' o Poil.er Executivo a.utorizado 
:1 a.b!'ir ao Minis~·jt'iv d:t l"azcnd.•t o ct·e
llit•) e:dt'<Wl'Jinariu de 3:000$ par;~ efle
ctuar a t•e.~t,ituiçi'i:J ot•Llenada p:~lo deC'rCtll 
n. 574. de~~ J.ejlllho de 1::59J, em favor du 
Agostinho José C<tbral ou S'lllS lcgitimtJS ltm·
tlc-it'O:l. 

Aet. :2. 0 Rcrogam-so as disiJ.JSições em 
cont1·ariu. 

Saln. das Commi.ssõ:.Js, :?fi tl·~ junho de 1903. 
-C(lssiano do jVascimento, prcsidente.-UJ·
bano Santos, rda.t.or·.- Laurindo P·.tta.
F,-anciscn Veig~.!.-·Davir.l Campista.-Fmli.
cisco Sd.-.'t,ti~io de .AtJJ'eH.- Goleiío Car· 
v::dhat. 

N .. 201-1891 

Manda 1·est il llÍJ' ao c idarhio Agostinho Jose 
Cabral tltesmrei1·o aposentc!clo da 1'hesol),l·a
ria·de 'I•i.czemla do E-;tr.ulo de Jlinas Ge1·acs, 
a quantia de 3:000$ "{!OJn CfHe foi ob1·igado a 
enh·al' paí·a os cofres JUtbhctJs 

O cidadão Agostinho José Cabral, thesou
roiro aposentado ua Thosouraria de ·Fazenda. 
do Bstado de Minas Geraes, roccorre ao Con
gresso Nacional da decisão do Tl'ibunal rlo 
Thesouro Nacional, que nã.o attendeu a uma 
r·eclamação sua, em que pedia para lhe ser 
restituida,a quantia do 3:000$ com·que en
trou para 03 cofres publicas, em substituição 
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de iguu.I quantia em moeda de nlckel, dosap
parccida fraudulentamente do commouo em 
r1ue era. gnardad<t no odi11cio daqttcU<\Thesou-
I·aria. · 

Pelos documentos cxllibidos c outros que 
foram requisitados uo Go1·emo por essa com
missão. se vê: 

1°, quo o SlllJPiicanl.e, n. 'J tot• conhecimento 
do uodalquc, commnnícon-o a o inspec ~or da. 
ThesiJUraria, entmndo immedi<Lt<nne nte para. 
os cufces publicrJs com '~ respect in t. quantia 
logo> que '1 Thcsour·aria verificou a impor
t aucia do dito desflllque, pelo qual era elle 
l'JSponsa.vcl; • . 

2J, quc,depois das p csquizas qt~e o CJ.so ed
gia., bom como o a.uto de corpo de delicto,no 
local onde se deu o a1•romba.mento que mo
t i vou o extravio t!aquollc dinheiro. o suppli
canto represon\ou tw Thesouro _Na.ciun:J.l po· 
diodo a restituição da quantia. c\lm que t inha 
ontrado para os corre3 publicv-J, most-t•ando 
que tc,l extravio não se dera po1' desídia ou 
negligenci:J. d '> sua pa1•b ; 

3•, quo o Tribunal do The>ouro Nacional 
indeforiu essa, petição do supplican te, sob o 
fundamento de não tc1· elle sufilcientemeote 
provado o caso de força maior, exi.~ido pelo 
art. 2o·, § 86 do decreto n. 2.548, de lU de 

· março de 1860 ; 
4•, que recorrendo dessa decisão ao mesmo 

h•ibunal, o supplicante exhibiu novos do
. cumentos,entt•c os qu:ws uma ,iustificar;-ão p·:o· 
duzih perante o juizo dos feltos da fazendo. 
get'al , pt'ovando a fot•ça ml\ior que o tribunal 
não ach<J.ra demonstrada na primeira petiçílo 
do s upplic.m :e ; 

5", (1ue o;;:se recurso, depois de detalhada.
meme estudado nJ. Directoria Gora! do Con
tencioso ·Nacional , teve iniormações favora· 
vei:; a. seu deferimento, opinando as secç.ões 
respectivas que ficara. provada a força maior, 
em virtude da_qual não fui possível ao sup
plicante evitar· o desapparacímento que se 
deu e conclllindo as informações daiJ.uella. 
rapa.rtição pela t•cconsítlera.ç~o da primeira 
decisão do Tribunal do Tliesouro; 

6•, filnlmontc, que esse tribtrnal não tomou 
conheciiUento do recurso do supplicante, por 
julgar qu<1 não era caso de 1'evisão de r•ccurso 
da decisão do tribunal p:tr<\ o proprio tri-
bunal. . 

Do ·exposto se conclue quo o Tt'ibunal do 
Thosom•o Naci~nal não entrou na apreciação 
desses novos documentos, os quaes o suppli· 
cante vem tr·azer (~ consideração do Con· 
grosso, como ultimo tribunal pa!'a onde póde 
appc!lar. 

Desde que as secções do Contenc~oso Nacio
nal, tenJ.o examinado a questão nessa sua 
11Hiruâ phas:l, opinaram pelo deferimento da 
l'Cclamaç-5o do ~uppUcantc, c que o Tribunal 
do Tlrcsouro nií.o se prunnnciou forlil.a.li_Uente 

contra tal defut•imento, dei:ta.ndo ue so mau i. 
festar a rcgpeico do recarso, p:,r julgat' niiG 
Eer o caso de revisão para elle Pl'Opt'io, pens·t 
a Commissã.o de Fazenda o Indu~t l'i<.\s quo é 
legitimo o recurso do supplic:t.n tc <.\O Podül' 
Legislativo.· 

:E como pelos d.ocnmentos cxaminauos 11cott 
p rovado o c<>>n de fot•ça m.a.ior exigiJo poJ,1 
decreto de lO ds março do 1800, é a Commissã•J 
de parecer. quo sej <L ~LW~mlid ~1 a r eclamarão 
do supplicantt!, e pat•n. i~so tem a llourn. '.te 
apresentar <~ con.sidera.ção d:J. Camar~ o ;e
guinto projecto de lei : 

·O Congres;o Na.cio:1al resolve : 
Art. J.• Fica o Governo <tutorizado a man

dar restituir ao cidadão Agostinho José 
Cabral a. quantia. de ·3:000$, com quo roi 
obriga.do a. entrar para os cofl•os publicus, 
quando thcsoureiro 1la Thesonrari<~ de ht
zentla. do Mina.; Gerao>, em substituição d~ 
igual qtt<.\nt-h\ desa.pparecida l'L•audulenta.
mento do edificio d.aquclla. The.;out•;nh~ , ontle 
oram guardadod os Yalores. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições cn~ 
contrario. 

Sa.la das Com missões, 19 do set embro •le 
189!...-:Astolpho Pio. -Antonio Oeyntho .
Bueno de Paiva.-Mtwsa. -Polycw-po Viotli. 
-BezeJ·,·a .-A. Jlorei~a da Sil'IJa, 

Mensagem do Sr . P1·esidente da Rept11Jlic~ 
~·elati\la ao p>·ojecto n . 25, deste anno 

Srs. membros do Congresso Naciontl,l
Tendo Henrique Barbosa da Silva Cabral 
fi.ll10 do fa.lleaido the<10ureira da extinct,; 
Thesouraria de Fazenda de Minas Geran~. 
Agnstinho José Cabral, l'equer•ido pot' si c 
como tuwr de seus irmãos menores, o paua. 
m~nto ~a. quant ia de 3:000$ com que aen pae 
fo1 obrtgado a entrar para. os cofN s publieos. 
em subsi ituição de igua.l impo~·tancra desap
pareaida do ediftcio daquella thesoura.r!a, c 
que o Governo foi autorizado a restituir, em 
virtude do decreto u. 574, de 3 de julho de 
1900, peço-vos, á vish do que dispõe o 
art . 18. § 1° da _lei u . 2.348, de 2:5 de agosto 
de 1873, a concessão do credito da. referida 
quantia afim de pode!' re~üizu.r tal pagi1-
mento. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1903, 15• tla 
Republica.-Francisco de P etula Rodrigues 
Al11es. 

O !iia•. Presidente - Não.ha.vemlo 
nada mais a tratar, designo pat•a am:tnhã a 
seguinte ordem do dia : 

Votação do projecto n. 99 B, de 1900. r e
organizando a justiç"l. do Districto . Federal, 
com as emendas ao mesmo ot(erecidns em 
3• discussão. (3• díscüSSão) ; 
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Discussão ttnka tlo lMI'llCPl' 11. 7:J, th! 1'.'''::, .iu~<~'.'çt ltll':tl fi,, lti..:'l'ido Ft~·ltn·al scj:tm thdns 
concedendo tl'üS tnoze~ du liePitt;a pat':t. tl'a.· t'tll t[lta . ..: ."•p•"''' ~: · 
ta.r de sua s:wdu a.o Depnti;ulu pot• .\h.~·,·,,L, ::• ,di,,·lt·~;,, d" l'I'O,ittl'l.llrt. :~1:: .\, d1~ !!li):!, 
Ra.ymundo Ponce~lt~ Mit·a.nda; ':o":.;tdl'i'al!do Jll'oiiii'L"' :tlll'i .,,,;.; t! J';~bt·is dp 

Dbcussão unic<~J p:t.I'CCCl' 11. ili, tle !Oil:3. la··tl tl.·lt!t'Íllt'at::'t '• Jlll'ol. 'oo-lm!lll dtl lhYul' 
concedendo sei::; mezes tlo J.cença. p:wa an- da. lo i t~:d•uLtgPIIt, :u·t 1·•, ,, :o>~-lllt':tl', l'n t•inh:t. 
~ont~t·-;:;Q do P.'·iz a.o Deputado pelo Est;:t1lo xtu·qn '• l'nmu, at·t·uz, f't•i,i:'ltt '' tlltii'O~: t!.ttll 
d~ Rude .Taneu·o Antonio Augu,;to Pet'eíra pai·ecct• (h Cor11111is~ào d.~ .\gt·ielll!.tll'a" ln-
Ltma ; rl11striacs eonncx:ls. 
Dis~ussãu uniea (lo pPoj;.Jcto n. 1G, de 1002, 2• <~ís,~n::~sã.u do pt•ojnetJ n. :n.t. tlt! l!lol'!, 

1'.olat1vo à emenda. do Senn.llo ao p1·o.i ·cto tl:t antot'lZantlo o Portet• Exeeut.iro a. alJril' ao 
l amara ÜG" Deputados. n. 2i0 A, de 1902, \linbtorw d:t IndusGl'ia, Via.ç·:to <' 1 llmts Pu
que autoriza o Podee Ex:ccutlvo a concL~dcr blicas o cl'dito oxtt'<.Wl'tlinario de ll/:IIUil~ 
nm anno de llconç:~, cum to lo o urtlonarlo, ao cambi? dtl 27 d. por l$ pata pa~amo11to ~ 
ao hacha;·d Antonio :\.catn.u .. ;sú Nunes, juiz. ('omp:mht<t Vidor•i:.t a l\linLLs, ce.-sionaria, da 
:Seccional no Estado do Pal'á, para tratat• do i Estl>;tcla ü~·· F'crr:o <lo VictJI'ia a DiamanGin<t, 
lllm SaU.dú; dcL g'iLl'<tllfita de Jlll'O.'i <lu Ô 0 /o ao UlUlO, COl'-

;Jn. discussã-o elo prqject1) · n. G, dü l!Ju:;, rosponJentcs ao excl'cicio corrente, na fôrma 
autorizando o Potlm· Exocuth-u a. abrir ao do dccl'Ctu n. 4.:~:37, de l de f'evereit•o nt
}Iinistcrio da.~ Rela~·õc::; Extel'ioecs o credito ti mo. 
ite 120:0008, OUl'<J, supplementar ;i vcrkt ~" lli~cussão do pt•ujecto n. 72 ~\, do wu~. 
-Ajuda:; de cu:-:;to - 5a do al't. so d:1 lei detm·mrnandn que o dit•octol' do pomhal mi
n. 957, de 30 do dezembro de 1902: liktr seja nomeado dentro os u!liciaes cll'c-

3a discussão do projccto n. 9, de .190:3, a,n. ctivo . .; üo cxorcir.o. 
toriza.ndo o Presidente cl<.t H.c}mblica. a abrir 
a.o Ministerio d<L Industria, Viação e Obras 
Publicas o cre{iito especial de 1.100:000:--i 
para occorrer ús despezas <t realizar nos 
exercícios de 1903. 1904 e 1903 com a repre· 
sentação do BrazH n:L Exposição Univeesal 
de S. Luiz dos E-sta.dos Unidos tla, America 
elo Norte; 

3:. discussã-o do prujecto n. l:l, de l9o:;, 
autorizando o Podct· Executivo éL abrir ao 
Miuisterio da. L\Iai•inllil. o crclito extt•aordi
nario de 1 :6548;1:)2, para pagamento de di f· 
1'erenças de soldo e etapas aos o!Iichtes do 
quadro cxtraordinn.rio e da rcwrva. ; 

3a discussão dJ proje~to n. 14, de H)O:l, 
autorizando o Po•lur Executivo a, abriL· ao 
Ministerio da Justiça. c Negocias Int·Jriorcs 
o credito extraol'dina.l'io de 17: 919~:~54. para 
occorrer ao pa.gamenw üos vencimentos do 
consultor geral da Republica e l"espectivo 

Decltu'o qnc votoi contl'll. o projc..:to 
n. 2 A. de 190::, que prorogn, o pt·a.zo do 
qw.J tr~~ta o a1•t. 2" do capit11lo VIII da lni 
n. !);~9, de 29 de dezembro de 1902. 

S tll1 di1s sessões, .26 do junho do l9W. -
B ri cio Filho, 

JJcchtra.mos tm· votado contra. o pl'ojccto· 
n. 2 A, de l~JO>l. 

Sala. da.s ses;-;õe::i, '!ri de jnn[ll) do 1903. 
Srí FrdnJ. - Anuwico de Alúut]UC1'1JUe. 
;lugus!o de Va8concelto:;. 

Declarü ter vot:ulo con tr:t, o projecto 
u. 2 A, de 190:3, que pt•oroga o prazo de que· 
trata o art. 2°, do ca,pitulo V da lei n. 93\J,. 
de 2\J de dezembro do HJU2. -José Boni
('ucio. 

gabinete, no cot•rentc excrcicio ; 
3a discussão do projacto n. 319 A, de 190.2, !:e'í'Ullta-se a SGSSã.O {~s 3 hül'J.S C 40 !Ui-

determinando que as férias fvrenses na r:u ~os da, tardo. 
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22a SESSÃO EM 27 DE j'O'NlJ:O DE m3 

Ao meio-dia procede se á chama.tla, a. 1 Do \fini;terio da Illdustri:t, VllçãJ e ()bl'a~ 
que respondem os Sr3. Pauh Gnirn<trãos, Puhlicas, do 25do corrente, onvia.ndo a sc
Aicncar Guimarães, Thomaz Accioly, Joa· guin\(1 
quim Pires, Eugenio Tourinho, Enéas M:.tr· 
tins, Raymundo Ncry, Rodrigues Fcrnande.>, 
Thomaz Cavalcanti, Eduardo Studart, Sm·· 
gio Sahoya., Goncalo Souto, Eloy do Souza, 
Fonseca. e Silva, Pereira Reis, Wa.lti•edo 
Leal, A.b.ton Mila.ncz, Celso de Souza, .José 
Marcallino, E!pidio Frgueil'Cdo, Ang.elo ~et.o, 
Al'roxclla.s Gtdvão, RodL·.gues Daria~ 01ivci· 
1·a Va.lladã.o, Domingos Ouimal'fles, Neiva., 
Bulcii.o Vianna, Tolentino dos Santos, Rodri
gues Sa.llianha, Moreira Gomes, Galdino L·J· 
reto, 1\:!ollo M 1ttos, Lourenço Baptish, Lau
rindo Pitt.a.. Julio Santos, Henrique Borg·es, 
Ma.uricio de Abreu, Francisco Vc1ga, Vaz de 
Mello, David Campista, Francisco Bernardi· 
no, Anthero Botelho, Bueno de Paiva., Adal
b3rto Ferraz, CaJogera.s, Carlos Ottoni, No
gueira, Lindolpho Caatano, Olega1·io Maciel, 
Jesuíno Cardoso, Rebonça~ de Carvalho, Fer
nando Pro,te>. Mlranda Chaves, P;~.ulino 
Carlos, Camlido Rodrigues, Azevedo Mar
ques, Joaquim Teb:eira Brandão, Bcrna.rdo 
Antonio, Aquino Ribeiro, Liodolpllo Serra, 
Carlos Cavalcanti, Paula Rarnos e Homem 
de Carvalho. 

Ab1•e-se a sesilão. 

E' lida e sem rlebltc a.pprovada a acta d(l, 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expedi eu te. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
(to Secretar/o) procede ti. lciturt~ do se· 
guíntc 

EXPEDIE~TE 

Ofticios: . 

Do Sr. 1-~lnistro (la Marinha Julio Cesar 
de Noronha, commuoieando, para os fino 
.convenientes, que o St•. contra-almirante 
Manoel José Alvea Barbosa, Deputado eleito 
pelo Es~a.do da Bahia, acha-se na Eu1•opa 
em comroissã.o do Ministerio da Marinha, 
para. que fôra nomeado por a. viso de 23 de 
tevereiro ultimo, devendo reg1>essn,r em 
agosto.-Inteirada. 

1\JJ<;NS.tGni 

S1·s. mem!Jt·os do Congresso ~acional-Te
nho a hon t·a tle submcttcr á vossa consiú!~
raçfw a exoosi•;ão apresent ada pelo -Sr . Mi
ni~ti'O da. Inuustria, Viação o Olmts Pubtlc~t~ 
subre a necessidade de um credito de 25:00(}..;, 
supplcmenta.r ao da sulJ-consignação -Con'
signaçõcs do a1't. 38, do l'eguh~omento dos 
Te_lographos-visto ser insufficion te o ID l,n· 
cionl.tilo no art. 2l, da lei n. 957, do 30 de 
dezembro du 190.?, pa.ra attender á.R dcspeza~ 
que correm por conta da. t•efel'ida sub-cun· 
signação. 

Capital Federa.!, 23 de junho de 19J3.
Francisco de Paula I'odrigu.: s Alves.
A' Commissão de Ül'Çamento. 

Do presidente do Est~ifo de Alagoas, de lO 
do corrente, satisfazendo a r equisição desta 
Cama.ra soJ.icitada., por taleg t•amma, om 28 
de maio ultimo.-A quem fez a requisição . 
(A' Cvmmissão de Agricultm•a c I nt.lus triu,' 
Connexas.) 

D.Y governador do Estado do Maranhão, 
de lO do corrente, sa,tisl'u.zenrlo a. requ isição 
desta. Camat•a solicitada, por t elegra.mmn,, 
em 28 de maio u!t imo.-A q uem fez are· 
quisíção. (A' Commissã.o de Agricultm•a c 
Iudustrias Conuoxas .) 

Requerimento: 
DJ B. liioraos & Comp. c en ;, t•us, f abric:.tn• 

tes de velas rle cêra- no P~rá, pBdindo isen
ção de imposto de sello de consumo, etc.
A' Commissã.o do Orçamento . 

Convlt~ da. ·commidsão Glor·ificadora; do 
l\Ia.recha.! Floriano Peilwto par a. a Ca.mara. 
s~ fazer rept•esentar no pre;t ito eivico quo 
terã logl!.r no dia 29 do correnj;e, 

o Sr, Presidente- De a.ccordo 
com os precedentes e a.ttendendo ao convite 
que foi dirigido a es ta CMa, n omeio, pa.ra 
representarem a Camara no prestito cívico 
em homenagem ao Marechal Floriano Pei
xoto, os seguiutes Srs. Deputados: Thomaz 
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C;Lntlcanti. Paula 1\a.rno:-;, ~eira. OlinJira emprega•.lus pm·coltL'Il1 igua.es Vt\nt'imcutu~ 
Valladfio e Entia-; ~l~u·tilh. ao.:'l de S. P:wlu. tr\~111 Alt'antlo.::as 1u~ respo-

O S cttv:~; c;~prtacs, que so enea.nuga,m tla. 
r. "'-zc,:edo l\lna•(JUe~ I')- a.r·rcc<l.dat;iio das I'UIHI~l..i int<'L'I1iLS. du modo 

~r. Prcsidclltc~. v.enho il}lCilas apl•e-:t•nt<u· P que essas 1Ielegaci:l.S s;-10 pm•amt•nr.e fi::;cLt~ 
undarnen~at~ lLg?Ll'::rnent.e tre~ pl'oject·.ts. lizatlor:ts, sem o pes; ~tl • J cncar·gu da. at·t•ec::\~ 
Parec~ra u. })rtmelt'~ nsta rtue elles <Ltten-l dat;ã.o das renda ; l'elativa,.; a tu<lus o.; hn ... 

dern ao mtcresso partLcular do meu E•tadu; po:;to:;. 
entretanto, garanto a V. Ex. qnJ nem o.;;.:e "\o conkal'io, :1. DdtJ!.!'ach Fis:..'a.l um SKo 
ü o meu intento, nom o fim dos pl'Jjectos; PJ.nlu é rep<.wti(:illl ;tn•e.caüa.tlor:t c flscaliza
elles, _ao contPario, provecm da ncce,; .~hl:~de dur•a, com diminuto p lls::>o<Ll para a multi
da aaministra•:ão publica : teem. pJt' fim pliciuadc de tmlndho . .; ;L . ..:cu eargo, sondo 
attender t'ts convcuiencin.s relativas ús rcn- raro o ornpt'egn.Ju lliiC n:io so aclt:t oncarrc
das publicas da União. • ~u.uo de trc:-:~ e qun.t,ro ra.mu , de l':loniço, 
. O primeiro projccto, Sr. Presit~_entc, é o tot'nantlo-se pl'eci,.;o até traualltaeem em casa 

que dü, nova organizat;[o á Oelcg;~cia Fbcal pola mn,n hã c á. no i te para uão <.ttrazarom o 
do Thesouro Federal em S. Pn.ulo, au~men- expeLliente. 
tando o pcs.'loal e augment<tndo o;; ve nci· Em !868, qu:tll4lo a c:tpital era ~tin,[a uma. 
mento:,\ lleste. pequena ddad1•, :t Tlws:mrari:~ do Faznndn,, 

St•. Pl'esidente, está na. opinião de todos qtw ~~L'<L de :3a classn. contaV<.l 3:? empL'ogados 
aquelles quo co;.áti1m da arl'cead:1.1:ão das I tlo caq~o, sendo 25 du o.,cripta. 
rendas pQblicas, qtw no meu Estado ú cYi-~ Como se rô da tabella a11ncxa., du docrnto 
dentementc insuflicienlie o pessoa.l que exi:;tr,, dt: l~li8, o actnal.mentu da,. tahnllc.·L de janeiro 
o qua.l é iniquamente remunerado. de 189;-{ , 31J annus tlepoi..;, ha <~penas um 

E, para o d Jmonstr<.tr, bastarà que V. Ex. accrl 'Scirno de trt ~s mnproga.uo.:>, convindo 
attenda ao ::;eguintc: pelo qua.d.ro qu <>. tenho not:w quo 0~1 1868, exbLia, a Collccto~ilt da 
a honra de apt•esentar á Mesa, verifica-se ca.yita.l, en-carre.!!a.da, ~<~ al'r?c<~du,çi1o de 
que o pessoal da então Thesonra.ria de Fa- remias internas, e flUll fo1 supprtmrda com a 
zenda de S. Paulo, em 1868, segundo o dr- ct:oaçiio d: delegadas fiscaes, em 18~:1, em 
ereto n. 4 .153, de 6 de mar(,'o daqudlc anuo, nrtuuo do dcCL'eto de d,:zemb_I:o d~_\ HiUl. 
era. o sccruinte: Mesmo em 1892, quando Ja tlllhamos a 

Um irfspector ou delegado, um contatlor, Rep_ublica. qua.ntlo j<L ~inllalllns .{!, discrimi· 
um procuradoe fiscal, tres chefes lle secção, naçao de rondas qu~ hoJe pr'edomuw., o pcs
qun.tro 1 GR escripturarios, c1uatro :2°' esct'i- sral da Thesoura.m~ tle ~. Paulo era ~e 
ptur~Lrlos, quatro 3Qs escriptururios, tres 45 cmp;egados, o:w;tiiHlo arn<b a, Collcctorw, 
praticantes, tl'os officiaes maiores, dou::> ama- da capital. . . . 
nuenses, um tllesourciro, um fiel, um por'· Por con:scgmn t.e o a.~1gi?onto de pesscal 
teiro, um cartorario e dous continuos. que eu venho pcd1r e prmctpalmento o au· 

Q d . . t . d :::> • , (T . d gmento do Yencimentos, é apenas d.e 40. 0 /o 
u?r 1zer. m.u otal e 3~. empre,.,a os. sobro 0 , actuaes; não corrospondc ao serviço, 

HoJe, Sr. Presidente, em 19D~1, esse pes- que se nota em movimento hoje na.quella ci-
soal, em. v~z ~e a.ugment~r, ~omo em na~ dn.de. 
tural, dtmmmu extt'aOl•dmartamente, por· Por conserruinte fazendo fundamentar o 
quant~ co~UJ?Õe-sc a:penas de um dele~ado, mou project~ com' tt represeiltaç,ã.o e qui1dros
tres 1 s escrtpturat•ws, tres 2°S, t!'eS 4o~, um demonsti·ativos orr.raniza.J.os naquella dele
thesoureiro, dous fieis, um porteiro, um ct\1'· o·acb que t3nho ,t honra de enviar junta~ 
torurio . .', tres :ontinuos e um pagador. ; ao 

1
7nent~ .com 0 projcc~o, _peç-o a .Y:. Ex. que 

todo, 2u empre~ados. . _ encanunhe os pape1s a Commussao conve~ 
O~a, Sr. Pre$Idente, é ev1den~e, e nao htt niento para. estudar e dai' pareceF. 

duvida, que o augmento do seeviço, o desen- o segnndo projecto, Sr. Prestdente, é re
volvimento das rendas publica.s de 1868 a. !ativo á outra repa.rtição da União naquelle 
1903, foi espantosa,mente ascendendo. E' Estado. 
a.ssim que a Delegacia Fiscal, posta de lado o Correio, Sr. Presidente, tem a.compa.· 
a a.rrecadação ft!ih pela Alfandega. de S:tn· nhado esse mesmo desenvolvimento e essa. 
tos, só o que arrecada, na capital t~n~ sid?: ascendencin. de movimento que eu fiz notar 
em 1898, 6.000:066$ ; em 1899, 7.00:):594$; om relação á. delegacia fiscal, sendo o seu 
em 1900, 7.620:000$; dando ~orta.ntu uma pessoal evidentemente insufficientc e mal 
média de 7.093:000$ em algarismo redondo. remunerado. 

