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CAMARA DOS DEPUTADOS 
------~~:-------

8 o~unaa sossão ua uuinta lo~islatura fio G~n~ro~so Nacional 

la SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1903 

Presidencict do s~·, Paula GuimaYil'es 

Ao meio-dia procede-se â chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães, Wanderley de Mendonça, 
Joaquím Pires, Anthero Botelho, Enéas Mar
tins, Aurelio Amorim, Passos Miranda, Car 
los de Novaes, José Euzebio, Luiz Domin
gues, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, João Lo· 
pes, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Fonseca 
e Silva, Pereira Reis, Paula e Silva, Abdon 
Milanez, Teixeira de Sâ, Affonso Costa, José 
Marcellino, Pereira de Lyra, João Vieira, 
Malaquias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, 
Julio de Mello, Cornelio da Fonst:>ca, Estacio 
Coimbra, Angelo Neto, Rodrigues Doria, Fe· 
lisbello Freire, Domingos Guimar·ães, Fclix 
Gaspar, Augusto de Freitas, Alves Barbosa, 
Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, Para
nhos Montenegro, Eduardo Ramos, Rodri
gues St\ldanha, Bernardo Horta, Galdino Lo
reto, Heredia de Sâ, Corrêa Dutra, Mello 
Mattos, Irineu Machado, Bulhões Marcial' 
Americo de Albuquerque, Laurindo Pitta, 
Hemrique Borges, Bernardo Monteiro, João 
Luiz, Gastão da Cunha, Carlos Peixoto Filho, 
David Campista, Francisco B6rnardino, Car
neiro de Rezende, Antonio Zacarias, Henri
que Salles, Camillo Soares F1lho, Calogeras, 
Sabino Barroso, Carvalho Brit&o, Padua Re
zende, Moreira da Silva, Rebouça.-; de Car
valho, Costa Junior, Fernando Prestes, Fer
reira Braga, Paulino Carlos, Candido Rodl'i
gues,Joaquirn Teixeira Brandão, Costa Netto, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindol-

Vol. I 

plw Serra, Candido de Abreu, Carlos Caval· 
canti, Lamenha Lins, Paula Ramos, Soares 
dos Santos, Juvenal Miller, Barbosa. Lima, 
Germano Hasslocher, James Darcy,Cassiano 
do Nascimento, Vesp[lsiano de Albuquerque, 
Alfredo Varela, Diogo Fortuna e Homem de 
Carvalho. 

Dflixam de comparecer com causa pai·ti
cipada os Srs. Sá Peixoto, Raymundo Nery, 
Hosannah de Oliveira, Arthm· Lemos, Roge
rio de Miranda, Antonio Bastos, Rodrigues 
Fernandes, Urbano Santos,Guedelha Mourão, 
Chl'istino Cruz, Dias Vieira., Raymundo Ar
thur, João Gayoso, Thomaz Accioly, Eduar
do Studal't, Tavares de Lyra Walfredo Leal, 
Trindade, Moreira Alves, Pedro Pernam· 
buco, Elpidio Figueil•edo, Epaminondas Gra
cindo, Raymundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, Arroxella.s Galvão, Joviniano de 
Carvalho, Neiva, Leovegildo Filgueiras, 
Tosta, Milton, Eugenio Tourinho, Satyro 
Dias, Vergue de Abreu, Pinto Dantas, Mar
colina Moura, Bezamat, Pereira Lima, Julio 
Santos, Oliveira Figueirado, Paulino de 
Souza, Francisco Ve1ga, Vlriato Mascare
nhas, Estevã.u Lobo, Bueno de Palva, João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Bernardes de Faria, 
Manoel Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Cae
tano, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Jemino Cardoso, Domin
gues de Castro, Valois de Castro, Francisco 
Romeh·o, Eloy Cluwes, Azevedo Ma1·ques, 
Rodolpllo Miranda, Hermenegildo de Mol'ê1C:3 
Filho, Bm·nardo Antorrio, Francigco TolGn-
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tino, Abdon Baptista, Xavier do Valle, An
gelo Pinheiro e Victorino Monteiro. 

E sem causa os Sr·s. Indio do Brazil, Vir· 
~rilio Erigido, Fr·ederico Borges, Eloy de 
Souza, Ermirio Coutinho, Celso de Souza, 
Bricio Filho, Arthur Orlando, Oliveira Val· 
lallão, Castro Rebello, Bulcão Vianna, Garcia 
Pires, Moreira Gomes, José Monjardim, Nel· 
son de Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto 
de Vasconcellos, Sá Freire, Erico Coelho, 
Fidelis Alve3, João Baptista, Belisario de 
Souz<t, Galvão Baptista, Silva Castro, Cru
vello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeir<t Brandão, José Bonifacio, Ribeiro 
Junqueira, Astolpho Dut1•a, Penido Filho, 
Adalberto Ferraz, Lamounier Godofredo, 
Carlos Ottoni, Wencesláo Braz, Galeão Car· 
valha!, Bernardo de Campos, Arnolpho Aze
vedo, Amaral Cesar, José Lobo, Leite de 
Souza, Francisco Malta, Alvaro de Carva
lho, Eliseu Guilherme, Marçal Escobar, Do· 
mingos Mascarenhas e Campos Cartier. 

O Sr. Presidente declara que, 
não havendo acta para ser lida, passa-se á 
leitura do expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(i" Secl·etm·,:o) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr•. Deputado Thomaz Pompeu Pinto 

Accioly, communicando que , impossibi· 
lita<lo do comp1,recer, por motivo de moles
ü:t, a algumas sessões, na presente reunião 
exGraordinu,ria, pede uma licença por tempo 
indeterminado. -A' Commisgão de Petições 
e Poderes. 

Do Sr. lo Secretario do Senado, de 29 do 
corrente, communicando que nessa data o 
Senado enviou á sancção prosidettcial a 
rosolução do Congresso Nadonal, autori
za,ndo o Governo <t subvencionar com a 
(1uantia de 20:000$ o Dr. Vital Brazil I-Ji
ncü·o da Campanha, para, no estrangeiro, 
tormtr conhecido o tratamento do envene
namento ophidico e aperfeiçoar os seus es
tudos sobro serumtherapia.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 30 do corrente, com
municando que, ne8sa data, o Senado enviou 
a sancção presidencial o decreto do Con
gt•esso Nacional, autorizando o Governo a 
ceder ao Instituto de Protecção e Assistoncia 
;i, Infancía do Rio do Janeiro um dos proprios 
mwioncte~ existentes nosta Capital, ou, men, 
sa,lmente, 500$, para aluguel da casa. -Iu
toiracla. 

sancção a proposição desta Camara, autori~ 
zando a ,moditicação, sem augmento de des
peza, do regulamento do Instituto Nacional 
de Musica.-Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda, do 29 do cor• 
rente, enviando a seguinte 

MRNSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Tenho a honra do submetter á vossa appro
vação o incluso pr·ojecto de Codigo de Con
tabilidltdo Publica, mandado organizar pelo 
Governo em obediencia á disposição contida 
no art. 2°, n. IX, da lei n. 953, de 29 de
zembro de 1902. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1903, 
15° da Republica.-Francísco de Paula Ro
drigues Alves. - A' Com missão . de Orça
mento. 

O Sr. Barbosa Lima(·)- Sr. 
Presidente, pedi a palavra por dous mo· 
tivos, sendo o primeiro para enviar á Mesa 
um requerimento de informações que soli· 
cito do Governo da Republica. 

Careço de esclarecimentos que até ho,io, 
por fôrma alguma, pude obter extra-official· 
mente e que me valham no estudo do tra
tado Rio Branco - Pinilla. Por isso, for
mulei o seguinte requerimento. (U.) 

Como eu ouvi aqui o tenho lido mts publi· 
cações officiosas que o Sr. Barão do Rio 
Branco deseja que se faça o maximo de luz 
possível sobre a negociação diplomatica de 
que foi o protagonista, vou ao encontro desse 
nobre desejo de S. Ex., pedindo as informa· 
ções que são objacto deste requm·imento. 

Certo de que a Camara communga com o 
honrado Ministro do Exterior nos mesmos 
intuitos que o animam, fico persuadido de 
quo o meu requerimento será approva,do e 
de que, de posse desses dados, me será pro
porcionado o ensejo de, na, medida de minhas 
forças, ver si é possi vel, afinal de contas, 
concordar com esse maravilhoso documento 
de poli tica internacional. 

O outro motivo por que pedi a palavra foi 
para produzir algumas considerações atti
nentes a esta grave ques~ão, que tem deter
minado a greve em que se encontra todo o 
pessoal embarcadiço. 

Não venho, Sr. Presidente, trazer palavras 
de incitamento, de qualquer fôrma, a dos· 
ordens e arruaça> : ao cont1·ario, si a minha 
desautorizada palavra pudesse ser ouvida, 
ella, valeria,, systematicamente,· por um con
selho, por uma advertencüt honesta aos 

Uo llll:0nw :;snlJUI', d'J i:; iMl dJ,LCL, :;olJllllil ~ 
llkctwlo llllc o S<Jn,tJu, ue.,,s,, UJ,Gct, euvwu á ('J L:.LJ tü-: ::-0 :·.:.:.::o, l'é'.L'O l:elo Ol':HlD!'.j 
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nõssos dignos concidadãos que se acham en
volvidos nesse movimento, para que hajam 
de confiar nas leis da Republica e não se 
deixem transviar, por qualquer fórma, pelos 
recursos da violencia. 

O meu intuito é fazer um appollo aos po
deres constituídos da Republlca, no sentido 
de se inichw, emfim, uma legislação mais 
consentanea com os princípios cardeaes do 
regimen republicano. 

· Acredito que estes dignos compatricios 
teem razão, llnzenas de vezes, na rcsistencia 
que oppõem a esse infelicíssimo regulamento. 

O sorteio, tal qual se procura fazer, para 
o fim de preencher os claros que existem 

na armada nacional, ê inconstitucional e 
abêrra, por completo,dos sãos princípios que 
valem como o alicerce sobre

0 
que assenta a 

Constituição de 24 de fevereir . 
O meio de ir ao aucontro das difficul

dades em que se acha o Governo para pl'e
encti.c!' esses claros é, antes de tudo, reorga
nizar, por completo, os velhc.s regulamentos 
da armada nacional. 

Ha aq.ui duas consideraçoes a fazer ; a ptl
meira é esta : é que o sorteio não se ostá fa
zendo absolutamente de accordo com a 
Constituição. 

O regulamento não foi redigido com feli
cidade, não obedeceu devidamente ás exigen
cias constitucionaes. 

Com effeito, citando, tanto qm\nto é pos
sível de cór, o texto constitucional, recordo
me que elle diz que concorrem para a ma
rinha de guerra nacional todo o pessoal ma
triculado nas capitanias de portos, as escolas 
de aprendizes marinheiros e, mais, a Escoht 
Naval. 

Ora, concorram estes tres elementos para 
o sorteio de que ·1 Do pessoal subalterno que 
vae servir como marinheiro, e não a officia.
lidade da armada, pois que a officialidada da 
armada não se constitue por sorteio. 

Ora, nesse regulamento não esl;á incluído, 
cmno o texto constitucional quiz que esti
vesse, a Escola Naval. Sim; o pessoal que 
constitue a Escola Naval não entrou absolu
tamente para o sorteio; os alumnos da Escola 
Naval não são sorteia.dos para servirem como 
mai'inheiros naciona.es; houve, portanto, 
desde logo, uma exclusão; exclusão que bem 
se comprehende, porque se filia ás tl'adições 
que ainda dominam na. marinha brazileira: 
hil. uma grande solução de continuidade in
explicavel e injusta entre a officia.lidade da 
armada e o pessoal que constitue o -cpl'po de 
marinheiros nacionaes; rnarmheiro não póde 
sel' official, pessoal destinado a ser official 
não póde ser marinlleirJ. 

Ha uma solHcção; no fundo, a r::Llé, desti
nada a esse officio ínfimo--ser marinheiro; 

em cima, sobrenadando, a flor, o escól, que 
tem de ser a officialidade da armada l 

Isto póde ser o que quizerem; republicano 
não é,constitucional, muito menos,pois que a 
Constitutção indica estes tres elementos para 
se resolver o assumpto:Escola Naval, apren
dizes marinheiros e marinha mercante, que 
é o pessoal matriculado nas capitanias de 
portos. · 

Accresce, Sr. Presilente-e esta conside
ração para mim é capital, sobreleva n. todas 
quantas eu possa ter produzido até este mo
mento-accresce que o meio de vencer estas 
justas repugnancias está na reorganização, 
por completo, dos nossos serviços navaes. 
Eu já tive occasião, ou o desgosto, de chamar 
a attenção dos meus dignos pares, e em geral 
de todos OS representant<3S do poder publico, 
para as condições deploraveis em que se en
contram naquillo que entende com a disci
plina interna dos navios, os serviços a que 
se entregam os marinheiros oacionaes. 

Affirmei aqui, sem receio de contestações 
e ninguem se oppoz ás minhas affirmativas, 
que na armada nacional existe ainda o cas
tigo corporal. 

O proprio pessoal, da taifa, isto é, os em
pregados do rancho, da copa, alugados nesta 
cidade para servir em navios ancorados 
neste porto, tive eu occasião de ver que era 
submettido a castigo de palmat.oria, desgra
çados vestigios do infamo regimen do tra
balho que durante tanto tempo infelicitou a 
nossa Patria. 

Pois bem: ao demais disso que se d<t, 
aliás, com o pessoal que propriamente não 
assentou praça, occorre, como ou vi, como eu 
testemunhei, como. eu tive o desgosto de pre
senciar, que faltas disciplinares, commet
tidas a bordo dos navios, são punidas com a 
celeberrimia golillm, que o muioheiro rude 
chama na sua linguagem pittoresca, em ve~ 
de golilha- gania ou agonia, juntando assim 
o artigo que deve proceder o vocabulo. 

E' uma taboa constituída por dous fra
gmentos longitudinaes, tendo de dietancia 
em distancia semi-círculos que justapostos 
formam uma golla ou colleira na qual se in
sere o pescoço do paciente. 

Essa taboa é presa com umas cordas que se 
suspendem em gf>ral ás enxarcias, aos turcos 
e outros pontos a bordo do navio, e, aconte
cendo ficai' preso um individuo muito alto ou 
outro .muito baixo, vê.;Se bem, á que medida 
que se suspende esse apparelho de castigo 
chinez, qual a situação em que ficam esse:s 
pobres homens. 

Comprehende-se, pois, quo os nossos pa
ti·icios, que o pescador que labuta dia a dia 
para nesse humilde officio ganhar meios do 
subsistencia para a sm1 família, tenha no 
fundo do coração sentimentos de dignidade 
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iguaes áquelies que nós cultivamos com tão quadruplicq.r a paga intima que estes servi
entranhado affecto e que não julgue abso- dores navaes teem. 
lutamente necessariopara o seev1ço da Repu- Junte-se a isto, Sr. Presidente, a alimen•• 
blica dever-se submetter â eventualülade de t2,çào detestavel que teem esses homens su- --
semelh<mtes castigos vergonho~os. jeitos a um trabalho verdadeiramente ex· 

I-Ia mais: no exercito deve Piamos ter já ha:us ,;ivo,maxime em um clima como o brazi-
o sorteio que se effectuaria por meio de l61ro. _ . 
alistamento prévio, abrangendo um numero Amanha podo es~ar esse hon;tem no Ama
muito avultatlo do compatl'icios nossos; ma:< zonas, na:tuelle chma, ou aqm. meSill;O, nu 
não se d<t is to porque 0 voluntariado a.té nossa ~a lu~ de Guanab~tra, nos dias camcula· 
hoje tem de alguma sorte bastado para pre- ros de Janelro e fevereiro. 
encher as lacunas que occorrem nos bata- Pois bem: o que eu quero dizer como 
Jhões dessa millcia. advertencia de amigoquecollabora com oGo· 

Porque o voluntariado não preenche os verno, a quem dou o meu apoio esclarecido, 
claros que se dio na armada nacional ~ nunca incondicional, é que o remedio não 
Por:1 te? es~â nem em um lado nem no outro, que ·a 

I\"' c1ue razão essas nossos patrícios não crise tem raizes muito fundas, que todos 
atlb <.HU pil.ra bordo dos navios de guerra. esses motivos são cada qual mais respeitavel 
pa ;·~L o:> serviços da nossa marinha, ~omo e que o problema só pôde ser resolvido no 
afflumu para o serviço dos nossos c1uarteis do seu conjuncto e não pela fôrma, como se t em 
exwcito nacional? tentado fazer; que não vale expedir · regu-

E' clara, me parece, a respost1 a os ta na- lamentos pt~la fórma por que foi feito esse in
tural intel'roga.ção: é que de um lado re· feliz documento, causa da. greve que ahi 
pugna-lhes ter de submetter-se a taes castigos, está., para tet' resolvido a magna questão; 
e do outro lado narla ha que os attraia como qtle é pl'eciso encarar este serviço com a 
l'ecompensa, como paga razoavel aos seus mesma elevação moral com que um governo 
serviços a bordo dos mesmos navios. republicano encara não importa que outro · 

A marinha mercante paga melhor, paga serviço oftlcial da Republica. 
em outras condições, é nm contracto de que Feito isto, estou certo de que não faltarão á 
o individuo se pôde desobrigar mediante marinha mel'cante braços validos e corações 
alguns prejuízos pecuniarios, mas nunca cor- devotados, capazes de constituir o viveiro de 
rendo risco de ca~tigos corporeos. onde saiam, nas emergencias mais diffi.ceis 

A mesma cousa se dá na armada nacional? que a Patria póde atl'avessar, os Marcilio 
Não ! Dias e Mariz e Barros do futuro. 

Em uma da.s sessões da leglslatma passada, Já mo não quero estendel' sobee considera· 
tive occasião de propor em artigo d<t l :'i ções que entendem com o desenvolvimento 
de fixação do forças navaes, e o CJngressu le nossa marinha mercante. Recorde V. Ex. 
approvou, uma modificação no modo de se e considere a camara que a situação do bra
pagarem os serviços prestados pelos foguistas zileiro na sua tern, m;1 is madrasta de 
da armada nacion:.tl. cada um delles do que mãe carinhosa, é 

Pois bem; essa disposição de lei, que obe· hoje, l!omparada com a do estrangeiro,verda.· 
decia aos mesmos motivos que me te em n:t rlP.írametne infeliz. porque, ou ha de concorrel' 
tribuna, ní1o foi cumprida, nií.o foi ex· para augmentaJ' o proletariado de · casaca, 
ecutada. entupindo as secretarias de Estado e fazendo 

Eu explico á Camam. mulGiplicar os empregadosde penna e banca, 
Um foguista a bordo dos na.vios de guerra, ou ha do se entregar aos tra\mlhos que a in

:J.incla que o mez tenh:.t :31 dias, ganha só- dustria, que a lavoura pruporcionam na 
mente dezoito dias. E' curioso-é esquisito. actividade que se exerce fóra da acção pro-
se dira; como se dâ? priamente official. 

Muito simplesmente: desde o momento em Mas, nes:~ e segundo caso, quo é o mais' 
que se lheteem contados dezoito dias uteis de commum e o mais nat.ural, os brazileiros se 
'Ll'abalho, começa elle a s .~r sub,;; titnido, a ser encontram em uma situação de infJrioridade 
posto á margem pam que um ou tro faça o vorda.Lleiramente deploravol qufl.ndo compa
trabulho. t•ailos com o estrangeiro. Assim que no com· 

Em qualquer caso a- paga não excede de mercio, por exemplo, desta grande capital, 
dezoito veze:; á paga de um dia de serviço., o brazileiro tem contta si o poder ser recru
E que paga ? Irrlzoria ! tado para a gn<u·da nacional, desviado, por-

Quem conhece o serviço do foguisüt n t.wto, mais dia menos dia, do serviço no 
bordo, qualquer de nós que vizitasse um' balcão e, coJL<eguintemente, ::dfastado, refu
d.ostas unidades nava.c;,; , ba..'J I,a.ria v0r o~ st:r- gado pelo ll.<ttrão, quo não está disposto a 
viços desses p"t1·icio.; o de:>Jjarü ·tri11licar ou pagar essas férictl>. 
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Tem o serviço obrigatnrio do jury, feito' resolvr'r com o pa~riotismo e urgencia que o 
em condições taes, qua nós conhecemo:J casos c11.: o impõe, e estou c 1rto de que a questão 
até de empregados do Coreeio, por exmuplo, sah1rá do terreno irritante e perigoso em 
(conheço eu alguns) que, forçados a esse ser- que está para o da concordia e desenvolvi
viço, ou comparecem e perdem a gratifica- mento das forças vivas da nossa naciona,
ção, ou não comparecem e se sujeitam á lid<tde. 
multa. Quanto mais o empregado propr-ht- Tenho concluído . (ilitti to bem; muito bem , 
mente do commercio ! O oraclo1· é muito cumprimentado.) 
Est~ndamos ~sta po~~dcração ao pcssoal _qu_e Vem :1 Mesa é lido, apoiado e posto em 

constitt~~ a no:,;sa, lll':L! mha me~ca;~te, duu~- discussão. que é adiada por ter pedido a 
nu ta altas, verdadeu amente Iosi.,mficante, paln,vl'a 0 Sr . Enêas Martins . 0 se"uiute 
quando comparado o numero tota,l dos mem- ' ' ' o 

bros que a cumpõom com a cxtens~o extraor- REQUERIMENTO 
dinaria. do nosso littoral, comparemos, di-
zia eu, a situação dn, no3sa, marinhà mer- Requeiro que por iutermodio da Mesa se 
cante com o quo se dá em outros paizes. solicite do Poder Executivo: 

Eliel. já é, como disse, r eduzidíssima o insi- a) cópia do toda corresponclencia diplo-
gnificanto. . matica, de novembro de 1902 at6 novembro 

Pois bem; si vae ficar <le ora em d.eantc, de 1903, trocada entre a Chancellaria Era
esse pessoal sujeito a um Yerdadeiro recl'U- zileira e os plenipotenciarios da Bolívia a 
tamento, pois quo out1'a cousa não e o sor- proposito do litígio <lo Acre ; 
teio feito em quadros reduzidíssimos, a con- b) cópia de todos os telegrammas e officios, 
sequoncia qual é~ E' quo teremos uma mal'i- coufidenciaes ou não, trocados entre a Chan
nha mercante ainda mais reduzida, porque cellaria Bf'azileira e o nosso ministro em 

·quem puder ser outra .cous,J., vae sel-o, de La Paz, bem como da correspondencia entre 
prefercncia a pescador, t ripulan te de bar- esse funccionario da Republica Brazileira e 
caça, j :mgadeiro, emfim, a entregar-se tt a Chancella,ria Boliviana ; 
actividade a que o mar convida. c) cópia da correspondencia diplomatica 

D J modo que temos, por um lado, este sobre o mesmo assumpto entre a Chancel
efl'eito, reduzir a marinha mercante; e por laria Brazileira r o plonipotenciario da Repu
outro, crear ainda ma.is ul'na d.ifficuldade blica do Perújunto ao Governo do Brazil,bem 
para cs braziloiros, que se veem acuados como das notas trocadas entre o ministro 
pelo concurso de toclos esses facto1'es prote- brazileiro em Lima e a, Chancellaria Pe
ctores da situação do estPang-eíro em nossa run.na ; 
t erra, que terão de procurai> as carreirn.s cl) cópia da correspondencia entre a Chan
officiaes, terão ele ser, queiram ou não quei- cellaria Brazileira e o ministro da Republica 
ram, bachareis, doutores ou padres, purque do Porú a proposi.to dos conflictos entre 
para ess<ils. bacharois, doutores e padres, ha peruanos e brazileiros na região Juruá
de se arranjar meio para não serem attln- Javary. 
gidos pelo recr ubmento. Sala das sessões, 31 de dezembro de 1903. 

Eis ahi, per summa capita, uma porção de -Bm·bosa Lima. 
dados nossos, dados brazileiros, que torn:.~m 
o problema realmente complexo, realmente 
difficil e lhe impõe uma ~olução de con
juncto que não uma respusta dada em uma 
simples autorização do cauda de orçamento 
e, consinta a Cama,ra que o recorde, auto
rização dada sem reflexão, em uma hora 
amarga para a nossa vida política, quando 
imperava o estado tle sitio , em dezembro de 
1897, isto é, quando o que domin:tv 1 ora 
uma. incrível vontade do dar tudo quanto 
fosse possível que o Governo, porvenwra, 
desejasse alcançar do Congresso. 

Dahi por deante essa autorização, inserida 
por essa fôrma irregula,r na. cauda dos orça
mentos, foi-se r opetindo, graças ao poder 
quasi inconsciente do habito, sem que nin
guem se ue~se ao trabn,!ho de examinar as 
difficuldades que traziam. Pois ahi estão. 

Queiram o Governo do paiz encarar de 
animo sereno e o CoUgt'csso tomar a peito e 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o Sr·. José Monjardim. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Galdino Loreto. 

O §r. Galdino Loreto - Sr . 
Presidente, menos do que defender o Sr. Dr. 
Muniz Freire, accusado, na ultima sessão 
desta Camara, pelo nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, eu venho affirmar a minha 
solidariedade com . o a c tual presidente do 
Espírito Santo . 

De defesa S. Ex. não precisa, v a ; e lia já 
tinha sido foi ta nos poucos apartes que eu 
tive occasião do proferir nesta Casa, apar·~es 
que já demonstravam a minha solidariedade 
com o chefe dcJ partido a que me filiei desde 
1890, em que se organizaram os partidos po
líticos no Espir.ito Santo. 
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Tres foram os pontos de accus:.tção; o 
nobre Daputado pelo Rio Grande do' Sul 
accusou o governo do Dr. Muniz Freire de 
burlesco, de ruinoso e de tyranno. 

Desde logo eu affirmei que o Sr. Dr. Muniz 
Freire não era nada disso. 

Para provar que o governo do Dr. Muniz 
Freire era burlesco, o que fez o nobre Depu
tado pelo Rio GranJe do Sul ~ 

Veiu ler• artigos da Constituição do Espírito 
Santo ... 

0 SR. ALFREDO VARELA- Nã.o ; pareceU 
á Casa, quo commentou com grande> risadas 
a minha leitura. 

O SIL GALÜINo LoRETo- Eu, ao contrario 
do nobre Deputado, direi a S. Ex. que não 
me consideraria desdourado subscrevendo a 
Constituição do Espírito Santo, que olla ~ 
um trabalho quo p(ldo fazer honra ... 

0 SR. ALFREDO V ARELA - E' coragem 
dizel-o ! 

0 SR. GALDINO LORETO - ... a um homem 
0 SR. ALFREDO V ARELA - Um dos aspO· de talento. 

ctos do dominio apenas, disse eu. 

0 SR. GALDINO LO RETO - ... unica prova 
que S. Ex. trouxe para demonstrar que o 
nobre presidente do E:>pirito Santo não sabe 
portuguez. 

Ora, Sr. Presidente, eu affirme:i desdtJ logo 
que S. Ex. escreve hem a sua lingna. 

O SR. EsTAGIO CoiMnRA- Apoiado; c~ 
notoriamente um homem capaz. 

0 SR. GALDINO LORB'l'O- ... e disso sabem 
hem todos os que toem lido as suas men
sagens. 

S. Ex. é notoriamente um homem de ta
lento, um homem illustrado ; e não fari:1 
injuria alguma ao nobre Deputado, creia 
S. Ex., si affirmasse que o Sr. presidente 
do Estado do Espírito Santo era mais illus
trado que S. Ex. Nisso não vae nenhum 
intuito de fazer ao nobre D.3putado uma in

0 SR. ALFREDO V ARELA - Bem ; VOU 
fazer uma segunda leitura aqui: V. Ex. me 
obriga a isto. 

0 SH. GALDINO LO RETO - Se. Presillentll, 
vou passar a outro ponto ; estou f:tzendo 
pi'ímeiro a. syntlwse da.s acctt~ações e do
pois voltarei. .. 

0 SR. ALFREDO VARELA - V. Ex. não 
mostrou as bellezas da peça : porque se não 
demora na cousa ~ 

0 SR. GALDINO LORRTO- Depois voltarei 
a tra.tar da Constituição: estou a mostr:1r 
como desde logo affirmei a minha solidarie
da.do e o nobre Deputado não contesta que 
eu tivesse feito e3S[1 affirmação. 

0 SR. ALFREDO VARELA - V. Ex. disse 
que b pas;mr a outro ponto •.. 

juria, porque aind;1 assim fica a S. Ex. o SR. GALDmo LoRETo-Sim, ia passar a 
grande margem para t:1!ento e para iHus- outro ponto, pa.ra depois volt.ar á Consti
tração. tuição, como disso; e3tou fazendo primeiro a 

O SR. ALFREDO VARELA- Não me julgaria. syuthese da argumentação de V. Ex. o das 
muito bem servido com essa illustração ~ respostas que dei immediatamente. 

O SR. GALDINO LoRETo- Sr. Presidente, O SR. ALFREDO VARELA-Aliás, já h:wia. 
quando o nobre Deputado pelo Rio Grande feito tal synthese. 
do Sul. ~aferiu-se á Constit~içã? d? ~stado 0 SR.GALDINO LoRETO-Disse depois s.Ex. 
do Espmt? ~a_nto •. dhesd~ lobo w dis~e que que o governo do Sr. Muniz Freire era 
e~sa. Constrtm9ao tm a sido gera!mente elo-~ ruino'o 0 r·1nou em orr'ament s , cedid 8 g1ada, hrwondo até quem se trvesse lem- s ' · . ~ 0 ,l:x o • 
brado de applical-a ao Rio Grande do Sul, quer quanto a lers OI çamentauas, . quer 
justamente quando este Estado esta,va em quant~ a .o~ç<1me~tos para obras. Acudr.logo 
período de perturbação. c affitm~l ~mmed1atamente.q!le a proh1dada 

dos admtmstradores do Esptrlto Santo·nunca. 
foi po3ta em duvida; S. Ex. tambem imme
dia.tamente declarou que não se trat:wa 
disto ... 

0 SR. ALFREDO VAREI,A- Uma das idéas 
descabelladas que tem havido nesta RClpu
blica. 

0 SR. GALDINO LORETO- Sr. Presidente, 
que accusações fez o nobrn Deputado á Con
;~tituição do Espírito Santo? S.Ex. se refer·lu 
á esteuctura da mesma~ Não; S. Ex. ape
gou-se a algumas phr~tses que soaram mal 
ac:o: !:!e'lS ouvidos ... 

0 SR. ALFREDO V ARELA - Não ; <10 lado 
mais l'idiculo da peca. 

0 SR. GALDINO LO RETO - Ridículo pare
cerá ao nobre Deputado. 

0 SR. ALFREDO VAR!!:LA- Perfeita.mente. 

0 SR. GALDINO LORETO - ..• que não OS· 
tava convenllido da deshonestidade dos admi
nistradores do Espírito Santo ... 

0 SR. ALFll.EDO VARELA -E isto declaro 
mais uma vez. 

0 SR. GALDINO LORRTO-... ao quo accres
centei que era preciso que ficasse isso desde 
logo a.ccentnado, para, que o debato se con-
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servasse em mn terreno mais elevado. Já 
se vê, Sr. Presidente, que a tarefa. me é 
mais facil. 

Em terceiro Jogar, o nobre Deputado 
affirmou que o governo do Sr. Muniz Freire 
era o deum tyranno, e eu ponderei logo que 
essa tyrannia era tal que se mantinha com 
cento e tantas praças de policia ..• 

0 SR. ALFREDO V ARELA-Sim, tendo a traz 
da si o poder federal. 
- 0 SR. GALDINO LORETO- ... sendo aliáS O 

nobre Deputado o primeiro a dizer que esse 
era todo o e1fectivo do corpo de policia do 
Espírito Santo. 

Sr. Presidente, nem o governo do Sr. 
Muniz Freire é burlesco ... 

Ü SR. ALFREDO VAitELA-V. Ex. me quer 
obrigar a . uma cvusa constran(l'edora, qu.e 
vem a ser sustentar o q.ue eu disse na tri
buna com a palavra dos coUegaa de V. Ex., 
representantes do Espírito Santo ! 

o SR. GALDINO LORETO- ... nem a Consti· 
tuição de Espírito Santo merece as accusa
ções que S. Ex. fez ... 

0 SR. ALFREDO VARELA- Vou citar, de 
hoje em deante, não palavras minhas, mas 
sim palavras de actuaos represent::tntes do 
Espírito Santo. E' obra para breve. 

0 SR, GALDINO LO RETO- Acredito que V. 
Ex. não poderá trazer provas convincentes. 
E o que ê verdade é que dous de meus col
legas, pelo menos, não fizeram par~e da 
Constituinte do Espírito Santo -nesse tempo 
eram opposicionistas- e, por consequencia, 
não toem responsabilidade alguma na orga
nização da Constituição. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Refiro-me á ter
ceira parte. 

0 SR. GALDINO LORETO-Ah! Ao caso da 
tyrannia? 

0 SR. ALFREDO VARELA-Sim e trarei 
palavras a.utorizadissimas de represent~ntes 
actuaes do Espírito Santo dizendo ma1s do 
eu digo. 

0 SR. ESTAGIO COIMBRA-Não cabe a 
V. Ex. apurar esta questão. 

0 SR. GALDINO LORETO-Não me cabe
diz muito bem o nobre Deputado por Per
nambuco-apurar esta questão. 

Affirmarei que não ha tal tyrannia; que 
essa tyrannia nunca houve o isto demons
trarei com os factos. 

Qual a prova que S. Ex. trouxe? Que alle
gou o nobre Deputado ? 

S. Ex. l'Bferiu-se ao caso do mandado de 
manutenção. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Varios casos CO· 
lhidos em seis dias ! Attenda a Cama.ra. 

O SR. GALDINO LoRETo-S. Ex; trouxe o 
caso do coronel Gentil Homem, apresentando 
esse cidadão a este paiz, como se fosse uma 
féra, um tigre, como um homem ue quem o 
Sr. Muniz Freire estivesse a. treme1• dfl 
medo no palacio da Victoria ! 

Não Sr. Presidente, o Sr. coronel Cai• los 
Gentil' Homem não é essa féra descripta 
aqui pelo nobre Deputado. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Mas eu não disse 
semelhante cousa; ao contrario, eu disse que 
é um distincto cidadão. 

I 0 SR, GALDINO_ LORETO - f! Sr. O~l'One0 Gentil Homem nao é esse tigre, pmtadr 
pelo nobre Deputado,_ de que ~e ~ossa toe 
receio ; pelo contrariO, e~~e Cidadao o qua 
deseja é um accordo e nao a luta., para s 
qual o nobre Deputado o incitou com seu 
conselhos. 

Justamente quando o Sr. coronel . Gentil 
Homem não quer sinão o accordo, deu.-lhe 
o nobre Deputado o melhor dos conselhos, 
aconselhando a rosistencia ? 

0 SR. ALFREDO VARELA- Rosistencia 
legal. 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 nobre Depu
tado prestou a esse homem um máo ser
viço ; foi alli tirar-lho a tranquillidade. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Oh! Pois si elle 
não a tem ba dous annos ! 

0 SR. GALDINO ·LORETO-Que fez O nobre 
Deputado ? Perturbou o accordo que era 
possível fazer-se. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Como possível? 
Elle trabalha ha dous a.nnos para conseguir 
o reconhecimento dos seus direitos e, apezar 
dos esforços que tem empregado, ainda não 
o conseguiu ! 

Já vê o nobre Deputado que isto de ac· 
cordo é uma fantasia. 

0 SR. GALDINO LORETO-Acaba. de dizer O 
nobre Deputado que isto é uma fantasia ! 

0 SR. ALFREDO VARELA-Perfeitamente. 
0 SR. GALDINO LORETO-Que dil•á. O nobre 

Deputado si eu lhe provar qns esse homem 
não desesperou de um accordo, que o dese
java e que só esse conselho fuuesto que lhe 
dera o nobre Deputado veiu pertm•bar qual
quer intervenção amistosa ? 

0 SR. ALFREDO VARELA-Mas quem disse 
issoaV.Ex? · 

O Sa. GA.LDINo LoRETo-Quem disse? 
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0 SR. ALFREDO VARELA-Não está aqui 
no jornal da Capital, dizendo, das suas co
lumnas, que Gentil Homem ia resistir? Prom
ptifiquei-me, dada esta circumsta.ncia., a ir 
ajuda.l·o. 

O SR. GALDINo LoRET0-0 nobre Deputado 
n.conselhou. 

O SR. ALFRimo VARELA- Sei quo re-
8lstirct pehLs armas. Resista ; na qualidade 
de cidadão, irei ajudai-o. 

.Ahi está a resposta a V. Ex. 
Elle já esta v a decidido a resistir. 

0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex, està mal 
informado ; está interrompendo a quem 
pôde demonstrar cabalmente o contrario. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Vamos ouvil-o. 

0 SR. GALDINO LORETO-Fui procurado 
este anno, na Victoria, pelo Sr. coronel 
Gentil Homem que pediu a minha inJoer
vençfLo, para quo es~e accordo se verificasse, 
visto ser este o seu desejo. 

0 SR. ALFREDO VARELA-lsto mostra as 
boas disposições deste cidadão. 

E nem assim obteve esse accordo, o reco
nhecimento dos seus direitos! 

O SR. GALDINO LoRETo-Procurei então 
o Dr. Moniz Freire, a quem encontrei nas 
melhores disposições. 

Mas a verdade é que o sr. Coronel Gentil 
Homem, tendo combinado encontrar-se com
migo pm'<t recelJer a resposta, retirou-se no 
ditt seguinte, sem que a respeito pudessemos 
conversar. 

Julguei aliás que tudo já estava. resolvido 
em Piúma, pela lingm1gem que elle cmpre· 
gou, qu:mclo me decla.rou que estava dis
posto a entregar todo o archivo municipal do 
Pi(una, e que pedia apenas uma rectificação de 
limites entre os municípios de Piuma e Rio 
Novo. 

Neste ultimo ponto até, o Sr. Muniz Freire 
declarou-me quo sendo isso da. competencia 
do Congresso, níio croaria o menor embaraço, 
esbndo, porém, prompto a fazer o quo de si 
dependesse. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Quando se deu 
isso ? 

0 SR. GALDINO LORETo-Em março. 

0 SR. ALFRBDO VARELA-E immediata
mento ma.nclou occupar manu m-ilitari esse 
município. 

0 SR. GALDINO LORETo-Devo dizer mais 
ao nobre Deputado que ainda este mez 
recebi do Sr. coronel Carlos Goulil Homem, 
um telegr·a.mma em que solicitavct a mi
nha intononr,Ko para um acciírdo honroso ... 

0 SR. ALFREDO VARELA-ISso prova as 
boas disposições desse homem. 

0 SR. GALDINO LORETO-... um outro te
legramma, de um amigo do município vizi
nho, solicitando tambem a minha iuterven· 
ção para que se fizesse um accôrdo hon· 
roso para o coronel Gentil Homem. 

Ora, Sr. Presidente, ou respondi ao meu 
amigo. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Do ultimo tele· 
gmmma elle não teve resposta de V. Ex.; 
disse-me elle. 

0 SR. GALDINO LüRETo-E' exacto, mas 
telegraphei ao amigo que se interessava por 
elle, dizendo-farei o possível. 

Mas, eis quando vejo nos jornaes desta 
Capital um telegramma do Cachoeira do 
Itapemirim, dizendo que o S1'. coronel Gim
til Homem seguia de Cachoeira de Itapemi
rim para Piúma, em companhia de S. Ex. 

0 SR. ALFREDO VARELA- E quo mal 
h a via nisso ? 

0 SR. GALDINO LoRETO-A intervenção já 
era do nobre Deputado. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Mas que mal 
havia nisso~ Quando eu telegraphei ao pre
sidente, pedindo-lho que retira><se aquella 
força, que não mantivesse aquelle acto de 
prepotencia, que está assustando a popula
ção, a resposta foi a. evasiva que V. Ex. 
conhece, e que eu citei da tribuna. 

0 SR. GALDINO LORETO-EU devo dizer ao 
nobre Deputado, já quo vou sendo conduzido 
nas observações que tenho a fazer pelos apar
tes de S. Ex., de v o dizer que o telegramma 
do nobre Deputado teve uma resposta quo 
deixa â evidencia a tolerancia do Sr. Moniz 
Freire. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Tolerancia! E' 
curiosissimo ! 

0 SR. GALDINO LORETO-Tolerancia,e devo 
dizer ao nobre Deputado: si S. Ex. me di
rigisse um telegramma naquellas condições, 
sendo eu presidentP do Espírito Santo, não 
ll1e daria resposta 

0 SR. ALFREDO VARELA- Até onde vae a 
intolorancia ! Um cidadão faz uma solici
tação em bons termos,e não merece resposta? 

O SR. GALDINo LoRETo-Em bons termos? 
Eu vejo no telegramma de V. Ex. uma in
timação. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Onde ? 
0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex:. diz-as

sombroso l 
0 SR. ALFREDO VARELA- Pois assombroso 

é intimação? Referia-me a um acto de 
prepotrmcia do Governo. 
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0 SR, GALDINO LORETO - Não houve 
prepotencia alguma; V. Ex. não conhece os 
termos da questão. 

Sr. Presidente. o que se deu no município 
de Piúma, foi isto: o Sr. coronel Gen
til Homem, segundo palavras mesmo do hon 
rado Deputado pelo Rio Grande do Sul, traos· 
feriu a séde do governo municipal de Piuma 
para o povoado do Roo.eio. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Jâ não ê fa
zenda, como se disse outro dia ? Agora é po
voado? 

Registre-se, ê importante esta distincção. 
0 SR. GALDINO LORETO-Pôde registral-a, 

não ha inconvenient.e ; isso não altera os 
termos da questão ; o que importa é saber si 
um conselho municipalpôde mudar a sua 
~éde da villa para um povoado. 

0 SR. ALFREDO V ARELA dâ um aparte. 
0 SR. GALDINO LORETo-E' muito simples ; 

V. Ex. que leu a Constituição do Espírito 
Santo, e que mostrou-se tão versado ..• 

0 SR. ALFREDO VARELA- Não me mostrei 
versado ; o que fiz foi uma boa galhofa com 
ella, porque a peça é para isso. 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 
0 SR. GALDINO LoimTo-A Casa vê logo, 

Sr. Presidente ... 
0 SR. ALFREDO VARELA- Vê logo, não j 

é prec~so ver com o texto legislativo. 
0 SR. GALDINO LORETO-Mas antes do 

texto legislativo toda gente vê logo que um 
conselho municipal não pôde erigir povoados 
em villas. 

Eu mostrarei a V. Ex. com a Con· 
stttuição, e com a lei de org~1nização muni
cipal do Estado, que o Rodeio não está nas 
condições de ser séde do governo municipal. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Isto é uma tan· 
gente pela qual V. Ex. procul'a mcapar. Eu 
mostrarei com a Constituição na mão. 

0 SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre Depu· 
tado que dirij11.-se á Mesa. A discussão não 
pôde continuar por dialogo. 

O SR. GAJoDINO LoRETO- Diz o art. 23 da 
Constituição: 

«Serão considerados na categoria de ci
dade todos os nucleos de popula,ção superior 
l'l. duas mil almas, prosperas pelo seu com
mercio e industrüt. » 

O SR. ALFREDo VARELA- Mas i~>to é um 
sophisma. 

0 SR. GALDINO LORBTo-Sophisma, como?! 
V. Ex. está me fazendo uma injuria e não 
tem o direito de fazel-a. Sou inc;1paz de 

Vol. J 

sophismar. Sophisma farâ V. Ex., perdôe-me 
que lhe faça a reprezalia. 

0 SR. ALFREDO VARELA-EU provarei que 
é sophisma ! nem tenho outro meio de quali
ficar esse modo de dis'luti.r de V. Ex. 

0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex. pediu-me 
que citasse o artigo da Constituição e eU 
estou satisfazendo. 

0 SR. ALPREDO VARELA-Mas esse artigo 
nada tem com a mudança da séde de mu! 
nicipio. 

0 SR. GALDINO LORET0-0 nobre Deputado 
estâ apaixonado. 

0 SR. ALFREDO V ARE LA-Tenho esse modo 
assim de fàllar, mas sou no fundo pacifico e 
amoravel. Não sou como o Sr. Muniz Freire, 
unctuoso, como sabe ser, mas violento para 
opovo. -

0 SR. GALDINO LORETO-Estou a lBl' tre
chos da Constituição e S. F.x. diz logo que é 
sop hisma. 

O nobre Deputado, com a illustração que 
tem, deve ver que está me fazendo uma in
juria. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Dizer que está 
sophismando, não é injuriar. 

0 SR. GALDINO LORETO- «Art. 24, Terão 
a ca·fiegoda de povoações os nucleos de po
pulação inferior a mil habitantes, e de villas 
os que estiverem no meio termo entre as 
povoações e cidades. 

Art. 25. Quanto â acção política local, o 
Estado será dividido em tantos municípios 
quantas forem as cidades e villas, que lhes 
servirão de sédes. » 

Ü SR, ALFREDO VARELA - 0 que terá isto 
com a mudança de séde do município? (Pausa). 
Vejam que reJaccão bonita ! E' a mesma da 
Constituição do Estado. 

0 SR. GALDINO LORETO-Estâ V. Ex. a des
locar os termos da questão. 

I-Ia pouco pedi)l·me que citasse o artigo 
em que se demonstra a evidench que V. Ex. 
não tem razão. Então o artigo da Constitui
ção não diz que as villas servirão de sêde 
de município ? 

E' o que está dii;o aqui, pôde ser que o 
nobre Deputado entenda de outro modo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Isto é uma tra
palhada que ninguem entende, 

0 SR. GALDINO LORETO-AS villas servirão 
de séde de município, diz a Constituição ; e a 
séde do município é onrle funcciona o Con
selho Municipal. 

0 SR. ALFREDO VAREI,A - Leia outros 
artigos. 
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0 SR. GALDINO LoRETO- Não preciso ler 
mais. O nobre Deputado acha muito consti
tucional que o Conselho Municipal mude u. 
sua séde de uma villa para um povoado ~ O 
nobre Deputado poderá affirmal' que seja 
para o povoado do Rodeio quo não tem mil 
almas~ 

0 SR. ALFREDO VARELA~Tem muito mais 
do que isto com os arredores. 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 nobre Depu
tado já está fallando em arredores ! 

Pois então, quando se quer fazer uma villa 
ou cidade vae se contar com os arredores ~ 

0 SR. ALFREDO VARELA-EU responderei a 
este ponto da tribuna, lendo a Constituição. 

0 SR. GALDINO LORET0-0 Rodeio não tem 
mil almas. Quu.l é a população deste povoa
do~ (Pausa). O nobre Deputado chegou de lá 
ha poucos dias e pôde muito bem dizer qual 
a população do Rodeio. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Não pude me 
occupar com isto. 

O SR. GALDINo LoRETo-Fui juiz muni
cipal de Benevente, estive no Rodeio e sei 
perfeitamente bem a sua população. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Só se pôde ve
rificar por meio de estatísticas. 

0 SR. GALDINO LORETO- Eu procurarei 
demonstrar que semelhante tl'ansferencia ... 

0 SR. ALFREDO VARELA-Eu quero ver o 
que V. Ex. diz sobre este famigerado coro
nel Vlrgilio Silva. 

0 SR. GALDINO LORETO~Fica, portanto, 
elucidado que o coronel Gentil Homem não 
podia mudar a séde do município de Piúma 
para o Rodeio, em virtude da organização 
municipal. O nobre Deputado não será capaz 
demostrar que semelhante transferencia pu~ 
desse ser levada a effeito legalmente. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Mostrarei ela 
tribuna. 

0 SR. GALDINO LORETO-Em uma villa ... 
0 SR. ALFREDO VARELA-lsto é um SO-

phisma. · 
0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex. volta a in

sisti!• que isso é sophisma. Eu posso ser ener
gico na minha resposta, posso ser firme 
nessa mesma resposta, mas não faço umu. in
juria ao nobre Deputado. 

O SR. ALFREDO VARELA- Perdoe-me. 
Absolutamente não ha injuria,affirmando que 
em um argumento ha sophisma. 

0 SR. GAI,DJNO LORETO-E eu continúo a 
julgar que isto é um<1 injuria. 

0 SR. PRESIDENTE (tangendo os lympanos) 
~A Mesa não pormittiria quo ao nobre Depu· 

tado fosso feita uma injuria, sem chamar á 
ordem o Deputctdo quo a tivesse feito. 

0 S!t. GALDINO LORETO-EU affirmo que 
dizer-se qué alguem usa de sophisma é in
jul'ia, porque no sophisma ha sempre má fé, 
e eu estou fallando ele muito boa fé. 

E' preciso distinguir o paralogismo do so-
phisma. . 

Continuando a,s observações feitas, devo 
dizer ao nobre Deputado que me colloco no 
terreno ela calma para fa,zor · as affirmações, 
em resposta a S. Ex., sem procurar, fazel-o 
no terreno dos doestos ; serei, entretanto for
çado a repellir o que o nobre Deputado disser 
nesse terreno. 

0 SR. ALFREDO VARELA -..E é essa dis
cussão que convêm. 

O Srt. GALDINO LortETO- O conselho mu
nicipal, portanto, não podia mudar a sêde 
do municrpio ; e, pela lei de organização 
municipal, um dos motivos da perda do 
cargo de governador municipal é a falta de 
comparecimento ás SJSsões durante tres 
mezes. Ora, a pretexto da mudança da sêde 
do município, deixou o coronel Gentil Ho
mem de comparecer ás sessões, que só se 
podiam realizar na sêdo -legal, acabando 
por perder o cargo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- 0 contrario 
disto affirmou a Côrto de Justiça do Estado. 

0 SR. GALDINO LORETO - A proposito 
V. Ex. mostrou um mandado de manutenção 
de posse para o coronel Gentil Homem, que 
tinha de facto a posse de um edificio no 
Rodeio. 

0 SR. ALFREDO VARELA -Eu lerei da 
tribuna o mandado. 

O SR. GALDINO LoRETO- Mas V. Ex. 
tem o original ou cópia ~ 

Isto é que é preciso saber. 
Seria o proprio original o papel a que 

S. Ex. se referiu~ 
O juizo possessorio tem um processo. O . 

mandado é intimado ás partes, ha embargos, 
ha sentença, etc. 

O que vejo é uma trapalhada, 
Quer o nobre Deputado que um mandado 

ele manutenção tenha o effeito de um man
dado do immissão de posse ~ 

Quer· o nobre Deputado que por um sim
ples mandado que não foi intimado ás 
partes, nem julgado por sentença, submetta
so o governo do Estado a todas esgas illega
lidades ~ 

0 SR. ALFREDO VARELA- V. Ex. ainda 
não disse quaes são as illegalidades. V. Ex, 
acabou de dizer que não sabe, que é uma 
trapalhada. 
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O SR. GALDINO LoRETO- Eu me refiroDepuhdo nos offereci:1 a prova de que quem 
ao proce:>so. O nobre Deputado f<tllou em pôde ser accusado dessa f<tlta é S. Ex. o Sr. 
mandado lle nmnutenção. Ha sentença do Deputado r:elo Rio Gmnde do Sul. 
Po1lor Judiciario? 0 SR. ALFREDO VARELA-E' curioso! V,t

0 SR. ALFREDO VARELA- Voltarei 
tr·ibuna. 

á mos ouvil-o. Mas então aconselhar a um ci· 
dadão que, mt conformidade das leis, resista 
aos prepotentes, rj acto cb desli:m.ldade ? 
Depois chegando a Cachoeira de Itapcmirim, 
querendo conciliar, convidei o presidente a 
retirar a força. 

O SR. GAr.DTNO LoRETO- Hn, sentença de 
la i nstan c ia'? 