As Delecracias Fiscaos na Bahia, no Pa~á, E' assim que os praticante'3 d~ 2~ cla~.s3 
em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, cuJOS daquella repartição, por meu mtermcdw, 

enviam d. Cu.ma.ra dos Deputados nma repre
senliaçã.o perfc:hmoutc fundamontttd:J., pro~ 

10 (·) E>tc uiscUI'S) r:iio foi revLto pelo orador. 

Vol, II 
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vaodo a. nec~ssidado e a justiça. do. pequeno pedir--vos um angmcnto nJs sem m·dcnados 
augmento que elles pedem dos seus venci- que são insutliciente:; para a3 prim6lir-a.s no~ 
mentos. ce3;.idades ua viua. 

O numero dellcs é insufficiente, mas eu a) A vida om S. Paulo, como <! sabido uc 
acredito s~r me:hor augmenta.r-·se os vonci- todos, é mais cat•a que om qualquet• outro 
mentos para que melllor possam trabalhat·, ponto da Republica. 
mesmo com algum excesso, do que augmcn- b) A Administração destaca pitll tem um 

· ta.r o pessoal. ficando todos elles Jnll remu- movimento quo é equip:tt•avcl ao do IUo de 
neradoR, cJmo ~ão. Janeit'o, apezar do ter um posso :.1 mui to 

Pl'opõe o meu projecto um augmento de mais limitado. 
30 %, que nio 6 J.e modo algum, cxaggc- c) A Aclministração de S. Paulo é a que 
ra.do. a.nnualmonte aprestmta maior saldo, o que 

O tercah•o projcc&o pt•opõ:! :t cre(tção .do provtL o seu ge~nrl.o movim3nto. 
oorgo de a.jmhnt.e dos Corr·eios de S. Paulo. · d) Os p:·atic:mntcs do 2' cl:.Lsse prosto,m 

Incontest:tvelmente essa. primeirJ, autori- sen·io;. s que em na.dt\ sio inforiore.; aos dos 
da.de da.quelh1 ropartição não póde, por me- pratica.nr.cs do 1~. não obs&ante tt gra.nde 
lhor boi\ vontade que tenha, por mais que o dif[arença nos seus Ol\.lonado>. . 
queira, dar desempenho cabal ás suas attr-i· e) A vol'ba consign·vla pela Camara do 
buiçõJS. que fazois parte, para. o pagarnmitJ dos a.n-

0 serviço é continuado, é ininteL•rupt,o, tigos supplentcs, hoje praticantes de 2" 
não propol'cionando descanço algum, sendo cla.sso, Coi votada em tompo, cuj(lS condi· 
ordinariamente differilnte daque!le quo ;]e. cõos de vida eram ovHentemento mais fa-
rerere á cJntadoria da repa,~•tição; pot•tanto, ct•is. · 
o CJnta.'lOl', que é hoje pela Lei, o substituto fJ Sendo os praticanbs de 2• classe coa
legal dessa. p1•imeiL·a autoridade, não o póde side1•ados empregados effoctivos. é claro quo 
subs&ituir satisfactoriamente nos seus impíl· terão aéces:>o p;>r vaga sómentCl, Pl>is quo 
dimentos; é preciso outr,\ autoridade que su- ~.1ramente outro ensejo otfet•eceL·-so-ha; o 
perintenda o serviço, deixando o contldor nosso c:J.so, turão que ficar- tres, qu~ttro G 
entregue ã Slla, especialidade na Contadoria.. mais annos lutando com incrive,s difilcul-

Os mllns colh~gas de b:;ncada, presont3s dados, sem poderem tr-anquillamonte ganha.:· 
á sessão de hoje, todos sub.>cre\'em o pro· o necessario para a. sua .subsistouci11, 
jecto e acredito, Sr. Presidente, que os . g) As r-espons11,bilidades que lhos pesam em 
ausentes o fariam com a melhor boa Yontade nada sã'> inferior-es (LS dos praticantes do 
porque é de nacosdidade reconh3cUa por P classe, ds modo que não po.brão sa.tis
todas as classes, por todas as· pessoas quo fazer as ex:igencias das penas regulamentá
conhecem o Estado de S. Paulo. · res, sem perderem muitos mezes de <n·duo 

Sem me alongar mais na. sua justificação, tra.b~tlho. 
po·.- não ser nemmario, envio os projectos Em vista das cousideraçõJs feit'l.S, ê do 
á Mesa., requel'endo a V. Ex., Sr-. PrJsi- justiça que a Cama.ra, melhorando a sorte dos 
dente, se digne de mandar publicai' no praticantes de 2" classe, os colloque, quan tu 
Diario do CongJ·esso as r-apresentações in- ao ordenado, nas mesmas condições em que 
clusas e os qlladros demonstrativos que as estão od praticantes de 1"' classe. 
aeompanh11m. . Certos do seram attendidos, os abaixo i'I.S· 

Aproveita.udo aioda a opportunidade de signados esiJeram, confia.ntes no. espil'ito de 
me achar na tribuna, requeiro a V .Ex. se justiça e de patriotismo que anima a cada 
digne de incluir- na ordem do dia da pro· um dos Srs . representant es da Na.ção, o de· 
xima s3ssão o pt•ojecto u-. 233, do anno pa,s- ferimento da presente r-epresentação, 
sado que, mediante mensagem do Presidente s. Paulo, 2 do junho de 1903.- Joaquim 
da Republici1, propõe o pr-emio, a que tem Pedro Vilhena de Alco.ntcira.-João Francisco 
direit~, o Dr . João Mendes de AlmJida .Tu· Cuba dos Santos.-Ma1'io Ferre~ra de Azevedo. 
nior, lente d<\ Fa.culda.de de Direito de. São - Artht!r Maia de Almeida Ramos . -João 
Paulo, Gomes de Almeid"' Lima , - N aJ·ci.:;;o Rodri-

Tenho concluído. (Muito bem; m uito bem,) g~J.es. - Lt<i~ A11tonlo da RoclotJ. ,- Jo<io Ca

DOCUM!lNTOS A QUE SE REFERE O SR.. AZEVEDO 
MARQUES 

Digni.:s:limos Sanhore1 Deputados Federaes 
- 0~ a.bliXO US3igo.ado3, praticantes de 2a 
classe dos Corl'eios de S. Paulo, a.ttendeudo 
ás considerações que se seguem, l'esolveram 

Mlheim. ·- -~la1wel de Moraes. - Anton io 
Casimiro ViiJira.-Constancio Va.z- Guimarães. 
- Lelio de Toledory de Almeida. - Alfredn 
HeJ''IJey de Móntmorency. - Sylvirw E-varisto 
da Costa , -José Alcibiades O. G~imaJ·ãe~.
Valentim Benedicto Xavier . -- Theophilo Alves 
Guimarcres . - Octavio Castello B1·aneo.- EJ·· 
nesto Jose Maycr,-llitccio MonftJrt, - l'aulo 
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(h~al'tim C01·1'êa de Jlo1·aes. - Re"'el Octavio 
&a Fonseca. - Lino Jl:lOJ·eira. - Pio Telles 
Peixoto. - Bw·ipecles Braga. - Diogenes Pe
?'eü·a do Valle. - .:i1~tonio r.los Santos Pilho. 
- Jw;enat PeYeira 8ou~a.- Benigno Em.yclio 
Ribei1·o. - Os cal' B 1·eves. - Julio Ferl'!J de 
-Otil-'eiNt. 

A Deleg(l.cüt Fiscal do Tho>onro Federal 
cü1 S. Paulo é a mais importante da União, 
pois a sua ?'enrla p;·op1··:amente dita, com ex
clusao da renda da Alfandega de Santos, a 
etla sulJordinada e das noventa e seis collecto
~·ias foi, em 1808, de 6.066:431$581, em 
1899 de 7.591:203$434 e em 1900 de 
7.620:-155$553, d(!ndo a media annt(al de 
7.093:096$856. 

O pessoal da .Alfandega de Santos tem a 
gratificação addiciona.l de 40 % incluída na.s 
quotas, sendo que um segundo escriptura.rio 
ue Santos tem -maiores vencimentos que um 
primeiro da Delegacia em S. Paulo. 

As Delegacias Fiscaes da Bahia, Pa,râ, 
Pernambuco e Rio Grande do Sul, cujos em
pregados pe1•cebem iguaet~ vencimentos aos 

·da de S. Paulo, teem alfandegas nas respe
ctivas capitaes que se encarregam d-a arre
cadação das rendas internas, tle ~~~odo que 
estas delegacias são pm•amente fisca!iza.doras, 
,sem o pesado encargo da arrecadação das 
rendas relativas a tod.os os impostos. Ao con
trario, a Delegacia Fiscal de S. Paulo é 
repartição arrecadadora e fiscalizadora, com 
diminuto peEsoal para a multiplicidade de 

trabalhos a seu cargo, sendo raro o empre
gado que· não se ache encarregado de tres e 
quatro ramos de sm·viço, tornando-se pre
ciso até tra.balhar em casa, pola manhã Q á 
noite, para não atrazar o expediente. 

Em l8G8, qua.nuo esta Capital ora. ainda 
uma pequena cidade, a Thesouraria do Fa
zenda de S. Paulo, que oea de ::n classe, 
contava :32 empreg<.tdos do quadro, sendo 
25 de escripta, corno se vê da tabella annextt 
ao decreto n. 4. 153, de G de abril de 
1868, e actualmonte, a tabe1la IJ, do do
ereto n. 2.807, de :H da janeiro de 18D8, 
trinta annos depois, dá. apenas 23 empre
gados, sendo 1:3 os escriptuParios, convindo 
notar-se que, em 1868, existia a collcctoria 
da Capital, encarregada da arrecadaç:ão das 
rendas internas e que foi supprimida com a 
creação das Delegacias Fiscaes em 189:~, om 
virtude do decreto n. 1.166, ue li de de
zembro de 1892. 

Em 1892 o pessoal da Thesouraria de Fa
zenda de S. Paulo .era de 45 <'mpPegado~, 
existindo ainda a collectoria da Capital. 

Comparo-se o movimento commercial c 
industrütl em S. Pn.ulo, entre os trinta 
annos que decorl!em do 1868 a lS!IK, e vor
se-ha. claram~mtô que o serviço da. repar
tição fiscalizadora e arrecadado1•a das rendas 
da União tem-se avolumado de modo a não 
ser possivel trazel-o em dia com o pessoal 
existente, maximé depois que for.:tm creados 
os impostos de consumo, que augmentaram 
extraordinariamente o expediente. .. 

Delegacia Fiscal do Thesouro Fedel'<.tl em 
S. P<.wlo, 2 de abril de 1903. 
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Comparação do <J.Uadro do· pes;;oal da . Delegacia Fiscal de São Paulo em 1902, com o dr~ 
Thesouraria. de Fazanda em 1868 e 18 9~ 

TlTCLOS DE EMPREGOS 

Pessoal da The · Pes.,oal da Tbe- Pessoal da Dele, 
sourarin em sourl\ria em gacia em i902. 
iSOS. Decreto 1892. Decrelo JJecreto nume-· 
n. H53, de n. 2.408, de 3 ro 2.807, de 3i 
6 de março de de março de de janeiro de· 
i 868 !890 i 898 . 

·rnspootor ou uelegado ..• . , .. ............. . 
· Contador .•. .. •.. .•.•. •... •..•.• ...•.... . .. 
Procur.ador ftsca.l •........ •..• ......•... . . 
Chefes de secção ... .. ... .. .... . , ........ . . 
Primeiros oscripturarios .. , .. ......... . , .. 
Segundos escriptural'ios· ••• • . • •• •.. • . •• .•.• 
Terceiros esc1·iptura.rios . •• . • , .. ...• • .. • •. , 

, Quartos escriptul'a.rios . .. .... ..... . / • •. . . . . 
P raticantes .... .... . ....... . . . ..... ..: . . • ~ ••. 
Official maior e officiaes .•. •.. •• . . .. ~ ... • • 

.'Amanuenses ................... , .. , ; ... . . .. . . 
Thesoureh·o ................... ...... . . . ... . 
l•'iois; .. . . ...... ,· ........ . ..... . ........ . .. .. 
Porteiro ............................ ..... , •.. 

· bartorat•io ........ , ........ , • , ... .. . , •• .•• \ 
Contiuuos .••.••.••.•••.•..•. ••... . . • . ••.•• 
Pagado1• ............................ .. .. . . . 

1 
l 

' l 
3 
4 
4 
( 

3 
3 
2 
1 
l 
1 
l 
2 

9 
9 
9 

8 

I 
2 
l 
l 
2 

3 
3 
3 
4 

1 
2 
1 
1 
3 
I 

, ___ -~~-~ a Dalegacia em 1902 menos 10 empregados que em 1868 tinha a Thesouraria., 
e· menos 23 que ern 1802. 

Compar ação dos v encimentos do pessoal da Alfandega de Santos com os da. Delegacia 
de S. P aulo, em 1901 . 

CATEGORIAS ALFAN'DEGA 

. 1 o escdp~urario... . . . . . . • . . . . . • .. . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . 579$562 

' · 2;·; ditos........................ .. .. . .. . . ... ..... .... 490$450 

· . 3•• dlto~. . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . • 2~9$781 

. 4•• di to3 .....•..................... •.... ... .. , . . . . . . . 245$2.2.5 

.Tlle30Ul'CÍl'G . . ... . ............... , ... . , , .. , . . . . . . . . . . i24.~453 

.·- Fieis... . ... .. . ...................... . ..... . . . .. ..... 289$781 

· Po1•teiro · · I 434~.··6-,.2 .... ....................... ............ ...... "' -

Continuos ..... · .. . .. . .. .... .. •. ... . .. . ....... ... ... :·I 144$800 

DELEGACIA 

400$000 

333$333 

200$000 

166$6136 

550$000 

200$000 

300$000 

lDC$000· 
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Delegacia Fiscal - S. Paulo 

PESSOAL ORDENADO GRATIFICAÇÃO 
TOTAL SOJ\1MA 

D) EMPREGO 

I Delegado •............... 6:000$000 3:000$000 9:000$000 9:000$000 
3 Primeiros escripturarios. 3:200~000 1:600$000 4:800$000 14:4001000 
3 Segundos ditos ....••.•.. 2: 600.::'000 l :4008000 4:000:)000 12: 000 •. 000 
3 Terceiros ditos .••••.•••. 1':600$000 800$000 2:400$000 7:200$000 
4 Quartos ditos ........... 1:3008000 700$000 ~:000$000 8:000$000 
'1 Thesourei ro, 600$ para 

quebras ..•.•••.••.•••. 4:000$000 2:000~000 6:0008000 (i:600i000 
1 Pagador .....•........ ~ . ~~:200$000 1:600$000 4:800SOOO 4:800 000 

·2 Fieis do thesoureiro ..... 1.:600$000 800$000 2:400$000 4:800$000 
.1 Cartorario ..•••....•.... l:G00$000 800~000 2:400$000 2:400$000 
1 Porteiro •.•••.••.....••. 2:400$000 1 :200,'000 :3:600$000 3:600$oOO 

·3 Continuas .•.•.••..•..... 800$000 400$000 l :~OOBOOO :3:6U0$000 
-
:23 76:400$000 

Salarios a 3 serventes -
3$.200 em 300 dbs ..... ·············· .............. .............. 2:880$000 

Material. ...•...•... .... 6; õóõ$óóó. ·············· . ............. 79:280$000 
Expediente .•......•..... 
Moveis e concertos ...... 200$000 
:nespezas diversas ...•... 5:238$000 ·············· •••••c•••••••• 11:438$000 

l 
I 

I 90:718~000 
I 
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Seria ncccssa.rio e justo o seguinte 

PROJECTO 

Delegacia Fiscal- s. Paulo 

PESSOAL ORDI>l'\ADO 

1 Dolcgado ..........•.•... 
l Clmhdor ...........•... 

6:4008000 
4:800SUOO 

ü Pt•imoit•os eseriptura.ri.o~. , :J: l_i00;-;1)1_1(1 
I~ SGgun~()S dito~ .. , .... , .. ) '';WI')>,;I)I'il_l 
I> Tül'COll'OS ditOS ••••••• ' • ' : l ; 8Q{J.~!)í_il,l 
5 Qnat•tos LUtos ....... - .•. i l : 500'~0\XJ 
1 Thcsouroiro - Quebt·:.~si -. . . ·o , 4 · Rl)i)8·100 .,.l;:u.~uu ........• . ..•. _i 
4 cLeJS ••••••••••••••. • ·--i 2:0UIJ~Ou0 
I Pagador: .............. ·I :::GOO~OOO 
l C:tr tol'iU'lO •.•.••••••••.• : :!:000;-;iOOO 
l Pur~eiro ........•....... ~:-10~000 
3 Contin=!Os ............... 1:200::;IJOO 

3G 

Sa.lario·; a 4 servon te~ a 
3~oj()O em 300 dias, •..• ............... 

:Material. ........... ......... ....... 
Expediente .............. ti:OOO;i;OOO 
Moveis e concertos. , •... 500$000 
Despezas diversas .•.•... G:000$000 

Despezas com a. tabella, 
acima. ...... , ..•. ,., ..... .. ... . ... , ~. 

Idem com a tabella. actual ....... : ... , .. 

Augmento .......... . 

Augmentodevencimentos · 
. do pessoll actual. .................. . 

Idem do pessoal a. creal'·Se ....•..•• • .• , • 
· Idem de salarios ... ·. • . • • . . ••.•.•.• , , • , , 
Idem de material.... . . . . . .•.. : . . , , . , , • 

GRATll''JC.V.'ÃO 

:~: 20rJ$Ooo 
:ê:400!';0(10 
1: SIH)$000 
1: ;)00$01~.) 

900:-;I)(J(J 
1:!1.10)000 

~: •lliU$1.100 
l:000$0UO 
l :SU0$U00 
l :--000$001.1 
1:500$000 

G00$000 

.... ....... .; .. 

............... 

......... , .... 

• f •••••••• ,. ••• 

TOTAL 
DO llMPREGO 

0:600$000 
7:200:ii000 
5:400$001) 
4::300$000 
'~:i'OOfOOO 
~:300.,.0IJO 

i:8rJO$Ooo 
3:000$00(1 
3:,100$000 
;{:000$000 
:J:900$01)fl 
1:800$000 

1:050$000 

I 0 0 0 L 0 0 0 O ... ~ .. L 

.. .............. 

10:800$000 
53:000$000 

I :3.20$000 
3:062$000 

68:182$000 

9:600$00'1 
7:200$0011 

32:400$001' 
25: 800$001J 
W:200$00'J 
ll :500t-i001J 

7:800$/J(II) 
12:000$001:·· 
5:400,;00() 
3· 000~00!) 
3:9oo ·oon 
5:400$001) 

140: 200$001} 

4:200$001) 

144: 400$008 

14:500$00[) · 

)58:900$000 

158:900$000 
90:718$000· 

68: 182$000 
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O S•·. Presidente-Ficam sobre a 
mesa até ulterior deliberação, os seguintes 

PRO.JECTOS 

O Congres~o Nacional decreta : 

Art. l. a Ficam augmentn.dos de 30 °/o os 
actuaes venciruentos dos praticantes de 2a 
classe da Auministmçoão dos Correios de São 
P<.\Ulo. 

Al't. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das scssq.)s, 27 do junho de 1903.
A~evedo Jlo/·ques. -PauliHo Ow·Zos .-Uebou
ÇG.S de C((l'ver{/w.-.Tesuino Ca;·doso.- Eloy 
Chal)CS. -Joao G!!l e tio Carvcdlwl. 

O Congc'e3so Nacional decl·cta : 

Art. I.o O pessoal d:l. Delegacia Fis :al do 
Tllesoüt··o FoJeral em S. Paulo será o se
guinte: um de.legatio, um contador, seis 
1'·5 esci•jpturarios, seis 2°~ escripturarios, seis 
;3os esct'ipturarlos, cinc:> 4~s e.scf'iptura.rios,um 
thesoureiro, quatro fieis, um p1gador, um 
cartorario, um porteiro e tre:; contínuos. 

§ t.o Os s2us actuaes vencimcnto3 ficam 
augmenta.dos dó 40 °/o, a conhr de l de ja
neit•o do proximo anno. 

§ 2. 0 O conta.dor torâ. 4:800.~ de o·.oJonado 
e 2: tOO$ de gratifica~·ão annua1mcnte. 

ArL 2. 0 Revogam-se a'3 disposiç~ões em 
co .tr,trio. 

Sab dos sessõe3, 2i de junho de 1903.
Jla-evt:do Jlarques .-l'attlino Cm·los.-Rebou
çt!S de Carvallw .-JI.!SUino Cw·doso. - E'loy 
Clwves.-Joi'io Galetio Cm·vallurl. 

O Congrdsso Nacional d.~crob : 

Esto projecto, Sr. Presidente, é de utili
dade ueral o cornquanto dig&. a respeito ex
clusiv~ment~ a uma das classes do servido
res da Republlc:t, cllc visa. intere:;ses de or
úcm supt:n-ior desta classe c ao mesmo tempo 
gerao.~. · 

Pelo dec1•eto de 31 de março de 1851, 
quando as nossas instituiçõ2s milíta~es ainda 
não estavam perfeitamente organizadas, o 
Governo do então Imperio estabeleceu um 
systema de exames pra ti c os para q uc pu~esse 
aquilatar assim d:.1s habilita(;ões dos offic1aes, 
daqnclles que pretendiam acce~so de posto .• 
Posteriormente, porém, quando os nllssos 
institutos de caracter mititar se foram or
ganiz:.tndo o attingiram ao gr<.~o de relativa 
perfeição em que se acham hoJe, . esses cx!l
mos turnaram-sepcrfeitamente drspcnsave1s. 

As.:dm é que pelo art. 84 ~o Regulamento 
,.·igcu t.c os u1Iicittes quo tormmavam ?~ cul·
St·S sccund~trlos das nossas escolas militares 
achavam-se pcrfuitamcnto preparados py·a 
obteecm o accesso em todos os postos da lucr
archia militar. 

O' ar~. >84 a que me referi aurange um 
programma. de cnsin~ pr~~co, muiti~;imo 
amplo e assim essa d!::ipostçao a que Ja me 
refc ·i, estabelcc~da pelo decreto ele .1851, 
tomou·-S3 oh3olcta e perfeitamente dispcn
savel. 

Foi esse o motivo quo me levou a apre
s :mtar este projccto que, como di:sse,já podia 
ter pas:::arto por todos os tramites, o que, 
entl'ctanto, até hoje não aconteceu. · -

Venho, pois, requerel' a, V. Ex. para q~e 
o faç.t figurar na ordem do dia, de amanha. 

O s·r. P.resident.e - O pedido de 
V. Ex. será attendido. 

Art. 1.0 E' ct'Cldo o cargo de ajudante do 
AJministraJor dos Correios de S. Paulo, com o Sr . ..Joaquim Pires diz que 
os vcncimento3 de 8:4CO$ annuacs o com as 'satisfazeudo aos mais justos reclamos dos 
attribuições que o Governodoterminar; revo- offiches do exercito e da armada, vem so-
gada.s as disposições em contrario. licitar do Sl'. Presidente a inclusão na ordem . 