0 SR. ALFREDO VARELA- Sem duvida. 
0 SR. GALDINO LORETO- 0 que houve 

foi indeferimento. O Sr. Gentil Homem re
quereu mandado de manutenção ao juiz de 
Benevente ; este indeferiu o requerimento 
por entender que eram illegacs os seus fun
damentos. 

O Sr. Gentil Homem aggravou pam a 
Côrte de Justiça quo mandou conceder o 
mn.nd<tdo; ella entendia que o juiz não podia 
dar indeferimento, qne sô depoi,; dos embar
gos etc., porlerin, ser julgada, improcedente 
por sentença a acção possessoria. 

Ora. nada disso houve a não ser a expe
dição do mandado. Iniciou-se uma acção em 
que não S3 proseguiu. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Voltarci á tri· 
buna e provarei que V .Ex. está confundindo 
tudo. 

O SR. GALDINO LoRETO- Entretanto, o 
competontc para requisita.e ao Poder Exe
cutivo a força necJssaria para manter seu 
prestigio c sua autoridade, no caso, era o 
juiz e não o nobm Deputado pelo Rio Grande 
do Sul. 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Si OS juizes, nJ 
Estado de S. Ex., são o quo V. Ex. s~tbc,o 
que iriam ei!es fttzer quando se trata do po
deroso chefe da terra ? 

0 SR. GALDINO LORETO-Já ago:•a O nobre 
Deputado reconhuce quo o Poder Judiciario 
n'í.o reclamou contra o Poder Executivo, não 
requisitou cousa alguma, porque, pelo que 
se conhece, quem espontaneamente assom
beou-se contra esse supposto dcseaspcito, foi 
S. Ex., em seu tebgramma. 

o SR. ALFREDO VAn.ÉLA- v. Ex. não ou
viu o meu discurso. 

0 SR. GAWINO LORETo-Ouvi C até notei 
mas contradicções ; ouvi V. Ex. dizer ter 
telegraphado espontaneamente ao Sr. Gentil 
Homem .•. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Omlc csH a 
contradicção ? 

O Srt. GA.r,DINO LoRETo-AC'onselhando-o á 
rcsistcncia e pedindo-lhe conducção para 
Cachoeira. Pouco depois o nobre D:;putado 
accusou de falGa dil lealdade ao D1•. Muniz 
Freire e accusou justa.mcnte quand.o o nobre 

O SR. GALDTNO LoRETO- O nobrJ Depu
tado disse que expediu o seguinte telogramma 
ao Sr. Gentil Homem : 

«Sr. coronel Gentil Homem-Sei que man
terá pelas armas mandado Teibunal. Resista. 
Irei ajudar. Póde mandar conducção Ca
choeira~ Responda.- Varela.» 

O SH .. ALFREDa VAlmLA -- Onde e~lti a 
deslealdade. 

0 SR. GALDINO LORETo--Ora, Sr. Pl'esi
dentc, o nobre Deputado é quem dz que 
faltou á verdade, porque S. Ex. mesmo diz 
que foi espontancamoutr, teleg-raphando, 
porém, ao Sl'. l\1uniz Freire a1Iirmando quo 
fui a chamado ! 

Pergunto a S. Ex. si acha honesto p:·o
curar illudir assim a l.Joa fé do Presidan te ? 

0 SR. ALFREDO VARELA-E' lllll honestis
simo meio conciliado!' de conseguir as co usas, 
pi•incipalmente quan,lo confessei da tr·ibuna. 
(Soam os tympanos.) 

O SR. GAI,DINO LoRETO- Perdoe-me o 
nobre Deputado, isto pôde ficar muito bem a 
um cavalleiro andanto da democracia, mas 
não a quem se inculca Messias da regeneração 

0 SR. ALFREDO VARELA dá um aparte. 
(Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre 
Deputado que a hora está terminada. 

0 SR. ALFREDO V AR ELA - Não me pôde 
impres~ionae o qualificativo, porque quem 
tem elogios, como V. Ex., para o Sr. lVIuniz 
Freire, nií.o pôde ter em seu voca!Julario pa
lavrc\S que sirvam p:1l'tt meu panegyrico. 

0 SR. GALDINO LORETO-Não faço panc
gyricos. (Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! Quem está 
com a palavra é o Sr. Deputado pelo Espí
rito Santo. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Não SOU Messias 
da 1·egenernçã.o; sou um homem que pro
testa no meio ucsta tyrn.nnia. (Soam os tym-
panos.) · 

0 SR. PRESIDENTE-Peço atl.enção. 
0 SR GALDINO LORETO-Sr. Pre.'idente, 

faço justiça ao Sr. Muniz Freire. 
S. Ex. acecditou que o nobre D3putado 

fôra clnmado, po1·que, si soubesse que a in· 
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tel'Venção era espou tane<1, não tel'ia a tole
ranci:.t d.e pass:.tr este telegrarmmt: 

«Não sei a que mandado de manutenção 
refere-se vosso telegramma. Peço que tor
neis preciSit reclama(,lão . Saudações . -11-fu
niz Freire .» 

0 Sr-t. AL!'REDO VARELA-Ma.s si h:.t dons 
annos que elle mantém e>ta luta! 

Isto é uni <wto d.e hypocris.ia, diga-se tt 
verdatlo (soam os tympanos) o ninguem sabe 
melhor que V. Ex. lias violencías do que 
usa o Sr. Muniz Freire . 

0 Srt. PREGIDENTE- Attenção ! Quem tem 
a pahtvra é o Sr . Deputado pelo Espil'ito 
Santo. 

Lembro ao nobre Depu~ado que a hora 
csL<í. de lm muito excedida . 

UM SR. DEPUTADO-Mas não ha O que 
fazer. 

0 SR. PRESIDENTE-O que vigora ê o Re
gimento. 

O Sn,; GA.LDI NO LoRETo-Não ha o que 
fazer e, neste caso, eu pediria uma proro
gação . 

O SR. PP,ESIDENTI'J-Não posso acceit:1r o 
pedido, porque a hor<1 elo expediente é im
prorogavel. 

0 SR. GALDINO LOHETO-Peclirei então :1 
])alavra par<1 uma explicação pessoaJ, porque 
lí mais isto o que estou fazendo , do que a 
defesa do Sr, Muniz Freire, pela minha so
lidariedade, porque t enho servido sob sua 
direcção desde 1890. 

Tenho tido divcrgenchs, nã.o affit•mo que 
elle é infinitamente perfeito, impeccavel, in
fallivel; mas venho dizer que não sou polí
tico quo antte a me perder em labyrinthos 
de deta.Jhes; tenho um ponto de vista de con
juncto; c é de accôrclocom esse ponto devi.:;ta, 
com esses traços geraes de uma política que 
S. Ex. mesmo não se atreve a accusar de 

' deshonesta e na busca que fez se limitou tt 
accusaçõcs que não podem incommodar, que 
estou procedendo. 

0 SR. Ar,FRJWO VARELA-Não foi busc:.t, 
foram <tpenas seis dias de passagem . 

0 SR . GAJ,DINO LORETo-Estou, portanto, 
Sr. Presidente, a dat• as razões por que 
t enho até hojo mantido solidariedade com o 
Sr. Muniz l''reirc, não obstante algumas di
vergencias do detalhes que tenho tido com 
S. Ex. e que não tenho duvida em confessar, 
porque não estou a apoiat• servilmente o 
Sr. Muniz Freire, como a nem um governo. 
Entendo que um n.poio nestas condições não 
seria honroso a S. Ex. e muito menos a 
mim. 

Por consequencia, o que estou aqui a fazer 
não ü um panegyrico ; é, por assim dizer, 

umtt defesa pessoitl, minha, si assim se pôde 
chamar, poeque as accusações feitas não 
podem rttingir ao nobre presidente do Es 
tado do Espírito Santo. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Üh! Que olym
picJ. figura ! 

0 SR. GALDINO LORETo-Requeiro, pois, lt 
prorogação d.a lwra . 

O SR. PRESIDENTE-Não posso consentir 
na prorogação . V. Ex. t erá alguns minutos 
ele tolern,ncia para concluir o seu discurso , 
poclenuo ficar io.scripto para continuar com 
a p::tlavm na hora do e:~pedierite d<1 pro
xtma sessão . 

O SR . GALDI NO LORETo- Mas, Sr. Presi
dente, depois que o Sr. coronel Carlos Gentil 
Homem julgou-se competente para mudar a 
séde do governo municipal, de Piuma para o 
llodeio, o Congresso do Estado, ao qual 
tinha sido presente a representação dos go
vemos mtmicipaes, de Piuma e Rio Novo, 
ped.indo <~ SJlução do litígio do limites que 
existia entre esses municípios, fez uma recti
ficação que attingiu aos municípios dePiuma, 
Rio Novo e Cachociro de Itapmnerim . 

Or:1, n Congresso elo Espírito· Santo t inhn. 
compctcncia p<1ra f<1zcl-a. Ainda hontem ou 
ante-hontem o nobre Deputado leu um artigo 
da Constituição que dava esta competenc i<1 
ao Congresso. 

0 SR. ALFREDO V AR ELA - Mas o caso es
capa a esta competencia. 

O SR. GALDINO LoRETo- Sr. Presidente, 
a questão de limites entre os municípios de 
P iuma e Rio Novo ê antiga . 

Havia um nucleo, com o nome de Vone· 
zuela, que era disputado pelos dous muni
cípios ; o Congresso Legislativo resolveu 
encorporar esse nucleo a Piumn. e uma parte 
de Rode lo a Rio Novo. 

Mas, diz a Constituição : 
«Art. 43. As attribuições do Congresso 

são: 
(Entre outras) -decidir as questões que 

forem suscitadas pelos municípios, por occa
sião da revisão de seus limites .» 

O Congresso ainJa não tinha feito a revisão 
dos limites dos municípios de Piuma e Rio 
Novo, o lWglo existia ; per consequencia., o 
Congresso fez a r ovisão dos limites desses 
dous municípios ..• 

0 Sn. , ALFREDO VAUELA-Absolutamen te 
não é a hypothcse. 

O SR. GALDINo Loi~ETO- ... in corporou o 
Rodeio ao município de Rio Novo e o clis
tricto de Venezueln, ao município de Piuma. 

Ora, diz o nobre Deputado que não ê 
a,ssim. 
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O art. 5" da lei de organização municipal 
diz: «Os limites serão os mesmos já traça,.. 
dos, deliberando o Congresso sobre aquelles 
em que houver litigio ; resolvido este, só 
poJerão ser alterados de novo os limites nos 
casos do art. 26 da Constituição do Es
tado». 

Ora, ha algum acto do Congresso resol
vendo litígio entre o município de Piuma 
e o de Rio Novo antes deste que o nobre 
Deputado accusa de pro potente, apoiando as 
allegaçõ_es do coronel Gentil Homem ..• 

0 SR. ALFREDO VARELA-Pl'Ovarei o que 
disse da tribuna. 

O SR. GALDINO LoRETo-V. Ex. não prova 
cousa alguma. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Provarei; volto 
á questão e hei de dizer algumas cousinhas 
novas sobre o Espírito Santo, já que V. Ex. 
o quer e o provoca. 

Não ficarei no pouco que disse: estotl es
perando uma boa remessa de documentos. 
Aquillo foi colhido em seis dias apenas. 

0 SR. GALDINO LORETO -Sr. Presidente, 
o nobre Deputado eskanhou artigos da Con
stituição do Estado do Espírito Santo, e entre 
os artigos que S. Ex. leu como podendo pro
Yocar o riso, como sendo burlescos, como 
prova de suas affirmações, estão os artigos 
que dizem: 

«Art. 30. A acção política do Estado será 
exercida por seus orgãos,que terão os auxilia
res necessarios á boa administração dos di
versos ramos do serviço a sen citrgo. 

Art. 31. Esses orgãos são: o congresso 
legislativo, o presidente, a policia e a. ma
giscratura. » 

Este foi um dos artigos que escandalizaram 
S.Ex. ; não vejo, entretanto, raziio pa1'a tal. 

0 SR. ALFREDO V ARELA - Não li OSSO 
par<1 provocar o riso, e sim o li péLl'i1 
mos·trar a contraclicção com o <1l'G. 60, si 
me não engano. Tenha V. Ex. <L bondade 
de ler. 

O SR. GAr,mNo LoRETO -Hei do ler, c 
V. Ex. verá que não ha contr<Ldicção. 

Bem ; este, ao menos, já não provoca o 
riso. 

O SR. ALFREDO VARELA- Creio que é o 
art. 60. 

O SR. GALDINO LoRETO- «A policia do 
Estado, cujo objectivo é a manutenção da 
ordem, da paz e da tr•anquilidade publica, 
ser&, J.iriaida por um chefe de noneação do 
presidente o de sua immodiata confiança. » 

0 SR. ALFREDO VARELA- Dê-me V. Ex. 
licença que eu mostre onde está a contra
dicção: em um ponto se diz a policia é inde
pendente e em outro ponto se diz que não o 
é. (Lendo) «A policia do Estado, cujo obje
cti v o é a manutenção da ordem, da paz e d<~ 
tra.nquilidade publica, sei•á dirigida por um 
chefe de nomeação do presidente e de sua 
immediata, confiança. » 

0 SR. GALDINO LORETO-Foi O que acabei 
de ler. 

O SR. Ar,FREDO V ARELA - Noutro arMgo 
ainda se diz: 

« A policia se1·á.um ramo da aclministração 
superior, ao qual incumbe a vigilancia da 
ordem.» 

Si é organização independente, como é 
dependente ? ! Eis a contradicção. 

O SR. GALDINO LoRETO- O nobre Depu
tado veréí que não se podia fazer de outra 
fôrma. 

S. Ex. estranhou que a Constituição do 
Espírito Santo se afastasse daquell::t classic:t 
divisão de poderes em Legislativo, Executivo 
e Judicial'io, dessa trichotomia ... 

O Sn:. ALFREDO VARELA- Não, não tenho 
adoração por tal cousa, muito ao contrario. 
Agora. o que critico é <1 contradição. 

0 SR. GALDINO LOIWTO- S. Ex. cstmnha 
ainda qne o chefe de policb, não .ubç;tante 
ter attribuições privativas e independeu tos 
e esphera cie acção perfeitamente distincta, 
mt fórmct do art. 32 ..• 

0 S1~. ALFREDO VARI,LA-Scja dependente. 
0 SR. GALDINO LORETO- ... seja de 110· 

me<tção do presidente do Estado ... 
0 SR. ALFREDO VARELA- Está ahi o laço 

de dependencia : que maior dependencia que 
esta.? ! 

0 SR. ALFREDO VARELA - Não foi com 
esse intuito que o li ; V. Ex. ha de ver o 
meu discurso publicado na integra. 

0 SR. GALDINO LORET0-0 nobre Deputado 
diz que ha dependencia, pot•que o chefe é no

ha de meado pelo presidente ... O SR. GALDINO LoRETo- E V. Ex. 
vm· que sou muito leal. 

Diz o arL 32: 
«Cada um delles terá suas attribuições 

privativits e independentes e sua esphBP<L ele 
acção pel'fei t<1mente distincta. » 

S. Ex. citou depois nm outro tLrtigo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- E é da illlll10• 
<:lia ta confiança deste. 

0 SR. GALDINO LoRETO- ... mas Clll mui-. 
tas con:>tHU:íÇões de Estados quem nomeia os 
membros do Pode!' Jmliciario é o Chefe do 
Poder· Executivo. 
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o Srt. ALFREDO VARELA - Em parte al· 1 O SR. ALFREDo V ARELA dá um aparte. 
guma do mundo '!' policia, ê ?IJ;ão indepen· o SR. GALDINO LORETO- Não sei quere· 
dente: isto é um d.Bp:wattl pohtwo ! sponder ao nobre Deputado, quando todo o 

o SR. GALDINO LoRETO -.V, Ex. queira paiz, fazendo justiç:J., re~onhece no Dr •. Mu-
- niz Freire um homem de talento e de rllus-ouvü• ... 

0 SR. ALFREDO VARELA- ,Policia conver· 
tida em orgão iedependente ! 

Onde se viu isto? ! Lamento até que um 
homem do valor intellectuaL do V. Ex. 
perca tempo em sustentar absurdos desta 
ol'dem! 

O SR. GALDINO Lo:R.ETO- Devo dizer ao 
nobre Deput<tdo quo lhe dei, na ultima sessão, 
o menor numero de apctrtcs possíveL. 

O SR. ALFREDO VAR.ELA - Estou dando 
provas de quo V. li:x. rue merece muito. 

0 ~'t. GALDINO LO RETO-E aSJÍlll procedi 
par,t r<·~ i~terromper os seus ra?iocinios. 

Mar ·\izra eu, os tr,ttados d1zem que ha 
dous p~düla3: o Legislativo, que llelibera, .e 
o Executivo, que executa; de~tacando ~epors 
cert'w attribuições do Executivo constrtuem 
um r-~omo desse poder a que chamam Poder 
Judiciario. . . 

Que muito é que as attribuições da po~1~1a 
d'Qstacadas cons&ituam u_m ramo d~ adm~~IS· 
tràRão superior, um org~o d11 :tcçao poh~rca 
do h'.stado, cujas funcçoes SeJam relatrva· 
mente independentes ? 

0 SR. ALFltEDO YARELA dá um aparte. 
0 SR. GALDINO LORET0-0 nobre Deputado 

fez accusar:ães de detalhes da Constituição ; 
s. Ex. não~ se refer~u á estructurada Consti· 
tuição. 

E' certo que ha ahi artigos que, ~up
primidos, não fariam falta porque. !nurtas 
nossas disposiç~ões estão na Constrtmçao Fe 
deraJ. . . . . -· .. 

A "Ora o f<tcto dessas du~:posrçoes Ja est<t· 
rem

0 

co~signadas na Constituição Fed~ral, 
ni'io impedi o a reproducção. dellas nas ~rver
Stts estadu:tes. Outros artrgos estabe,ecem 
principio:s geraes do direito. perfeitame~te 
acceitaveis, não podendo ahr haver desvros 
d<t bua lloutrimt. . 

M.ts uma Constituiç'io é um compromrsso. 
o projecto de Constituição, que depois veiu a 
tornar-se uma. r'ealidctde e que o nobre 
Deputado combate, foi org~nizado edec.ref:a.~o 
provisoriamante quando amda. a Constrtmçao 
~a Rspublica. não est:.LVa promulgada. !::>to 
foi em 1890. 

Afllrmavam-se nesse peojecto de Constitui· 
çã.o umas tantas theses, to~n<tva.m-se. u~s tan
tos compromissos; esse proJecto const1 t~m por 
assim dizer, um peogramma de partido e o 
Sr. Muniz Freire, aqui na Constituinte, re
velou-se fiel a esse programm<t, defendendo 
1M! l't:;:;pecLiva:~ tlwseu. 

tração. . 
Si me fosse permittida a represaha, eu 

diria que o actual presidente do Estado .do 
Espírito Santo dispensa qualquer con<Jerto 
favorctvel que de S. Ex. queiea fazm· o 
nobre Deputado. 

Declaro aos meus nobres collegas que me 
causa repugnanci~ entrar em. d?t_!!lhes de 
redn.cção grcunmatiOal da. Constttmçao do Es· 
pirito Santo. 

Eu dewjaria que o nobre Deputa<b viesse 
tratar de theses. 

0 SR.. ALFREDO VARELA- No mais OSSa 
Constituição é cópia de muita . c?usa que ~a 
por ahi ; o que esta tem de orrgmal sao so
mente estes disparates. 

0 SR. BERNAHDO HoRTA-Bem i VOU alle
O'al' o se()'uinte facto: o Dr. JuliO de Cas· 
tilhos declarou ao Sr. Dr. Muniz Freire que 
ia cop.lar a sua Constituição, como a melhor• 
do Brazil, para servir de modelo pai'~ a do 
Rio Grande do Sul. 

0 SR. ALFREDO VARELA-V. Ex. OUViU 
isto do Sr. Dr. Muniz Freire~ 

0 SR. BERNARDO HORTA-Tenho a decla
ração. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Então V. Ex. 
póde accrescental' aos muitos defeit~s que 
elle já tem mais este-o de faltar a ver· 
dado porque a Constituição do Espírito 
Sant; é de 1892, e a do Rio Grande do Sul 
de 1891. 

0 SR. GALDINO LORETO-Mas O projecto 
da Constituiçã.o do Espírito S.tnto é de 1890. 

0 SR. BERNARDO HORTA dá Ulll aparte. 
0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 

0 SR. GALDINO LORETO-Mas, Sr. Presi· 
dente, ou já affirmei que não me Jul~~ria. 
deslourado subscrevenllo esta ConstJturçao; 
e, port:l.nto, penso que o Dr. Muniz. Freire 
não precisétva apadrinhar-se á autorrdade do 
Sr. Julio de Castilhos. Mas, uma. vez que o 
nobre Deputado vem dizer quo o Sr .. Dr. Mu· 
niz Freit·o faltou á verdade, sr drsse taes 
palavras ao meu collega de bancada, devo 
dizer as. Ex. que, não do Dr. Muniz Fr~ire, 
mas de uma outra pessoa, ouvi que;~. o .s!. 
Julio de Castilhos achava que a Constrtmçao 
do Espiríto Santo era, sinão a. melhor, uma 
da:s melhores. 

o Sn.. BEI~NA!WO HowrA-"~ melhor. 
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O SR. GALDINO LoRETo-Eu ouvi isto, que Com essa intuição clara sabe-se, a priori, 
era a melhor, mas sou muito cauteloso. nas qual deve ser o objecto de uma Consti
minhas aflirmações. Ouvi dizer que era uma tuição. 
Constituição que se afastava de muitas ou- A acção politica ahi se apresenta como 
tras que se occupam de detalhes, em summa, um fact,o com'plexo, mas fundamentalmente 
que era essa Constituição o at.testado de uma indivisível. Os orgãos dessa acção não teem 
consciencia profundamente honesta; que aqui, nem podem ter essa absurda independencia 
nesta Constituição, para dizer as palavras pretendida pelas antigas theorias; todos elles 
teduaes que eu ouvi, havia ingenuidades se completam, cada um presuppõe todos os 
proprias de uma consciencia profundamente I outros. A differen. ça que ha entre os dous 
honesta. pontos de vista é radical. A divisão de po-

Mas isto dizia-se ao mesmo tempo que se deres, ::tue. er~ o assento imagina~io ~as an_ti
dizia que ella era a melhor, que tinha gene-) gas orgamzaço?s, suppu~ha o edrfim~ SoCial 
ralizações que não se preoccupa v a com de- alevantado sob r e ~m c~r to numer<? de forças 
talhes ... ' h~t.m·~gmeas:-le~'l~latrvas, executrvas .e JU: 

diCtarras.- drscrrmmadas em categorras a 
O SR. ALFREDO VARELA -Até com ar- parte e tendo orgãos que affectassem antre 

ruações; parece uma postura municipal. si uma tal ou qual repugnancia. 
0 SR. GALDINO LO RETO-E depois, senhores, 

o Sr. Julio de Castilhos não precisava copiar 
a Constituição do Espírito Santo, toda gente 
sabe que elle era um homem superior, que 
não precisa v a fazer isso. ~ 

Agora diz o nobre Deputado que a stru
ctura daquella Constituição é a de todas as 
outras. 

A nossa organização constitucional suppõe 
a acção política profundamente homogenea ; 
mas, como todo o organismo comp!exo tem 
funcções complexas, distribuiu essas funcções 
segundo a natureza de sua dependencia e o 
gráo da. respectiva generalidade. 

Ao Congresso Legislativo, como orgão por 
excellencia. de deliberação, . coube a presi
dencia de toda essa harmonia. E' elle quem 
decreta a utilidade dos serviços, quem vota 
os subsídios para a sua manutenção, quem 
dotermioa o contingente que deve cada ci
dadão prestar á obra commum. 

O presidente é o orgão da acção ; com
pete-lhe prover a. todos os assumptos que 
reclamam a immediata. intervenção da auto

O SR • ALFREDO V ARELA - E' uma figura ridade do Estado, e ao seu exerci cio activo 
da olygarchia local. em que a deliberação exige conhecimento 

Peço licença para ler as ultimas pa
lavras com que foi encerrado o Congresso 
Constituinte, pelo a.ctual Sr. Senaclor Cleto 
Nunes, nas quaes elle dá um resumo, uma 
synthese da Constituição, da sua stru
ctura. 

0 SR. GALDINO LORETO lê: dos detalhes. 
<< A nossa Constituição será singularmente Seguem-se-lhe os orgãos incumbidos da 

notada entre todas as da União Brazileira: manutenção permanente da ordem publica 
e do restabelecimento das relaçõas privadas 

lo, pelo seu espírito synthetico em que ne- no terreno do3 conflictos pessoaes. São 
nhuma outra a iguala. Observa-se uma har- funcções accessorias da missão governa
morria incomparavel entre todos os elemen- mental e podem-se resumir na mais ele
tos dessa m•ganização; vê-se que não h ou v e menta r de todas as funcções políticas ... a 
a preoccupação de catar detalhes para fazer garantia da ordem publica. E' assim que 
uma lei, mas, ao contrario, partiu-se de uma para 0 seu exercício são necessarios- um 
intuição de conjuncto para distribuir os de- orgão ele àcção prompta e outro de acção 
talhes de accordo com essa intuição; meditada. o primeiro previne e o segundo 

2°, acabou-se com a anachronica divisão de . provê aos desarranjos da vida habitual, resta
poderes políticos, de onde só se originaram belecendo as nórmas communs e punindo 
distincções obscuras e controversias eternas, quando não é mais possível obter a rapa
sem nunca se chegar a opiniões communs. ração completa .•• » 
A Constituição considera o Estado como um 0 SR. ALFREDO VARELA-Nada disto cor
grande organismo, onde ha uma acção cen- responde com 0 que está na Constituição, 
trai e uma acção local. 