Sala. das sessões, 27 de junho de 1903.- do dia d"l projeeto n. 131 A, de 1902. 
Aze'Dedo ilial'gues.-Paulino Catlos.-Rebou.:. . Acha. que o Sr~ Pl'OSidente, talvez por um 
ças -de Carvalho. - Jesuino Cw·doso.-Etoy ju::;to e::;crupulo, rião tenha admittido na or-
Cha'Des.-Jotio Gdetto CanJallwl. dem do dia este projecto; entretanto, elle é 

· uma. aspir·a:ção não só da Citmara, como do 
o Sr. ·carlos Cavalcanti- exercito e da armada e, as:üm, pede para 

Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer a ser attendido. 
V. Ex. identico pedido ao que acaba de set· 
feito pelo illustrado representante por São O Sr. Pre•i<lente- O pedido do 
Paulo, com relaç-ão ao projecto n. 22 A, de nobre Deputado ~orá tomado em considc- · 
1901. ração. 

Esse .projecto que foi por mim apresentado 
á Camara dos Deputados em 25 de maio do 
1901 tom arrastado uma existencia morosa 
nas nossas ordens do dia e assim· é que hoje 
uiesmo ainda. não se acha concluida. a sua 
~ "' discussão. 

O Sr. Calogeras-Sr. Presidentg, 
acha. ·so, ha cerca de um anno, na pasta da-: 
Oommissã.o de Fazenda e Industria, um pro
jacto importantissimo devido á iniciativa ào "'
nosso collega pela Bahia., o Sr. João Neiva. 
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Nesse i 1•aba.lho es.ta.belocem-se as regras 
precisas que façam desapparecer as dilfe· 
renças c inconvenientes dados pelo Thcsouro 
e Tribunal de Contas ácerca do tempo de 
licenças e enfermidades no estabelecimento 
d~ vàntagen~ na concessão dasaposen~ado
rlas. · · 

Este projecto tem a. grande vantagem de 
dissipar duvidas até agora. oJtistentes e ao 
mesmo tempo zelar os interesses do The· 
souro e att·mder a interesses justíssimos do 
funccionalismo federal. 

Nestas condições, eu viria.. pedir á Com· 
missão de Faz<Jnda e Industria que con
cluísse quanto antes, com a possível brevi· 
dade, o seu parecer p:.wa que opportuna
mente V. Ex. o puzesse na ordem do dia dos 
trabalhos desta. Camat-a. 

/ 
ORDEM DO DIA 

cpm a representação do Brazil na Exposição 
Univer~::\1 de S. Luiz dos Estados .Unidos da. 
America do Nol'te. · 

Vem á Mesa, é lida , apoiada. e posta con
juntamente em discussão a seguinte 

(Da Commissão de Orç-.a.mento) 

Ao projecto n. 9, de 1903 

Depois das ·palavras- 1.100:000$, a.cre
scen\6: ouro. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1903. 
Ca.ssiano do Naseime?llo.- Franciscc Veiga. 
-Franciscc Sd. .-David Campista.-Urllano . 
Santos.-Laurindo Pitta.-Anüio de Aln-eu. 
-Galeao Carval/!al. 

O Sr~ Preaidente-Nfio havendo Ninguem pedi(ldo a palavra, é encerrada 
numero paru. se procr~der á. votação da ma- a discussão e adiada a votação. 
tar1a indicada. no ordem do dia. passa-se â E' a anuncia1a. a. 3" discussão do projecto 
materia em discussão . o .13, de 1903. autorizando o Poder Executivo 

E' encerrada a di scussão unica do parecor abrir ao Ministerio da :V!arinha 0 crejito· 
n. 74, de 1903, concedendo tres mezes de · to 
licença para. tratar de sua ~aude ao Deputado oxtraordinario de l :G54$132,para paga.men 
por Alagôas.Ra.ymundo Pontes de Miranda, do dii!erença.s do sulJo e etapa aos officia.es 
:ticando.adiarla a votação. do quadro axtrnordina.rio e da reserva . 
. E' sem debate oncerrada a dL<>eussão unica Ningem pedind.o a palav ra., é encerrada a 

do parecer n. 76, de 1903, coucedcndo seis discuosão e adia(la a votação. 
me?:es de licença para ausentar-se do paiz a.o E' annunciada. a s• disc11ssão do projecto 
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro n. 14, de 11103, autorizando 0 Poder Ex
Antonio Augusto Pereira Uma, ficando ecutivo a ab:·ir . ao Mioist erio da Justiça. e 
adiada. a votaçlo. . 

E' annunciada a d!scussà.o uníca.do p:·ojecto N<'gocios Interiores o credito extraordinarw 
.n. 16,.de 1903, relativo á. cmeoua do Senado de t7:919$354, para. occorrol' ao pa.ga.monto 

<los vencimentos do consultor geral da Rc· 
ao projecto da. Camara dos D:Jputado;, publica. o respectivo gabinete , no corr()nte 
n. 270 A, d~ 1902, que autoriz:1 o Poder .. 
Executivo a ·conceder um anno de licença, exerctclO. 
com todo o ordmJa.do, a.o ba;charel Antonio Ninguem pedindo a. pala. v r<\, é encelTada. 
Aca.taussú Nunes, juiz seccional no Estado do a discussão e adiada t\ votação. 
Pa,1•á, para tratar de sua. sa.ude. E' annunciada a 3• discussão do projecto 

Ninguem pedindo a palavra., é encet•rala n, 319 A, co 1902, determinando que as 
a discussão e adiada a votaçito. · férias forenses na j ustiçi\ local do Districto 
. E' annunciada. a 3~ discussão do pt•ojecto Fedm·al SP.jam d(tdas em duas épocas. 
n. 6, de 10 >3, autorizando o Poder Executivo Vem á. Mesa., é lida, apoiada e pos ta con· 
,a abrir ao Ministerio da~ Rehções E:~;teriores junctamente em discu&lão a seguinte 
o'credito de 120:000$, ouro, supplementar á. 
verba-Ajuda de custo-6a do art. 8° da lei 
ri. 957, de 30 de dezembro de 190.2 . 
. Ninguem pedindo a palavra., é enct3rrilda 

·a discussão o adiada. a votação. 
E' annu.noiada a :::a discussão do projêcto 

n. 9, de 1903, autorizando o Pl'esidonte da 
Republica aabrir ao Ministario da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito especial 
de ,L 100:000$. pa.ra oecorror ás despezas a 
rea.li~r nos exercícios de 1903, 1904 e 1905 

EMENDA 

Ao JYI'Ojcclo n . 319 ~1, de 1902 

Em vez de 21 de dezembro a 7 de janeiro, 
diga.-se:-de 7 de fevereiro a 7 de abril
supprirnindo-se as palavras- e a segutula, até 
julga~· conveniente . 

Sala das sessões, 27 de junho de ~903.
Paula Ramos. 
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O Sr . .Joaquim Pires (·)-Sr. 
Presidente, o pt•ojecto n. ~H9 A, de 1902, 
dctorminnndo as épocas em que devem ter 
logar as t't'•rias forenses, no Di:stricto Federal, 
tem sido, como V. Ex. sabe, moJificado por 
diver:sas emendas. Entendo, porém, que 
nenhuma dellas satisfaz, não só as aspirações 
do foro do Di::;tricto Federal, como tambem 
as necessidades pu,blicas, por isso que as 
férias veem interromper os trabalhos foren
ses, determinando alterações prejudicialís
simas ao serviço publico. Por essa mzão, em 
hr\rmonitt com o que edtá estabelecido nas 
demais repartições publicas, venho apresen
tar um substitutivo, que supponho preencher 
perfeiliamente esta lacuna. 

O meu substitutivo é o seguinte: 
« Ficam aboli<las as férias forenses no 

Districto Federal. Entretanto, osj dzes, mem
bros do ministerio publico e serventua1•ios üe 
justiça poderão gosar 30 dias de férias, em 
cada anno, sem prejuízo do serviço publico.» 

Jsto sim, serão férias de facto ; porque, 
pela actual legislação, os juizes teem dous 
mezes de férias in nomine sómente, não ha 
férias de facto. · 

V. Ex. conhece a quantidade enorme de 
processos que podem ter seguimento durante 
.as· férias, de maneira que es~es processos 
prendem os juizes em suas cathedras e os 
impossibilitam de retiirarem-se desta Ca
pital para. Logares mais amenos e assim 
.gosarem do descanso que a lei lhes faculta. 

O meu substitutivo, p~:>la fôrma. por que 
está. l'edigido, proporcion:.t aos jtlizcs o goso 
de 30 dias do fúrhts de facto, e íL substituição 
desses juizes~ prevista, do t'órma a não 
augment;Ll' a. dcspaza publica. Assim, digo 
·eu quo os ,jui:ws, quando em férias, serão 
substituídos legalmente por outros e estes 
não pet•coborão, além dos vencimentos a 
quo j:t toem dil•eito, sinão a::; custas que 
·deixa1•em do receber os juizes em féria.s. 

O SR. PAULA RA~ros- Para qu3 essa ex
cepção par11 a justiç:t local~ Porque V. Ex. 

. não equipara as vantagens parlt ambas as 
justiças~ · 

Q, SR •. JOAQUIM PIRES-Eu teato da justiça 
do Districto Federal, tanto da. local, como 
da fedel'itl ; no sub:::titntivo, eu digo que 
:ficam abolidas as férias forenses, no Dis
tricto Federal, tanto para a justiça local 
como pa1·a u. federal. 

Os dous mezes que a lei vigente concedo, 
parece .. mo, são longos e dilatados. De facto, 
estas fé1 ias pm•alysam pJr compleLo o serviço 
publico, occaslunando os mais sérios pro
juizos, o.s mais sérias perturbações. 

(•) Este dilõCUl'so niio foi 1·cvisto pelo orador.; 

Vol. li 

Da maneira pela qua.l rcdi"i o meu substi 
tutivo, não havendo soluçào ~l.e continuidade 
apezar da. existoncia. das férias, trata-se d~ 
um J?Oio de satisfazer a ambas as partes. 
(Apowclos.) 

Remetto á Mesa o meu substitutivo certo 
de que merecerá o apoio da con:{missão 
competente. (1lluito bem; muito bem.) 

. Vem á Mesa, é lida, apJiada e posta con
JUnctamente em discussão a seguinte 

Substitutioa ao pi·ojecto n. :319 _-1, du 1902 

O Con.:.;rc.-J:io Nacional decreta: 

Art. 1. o Ficam a.bolida.s <LS férin.s forenses 
no Districto Fodora.l; entretanto, os juizes, 
membros do ministm•io publico e serventua
rios de justiça puderito gc1sa.r 30 dias de férias 
em cada anno, som p1•ejuizo do serviço pu
blico, a juizo dos p1•cside1Jtos da Côrte de 
Appellação c Supremo TribunaL FeJeral. 

Art. 2. 0 Os Sllhstituto3 dos juizes, mem
bros do ministorio publico e serventmtl'ios do 
justiça.em gos.o de fét•ia~, perceberão sómente 
as custas que 1he f'orom devidas. 

Art. 3. 0 Revogu:m-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1903.
Joaquim Pi1·es. 

Ninguem mais peJintlo a palavra., é en- · 
cerrada a discussão e adiada a votação, até 
que a respectiva Commissão dê p.1.recer so
bre as emendas offerecidas. 

E' annunciu.cla. u. :1n. discussão do projecto 
n. 343 A, do 1902, con~iderando productos 
agricolas e fabris de 1&cil deterio1•ação, para 
gosarem do ru.,·ot• do lei de cabotagem, art. 4°, 
o assucar, a fu.einhu., o xarque, o fumo, arroz, 
feijão e outros; com p:1recer da Commissão 
da Agricultura e Industrias connext:~.s. 

Ninguem pedin,lo a palavra, é encerrada 
11 discussão e adiada a votação . 

E' sem debab encerrado em .2a discussão o 
artlgo unico do projccto n. 31( de 1902, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Indu:stt•ia, Viação e· obras Pu
blicas, o credito oxtraordinarlo de 117:000$. 
ao cambio de 27 d. por 1$, para pagamento 
á Companhia Victoria a Minas,cessionaria. da 
Estrada de Ferro de Victoria a Diam11ntina, 
da garantia de jut'03 de 6 % ao anno, cor- · 
respondentes ao exercício corrente, na fôrma 
do decreto n. 4.337, de 1 de fevereiro ultimo, 
ficando adiada 11 votação. · 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Hosannrth de Oliveira, Passos Mieanda, 

20 
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Indio do Brazil, Luiz Domingues, A,nziio de 
Abreu, João Gayoso, Trindade, João Vieira, 
Corne!io da Fonseca, At·thur Orlando, Ver· 
gne ·do Abreu, Rodrigues Lirua, Eduardo 
Ramos, Jose Monjardim, Corrêa Dutra., Et•ico 
Coelho, Be1isario rle Som: ·., Carlos Teixeira 
Brandi'Lo, Estevão LolJI), José BonifaciJ, Ca
millo Soares Filho, Carv<~.lho Ilrito, Roúolp!JJ 
P aixão, Padua Rezentl e, Galeão Car-va lhal, 
Moreira da Silva, Cosh Jun iot', Ferrcil'a 
Braga, Benedicto do Souza, Can.iiJ o de 
Abreu, L·•mc nha Lins, l~rancis;o Tolen tino, 
Juvenal Müllct•, DQmingvs Mascat•.:~nha.~. Ca.s
s iano do Nascimento o VoJjJa..'lia no de Al iJu · 
querquo. · 

Deixam de eompa.1-o.::cr com l! ilU.S'\· p .u t ic> 
·pa(l:l. us S t•s. O li rcit•,,, l<' igucit·cu .>, .Julh tlc 
Mcllo. \Vandcrloy dt< Mc:Hion~·:•. , C11rlos de 
Novacs, .lodú Eusr·hio. r; t•!Jt\n•) S:tn fl'os. Guc· 
delh[l i\-fon:·ão, Chri:tino Cruz, Di :t·; Vic.N, 
ilo:r.cr l'il Fon tene!lc, P<l,•tla o Si f\· a. Soares 
Neiva., IGrmil'io Coutinho. l\lalaqui;ts Go:l· 
ça.lves, Est :1cio CoJimb!'.L, Pml ·o I'O!'IHtllüuco, 
Raymundu de MiNnll;t, .Jnv iniano de Ct\l'· 
n t\ho, To~ta., Feli:-< G:~spat·, Adalbct•to Gui· 
m:~rães, Saty1•o Dias, l'.Ll'twhos Montencg-t•;>, 
Marcolino Motn•u, Br.J'O:-~l'.lo Hort.a, Galvão 
Baptisb, Pot·.:ir;t Lim:t. Paulino do Souztt, 
João Luiz Alveo, Lcunel Filho, At•thur Tor
res , Edut1rdo Pim[)ntcl , B:n•bosa Lima., Xa· 
Yior do Valle, Yictorino :IIon ~etro o Alft•cà.o 
Ya rellu.. 

E sem ca.usa,os S1·s. Sá. Pai.~oto, Arthur 
Lemos, Rog·erlc> de Miranda, Antonio B::stos. 
Raynmnd> Arihut·, Virgílio Bl'igit.lo, Fran
cisco :'itl., Fredel'ico Borg<"S, . Juã > Lopes, Ta· 
vares do Lyra, Teixo ir,\ d0 Sá,Affllnso CoJta., 
Bricio Filho, (>ereira de Lyra , E~meraldlna 
Baodell"..t.. Moreira Alves. Bp:tminondas Gm· 

· cindo, l!:uz3bio de. Andrade, l~oli.sbello Freire, 
Leovlgildo Filguoiras, Cas:ro llebello, Au
gusto do F roi tas, Ploto Dantas, Hcr cdia. . do 
Sá , Augusto de Va.lconcellos, Si Ft•oire,A.mo· 
rico u.e Albuqu01·que, Fit.lct s Alvas, -João 
Baptista, Silva. Castro, BezamQ.t, .Cruvella 
Ca~alcanti, Vit•iato Mascarenlla~; Bet•nardo 
Monteiro, .João Luiz, Gastão d:1 Cunlt:l, Ri-

. beiro Junqueira, Astólpho Dutra, Ponido 
·Filho, Carneiro. de Rezende, Bernai'dos do 
Far1a, Antonio Zo.cha.rias, Lamounier a·odo· 
fredo, Htlnrique Sallo:, Sabiilo Barroso, Ma· 

. noel Fulgencio, Wenccsláo Draz, Bernardo 
···48 Campos, Dl)niiogues do Castl'O, F1•a.ncisco 
. . lfomeiro, Valois da Castro, Arnolp!lo A:z.e· 
vedo, Amaral Cesar, José Lobo, Leite do 

·.Souza., Francisco Matia, Alvat•o do Carvalho; 
· Rodolpho Miranda, Hermonegildo de Mo· 
.ra.es Filho, Abdon Baptist!l, Ely&Seu Guilherme, 
Soares dos SanWS, Marcai Esoobat·, . Germano 
·Hassloohar,- Angelo Pinheiro, Ja.mes Darcy, 
Diogo Furtuna e Campos C.artier. 

E' annuncia.ua. a 1• discussão do projecto 
n . 72 A, de 190.2, determinando que o di· 
recto1• do pombal militar seja nom~ado 
dcn tt-e os oílicia.es elfecti vos do e~:urcito; 

Ningu om pedindo a palavra, é encerrada a 
di$cussão o adiada a. vota~ão. 

Vai a imprimir o seguiqte 

PARECEI\ 

N. 77-1903. 

C'onced.: (i,·c;tça p o;· te•••Po intlt.:lel''illit~acltl, 
Jlrti'CI /."a/l!i' d r: sua sau.dc , ao Sr. Victorino 
Riút:i ;·fl C ol J'f!eiJ•o M<-li /.'iro. d t:jlH/ ( !dO J>elo 
Eslad" t.h Rio G1·mlde do Stl/. 

A Com n ii~~ 'lo cb P eticlies e Podm•os a que 
ft)i pmsonto o roquc:·imcnto do Deputado 
P•llO Rio Gt·;ullle do SuL Victot•ino Rlbl.liro 
carneiN l\(un toit•o, solicitando licenca por 
tempo i lllldci·rn i nado p~u·n, tra.t:nncnto de 
sua saude, ú \lO pa.t·ocm• fitlC llll~ seja. conce · 
dklo.· a lh~cuca requerit.ltt. 

S:.tla das Commissõ~3. 24 de junho do 1903. 
-1'1·ú1dadtt , pro.sidcnto,.- Jose Et1:.cb o. 
L inclolJifw (;"elcmo, relator.- 'l'avarcs d~. 
lAjl'(!. 

O St• . Pa•esident.e ·-Esgotadas as 
mu.tOl' itiS c..L.'\ a:·dem do dia, uesigno p'ara· 
scguoda.·foil'a, 29 (to corrente, a. segtlint!l 
ordem do dia: 

Votação do project.o n. 99 B, do 1900, reor
g-.wiza.nrio a justiça. do Districto Federal , 
com as emendas ao mesmo offerecidas em 
a• discu~ão (3• discussão); 

Votn.çii.o do parocm• n. i5. de 1903, conce
rlendo t rcs mezes de licença, para. tra.t:l.r de 
suJ. saude, ao DoiJut:l.do por Alagô:LS Ray
mundo P.lntcs de Mit•anda (discussão unica.); 

Votae<i.o do parecern. 70, do 1903, conce
dendo seis mr.ze.~ dG licença. pa.ra a.usenta.r-se 
do p<tiz ao Deputado pelo Ecitado do Rio .de 
Jaqoiro Antonio Augusto Pereir.\ Lima. (tlia-
cussã.t) unica) ; . 

Votação do projocto n. 16, d:l 1903, l'E!la· . 
tivo á emenda do Sen:1do ao pl'ojecto da. Ca.· 
ma.ra dos Deputados n. 270 A, de 1902, que 
autoriza. o l:'odet· Executivo a conceder um 
ano o de licença, com .todo o, ot•donado, ao 
ba.cbarel Antonio Acata.ussü Nunes, juiz . 
seccional o o l!:sb.do do Pa.l'á, para tutar · de 
sua. saude (discussão unica) ; . . · · · ·. 

Votação do projecto ri. 6, de 1903, a.ut~ri- · 
za.ndo o Po.!er Executivo a. abrir ao Minis
torio das Relações Exteriores o ,credito de 
120:000$. ·ouro, supplementar á verba-Aju· 
das de Qusto-6a do art . Soda Joi n . . 957, 'de' .. 
_30 de dezembro de ·1002 (3• discussão); 
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Votação do projecto n. {), do 1903, autori- do exarei to habilitados com os cursos das ar· 
zu.ndo o Presidente da. Repub1ica. a. abril• ao mas a que pertencem, e dm•oga a lei n. 39 
Min isterio da Industria, Viação e Obras Pu- A, de 30 de janeiro de 1892, na parto l'ofc· 
blicas o credito especial de 1.100:000$ para rente a este assumpto; 
occorrer ás despezas a realizar nos exercícios 3a. discussão do projecto n. 5, de 1903, 
de 1903, 1904 e 1905 com a representação do autorizando 0 Pouer Executivo a abrir ao 
Brazil na Exposição Univm·sal de S. Luiz dos Ministerio da Indmtl·ia, Viação e Obras Pll· 
Estados Unidos da, Ameeica do Noetc {3 .. dis- blicas o creiito extraordinario de 22:983$840, 
cussão) ; . · t d · t d Vota,_ão do projecto n. 13, de '1903, auto- para pagamen o e vencimen os e apo-
l'izando 0 Poder Executivo a abl'ir ao Minis- sentadoria devidos ao engenheiro Emílio 
terio da Marinha 0 credito extraerdinaro Odebreckt, como chefe ele disteicto daRe· 
de 1:654$132, purv. pagamento de difl'erenças partição· Gel•al dos Te1egraphos; 
rl~ soldo o eta,pas aos officiaes do quadt•o ex- 3[1, discus;3ã.o <lo projodo n. 233, de 1902, 
trnol'J.inario e da reserva (3" discuss1o); redac1;ão para nora dis ~ussão, em Yil•tudo-

Votaçã.o do pt•ojecto n. 14, de 1903, auto- do art. 182 ·do RegitnctHo Interno, da 
1•izando o Porlm· Ex ·cutixo <t abt·it· ao .Minis· omontla destacada n~L :3:L <liscnss:io do pPojo
tel'io <ht Justit:a o Ncgooio.'l Interiores o cl'e cto n. 106, do 1901, autorizando o Poue1• 
dito cxtra.ordinario de li :910:~;:!54, para oc· Exccut,iro a ahl'ir ao Miuisterio da .Ju::;tiça 
cJl'l'OI' ao p:tga,mento dos voncimontos tlo o Negocio:-: lntrwiorPS o creLlito nxtt•;wr·•\i· 
consultol' gol'al utt H.~pub!ic t o l'Cspoctivo n:u•io UIJ !J:900$, pat•a pa.gtLllltllltO do pi'OilliO 
ga,bineto no cot•rentJ oxc. cicio (::a discussão); at•bitmdo pel.J üo,·m·no <to DL·. .João Mnndes 

Votação do projecto n. 343 A, do 1902, tle .Almeida .. Juniot·, lente da Faculdade de 
consitlel'l\ndo p1•oductos agt•icola:-; o fa.l.n·is de llir:Jito tlo S. Paulo, pola. smt obra-Pro· 
t'acil detcl'ioração, p u·a gosarcm do f'a.vor d L cesso Ct•iminal Brazileiri)-C da dcspoz:.~ com 
lei de cahotage111, art. ,1o,o assuc:u·, a nwinlla, ;~, impressão do l.ouo oxompltu•cs do me::~mo 
e xarque, o fumo, o arroz. o fl3ijão c Otltros, tt•abalho; ,· 
com p:tt•ecer da, Commis~ão de Agricultura e 2& discussão do projocto n. 4 A, do IG03, 
Industrias conn··xas (3a discussão); · d · l · d 

Votação do Pl'Ojcl<LO n. 8 14, de 1902, auto- tt•ansf.:rtnd''• a cldado to Rio Par o pnm, a. 
rizando 0 Poler ~xectJtivo a abril• ao Minis· (ie Porto Alegro, a Escola Proparatorh~ c de 
terio da Indusr.ria, Viação 0 Obras PubLcas, Tact ica t!aquella cidade, ficando pa.ra isso 

a,utoriz~~do o Governo a abr•ir o necessario 
o. credito extrao1•clina.rio ~lc 117:000$, ao cred.to ; 
cambio de 27 d. pot• 1$. para pagamento á 2 1 
Companhi<t Vict.>rüt a Minas, cessionaria da 2a (liscusS<1o do projecto n. 3, t c 1003, au-

toriz;tndo o Gov~rno a crear e contractar o. 
E::~trada, da I•'m•t•o de Victoria a Diamantina, servlço stcnogra.phico para 0 Supremo Tri
da garantia de juros de 6 o I o ao anno, corl'O- bunal Federal ; 
spondontes ao exorcicio cor1•ente, na fôrma 2.1. discussão do projecto n. 24, de 190.3, au
do decreto n. 4.i13i, de 1 de fevereiro ultimo tol·izando 0 Poder Executivo a abrir ao Mi-
(2a discus.:ão) ; · b p bl' 

Votação do projocto n. 72 A, de 190~. de- nistet•io da industria, Vmção o O ras u ~-
terminando quo 0 director do Pombal Mili- c·.1.s o credito extraordinario de 8:719$139,. 

d d t · ffl para pagar a1) 2° oíiicial dos Correios de 
tal' ssja nomea o en t•e os o 1ciaes eft'ecti- Alago.:ts Francisco Aureliano Barauna orde--
vos do exercito (la. di.~cussão); nado::l que deiXOU de l'OCebeL' ; 

3a. discussão do projecto n. 49 B, de 1902, 2 , discussão do projecto n. 25, de 1903, au· 
autorizando o Governo a mandar. erigir•, ein t.orizando 0 Poder Executivo a abt•ir ão Mi
uma das P1'aças desta Capital, uma estatua nisterio da. Fazondl o credito extraordinario 
om homena:~·em ao marechal Floriano Pai- de 3:0UO$, para e1fectuar a restituição orde
xoto, e dttn<lo outras providencias com a nda pelo decreto n. 574, da 3 de julho de 
emenda· offerecid ~ao mesmo projecto; 1899, em favor de Agostinho Josê Cab~·al o. u 

33 discussão do projecto n. 18, de 19J3, 
fixando as i'Jrças de terra, para o exercício seus logi ti mos herdeiros ; 
de 1904 · 2a. discussão do projecto n. 386, de 1902, 

3a discussão do projecto n. 15 A, de 1903, utorizando o Pode1• ·Executivo a abrir ao 
que .a,u~oriza o Poder Executivo a abrir ao Ministel'io da.. Fazenda o c1•vdito extraoi•dina· · 
Ministei"io da. Guerra o credito de 2.000:000$ rio de 2:883$200, para dar execução á gen;. 
para occo1·rer á~ despezas extraordinarias tença. que condemnuu a Fazenda Nacional a 
eon!equentes á occupa.ção do Acre ; pagar a. D. Eugenia Torreão Corrêa. de 

3a. discussão do projecto n. 22 A, de 1901, Araujo os vencimentos que o s~u finado ma
mandando di$pensa.r dos· exames praticas de rido, juiz de direito am disponibilidade, ba"i' 
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento chare1 Lindolpho Hisbello Corrêa. de Araujo, 
de 31 de mal~ço di 1851 os otllciaes e praças de.xou de receber ; · · 
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2a discussão do projecto n. 408, da 1902, 
autorizando o Poder EJoeutivo o. ttb1•h• uo 
Mi11istcriu da Industria., Viaçã.u o Obras PU· 
blica.s o ct•eJito cxtraordinat•io de 7:263$8'74, 
:para. realizar o pagamento a Arthm· BGllo, 
funccionariv da Repartição Geral uos Tele
graphos, de vencimentos que lhe Eão de-
vidos; · 

3~ discussão do pro,joeto n. 131 C, de 1902, 
que dotlno os c:•rgus de categorias correspon. 
dunt•Js,uo exercito e na :wmacla, d<i. nova de
nominação aos postos dns officiaes das diver
sa.~ classe~ e fixa os vencimentos dos respe
ctivo3 funccionarios. 

Levanta-se a ses!ão ás 2 llora.s e 30 minu
to;; da. tarde. 

AC r A llE 29 Dll Jt1NBO D:El 1903 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
l'espondem os St•s. Paula Huimarães, Alon
ilu.r Gnima.rães, Soares Neiva., Domingos 
Guimu,rãus, :;o.rcllo .Mattos, José Bonifacio, 
Bueno de Paiva, Antonio Zaclmrias, La.mou· 
nier Godofretlo, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, Morei· 
ra da Silva e Ferreit'a Bm.ga (15). 

Deixam tle comparecer com cu,usa parti· 
cipada os SJ•s, Oliveira Figueiredo, Julio 
de Mello. Thomaz Accioly, Joa.quirn Pires, 
'Vanderley de Mendonça, Carlos de Novaes, 
.José Euzeb!o, Urbano San1os, Lui~ Domin· 
.gues, GuCldelha Mourão, Dias ViClira , João 
Lopes, Francisco Sá, Frederico Borges, 
Bezerril Fontenelle, Paula e Silva, Ermu·io 
·Coutinho, Malaquias GonçaJv(•s; Cornelio da 
·da. Fonsect~, E~tacio Coimbra, Pedro· PClr 
na.mbuco, Angelo ~eto, Rr~ymundo de Mi· 
randa, .Toviniano de Carvalho, Neiva, Tosta, 
Felix Gaspar", Engenio Tourinho, Adalbcrto 
·Guimarães, Sat.yro Dias, Yergne d,e Abreu, 
Paranhos Montenegro, Marcolino Moura, 
Bernardo Horta, Galvão Baptista, Pereira 
Lima, Paulino de Souza., Fra'ncisco Veiga, 
Vaz de Mello, João Luiz Alves, Leonel Filho, 
Arthur Torres, Eduardo Pimentel, Rodolpho 
.Paixão, Candido de· Abreu, Francisco Tolen
tino, Paulo. Ramos, BarbosJ.· Lima, Xavier 

-do Valle, Victorino Monteiro, Cassiano do 
Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, 
Mfredo Varella e Diogo Fortuna. 

; .: E sem causa os Srs. Sá Peixoto, Enéas 
.. Ma1'tins , Ra.ymundo .Nery, Aurelio Amorim, 
~ .:Hosannah de Oliveira, Passos Miranda, Ar
. thur Lemos, Rogerio de Miranda., Indio do 

Brazil, Antonio Bast os, Rodrigues Fernandes, 
·.Christino Cruz, ~aymundo A1•thur, Anizio de 
Abreu, João Gay9so, Virgilio Brigido, Tho
;maz Cava,lcanti, Eduardo Studa.rt, Sergio Sa· 

boya, GonQalo Souto, Tavares de Lyra, Eloy 
de Souza, Fonseca e Silva, Pereira R.eis, 'Nal· 
ft•edo Leal, Trindade, Abdon Milanez, Tei
xeira de Slt, Affonso Costa, Celso de Souza, 
José Marcellino, Bl'icio Filho, Pereira de 
Lyra, João Vieira, Esmeraldino Bandeil'a, 
Mot•eil•a Alves, Elpidio Figueiredo , Arthur 
Orlando, Epaminondas GracinJo, Euzebio de 
Andrade, Arroxe llas Galvão, Rodrigues Do
t•ia, Felisbel!o Freire, Oliveira Valla.dão, 
Leovigi!do Filgueiras, Castro Rebello, Bul
cão Vianna, Augusto de Freitas, Pinto Dan4 

tas, Rodrigues Lim~, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Rodrigues Salda nha, Mo· 
reira Gomes, 'José Monjardim, Galdlno Lo· 
r eto, Heredia de Sá, Corrêa. Dutra, Au
gusto de Vasconcellos , Sá. Freire, Americo 
..te Albuquerque, Erico Coelho, Fidelis Al· 
ves, Joã.o Baptista, Belisario de Souza, Silva 
Castro, Lourenço Baptista, Bezama.t, Lau
ríndo Pitta, Julio Santos, Hcmique Borges, 
Cruvello Cavalcant i, ·l\!au ríeio de Abreu, 
Carlos Teixeira Brandão, Vi1•iato Mascar e
nhas, Estevã.o Lobo, Bernardo Monteiro,João 
L~iz, Gastão da Cuuh[t, Ribeiro Junqueira, 
Astolpbo Dutra, Penido Filho, David Cam
pista, Francisco· Bernardirio, An thero Bote
lho, Carneiro de R ezende, Adalberto Ferraz, 
Bernardes de Farii:L, Henrique Sa.Ues, ·caniillo 
Soares Filho, Calogeras, Carlos Ottoni , Sa
bino Barroso, Carvalho Britto, Wencesláo 
Bl'az, Padua. Rezende, Galeão Carva.lhal, 
Jesuíno Cardoso, Bernardo· de Campos, Do· 
mingues de Castro, Francisco Romeiro,Valois 
de castro, Rebouças de Carvalho, Costa Ju· 
nior, Arnolpho Azevedo, Ferna.ndo Pi·estes, 
Amaral Cesa.r, Miranda Ch[Lves, José Lobo, 
Leite de Souza, Paulíno Car los, F rancisco 
Malta, Alvarode Carvalho, Candido Rodrigues 
Azevedo Marques, Rodo lpho Miranda,Herme· 
negildo de Moraes Filho, Joaquim Teixeira 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:00- Página 2 de 2 

SESSÃO El\1 2n DE .lli~IIO DE 1903 1S7' 

Brandão, Bernnrdo Aotonio, .Aquino Ribeiro. 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Carlo::; 
Cavalcanti, Lamenha. Lin~. Abdon Baptist ~. 
Eliseu Guilherme,Soa.res dos Sa.ntos, .TuvcnaJ 
Miller, l\Iarçal Escobar,Germa.no Hasslochor, 
Angelo Pinheiro, Jamcs Da.l'cy, 0Jmingos 
Ma:;carenhas: Campos Cartier e Homem de 
Ca.t•valtw. 

ct·edit : .~ uxtraordinario do 17: UI!J$:3G4, pa.t•n 
occori'ut• ao pa.ga.mentu llu~ voneim•~nt.o~ do 
consul to1· ger·a.L ela. Ropulllic<~ n t'<•spncti vv 
gabinete, no cort·•mtu oxut•cicio (:!" tlis
cus;:;ão) : · 

Votação do p1·ojecto n. :~ -13 A, do 190.:!. con
sidcra,nllo p:·oductos agt•icolas o fa.ln·is ele 
facil d.eterio1•a.ção, pa.l'a. gosarern do favor da. 
Lei de cabotagem, a.t't. 4•1, o assuear, a fa-

o · Sr. Pt•e!!oidente- Respcndeeam rinha, o x;_~rque, o fumo, n,t•roz, feijão c 
<.t chamada 14 Srs. Deputados. outros; com parecer da. Comrnís~ão d~r. Agri-

Hoje não. ha ses~ão. cnlttu·~t c Indu.'3~rias Conncxas (3t• discussão); 
• . Votação do vrojecto n. 314, de 1902, auto

Designo para. amanhã, a mesmo ordem do rizando o Poder Executivo a abrir ao .Minis-
dia de hoje, isto~ : tcrio d<.t Industria., Vbção e Ob1•a.s Publicus o 

Votação do projecto n. 99 B, de 1900, crodito~traordinariode 117:000$,aocambio 
reorganizando a justiça. do DiiShicto Federal, de 27 d. por 1$, pJ.t'a. pagamen·ü á Com
com as emendas ao mesmo o1ferecidas em panhia. Victoria. a Mimt.,, ce.-5sionai'Ía da. E~-
3• discussão (:3•t tlü.cussão) ; tr;~da. de Ferro de Victo1•ia u. Diu.manLina, da 

Vota.ção do parccor n. i5, de wo3. con- gaetmtia de juros do ü % ao anno, eot•res
codendo tro~ mezes de licunça. pa.ra. tratat• llOlllJonto;~ au exercício cot•ronto, m~. · fórma 
do sua sauue ao Depu t.a,(lo por Alagôas Ray- do det'l'oto n. 4. 337, de 1 de fevereiro ultimo 

(.2n discussão); 
mundo Pontes de Miranda. (Üiscussão unica); Votação do projccto n. 72 A, do 190~, de-

Votação do pal•ecel; n. 76, do 1903, conce- torminamlo quo o director do pombal roi
dando seis mezos do licença pal'a ausentar-se !ltLLr sc.).tt nomeado dentl'í3 os offlciae,:; effe
do paiz 0:0 Depu ta do pelo Est<:l.do do Ui o de 
.Janeiro Antonio Augusto Pe1·eira Lima (uis- c&ívos do.·ex:ercito (la. discussão); 
cussão unica); 3a discussão do projecto n. 40 B, do 1902, 

Votação uo peojocto n. 16, de 190:~. rola- a.utoríz:.1ondo o Governo a. ma.odttl' el'igir, em 
tivo á emenda do Senado n.o projecto ut\ Cu.- um:t t!a·J pt•aças desta Capital, umi~ osta.tua. 
mara dos Depuhdos, n. 270 A, dG 1902, que em homenagem ao marechal Floriano Pai
autoriza o Poder ExPcuti\·o a conceder um .\:oto, e d'1ndo ontr,ts providencia~. com a 
anno de licença com todo o ordenado, a'J ba.~ emenda otferecida ao mesmo projecto~ 
charol Antonio Acata.usstl Nunes, jujz soe- 3a. di3cussão úo p1·ojccto n. 18, do 1903, 
cional no Estado do Pal'á, para tratar do sua nxando as fol'ças de terra ptu•a o exercício 
saude (discussão unica) ; de 19Ji ; 
. Votação do projecto ~· 6, de 1_903, au~o~i-~ :3• discussão do projecto n. 15 A, de 1903, 

zan_do o Poder ~xecut1vo .a abrn• ao ~m1s- que autoriza. o Poder ExocutJvo a abrir ao 
terw d~s Ro"laçoes Exteriores o ~rechto . de Ministerio da. Guerra o credito oxtraordina-
1~0:000$, ouro, supplement~r a .verb<:-. rio l~e 2 :000:00 $ para occor1•er ás despezas 
AJudas de Custo-6a. do art. Soda. lei n. 9D7, extra.ordinarias consequentos da cccupação · 
de 30 de dezembro de 1902 (3a. discussão) ; do Acl'e; 

Votação do projecto n. 9, de 1903, autori- 3a discusüo do projocto n. 22 A, de 1901, 
zando o Presidente da Republica a ahrL.· ao mandando dispensa.L' dos exame.:: pratico::: do 
MinLterio da Industria, Vmção o Obras que cogit<\m o::; arts. 28 e 29 do regulamento 
Publicas o credito e.3pecial de 1.100;000.$, de 31 de março de 1851 os officiaes e praças 
p~tra ·occorrer ás despezas a realizar nos do exercito habilitados com os cm•sos di:ts 
exercícios de 1903, 1904 e 1985 com a repro- armas a que pertencem, e derog<1 a lei 
sentação do Brazil na Exposição U nivcrsal de n. 39 A., de 30 de. janeiro de 1892, na parte 
S. Luiz dos E~tados Unidos da. America do referente a este assumpto ; 
Norte (3a discussão); 3[1, discussão do· projecto n. 5, de 1903, a.u-

Votação do p1•ojccto n. 13, c'.e 1903, auto- torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi.-. 
rizando o Pode:;.· Executivo a abrir. ao Mi- nisterio da Indu:3tria., Viação e Obras Publ.i· . 
nisterio da Marinh<~o o credito extraordi- cas o credito extraordinal'io de 22:983$84(} ' 
nario do H654$132, para pagamen~o de .diffe- p:.~.ra pagamento de vencimento3 de aposen-:-
.renças de soldo e ctap'l.s aos offi.ciaes do tadoria devidos ao engenheiro Emilio OdJ· 
quadro extraordinario e da, ro,;arva (3a. dis- breckt CJffi'l chefe de dist1•icto da. Repar~ 
cussão); tição Garal dos Telegraphos; 

Votação do pNjocto n. 14, de 1903, aut·)- 0a discussio do projec',o n. 2l3, J.~ W:)2t 
rizando o Pode:· Exsctltivo o. abrir no Mi- rcdacçã.o p:tr<t nova. diecuss5.o, em virtmlo 
nistedo da Jmtiça. e Negocias Interiores o do art. 132 do H.ogimont'o Interno, da. 
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.:. ', .. 
·efuen:dil. destacada na 3" discussão do pro- Mioisterio da Fazenda o credito t•:ttl•.tordi
jceto n. 106, de 1901, autoriiando o Poder nat•io de 3 :000s pa.ra elfectuar· a restituição 
Excoutivo a abrir ao Ministm'io da .rust.iça. ordenada. pelo" decreto n. 574, de 3 de julho 
o Nngocios Inter•iores o credito extJ•ao :·di· de 1899, em filvor do Agos)intw .Josl' Cabral 
nario de 9:9.:>0$ para p:1gamento "do pramio ou seus legitimas herdeiros ; 
~rbitra.do pelo G?verno ao Dr. João Mendes 2" d:scussl'io do . proj(l('to n. 388, de 1902, 
d~ Almeida JunlOr, lente da Faculdade de uutoriz ~ndo 0 Pouer J<_;:.:ectttivo a a briL• ao 

. D1rolco .do. S. Pau~o •. pala sua obl'li.-Pro. Ministerio da Fazenda 0 creJito extraordi· 
~o Cr1~!nal Braziie1ro-e da despcza com na.rlo de 2 :883$200 para dar• e~ccução t\.sen· 
a. impres~o de 1.000 eJtemplarils do mesmo tença que condcmnou a Fazenda Naoional a. 
tra~al~o' . ;; . . · pagar a. D. Eugeo ia Torrcão Corrêa. . de 

.2 dts?uSll..,o d~ proJecto n: 4 A, de 1903, Araujo os vencimentos .que 0 se11 finad!> ma
t t ansfcrwdo da ctdade . do Rto Pi!onlo para. a rido juiz de dii•cito em d,sponibilidade 
de Po1·to Alegre . a. ~~cola Pt•eparatorl~ ~ de. b,wharel Liudolpho Hi~bello Corrêa de Ara uJÓ 
TILCtl<:a daquell.~ c1dado, fic!lndo pata IS~o deixou de receb3r; · 
auto~1za.do o Governo a abnr o pecessa.rw .,. di _.,A d · to 4oa d 1002 -credrto ; - . . ~cu....... o pro.)e~ n: , e . .• 

.. 2a discussão do projecto n . 23, de 1903, a utórrza!ldo o Poder. Ex~ut!._VO a abrtr a.o 
autorizando o Governo a crear o contractar Mlnis~rto da Iodustt't!1.1 yraç.ao o Obra~ Pu
o serviço stonograpbico para. 0 supremo T d· bl!ca~ o c~odlto elttl•&ordznarw de 7:263$8?4 
bunal Federal ; .. pal'a. .rea.ll~r o p:tga.~~n~ a Ar tbur Bello, 

2• discussão do projeoto n. 24, ·de 1903, funccronar1o da. lt~p:u•tJÇtto Geral do! Tele· 
autorizando 0 Poder E~ecutivo a. abril' ao graphos, de venctmentos que lnc sa.o do
~inis&et•io da Indus,ria, Viação e Obras Pu- viuos; 
blica.s o credito oxtraordinario de 8:719.~139 • 3• discussão do projeeto n. 131 C, de 1902, 
para pagar ao 2" official dos Corl'oios ue quo define os cargos de categol'i!J.S correspon
Alagoa~ Francisco Aut>elia.no Barauna arde~ dentes uo. exe1•cito e na armada, dá. nova 
nados que deixou de l\3Ce!ler.; · denomlnaçã.o aos posto:J da.g diversa;, classes· 

2' discussão do pt•ojecto n. 25, dll 1903, e fixa o:J veocimentps dos l'cspectivoa func· 
autorizando o Pode1• Executivo a abrh· ao ciona.rios. 

231 SESSÃO IK 30 DI Jtrtmo DPl 1903 

· (Presidencia do S1·. Paula Guimaraes) 

Ao meio-dia pt•ocede·se á. chamada. a quo Domingos Guimarães, Noiva, Castro Rebello, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar Tosta, Bulcão Vhnna, Vergne de Abreu, 

· flut.mal'ães, Thomaz Accioly, Joaquim Piros, Augusto de F:reita.s, Pinto Dantas, Rod!•ig'ues 
Eugenio Tourinho, Sá. Peixoto, Enéas Mar· Lima, Tolel)tinc>. dos S:mtos, Par anhos Mojl~ 
tios, · Raymundo · Nery,. Aurelio Amorim, tenegro, Roilrigues Saldanha; h'larcolinó 
Hosa.nuah de Oliveira, Passos .de . Miranda, Moura, Moreira Gomes, José Monjardiii:J; 
José. Euzsbio, Urbano Sa.ntos, Luiz Domio· Ga.idino Loreto, Heredia ds Sá., · Corrêa 
gues, Rodrigues Fernandes, Chrlstino Cruz, Dutra, Mello Mattos, Si · Freire, Er!co 
Ra.ymundo Arthur, .t\_nizio de Abreu, Virgllio Coelho, Fidelis Alves. João Baptista., Lou· 

. Brigido, Thomaz Cavalcà.nti, Francisco Sá, ranço Baptista., Julio Santos, Henriqüc 
Frederico Borges, Eduardo StU:darl, Gonçalo Borges, .Ma.uricio de Abreu; Oliveira. Figuei
So~to, Ta.va.res de Lyra, Eloy , de SouZa., . redo, Cal'los Teixeira Brandão, Francisco 

·.Fonseca e Silva., Pereira Reis, Walfrodo Veiga, EsteviLo Lobó, José Bonifacio, Va.z de 
; ~ea.l, Trindade, Abdon . ~ila.nez, Teixeira ·de Mello, Ribeiro Junqueira, Antero · Botelho, 
· Sl1.. Afl'onso CQsta., Celso d.e souztL, JQsé Ma.r- Bueno de Paiva., -Ada.lberto Ferraz, La· 
cellino, Bricio Filho, . João Vieira, AngE~lO· mouaier Godofred(), Carlos Ottoni, · Carvalho 
N~to·, Epaminond~ Graeindo, : Arrox:ellas Brito, Ma.iioel ·Fulgencio, Noguéira, Lin· 

.,qalvãO, Rodrigues Doria., Oli.veira. Va.lladio, dolpho Cael.a.no, Olcgario MaCiel, Pa.du~ Re-
J . . . . . . 
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zen1e, Ga.leão Ca.rvalhJ.l, Moreit•a. da Silva, 
.Tesuino. Cardozo, Rebouças do Carvalho, 
Costa Junior, Ferreira Braga, Mi ·anda Cha
ves, Leite de Souza, Paulino Carlos, Alv:wo 
de em• valho, Azo vedo Mat•q ues, H01•.nonogiltlo 
tb 1IorJ.c.:l, Joaquim TeiJteit·a Bl'andã.o, BJe
nardo Antonb, Aquino Ribeiro, Benedicto de 
,Souza, Linlolpho S3rrn., c~~rlos Cavalcanti, 
Lamenha Lins, Panla Ramos, Abdon Ba
:Ptista; Soal'esdos Santos, Juvcnal M i'Lller, B:tr
bos"a Lima., Germfmo Hasslochee, DJmingos 
Mascarenhas, Cassiano do Nascimento, Ve.:>· 
pasiano de Albu:tuerque, Diogo Forttin[l. e 
Homem de Carvalho. 

·Deixmn da campa-rocei· com c:wsa. p:l.rGi
cipa.da os S1•s. Julio de Mello, vVanderlJy de 
Mendonça, Carlos dJ Nov:aes, Ro,;erlo de Mi· 
ra.nda, GnJdellla. Mourão, Dias Vieira, Be
zerril Fontennlle, Paula e Silva, Soares 
Neiva, Et•mirio Coutinho, Malaquias Gon
çalves, Esmeraldino BanJ.eit•a, Cor•nclio da 
Fonsec·.1, Estacio Coimb1·a, PeLll\l Pet•na.m
buco, Raymundo do Miranda, .Jovia.no de 
Carvalho, Felix Gaspar, Saty1•o Dias. Ber
nal•do Horta, Ga.lvão Ba.ptista, Pereira 
Lima, Panlino de Souza, João Luiz Alves, 
Loonel Filho, Arthu1.• Tot•res, Eduardo Pl
mentél, Rodolpho Paixão, Candido de Abreu, 
Francisco Tolentino, Xavier do Valle, Vi
ctorino Monteiro e Alfredo Va1•eUa. · 

E sem causa os S1•s. Arthm• Lemos, Indio 
do Brazil, Antonio Bastos, João Ga.yoso, .roão 
Lopes, Sergio Saboya, Pereira de LyrJ., 
Mor.:üra Alves, Elpidio Figueirado, A1•thur 
Orlando, Euzebio do And1•ade, Feligbello 
Freire, Loovigildo Filgueiras, Eduardo 
Ramos, Augusto de Vasconcellos, Americo 

·de Albuquerque, Belizario de S::Juza., Silva. 
Castro, Bezamat, L:mrindo . Pltta, nrtlVello 
Cavalcante, Viriato Mascarenhas, Bernardo 
Monteü•o, João Luiz, Gastão d.1 Cunha, A.')
tolpho Outra, Penido Filho, David Campista, 

· F1•ancisco Bernardino, C.trneir-l do Rezende, 
Bernardes de Faria, Antonio Zacarias, Hen
rique Sa.lles, Camillo Soares Fil~o, Cri.!o
geras, Sabino · Barrozo, \Venc~slau Bt·az, 
Bernardo de Campos_, Domingues de Cast~o, 
Francisco Romeiro, Valoís de Casteo, Ar
:nôlpho ·Azo vedo, Fernando Preste-3, Amaral 
Cesar~ José Lobo, Francisco MuJta, Candldo 
Rodrigues, Rodolpho. Miranda, Ely~eu ~ui
Ih ermo, Marça.l Escobar, -Angelo Pmhmro, 
James Darcy e CampJS Cartíer. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. P1•esldente -Tom a pvJa
vrr o nobre Deputado. 