Esta acção determina funcções e exige art. 32, que declara que ha. orgãos indepen-
orgãos-funcções e orgãos de acção mais ge- dentecl. 
ral e outros de acção mais especial. Uma O SR. GALDINO LoRETo- E são indepen
lei fundamental não se preoccupa sinão com dentes, nas suas funcções, como o nobre Depu. 
os vrimoiros, porque elles são como na vida tado vae ver. 
<tnim<Ll . os quo (ll~Lrilmom a villu, e dil'igom ELl fui chefo de polida no Estado do Espi-
vs 11wvmumLm;. dto Santo. O pee3ideute. do Estu.do, pel~ 
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~tuJ.~. não wm neuhJI.ma: acção. ua 
poltcia, a, nio ser na. nomeação do chefe de 
p~~~-~~~~ 
· O.Sa-. Af,F:~EDo VAREI,A.-Veja. que orga.· 
Diz~ .absurda. ! 

O. S,R. GU.J>INo LonmT_o .... Como a.bsurda. 1 ! 
O fi.oto,é. ~~.: nã;o ll~ absu~do ; . ha. bar· 

~ppj<t, • . 
. · OJS&.. AIJ:t.IJ.El.l>O V ~RELA-Como se destaca 
~ m~~onojra. a~ção do goveruo ~ 
· O· Sn. PtUJSIDENTE-Lembro ao nobre 

Deputado que está finda a hora do expe-
dién~. . . 
. O SR. ~ALD~No Lo~ETo- U!lle. VQZ que 

não posso con~inu!'.r, p(J9o a. V. Ex. que me 
cqnsidere inscri~o para f!'Ha.r no expediente 
da. ~xima. sessao. 

O, Sp.. PlUlSIDE;@E......,. V •. Ex. fica.rá inscri)2to 
il~.r.&fà.U!lJ:>,no .exp.e<Ue)lte ~a. proxima sessao. 

emendas apresentadas ao .pr.ojBCbo . .n.i 268; quo 
equipa.ra. os vencimentos dos-· empregad.<$~ :de 
a-lgumas repartições dog Col.'reioB, Infot.mp 
em tempu á Casa. que·não p_(lde,aer ~ntida. 
e:!taresoluQão, e reconBidero o ,meu: aoio;um~ 
vez que verifiquei que taas emendaa,fol'lWl 
ofl'erecid.as a. um projeoto . d,o , senado •. . d&
vendo o dito p~ojecto ser, dovgJ:vJdo· êL- onk'a 
caaa. do .Congr~ com as referidã.lrémendas • 

OQ.DEM DO DIA 

TKA.BALUOS DN C0!1&llS8ÕIUí · 

o St•. Presidente convida. 011·Srs. 
Deputooos. membros dus G.oromisslíes. a, sa 
reunirem_~a trata.ram dos .trAb!ÜhQS que 
lhes estão a.ffeotos.-

Níida mais havendo a. tl'áiar.,.desfttB~ p~ra · 
~bbadp. 2 de ,ja.neiro~e 190~1 . a,.~uini4J,-or
dem do di{\: 

o I!Jr. F.:t:e#!IJ~e~~ _,. cumpre,me Trabalhos de Commissões. 
fll,zer UJn.ílr Q.!)çlf'rM~ 4 Camí'ra. Na sessão Levanta-se a sessão ~s 2. horji.S e 46· rni· 
~~tPJ".rJor d!~sa que aer~ln destae;).d_;;~os as nutos da. tarde. · 

l).CTA DE 2 DE JANEIRO DE 1904 

Pre"sidencia do S1·. Paula Guimartres 
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V'9S, Leonel Filho, Be1·mu•des de Fa.ria, Hen
rique Sa.llol!, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, Nogueira, Lindolpho Caeta.no, Eduardo 
Pimentel, Olegal'io Maciel, 'V cncea!áo Bl'a.ü, 
Rodolpho Pa.ixã.u, Jesuino Cn.1•dozo, Domingos 
do Castro, Valois dB Cast1•o, Francisco Ro· 
meiro, Fernando Prestes, Eloy Chaves, Can
dido Rodrigues, Azevedo M<Lrquos, Rodolpho 
Miranda., Herroenegildo de Moraes Filho, 
Bel'nardo Antonio, Costa. Netto, C<tndido de 
Abreu, F1•anoisco Tolentino, Al>don Baptish, 
Barbosa Lima, Xavier do Valle, Angelo Pi· 
nhei1•o, Victorino :Monteh•o c Vospa.slano de 
Albuquerque. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorin:i, 
Passos Miranda, Anizio de A breu, Bazerril 
Fontanelle, Virgilio Brigido, Frederico Ror· 
ges, Sergio Sa.boya, Eloy do Souza., FoDseca 
e Silva, Paula e Silva, Abdon Mil:wez, Et•
mirio Cou\inllo, Alfonso Costa., Coisa do Sou· 
za., Pereira de Lyl'a, João Vieira, Esta.cio 

· Coimbra, Arthur Orlando, R.odrtgum> Dol'ÜJ., 
Bu.lcão Vianna, Gal'cia. Piro~. Augusto de 
F1>eitas, Tolentino dos Santos, Roit•igues 
Salda.nha., Moreira. Gomes, José Monjat•dim, 

· Mello Mattos, Irineu Machado, Nelson de 

Vasconcellos, Bulhões Marcia.!, Osoa1• Godoy, 
Augu.sto de Vi\SconcoUos, Sá. Freire, Fidelis 
Alvo~. João Baptista, Laurindo Pitta, Hen
rique Bo1•ges, CruveHo Cavalcanti, Bernardo 
Monteiro, Ribeiro Junquoira, Astolpho Du
tt•a., Penido Filflo, carneiro do Rezende, 
Ada.lborto Ferraz, Lamounier Godofredo, 
Camillo Son,ros Filho, C:.üogera.s, Sabino 
Bat'l'JSO, Carval!Io Britto, Galeão Carvalhal, 
Bernardo de Campo<~, Rebouças de Carvalho, 
Gosta Juniol', Arnolpho Azevedo, Amaral 
Cesat•, José Lobo, Leite de Souza, Francisco 
Malta, Alvat•o de Carvalho, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra,. Elyseu Guilherme, 
Soares dos Santos, Juvona l Miller, Ma.rçal 
Escobar, James Darcy, Domingos Mascare
nhas, Alfredo Varolc1.,Diogo Fortuna, Campos 
Cartier e Homem do Carvalllo. 

o Sr. Presidente- Responderam 
á. chamada u.penas 41 Sr.s, Da)!Utados. 

Hoje não hn. sessão. 

De~igno p:m. sogundn.-foil•a, 4 do cOl'l'ente 
a mesma. ordem do dia de hoje, isto é : • 

Trabalhos de Commissões. 

.. 

.. ~ . 
P1·esidemia do Sr...~~p(;.~iaGuinw~ltes 

Ao meio-di!\ procede-se á chamada a que 
r.espondem os Srs. Paula Guimarâes, Alen· 
ca.r Guimarã. .. s, Wand1~r1ey de Mendon~a, 
Joaquim P!"A~ Sá Petxoto, Hosanna.h dt-> 
Olivelra, José Euzebio, Lmz Domingues, Ani
zio da Abreu, Franci:;co Sá., Sul'gio Saboya, 
Gonçalo Souto, T,)b.eil'a do Sá, Josá Mar
cellino, Perei::a de~ Lyra, Mn.laquias GonÇ<'l.l
ves, Angelo Netto, Domingos Guimarães, 

· Garcia. Pires, Vargne do Abreu, Alvos Ba.l'· 
. bosa, Tolentino dos Santos, H.odrigues Sal· 
. da.nh&, Hernardo Horta., Ga.ldiuu Loroto, Hc-

redia de Sá, Americo do Albuquerque, Gal
vão Ba.ptísta, Henrique Borges, Mauricio de 
Abreu, Oliveira. Figueiredo, Carlos Teixeira 
.Brandão, Gastã() da Cunha., Ctn•los Peixoto 
Filho, Bueno· de Paiva, Calogeras, Rodolpho 
Paixão, Pa.dua. Rezende, Moreira. da. Silva, 
JeSuíno Cardoso~ Rodolpho Miranda, Costa. 
Netto, Aquino Ribeiro, Candido de Abreu, 
Pa.uía. Ramos, James Dary, Ca..<~sía.no do 
Na.sc:iiinento, Alfredo Vareta e Homem do 
Carvalho ( 4g). 

Vol. I 
.' t 

........ ·-· ~ 

Deixam de comparecer com causa. parti· 
cipada os Srs. It;néas Martins, Raymundo 
Net·y, Passos Miranda., Arthur· Leni.os, Carlos 
da Novaes, Rogerio de Miranda, Antonio 
Bastos, U1•h:wo Santos, Rodrigues Fernandes, 
Guedolha Monrão,Christino Cruz, Dio.s Vieira., 
Raymundo Arthur, João Gayoso. Thomaz 
Accioly, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, 
~duartlo Sliudart, Tava.ree de Lyra, Pereira. 
Rois, Wa.lfredo Leal, Tl'indade, Brieio Filho, 
Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves, Julio 
de Mello, Curnelío da Fonseca, Pedro Per
nJ.mbuco, Elpidio Figueiredo, Epa.mtnonda.s 
ür·aciudu, Raymuudo de Mirandil., Euz:ebio 
de Andrade. Arroxollas Ga.lvão, Joviniano de 
Carvalho, l<~elisuello Freire, Oliveira. Vai· 
la.dão, Neiva, Leovigildo Filg ueiras, Tosta., 
Cn.sH·o UebeHo, Milton, Foli:x: Gaspar, Euge
nio Tourinho, Saty1•o Dias, Pinto Dantas, Ro
drigues Lima, Ed~ardo Ramos, - Paranhos 
Montenogro, Marcolíno Moura, Correia Du" 
tra, BeUsa.rio do Souza, Silva Castro, Be
zamat, Pereira Lima, Julio Santos, Pa.ulin.o 

s 
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· de Souzl, Francisco Veiga, Viria.to Masca1•e
. nbalJ, Estavam Lobo, Jos6 Bonifacio, João 
Luiz, Da-vid Campi~:~~a. Francisco Bernardino, 
Antero Botelho. João Luiz Alvt!s, Leonel 

. Filho, Berna.rJes do Fa.ria., Hem•ique SaiJeg, 
Carlos Ottoni, Mauool Fulgancio, Noguch·a, 
Lindolpho· Cautano, EU.uardo PirucnLel, Ole
ga.rio Maciel, ·wenceslã.o Braz, Uomiogues de 
Castro, Francisco Romeiro, Valuis do Ca.stro, 
Fernando Prestes, Eloy Cha.vcs, Candido lto· 
drigues, Alvaro de Cal'valho, Azevedo Mar· 
ques, Hcrmcocgtldo de Mot•aes Filho, Ber
nardo Antonio, Carlos Ca.valcn.nti, Lamcnha 
Lins, FJ:ancisco Tolentino, A lJdon Baptista, 
Barbos.J. Lima, Xaviet• do Valle, Angelo Pi· 

· · nltciro, · Victoriuo Múntcil·o, Vcapaaiano de 
Albuque1•quo o D~ogo Fortuna. 

E. sem causa. os St·i!. Iodio do Bt·a.zil, nc
zorril Fontooellll, V1rgilio Erigido, Frederico 
Borges, Eloy da Souza, Fonseca c Silva, Paula 
e Silva., Abdon Milanez, Ermirio coutinbo, 
Aft'onso Costa, 'Celso do Souza, João Vieira, 
Esta.cí.J Coimbra, ArthUl' Orlando, H.odt•lguos 
Doria, Balcão Vin.nna., Augusto de Freitt\s, 
.Moreira. Goml's, José Monja.rdim, Mollo Mal
tos, Irinou Macha.tlo, Nelson do Vasconcollos, 

Bulhões Mn.reial, Os<'at• GJdoy, ·Augusto de 
Aasconcollos, Sá. Freire, Erico Coelho, Fidolis 
Alves, João Bapti.ita, Laurind? Pitta, CrÜ:"" 
vello Cavalcanti, Hornardo Moniairo, Rt
heil'o Junqueit•a, Astolpho Dutra, Penido 
Filho, Carneiro de Rezende, Ada.lberto For
raz, Antonio Zaca.rias, Lamouoier God.ofred.o, 
Cami!lo Soares I<'ilho, Sn.bino Barruso, Car
valho Britto, G.\leiio Carvalhal, Bernardo de 
Campo~, Rebouças do Carvalho, Cos~.a. Ju
niol', Aroolpho Azevedo, Ama.rar·eesar,- Fer· 
reira Braga., Jo)!e Lobo, Loitc do Suu1.a, Pa.u
Jino Ctn•los. Francisco Malta, Joaquim Tei
xeira. Brandiio, Benedicto de Sou7.a..Liodolpho 
Serra, Eflzeu Guilherme, So;,res dos S!lotos, 
Juvcna.l lllillm•, .Marçal Escobar, Gl'rmano 
HrLss!ocher, Duming.'Js M:~arenbas e Campos 
Ca.rtier. · 

o Sr. Pre§i,teu-te-Responderam 
á. chamada 49 Srs. Dcpu:a.dos. 

Hoje não ha sessão. 
Dl'siffno pa.l'n. amanhã n. mooma. ordem do 

dio. de noj~, isto é: 

Trabalhos de t'ommissões. 

ACTA DE ·5 DE .JANEIRO DE HJO,i 

Ao mllio-dia p1·o~edc so á chama.tia a que 
. respondem os Sri!. Paula Guimarães, tlloncar 

Guimarães, '\V!!-nderlcy de McodonQa, Joa
quim Pires, Luiz Domíngues, Thomaz Caval
canti, Francisco Sa, Gonçalo Souto, Cornclio 
da. Fonseca, Angelo Noto, Rot11•igues Dori a, 

... Folishello F1•eiro, Domingos Guimarãe:~, Fo
: ·· Jix Gaspat•, Alves Barbosa·, Rodriguc~ Lim:~, 
·· Tolentino dos Santos, Paranbos 1\'Iontenegt·o, 

Barnardo Horta, Galdino Loroto, Galvão Da
·ptist:t, Bozamat. Henrique Borges, Mn,uricio 

· ile Abreu, Carlos Pcixot·) Filho, Calogcrns, 
Rodolpho Pa.ixã.o , Moroit•a da Si! v a, .Jesuino 
C&rdoso, Fer1•ei r:L Dt•aga,, Rodolplw Mil•aoda, 

:· Costa. Notto, Qtrlos Cavalc&nti, Lamenha. 
Lins, Paula · Ra.mus, Germano Hasslochm•, 
Ja.m'es Dnrcy, C11ssiano do Nas~inwnto, Ves
paeiano de Albuquorqno o Alfredo Va-
rel_a. (40) 1 

. · .. ·Deixam·de comparecer, com causa partici.< J18.da., os Sa·s. Sá. Peixoto, En~ae 1o·lt\l't!ns, 
•; Raymundo Nery, Hoaannah do Ollvt>tra, 
:i· .~Passos Miranda7 Al'~hur Lemos, C-arlos do 
•; •···. . 

.. 
. ·-

Nv-vaes, Rogerio do "f.fir.:.nda, Antonio Ba.S~~. 
Urbano Santos, Rodrigues l~ornando::~, Gue· 
dclha. 1\.fourão, Cbri;;tino Cruz, Dias Vieira, 
llaymuodo Artlmt•, João Gayoso, · Thomaz 
Accioly, .João topei!, Eduardo Studart, Ta
vares do Lyrn., Pcrcil•a Reis, \Va.Irredo Leal, 
Tt•intlaclc, Ili'icio Filho, Esmeraldino Ban
deira, Mo1·cira. Alves- Julio de l\ielló, Pedro 
PcrnamlJuco, Elpidio J:t,igucircdo, Rpa.nii
nondas Uracindo, Uaymundo de Mira.ntla, 
Euzobio de Andrade, Arroxellas Ga.lvão, Jo
vioiano do C:Lrvalho, Oliveira Valladão, 
Noiva, Lcovigildo ft'ilguoira.s, Castro Rebel!o, 
Tosta, Milton, Eugonio Tourinho, Satyri> 
Di:L~. Vorgno do Abreu, Augttsto do Frelt.a::~, 
Pinto Dantas, Eduardo Harnos, MarcoJioo 
Moura., Corrêa. Dutl'a, Beliz:wio do Souza, 
Silva. Cas~1·o, Pereim Lima., ;Julio Santos, 
Olive:rn l~igucirc1lo, Pnulioo do Souzr~., Frao..: 
cisco Voiga, Vil'ia.to Mascarenhas, Estevão . 
LobJ, Josl'l Bonifaeio, João. Luiz, Gastão da 
Cunha, David Campista.. Ft•nncisco Berna.r~~ 
dino, Anthol'O BotP.lho, Bueno do Paiva, J~iio 
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Luiz Alves, Leonel Filho, Bernardes de Faria, 
Henrique Salles, Carlos O ttoni, Manoel Ful
gencio,Nogueira, Lindolpho Ca.eta.no, Edmwdo 
Pimentel, OJegario Maciel, Wencesláo Braz, 
Domingues de CaíMo. Francisco Romeit•o, 
Valois de ca.st1'o, Femando Prestes, E1oy 
Chaves, Alvaro de Cal'valbo, Candido Rodri· 
gu~, Azevedo Marques, Hermenegiido do 
Mo1•aes Filho. Berna.rao Antonio, Candido de 
Abreu, Francisco Tolentino, Abdon Ba.ptist!l., 
Barbosa. Lima, Xavier do Valle, Angelo Pi· 
nheiro e Victo1•int> Montoíro. 

E sem causa. os Srd; Aurelio Amorím. In· 
diodo Brazil, Josó Euzobio, Anizio do Abreu, 
Bozerril Font·}nellc, VjrgUio Brigido, Fl•ed~
rioo Bo1•ges, Surgio Saboya, Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva., Pauta e Silva., Abdon 
Milanez, Teixeira do Sá, Ermirio Couti
nho, Affonso Costa, CeL'lo da Souza, Jo.<;é 
Marcellino, Pereira. de Lyra, Juã.o Viei
ra, Malaquias Gonçn.l vos, Est.aeio Coimbra, 

· .Artlmr Orlando, Bulcão Vianna, Garcia. 
Pires, Rodrjgues Saldanha, Mm·eira. Gomes, 
José Monja.t>dim,Hcr•odia. do Sâ.,Mollo Mattos, 
Irinou Ma.chado, Nelson de Vas~onceHos, Bu
lhões Marcial, Osca.l;' · Godoy, Augusto de 

~ _. ~ .. _ .. 

Vasconcellos, Sá. Freire, Amerieo de Albu- . 
qllerque, Erico Coelho, Fidelis Alves, João 
Baptista. La.urindo Pittu., Cruvello ca- ·· 
va.lcanti, Carlos Teixeira Brandão, Bernardo 
Moutairo,RJbeiro Junqueira., Asto!pho.Dutra, 
Peoido Filho, Carneiro de Rezende, Ado.lber
to Forraz, Antonio Zacarias, Lamounior 
GodofL•edv, Ca.millo Soa.res Filho, Sa.bín(). 
Barroso, Carvalho Hritto, Padua. Rozendo,, 
Galeão Ca.rva.lhal, Bernardo de Campos, Re· 
bcmcas de Carvalho, Co.sta Junior, Al'noJpllO 
Azevedo .4.maraJ Ccsa.r, Jos6 Lobo, Leítc da 
Souza, Paulino Ca.rlos. Fl'ancisco Malta., Joa
quim. Teixeira. Brandão, Aqui no Ribetro, 
Hcncdioto do Souw., Liudolpho Serra., Elise11 
Guilherme, Soaros dos Santos, Juvonal 
Mille1•, Ma:l'çal El!coba:r, Domingos Mu.scn.ro
nhas,. Diogo Fortuna., Cnmpos Cu.rtie~· o HQ- . 
mem de carvalho. 

O Sr. Presidente-Re.ipondéJ'&lll 
á chamada. 40 Sl'B. Deputados. · 

HoJe nã.o h:~. llessão. 
Designo pa1•a. amanhã a mesma m•Jom tio · 

dia da lwjH, isto é : 
Trabalhos de Commissões. 

ACTA DE 6 :1)1;:' JANEIRO .DE HJO't ·,.\ ': 

- : ~: 
. ' -~· 

Presidf!ncia do Sr. Oliveira'··.fftw,6i'YeiJo. (fo Vt'ce-Ptesidente) 

Ao meio dia. Pl'Ocede-se á chamada, a. que 
respondem os Sl'S, Oliveira Figncipedo, 
Alencar Guimai'ães, S<.t Peixoto, Rodrigues 
Dol'itJ., Domingo~ Guhnn,rõ.es, Paranhos Mon
tenegro, Bernal.'do Horta., Ga.ldiuo Loreto, 
Heredia. de Sá., Bueno de Pa.iva., Moreira. da 
Silva, Fe1·reira. Braga e Ln.Dienha Lim, 
(13). 

· D«!íxa.m de coropa.1·ece1' com causa. partici
pada. os Srs. Paula Guimarães, Julio. de 
MeUo, Thomaz. Aeeioly, Wanderley de 
Mendonça., JoaquimPirell, Eugenio Tourinho, 
An.tbero Botelbo, Eoéas Mlwtm:J, Raymundo 
Nery, Indio do Brazil, Hosannn.h lle Oli· 
-veira, Passos Miranda, Arthur Lemos, 
Oarlús de .. NoV'aeil, Rogerio de Miranda, 
Antonio Bastos, Urbano Sa:ntos, Luiz• Do
mingues, Rodl'ignes . Fe,rnandes, Guedelha 
Mourão,· Christino Cru~ . Dias Vi~irt~., Ray
mundo · ArihUl', João Gàyoso, Tltomaz C~.
va.lcànti , Francisco Sá., Joiio Lopes. 
J<Jdua.rd9 Stud.art, Tavares de Lyra., Po-

rdPa. Rois, vVa.lfl•edo L~al, Trindade, BI•icfo 
l<'ilho, Ma.laq1llas Gonçalvos, E:~mera.ldina 
Ba.ndeira, Moreira Alves, Cornolio da. Fon
acoo, Pedro Pernamhuco,Elpitlio Figueirodo,: . 
Angelo Neto, Epu.minonda.s Qrt~.eindo,. Ra.y• . 
mundo do Miranda, Euzohio do Andrade, 
Arro:xellaa Galvão, Joviniu.no. de CarvliJ.hot; 
Feli.sbello FreiJ•e, Oliveira VaUadã,o, Neh~a., 
Leovjgildo FilgueiPilS, castro Rcbello,.Tosta, : 
Milton, Fclix GaspO.t\ Satyt•o Dias, Vergn~ 
do Abl'eu, Augusto de Freiias, Pinto Damas; . 
Alves Barbooo,, Rodrigues Líma, Edual'dQ ; 
Ramo~, Ma,reúli no Moura, CorJ•êa D.uwa., .Fi"' 
flelis Alves, D~lisario de SouZa.,::mva. ca.atro. , 
Bezamat, Pereim Lima, Julio Santos,.Pau:- , 
Uno de Souza, Francisco Veiga., Viriato :Mas- ; 
ca.renhas, Estevão Lobo, José Hoo,ifaclo, JQiip. 
Lui.,;, Gastiío da Cl!nha, CaJ·los PeixotQ Filflq(' 
Da.vid Campista, Francisco Bernardino, JoãQ'/; 
Luiz Alyes. Leúnel Filho, Ber~ardes dóFnrJth i' 
Henrique Sa.lles, Carlos Ottoni, Manpol Fui- • 
gencio, Nogueira, Liodolpho Caetano, Eduar.:: · 
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do Pimentel, Olegarío Maciel, Wenceslâo 
Braz, Rodolpho Paixão, Jesuíno Ca.rdoso,Do· 
minguas de Castro, Francisco Romeiro, Va
lols de Castro, Fernando Prestes, E!oy Cha
ves, Alvaro de Carvalho, Candido Rodrigues, 
Azevedo Marques, Rodulpho Miranda, Her
monegildo de Moraes Filho, Bei·nardo An
t onio, Costa Neto, Candido de Abreu, Car· 
li:ls CavalMnti, Francisco Tolentino, Paula 
Ramos, Abdon Baptista, Barbosa. Lima, Xa
viei· do VaUe, Angelo Pinheiro, · VictorJno 

-Monteiro, Cassiano do Nascimento, Vespa· 
siano de Albuquorque e iliogo llortuna. 

E som ca.usa os Srs. Aurelio Amorim, 
.José Euzebio, Anlzio de AbJ•eu, Bezerrll 
F'Ontenelle, Virgílio Brigldo, Frederico Bor
ees, Sergio Sa.boya., Gonçalo Souto, Eloy de 
Souz'l., Fooseca. e Silva, Paula e Silva, 
Abdon Milanez, Teixoh·a. do Sá., Hermirio 
Coutinho, Affonso Costa., Celso do Souz;a., 
Josê Marcollino, Pereira. do Ly1•a, João 
Vieira, Esta.cio Coimbra, Arthur Orlando, 

f Bulciio Via.nna, Ga.rcia Pires, Tolontino dos 
Santo~. Rollrigues Saldo,nha., Moreira. Gomes, 

,, ... Josê Monja.rdím, Mello Mattos, frlneu Ma
chado, Nelson do Vasconcollos, Bulhões Mar· 
eial, Oscar Godoy, Auguato de Vusconcollos, 
Sú. Freil•e, Amorico de Albuquerque, Erico 

Coelho, Joio Baptista., Ga.lvio Ba.ptista, La.u
rindó PiUa, Henrique Borges, Cruv~~lo Ca.
va.lcantt, Mauricio de Abreu, Carlos Tei
xeira. · Brandão, ·Bernardo .Moateiro, Ribeiro 
Junqueíra, Astolpho Dutra, Penl.10 Filho, 
Carneiro de Rezende, Ada.lberto Ferraz, An
tonio Za.oha.rias, Lamounier Godotredo, Oa
millo Soares Filho, Calogeras, S~bino Bar
roso, Carvalho Brito, Pa.d.ua Re.sende, · Ga· 
leão Carvalha.l, Bernardo de campos, ~ 
bouça,s de Carvalho, Costa. JIUllor, Arnolpho 
Azevedo, Amaral Cesar, Josê Lobo; Leite de 
Souza., Paulino carlos, Francisco f4alia, 
Joaquim Teixeira. Brandão, Aquino Ribeiro, 
Benedicto a.e Souza, Lindolpho Serra., Eliseu 
Guilherme, Soares dos Santos, Juvenal 
Miller, Ma.rç.'l.l Escobar,Germano Hasslochel', 
J<J.mes Da.rey-;--oomiogos M~renhas, Al
fre:io Varella, C~nipos Ca.rtier e Homem do 
Ca.rva.lho. 