O .!!!h•. Paranhos ~Iontene~ro 
(Jbvimcnto de attençt'io) - Sr. Pt•esidentc, 
cedo come(:a. n:B~a. legislatura, a morte a 
privar-no~ 1bs comp:1nhciros. A mim cabe a 
tloloros.t missio de vit· tt•azet' a p!.'imeil•a 
notich. 
· Como é sa~Jido, fa.lleccn hontem o Dr. Ma
nool Ada.lbcrto de Oliveira Guimariíes, rJ
pt•e enhnte do E~t::tdo da B:.t.hia. Nascido no 
anno de 1860, começou logo a dem')nstrar a. 
sua inclinação tts lettras, fl'equentou um dos 
mais importantes collcgíos do meu E~tado, 
onde logo manifc.3tou o quJ havia de ser no 
ft1turo. 

Em 188J ma.tl'iculon-se na Faculdade do 
Direito do Recife. CoÍlt3mpora.neo de Clovis 
Bevilaqua, Mart,ins Junior, Nilo Peça.nha, 
Anizio de Abreu e muitos outros que deixa· 
ram ali i rastl'o brilh:.~.nte de sua p.tssagem, 
elle de~tacott·Se no meio dq,quclla mocidttdc, 
fazendo sempt•o brHhotnte p:.tpel. 

0 SH. •. ANIZIO DE ADREU- Apoiado. 
O Sn.- 'rAnAxnos MuNTENEGRo-Foi poeta, 

jornu.H~ta, li ttera.b, sendo a ct•itica a sua 
espe~in,lidá.de. Recebendo o gráo de hacha.
rol, ao tornar M seu Estado, fot•am apro· 
vcitadM as suas habilitaçÕ3S no cargo de 
promotor do u·na das mu.i.; importantes 
comttl'Cas o p mco dcpJis foi nomeado juiz 
municipal do um dos seus termos. 

Qtmndo so tea.hva de constituir o Estado, 
dep:üs da l'Jvolução dJ 15 de novembro. e 
quase necessibra de hom~ns na. altura. das 
posições quo deviam ser occup1das·, foi esc.J· 
lhido pat•a delegado de policia da capital. 

Exonerado, entregou-se á advogacia e alü 
estão documou~os do quo foi nosta nob1•e 
missão. 

A politica o seduziu. Foi eleito· Deputado 
a assembléa estadual e ahi escolhido para 2° 
secretario, depois para 1 o, e, finalmente, 
para. . presidcn te daq uella corpo1•ação. 

O circulo era muito estreito, e o Estado 
reconheceu-o mandando-o para aqui em 1897 
e reclcg13ndo-o constantemente. 

Fa.llo dea.nto de muitos comp:.tnheiros; ora~ 
dor fluente e · correcto, uiuitas vezes abi'i
lhantou a tl'ibuna. (Apoiados.) Pena foi que 
o seu precario estado. da suade e excessiva 
nrodestia. fize.3sem que não occupasse as po., 

São suceessivamente sem debate ap:pro· 
vadas as actas da sessão de 27 e a do dia 29 
do corrente. 

sições a que 'tinha dir-eito pelo seu talento, 
})ela sua illustração o pelo seu caracter. 
(Apoiados; muito bem .. ) 

Como pa.rticular, Sr. Presidente, o quo 
dizer, eu, que o extremecia como a. um filho 
querido, que o conhecia dosde os primeiros 
annos, eu, S~·. Presidento, que o a~ompa..;. 

O Sr. Paranho.~ Mon-tene
,gro-,. Peço a palavra. 
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nhei durao to toJa.s as pha.se.l da \'ida, eu, 
c1uJ acaho de cerrar-lhe os ol!Jo.>? 

Sr. Pr()si.lon te, pctra. most,r<w qttcm foi 
Ada.llHli't.o Gnimarãrs baStl\ dizer• quo os ~mu~ 
advers:u·itiS, porqnn nem sirliHll' tiesalt'ccl;os 
tovc, quant<) m:tis inimigos, nunc(J. lho tlzo· 
ra.m COllSIIL'U.S, l.lllOl' uh•igin:!O·SO ao ma.gÍS· 
trado, quo!.' uirigindo·SC ao 1.blcgado de !lO• 
lic:a, .quer· ao politico, 

Eea de · ·uma corrccç·ão exemplar como 
filho. Com:>osposle pae, nimguem o excelta: 

Emfim, devo concluir: era nm homem de 
berh no 1•igor da. expressão. (.\poiados; muito 
àcm. ) 

Em nomo da ha.nca.lla. bahiaoa. ·venho pro· 
.· por quo se lance na. acta um voto de pro· 
fundo p :.!zar e que so levante a sessão. (Jfuilo 
b~m.; muito bem . i 

O Sr. A.ugusto de l<'a·e~tas
Penosa, tarefa, Sr. Prc8identG, dicta-n.r>s a má. 
fortllna ! Dil•eí pouco que mais · não pol'· 
mitto a vossa magua. p ·,·ofunda., nem tanto 
uecossita. o credito 1.lc minha dot•. 

·· Talento de eleição, ca.ra.cier sem a mais 
suave jttça, cultor eximio do :~.purados sen
timentos, ftel aos deveres de homem pu
blíco, intransigente com o imp~rio da gra
tidão e d:t lealdade po!itica- eis, sanhores, 
em leves t raços a contestura njoral de Adal-

. berto Guim;lrães, o compa.nlteit•o querido 
que se foi para, sempt•o, quando mais o 
havíamos mistoL'. 

Com clle perdeu o Congresso Nacional um 
dos seus nqis illu:>tees I'epl'esentantes, a 
·Bahia um dos fi lhos que mais a nobilitavam; 

. ü IJanaada bahiana o companheiro cuja vida 
· pubü.ca. era um exemplo e um e~ timulo. 

(Eipoiac[os; muito bem) • . 

O SR. TOSTA- Le:\luade a toda a prova . 

0 SR. AUGUSTO m: FREITAS- Quantas 
vezes, senhores, entre aleg1•es pela sua pre~ 
sança. e admirados pelo exaggero no culio do 
.dever, nós o vimos. vencendo a. resistencia. 

• impetuos.t de tarrivol mole3tia que lhe con
. · sumia o organismo, formar ao nosso la.do 

· nos· momentos ditlir:eis, persuadido talvez de 
quo n deserção seria um Cl"ime; para cuja 
absolvição Iiiio encont·,·1u•ia. na propria con

.· s~iencia r <\ZÕes ba3tantes, 
Que osso, lembran.ça no.> gtlie, que este 

· · ex-emplo nos Mente ! 
A nós :;ó resta. pedir ao D:lUS da. Christan

.. da.dn que se compadeça. da'JUGlles que, a.bei
·.:. rados hoj~ da. miseria, tol'am por olle na 
:~ ··vida Lauto n.nnd•)S ! 

· . A V. Ex., S1·. Presiuentc, que como eu, 
foi tão p_:w~icalarmento f~Pido p:n· esse 
fundo golpo,peço que. em a.1ditamen.to ao re
queriinen &o tlo noure DiJputn.do pela. Bahia, 
c)nsul to á C:J.mam.si consente na nom~ação 

de uma. com missão que acompanhe os r ostos 
mortaes do cJllcga. q ael'ido. ( .lluito bcn1 ; 
1>Wito bem.) 

O Sa·. ~1CI'I!;ne de Ab1·eu
St·. l'rusiúonto. Dotet·1uinuJU o .l m:io.;; fado~ 
quo a minha )Jrimoil'<t pa.lavJ•a nesta. Ca.ma.ra. 
na. presen te lcgislatul'a,:;eja para omittir um 
voto de prorund:l. magoa ! 

Nada te1•in. ou a. accrescentn.r aos dis
cut·sos dos meus bom·ados amigos e compa
nheiros de bancil.da, que t1Lo b;~m in ~erpre
tn.ram o sentimento dr.: llor e de saudade que 
va.e na nossa. alma.. Mas a minha. pa.lavl'a, 
sempre r etra.hida. neste r ecinto, não pódc 
hoje deixai' de vir :prestar a. Adalbcrto Gui
marães o sincerô · preito de justiça que 
lhe devo. 

Companheiro, e companheiro dos mais in
tiinos, desde o n.nno de 1880, em que fomos 
frequentar a Faculdade do Recito. achei-me 
a elle tão uoitlo pelos laços da. amizn.de, que 
fallo do que1•ido morto como quom lalla do 
um irmão. 

Tenho ouvido alhures c1ue a minha grata. 
patria., a. Bahia, é fecunda em talontos de 
eleição ; -tenho ouvido que alli quem não 
nasce poet.\; nas co .orador. 

Adalberto Guimarã.es reuniu, como no
nhum outro, oosa.s duas gra.ndss virtudes, 
essas duas grandes IJ. ualidades : orador o, 
·poeta, olle foi, desde os bancos .escolares, 
um dos espíritos mais finos, mais puros o 
·mais delicàdos da nossa geracã.o. (!lpoiado$ .) 

O que, poMm, a poucos foi dado aprecia.!', 
o que a poucos foi da.do cultivar, foram as 
raríssimas qualidades de seu p sregrinissimo 
cor ação. 

·Na roda em que Yiviarnos, Adalberto Gui
marães era o encanto, era o feitiço nosso ! 

A sua :palavra. sempre doce e c(l.rinhosa., o 
seu espírito de um atticismo extra.ordinari<i,
as suas virtudes particulares, tudo nollo co
incidia, conspirava pa.1•a. tornai-o o centro o 
o êlo da· noasa convi vencia. · academica ! 

E des~e aquella da.,a., Sr. P I"esidente , não 
ha um só dos filhos _da Bahia., dos natura.es 
de outros Estados, que tivesse entretido re
lações com Adalberto Guimarães e-que não 
tenha. mantido e conservado até hoje, aom 
um carinho, cbm uma avidez extraordina.r ia. . 
essas relações que só a morte p óclà terminar. 
(Muito bem. Apoiados.} · 

A morte Y ! Não, nã.o as quebrou, nem as 
quebrará em meu coração ! 

Quando, hontem, curvado sol)re os fragi
líssimos despojos de Ada.lberto Guimarães, 
as lagriznas me saltavam dos olhos, eu não o 
la.menta.va, eu não me condoia delle, porque 
sei que para aquelle grande cspir-Ho, prisio
neiro nas malhas de tii.o mesquinho corpo 
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raia.va hcntcm um:.t oxistench melhor e mais popular o estimado, apozar do tel' 
ma.is completa ! exercido, com a ma.ior i.~ençã.o, austeeidade 

Eramos trc."'l ins3para,vcis nas boas lides o rigor, os p!3sados onus quo lho e<tbia.m por 
acttdemic:ts: commigo, clle o o act·mt clwfc osso cargo. 
de policia desta c:tpital; o dcss:.t trind<~de que Deixando a magistratura, Adalbei•to Gni
vom dos saudosos tempos de Pernambuco.elle marãcs, com a pruclitlllaçf\.,, da H.epublica., foi 
é o primeieo qne se pn.rtc, deixando os dous chama.do :i, actividado p .!itka. o todos sabem 
outros immcl';:;os em inconsolavol doscon- como olb se tlesempenlJUn (hs vtu•ias funcções 
forto ! pu1llcas q no lhe foru.m con fi<~d~Ls por no-

.. Vae se o primeiro de nó3 ! E cllc, pol' mo:.t(;ã.o do Uovcrno uu po1• eltHçtto popular. 
~el'to o mais digtlrJ, ca o digo sem rnodcstin, Assim, venho ;.'t tribuna. sem nada, mais 
o mais dodlcitdo. LI mais aptu\Ldo nas virtu querer aecrescenta1', sem pretender mais 
des e no talento, foi tal vez o quo tonl1a pas- cto que deixar consigllada nos A_11nae~ desta 
sado nesta vida com menos ruitlo, m:ü:-) mo· ca.sa a. minh:1 gra.nüo dor, <~ mmha mtenstr. 
desca.mento, como a Camür·a. e o p:l.iz· o magu~1,, tão divc:sa dJ muitas outras que 
sabem. toem a.lanceado o meu cJração, porque ella 

Talento do pl'imeira ordom, poeta c MaJor evoca tod.1.s u.s remini:;cencia.8 th minha mo" 
como poucos CJnhcci om nos:Ja gera,ção, nn.- cicbdo e (~ como um a.v~so pr(\vio de quo 
que!la fecunda. e riqui:;sim·\ get•ação do 1880 r1uando monos esperamos é pre.ciso cedm· a.· 
a 1884, Ad:tlbol'to nuim:wãos ntto dci:m uma osso ~~.upJllo ra.taL parc.t ou 'Jr,t Vlll:t. 

só do suas pr·odncçõe~ assign:u.ln. com o seu Con1o Llissc, cu nfw l:Lmonto, eu não tonllo 
nome ; tru.dicciollaos. celob1·:·s ficamrn no.3 os::;a. profunl<L preoceup:tção du q 110 ollo se 
no:~sos tempo:; muita.~ de suas peoducç6os IJoi som tct' d9ixa~lo muito elo si. A ma vida 
poeticas, de um hum:n•i.:;mo 1inissim.o, nttts f.Ji maito eurt:~ parit. que a h~sto1·i:t pudc:~so 
cobertas com Hlll nome de comba.tc, c.jm um (';t.!la.l' 11111ito dcllc; mas O!:i m:~wr•e . .; nomes da, 
nomo quo muii;o pouco) conseguiram de· historia. nü.o l'or.t.m do$ qno mtlil.u vivera~n, 
vassu.r l . não fomm.d,~qncllcs qtw c.hoga,l'ttlll t\. v~ll~tce 

A mu.f.estm da.qnoUe gt•ande cori\.ção, da- c:J!Jertus c cont<J:;tados mttttas vozes do lll,}ns
quollo gl'ando espírito, n:·tO consentia pa1·a o t.iças c de o tios; us m:.Liorcs noll!CS :::ão exu.- · 
seu nome gloria~ al(!m daquellus que lho ctamonte dn,qur,lle:- qno prcm:.Ütll'itl110nto l'OU· 
ista.vam traça,d:.ts no cnr'S:J academico. bado .. ;, an:.wci.tdns em ptcn,~. 11ot•c:>ccnci:~ a.o 

E não foi sómente poeta e orador; ollc culto dtt p<ttl'i:t o üa. f.<milia, doinram em · 
bateu-se a meu la.do, e ao do muitos outl'OS pe.pieno e r~tpidissimo momento umu. hl1-
contemporaneos, pclu. causa mais nobre, que pre.:;são intenstt do ~eu caracter, da. sua. acça.o 
era naqueUe tempo a aspil'a.ção nacional. e do S3U prestigio. 

Abolicionista,foicommigo oraúoe Jo va.rios Alla!bGrto viveu pouc:~, mas vivDu muito 
clubs em Pernambuco ; juntos, batemo-nos e intensamente, porque dosdo os bancos cs
pela causa do abolicionismo, não só em con- coltu·es, dos lo t•S tempos acn..Jcmicos ello 
ferencias publ.ic:v> o reunião.:; aca.dcmicas, foi um de:~pt·en•lido de si, um dcsontr:wha.do 
como em muitos do.; jornaes daquella época. desses.pcc1uenos interc:;ses egolsticos que tra· 

E, Sr. Presidente, o tempo lhe sobrava zem o homem sempre pro::;o <L gleba. da. for
ainda para. se dedica~. como p.Jucos, á. cul- tuna matorlal. 
t9-r~ d~ dL·eito e sabem todos que niuitas EUe foi um espirito sempre ~uperior, um 
d1stmcçoes elle obteve pelo seu esforço, pelo caracter adamantino, um cora.çao sem des-. 
seu trabalho nos differentes annos do curso fallecimentos, nem hypocri:;in.s. 
a~ademico .. Era: portanto, Sr. Presidente, Que :fique consignada nos anJ?aes desta·
digno e mmto digno d: representar a nossa Casa, não a minha. palavra de amigo, mas a ; 
terra, de representar a mjnha. querida Bahia, verdade do meu depoimento e tesliem~nho, 
de corresponJ.er com bizarria aos multiplos co-m as saudades e as la.grimas que sao de , . 
encargos, · hourosissimos, que clla lhe com- certo as saudades o as Jagrlmas de todos os 
metteu desde que deixou os bancos aca'ie- que conviveram com Adalberto Guimarães· e 
micos. . cultivaram étS suai3 relações desde os . bancos 

Magistrado, Adalberto. Guimarães teve a academicos .. (Muito bem; m·uito bem •. O or~"' : 
·fortuna de ser, na .. sua p~opria terra do1· e cumprimentado). 
natal, promotor publico da cidade de Va-
lença onde, como tm todas as outras locali- O Sr. Barbosa Lima (•)- Sr.· 
dadas do norte, a pqliliica foi sempre muito. Pres~dente, ainda co.mbalido pela tenaz en
f~rrenha e aguerrida; pois ahi-me3mo, Ada.l- ferm1dade .que me deixou deve1•as prostrado, :·, 
berto Guimarães não deixou um só traço de só o cumprnnento de um dever doloroso me; 
Qdio e de parcfalidade. . arrastaria, vencendo uma. timidez mais na-
.. Elle foi, mais que todos da sua familia, 
~á. ·.então influente em sua. cidade natal, o . (•) E~te disCUlSO nãofoire'vistàpelo orador~ 

Vol._II 
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tural nesta occasiiio do que em muitas ou
tras, a es1.a kibuna.. 

Venho pedir• á Camara, venho propor a 
in;;m•ção de um voto d3 pew.r na acta de 
seus trabalho~ pelo trespasse prama.Luro, que 
a todo.~ os patriotas vem amargurando na. 
hora pre;ente, do patriota, do esteio da Re· 
publica, do general qt\Ct'ido, do sollla.do im
macub.tlo. do intemerato Artbur OsJn.r de 
Andri~do Guimarães, cuj:t morto echoou do
lorosamontr) no cot·:.lçlio d~ todos quantos 
tiveram a ventura de cunhecel-o, no e.>pirito 
du todos quantos eonhecnn a hístorü\ da 
Republica o de seus dias. 

Não se trata de um obscuro servidor da 
Patria, não é um general que tivesse ascen
dido aos altos posto~ pelo ~imp!r~s dcwrdo 
do tempo. O gono!'al Artluu• Oscar atih;mou 
uma vitalidade oxcepciooat. · 

Na hlsto1·ia da Uopublica o s~u nomo··cstá 
vinculado 1ws dias mu.is gloriosos de~tos ul· 
ti mos dez o.n u o~. 

Et·a. uma ospe:•:tnça. para. ontle so voltavam 
todos os amigos d:L RtiJmblicw., era um ba.ln
o.rto do civi~mo c, pot• ls.~o, do quom é pre· 
ciso t.Lit.or-so quo a Republica. Constitucional 
nã.o tinht~. nnnlmm darensor mais denodado 
do que Arthur O~ear de Andmde Guima
riie8. 

par<~ que podhmos olhv..r sóment o com'mais 
(Lsvaue~imonto, eram a da lee~ldade im
polluta. o ínquelJrantave! no respeito aos 
seus supDri•Jrcr; hior·:u·clticos e v, do do\·ota
mento ci vi co â i'Orm<L do ;:overrw livremente 
escolhida pelll. ·s1m nacinnalüh !e, á gwl.l•d:a. 
rla quil.l ellc punha aci1n:L de tur!o o seu cs· 
foeço, é' sua <tctividMlo a mais orlica.z; esse 
Pl'ediCJ,do, e;-;sa at~ribui,o precioso, que é o 
melhor de quantos cxornam a fronte do sol
dado b:-azileiro, o da resignação no meio de 
todos m so1frimcntos que as guerrv,s salJem 
gerar. 

Arthur Oscar, n. historia destes dias tem
pesLuosos o dirâ, foi, em época que não vae 
longe, um doo cstúios em que mais se lh'mou 
a csbbilidade d~s in~tituições rcpuhtican~ts. 

Herdeiro e lcgatario lidtmo do glorioso 
Yla.rechal Floriano Peixoto, com quom viveu 
consta.nt.emcntc identifica Lo, Arthur Osca.r 
tlcsdobmva a SlUL gigantea estatura, toda 
vez que se l'umorejavn, to1!a voz que esJii· 
ritos irroquiotos arcbitoctav~tm a possi!nli· 
dade 'le tentativn.s contl'a a autoridade con· 
stituida e contra v, eshbílidade do regimen. 

Elle era antes de tudo um soldarlo discipli· 
n:tdo, um sel'vtdor da Republica, ua1 cidar1ão 
que co!locava acim :. de tr•das a.s vclleidades 
de um PllllU(}nino espirito de classe o respeito 
â. lei e á, vontado nacional. (-'lpoiados.) 

Rogo a V. Ex. que se digne de consultar 
O Sa. DoMINGos MASCARENHAS - Muito â. 0amara si concorJa oro que seja inserido . 

J.retn. na acta do·s nossos trabalhos um voto da pro-

O Sn.. TuoMAZ CAVALCANTI- Apoiado, 

o a. B.\R.BOSA. LmA. - Nao era, nem po- dado. · s 
· _ [ fundo peza.r pelo trespasse do glorioso sol-

d~a.ser o soll~du audaz que son~asse com as Faço esse appello á Camara em nome da 
~ICcadul'3.> onundaf!_ dos pronu~cw.m~nto~, ~- ba.nca.da que representa o glm·ioso Estado do 
ltados ás pe:tur!Jacoes que as dJscor~Ias ClYIS Rio Grande do Sul , onde a noticia da mort e 
geram na hHtoria de ~Jdas as patrHts · Era do general Al·thur Osca.r echoará , sem du- · 
um sustentacu_lo_ da le1, g,l!-arda. das nossas vida, do modo o mais doloro>o, recordando 
mell,lores trtvhçoes repubücanas ·• · os sel'ViQos immor~aes que ello prestou 

O Sn.. THOMAz CAVALCANTI-Apoiado. áq_nella terra benemerita. (Apoiados.) 

O Sn.. BA.naosA. LnrA- ... apoio seguro para 
"o desenvolvimento de uma Constituição que 
elle quiz, que havia da querer sempm a.ca
táda, l'espeitada e ao serviço da qual elle 
punha acima de tudo sun espada glol'iosa. de 
soldado morlesto e discip~inado. 

0 Sn. Do~H.NGDS MASCARENHAS-Apoiado. 
O SR. BARBOSA LDrA- Seu tarnporamento 

.ardoroso poderh\ levat• illusões ·ao espírito 
lev.iano de meia duzia de maldizentes, q1Hl 
acaso teriam . visto, si, porventura, não ti
vessem mostrado as ontrolinhas de afftr
mações menos razoaveis, no glorioso general 
uma ameaça pau as liberdades pnblicas, 
quando o que elle era e só, era o esteio 
dessa.s mesmas liberdades. (Apoiados.) 

Na corôa 'de louros quo cingia a. fronte re-
4!Ueimada. ao sol das batalhas,as duas froncies 

0 8&. CMSIANO DO NASCIMENTO--Muito 
bem. 

O Sr. Presidente- O Sl'. Depu
tado Pó.ril.nhos Montenegro requereu que se 
inserisse na act11 da sessão de hoje um voto 
de prJfundo pczar pelo fallecimento do 
nosso distinctissimo collega, o Sr. Adalber to 
Guimarães, e o Sr. Derutado Augusto de 
Freita.s pediu que fosse nomeada uma com
missão de membl·os dest11 Camar1.1. para 
acompanhar o feretro á ultima morada. 

Os senhot'es que approvam · estes dous re· 
querimentos queiram .levantar-se. (Pausa .) 
Foi approvado unanimemente. 

O Sr. Deputado B:t.rbosa Lima ta.mbem r e
quereu a iaserção na acta. de um voto de 
profundo pezar pelo falleoimento do bravo 
general Artbur Oscar. 
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Os s2nhorc.:; que approvam o requerimento occorrcr á.s dcspezas a realizar nos exe1·ci· 
do illustr'e representante tio Rio Gr:tnde do c!o;; rlo 1903, 1!)0 ~1 e 1\lO;) com a representa
Sul queiram lovantar-so. (fJattsa.) Foi ap- \~ tto do Brazil na Exposição Universal de S. 
provado. Luiz dos Estado; Unidos ua, America do 

Norte (3a. discussão); 
O S1·. Thotnaz Cavalcanti 

( 1 ) dd' d Votação dJ pt'o.iecGo n. 1:1, de 19J3, auto-
z?ela 01-r em - Em a Itamcnto ao pedi o riz·,,nclo 0 Podet· !·:x'cnl.ivo :> a.brir ao l\1inis-

1'eito pelo nobre Dnputa.do pelo Rio Grande tel'io du, :M;uinln 0 credito cxtt·aordinad·) t.le 
do Sul, requeiro a V. Ex. que nomele uma 
comm.issão da Ca,mara. dos Deputados para 1 :G54S; l32, para pagamento de dill'crcnça,s 
acompanhar 0 enterl'o do general Arthur de soldo e etapas a,us officia,e::; do quadro cx-

•Oscar, pre:;bndo •~ssim a Camara mais esta traordinario c da, reserva, (:)a dbcnssitu); 
manife$tação de seu r~;.:onbecimento pelos Votação do projecto n. 14, de l 903, auto
serviços prest:~dos á nossa Patria por esse rizando o Poder Executivo a abl'iL' ao 1\Jinis
illnstre militar. terio da .Justiça e Nogocios Int.erim·es o cre-

Posto a votos o requer·imento do Sr. Depu- dito extraordil,l:.triodo 17:919$3:>4, para, oc~ . 
tado Thomaz Cavalcanti, é app1·ovado. correr ao pagamento dos vencimentos do 

consnltor gcr;d do. Rcpuhlica o respectivo 
O Sr. Presidente- Nomeio para. gtLbinetc, no corrente exor~icio (.:-:tdiscussão); 

a commissão que vae rcprescn l;m• esta Cá- Vota.c:ão do projr.cto n. 34:~ A, de 1902, 0011,. 
m:tm ilos funoracs do Sr. Adalberto Gui- siderando prudiJC~os a.gricolas e f,bris de 
marães os Srs. Daputados Gonçalo Souto, fa.cil detorioraç~ão, para. gosat·om do favor da. 
Ro.lrigucs Doria, Ada.lbcrto Ferraz o Angelo lei de cabotagem, art.4o,0 n;~sucar, a f;~rinha, 
Neto, e pi.H'a a commis .. :;ão quo devo prestar 0 xa.I•que, 0 t'nmo. art•or., feijã.o e outeos; com 
igual homenagem dosta Camarc't no ontert•o parecer tla Com 11 li~sã.o de A'

0
0'r•iculttlra 0 In

do general Arthur Oscar os Srs. Barbosa. 
Lima, vespasia.no de Albuquerque, Oliveira dustrias Comlexn:;; (3't discussão); 
Valladão e Thomaz Ca.valcanti. Votação do pro,jccto n. :314, do 190.2, au-

torizando o Poder Executivo a abrir u.o Mi
Designo p:tra. amanhã, a mesma. ordem do . nistorio da Industt•ia, Viação e Obras Pu-

dia de hoje, isto é: blicas, o credito oxtraordina'i.'io (le 117:000$, 
Votação do proje_cto n. 09 B, de 1900, re- ao cambio de 27 d. por 1$, p:1ra. pagamento 

organizando a .justiça do Districto Federal, <í. Companhia Victoria n Minas, cessionaria 
com as emendas ao mesmo oll'erecidas em da Estrada de Ferro de Victoria a Dia,man .. 
aa dis~ussão (3a. discussão) : tina, da garantia de juros do 6 o /o ao a.nno, 

Votação do pt1r0cer n. 75, de 1903, conce- correspondentes ao exer·cicio corrente, na 
dendo tres mezes de licença para tratar de fórma do decreto n. 4.337, de 1 de fevereiro · 
sua saude ao Deputado por Alagoas Ru.y- ultimo (2a discussão); 
mundo Pontes de Mil•anda (discussão unica); Votação do projecto n. 72 A, de 1902, ·de.,- . 

Votação do parecer n. 76, de 1903, cone e- t d . I I 1 1 T t 
·dendo seis mezes de licença para ausentar-se erminan o que o uireciiol' i o pom >a IDI 1 ar 
do paiz ao Deputado polo Estado do Rio de seja nomeado dentre os officiaes elfectivos 
Janeiro An tonío Augnsto Pereira Lima ( dis- do exerci to (la discussão) ; · 
.cussão unica); 3a discussão do projecto n. 49 B, d(} 1902? 

Votação do projecto n. 16, de 1903, rela- autorizando o Governo a mando.r erigir, em 
'tivo à emenda do Sent~do ao projecto da uma d<.~S praçn.s desta capital, uma estatua 
•Camara dos Deputados, n. 270 A, de 1902, em homen<1gem ao marechal Floriano Pei~ · 
que autoriza o Poder Executivo a conceder xoto, e dando outras ·providencias com a 
um anno de licença, com todo o ordenado, emenda o1l'erecidu. ao mesmo projocto ; 
ao bacharel Antonio Acataussú Nunes, juiz 3a discussão do projcc&o n. 18, de 19()3, 
seccional no Estado do Pará, para tratar de fixa.ndo as forças de t cn·ra, para. 0 · exercicio 
·sua saude (discus~ão unica); de 1004·; 

Votação do projecto n. 6, de 1903, autori-
zando o Poder Executivo a abrir ao Minis- 33 discussão do projecto n. 15 A, de 19.03, 
teria das Relações Exteriores o cred~to de que autoriza o Poder Ex:ecutivo a abrir ao 
120:000$, ouro, supplementar á verba-Aju- Minísterio da Guer1·a o credito extraordina
das decusto-6° do art. 8° da lei n. 957, de rio de 2.000:000$ para, OCCOl'rOr áS despezas 
30 de dezembro de 1902 (3a discussão); extraordinarias consequcntes da occupação ·_ 

Votação dó projecto n. 9, de 1903, auto ri- do Acre ; 
zando o Presidente da Republica a abrir ao 311 discussão do pl'ojecto n. 22 A, de 1901, 
Minísterio da Industria, Viação e Obras Pu~ mandando dispensar dos exames praticas de 
blícas o credito especial de 1.100:0(,,.1; para que cogitam os arts. 28 e 29 ~o regulamento 
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de. SI de março de 1851 os officiacs e praças f Mlnisterio da Indnstri.l, Viação e Obras P u
do exercito habilitados com os cursos das blicas o credito oxtraordinal'io Lle 8 :719$139, 

· armas a . que pertencem, o deroga a lei pam pagar ao 2° o!licial d•JS Cürt·oío3 de 
n. 39 A, de 30 dl3 janeiro de 18:12, na parw Alagoas Frn.ncisco Aureliano Harauoa ordo-

; ·refet•ente a este assumpto ; no.dos que deixou de receber ; 
. 3• discussão do projocto n. 5, do 1003, au- 2• discus.~i'ío do projecto n. 25, de 1903, au-
. 'torlzando o Poder Executivo· a. a bl'ir ao Mi- torizando o Pod01.> ExccutivLJ ;1, abr·ír• ao .Mi
nistei'io da Industria, Vi(l.çiío e Obras Pu- nlsterio da Pazenda o CI'(}li>.u exl.raordioario 

· blicas, o credito extra ,rd_inario de 28:983$840 de 3:000.~ , para etfectua ;• a re;titu iç~o orde
para. p :1gamcnto de veoc1n10ntos de aposen- nada pelo decr·eto n. 574 , de :l de Julho dG 
ta,lol'ia devidos ao engenheiro Emilio Ode- 1809,. em favor· de Agostinho JosG Cabral ou 
breckt, como chefe de dü tricto da. Rcpa.rti- s~us legitimo:; lterdoii·os; 
ção Geral dus Telegra.phos ; . 2n di.~cussão do projccto n. 386, de 1902, 

3• di~cussão do proj eeto n · 233, <le 1902, autorizt,odo o Pod!'r Execu tivo a. abrir ao 
reda.cçao para nova. discussã o, em v irtude ~fini sterio da F:~.zenla o crcJHo oxtraordi 
do art . 132 do Re.; imento Interno, da na rio do 2 :883l>20(), para dar execução á seu-
emenda destac<tda. na. 3" d iscussão do pr o· ~ 
jecto n. 106, do 1901, autorizaodo 0 Poder tenç;1 c1ue condcmnou a Fazenda Nacional a 
_Executivo a. abrir ao Ministeriõ da Jus tiça. 0 paga.1• a D. Eugen ia Terreãu Cot·rêa. d ., At•aujo 

t · d os voncimontus quo o seu ftua.do marido, 
Negocio.~ In !mores o credito ox:tra.m• in,a1'io juiz de •lircHo em disponibiWbdo, b:\cllarel 
de 9:900$, P(l,rct pagam•lnto do premio IJ.r!Ji- Lindolpho Hisl•ello Corr·êt~ de Aru.uJ·o, dehou 
trado pelo Go,·c!·no ao Dr·. Ju[o Mendr.~ do 
Almeich .Junior, lonte da Faculilade de Di· uo rccahot• ; 
l 'eito de S . Paul:J, pcl:t sua obr;~- Processo 2" tll~cus.sno do pro.iect.o n-. ·lOS, !lo 1902. 
Criminr~l Draziloiru -o d:1. doS(Ier.a. com a au torizando o Podor E.~ec11t i v o u. abrü· ao 
i mpressão de 1 .000 oxurn}Jlares do mosmo Mlnlst~rlo da lndustria., Vi:~ç,iio o Ob!'as Pu
trabalho; bllca.s o Cl'odito extraorJinal'io do 7 :263~874, 

2• discussão do projocto n. 4 A, do 1903, p:.mt realizar o pagame11to <1 Arthur Ilello, 
íransferinuLJ da. c idade r)o Jtit~ Pardo par:t a l'uncciona.r to da: Repartição Ger- :.tl .dús Tolo
de Porto Alegre <t l!:~<~ ul<~ Prepa.t·atot•ia ·O de gr:tphos, de :vencimentos que lhu ~ão de

·. Tactica daquella cidudc, ficando pa.ra. isso v idos ; 
autorizado o Governo a. abril• o noecssu.rio credito; 3• discussão do projecio n. 131 C, de 1902, 

24 discuss1i.o do projecto n . 23, d~ 1903, quo dullne os cargos de ca.tegoria eorr-espon
autoriza.ndo 0 Govor no a crear e •:ofltra.chr dente no exercito o na armada, dá nova de~ 

. 0 serviço 8tenogr;~phico pal-a. 0 Supremo Tri- nominação aos pos~os das uivéi'.~1.s classe.-; e 
bunn.l Federal ; fixa os vencimen tos dos respcctivvs t'nnccio-· 

2• discussão do projccto u. 24, de 1903, na.rios . 
' 4Utoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Suspendo- se a sessão á. I hor a da tar do • 

• 
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]izcur.sc.s pronunciado 

------~~-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESS.-\.0 DE 20 DE JUNHO DB 1903 

(vide pag. 64 do presente voluni.e) 

RE FORl\IA ELEITORJ\,L 

O si-a. Rodolpbo Pai~ão - 81•. bello e reconhecido talento. E' verdade i e . 
· Prestdente; não deixa, cm•to, de se1• uma· de-çro dizel-o desdo j~t. sem rebnço. que n~o ., 
. audaci :.t <Hs~utir eu o projecto ora. em de- acceito varias ··disposições do menctona.do··, 
bate, percorrendo caminho sinuoso, cheio dé projocto; mas isto não impede que proclame; 

-escabrosidades, de . mil accidentes, quo só ao iniciar o meu discurso, a excelleQcia de ~~ 
poderão ser ·evitados pelos .luminn.res das alguma,s ideas nelle contidas,.a.squaes preci-::·'; 
sci~p.cias ja:ridicas nos· dous ra.mos do . Con~ sam ser ap1•oveitadas na reforma eleitoral, :· 

. gresso Federal. c~ja decrotação se tem tornado imprescilitj 
Estoueonvencido, poL'é~, de que V. Ex. d1vel. . . . ..·:: 

e a Camara hão de desculpar esta minha De taes idéas, destaca·se aqueJla que diz: 
- ~ grande ousadia, ouvindo-me com a costu- r•espeito (~ · representação da.s minorias, me~: 

macla benevole_ncia; porqúe nós, todos · os· dida que eu r•eputo capital o qüe não deve" 
:políticos brazileiros, conhecemos, . de perto, ser esquecida em quaesquer :projectos de re!f 
as feias chagas da . legislação eleitor.:t.l ·- vi~ forma eleitoral no Br;}zil, cuja constituiç~ · 
gente, hoje condemnada pelo paiz, inteiro, e ltbarrima consigna, a meu ver com, nimi<). ' 
. que, indu bita·velmen.te, , está a .,pedir' m·gen.te· acerto, e previclencia, tãó .salutar-· preceit,Qf 
e ·radicatrefol'Ina, ·capaz de ·attend:er ás no-· - A léi~·Baraiva; que,tiliàs, continha op~illl~-

-·. bres . asptrações.-. daquelles que ··anhelam pelcl. disposiÇões, pouco se preoccupou . com' sem~· 
prosperidade·. e gra-ndeza de:: nossa querida. lhante principio, o qual nãu poderiatving:i:ltX:t 

. patria; sob o ,regimen .rep~blicano - presi- completamente; naquell~ systema ·. de : .;ele!;~ 
. · deucia.l-federattvo. . _ ção dir.ecta. e censo alto, apezar dos dtstrmtós 

Confiado, pórtanto, . na .. generosidad~ de- de um só Deputado e do . 2° escrutinio~ 
V;·Ex. e de lll.eus jllustres collegas, come- A lei, n. 35, estabelecendo districtos- . -a~ 
çare_i, S:l', Presidente, péla·., ana-lyse do -im- tres; quatro ou cinco Deputados e voto~p~ 
portante projecto a. que :me hei'referido; va.- meio de lista incompleta, p11ocurou·- att~n~~ 
lioso trabl),lho~ do-- illustre r epresentante elo á- . dieposição consti-ti.mional enfeixacla>:WJ 

- P,iaphy, o ·meu di$tfncto eilluStrado ami:go,. art. 28 do Estatuto: de · 24 de : Fevel"ei~~ 
· Sr. --A;niziode Abreu, quetel'e a ventura de isto;porém, compouco ·ounenhum:· re~tt@ô\ 
Qff.el'écer 110' consctencióso estudo da · Camara visto O imperio-das· rodizios i. 0 . 'V()toi u~inf~-f= 
o/t•a'-' de· mérito real~ na· altura de seu nal em :q.i-strfctos de-.tres.1 quatro<· ()u:.> 'c.t_rié~ 

... . . ,_I ~ .' ' . . ' : ' . .. : ' ·· . . ' ' ' .· .. ... ', :,:. 
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Deputados, como o aconselha o illustre Mi-· dependencia e que hemos applicado, hem otr. 
nistro do Interior, dá grande força eleitoral mal", até hoje. · 
ás minorias; mas o projecto Ani~io, como vou Neste particular, a lei Saraiva nãoresiste 
demonstrar, estabeleceu um systemaqueme- a confronto com o projecto do illustre Depu-
lhor responde -a essa justíssima aspiração do!! .tado pelo Pianhy. _ _ _ _ - : __ -~ __ . · _ :<' -., 
partidos afastados do poder. De-conformidade é()Illc a legislação àctuáJ; . . · 

O illustrado representante do Piauliy se as minorias só - elegem . representantes n0s- _ · 
collocou, debaixo -deste ponto de vista, em districtos de tres Deputad()s,q,ua-D.do possuem · 
posição superior aos legisladores que o pre• as duas quintas partes_ do eleitorado mais . 
cederam e a toclo3 ou quasi todos os que, um eleitor ; ao passo _que, de ~:tccordo com . o_ 
na actualidade, · hão cogitado do . mome!l· projecto Anizio; ellas conseguirão esse !'esul:- . 
toso assumpto de que se trata, i:ilclusiveo il· tado, si dispuzerem da quartà :parte. do elei~ -
lustre general Glycerio, cujo projecto, apre- . torado mais um eleitor : ja .é di1ferença 
sentado, hontem, á consideração do Senado, apreciavel, a favor das minorias. · _ · · . 
apresenta defeitos e lacunas hem sensi v eis. Nos districtos de quatro Deputados, as mi. -

Senhore,:;, um ligeiro parallelo entre a Ie,... noria_s elegen~_repr(3sen_ . t_ antes, actualmente; 
. gislação eleitoral vigente, o systema do voto quando dispõem d(l,S tr~s setinlas partes do 
uninominal , aconselhado pelo Sr. Ministro eleitorado-mab; um eleitor ; · emquanto que; -
do Interior, e _o projecto Anizio, provará, á segundo o projecto Anizio,precisarão;apenas, ~ 
h1z da evidencia, a superiori(h.ide deste da quinta . parte -do mésni.o -éleitorado ·mais 
quanto á representação das minorias ~ .ques- um eleitor,para conseguirem.tal cleside1·aturn. 
tão que eu considero principal, pois se não Si 0 districto for de cinco Deputados,as mi•
pódé admittir, hoje, reforma (3leitoi;al que de . norias carecerão, no primeiro caso, das tres 
tai não cogite. oitavas pintes do eleitorado mais um eloitor, · 

O SR. CALOGERAS -Estou de pleno ac- pare elegerem os .seus representantes, e, no 
cordo. / . segundo caso,:attingirão oà seus fins, _se dis-

puzeram·da sext-a parte do mesmo eleitorado 
, O SR. Roooi.PHo PAixÃo-A mim I'ne pa- mais um eleitor: a (lemonstração algebrica é 

rece que o projecto de reforma eleitoral que ' exemplosnumerico~ constantes deste par;,tl· 
não collimar esse ponto é _um projecto leio (mostYa·o), que será inserto em meu .. 
manco, defeituoso, que nã!J responde á. aspi- dís iürso, derramarão luz sobre este pontq 
ração nacional neste momr:mto e nem está de de suhidissima importancia, beiu ferido no 

'accordo com a fórma de governo recebida projecto Anizio. · · 
pelo_povo brazileiro, com- . o maior enthu-
siasmo. a 15 de novembro de 1889. . · Senhores,uili projecto da reforma-eleitoral,. 
_ Não quero abusar da paciencia d,a Camara, qu.J resolve, assim , o magno préhlem - ~ da. · 

• exhibindo demonstrações algebricas fasti- representação d~s minorias, elll . op~érvan
diosas, comquauto o assumpto · as compor- .cia do PI'ece~to · constitucional, g!).rantidor: 

:tasse perfeitamente : limitar-me-hei a apre- tlesse direito sagrado, é um projéeto :vQI·da-
. ::lenta r :tlgumas provas nnmericas das van- deiramente viavel, que não deve ser re_· 
:.tagens do systema Anizio,respeito ;t repre- jeitado, in-totum; :pelo Co.rigres5o NaéionnJ, 
sentação das minorias. . ' . ,. .· si, porventura, o ·art .• 28, .Zn~{i11e; . do nossô._ 
- · Alei Saraiva, que na parte· concernente i.i - estatuto fundamentaJ, não é ·1ettra mórta~ 
liberdade c garantia do voto bastante conse- que nenhum respeito lhe merece. 
guiu nos primeiros di11s de sua fiel o lea-l exe- ·. Os seguintes éxemplos numericos _jus ti:~ 
cução, não consultâra, como fiz ver, o inte- ficam; plenamente, o que tenho affirmado- · 

. l'esse das minorias; porquanto,.i)endo os dis- desta tribuna quanto ápotenc_;:a el.eitoral(per-
• tt'ictos compostos de um Deputado, eilas só mitta1Il·me a expressão) que o P:r:dject{} 
poderiam eleget' o seu · representante, si ·se, Anizio confere ás .miporias, e ·provam, neste 
transformassem em maiorias,o que é absurdo. ponto, a sUa · inquestiomiV:el . superioridade• 
(.-.lpoiados.) . _ . sobre á legislação a:ctuai; reguladora dp.' _ 

Acontecia, ;is vezes, não ha negar, que as ma teria de que se trata_. . · ·: __ . _ . _ _ . . , . 
opposições governamentaes vencessem em . Sejam 12.000 os .eleitores de um. dist:ricto · 

·. algumas circümscripções eleltoraes ; mas, de tres Deputadàs. • .. -· _· . ·. . . · · ... 
então, districtos e distric.tos fic_a vam _sem re- Pela vigente.legisla,Ção, a . minorja carece 
presentantes das minorias, as quaes sómente d~:'2/!'> desse el~jtorado mais, 1IlU· e.Ieitor, . ou 
venciam em 2° escrutínio, e i:nui raranie.ate, 4 •. 801 : ele~tores, para eleger o seu repré~ - 
quando os seus candidatos eram sutfragados sentao te; ao ,pa.s~ó que·, .ségu~do o project() 

. pelos dissidentes das maiorias. · . __ . · Allizio,Ihe ba~tam 3.001, o~ merios- l.f!O(} 
· Ora, ninguem affirmará, bona fide, . que ele~ toras.. . ___ · _ ,. . . _ . _- · . 
semelhante systema seja o ideal do regimen . . sr o districto{Qf) J,e qu;1,ti>.o Deputados, ella . 
representati-vo, por nós adaptado desde a in· precisará,uo primeirô éaso; d<' f.U4:2, 855;el~F · · 
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toras, e, no segundo, de 2.401, ou !UBnos apoiados), ha districtos e povoados que distam 
2.741, 855 ! . · ·· . · . mais de 70 leguas das respectivas sédes. Ora, 

.-.Si o distrlcto for d;e cinco Deputados, ella S. Ex. sabe que os caminhos daqueUes ser
precisará, no primeiro caso,d.e 4.501 eleitores tões, só por euphemismo são chamados-ca
e, no segund.o, de 2.001, ou menos 2.500 mit~hos; pois_ não passam de verdadeiros tri
eleitores. ·. ·_ .. · .. _ . · · lhos do inferno, átl'avés de montanhas, gar

- . Passo. agora, 'Si·. · PresidentG, â succinta; gantas, banhados, rios e ribeiros invadea veis 
analyse _de a,lgu~s ãrtigos dõ projecto, que na estação chuvosa, crivados de · medonhps 
me hão merecido especial attenção. · · abysmos; capazes;-pof• sem duv.ida, de gelar 

Estatue 0 art. 5.: osa.nguenn:s veias dos mais ousados_sertane· 
. «Nos muüiclp.ios ClUe .nã.o. coristitu.irem jose dignos de serem descriptos.pela penn::. 

ardentLsim:t do divina! Alighieri ! .comarca, presidirá a junta .a autori:" · · 
dade judlciaria correspondente ~ô: juiz · Acontece o mesmo, estou certo; nos ser· 
de direito ou ª' mais elevada, 'o:n:í cate- tões de outros Estados da União: No Rio 

r goria». ·. . Grande do Sul, .onde as estradas são ordi.na-
. · · · · riamente boas e .ha abundanciá de. cavai! os 

- QUal.esta autoridiJ.dejcidicraria correspon..: e de rêCLll'SOS de que precisa UÚl viajank 
dentB ao juiz de direito ou a mai~. Blevada eu ·fiz travessias por demais ' penos~s: «ln
e.rn. categoria nos municípios ·que não teem fandw1r, 1;eg;:na, .fubes · reriovi:il·e dolorem;! 
forof comO..os lla em n;J.e~l Estado, é. alguns de. _o prazo : pal'a à transcripç1o é . tambem 

. Iútiita impor tancia ; t~es . sejam os dé Villa cut'to, como , são, em geral-; todos os prazos 
. Platina, Guaranesia, Villa. Nova de Rezen~ que 0 pl'ojecto fixa · para os di!fersos trabr,-
dé, etc. ? · · .. lhos . rola ti vos ás eleições de Depútctdos c 

.O .s~. ANrzro DK.ÀBREli - ·o jni;~ mu-ni- Senadoras. E' mistéralargal-o; por isso apre-
cipaL. sentei. emenda neste sentido, afim çle que 

-, · O. SR. RonoLPHO' P ArxÃ.o · - Mas, oJscs 
:. municípios não . tesni foi·o; logo, não teem 

jaiz municipal ou substituto,- nem promotor 
p_U:blico. · - · · 

. o sa~ ANIZIO DE A~REu-~ Municípios que 
' não teem foro ? ! _ . . . · ' 

O SR. RónoLPJ:fo . P úx:ro ,_. sim ; eom<Y 
acabo . dedize .·, ·existe em ·· meu Estado ·se

.· ·ÍUélhanie• especie:: ·· (fli;oiados -da b~t11·c(ula mi-. . 
o neim.) · 

todas os papeis relativos ao . alistamen~o, que 
é a bitse das boas eleiçõe3,sejam feitos c.om.a 
ffiaJ.:iina p31'feiÇão, extremes, pJ:' COJ!Seguin
te, de det'eitos que os pos·3am torna,r s.uspei-
tosos ou .ínvalidal-os. · · 

Diz o a-rt. 26: 
. ·· « Oada muniCípio constittiiril unia só 

.. secção, com· 4rna. .m·esa encarregada do 
recebimontó e à pu ração dos. votos e. ml\is 
trabalhos tuhe~·entes · .a:) proço,sw elei-
t)rttl. >> · 

. () Su;. ANIZIO DE ABREU~ Tenho soltrção . A ~JJ,es~- eleitor.ÍJ, .. de que dependem a ga.-
e apresentarei e1uendas ~ Não acreditava. · na ranti:a do voto e a yerdade· ·da eleição, deve -

. eiistencia d~ munié:ipto qire não t ivesse or- ser' organizada com o maior critet•io e· cui
ganizaçãq jud1éiaria; · · · - dado, como o p:msa. ó Hluskado. represeJ-
. o SR~ Ron.oi.PHO PArxio-:- A vida jtid,i- tant·e do Plauh~; _mas prGcl,sa funcci~ilar de 
ciada desses m·ilniclpios está na :;êde das m~do que a I?a~or1a do eleitorado nao fique 
comarcas a qÍlG elles pertencem. . prm1da do dtrelto sagrado-de escolher os seus 
· ·· . • · • : . - · · < · · . · .· . . · . . . . · repre.>entantes no CóngTesso -Federn.L. -. 
OSR. · ANrziO·-DE .l~::qREU~Mas ha Jmz sup- · · · · 

· plmlte nos mesmos tnuniciplos. · o·sR. ANrz_IO DEABREU~Esse . sagrado d.i-
. - · · --· · · rei to é fig\ll'il. - 9,e rhetorica, porque não 6 
O. Sn. _ RonoLPrm • PArx!\o-:-'E. uh1a la- exei·Cido. · · · · 

·-c~ínil; portanto' ' qua precisa ser cqlpiada, 
.. . afim. de quo:Oeleitórado .<:l,es muni-cipiõs sem o Sa . RonoL~HO PAJXÃO ~ Mas -a.s ~ leis 

foro ríãe-.se v~ja privado· dó direito, de voto, s_ervem, tambem, para corrigir os costumes. 
· o ·mais valioso, segtindo pens5. dos · que 'j:io- (Apoiado_s.) , , 
~em exercer os cidadãos ·de 'ilmfX ' pà tria · N'ãó nos é li c i to, pois, deixarmo3 de · a bl'ir 

· hvre. . .· · . .. os olhos do cidadão, mostrando-lhe a vered3. 
· Discordo, hmbeni, do illustre Dep11tado a segtiír ·nesse terreno em queelle -tem do 

__ pelo Piauhy quanto ao diminuto prazo de Gxercer um direito e · cumprir, aQ mesmo 
15: dias para o fu'nccionamento dfXs juntas tempo, o dever correlativo. Si lhe cerramos, 
encarregadas do alistamento eleitoral. porém, as urnas; cbmó hávemos de exigir 

Em Minas, como em Goyàz, EStado que eu ·q.ue 1:\lle observe, religiosamente;· o preceito 
conheço e de que fui Goyernador, dürantê constitucional referente ao exercicio· do 

.. Q_uasidousa!lnos, aliás.immerecidamep:te (não voto~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 10:55+ Página 6 de 40 

.. ...,. _______________________ _ 
Senhores, ·eu não tenho pretenções a ju

i'lsta; sou um simples soldado, cujos conheci
:mentos"juridicos não ultrapassrum a; esphera. 
·dos que bebera. na Escola· Militar, fortale·. 
cidos pela pratica da. vida e leitura const ~nte 
de •bons· autores. 

alludidas cedulas, dentro· do prazo esta
tu ido pelo art. 27. 