O Sr. Presidente - Respondorarn 
d. cbamada.l3 Srs, Deputados. 

Hoje nã.o ha. sessão. 
Degigno para ama.nhã. a. mesma ordom do 

dia. 

Trabalhos d() Commissões. 

ACTA DE 7 DE JANNEIRO DE 1904 

. Ao meio-dia procede-a(} ~ cha.ma.da, a. quo . Pinheiro, Cs.ssia.no do Nascimento, Alf'rado 
· Respondem os Srs. P1Lula. Guim~rães, Alencar I Vat•ela e Diogo Fortuna. (47). 
· ·Gutma.rã.es, Wanderley de Mendonça., Joa.- Daixil.m de comparecer, com causa. parti
. qtiirn Pires, Anthet•o Botelbo, Sá Poixoto, cipa.da,, os _Srs. Ra.ymundo Nery, Ho.iAnnah 
· Enéa.s Ma.1•tins, Josê Euzebio, Luiz Oomin~ de Olivaira., Passos Miranda., Ar~ar LemO&, 

gues, Thomaz Ca.valca.ati, ·FranciSco Sá,! C&rlos de Nova.es, Rogerio de Miran!la; 
: Sergio Sabo a., Gonçalo Souto, Pereira Rois, Iodio do Brazil, Antonio Bas~os. Urbano 

Paula o ~lva, Esmeralditto Ba.ndeil'a, Do-I Santos, Ro-irigues Ferna.nd63. GaedQlba. ·Mau
. mingos Guima.~ães, Felis: Gaspa.r, Augusto rito, Christino Cruz, Dias Vieira, Raymaado 
· . de Freitas, ·Tolentino dos Santos, Pa.ra.nbos I Artbur, Joio Ga.yoso, Thomaz Accioly, João 

.- -:Mon~enegro,_ Rodt•iguos Sa.lda':lha, Bernardo I Lopes, E~ua.rdo Studat>t, Ta.!~l'OIJ de Lyra, 
Horta, Ga.ldmo Loreto, Hered1a. de Sá, Ame- ! W .1.lfredo Leal, Trindade, Brtoto Fllho, ·Ma.
'l'ico de Albuquerque, Joã.o Baptista, Galvã.o lla.quiaa GonÇ&lves, Morehoa Alves, Julio de 
·Baptista, Oliveira Figueiredo, Ruono de 1 MeHo; Cornolio da. Fonseca, Pedro Pernam~ 

'~;-t,~alv~, Rodolphd Paixã?, Galeã.o Carvalll~l, i b~!lO· Elpidto F.Igueiredo! Angelo Net?, Bpa
:;.:,.!<Moreil'a. da Silva, Jesumo Cardoso, Ferro1ra. 1 mmondas GraCindo, Raymun.Lo do Miranda, 
i:;;_)Bl•ag", -Rodolpho Miranda, · Jol\quim Te i~ 1 Euiebio de Andrade, Arroxellas Galviio, ~0-
,. "-xoir~ Bra~dli.(!, Cu.dos Ca.va.lea.nií, Lo.menha. ; viní11.no de Ca.rvalho, Fel!.sbello Freiro, Oll· 

Lins, Pa.llla. R!.l.mos, Soa.ros dos Sa.ntos, Ju·j veira. Vo.lla.dã.o, Neiva, Leovegildo Fllguei
. venal Millor, Germano Hf.\sslocller; Angolo ra.s, Ca.st1·o Rabello, Tos~, Milton, Eqgeoio 
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T?urinho, Satyro Dias, Vergue de A l_Jrou, 1 I0nrlo, HiJdl'igu9.l Dori:l, BLtlcüo ,Viann:t, G_;u·· 
Pwto Dantas, Alvr;s Barbosa, Roclt·Igues, 01<1, Puos, Moreuo, Gomc;s, Jo:;e l\JonJ>,rilnn, 
Lima, Eduardo Ramos, Marcolino Moura, I Mello Mattos, Irineu !\!achado, Nelson de 
Correia Dutra, Fldelis Alves, Belisario de Va:;concellos, Bulhões Ma.rcial, Oscltr Godoy, 
Souza, Silva Castro, Bezamat, Per·eira Lima, Augu;to de Vasr;oncellos, Si Freire, Erico 
Julio Santos, Paulirio do Souza, Francisco Co,·lho, Laurindo Pitta, Henrique Borges, 
Veiga, Viriato Masmtrenhas, E;;;tovam Lobo, Cruvello Cavalcanti, Mauricio de Abreu; 
José Bonifacio, João LUtz, Gastão da Cunha, Cal'los Teixeira Brandão, BernD,rdo Monteiro; 
Carlos Peixoto Filho, David Campista, Fran· Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Penido 
cisco Bot'nardino, João Luiz Alves, Leonel Filho, Carneiro de Rezende, Ada!berto Fer· 
Filho, Bernardes de Faria, Henrique Salles, raz, Antonio Z~,charias, Lmnouníer Gado
Carlos Oétoni, Manoel Fulgencio, Nogueira, fredo, Camillo Suares Filho, C<tlogeras, Sa
Lindolpho Oaetano, Eduardo Pimentel, Ole· bino Barroso, Carvalho Bril;to, P<tdua Re
garia Maciel, Wenceslâo Brv,z, Domingues de zende, Bernaedo de Campos, Rebouças de 
Castro, Francisco Romeiro, Valois de Castro, Carvalho, Costa Junior, Arnolpho Azevedo, 
Fernantio Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Amaral Cezar, José Lobo, Leite de Souzu., 
Ca1•valho, Candido Rodrigues, Azeveclo Mar- Paulino Carlos, Francic;co Malta, Aquino Ri· 
ques. Hermenegildo de Moraes Filho, Ber- beiro, Benedicto de Suuza, Lindolpho Serra, 
nardo Antonio, Costa Netto, Candido de Elizeu Guilherme, Marcal EscobcH', James 
Abreu, Francisco Tolentino, Abdon Baptista, Darcy, Domingos Mascarenhas, Campos Car
Barbosa Lima, Xavier do Valle, V 1cto~'ino tier e Homem de Carvalho. 
Monteiro c Vespasiano de Albuquerque. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, Ani
sio de Abreu, Bezerril Fonteoelle, Virgilio 
Erigido, Frederico Borges, Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva, Abdon Mih>nez, Teixeira de 
Sá, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, Celso 
de Souza, José Marcellino, Pereira de Lyra, 
João Vieira, Estacio Coimbra, Arthur Or-

O §r. !President.e-Respondermn 
á chamada 47 Srs. Deputados. 

Hoje não h a sessão. 
Designo para amanhã a rn:esma ordem do 

dia de hoje, isto é : 
Trabalhos de Commissões. 

ACTA DE 8 DE JANEIRO DE 190{ 

Presidencia do Sr. Paula Guima1'(i'es 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que de Albuquerque, Alfredo V<~rela e Homem 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar de Carvalho (44). 
Guimarães, Wanderley do Mendonça, .An-l Deixam de comparecer, com causa p~trti
'Ghero Botelho, Sâ Peixoto, Enêas Maréins,! cipada, os Srs. Raymundo Nm'y, Hosannah 
Luiz Domingues, Francisco Sâ, Frederico de Oliveira; Passos Miranda, Arthur Lemos, 
Borges, Gonçalo Souto, AbJon Milanez, Fe· Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, Indio 
lisbello Freire, Domingo~ Guimarães, Felix do Brazil, Antonio Bastos, Urbano Santos, 
Gaspar, Garcia Pires, Vergue de Abreu, Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão, 
Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, Para- Christino Cruz, Dias Vieira, Raymundo Ar· 
nlws Montenegro, Bernardo Horta, Galclino thur, João Gayoso, Joaquim Pires, Bezerril 
Loreto, 1-Ioredia de Sâ, Corrêa Dutra, Americo Funtenelle, Thomaz Accioly, Thomaz Cavai
de Albuquerque, Galvão Baptista, Mauricio canti, João Lopes, Educcrdo Stn.lart, Tavares 
de Abreu, Oliveira Figueiredo, Carlos Pei-: de Lyra, Pereira Reis, Walfredo Loal, Trin· 
xoto Filho, Bueno de Pai va, Calo geras, Ro· dado, Bf'icio Filho, Malaquias Gonçalves, Es· 
dolpho Paixão, Moreira da Silvtt, Amaral meraldino Bandeil'a, Moreira Alves, Julio 
Cesar, Ferreira Braga, Joaquim Teixeira de M2llo, Cornelio da. FonsPca, Pedro 'Per· 
Brandão, Costa Netto, Carlos Cavalcanti, nambuco, ElpidiJ Figl1eiredo, Angolo Neto, 
Lamenha Lins, Paula RamoB, Elyseu Gui-, Epaminondas Gracindo, Raymundo de Mi
lherme, Cassiano do Nascimento, Vespasiano 1 r<wd<t, U:uzebio de Andrade, ArroxGllas Gal· 
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:·:~· . ,. 
>vão, Jovioiano de CarvtLlho, Oliveira. Va.l
Jadào, Netva, Leovigildo Filgueiras, Ca.s
·_tro Rebello, Tosta, Milton, Bulcão Vianoa., 
·:Jt;ugenlo Tourinho, Sa.~yt•o Dias, Augusto 
<.da FI"eit.\s, Pinto Do.ntas, llodrigues Lima., 
,: Eduardo Ramos, Ma.rcolino Moura., Fidelis 
.Alvos, Belisa.t·io do Souza, Silva Castro, Ba· 
. zamat, Pereira. Lima., Julio Sn.ntos, Paulino 
. de Souza, Francisco Veiga., Víria.to Masca--
renhas, Estevão L'Jbo, José Bonifacio, João 

. Luiz, Ou.stii.o do. CunllCL, Dn.vid Ca.mpi~ta., 
-Francisco Derno.rdino, João Luiz Alvos, Leo
. nel Filho, Boroa.rdes de Faria, Henrique 
Sa.lles, C:wlos Ottoni, Ma.noel Fnlgonoio, No

:guou·a., Lindolpho Gaetano,Edua.rdo Pimentel, 
."Olega.I"io Maciel, wencesláo Ura.z-, Jesuiuu 
-Ca.rdoso, Uomingues de castro, Francisco 
·,Romeiro, Valois de CMtro, Fet·nando Pres-
te$, Eloy Chn.v(l3, Alvaro de Carvalho. Cl.n
.dido R01lriguea, A~avedo Marques, Rodolpho 
Mlmnda, Hermoneglldo du Moraes Filho, Ber
nardo Antonio, Ca.ndldo do Abreu, Francisco 

. ,Tolontino, AbJon Baptista, Ba.rbosa. Lima, 
Xavior' do Valle, Angelo Pinboiro, Victol'ino 
Monteiro o Díogo Fortuna. 

·. E sem causa. os Srs. Aul'elio Amorim, Josê 
··EuzciJio, Anizio de Abreu, Virgllio Brlgtdo, 
.Sorgio Saboya, ~Joy do Souza., Fonseca o 
. Silv.a., Pau h~ e Silva., Teixeira do Sá, Ei:mirio 

Coutinho, Affonso Costa, Colso de Sonza~ JOSé 
MarcelUno, Poi"eira. do Lyra, João Vicir&, 
Esta.cio Colmbra, ArtbUl' Orlando, Roddgoe.s 
Dorla., Roclrh'ues S:~lda.oh", -Moreira Oomru, 
Josll MoDja.rdim, Mello M&~to3, lrinetl Ma.
cbado, NeJs.m de Vasconçallos, BulMtB M;lr
cial, Oscar Gudoy, Augusto do Vasconcellos, 
Sá. F1•oir.1, Erico Cvellto, Jo1io Baptista., Lau
riodo Pitta., Henrique Borges, Cruvello C!r 
valca.nti, Carlos Teixeira Br&nd:io, 'Bernardo 
Monteit"o, R.1 beiro Junqueira, Astolpho Dutra., 
Penido Filb(), C ~rneiro de Reroode,- Adal
barto Ferraz, AntoDÍO Za.carias, L&mouoier 
GodoCt·edo, Ca.mtlto Soaros Filho, Sabino 
Barroso, Ca.rvalho Britto, Padua. Rezende. 
Galeão CMva.lhal, .Borua-rdo do Camp.:tS, Re
bouç'-'ll de Ca.t·valbo, Costa. Junior, Aroolpho 
Azevedo, José Lobo, Loiio de Souza. Pa.nlino 
Carlos, F ,-aneiscl> Mal~. Aquino Ribeiro, 
BeneJicto do Souza., LiodoJph" Serra., Soares 
dos Santos, Juvenat-MUler, Marçal Escobar, 
Germano Hos~looller, Ju.m03 Da.rey, Domingos 
Masc;Jrenbas c ~ampos cartlcr _ 

O Sr. Presidente.-Re3pondemm 
á. chamada 4-t St•g, Deputados. Hoje não ba. 
soSllao, de$igno par<L amanhã. a. mesma 
ordem do dia. do hojo. isto é : 

Tra.ba.lbos de com missões • 

ACTA ·DE 9 DE_~JANEinO DE UJ04 

Presitlcm;ia 1lo St. Pa~la Guuutu•ãcs 

. Ao moio·dia., Jl!'ocodc·se á chamada. a. que Doix!l.m do oornparooor com c."&U:J& parta
·.respondem os Srs. Pa.ula Guimarães, Alencar cipa.da. os Srs. Raymuodu N~ry, HOIS&Dníloh 
:'Guimarães, Wanderloy do l'tfendonça, An· d" OUveb•a, Passos Miranda, Ar~ohnr .Lem08, 
i.tba1•o . Botelho, Sü. PeU:oto, Eaea.s Martins, Cat•lo.s de Nova.e.;, Rogerio de Mir-.. mda, Iodio 
:Luiz Domhigues, L<'rancisco Sá, ~·onseca e do Bra.zit, Antonio Bastos, Urbano Santos, 
:~ilva, .Percit•a. Reis, Bl'lcio Filho, Rodl'igues Rodri/;fU9$ Fernandes, Guelelha Mourão, 
:'Dõría, Domingos Guima.rãcs, Felix Gaspar, Cbristmo Cruz, Dias Vieü>a, Raymundo Ar
.>Gnreia Pires, Alvos ·Barbosa, Tolentino dos thur, João Gayoso, Jo3'}uim Pires, Tbomil.z 
'S;~.ntQS; . Par~nhos . Montoncgi"o, Bernardo 1\:ccioly, Bazerril Fon~nelle, Thomaz Ca.val
•llol;"ta, O~ldiQo Loreto, Hercdía. de Sá, Corrêa. canü, João LGpes, KduíU'do s~ud.art, Tavares 
•Du'r~ •. Jf>âo' Ba.ptista., Galvão Ba.pth!ta, JuJjo de Lyra, Walfredo Leal, TrJnda.de, Mala
Snneoa .. Oiiv.oirll. Figuoiredo, Carlos Peixoto quiw. Oonça.lvos, Esmeraldino Bandeira, 

:~1lho·, .. B\~cn!): :de Pa.iva., Ga.leão Carvo.llla.l, Moreira. Alves, Julio de Mello. Cornelio da. 
MorQira ·da.· · Silva., Ferreira. Bra.za, Eloy Fonseca, Pedro Po1•na.mbueo, Elpidio Figllei
Cbayos, · Joàq~im Toitoira Brandão, Costa. rodo, Angelo Neto, Epaminondas Gt.Lcindo, 
Nétt_O, · Lindólpllo Serra, Ca.rlos Ca.va.lca.nti, R.a.ymundo de Mil•a.urla, Euzebio de Andrade, 
:aeriiiaiio Hassiooltei" e O~ia.uo do N~l- Arroxellas Galvão, Jovíniano du Carvalho. 
:~i.ito. (38). . Folisbello F.reil'e, Oliveil'a Va.Uadão, Néiva, 
~~!~::··.>. . . 
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2:r 
--·----------------------------------------------------------~--~--~-
ümvegildo FiJguoims, Cas'tro Reba1lo,Tosta, Uno, P~reira ue Lyra., João Vieira, EstaciD· 
Miltoq, Bulc..'W Vianna., Hugsnio TourinhJ, Coimb1•a., At•thm• Orlando, RodriguC::J Sald!l· 
Sa'yro Dias, Vorgne d5 Abren, Augusto de uha., Moreira Gomes, José Monj;lrJJm, Mello . 
Frloi~, Pin~o D.lnias, Rodrigues Lima, ~Iattos, J;•inou Maclmdo, Nelson do Vasoon• 
Hduardo RamoiJ, Marcolino Moura, f'ídolis callos, Bulhõa~ Marcial, Oscar Godoy, Au~ 
Ahe:i. Belisario de Souza, SilnJ. Castr-o, Do·. gusto elo Yasooacellos, Sá Froiro, Americo 
zamat, Poreira. Lima., Paulino de Souza, de Albuquor plO, gric:> Coelho, La.utindG 
Francísco Veiga, Viriato MtLscarenha.s, l.i:s· Pitta, Uenriquo Borges, Cruvcllo Cavalca.nti, 
tm·ão Lobo. Jusé Bonifaeio. Ju'iio Luiz, Gt~s- Mam•icio de Abreu, Carlos Teixeira. Brandão, 
tão da. cunha, David Campista., Fl'a.ncisco Dcl'lla.rJo Monteiro, Ribeiro Junquoira, AS· 
Bernardino, Joã.o Luiz Alvc~, Leonel Filho, tolp!10 Dtttm. Pcnido l•'ilho, Ca.rneü·o do RO· 
nornai-de: ~o F;uü, H!~nricJil!! Sitlles. C.rrlos zcnde, Auallmrto I~m·rnz. Antonio ZacrLrias, 
Ottoni, Co.~otogr.ras, ~hnoel Fulgencio, No- L:unounim• Go(lori•cdo, Camillo Soares Filho, 
gueixa, Lio•Jolpho Caetano, EduarJo Pimen· Stobino Barroso, Cn.rva.lho Brit to, Pa.dua. Rc· 
tol, Olegario Maciel, '\VoncesiB.u JL·az, lto- zondc, Darnardo de C;,~,mpos, ltebouças de 
dolpbo Paisao, Je<~uinll Ca.t•dozv, llomi.ugttcs C:u•va.lho, Costa. Juniot•, At•nolpho Azevedo, 
de Gastl'O, Fraoeisoo RomertJ, Valois do Am:~-ral Cesa.r, José Lob:>, Loita da Souza. 
Castro, Fernando Prl'.stc.3, Alvaro de Otl.na- Paulino do Souza, Francisco Malta., Aquino 
lbo, Gandi.to Rodrigues, AzEn-·odo M ~rques, Ribeiro, B:moJicto do Souza., Elisou Gui· 
Rodlllpllo Mira.m.la, Hct•meucgHdo de MOI'a.Js lhormo, Soares dos Santos, Juvena.l Miller, 
Filho, Berna.l'tto Anwnio, C..1.n!liJo de Abrou, Ma1•çal E~cobar, Jamos D:,rcy, Domingos 
Lõmlenbil. Ll!:s, l'"rancisco Tolant.ino, Paula Mu.scaronhns, .i\lfrcilo Varela, Campos Car• 
Ramos, Abdon BapU~~a. Harbo~" Lima, Xa· tiur u Humem de Ca.nalho. . 
vier do Valle. A.ngclo Pio beiro, Victorino 
Monteiro, V&--p~iano d:l Albuquerque e O Sr. l•residenle-Rosp(}ndcl'am 
Dio;?<~ .t"m1ona. á cha.matla 38 Srs. Ocputa.t.Los. 

E sum cansa o; Sr;3. Aul'clio Amol'im, José 
Euzcbio, Antzio de Abl'eu, Virgilio Brigido, 
Fl"edcrico llorgcs, Sergio Sa.boya, Gouc.alo 
Sont.u, Eloy du Souza, 1-'a.ula. c Silvn., Abdon 
Mila.Ol'Z, Teixeira de Sti, Ermirio Coutinhet, 
.. urooso C<!~ta. Celso do Souza, José Mai"Cei-

HojB nã.o h:\ sJssiio. 
Designo pn.1·t. segun da.-f~ira., ll do cor

•·ento, a mosma. or•tlem do dia. dn boje, 
iSbOé: 

Traba.lho3 do CJmmissõo3, 

' ·' ~ ··,; 

ACTA DE il DE-.JANEIRO DE 1904 

Ail M'JiO·di;J, procede-se <L cha.nndn. a. que 
ro;:poodcm o.s S1•s. P;~ula. Gnim<Ll'ã.e~. Alen· 
c.·u· Guimarãe.i, \Va.ndcrley rle Mendonça, 
Antet'O Botelho. Sá. Poixoto, Enéas Martins, 
Aurelio Amorim. Lniz Domingnes. Fa.rncisco 
Sá, Gonçalo Sout'J. AbJon Milanoz, Esmeral
dino Bandoira. Col'Jlelio da. Fonseca, FoHs
bello Freire, Domingos Guimarães, .\<'elix 
Ga.spal'. P.,n•auhvs Mont.enogl.'<>, Rodrigues 
Saldólob~. Bernanto Horta, GaJdino Lo1·cto, 
Augusto do VasooncP.llos. Amm·ico do Albu
querque. Flll31i:~ J\lves, Ga.<vão Ra.ptist:~. 
Silva Gasiro. ltfa.llricio do Abrou, Ca.t' los Tci· 
xoil"l\ Bra.udào, Vll1a.to Masca.rdnlm.s, Ga.stãú 
da Conba., Carlos Peixoto Filho, Francisco 
BerJJardlno, Leonel Filho, Anwnio Za.earias, 

Ca.logcras, Rxlolpho PJ.Ix~o. 1\Ioreh·a d' · 
Silva, moy Chavc3, Joaquim Teixeira Bran
dão, Costa. Netto, Carlos Ca.valca.ntí, Paula. .• 
Ramos, Gormano Ha.sslooher o Casaia.oo do 
Nascimento (42). . 

Dnixa.m de compa.1•ecar com caúsa.<partici-. 
pa.da os S1•3 , Raymuntlo Nory; .Hosannah ,de 
OU voira, Passos Mil•anda, Arthur . Lemos, 
Carlos do Novaes, Rogerio de Mirn.nda, ' 
Indb do Bra.zil, Antonio Ba.stos, Urbano . 
S:tnto3, Rodrjgues Fernanda:,~, Guedelha. : 
Mourão, Cbristino Cruz, Dias Vieir&,- Ray~· ... 
mundo Arthur; Joã.o Ga.yoso, Joaquim Pires·;: ,;~ 
Bozerril Fontonelle, Thomaz Accíoly, Tb()m&z;:'; 
ca. valca.n ti. João Lopes, Eduardo Stodart;' ·:i 
Tavares do Ly1•a., Pereira. Reis, Walf.l'edo :.' 
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Leal, Trindado, Jos~ Marcellino, Iil'icio 
Filho, Malaquia.'! Gonçalves, Moreira. Alvo~. 
Julio .. de Mello, Pedro Pornamlluco, E!pidio 
Figueiredo, Angelo Neto, Epa.minonda.s Gra.· 
cínuo, H.aymuudo .!e Mironda.. Euzebto de 
Andrado, Arroxellas Gu.l vão, Joviniano de 
Carvalho, Oliveira Valladã.o, Noiva, Lco
vjgilJo Filgueiras, C~\stro Rehello. Toilta, 
Milton, Bulaão Vianna, Eugenio Tonrinho, 
Sa.tyro Dias, Vergno de Abreu, Augusto de 
Freitas, Pinto Dan ~!19, Alvea 13a.t•b•Jsa, Ro
drigues Lim:l, EJ.ua.rdu Ramos, i'.hrcolino 
Moura, Corrên. Dutra, Bolisario <l~ Souza, 
B3Z[l.mat, Porch•a Lima, Julio Santos, Oli· 
veil•a Figu:Jiredo, Paullno de Souza, Fran
cisco Veiga, Estm•am Lobo, José BtJOi· 
facto, João Luil'í, Di.l.vid Campi;;ta, Ducno 
do Paiva. Juã.o Lui~ Alves, Bornal'Jes de 
Fa.rla, Heudq_uo Salte3, C&t'lo;~ Qçtoni. 
Manoel Fulgencio, Nogueü·a, Lindolpho ca.c· 
ta.no, Eduardo Pimont91, Olcg;uio Ma.ctcl. 
·wencasláo Bl't\Z, Jo:mino UarJoso, D..>· 
mingues do Castl•o, Franc;sco Romeiro, 
Valois de Castro, Ferua.ndo Prestes, A.lVilt'O 
de Cat•valho, Candido Rodrigues, A-•.evcdo 
Marques, Rodolpho Mir:tnd~, Hermenegiltlv 
de M o1•aes Filho, llernarJo Antonio, CaodLdu 
de A brou, I-"•mcoha. Lins, Ft•anci:Jco To· 
lentino, Abdon llu.pti~tu., Barbosa. Lima., 
Xu.vier do Vtllle, Angelo Pinheiro, Victorioo 
Monteiro, Vesp~tsiano de Albuquerque o 
Diogo Fortuna. 