§ Reconhecidas como verdadeira':l 
tl\eS cednlas, o president~ da mesa man
dará transcreve1' nas duas v las do talão 
os votos, nellas contidos, e, depois de · 
a.ssígnal-as com os dema.is membros. 
devolverá uma ao eleitor, pelo Có)!reio 
e sob registro, e remeUerá a outra á. 
jtmta apuradora.» 

0 SR. A:.'!IZIO DE ABREU :..... Olfende e des
' ' O Sa. AKxzw DE Ar.REU - V. Ex. tem troe todo o mecanismo do projecto, poeque 
. .sempre discutido nesta Casa varias assum- o eleitor tem de fazer a.declaração de voto 
:;;ptos com muita pl'oficiencia. no livro. 

· · · · Pnr isso mesmo, ao apresentar emendas ao 
.projecto em debate, não tive o intuito de fa· 
,zel-as vingar, sim de ferit' os pontos fracos, 
.chamando para elles tt attenção dos compe
·ientes. 

'·'' .0 Sa. RoDOLPHO PAIXÃO - E' boridade de 0 SR. - RODOLPHO PAIXÃO- Mas, não vê 
:d'ê-V. ·Ex. Si taes .emendas não correspon· v. Ex. que a mesi\ mandilJ•á. reconhecer a 
,-derem aos-nobres desejos·do illustre Deputado i firma e lettra. do votante. · 
:pelo Pfauhy, que são o.> desejos de \pdos nós Si essa mesa., si essa vestal, em que V. EK. _ 

:que amamos, devéras, a forma repUblicana deposita. completa. ,confiança, proceder fr'a.u
'.e-· que a julgamos capaz de ·promo'{el'.a pro· dulentamente, no ca..so do eleitor ausente, 
:,speridade e grandeza deste colossal efúturoso procederá, .de certo, em tudo mais. 
:Jlaiz, outros,· que não eu, .hiio do suggerir 0 SR. A_NIZIO DE .. ABREU_ v. Ex. t em 
'idéas aproveita vais, que sanem todcs os ·de· visto como teem procedido alguns to.belliães. 
;Jeito.~ do proj3cto, entre os quaes o que 
,,r.eputo como·gravissimo-as mesaseleítoraoa 'o ·sa. RoDOLPlfo P,ux7\o- E a responsa
:::funccionando, sómente, na séde dos .munici- bilidade em ctue elles hão deinc~rer ~O pro: ·· 
[:;pios. · jecto lhes .não commina,, acaso, penas r1go:: 
~-·:. o. · sa. ANIZIO DE AB:RÉu _ Não. é- que eu rosas e lhes não estabelece multas bast ante 

elevadas? · · 
~~_ãO-reconhecess~ a. uifiiculdade, que V. Ex. Eu .iã 0 disse e ora repito : as minha,s 
·raponta, do eleitor vir votar á séde do mu-. emendas nada mais são do Ciue uma simples 
~i~ipio; mas não Jlude encontrar um typo de le .. mbranç-a ; ·po. l'qua.nto nã.o tenbo .a. .. minima 
\!J:r.iesa com os elementos quo compõem o ;.:typo ga mesa da séde, para as outra.s loca- pretenção de sanar os defeitos do projecto, 
j:Hdq.des: si. y. E;x; me apresenta um.succe- entre os quaes o que se refei•e á or ;l"anização 
t-iliJ;neo.que oft'ereça. a~ ·mesmas garantias, eu de uma só mesa,.perante .. a qual devem. com' 
tQ .. 'acceito. . . pai·ecet' todos os votantes de u·m muntci__pio, 
,. x,~ · .por maiol' o menos civilizado que elle seja :· 
ITU'o S&; RODOLPIIO pAIXÃO -Eis a minha alii es&á o ponto vulneravel do projecto, o 
~.émtind(l. ao a,rt. :26: seu calcanhar ·dE! Achilles ; ê. ahi que a. sua 
;f(~:; · : . ~o eleitor que não puder comparecer roda encravou : Hoc ,opus, liic lv.bo1· est 1 
:;.: •. ·· :Perante a. mesa, ·para ·votar, remetter- O Sa. ANizro m:- ABRtm..c..Ali ex:a o,nfnho 
:f},:, · .lhe-ha,. pelo · .Correio 011 por pessoa..de da fraude. · · 
~::;_~: .~ - -sn:a ·con~ança,_- o respectivo. titulo~--as ·0 ._ SR .. RonoLPno PAIXÃo·:- -:-~E'· 0 caso de 
iit4~': , cedJilas.Iguaes. de qu(l_.tra..ta.·o art._27, v. Ex. desfazel• o .. 
!li.;f;i_, escriptas e · assignadas pqr . seu pro.pfio 
~~-,:.;p'tmbo, a s qua.es cont erag, pol' extenso, · . O sa·. ANrzw DE. ABREu-Para os grandes 
~; ·:~o nóiiie ou nomes que · élle quizer ~ ~uf" mà:~es os g randeSI:emadios, e eu os appUquei., 
~-.= ·'fr"à.~ar. · ·· . ·. · · ·• ·.· · Espero outro r_ei:nedio, que produza o efl'eito, 
~r~>; : §: · Quando o titulo e .. ,cedulascrefe~ desejado. ·· .·· .. ·· : _ ' · · · · · .·· · 
ii~-:.: .1•idos pe~o pa.ra:grapho a~.tecedente f~- o SR. RoDÔ-LP,no PAuXo,:,.CQ projecto 'toi 
~·;;···-:~;em enviados pelo Corr eiO! a.· agenma (eliz quanto ao ~ispos.to nó art. 28; por;. · 
" :;? ·Que os: -receber passará.- recibo, com a qua..nto eu consi~ero o voto· cumulativo como 
~r,• . ooclaração .·do. dta.·e -hora.. em ·que os giu•antidor da: representaçãó" das-minoria$:. 

:, me-Smos. lhe foram. entrég,11es. circulo de um _pepiltada, como o esta.oeleceu 
· § ' A mesa, ao· llre -serem a pres_enta• a.· lei Sa;rai:va;. e m·a o quer o Hlustre Se
,·d os,·a- titulo. e~. a.s cedula.s· en vi.ados' p~lo nado r por· S. Pàulo, Gen.eral Glycerio, é c a. 
•:.eleitor ausente; .. pass·arái ao portador o negação desse·. apregoado principio-. · , ' 
c©mpetente' recibo e~ m.a.nda..rá · rec.onhe" O, ;voto uninorpinal, em distria~olil' de t res, .. 

~C'flr pelo tabeUiãoc do logar, a J E)ttra,., e qua.-tro ou; . ciiliiO:Deputados, eonced:e; ás -mi-.:.• 
,. fi rma de quem escrevera e assignár(l'as nori-aS'; . como ftcou-dito1 a ~sma:. poten$ .. · 
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6leitoral, visto como votar o eleitor da maio
ria. em tres,quatro ou cinco nomes e a.ccumu
lar o da miímria os seus votos em um só 
nome,1•edumla. no mesmo resultado eleitoral 
que votarem a mu.ioria e minoria. em um só 
nome. · 

Entreta.nto, encontro no projecto do illus· 
tre l'epresontanto d.o Piu.uhy uma, vantagem, 
debaixo d~sto ponto de vist:t; oil-a: é mais 
facil, no systema. de listo. completa, conse
guir o candidato da minoria um voto d.o 
sympathia, amizade ou gratidão do eleitor 
que·póde votar em tres, quatro ou cinco 
nomes, que obtel-o do mesmo eleitor, caso 
disponha este de um unico voto. (ilJJoiados.) 

Como ia dizendo, e aqui roato o fio do 
meu discurso, ao penetrar neste augusto re
cinto em 18.17, vinha disposto a faze!' guerra 
sem trcguas a.os reeonhecimentos colJ.tral'ios 
á. lei, entre ·os qnaes figuravam alguns offen
si vos ás disposições reguladoras de incompa
tihilidaues oleitoraos.Estreoi,suhindo ü.qnellu. 
tt•ibun:t (<t qual nã.o mais voltei tttli hojo, 
poi~ fallo ~Cm)H'C desta. banca.da),impuguando 
o l'econhecimcnto du St·. Angelo Noto, 
Doputarlu eloit.o pelo Est:tdo do Alagoas, do 
quem sou amigo o cujo mol'ito l'cconhccia .. 
· s. Ex. cl'a~ a mou ver, incompativol; 
visto esta.r exercendo, no dia da. eleição, 
cargo aJminist1·a.tivo federal, de q ne poderia 
ser exonerado, (!cl nutum, razão pela qual; 
muito a meu pezar, lhe neguei o meu voto • 

Sr. P.('esidente, como republicano sincero, 
.. que sou, e propagandista . ardente, que fui, 
ent~ndo que o ideal em materia. de eleição Votei, ainda., contra o reconhecimento do 

,seria cada um votar de accordo com as suas Sr. Julio de ~Iello, Deputado eleito por Per-
· Convicções politicas, rompendo quaesquer .nambuco, porque, talvez com menor fund,~
vinculos de parentesco, amisade, gratidão, mento, o julgava tambem incumpativel: 
·etc., que a tal se oppuzessem. Mas, homo podia. ter errado, assim procedendo ; mas 
swn, et niMl ltumani a me alienum puto, · fui coherento e sincero, posso affirmal-.o 
.como disse Térencio ; razão por que, oro· neste momento ! . 
vez de condemnar esses nobilíssimos sen- Dess(!. época em deante, hei sompre obser- . 
timen.tos, que tambem cultivo em meu vado o criteri'o vesgo que tem presidido á
coração, antes o3 louvo, com a maxima fran- apuração de incompu.tibilidt\dea; verdadeira 
queza e sincéridade. · · malha tecida para ,incautos, onde só se em·e-

Vejamos, agora, o que reza .o capitulo do dam .aquelles cuja condemnação foi lavrada 
:projecto Anizio quanto {ts condições de ole- .com muita antecedencia. (Apoiados.) -: 
·gibilidade; capitulo este que dev.} ser ex- Este anno tivemos, ainda, o dissabor de 
aminad9 com muita cautela por todos nós, verificar que as incompatibilidades não eram 

.conhecedores, que sonios, dos milagres do arguidas de accordo com a lei, mas segundo 
· terceiro 9Scrutinio ! a feição do caso a que tinham deser appli.;. · 
_ · S~mpra tive teiró com .esse negocio de in- cadas. Assim .é que dous candidatos . eleitos~ ·" 
compatibilidades ; por isso, ao entrar neste e perfeitamente elegíveis em face da lei, 
.recinto em1897, onde J;ive. uma curul, que perderam as suas cadeiras, que ficaram per
me não pôde ser extorquida, porque, dessa tencendo <tas S!~us immediatos em. votos.-~. 
vez, brilhall.tissima votação impunha o meu Presenciamos, tambem. o facto de serern , 
·,prompto reconheci.mento,... l'econhecidos dous diplomados, ' manifesta:"' · 

mente incompatíveis, comqullnto de real o SR. CALOGERAS- Dou~ o mou teste- me1·ecimento. · 
- mu·nho. · . o sophisma imp3rou, desílibusa.do, tl•úe.f- · 

O SR. RonoLPHO, nA: PAixÃo-.•. o encarei. dando, nem ·só o espírito, como a lettra dai . 
de frente; -desassombraâamente. E' que eu lei; em vario:'í düposit7vos claros e termi-· 
havia, Sr. f>resid~nte,.:sentido ó cutello de nantes a · respeito · de incompatibil~.dades, : 
injustiça, ·· ~por . demais clamoro.sa, · vil~rado como ha.via imperado em · outras legislatu.-

- ~ontra mim pela ·Cómmissão Verificadora de ·rtíá~ Diz a lei n. 35·,art.29;n. IX, tratU:ndo' 
Poderes, a qual, eaFvi do .Regimento da Ca-. dos inelegivei~ : 
xnara e ;por minha infelicidade r teve de jul- . . . . . . · . 
gar· a.s eleições do 12~ distr~cto .. de Minas Ge~ \~ ·Oa fllJJ.GCionarios administrativos, 
raes, na IeglslaturadeJ~94 · <t . 1~96. · . . _ federae$ .. ou estadua~s; demissíveis 

Fu~l- éntão ·uma victim,a.~ · dessa.·• dualidáde . independentemente • de senteJ1ça; nó.f 
. . . respecti'!ios Estados •. » . . .. · · 

d~ eriterio;- dessainterpl'etação da· lei· elei~?'": , · . . . ... 
ral, não-de· accordo com a sua.Jett .... a e,,~Spl- · Qu.e ·quer dizer esta disposição~ Si não leio·; 
rito mas .em attenção ao valor intelle-cti:Ial, m.al, ·ella. preceit~Ia que O funccionario; :f~t: 

~-â 'sympathía ou poder do caaididato. ·· · _ ·deral ou estadual_,.;..4im;ú~el·adnuhtm~:só.. é 
Bemin.giiQuo· e1•a eu nesse tempo,. ac]:':edl• incompativ~:lf~&tãaO,--;<>n~:serve: entre~ 

· ·tando noJ.~ecto· .. jt,tlgamento d~ .uma . c~usa., tanto, el)PVl:r~_e ~JJ.a;.Jg~ ~11-i~do o di·_ 
. de cttâá~victoria nã:o me ·era !~citO· duv~dar ;. ploma de·'t~MIIdidato. que-exér ê'.Jl;erce, 
· mas •• ~ porque r-elembrar crue1s decepçoes. ~! com ~Íiíi~"'brilho, importante co·' ~~~~·do. 

ll ) ~ ·:..-·-
. . ·~ * ~ ~· - ii -. ~'.: 

· . ~ _6Ps· - ' .-) r)os·~/.:_.T~ 
... -~·~ ·· UEP•,, n'" . -~· .. 
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Governo Federal em Estudo assás distante 
da:quelle por onde se aprcsentára ! 
· Eis a 1\IZão por que o!Ierec! esto. emenda 

M art. 40, n. 9, do projecto Anizio, que re
,produz a citada disposh:ão: 

«Ao art. 40-Substitua-se o n. O, pelo 
Srlguinte: Os funccionarios administra
ti vos, fedePae.~ ou est:tduaes, demisüveís 
independente desenten~n. proferida pelos 
org-ãos competentes do Poder Judiciarlo; 
ficando entendido que esta incompatibi· 
lidade só tem logar no Est.ado (equipa
l'Udo a. este o Districto Fedel·al) em que 
servirem taos funccionario~. pvdendo 
!llles, portmto, ser eleitos llOr outros 
Estalos da União.» 

rada lamina, que ponaü·a, fundo. nv eoraçii' 
«.os candidatos 'o felizes; a qual tem sido 
m<tnejada. por algum1s commissões verifica. 
doras de poderes, em varia~ lt·gislaturas. 

,Senhores, nõs temos ob~ervado, porque não 
dizel-o? os factos que ora allego. Não estou 
een&Ul'ando nenhum de meus honrados cal
legas ou ex-co!legas, pois todos me hão 
merecido o met·ecem a maxima consitlel·a.ção 
e cgtima. · Sou incapaz de formular j l1izo 
m :nos honroso de qualquel' deUes ou do ma
g'lal-os com referencias amargas, revela
dm·as de pouca eilucaç,fw o de mão caracter. 
(Apoic(dos,) 

A Yerd(l.de, porém, ~ est(l,, nu<t e crua, como 
a tenl10 'proferido em pltrases r udes, descolo
ridas, pot•ém sinceras. Attrihuo, e nem posso 

Si a 11doha emenda substitutint doartAO, deixar de o fazor, taes desYios, taCls incohe· 
vingal·, não haverà SJPhb,ma capaz de ser~ r.;nciasdas commissõcs vel·ificadol'as do pode
vir pat·a a annullação Injusta, iltiqua e re8 (~ obscuridade de algumas disposições d~~ 
absurua do diplom11 conf.;:l'ido a ca.ailidatv leis clcitot•acs vigentes e a lacunas que não 
em taes condições. A emend•1 alluuida dcs- pcl'niittem as :J.lludtdas commi~sões s! impo-

.· 'tróe, tambem, o sophisma, Yal'ins YO- rem uma. norm:1 utücn. c invariavel .de p t·o
. ·zcs posto em uso nesta Camn.ra, qua!tto á ceder; firmando, de vez, cl·itorio seguro e 
~en~nça de que falta o referido n, IX. garantidot· dn. uniformidacle do seus julga· 
do aTt. 29, da lei n, 35. Tem-se dito, mantos. 
s1 porvon~ura. a interpretação n.pro· SBnhor~s. ei.t .não quero cit at· factos, i lidi
veita ao candidato querido. que tal senten· 

1 
vitluando as decisões an tagouicas a, c1ue elles 

ça ta.nto _se 1·efero <L jurJdica, pronunc~u..da de1•am logar, em ma teria de r econhecimento 
. pelos orgaos competentes do Poder Judiem.- rlll podet•es: contontc fico de h<w el-os coHec
- rio, CJffiO á simples sentença a.lministrativa, cionado. 
profer·.i~:J. ~-m vír~ude de i~q~erito g?.ve~·.nrt- 0 SR. CALOGEUS ~Si v. E~. <;mnsignott 

.. me!l~~l." J,t é torcer , 0 .esplr~to d?-· let, J.L ~ esses factos tolos, tem nm:t 1JOmta colle-. 
. r~dUZll' a nad~ ou qUJSl na.d.t a. tndependen cção te ·a tolog· c a 

. c!lli -que el!a e:ng J e do que: carecem os repl'e· . , ' 1 
' • 

:· sentantes do povo, os qüues uno devem ficar o SR. RoDOLfllO I?AJX:.\0 - ·E' mistrn•, po
.' sujeito~ ás perseguições do Go\-erno, . que, rem, qt;e evitemos a rept•oducção desses 
uom nimia facilidade, ob~erà s~mp1·e inquír:i~ plumomenos d~smot•àiizadores do t'egimen 
çõas cujos rooulta.dos l'Ospond:Lm aos seus sob que vivemos, votando uma, lei eleitoTaL 

· desejos ,!e V'inganQa contra o Sena.dut• -ou. que não dêensanchas aos dogolameritQs som
Deputado, funccionario pubUco federal, que marias, sem appellação nem aggra..-o, a q&e 
nã~ reze pela ,sua cartilha. . , , . es1;ão sujeitos os que disputam uma. C!!\{eira 

Teilhames, por conseguinte, muito cuirla- no Congre~3o Federal, som contar cot'U .i . 
. 'do quanto á capitulação de incomp.ttibilida- p1·otecção de braço forte•que 03 apoie e sus

. ,,, ·des, aftru, ue que se não reproduzam,as ela~ teu te ! 
:. morl'sa~ inju~tiças, os · dfsparates interpreta· Jã esgotei o ca.licc r epleto de>sa. amargura, 

: , tiyos que temos todos obsel'vado. quartdo, em 1894, Yim a esta. Ci:Lsa· defenler ~ 
>:' ~O S'it.' LrNÍ:Ipr.p fio CAETANO _ E .como:tm· m~u diplom_a. de Deputâdo e~eito pelo 12• dis: 
, pedir 0 tEn•ceiro es'crutíoi o ~· , ~r1cto de M,m.as Gera.es, Est.1do om que nasc~ 

. ··· , - ·· ·· \ · · · -· , e onde. res1d1a. Menos feliz qu~ o sympa-
. o Sn.. ·R()DOLPHO P.ÁlXÃQ.- Rc•>;pondo, com thico r~preseritan~e . da Bahia. meu lllustre 

nímio prazer, ao judieio;;Q',apartftd~ V.Ex.: amigo Joã;oNelv'a, quesou])e captar, então, 
d~de lJUe,a nova lei con•ig!lC dispol:lições as sympathias de todos; e n~o tl1spondo de 

:clal.'as, precisas, que não po$sa.m, , apezar da sua J!opularidade, pois S. E:x. era muitis
gra.nJ.e ~ )la.oilidada dos politicos ,· ser facil- simo i.:stiroadó. c conhecido na legeodaria 
'niente ,.sophismadas,... . . , , Bahia e em outros Estados da União: .• 

Ô.SR./CALOGERAS_:___O quê receio é'qué .. 0 Sa. NEIVA--'V. Rx. não é menos nÔ~EeU· 
. ilão vá. a Cámant constituir-se erre collegio Estado e mais distincta.mente. . . 
. ·. ~ eleitoral. . . . ' . 
· , · . O SR. RonoLPIIO .. PAitiQ:_, . • tive da 861' 

. :;_c',O SR, RODOLPHO PAIXÃO--,- .,", fundlr-se-ha.. guilhQtinado, si bem' quê f01i~ieamente fal_;· 
c.ssa arma· perigosa., essa ponteaguda. e· a.ce~ laiidó.;. · , , · .-
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Vordnde 6 fJIII' a..:!oJi"tit•:un, in•lifltwentcs, Regressando da referida localidade sul-
ao .funeru.ltt•J meu lliploiiJ:t tnt1ilo·1 tll)~ mous mineira, soube que o meu illustre compe
companhotru ... <lo l'l'op:tJ.!I~rtd~t . . ''''fwblicamt tiuor viera contestar o meu diplom:L, com a. 
n~ta Capital e no H l'J 'tt·antln tu S11l, u~ eeetidão que lhe havÜ.\ prLSsado o tabellião 
quaes me viram, ~cmpt·•·. n:t brPcha. lln.ton· do Muzambinho, de snpposta eleição alli I'ea
do-me, dia a dia, r·m pt•ol ll•• ... so helio ideal lizaua., a qual, uma \'GZ rtppeova.da, collo; 
de minha ju,:entu.le, tut'll(~do, d<'ntt•o 0111 cn.l'ia o sou nome acima. do meu, pol' insigni· 
pouco, uma realidade consolatlura. ~ Su.bituil t:tcan te maioria. de vuto:-;. 
élles qne, apezctl' do vestir a honrmn ra.t·~la. Protestei logo cont.ra scmolhu.ntc esbulho,. 
de official do exercito brazileiro, l>rulll- vh1to sabm•, pot• infot·mtt<;õcs que me mero
gava, da. imprensa e da tribuna, os actos ciam intoi1·a f<!, não tm• havido oloição na..
do Governo monarchico, salientando os quollu município, do cuj<t sédo eu estivcraa. 
vicios e de ;mandos de um regimen contra· menos de dou:-; dias de viagem. Pedi;·imme-.. ~ 
rio aos cJstumes c tendoncia:.; das nações sul- diatamente, á Quinta Cqll1mis~~o .de. Pod~pq&·~
atuericanas; attitudc mta r1uc (lespertál'a que me concedesse o prazo de olt3 dta-:;, ·ap&.;;,~ 
contra mim os orlios e vinganças dos peo.-con· nus, para peovur, Mm documentos irrefu· 
sules provinciacs, de cujt1 prcpotencia, não tavuis, a fr11udc inaudita c collo.:~sat que· 
pude sahir illcso. · in .ividuos, pJuco escrupulosos, lmvic.tm 

Chefe de um~L commis.;ão em S. Borj'1, não preparallo, depois de te e a junta. apura
ignoravam esses me:1s disdii1cto':l companhei~ dora terminado os seüs trabalhos. .. 
ros.do luhs, que,na.qucUa remota Iocalida·le. clamei, debalde, contra a extorsão de ql,lê}' 
oú' co.mpa.rccia. aos meehiffS republicallo8, seriu, victima, ca~o se não deferisse o me~ 
mui frequentes e animados. t !)I'Uandu-me so· requerimento, tão razoavel e .fusto; fiz. ver, · 
lidario com a cclcbl'C moção contmrta ao inutilmente, que as actas de installação da 
advento do terceiro l'einauo, c1ue chiE par- mosa e do processo eleitoral, bem como a cópia 
tir.a 13IP. 1888 ou 1889;saniços.insignificantes, tia assignatura d~..os eleitores no livl"o de pre· 
emb_Ol'a, 9S quaes, ninda hoje, forn.m· lem- sença., aram substanciaes c qne, pJrtanto. 
brado.~, em arulgavel palést:·a, em uma da'S não pJdiam, sem ma.nifesto desrespeito da 

. salas desta Çama.ra, l)Jr distincto c~marada, lei, se1• substituídas por certidão, 'Verb11m. ad 
· !l~lle~ . c. onhecedoi·. . ve1·úum, da. qual constava ter o candídàto 

F ... obtido certo numero de votos. 
O .. SR. ,-,.Lr..A.:37o.~D.ou o meu teste~ A Commissão vel'ifi.cadora não me atten-

mlinho. · dou, f'úi !1\J.tl'da. Uills meu;., protP.>:tos, de~ p1·ezou _ 
O SR. RoÍ>oLPHo PAIXÃO"'-Nada, entretanto, todos os argumentos que auduzi, nco-~•.ndo-me · 

Yaleu para garantir os meus inilludiveis di- o prazo requerido, ·contra o voto do Sr. neli
·· l'eitos de Deputado, eleito extra dua::; chapas zarlo de Souza (com quem eu não entre1:i- · 
fortemente proteg~das, e. bafeja1as, e diplo- nha., nessa época, relações pessoaes),alma. vir· 

· ·mado -por·umajuhta:que me era. por demaio:; tuosa e pura, que soube plant!1r em meu co· 
.jnf(msa, a ponto .do exceder o praso esta~ ração, desde esse·dia celJbi'e nus annaes dos 
llelecido pela lei para a. termin,a.ção desse depw-cànentos, a flor de · est:ma e gratidão; 

.,tré!>l>alllo, verdadeiramente ruaclúnal ! a qual cilltivo com o ílesvelo o carinho de· 
que é credora tão beHa a.cção ! · . 