E sem causa os Srd. Jos6 Euzcbio, Anizio 
de Ab1•en, Virgilio Bl'igido, Frederico Borges, 

Sergio Sê~boya., Eloy d!l SOIIZ!l, Fonseca e 
Silva., Paul• o Silva, Teixeira de Sei.. Ermiri<J 
Coutinho, Affonso Costl., Celsu do Soma.. f>e. 
reira. de Lyra., João Vieira. E~cio Coimbra, 
Arthur O dando, R.odt·igues Doria., Oarei~ 
Pit'e3, Tolentioo do3 S:mws, Mor.::ira Gom~. 
J,;s9 Monj;trdim, Herezlia. de Sã, ~lello Manos• 
Irinou Machado, Nelson de Vascos:cellos, 
Bulhões Ma.rcia.l, Oscar Godoy, Sá Freire, 
Erico Coelho, João lhptista, La.orindo PUtl, 
Henriquo Bvrg:ls, Cruvel~o Ca.vatca.ntí, Ber
nardo Monteiro, Ribeiro Juoqucira, Astolpho 
Dntl'll., PnniJ.o l~ilho, Carnei•'O ,e ReZI!Dde, 
Adalberto F13rraz, L!l.mounioí· Godofrodo, Ca
mH!o Soo.rc<~ Filho, S;,bino Barroso, Carva.lbo 
Britto, Putlua. Rezond!), Oa.J.Biio Carvalhal, 
Bo1·nardo de Campos. Rebouças da ca.rvalho, 
Costa. Junior, Arn..~lpb.o Azevedo, Amaral 
Ce,ja.l', Fot•rctl":l.·Braga, Josl1 f..oba, Leito de 
Souza., Paulino GarloiJ, Francisco )falh, 
Aquino ltibeiro, LinJolpllo Serra., Boocdic&o 
do Souza.. Elizeu Guilb~Jt•me, Soa.res dos San
tos, Juvoaal MllLOL', Ma.1·ça.l Escob:u-. James 
Dat".::y, Domingos \la.sca.renhas, AJfred.o Va
reta, Campos Ga.rLier e Homem de Car
valho. 

O §r. Pa.•esirtente- Responderam 
á ch;\I.Illida. 42 Srs. Deputados. 

IIojr~ não h a sessão. 
Desi:;oo pa.ra. amanhã a mssma 01·dem do 

uia. de nojo, isto e : 
T r;\bl.lhos do Conunis.iÕ03. 

ACTA DE 12 DR JANEIRO DE 1904 

P1·esidencía do Sr. Paula GHimm·ücs 

Ao moio din. pl'Ocodo-sc á chamada,, a quo Netto, Lindolpho Set•t•a, Ca.ndldl) do Abreu, 
respondem os Srs. Pa.uh Guimarães, Alonca.r L:tmtmh:\ Lin!l, Paula R.:.l.mo,;. Soares doa 
Ouim111•ãos, ·wandorloy do Men.tonça, An· SantmJ, C<l.&iia.no do N<t3cimen~ e Diogo 
thEil'O Botelho, Sá. Peixoto, Luiz Domingues, Fortuo~ (3d). 
Francisco Sú., Gonçalo Souto, Domingos Gui· Deixam do compa.rccer com causa. parU
ma.r~s. Tolentino doi! Santos, Parauhos cipa.da os Srs. Bnéa.s P.brUn'il, R.a.ymuntio 
Montenogro, ltodr!gues S~tldaaha., Borna.L·do Nea·y, Ho3auuah do Oliveira, Passoo ~li
Hol'ta, G1}1dlno. l.ure~o. Ueredia. do Sá., randa, A-rthur L'3!ll;J!I, Carlos de Novaes, R.o
Galvão Baptista, Silva. Castro. Mauricio do ge,·io do Mir:~n1la., InJio do Brazil, Antonio 
Abreu, Oltvotra Figueiredo, Vü·iato Ma.scn. Bastos. Ut·b~no S<.~rnt~s. Rotlrigoes Feroan
renhas, João Luiz, Gastão da Cunha, Ca.rlos dc3, GuedcJ!ll:J. .\Iourão, Cllrlstino Cruz, Dias 

·. Peixoto Filho, João Luiz Alvos, Antonio Z:~.-~ Vieira, Rtt.ymund·J ,\.r,llur, João Gayo:10. Jo;L
. caria.s, Carlos Ottoui, Wencesláo Bt·.~z, Mo· quim Pires, B;lzerl'il FonL!!neUe. Thomaz 
reil•a. da Silva, Eloy Cha.vos, Josó Lobo, Cosk1. Accioly, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, 
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Eduardo Stodart,. Ta:v:tl"eii de LJT:I., Pereira. I Abdon Milanez, Teixeira. do S:l., Ermirio 
Reis. W&lfredo Lca.l. Trindade. Josê Mareol- C{tntinho, Alfonsi.l Cosf.a, Celsll de Souz~. 
tino, Bric!o Filho. llalaqu.ias Gooçalve;, Es- Pm·cira de Lyn, João Vieil"a, Est:\Cio Coim
meraldino Ban <eira. Mort>ira. ~\lvos, Julio bra, Arihur Orlando, Rodt'igues Doria., Gar· 
de llello. Cornelio da Fon:see3, Pedro Per- cia Pires, Moroira. Gomos, Jrsé tlloójM'dhri, 
nunbn·~. Elpidio Figueiredo. Angelo Neto, Mello .Ma&tos, Irinoa Machado, Nei.Bt)n . 'de 
EpamtnoodaS Gra.cindo, R&ymondol de Mi- Vasconcellos, BulllõC!s Mat•cial. Oscmr ~odoy, 
randa., Euzebio de Andrãde, Arrosell:\.8 August.o do Vaseoncollos, Sá. Freira, Amot'lco 
Oalvão, Joviniano de Carvalho. Felisbello de Albuquerque, Erieo Coelho, João Baptista, 
Freit"c. Oliveira Val.l.adão, Naiva, Leo- Lauriodo Pitta., Henrique Borges, Ct•uvello 
Yigildo FUgueiras, Castro ReooUo, Tos- cavalcaoti, Bernardo Mootuir·o, Ri beiro Jun~ 
ia.. Milton, Balcão Vianna, Fclir Ga.spar, queira, Astolpho Dnlra., Ponido Filho, Ca.r
Salfro Di<~.S, Eugeo.iu Tourinho, Verg ue de neh'O do Rezende, Ada.ll.torto Ferraz, La
Abreu, Angwtlo do Freitas, Pinto lb.nt.u, mouoiel' Godofrcdo, Camillo SoareS Filho, 
Alves Bar~. Rodrigues Lima, Edu::.rdo Calogeras, Sabi.no Barroso, Ca.t·va.lbo Dritio, 
Ramos, .M:Lrcolino Muura, Corrê~ Dutl'.l , Fi- Padua Uezenllo, Galeão Ga.rnJ.lhal, Ber·nardo 
dolis Alves, Bcli$3l'ÍO de Souza. Belamat, de Ca.mpoa, H.ebouC}as ds Cat•va.lllo, Costa. 
Pereira. Lima, Jnlio Santo3, Paulino d~ Junior, Arnolpho Azevedo, Amaral Casar, 
Soaz&, Francisoo Veiga, E"i&evão Lobo, Jore Ferreira Ura.ga, Leite dn Souu, Pa.ullno 
Bonifaeio, David C:l.mpista. Francisco lJcr- Garlos, Francisco Malta, Joaquim Teixeil'a 
nardillo. Bneno de Paiva, Leonel FUho, Bra.udão. Aquino Ribeiro, Bonodicto de 
Beroardes de Faria. Hanrique Sa.lle-3, Ma- Souza, Elizou GuilhcL"mo, Juvcnal Miller, 
nool Fulgencio. Nogueira, Liodolpbo Cae- Marçal Eseob·\r, Germano Hasslochar, Ja· 
~o. Eduardo Pimente-l. Olega.rio ~hcicl, mcs Darcy, D()mingos Mascarenhas, Alfredo 
Rod.oJpho Pai:lM. J:a~mina Ca.rd030, Domin- Vt\rela, Campos Ca.rtior o Homem de Car· 

. guo:1 de Castro, Franeis~"o Romeir<l, Vai ois valho. 
de Casúo.J, Fernando Prc:;tee, Alvaro de • 
Cat·valbo, Gandido Rodrigu~. Azevedo ~fa.r- O 8r. Pres•<len.te- H.cspondora.m 
ques, Rodolpho Mira.nda., Hormeneglldo de á chamada 88 Srs. Deputados. 
Moraes Filho, BernarJo Aoionio, Gados Iioje não ha sessão. 
Cavalcanti, Francisco Tolen~ino, Abdon Dosigoo para amanhã. a. scauinto ordem do 
BapUsta, Barbosa Lima, Xavier do Valle, dia· ' ., 
~o gelo. Pinheiro, Viewrino Monte ire c D.iscnssão do projecto u. 350, do 1004, da. 

83pastano de Albaquorquo. Commi~ão de Diplomacia. o Tl·t~tlldos, ap-
E SBm Musa. os Sts. Anrelio Amorim, .José provando o tra~ldo d.1 17 de novembro de 

Euzebio, Anizio de Abreu, Vil'gilio Brigido, 1003 entro o Bra.zil e a Bolívia, precsdida. da. 
Frederico Borges, Sergio S&boya, Eloy da do roiJ.uerimento, pedindo ssssã.o secreta para. 
Souza. Fonsoe3 e Silva, Pa.ul:a. c Silva, tt"at~r-se do l'c1f)t•ido ass~mi>to. 

-·::~~:T"Zt/~~::7~~ .,._ 
DE JANEmO DE l~Ói~~\\ aa SESSÃO H . l3 

· :~ 
.• . ~ ·( ~ .. } 

~ i 
;/ 

P~·esidenc;Íit do s;: .' Paula Gu~mar«es . r · 

•J ... ..:·, \ ·~. · .·. ~. '''•• -• ~-~~r ··' .".':, ~~ • • • 

. Ao meio-dia. procede-se á chamada, a. que negro, Rodt•igues Saldanba.,Mareoliuo Md#i,i.t. · · 
l'C8pondem os 81'3. P;~ula Guimarães, Alencar Bernardo Horta, Moreira. Gomes. Jos~ .~ô;l.Õ!· .. 
Ouimarães, Wanderley de l\lendonca, Joa- jardim, Oaldino Lomto. Corr~a Dutra,)~fe)lo 
qoim Pire3, Ao\hero Botelho, Sá. Peixoto, Mattos, Augusto de Vasconcellos, Sá Fréíj e, 
Aurelio Amorim, Luiz Domtogues, Gonçt\lo João Ba.p,ist \, B3li7i<Wio de Sou1.a, qalylo 
Souto, Fonsec:L e Silva. Pereira Reis, Paula Baptista., La.urindo Pitta., Ct'uvollo Ca.va.l-
c Silva, Abdon Müanez, Affonso C~ta. Julio canti. Mauricio do Abt•eu, Olívoír& Figllel· . 
de Mello, Rodrigues Doria, Felisbcllo F.reiro, rooo, Carl!JS Teixeira Brandão, JoKo Luiz, .. 
Oliveira Va.Uadão, DomiogoJ Ouima.rãcs, Gastão da Cunha, Jtibeíro Junqueira, Carlos 
Felb Gaspar, Vergno de Abreu, Alves B&r· Peixoto Filho, João Luiz Alves, Loonel 11~lbo, ,. 
bosa, Rodrigues Llm~. Paraohos Mont&- Adalbcl'to Ferraz, Ca.millo So~u-es Ftlho, . ·: 

Vol. I 
.· .. , . ... ~ ...... : 
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· Carlo3 Ottoni, WI}Oceslâo Dr~z, Rodo.lpho 
Paixão, Pa:tua. Rezende, J\[oreH·a. da. Sdv•~. 

· Arnolpho Az~n1(.'!(0, Ferreira. Br-aga, ~anlõl 
Ramo:~, Elizeu Guilhorme, Juvonal l\ldlcr. 
Barbosa. Límo. Cassfano do Nascimento. Vcs· 
pasiano dJ Albnqn·trquc o Homem de car· 
valho. 

Abt•o-se a scs~ão. 

São I!Uccessivamcnte sem debato appro· 
vadas us uct.:ls da scs~ão do di:\ ~I 110 de· 
zémbro do 1003 c a~ dos dias 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
V, lJ o 12 do corrooto. 

O 81•. Gonçnlo So11lo (pela 01._ 
dem) - St•. Prosidento, o nosso illustre col· 
le~a Sr. Sergio Sabvi:• pediu-mo p:&.rn. com
ruunicM· a V. Kx. que incommodo,;<!e ea.ud<r 
o ptivn.m do compat·cccr d. scs~fio de hoje. 

O Sa. PR.1!SJDENTE- A ~lesa. llca. inteirada 

Do Sr. Deputado llalaqnias A. Gooçahes. 
communic~od~ que, p;u• moüvo de llrça 
maior, deiu de com1J31'800r por algum tem
po á..;: SOSil~ desb. C&11131'a.- A• Commk
são t.lo P~tiçõ3S e Podere.. 

D.l ~r. D.1pota.:Jo JQj M:are<!llioo da ~ 
o Silva.. oommuoieudo que, de\"ido a furça. 
maior, dci~a prcscntomoa~ de COIUparecer 
eis &."'SSÕ3S dost.a. Camara. -A' Co~ 
de Petiçõru c Pojeres. 

03 Sr. D:!ptttado Jo..~ Freire Re&orril FoJD
tenc!la, communicanJo, Jnra. os d.~l-id«H ef
C~itos cauo, par mo\i•o do m~tlet\ia. c.â im· 
possibilitado de comll'lrecer á.:t --* ~ 
Camar.,. ficando assim jwt&ifteado o - aão 
compat'I'CÍioen~ ál U'CS allimas ~ 
Iuteir:uh. 

Tolegra "Dm:ls : 

Therezio:a, ·J I de janeiro de 1904. 
O Sr. Alenour Gulmn.rãc~ Pro3idoote Cam:an Deputados-Rio- Peco 

licenoa não compareeJr ~n~ 
(to &c:l'elat•io) procede <"L leitura do z:oguinw -motivo moiC3ti& _João Ga!J(UIJ.- A.' Cuw .... 

missão de PeUçõe.i o P~. 

Porto Alegre, .f de janeiro elo 1904. 
Ofllclos : PJ'Ct<idoaio Cam:u·~ Dapu\ados-Rio-lm
Do S1•. Dcput[).Clo Antonio d:t Triotla•Jc An- PJdiJo mol63&.ia. comparecer 8CI18ÕCI edraor

'unes Mci:·a Henriqur.s, comnumic.'l.ndo quo, uio:wiag,Jlflto licença tempo indoterminado
coatiuunndo os seus incommodus de saudo, é A' C<>mm•s..-.lo de Peüçõss o Podel'CS. 
fot·çado a. <msonlal'·SC <los t.r:\lJalhos Jogisla- Nal.31, B de j:ulciro d 1 J$04. 
tl~o~, deita.ndodpor. isso do comparecc::r á: Prosidcn~ 0 Ucmhr\ls Mcsa. Camara. Dopll· 

. se!lSOO~ ex rnor tnar~1s, o que cJmm_u.mca ~os-[Uo-Commuoico-vosqoe, pormo"'"o 
Camar,L 11ara. os dovJdos alfattos. - .1. Com- molesU:r. estou impossibilindo comparecer 
missão de Pctiçõc:J e Pvderc..-:. sessão <;dra.ordioiU'Ja, pediodo Dece!IS:d'.ia H-

Do Sr. Dcput:tclo FJ•ancisco Toixoira. d~ Sá, conP,a, apresento-vos protesto minb:l. JD:IIi.s 
oommunica.ndo tct: de ~usontar.se por alguns alL1. consíde1'3Ção e saudações cordeaOI
dins do:J trab:tlhos da. presooto ses~ão oxtm· ElO!/ de S:Ju.:a-A' Commissão do Petições o 
ot•dinaria, um oJosoqueucia do gra.vc in· Poderes. 
comanodo do sa.ullo em pe3f.O;,t,. do sua. fitmilia. PoncJ.o, 4 do janeiro de 19-:U. 
-- A' Comm:ssão do PeLiçõJs e Potlot•cs. 

Do. Sr. Doputwio Allgnsto T~wal'OS de Lyra., 
comnmnic:tndó quo ê fvi'Ç3do, por motivo de 
moles~ia. em pessoa. do sua. f;unilia, a au,;eo
t:lr·sc desta Capit:J.l, solicit:l.nuo [;a.r.~ CI!SC 
tlm a noccss:wia. licenç-a, etc. ·- A' Commi:i· 
sll.o d .J Peti~,;i'ks o Podere.;. 

Do SJ•. OP-puhdo Etluêtl'c1o SLuda1·~. co.n· 
municaodo llUO, p :)l' mo\h•o do moleatia,dcix;t 
do cumpa.recet• a. alguma; das llossõcs liut•<m· 
te a pro~ento reunião cxtrnordinarb, soli
cl~anJo n. nccts.·Hria. licnnça..- A' Commis
sio dn Peti~õos 6 Poderes. 
. · Do Sr. Dcpuia.do Ari!'ltidcs Mil~n. com
municando que so aclla nesta Cttp\t:ll, con· 
Ununndt>' adoentado. nã.o podendo por Íii$0 
compar•ecor nos tra.~albos da prcsen\c sessão 
extraordinaria, com frequeneia. - A' Com
missão do Petições o Podorcs. 

Prosidoni.o Cama.ra Doputados-Rio- Jm
po~ibilihdo mosh·o rot~lestia c frl'l'Ve incom
moilo ·pessoa. minha familia_ sogulr Jogo 
tomar pa.r~ 'robalhos sessão cxt.raordlnar:a. 
Peço Jícon~ Camat':L e.!~ atucoto em· 
quanl> css~:t po:let"036~ motivos me imtH· 
dit·em com!>al"ecer scSSi)ej, justifteada.s &$Sim 
fill ;as G eslgeoci·I.S l'Jp;imeo~-Sa.ud;u;õcs. 
-Rt!l{llll.m1o de Miranda-A• Commi;são dcl 
Pe~içõcs c P()deres. 

D.) St•. Dep:llad" ~11zebio do Andrade, com~ 
muoic.~ndo qnil. por motivo da força Dl:Lior. 
doixil do c.>tnpareoor ás l)et,~ cxtraordina· 
ria.s, e solicit:lodo & ncc~la licença-A' 
Commí~o de Pec.;~~ u Podl!.tea. 

Do Sr. Deputado Epaminondas Graciodo, 
communica.ntlo quo, pur mo\ivus do fOI'\'3 
maior. dci1u. docom~rec3l" áa aessõesestra
ordinn•·iéliJ, soli.,iundo p:tra ~ ftm a. n~ 
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alia .lieeoça--A.' CommiSião de Petições e· F~la Militar desta Capital, a quantia de 
Poderes. 3:027$095, a que tem·direito;-Inteirada. 

Do Sr. Deputado Ar."C•J:ellas Galvào, C<Jm- Da mesmo sonhar, do igual ua.ta., eommu· 
m1111ãtando que por moiivo.i de f->rça ma.ivr, nicando que o Senado adoptou e nessa da~ . 

. dela. de CilmJI'lrecer. ibi s~'SSÕeS oxtrnordi· ooviou á sancção presidencial a. roooluçãó do 
Darias e aoJ,ciL'Iodo para esso llm a nc::ce:;sa- Congresso Nacional mandando rever os pro
ria lieeoça.-.\.' Commw.'io de Pc~içõcs o ccssus pa.1·~' percepção do montepio e meio 
Poderes. soldo.-Intcirada. 

Do Sr. Deputado 'Vaofrcdo Loal, commu- Uo mc::uno senhor, de igual da.ta, commu· 
niea.o .o que. por doente. deixa de compaa·coor nica.ntlo quo o Sonado, nessa. da La, enviou A 
~ J!9SSÕos ~xtrao:"tliMri:t.s c rodindo josU/Jcar sancção presidencial a resolução do Coo
sua. aUIIBDci..'l.-.\' Commi~o do Petições c gre.s:;o Naciom\l a.utorlza.ndo a a.bortura. do 
Poclen!i. crooHo dll iJ;900$, p~ra. pagamento t.lt'vldo ao 

Olfteio: JD eseriptul·a.rio da Allàndega llo Maranhão 
FeJinto Elysio Nascimento.-Inteirad!L. 

Do 51'. 1° ~re'"'rio do s~na.do, do 29 de 
dezembro proximo find·J, commooicaudo que 
o Seoado appr_vl.!u e nesta c.i.Ma enviou á 
~ presidencial a resuluçiiú do Con
gresao Nacion;al ;autori1;1orlo a a.t.rir· ao Mi
nWerio d.\ FazeoJ.'l. o creu i to de 300:1-42$&'9. 
supplemeatar ã rubrica 12•-rmprcnsa. Na.
cioo&l e Di.orü1 Oflicial.-ln&eirada. 

Do mesmo s!!nbor, de 3u do mell uUimo, 
commonlcan .:.o quo o Senado approvou e 
Dessa data eovio11 á sane('âo a proposição 
desta Cam:na, autorizando a abcrtut·a do 
cralieo extr:wrdinario de 29:432$461, pa.1·a. 
pagamento a Vorano Gomes Alonso de Al
meida e llmoel Aln?s da. Si;'f'a, pro\·enicom 
do princlpa.l, jurus da mót-a c custas a quo 
tem direito.-Intoíra.de.. 

Do mesmo senhor. de 5 de janeiro do 001'
roota anno, eommuoicandt> que foi S:lOccio
nada a resolução do Congresso Nacional, da 
qual co via um dos respectivos autog1•a.phos, 
mandando pagat' ao engenheh·o EStanisláo 
Luiz UouS·Jliot a. import:tncia da 2:575$129 a 
fJUe tem direito polo cxol'cicio da cadeira de 
pbysica. in.luatrhl da E~ola. Polytechnica., 
t.le 25 do a.bril do 1901 a 12 ue janeiro de 1902. 
-In ~irada..-Are h i v c-se o autogra.pho. 

Do mesmo senhor, de i;.!u:tl data, eommu
nicaodo que o !j-;:nado adoptou c ncss.oda~ 
eDl'iOU :i s:mcÇão presidencial a r osol ução 
do CúDgresso Nacional autorizando o Presi
dente da Repnblic.1. a mandar pa.~raJ.', por 
meio ele inacrip;ões do B:lnco d:' RepuLlica, a. 
con.strocçio da ponte da. Pl'aia do Flamengo. 
-Inteirada. 

Do mellllo renbor, do igual dab, commu
nicando qoa o Senado :uloptou c ucssa dMa 
endoo i &:aJI(,'ão pl'C$idencial a re.solução do 
Congresao Nacional autorizando a. a.bartu .... a. 
do erodUo de 8-t:590f685, supplementar á 
rubrica lla_Giasses Joaciiva.s.-Inteirada. 

Do mesmo sonhar, do igual d;Lta, commu
Dicando que o Senado approvon e nessa data. 
enviou êl sa.ucção pretidcncia.I a. propo,;i<>.ão 
de,&& Camara, a.uwrizantlo a ma.tl'ioula, por 
mais um a.nno, uas C..iColas milit:u·O$,' dos 
a.lamnos que dcllas foram dosligadtJs ou do
Terão &er no fim do 1903, p:..r J1avorem inci
dido nas disposições do paragrapbo unico do 
l'egtl)ameo&o quo baixou oom o decreto 
n. 2.831, de 1~--Ioteirad.'\. 

Do mesmo senhoi', de igual data, tra.osmit
tindo dous autographos das rei!oluções sa.nc
cionadas, do Congresso Nacional, abrindo o 
ct•e.iit.o de 30:000$ para despezas de repre
sentação no Congre~so Medico 1.4tino Ame· 
ricano, o x•ofo11nando o ex·2~> sargento da. 
brigada. policial dest1. Capital Joaquim Eu· 
genio dos Santos.-Inteirwa.. (Archivados 
os o.utographo.s ). 

Do mosmo sonhol',· de igual da.ta, commu
nica.ndo quo, t endo o Sr. Presidente da. Re
publict~ s·tncoiona.do as resoluçõeil do Con
greSiO Nacional determinando que o enCar.
rogado do Pombal Militar será. um oftlcial 
do exercito, e autorizando o ~ovornl) :a 
abrir ao Minlsterio da Ma.rinh11 o credito de 
4:530$, para pagamen~o a Jooo Joaq~i~ d.e 
Oliveit"a, tra.nsmitte um de ca.da. um dos 
respectivoo autogt•apbos afim de serem pro
sentes a e;;ta. Camara.. -Inteirada.. ( Archl
vados os autogt'a.phos). 