'AfinaJ, teve ella de · se conformar com a · O meu contendor ·fora reconhecido, i. o· · 
derrota, nas urnas, de meu competidor c en- mú,a assento na cadeira quo me pertencia, 
viar-me, a contra-gosto seu, a cópia da acta de ju-re, e, quando se provou a fraude escan~ , 
que mco daria direito á entrada neste recinto d"losa de Muzambinho, nenhum abalo so.f- : 
pela pórta larga d:e uma votação significa- freu s. Ex., nenhum estremecimento da 
·tiV.a e· extreme de vicios ou falhas. cu~ul que o SUl)portava interrompeu a sua .. 

-El)treguei o . diplomn. á Mesa · da C amara, · tranq uíllidade ou .poz agua. ;t'rja na fervura de -
que, q remette~ á Çomfi.!issão compe~e~te, seus enthus~asinos pelo divorcio, e eti que- · 
.:Perante a qual compareCI, s~m - o mm1wo mandasse; á. custa de esforços e din.heiro, 
receio, púrque ()Stayl:l, confiado em sua proces8l).r .os autor~s de ta.manh'1. fraude,:. 

· justiça e completarn~nte ~orrvencido da ver~ para vel-os absolvidos e premiados -logo pelo: 
dal).e da minha liisputadi$sima eleição. Não Governo ! ! · · . 

· querendo ella tratar logo do caso, eu, a ·-pe- ·Doante de falsificações de tal jaez · e dos--
dido do meu illustre carriaráda e amigo· ge- trister:> factos que tenho citado, qual o feliz ,. 

· neralBibiano Costallat, que on~ão respondia candidato. opposicionista., por mais serviços · 
pelo departamento da guerra, ·. fui á .cidade q ~e . tsnha prestado ao. paiz, po1• maiores que : 
da Campanha a.cc~lcrar as olJras que alli se sejam seus talentos e dotes de coraçãó, çapaZ.:: 

. estavam executando ~m · arruinado predio, de conseguLr uma c:.\deira. no Senado 01i n:~ .. : 
'" onde so . teria de aquartelar um regimento Cll.ma,ra;· s?b . o domínio . da· legislação el~~7; 

de cavallaria. do exercito, -·· toral em VIgor'? · · · ·. ot~ : .' · 
· v~~n a 
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"-':<~ --
. )ilão ha. muito tempo, o· chefe dos chefes, 
a,quéHe qué, nos dias illumina.dos pelo . sol 
.re~plendent!l do poder, dispunha de cadeiras 
.•a . cadeira; para si e os n.migos do peito, 
"viu-se dort•otado em um distrlcto de seu Es
:tado, onde gosára. de enorme prestigio: mais 
·uma voz se verificou a verdade da bel la s en
tença de O'' idio: Tempo,.." se fuerint nubila, 
$Oltts e"r.it •• • 

.·. · Entt-etanto, o Gener al - Glycel'io tem pre
·stado relevantes, inolvid11oveis serviços !1. Re· 
publicll ;.·6· um .homem dotado de eminentes 
.qualidades polit.ica.s, de fioa eduea.cã:o e ea;va,. 
lheiri~mo medieval. · · 

Elle·tel;'(J. commettiJo faltas, da.quellílS que 
Tailleyra.nd não pel'doa l'ia ; mas o sou acti vo, 
nesse balanço de erros e àcertos, aocusará. 
um gl'ande saldo a seu ·ravor, em que 
pese a inimigo.'! cégos o }ojustus. A sua 
brilhante estrella. empalUJ.eeeu, pot• mo
men tos ; mas hoje rebi'illl.:t; aureolada da 

. ·estima em q~e é-tido om toda a União. 

.o SR. NErvA- Justamente. 

E~ta <lisposi•:ilo 6 sa.lutar; porquanto ·so· 
team visto juntas apm•adoras Julgar do nie
rlto de clei çõ~s, contra a expresse~ determi
nação cl.o § 6° do art. 4"4 da lei n. 35, e e xpe·· 
di.r diplom:.~ ao candldat'J do peito. 

Ora, desde quo as juntas assim procedam, 
sem c mínimo receio. -de punivilo: onde a. 
gara.ntia dos ca:ndidaios quo nã.o disp.onha.m 
ua sym p:\ t hia dellas ? ' 

J1l. vecm os nieus illusLres collega.s a neces
sidade de uma j unta · apuradora composta. 
de pessoas estranhas (~ politica local, 
scientes de seus deve~·~ e que possam pesa~ 
a enorme respomabtlldade decorrente das 
funcções eleitorae3 que a lei lhes conferir. 
. Um1ju_nta constituída de · magistr>a.dos.fe· 
deraes e estaduae~ e do presidente do go
verno munici.pa.l da capital de qualquer Es
tado da Uniito, conforme a organiz:~. o pro
jacto em debate, não me pn.rece capaz. de 
subtt•ahir autheoticas, de dilatar ou dimi-· . 
nuil• prazos, de exorbitar, amfim1 com o 
C(lndemtlavelintúito de pP'>teger, sem o me.-

.. O .sn •. RonoLPHo P.A.rx:Ão - Senhoras; si nor escl~up:t!o, qua.lquer candidato, pL>r mais 
GJycãrio"não conseguiu; na passada Iegis:La- poderoso que eUe seja.. 
_tura;· uma cadeh-a. na Camara Federal, como O a1;t. 44 do projectoAnizio, que l'9produz 
havemos de conseguil-a.s. no futuro eu e o art. 46 da lei n. 35, consagra uma dispP.· 

:·outros planetas secundarios que nos 'move~ sição qne n~o tem · sido_ respei~:tdil.~ le·t~ra. 
,;mos, m or?samente, na espln ra politlca. ..de- morta! que nao d~ve ?la1s, por toutJI, fl.gu • 
. _:nossa patrta., si não for decl'etada uma re~ rltl' em uma bon.let eleLtoral; meqmo -pr>!\1.11[}• · 
"forma. eleitoral, garantid'ora da . ropresen- do· p onto de Vi~té' .• ~~0Y.:JàC' C~ l·epresenta.Qão. 
·tação da..s m,,i~n,v.r;~: ~- . - · · h .• , _ •• _,_ , • · : ~1W·6tl ![:lJ2! ·ga.rantir ás .minorias, ella é in- . 
: · ,~; Fff.J:iêto A~izio · estatue o seguinte, em ~dmiss~''el :_(Apoiados·~ . . · · . · 

' ~:-. · a t·t. 43 : EiJ a razao da sGgmnte emenda ·substLt_?· 
,: ' A· · -

1 
d .

1 
· ·- d 

8 
tiva, que, a meu ver, mel·ece a. a.pprovaçao 

· « apuraçao ger a. a e eiçao e . ena.· Cll.ma.ra. · · · -
dor 418 a Deputados ter.á. logar na capital · · . • . . . 
dos E'ltados e no Districto F<idera.l ·pela " Ao art. 44- Substitua.·se pelo se-

. :Junta; apuradom composta do juiz e ào guio te: . 
·. pr,ocurador 6eccionàl,. do presidente do A Ca.mar:t e o Sena do; semprJ que na 

·~ .. Tribunal de. Jus ·.iç'l. mais elevado, dq verificação dos -poderes· ·ae seus mero-
·. procurador.g~ral e do-p_l'esidente .do go- ])ros, annullareni umaeleiçio, por. .quà.l~ 

. ve;,•nomumclp!!>L» . . . . quer ~otivo, ~esult().nd~ de~e acto. ftca.1· 
·>: :Estou de inteiro aceordo com esta ·ais}lQsi· o co.nd1dato d1plomad_o.wfm:10r em .~u-
~~-Ção; porque, acíualmente, , a apura·cão ·fias ~e:ro de votos ao·. Immedtato, te! ao, 
•::authenticas e expeiiição de diplomas .. pelas ~pso fact>, raconh-'c1do e_st~~ . . 
:·. 'eiitnat•a$ municlpae3 constitl.l'€m verdadeiro SiJ,lp. das sessões; 19 de Junho de 19.03. : 
} peri"g\>. , · · · · · · · · _;,_. Rodolpha Paiwaa.. ·~ · 

.;·:. O~Sn,; 04-LOGER,'.S-"-Actualmente"; OS afplO· A. dispoSLQãO que Ol'l c ombato fére de 
.:· .n:ia.s não siió expooidos pelas camàt•as, mas. mort '1 os interesses sagrados da,. mlnQria.; 
t .por uma commissão mixta de vereado~es :e po1·q~anto, si se m~)lda·r pr-oceder ~· nova· 
··. (i~ supplent;es, que, em. caso de·. conf!Icto , eleiçao. desde que seJ~ anoullado o dlploma 
<' tepreseutarã.o.à.s miuorias. .·· .. · . . de.qualque]:' candidato, ella será, fit,tarlmen~. 

~,~:~i}> sn.: .RolioLPRO PÀ:u~tf~ -Set-dlsto; ma~ _ye1c:á~::s :rft~~d·a. substitutiv~ d~fen-de os 
k•Q~as jun~ apul"8doras,ga,o compi}Stas,unic'!'- . direitos da m i.noria e não illudo aos eleitore.9 
~;'~nt.a,,de l'~preseutaat.es ~o goy.~rno mum- pertencen1es a ·ma.io.ria., víSto ·como' elle,s 
t. .. 5'pa.l. o presi~e~te,os_ cmÇO :vereadores mais_ teem obrigação de saber si. votam em can-
,,_;y!?~s e os . em co lmmedla..tos -. ao._ me:nos didáto .elegivel ou -não. · 
~7·;v-9ládo; os quaes,nem sempr.e; fora.m ele1tos · , . . .. , . . . . , _ 
::,]1ela minoria. · - O SR . ANxzro DE ABREU-' AJ)ojado •. t · ··.. .·.. . - .. 
(.~·,:.. ~ -: 
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O-SR. RODOL_PIIO PAI:XÃO-Sr: Presidente, r economica~ da. União, emprego publico fe4 ~·2 :G~ 
.v.ou agora ferir, .com o maxuno acanha- deral, e.3tadual on municipal, proYimento -· ' ~ 
monto, um ponto.mhereato ;i. reforma. eloi- vitêl.licio em officio de. justiça ou exercício ·· ~: 
t<?ral, .o qual cons1de~o, como- r~publwano de 9u~l.quer funcção sciontifica, lit.t9J'.(.).!~~ ou '"'· 
htstorico, assaz melmdroso : ·refiro-me ao ariistiCa. · ·· . . . 
censoalto,que, segundome .parecl.l, ê idéa . ~· ' ,r \ '.:: ·.' n: "!A :'): 
v.encedora em todo o_ paiz. Ao mesmo ;trtigo •. §~'~<>-~Acbh3scentcni~s1ê"9Y,.fj __ 

· Hontem, destaquei das emendas que pro- , . ..-i ,. ·-.. ·.' · (if: 
tendia apresentar aq uella que se reteria ·' III • A 1 end_a.-:-Pqt '1b;CIO dos documentos · -~ 
proya. de renda, exigivel dos cidadãos que s~ q~e foi'em exlgtdosJpolo .l:~gulu.n:ento d~sta 
·quizerem alistar, independente de outras lm, que. o Gov~rno ~~p-fildn,t <!_entro do prazo .. 
condições impost~s pelo O?tatl!_to _funda.- de_90 di~S, apo;~ a PI~nul[~9,~o. della. . . ,.\}j .. '~ 
·mental da RepubhcJ, o da l eg1sla.çao vigente, . IV. Sao considerado~Q!,p?-'tôi:l11Q ~ !e.nda.:? ,;:::.;~ 
reguladora da especie de quJ se trata. Tive mdepcndente de prova: ·-....:: .. :;;: ·:.:·: . ·- ~ ., .·; 
receio, cunfesso·o e me penitencio dess[) pee- a) o P1·esidente e Vice-Presidente da · 
·eado perante os meus d.ignos e generosos Rcpablica, os Ministros de E~tado, os Gover
pa.res, de que produzisse má impre :;são esse nadorea ou Presidentes e os Vice-Gover,iJ.a .. 
procedimento éle um velho republicano, qual dores ou Vice-Presidentes dos Estados e seus. 
·eu sou, apezar de ser a idéa. de Mndo alto secrehrios; 
muiti~:ümo aífagâda em toda a Repubtica, a b)· os Senadores c DJputados fedel'aes ott 
ponto de ser considerada como idéa Yonce- estaduaes; 
.dora.. c) os magistrados fodcraes ou· estadua.es,.. 

yendo,pol'ém,hoje, pela leitura dos jornae.:; os sec1•etarios dos tribunu.cs do justiça. .da 
matu&inos, que .o illustee Gen@ral. Glycerio União ou dos Estados, os J>l'Ocuradores ge
.consignár.a em seu projecto essa medida raes da Republica ou dos Estados, os CUl'a
conservadora, resolvi apresentar .a. minha dores gei'aes de orphãos, os chefes de policia 
emenda ; o que ora filço, corto ,de eucerrar e ·seu& secretal·ios; 
eUa:disposiçõ.es mais liberaes e menos rigo· · cl) os membros do Tribuna.! de Contas, 
rosas que as _estabelecidas pelo .eminente federal e · dos estadtmes, os dirDctores do 
repre~entante de S. Pa.ulo no Senado. Tl10souro Federal e estaduaes, os pro.cum~ 

'O meu intnito não consiste no fechamento dor o:_, fiscaos a os dos feitos da fctzeuda, os 
das . portas eleitora.es á grande ma.ssa de ci- inspectores d~s..:. r-.lütndegas e . os chefes de 
dadãos, composta de oporarlos, de homens uut.~as rop:ti'tlçoes arrecad.ad.Jras, quet• . da 
quo se entreguem a quaesquer · trabalhos Umao, quer do:~ Estados, os delegados fiscaes 
rudes ou leves, de onde tirem, hone.1t:.nnente, do Thesot!l'O Federal ; . 
o necessarlo para a sua subsistencia e manu- e) o3 d1re~~ores das.secretarms de E~tado, 
tenção dos que lhes são caros. Desejo, apenás, quer da Umao, quer d~s E::lt<"tdos, os. msre
que ·-s pja -- algu~ .tantc;:>joeirado .o nosso nume- c~orJs das ter1las p~blicct~ . . e CDlon1zaçao, · -~ ~~~: 
roso eleítorado, afim de que elle se limpe das fede~·a~s ou cstatluae.:>, o d~r?ctor-gera.l, os . . -.~ 
fézes sociaes, dos vagabundos, e brios, des~ adnu~1strad~res o sub.-udmu:nstr~dorcs dos ~~ 
classificados de. toda. aespecie, que o enfeiam ~orrows, o dE·ec.tor-geml c viCe-.dlrector dos .>{; 
e desvalorizam devêras. .1 eleg1·aphos, os wspectores ou d1re.ctoros das . ., ··:~·~ 
.· Senhot?es,-·· d~ve-inos respeitar os senti- o?raso pu~lic~s federa,es, esta(~~!l~s ou IDl;lni-· :~ ·??fl 

mentos ,do paiz; não podemos! sob pena de Cipa~,, os directore" de hJI::>~~;nc ~u~lwa, ~:-:_: ;; 
faltarmos ao desempeiJho leal de nosso man- fed~r~es . ou os~aduae~, os dt!e~tor~-:: das >·<"( 
d~~o, abrir profunda valla entre nossas opi~ estr~.las de feri o per tencente:s~ a U~mo ou::.,.;-':;;1 
moes e a da parte pensante e conservadot•a _aos.Es~a~os e os. chefes ~e quae~quer outra~- ~;'2·i 
da Nação,que dirige 0 povo nos niunicipios e repar!rçoes ~uo-bhcas feder?es ~u esta~uaes , <;~·. 
Esta_ do" . q· ue advoo-a _os seus .palpita.ntes in- _ f) o:s empreo~;t .os do corpo d1plomatrco ou,· ·--· 

:s, . ol' . . . ., . consular ; ~ · 
teresse~ . pera~ te os poderes constltmdo, e g) os officiaes elo exercito e da armada, bem 
conhece,·. de · '!mu_, as _fu~d'ts c~agas . do sys- como os de .corpe>s de policia ·e de bombeiros,. · .: 1 

tema eleitoral .em :v1gor. (Apowdos.) fedei'aes e estaduaos; · .·.· ., ~ · ';,fuJ 
Eis a ernenda ,: h) os· directoras, lentes e professores dasY -~;% 

faculdades, academias e escolas de lnstrucção; ,"'{t~i 
Ao projecto n. 285 C, de 1902 superiol', da União ou dos Estalos, os inspe,:;:~'.~:1~ 

ctores -gerae~- ou directores de instrucção :)~;/<f; 
Art. go, in-fine'- Accrescente;se : e que publica no Districto Federal ou nos Eiltados,. ~j~ 

})OSSue renda.Jiquida a.nnual, não inferior a os directores otr reitores de institUtos, C()Í~~:·>;:#i 
-300$, ·por bens de raiz, industrta, -c~mme1•- legios ou outros estabelecimentos· publicosçl-0::~: .::~ 
cio, titulos de divida. publica; nacional, acçõas instrucçã.o', fedel'aes ou e3ta.duaes, e os r.::spa§:;t~fá'j 
de bancos ~e córrip:tnhi~s, depositas em c3.ixas c ti vos profossores, os professores publicas dê': .:·;"S~ . . . . - · - · ,. : :.·}' 

:~1t1 
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Instrucçã() primal'ia por titulo de nomeação 
effectiva ou vitalicia ; 

i) os habilitados com diplomas scientificos 
ou littemrios·de qualquer faculdade, acade
mia., escola ou instit11to fe1lm•al, estadual ou 
estrangeiro, logalmante reconhecido, sendo 
titulo comproba~ol'io o pt>oprio diploma ou 
.documento authentico que o suppra; 

j} os juize3 de paz, os vet·eadcH'QS ou in ten · 
;lent~s munícipaes elfectivos e os cidiLdã.os 
que houvm•em sido qlla.lificadoscoiDo jurados 
'na uaima. revisão. 

V. O cidadão que não pnder prJvat· tnenda 
legal por algum dos meios det;ermin1clos nas 
lettras prccedent.e:~ S3l'á admHtido a fazel-o: 

al pelo va.lor loc:J.tivo do p:·clio om que 
hou·vero residido desde um anno antes, pelo 
menos, com economia propria, .r>endo o valor 
locativo annual por elle pagó'-de noO$, no 
Districto Federal ; de 400$, ~'las cidades do 
Belém do Parà, Recife, Bahia,' Pett•opoiis, 
S. . Paulo e Porto Alegra ; de 200$, em 
Manáos, S. Lqiz do Mu.ranbão, Therezina, 
Fortaleza, Natal, Parabyba. do Norte, M-a
~eió, Ara.cajú, Victoria, Nittieroy, Campos, 
Campinas, Santos, Curityba, Florianopolis, 
Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Bello 
Hm•izonte, Juiz de Fôra, Goyaz e Cuyabã. ; de 
150$, nas dnmais cidades e de 100$, nas villas 
e outras povoações; 

. o) pelo valor locativo annual de 200$, pelo 
· menos, de teiTenos de lavoura o de criação 
.. on de quaesquer outros estabeleoi1nontos 
~gricdlas ou t•uraes que o oid ;dã.o haja to-

mado por arrendament·), desde um anno 
antes .. ». . 

As5im procedendo, não minto á. fé jurada·, 
ardorosament9, nos altares l'epublico.nos .. Ba
talhei sempre, .desde os bancos Maiemicos, 
sem va.cUlações ou temores, foroltalecido pelo 
estudo do; p.ltrios negocios c da 5 mais im
porhnto~ questões soeiaes, em prol dessa 

causa bella e f0rtement3 seductora . Conven
chlo, como TaYares Bttstos, esse portentoso 
ca:•ebro, crua hntn lustro J.m·a á nossa que
rida. nacionalidade, de que a fe licida.do do 
Brozil estava na fedel'a.cão, indicada peb 
propria natureza, conforme havia pregado o 
IDanil'esLo do lSiO, anhelava pol' ver as cen
tralizad,~s províncias do Imperio convertidas 
em Est~dos li vJ.'os e autonomos. 

Dahi, o rueu alistamento voluntal'ÍO entre 
os vàlorosos . propaganciis~as da republica 
nesta. formosa, J'ica. e abençoada porção 
do c.on~incnte sul-americano ; da.hi, o m eu 
fervoroso cnthusiasmo pela. bandeira lumi· 
nosa, que sorriu, alviçareira, á. minha 
u.lma. de moço e de pat1·iota- lab<i.ro sa
cro:;tmto onde lía e reli •, CS$e lernma fa.s
cioador : liberdade e grandeza. da Patria 
pelo regimen-p1•esidencial-federativo ! 

Beijei, commul'ido, o pavilhão espera.nco.so 
quo se me desdobrava, votando-Ih() o coração 
incendido de <tmor ardente e puro, e espero 
I.Jaix.ar ao tumulo b<tnha.Llo na. suavíssima luz 
dJ ideal ~ublime pOl' elle symbolizado e que 
embalou, COID risonhas promessas, os auroos 
dias de minha juventude tr&.balhosa. ! (.llaito 
bem ; muito bem. O amdm· é cumprimentado 
e felicitado por mHitos 8J·s, DCjJHtlldos .) 

'l'RABAL!IO A QUE SE REFERr'U O SR. RODOLP1IO 
PAIXÃO NO SEU DISCURSO 

Para Uelo entre lt legislação eleitoral 'l!igente, 
o projeclo A Hf: io e a indicaç,ro inserta na 
pag . 1!!1 do l'elatorio do .il.fiHisterio do Jnte· 
riot·, deste anno, quanto a parte relatítJa 
aos me\ós emJ!J·egados, 01' a serenl empt·e
gados p!J.ra a o?servancio~t do pl·eceito consti· 
tuciona~ gaJ·antitl?r d a rep i'esenta çao das 
minorias~ 

YidC! J:lag. G5 do il:"<Bcnt~ volume 
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