Do mesmo senhoi·, de igual da.ia, commu
nicando qno, tendo o Sr. Presidente da. &e
publica sa.occíona.do as rc.suJuQÕCS do Con
gresso Nacional autorizando Governo a abrir 
ao Mioisterio da .Marinha o credito do 
552:83&5785 e " conceder ao Dr. Rvdolpho 
de Paula. Lopes oito mezes de licença, com 
todos os voocimen&os, -&ransmit.tindo um de 
cada. um do:J l'Oepectivos autogra.phos.-ln· 
toirada. ( Archi vados os a.utogra.phos): 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
niea.odo qno o Senado .llloptou e n~ data. 
enviou á. san~o presidencial, a pro~i~ão 
alesta. Cam&ra :mwrizando o Poder Exe
cntivoa. pagar ao eapi&ão Alfredo Ribeiro da 
Coeta. illst.ruct.or da a.rma do ca.valla.ria da 

Do mesmo senhor, de 6 do correo to, cóm- · 
muoiea.ndu quo, te o :lo o Sr. Presidente da 
l{epubllc!l. Sü.ncciooa.do a.s r-esoluções. do 
Congresso Nacional autorizando o Governo 
a aposentar José Ma.l'la. dos Reis BaroeUos, e, 
a concedor licença. a Vulpiano de · Aqubio 

... 
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Fonseca, tra.nemittindo om de cada. um dos necessarios par.a. p~to de mliBidlo -
l'ospectívos :LUtographos.- Inteirada.. (Ar- Deputados e Sena.dores e de despezu ele 
chivados os autogra.phos). ordem material, dom.nte o período de tra-

Do mesmo senhur, de 7 do corrento, on- b:tlhos de eonv~Q erlraordiDaria do 
'Via.ndo o projooto do Senado, auioriz1ndo a mesmo Congresso, cabe-me a homade ..._ 
construcção do uma. estrn.da. da fer1·o en\re mcttcl· o assampto á T~ apreeiaclo, aa. 
M cidades de Cat:ias o S. Luiz. no Estado do de que VoS dignei.! m!OIVJr eomo for aar
Mara.nhão.-A' Commissã.o do Obras Publicas tado. 
e Colonização. Rio de Janeiro. -i de janeir3 de IYOL-

Do mesmo senhor de O do corrente, com- Frartci$co Je PtndG llodr:guu .AI'IIU. _A .. 
munica.nd, que o Sena.do adoptou o· nessa CommiS<lã.o de Orçamento. 
data. enviou á s~ncção presidencial, a reso- Do mosmo minist.erio, de 7 rJo C!IOtftllte, 
lução do Congroaso Nacional, m-eando os tra.nsrnittindo,deviLia.monte :laiX'Icioaad ......,_ 
logal'el> de contador o prucnra.dor fiscal c dos auk}gra.phos da resolução do ~ 
resta.belecendo a.s junt..1.~ a.dmíois~ratins da. Nacional a•1tori1.a.ndo a conced.r asia mezel 
Fazenda Fe·lerai.-Intoira!la. do liconc:1. em prorf'ga.cào. ao Dr- o.:&r 

Do mesmo senhor de agual dat<L, t1·;u1smil.- Viano:t. procurador da Republiea. D& III!ICCio 
tindo um dos a.uGographos da resolução do da. Bahla.-Io~ira,d.'\, (Envi&~~e um aldGÇ&· 
Congresso Nacional auloorizanJo a abertura pho a~ Senado e a.rcbi~-e-se o outro). 
do credito cxtraordioario de l :974$.611{) em Da mesmo mini.."loorio, de iRU&I da1a. d~ 
ouro e dn 462:032$529 em J.l<tpel. pa1•a. pa:.ra- volvendo. devídamen1e saoc:cloaado5. dualdoll 
mertto do divld 1s de exercicios flndos.-Intci· autvgraphos da resolução d6 ~Na
ra.do. (Arcbivado o autograpbo). cional mandando ~baoar 309 oflleã.M 8 

DO mesmo senhor do I J do corrente, trans- corpo de boa.beiros., qr.e aa l'el'oruwaa. 
mittiD.•Io um de cada um dos autogmphos além do !!Ol.1o devido. uma ~ q. 
das reuluções do Congresso Nacional. san- noal cor·rcspoodcn\8 a cada &'JJIO de llerYi(o 
ccionadtls pelo Sr. P1•esidento da llepub1ica. que exceder dos 25 primeiros. ete.--lntei
autorizando o Governo a. modit!ca.r o J"e.,"'tlla- rada.. (Archive-se um dos a~OI, ea
meoto tio Instituto Nacional de Mu~ica. o a viando o outro ao Seuado). 
reorgauizar os eervioos da hygieno a.dmini~- Do mesmo ministerio, de 7 do eorreate, 
tra.tiva. da União. - Intcim.a.. (Arcbivados t.ran9mittindo. devidamente ~ 
os autographos). dous dos autographM da raaoluoio cllo coa-

Do mesmo sonhor. de ogua] data,, transmii- groo..'l.O Nacional autoriDDdo a eoiiCI8!8r 1Im 
tindo dous autograpbos das rc.'Soluções, san· anno de licença. com tJrdenado e um~ 
cciooadM. do Congresso Na.cional, auk>rizao· J,iio, a. Augua\o Moreno de AJasão. ~ 
do a. a.bertura. do crcdHo de l3;897$ para di\ Sec -ctaria do Tribunal CiTil e Orimimll. 
indemniza.r ao Dr. Syl vi o R o mero r la. duspaza. -lot.cirada. (A.n-hive-se um dos aat~Dpaphol.. 
CGm a. impmssã.o da sua. obra Historia da eovia.ndo-sc o out.ro ao Senado). 
Lllteratura Bra.:ileira c subvencion mdo Do Mioisíerio d • Fazenda. de 5 do COI'
com o. quan~ia de 20:000$001l o Dr. Vital Bra· rento, remtuindo dous dos ~~ da 
2lil Mineiro da Campanha. para, no estraogel- resol~o do Congre350 Nacimlal, ~ 
ro, wrnar conhecido o iratamento do enve- mente sanccionados. fiDDdo a~ pnl 
nênamonto ophidlco.-Inteil'M<~. (Archiva- da Republica para. o exercício de 1901.-(D.; 
do o autographo). tetr.\da. (ArebivP.se um doll au&ogn.pllor c 

Do mesmo senhor de 12 do em-rente, cum· onvie-!!9 o outro ao Senado). 
munica.ndoque,tendosidopromulgadopeloSr. Do mP.Smo ministerio, de 31 do me~ pro
Presidente do Senado, na confurmida .. c no dis- llimo pass;ub, 1'83titoindo, devidamente saae
postó no art. 38 d& ConstituiQâ,J.o decreto do eiona.aos. dous d .s a.utograpbos da "ftl90lac;io 
Congresso Nacional, declarando oom figur as do Congresso Naeiooal orçando 3 Reeelta 
letras a, b o c do art. 16 da lei n. 500. do 31 GPJ'al d.'\ Republita. para o oxordeio de 1904. 
da deznmbro do 1898, transmittfndo um dos - Iot· irada. (Arcbivc-sc um dos autographos 
reapectivos :mtogra.phos. -Inteirado. (Ar o envio so o outro ao Sanado). 
chive·se o autographo). Do Miní.sierio da lndustria, Viação e Qbras 

Do Minlateriv da Justiça e Negoclo.OJ lote· Publica.i, do 31 d() mez proximo pa.aado, Ji\oo 
riores, de 4 do correnw. enviando a. se- tisr'azendo a requisiçio dest& Caman no oftl
gUin1o mcnsa,gem~ cio n. 455, de 18 do mez flndo.-A quem 

« Srs. Membros do Congresso Nacional- fítz a. requisição. (A' CommJ8Sio de O~· 
Tendo em consideração o quo pondoruu o men1o). 
Minlst•'o da Justfca. e NegociLJs Interiores, na. Da mesmo ministerio, de 7 do corrente. 
e:~postcão Junt.a., sobre a eonvcnieneia de so· devolvendo, devidamente s~nccloDadoa, doa 
ltoit&r-ae ao Congresso Nacional auturiza.çâo dos autograpbos da reiiOloçio do Congt"'S8Í) 
do Podei' Execu~tvo para. abrir os creditmr Nacional conrerindo privilegio para paga. 
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~ de .tirida pronoieote do aluios de 
tr&lf.•tha.for ~la..-In&eirada. (Arclüre
_. 11111 dO:J aut.ographos e envie-so o ouvo ao 
SmaadoJ. 

seguinte moção :-Colonia. ceareoce la.men 
icl.ndo acon~imentos Foli.a.leza. faz vo~s 
prumpta re~io Const!Luição RepnbHea para 
2.SScgurar unJdade nactonal Ulltabelecer reg~;. 
men ao dinüto nos &!tados evi~o assim 
revolução. -Abel Ga;·cia Solou Pinheiro,....:.... 
Yonsenh()l' .~lnlhe~·B Joaquirll Nu116s.-Gil
bcl·l-J Sahoya.-Jost! Gonçalt~es.-Aprigio Cra
~o.-YiCCR!c Araujo.-Isaac Amaral Cosla 
Al"cs.-lntcíratlo. 

TEux;a..uou.: 

lho.iN, 12 de~eiro do l~ltJ.t.-Presi.Iente 
C&lllal'a Depat.'ldO!.-Rio. --t:olooia carence 
•~~~Mroa. reaniã.o publica. apJiadil impreo:sa 
loQI TDtoa. c l'e!IOll"ea ll"aah-mittir v. Ex. 

Vae a i01primir o ~nie 

I'ROJECTO 

N. I- 1001 

(Sé$sio ntraordinaria) 

ApproM li lral4do tulipado em Pr!Cropolu, ~ 17 de No.,emb1·o da 
1003. pdos JÜI'ipolenciar;;n rlo Bra=;t e da Br.lí,ía.. modificando, 
uedi4Hre pt'TD~ut:r. à territorios e oulras compensações. a li dw. 
dir:tsoritl nalre os dotU plli::l!s, traçada pelo anten'or tratado de 
::!7 tU 1116rpl «h 1867. eroraulgado pelo dect"elo n. 4.280, de 
::!8 d~ 11ou:ntbro Je 186..'1. 

A Q>mmissin de Diploma.ci:L e Tratados examinou cuidadosamente 
o pa.cto celebrado a 17 de novembro do anuo findo, em Petro· 
JIOÜS. pelos plenípoteaeiarios do Brasil e da. Bolivia, o qual, instru
ido de r.u'i05 doeiJJDentos(~posição de motivos do Sr. Ministro das 
Re~ Enerior:"a'' dataM de 27 do dezembro, proposta. iuicial dos 
pleoipotenei:arios brasileiroS em 23 de julho de 1003, conuoa;proposta 
aos plenipofatcl.arios bolivianos em 13 de agosto do 1903 o tres 
mor.ppu ori.,.vin.aes) toi remettido a esta Cama.ra. cc~m a roensagam do 
Sr. Presidente da Republim. em d3.ta. do 29 do dezembro o conhecido 
por esta Commi.Ro a. 31, di& em que se foz a diaíl'l"bnição o entrega. 
ilos p:Jpeis ao relator;; o 
CoDSid~o 
Que ao Brasil. como P.Stá. demonstrado na. o~J108icão do Sr. 

MiDístl"o de Estado da.s Relações Exteriores, por amol' da or
dem interoa e da pu internacional, convinha. tlrma.r detlnitiva
men\o a sua. !l()berania- tanta oobre o chamado te 'l'itor!o do Aere, 
como tambem sobro outras regiões contiguas, ondo es\ão estabeleci· 
dos de boa fé milhares do Brasileiroa ; 

Q110 esge elevado objecst v o, tornado ~plra.ção do toda a. popul~o 
nacional, oão ser.ia.lici&o pre~nder pela. conqu1-ita., embora. indi
recta e mais ou mcoo:t velada., que seria. 1·epugnanta ás t.ra.dições e 
ao caracter do povo brasileira e é expressa-menta defesa pela. Cons-
tituição da Republica ; · .. 

Que, s1 bom tosse pai' nós declarada Jitigiosa. c em seguida recla
mada. uma parto do territorio om quest.ãQ, o recurso do· arbitra
mento ni.o era 11!1Mcían&e para resolver a. difficuldade, porqQanto a 
sonteoça arbitral, qnando nos fuSse fa.voravel, nãtJ alcançaria todo 
o territorio habitado, possuído e mesmo oceupado militarmente 
pelos BriL!Iílniros do Aem ; e si porventura. fosse contra nós, 
deixaria a situação muito mais emba.raçosa. quo antes, quero p"'ra. o 
Bl>aSíl, quer par:~ a Bolivi::L ; 

Qno, nest~ t'ondieões, um aecordo dirento pslo qua.l a. Bolívia. noB 
cedesse, mediante compottsa.ções equita.tiva.s, o direito que pudeaso 
'ter sobro a ptr~ do ~rrit.or1o qneh&vul.mOS rlecla.r•Ldo l~tigioso 
em janeiro do 1903 e tarnbem a. soberania, que lhe não conte~ia
Ta.mos o ninguem no Brasil contestou jil.màis, sobre a. ou;ra 

/ , 



parte ao sul. ~ para.~elo 10• 20•--era. a .soluçã_o aconselhooa pela o~t& kik!meiros quad~ados m duas e meia legaas de terr.~. firme. 
melbo1· prevl.SOO politica; . nao balmada por brasdeiros tt se compõe em sua. maior p&rte de

Que. pelo tra.iado de ~tropolis. e~. fim ê pleu~m~nte ~- superftcie alagada ou al~aa~ mesmo a.sshn utilissima. por olfo-
~do, ftc::a-ndo rooo_nhe~do pe~- ~oliv1a como brasilo1ro-na.o recaráquellepaiz portos que fàci~item o sou commercio com.e pele. 
86 .e denommado terr1tor1o do_Ac~ .J;Il&s tambem O_!!U'os. tern- Estado de Ma.Uo Grvsso e q~ Moda. essas coocesaões <-ealLZam ~ 
iAmos a Oéste. que ella. possW& nom~ent& o ~te.o de longa pensamento ú.o tra.ta.êo Je 1861. p9lo qu:t.J a. Boli'Yia devia. ter a.té
-da.t&oecupados por Br.!1.3ileiros; . ~ · .. ' . · cinco portos que lho dessem a.cOOiS·J ~ rio Pa.ra••uay; fina.l-

Que, para. obter a legitima iilcorporat;ão dP.finitiva. de um territorio mente, o 

mais vas~~ e já a.ctu.almeot(HI~-~i~. ronâ~so que a.lguos, d~s ~stados da. Consi~el.'a.ndo. pe!~ rozões o::tp~t~ e pola.s Cl ue ~ ovidon~iam 
nossa. Uqtao, o Bras li dá. á. B0•1Vl3. oompen.,açOas va.hosJSSlmas para da ltmno.osa. e1:posu;ao do Sr _ :'ollnll!wo uus Rclaçoos Exter1ore~ 
~a., é verdade, mas.qu? redunda.~ em pl'oveito i_gual para nós. ou q~e o PI;esente tr ~t:J.do, rcsulta.nto de s~bia e ãa~n preparação. 
vao eusta.r-no3 sa.erdic10s que ser~ s~gu.ra. e t-aptd..mente ram1dos o üplom:.~.Ltea.. aG mesmo tcmpl) que honr<~ as trn.d1ções do oos~a. 
~lo .que dell3: 1~cebemos, pon~araça<! esta. q~e coroprov~m- pa.ra cultura. e test.emunha. a. leahlade de Uo1SS3. politica. intal'Daciooal. 
nao mvoca.r :noa.o os onus maJ.s c_ons1dera.vet:s-a. estrada. do ferro graogoa&do para. nó::~ a. contlan~o sympu.thi:l da Gpiniãu iomet·icaoa,. 
que ~eremos de cons,ruir .do Ma.~eU"a ao ~~~moré (ar;. i do tra.ta.do}, repre8onta. rea.t prvgresso e lleneticiu par:~ o pi.liz. cu~s fronteiras 
obra de enorme alcance economtco e polltieo, recommendada o d~h· dila.t.a. peia. ineorpor:u;ão tie e~eo::o ~et·rit,,u•io. quo viril constltuil• 
berada. desde muitos annos por suas vantagens naciona.es.- e a. lO· em uã.o remo~u tuturu um ooYo e rico Es:.allo : põe tc1·mo a um..._ 
deronização poollDtat•ia de ~2.000.9<_)0 {a•·t. 3, idem), que a. renda. do situação inquietante, a.cautola. O·fntm•o o consolida a. paz e a. ami
noTo territorio garante e a.mol.'tisará. folgada.wente em curto pt•azo: Z3.do com. uma. nação viziob..'\: 

.. Que 0 ·facto de l5erem conteswia.s por ou'ra. nação vislnh:~. e E' a. Comm~são d'! .pa.l'eC~&· qu_o scj:~ cllo :~.ppro,·:W~>. aprescn· 

. amiga. os torrltnios agora. . reconhecidos brasileiros pela. Buth•ia, tando ~ra. ~ fim a. c:on:u,\~l"õ\çao <lt~ Cama.r-..t. dos Deputados o

. não vem inoovttr-a. nossa. posição pa.ra com a. 1uelle paiz limitrophe, se~1lnte prOJer.to _do lo1, suh1•a o qual pensa. llUO da,·o a. Camar" 

. o qual já. pretendi:~ direito pleno sobro uma. á.rea. do nosso tarr.ito- deliberar em se~o seet-e'<l. : 
· rio a.mazonico Ílla,is vasta do que a qu~ faz objacto do presente O Congres~ NaCional resolve: 
· va.ia.do. disp:.>ndo nós de elementos pa.ra. defendet• com igual cou- . Art • I• • F.>c:\ a.ppro~-:Ldo, '!m tod:ts as su:ts cl:tllilulas, o tl':\t:\do .as• 

fiança. uma..e outra. secção do solo naciona~ ; ~go~do. em Petrol,)ohs a l1 d~ llovom.bt·o tlo W03 _pelos plempo-
;·. Qne 0 respeito devido á. dignidade da nação amiga. com a; qua.l iõeDClar~~ _rio Brasil o ua Bolh'1~" modt~cu.ndo .• !0-ed.uu~to pet•mu~~ 

' ·trata. vamos; nãQ nos .. permittin. pretender e menos exigir-lho a. ee.ssãe de .~et•rttonos o outt-a.s com_ptnsa.~. a. hnl1a. d1vtsor1a. entro ?s dots. 
:·_i.ptira e ein:lples, ·.wa~ uma. permuta. de territorios, a.inda. qua não patze~· traçada pelo a.ater1or \l'tl.~do •lc 21 du mat'çu do lSij7, pro· 
':houve.;se equivalencia na extensão e v:Uot' da.s ãr·eas rospactiva.s; mulga.do- pelo dect•cto D • 4.2~0~ d~ ~~ d~ noYemb~o de 1868. 

· ·· . · . . . . . . Art. 2!>- Revog-.. un-se as dtspostÇOO$ om con&ra.rto. 
Quo essa. permuta. esbva prevtsta e con;enclona.da. em .prmctpto ·. _ . . · • 

: noa.rt. 5·• do u·Mado do 27 ue ma1•ço de 1867. de que o pres;)ote pacto . Sala. d:LS Commr.-;socs, 5 de J~0e1ro do 1~04.-C.mm:n-'a L~n~. Pl'~ 
-ê assim. neste :porito como.> no ~u espírito get·al. uma legitima Sldente.- Gas~o d<~ Ctmlm .. rolM.or.-:- E'doordo Rcaos.- AnC01l\O 

::_consaquenclu.; : . . . . . · Bastos. -Pe'I'Cl-l"a d~ Lyra. pal.1. coDclusa.o • 
. . Que no presen.te eoovenio f ... ü . estn.cuido precisa.mente o principio 
:· da. negociac;ã<Hle 1867, eedondG o Bt•a.sil á Bolivh. terras situadas 
:·' entra o · Abtma.o a o Madeii·a.. que n fLO são ha,bi't~a.s por Bl~· 
;'oleiros e sim por Bolivianos. e obtendo da. Bolivia. a. renuncia a. 'toda 
:.:bacia do Alw Parus,-que é habitada. por Bra.llileiros e não. o é por 
j,BoliTianos ; · · 
t, :;: •. Qne u compensações dadas pelo Brasil á Boli via. nas proximidades 
~: do:rio Pa.nguay encerram apénas uma á.rea. ca.lcula.da. em setenta. e 
~:.1..:-.'-~ ; .. :·· ' . 
~~:; .. 

l\1emsagem 

Senhores Membros do Collgl7eSSO Nacional : 
Snbmetto a.O vosso exame e-a.ppro-mção o. tratado conclnido aos 

17 de novembro ulüma ~ P!enip:»tenehwoe do Brasil e da. 
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\~: J3ollvia, e jonLo 11 ellc uma. o~posição que me entregou o Ministro visoria. c arrooa.Jaçio . dã.s rendas dDs territorlos que ll.carão reeo
;"' ' de·Es1ado das Relações Extariol'l!lf, a.comp~nbada de varlos do- nhocid~ como brasiloiro~J. 
~ camerúo~. . . .. 
'>: ··SJ e8Sc p•cto rnereee1· a. voSsa. :~.pprova.ção. pcço-Yos que ao mesmo Rio de Ja.noit"o, 29 de llozembro.> de Hl03. 
· ·;tempo·a.utoL"iteis o Govel'no a. fazer as ope~ de eredito nooes· 
. ' sària.i patia·a ~ll!L es.ceuçio, e a provei.' S::lbre a. ~.~odmin istL•ação pro· FRANCISCO DE PAULA R<IJltl.lGUES ALYES. 

Tratado finnado e1n .Petropolis aos I 7 de Novembro de 1903 

. A Rt'pnblictt. dos Esttldos 'Cnirloe rlo Brno:il e a. H.epubliea. da Bo- La R.&publiea do los Eiltndoa Unidos ue\ Brasil y la. Repul>lí&» de 
. livia, ânlmA.•les do desejo de conslllidar pat·a sempre a sua antiga Bolivia., anlma.das del deseo •le consolirlar para. siempre su HlltiRQ& 
.· ,unisa~ti! • . removendo motivos de ulterior de:;aveuça, e querendo ao amistad, l'emovieodo motivos do ultoriortr.~ de:;aveneneias. y queri· . mesmó tomjJO fucilitar o désouvolvimento <.las suas relaçoas de com~. entlo a.l mismo tiempv faciJitat• el deseovolvimiento de sus rela.eiones 

mercio e 0011. visinhança, convieram em celebrar um Tratado de de comercio y buena. VdciurJwi, conveuieron an celebrar un Tratado 
,. -~l.~Ptá d! ~rrl~rias o outras _oompcmsações, tte conCormiJado com de permu.ta de ~~rritorioll .Y otras co~peusa.cíones. tle confo>rmid,a.d 
· ~· éltipul&ça.Q cont1da. no ;\rt. o• do Tra.tarlo de Amisade, Limitas, con la. 8$tlpul&cloo COtltemcln ~n el ArtJcnlll 5° del Tratado dto Amts-
<<Na.vjga.çlk.o e COmtnercio tle 27-de Março de 1867. ' tad, Limites. Navegación y Comercio d~ 27 de . .M~rzo de J~ú/. 
··-.:.~E· para esse ftrn uomea.ram Plenipotencis.rios a saber: Y. con ~se fin, ban nosn"l?rf\.~0 1-'lempntenc!arJOs •. a saber: . 
. · .. · : . ' , ' . El Pre8ldente rle l& Rapubhca •la los Esiarlos Untdos del BrastJ a. 
, :, ,'.: O ::-Presi·Jen~ rla. RepulrhC.1. do;;. Estados Unl~os do Br3.~ll, Oli lo~ S.rs. José Mario. da Silva Pi41'allhos do Kio-Broauco, Ministro de Es· 
· ·,srii~ '.Jos.~ Mar!& da ~lln Paranho;;do Rw-.Bravco, .Mulls~ro. fle Es~rlo tado de Relaciones Bxtet·iore\f, y Joaquim i~ra.uciseo de Assi& Brasil, 
·. da's ,Relações ~xiet·lO!li?• e Joaclu1.m FJ·a~cJ:;~o de Assl:>Bras11. EovJ11do Enviado Extra.ordinario y Miu~stro Pieuipoteucia.rio eu los Estados 
( Jh~ra.ord.marto e l\ltniBtt•o PlettlfJOteacia.rlo nos Esta.dos Unidos da. Unidoa de America; y 
. Aplericm ; e · . . . · El Pt~ident6 de ta República de Boli via, :1 los Srs. Ferll<Ln.do 

·: .,.,o Presi.tente da. Repubhc~ d~ Boh:v1:) os 8111 •. Fern~nd~ E. E. Guacha.Ua, Envi~tlo .lhtraordiuario y Miuistt•o PlevipotenciRI'il> 
<.,Gpa.ohalla. Envlndo Ex,ra.orthna.l'lO e Ml~LSt~o Plempo\e_nem.s.:Jo. em en Misiór.· Espet~ial en . al B1·asil y Serm11or ele la RepilWtQil, y 
:.Jt4~ :Especl!il n~ Br~sil e ~e~_a.dor da R.epubh~a. •. e Cl:l.Ud10 ~lnllln, Claudio P~nilla, ~oviadn P.:~traordiwu•Joy Mmistro ~Jeni(Jotel)(i:iario 
: J:nviado Extraordm:l.l'IO .e Mlllllótro PlentpotAnmr.riO no, ,-B.L'ai>~J, DO· eu e l Bra:nl. no morado Mm tstro de ltehwtones l~xúmores de BoUvta ; 
<1ÍieacJo ~iuistro .das R.elações E.xteriores da Bolivla. ;. , . '' · ,. •·... Los cua.les, deS\•Ues do bii.OOI' cllnjell.<1o s\ls plenos po..hwe&. que 
:;}~)"~::9il . f1U<leS, depois de ba.verat;n trocado os seas · .'plel!O~ . ~oderes. que ~os lla.ll!l.l'On eu buena. y deuhia. forma. ;looru~:~.'1·on lo:$ arti~ L<l !l 
'. 1~~~'aebarum em bot\ e deVlda forme., concoa·daram·' nos · n.rt1gos se. s~gu1entes: 
;,:~t~tei; . . : ... ,; . 

....• .. ·--. AkTIGO I ! • • 

;-·· .... ' A.~.nt~ira, .eut~ a-Republi~ dç.s Esla.dos Unid<l~-~o ~~~il e a 
·:aa Bollvla.•J1Cêira·asstm estabeleCJiia: .. . . ·· 

f\~~;·; fi .;1~·0 ) . Pu~tin~o da la'itute.· siú ··de: :2<Jo. OS' •· 35" eni~:fi~te a.o 
~':-f~~~o.~a. .Balr\a; ,Negra., 111;)_ Rio: P:~.raguay; .aub~á por,es~. ~io 
·_.. ·-~ .?.:· ::·: ~;_..:: · - . . 
~ .. :.· :.::-~ :.~~~-:·.::· ~~ -· .. . 

ARTICULO J 

La ft•ootera. ontt·e li\ R.!lpública. ôe lv• Estad~ UoidtJs del B~ 
sil y l~ ·Bolivia. q~edará. asi esta.M~irla.: . . , . 
, §. 1 u ) Par~iendo de la. lll.titud Sud •ltt ~. OS'. :G" . frente a.l desa.

gul!.der(» d~la B&hia Neg~ ~u el r1o .l:'ar"g~y. ~:~u~i~à. por~ r~ 
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a\é:um ~nto na margem direita. diat&nte nove kilometros, em lin'ha 
recia; do fone de Coimbra., isto é, a.pproximadamente em 19°. 58'. 
«>"de latitude e 14°. 39'. 14" de longitude Oéste do Observa.toriodo 
:Riode Janeiro ( 57°. 47' •. 40'' oeste de Groonwich ), segundo o Mappa 
da. fronteira levantado pela Commissão Mixta. de limites, de 1875 ; e 
eontinuar dosse ponto, na. margem fiireita. do Pa.raguay, por uma 
linha geodesica que irá. encontrar outro ponto a quatro kilometros, 
no rumo verd1\deiro de 27o. l'. 22'' N orJéste, do cbamad o < Marco do 
1Undo da Ba.hia.Negra. •· sendo a. dista.ncia. de quatro kilometros me. 
dida rigorosamente sobre a fi'onteira actoal; de sorte que esse ponto 

·deverá estar, maisou .menos. em l!Jo. 45'. 3õ",6 de latitude e 14°. 
55'. 4.6" ,7 de longitude Oeste do Rio de Jâneiro ( 58o. 04'. 12". 7 Oeste 
de Greenwich ). D&hi seguirá. no mesmo rumo determinado pela Com· 
miasi.o Mixtu de 1875 a.té 19•. 2' de latitude e, d~poia, para. Léste, 
por este pa.rallelo até o arroio Conceição, que descerá até a sua bocca. 
na margem meridional do desaguadouro da lagoa de cacares, tttmbem 
cbâ~o .rio Tamengos. Subirá. pelo desaguadouro até o meridiano 
que corta. a ponta. do Tama.rii:tdeiro ll depois para o Norte, pelo me· 

· ridiano de Tamarindeiro, atê 18°. 54' de latitude. continuando por 
elite parallelo.para Oêste a.tê encontrar a fL'Onteira. aetua.l. 

§ 2.0
) Do pontode intersecção do parallelo de 18°. 54' coma linha. 

r~ta que forma. a fronteira actual seguirá., no mesmo rumo que hoje, 
até .18". 14' de latitude e por este pal'allelo irá encontrar a Leste o 
desaguadouro da lagoa Ma.ndiare, pelo qual subirá., atravessando a 
lagoa. em linha reata. até o ponto, na linha. antiga de fronteira, aqui
diStante dos dois marcos actuaes. e depoiS. pot• essa. linha antiga, até 
o marco da margem septentrional. 

· § 3. • ) Do marco septentrional na. lagoa Mandioré continuará. em 
linha recta, no mesmo rumo que hoje, até a latitude de 17° .49' e por 
este paraJle1o até o meridiano do extremo Sudéste da lagoa. Ga.hiba. 
Seguirá esse meridiano até a. lagoa e atra. vesso.rá esta em linha. recta 
a.té o ponto1eqnidistaniedos dois marcos actus.es, na linha antiga, de 
fronteira, e depois por esta linha antiga ou actua.l até a entrada 
do canal 'Pedro Segundo, · tambem chamado .recentemente rio 
Paudo. 

hasta. un ponto en la. margen derecha diStante nueve ldl6metros 
en línea. recla del tueTte de COimbra, esto es. aproxim~dameute en 
19". 58'. 05" de latilud y 14•. 39'. 14'' deloogitud Oeste del Observa
tono d& R.io de Ja Deíro( Si•. 47'. 40" Oeste de Greenwicb). segun el 
Mapa de la frontera levantado por la Comisión Mixta de Limites, de 
1875; y continuará. desde Ell:e punto, en la. margen derecha del Para· 
g-uay, por una.línea. geodesica que irà. a encontrar otro punto ã. cuatro 
kilómetros en el rum bo verdadet'O de 27a. 1' . 2.2" Nordeste del lla.· 
mado • Mareo dei fondo de Bahia. Negra.~. siendo la distancia rle 
cuatro kilórnetros medida rigurosamentesobre la rronter,\. actual, de 
manera. que ese punto deberá. estar. mrus ô menos. en 19•. 45' . 36" ,6 
de latitud y 14°. 55'. 46,",7 de longitud O~te de Rio de Janeiro 
( 58•. 04' 12" ,7, Oeste de Greenwich). De alli seguira en el mismo 
rumbo determinado por la Comisión Mixta àe 1875 hasta. 19°. 2' de 
la.titud ~~, despues para. el Este, por ese paralelo hasta el 
arroyo Concepción, que baJará hasta su desi:mbocn.dura. en la margen 
meridional dei desagua.dero de la laguna de Claceres, tam Dien Ua.ma.do 
rio Tamengcs. Subirá. por el desagua.dero hasta el meridiano que 
corta. )a. punta. dei Tamarinero, y despues J>a.ra el Norte, p<Jr aleitado 
meridiano dei Tarnarinero, hasta. 18°. 54 ' de la.titud, continuando 

por ese paralelo para el Oeste hasta. encontrar la rrontera actuai. 
§ 2.0

) DeJ punto de intersecciôn del paralelo IB•. 54' conJa.linea. 
rect11. que forma. la. frontera. a.ctual seguirá, por el mismo ruwboque 
al presente, basta. 18•. 14' de latitud y por ese paralelo irá. a. en:. 
contrlU' al Este el desaguadero de la. laguna. Mandioré. por el cual 
subirá. a.tra.vesando la laguna. en linea. rectu., hasta el punto de la 
lioeJt. de la antigua frontera, equidis~.ote de los dos marcos actuales, 
y despues, por esa línea antltun, hasta el marco de la ma.l'gen 
septentrional.. 

§ 3. 0 ) Del marco septentriooal de la laguna Ma.udiore continuará 
an linea recta, en el miamo rombo que aJ :presente hasta la. latitud 
de 17".49', y por este paralelo lia.sta el meridiano del estremo Sud
Este da laguna GahilJa. Segulrá. esa meridiano hasta la laguna y 
atravesa.rá esta en línea recta hasta. el ponto equidistante de los 
dos marcos actuales, en la linea de la antigua frontera, y, de1!pues 
por esta línea. amigoa 6 actua.l, hasta la entr!Ada tlel canal Pedro 
Segundo, llamado recientemeute rio pn.náo. · 

§ 4.0 )Da. entrada Sul do canal P~droSegundo ou rio Pando e.té § 4. • ) De la entrad.tl Sud dei Canal Pedr~ Segundo ,ó _rio 
. a confioencta ·do Beni e Mamoré os limites serã() os mesmos deter- Pa.ndo hasta. ln. contluencta del Beni Y 4e1 Map10ré, los hm.Jtes 
. minados DG· artigo 2° do Tratado de Z1 de Março de 1867. sera.n los m1smos determnados en el Articulo 2° del Tratado de 
. . · . . 27 de Marzo de 1867. . 

. · . · § . 5. o ) ·na .oontlueneta. do Beni e do M~moré descerá a, frontei"-' · § 5. o ) Da!de la. oonfiuencia. del Beni y 'del Mamo ré baja.rà. la. 
::·pelo rio Madeira até a booea do Abunan, seu a.filuente da margem es· frontera. por el rio· M&dcra!basta. la. boca. del Abunâ, su afluente 
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fi~ó:e~:, é ii!lb.irá . ~o AimDI!-!1 até a latitude de too .2()' . Dabi iri. de la..marg.en izqnierda, y subiri. por. el Abuná. basta .Ia latitudi, 
il Jelo ''Jlar~l.lelo de 10°.20', para Leste até o rio Rapirran e subirá· de 10" .20'. ~nlli irá. por el paralelo 1()<>. 20' para el Oeste, basta··. 
~ip;~~.~~ _até a .sua.naseente. principal: . . · . . el rio Rapirran y subirá por este basta su J;t&cienie prineipa.l. · ·; 
',~ :~- . .. g :,,6,P.) na·.nae~n~::.prlncipa.l do R.a.pirran ira, ·pelo parallelo da. § 6.0

} De la.. na.cíente principal del Rapirra.n, irá._por ellf.~ ' 
'r' . Ii~nte;ene(1iltrà~;:a Oéste ~ rio Iquiry_a I!IUbirá por este até a sua ralelo de la nac1ente ·! encontrar al. Qeste e~ ~~o Iqutrj a~r~ut: de i 
•.. ·,~lg~m. donde 11eguuá. at-Q 0 1g-arapé Ba.h1a. pelos mais pronunciados por . este hasta. s~ , oMe-e.n, ~esde do~de segUJr~ bnsta. e Y : 
·>.;accicl.entes d() terreno ou por. uma linha. recta, como aos . Commis- !lahta. por los m.\s pron!ln01ados acctclent.es del terreno ~ p~r ud~ 
·· ,. sarlos:demarcat.lores dos dois paizes parecer muis conven.ierit& hnea recta., como pareo~ere mas conve01ente a los comua.rJOS 
, . .' · · .. , ·· · ·• . . . • marcadores de ambos pa.1ses. · • 
. ·;, · · 8 .'7. ) Da DIUicente do igarapé Bah!a. segu1~a, desoondo por este, § 1. o) De la naciente del arroyo tle Bahia seguirá.. ba.Jando por 
.a.\é a ano. confluencia n~ margem dire1ta do r•o Acre ou Aquiry e este hasta. su desembocadura. en Ia. maraen derecha del rio Acre 

. ~ .sub~rá . ~or este. até • ll. nascente, se não estiver. esta. em longitude ó Aquiry y subirá. por este, basta In. 11ac~nte, si· no eatuvi!'lse este. 
.:.: ~a.1s ,ocmdental do que a de 69• (léste de Greenwtcll. . en longitud mas oceidental que la. de &9• Oeste de GN!enwich. 
: · .a) No caso figurado. isto é, se a. nascente do Acre estiver em u.) En el caso flgurado, esto es, si la. nacieote del Acre estuviere .. 
; lt?. D~~nde:: ~~nos .occidental do que a indicada, seguira a. fronteil•a enlongitud :m.enos occi.denta_l que Ja. indicada, seguirá la. frontera • 
' tfeló -~m~dtano ·da nascente .a.té o parallelo de u u e depois, para pôl' el mer1dm.no de la na.mente hasta. el paralelo 1 ~o y . despues, . 

. · ' :~~' i.)iP,r. . e~~e para.llelõ ate. a fronteira. com o Pet·li. para el Oeste, por ese pa.ralelo hasta._ la frontera. con el Peru~ 
· · .r-.o.c~~ .. )-~ o rm Acre •. como pa.!'ece certo, atravessar a Iongitud_e de . b) Si el rio M~. como p~l'ece evidente. atravezase la. lon~1tud 

· · ·• ~~.: ~éste· de GreenwiCh ·e correr ora. ao Norte, ora ao Snl do cltado de 69<> Oeste Greenwu:h y corrtese ya a.l Norte, ya al Sud .dei ctta~o 
:~.J)àra)lel~~ de ll~.; acompanhando mais ou menos este, o alveo do paralelo uo, ncompaiiando m&S 6 menos este, eL a.lveo d~l . r1o 

::< ;~·do:tormará a. !lnha. diviso ria. até á sua _nascen~,p~r cujo meridiano formará Ia. línea .· diviaoría hasta su naciente, p~r .cuyo. me~1~1ano 
•:"· .®.~Unoarà ate o para.llelo de l~• e dah1, na dzrecça.o de Oéste, pelo continuará hasta el paralelo de 11° y de ulll, en dtl'ecc;on al 
,;;/~:~eii'D!:P para.llelo, ate a. frooteua com o Perú ; mas, se a Oéste dn Qe:lte,por el miamo p!i ralelo, bas'a. la trontera: con _el Peru ; mas, 
,·.;:~~~longl~ude ti~• o Acre correr sempre ao Sul do parallelo rle n~ si al oeste de la. citadli longitud 69" el Acre corr1eso s1empre al~ud 
·;?:~irá ti.: fr'onteh·~· desde esse rio, pela longitude de 69o até o del paralelo 11 o, seguirá. la _fro!ltera, desde ese r io, por la..longttud 
'::,;:<p_qn~.·~ 1nt.ersecçao com I!Bse parallelo de 11• e depois por elle 69• basta et punto de intcrseec1õn ~on ese paralelo 11• Y despues 
'',: , :~~: a:frontetra . com o Pe1·u. por el, hasta. la, f••ontcra. con el Peru. 

_.. . ~ .. ~ ; ; '! .- . '' . 

:;::::<···· ., ! . ARTIGO li ARTICULO li 

~\t;=j:' 'A j~sferencia de territorios result.a.rita dr.. delimitação des- La tra.nsferencia. de terrltorios re~:'lllta.nte de la limitnción dcE-
·;;;C!lpta. .~~ .. artlgo pre~edente_c?mprehe~de todos os direitos que lhes crita.en el artículo anterioi\ eo!Dprende ~odes los derech?s ~ne _!es 
,· . ': ~-o ~ere~teii e. 11. .r~sponsa.bthdad~ ~er1vada da obrigação de manter son inherentea y la. responsab1.ltdad denvnda. <!e la obhgac.1ón dé 
;: : :; ~ r~pei9ir , 1>3 d1r~~~~s reaes ~·lqUJr~o.a por n~ion&es .e estrangeiros mantene! y respetar los il~re~h.os reo.les adqm~x~os por nactonales . 
~-',-: segun~o os prlnetptos do. dartnto ctvil. y estranJeros segun los prmc1p~os del derecbo CIVIl: • . 
'·-:·t · .. ·As reclaJ:QnçOes proven1entes de actos administrativos e de factos Las reclamaciones provementes de actos admJmstra.tiyos Y de · 
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·,,;_\~~rJdos !lOS territorios permutados, &erão examinadas e julgadas hechos occurr.idos en los territor ios permutados, seran exammados Y 
: :\ . )l?l':n~'.Tr!buoat . Arbitral composto de um represent&nte do Brasil, jnzgados por un Tribunal Arbitral compuesto de U!J represen~nte . 
>:;~~,.ü·~Uvtk e de um Mini~ est~geiro acreditado .junto ao dei Brasil, otró de Bolivio. y de un Minl1tr? estraDJero .acre!ltt&do · 
;§.;~~~~:r.no ·~Ueiro. -~. terceuo arbltto, preaidente do· TribUDal, ante el !}obierno . Brasileiio . Este tercer . (t.rbttro. prestdeo te del Tr1· 
..;-.~.-.., , !IBO.Olh'd~· ~la~ ~u~s #~s. "?a. r.tes .Contractaotee logo dB{)C!il d~~ J>~al. se ... !.'a .. • ~jl!lo por lu doa AUas Pa.rta. Col;llractan.. ~ despues_·, 
f~~:~ -~~#~~·do . p~nte "I:ratad.q~ () Tribunàl tuncciónará _del~ d~.~ n.'tiftcacionea del p~~ tratado. :l!:l . Trib:OI;~al ~~ 
;?:h~:~nF&UncJ ·Ito''~l(fde~ ~Ja;çef_ro . e · começàrá Ôll seus 'trab&lho..S: Giooari 'dut>ante Qn ano .en Rio. de Japeiro y dará 'PrlDCJlllO .. '"' I • 
~~--:~:=r, l ":.•'"',.; . ;. I' , , : .. . • • ~·.>·. :··, . ~ .· · · · · -. · .. - · .. • · • · . , - ; 
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®ntro ~o p~zo da seis mezes contados do dia da troca das . .-ati1l
ea.;ões. Terà. por missão .: 1° Aceitar ou rejeitar as reclamações; 
2" Fixar a .importancia. da indemnisaçii() ; 3• Designar qual dos dois 
Governos a deve satisfazer. 

O pagamento poderá ser feito em apolices espeelaes, ao Jlar, 
·que vençam o juro de tres por cento e tenba.m a. amortisação de 
:tres por cento ao anno. 

ARTIGO Ili 

Por não haver eqUi"\"alencin. na.s areas dos territorios permu
tados -entre as duas naç<ies, os E9t3.dos Unirias do Brasil pagarã.o 
umaindemnisaçãode ~ 2.000.000 (dois milhões de libras esterlioas}, 
que a Republiea. da Bolivia aceita. com o proposito de a applice.r 
principalmente n!l oonstrur.ção de caminhos de ferro ou em outras 
obras tendentes ·a melhorar as oommuuicações e desenvolver o 
pommereio eutra os dois paizes. 

. O pagamento será feito em duas prestações de um milhão de 
libras cada uma : a primeira dentro do prazo de 'tres mezes, con
tado da troca das ratificações do presente Tratado, e a. segunda em 
3l de Março de 1005. 

ARTIGO IV 

Uma. Commissâo Mlxta, nomeada. pelos dois Governos, dentro do 
praozo de um a.nno, contado da troca das ra tifteações, procederá á 

· âemarcação da fronteira descripta no Artigo I. começando os seus 
trabalhos dentro dos aeis mezes ~eguintes á. nomeação. 

· Qualquer dssa.ceordQ entre a commissão Brastleira. "'a Boliviana, 
··que não pudel' ser resolvido pelos dois Governos, será submettido á 
~decisão arbL tral de um membro da. Royat Geographical Society, 
de Londres, escolhido pelo Presidente e membros do Conselho da 
~. . . 
. . . Se os Commissarios demarcadores nomeados por uma nas Altas 
P&rtes Contractantes deixarem de concorrer a.o Joga.r e na data. rla 
reunião que forem convenciouadoS para. O COID>'ÇO dOS trabalhos, OS 
Commi.;sarios da outra procederão pol' si sós a. demarcação, e o re· 
sultaao das suas operações sem obrigatorio para. ambas. 

ARTIGO V 
.As duas · Altas · Partes Contraotantes concluirão · dentro do 

· ]Jl'&Zo de oito mezes um Tratado de Commercio e Navegação basea
do no principio d& mais ampla liberdade dé transito terrestre e 
na-vegação 1luvial {>ara am~as as nações, direito que ella.s se re-

tra.bajos en el plazo de seis mezes cGntados desde- el dia del canje 
de las ra.ti1lcacione.s. Tendrà por misión: 1° Acepta.r ó recbazar.las 
reclama.ciones ; 2.0 Fijal' el monto de la indemni2.ación ; 3<> Deaignar· 
cual de los dos Gobiernos Ia debe satisfucer. 

El pago podrá. ser hecho en bonos especiales, a la. par, que ganen 
el in teres dei tres por ciento y t engan la amortización del tres por 
ciento anual. 

ARTlCULO 1ll 
Por no baber eqnivalen~ia. en la.s ãreas de los territorios permu~ 

tados entre las dos nnciones, los Estados Unidos del Brasil pngaran 
una indemnización de 1:2.000.000 (dos millones de libras esterlinas), 
que Ia. República de Bolívia. acepta con el proposito de aplica.rla prin
cipalmente~ ll\eoostrucción de caminos de hierro ó otra.s obras 
tendientes á majorar las comunicaciones y desenvolver el comercio 
entre los dos países. 

El pago será. hecbo an dos partidas de un millón de libras cada . 
una.: 1.& primara dentro del plazo de tres mezes, contado desde el 
canja de Ins ratiftcaciones del presente tratado y la segunda el 31 de 
Marzo de 1905. 

ARTICULO IV 
Una Comisión Mixta., nombrada. por los dos Gobiernos dentro rlel 

pla.zo de un aiio, contado desde el canje de las ratificaciones, pro
c~derã. a La dema.rcación de la. ft•ontera descrita en el Articulo I, 
principiando sus trabajos a. los seis mezes segulen tes a su nombra
miento. 

Cualquier desa.cuerdo ent-J.e la Comisión Brasileií.n. y la. Boli
viana. que no pudiere ser resutllto por los dos Gobiernos, será some
tido á la decisión arbitral de' un miembro de la. Roya& Geographicat 
Society, de Londres, escoji~o · por el Presidente y miembrus del 
consejo de la misma. : 

Si los Comlsa.rios demarcé.dores nombra.dos por una. de las Altas 
Partes Contractantes de,iaseo ~e coocurrir al lugar y fecha que 
fndren conveoidos para dar pr incipio a. los trabajos, los COrnisarios 
de la otra. procederan por ei solos a la demarcación, y el resultado 
de sus operaciones será obliga.tor io para ambas. ·! 

ARTICULO V i 
Las dos Altas Partes Contracta.ntes coneluiran dentro dei · 

pla.zo de oobo niezes un tratado de Comercio y Nav.gga.ción, basado . 
en el principio de la mas amplia libertad de trfmsito terrestre y · 
navegacíõn tluvial para ambas naciones, üerecho que ellas se re .. 
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: eoohecem perpetuamente, .r espeitados os regulamentos fiscaes e de 
·. PQlícia. estabelecidos ou que se estabelecerem r.o terl'itorio de cada. ' uma.~ Esses regulamentos deverão ser tão fa.vol'a.veis quanto seja 

posili:vel a navegação e ao commercio e guardar DOS dois pai~ a. 
possivel uniformidade. Fica, porém, entendido a declarado que se 
não eomprehende nessa. navegação a. de porto a porto do mesmo 
])álz, ou de c~botagem fluvial, que c::ontinua.rá sujeita. em cada. um 
cl~ dois Estados ás respectivas leis. 

ARTIGO VI 

De conformiclade com a estipulação do artigo precedente, e para 
o despacho em transito de artigos de importação e expot•tação, a. Boli· 
-via., poderá manter agentes aduaneiros junto ás alfandegas brasi
leiras. de Belém do Pal'á, Ma.nãos e Corumbá. e nos demais postos 
adu~eiros que o Brasil estabeleça sobre o Madeira. e o M'amorê ou 
em outras localidades da. tronteira commum. Reciprocamente, o 
Bi'llsil poderá. manter a.geotes aduaneiros na a.lfa.ndega. boliviana de 
Villa. Bella. ou em qua.lquer outro posto aduaneiro qae a Bolivia es
tabeleça na. fronteira collll)lum. 

:"'· ARTIGO Yll 

Os Estados Unidos do Brasil obrigam-se a construir em territorio 
· brasileiro, por si ou por empreza pa.rticula.r, uma. ferro-via desde o 
'POrto de Sa.nto Antonio, no rio Madeira, atá Gua.jará.-Mírim, no Ma· 
:nu~ré, oom um ramal que, passando por Villa-Murtinho on outro 

. ponto proximo (Estado de Matto-Grosso ), chegue a. Villa.·Bella ( Bo

. llvia ), na conftuencia do Beni e do Mamare. Dessa ferro-via, que o 
hrasil se esforçará. por concluir no prazo de quatro annos, usarã.o 
ambos ()S pa.izes com direito ás mesmas franquezas e tarifas. 

AR.TlG-0 VIII 

. A Rer.utlica. dos Estados Unidos do Bra.sü declará que -ventilará 
ditectamente com a. do Perú a questão de fronteiras relati-va ao ter· 
ritorio comprehendido entre a nascente do Ja.vary a o pa.rallelo de 
}lo, pr<icura.nd~ chegar a uma solução amiga.vel do litigio sem res
po~bilida.da pa.ra. a Bolivia. em caso algum. 

ART[GO IX 

· ()e .. ,d,esaecordos que possa.m sobrevir entra os d11iB Governos 
::.fl.uant!>.· ~fntarp~:etação c execução do presente Tratado, serão sub· 

> lllettldos e.: Arbitramento. · 
};i_.:~-.. ~:~i]j;;.~~::~~.-}.:_· · .. ! ·, .. 

oonocen a perpetuidad. respe.tando los reglamentos fisca.les y de ··• 
policia esta.blecidos ó que se establecieren en el territorio de ca:da 
una.. Eses regla.mentos deberan ser tan fa.vorables cuMto sea po
sible a. la. na.vegaci.ón y al comercio y gua.rdar en los dos países ta. 
po~ible uniformidad. Queda., sio embargo, entendido y declarado . 
que no se comprende en esa navegacióu lu. de puerto a puerto del 
mismo país, ó de cabotage fluvial, que continuará sujc ta. en cada 
uno de los dos Estados a. sus respectivas leyes. 

ARTICULO VI 

En conformidad a l~ estipulaclón del Ar ticulo pl'~cedente, y 
"(>ara. el despacho en trànsito de artículos de importa.ci.õn, y expor
taciôn, Balivio. podrá m~ntener agentes <\duaneros junto a. las a.du· 
anas brasileiías deBelam del Para, .Manáos, Corumbá y damas puertos 
&duanerosque el Brasil esto.blezca sobre el Made!'a, Mamoré ó otr.as 
localidades de la frontera común. Reciprocameote, el Brasil podrá. 
ma.ntener a,~ntes aduaneros en la. aduana boliviana. de Villa. Bel!& 
·o en cua.lquier otro puesto adu anero que Bolivi~ el';tablezea. en la. 
frontera común. 

ARTICULO VII 

Los Estados Unidos del Brasil se obliga.n a construir en terri
torio bmsileiío, por si ó por empreza. particular, un ferro-carril 
desde el puerto de Santo ·Antonio, en elrio Madera, hasta Gu8.jará· 
Mirim, en et Mamore, con no r l,,ma.l qt1e, pasaDdo por Villa
Murtioho ó otro punto :proxirno ( Estado de Ma.tto·Grosso ), llegue 
a ViHa-Bella (Bolívia ), eu la. confiuencia. del Bení con el Mamoré • 
De ese ferro-~arrn; que et Brasil se esforzará. en concluir anel p lazo 
de cua.tro anos, usaran ambos paises con derecho ~ las mismas fran
quielas y ta!'ífa.s. 

'ARTlCULO VIII 
'Le. República. de los Estados Unidos del Brasil declara que ven

tilará. directamente con la. del Perú la. cuestión de fronteras rela
tiva. al territorio com prendido. entre la. naciente del Yavary y el 
paral~lo 11•, procurando Uegar a una solución amigable del litjgio. 
sin reSponsa.bilida.d pa.ra. .Boli via en ninguno caao. · 

ARTICuLO IX 
Los desacaerdos que puedan sobre>enir entre los dos G.obiernos 

encuaut.o a la. interprst&ctón y ejecución det presente Tratado1 seran · 
aometidos á. Arbitraje. . . · . . . . , _ _:;: .. ,_ , . .. 
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!r~t·~t<' ~,. . . . . _. ~::;~_' .· .·. ARtiGO X . . . . . . 
.·· . .. ~sta Tratad~. depoi!J· . d~ approva.do pelo: Poder .Legislativo de 

cada uma. d~s· duas ~~pl.iblicú. será ratificado pelos respectivos Go
vernos e as ratiltcações serão trocada.s na. cidade do Rio de Janeiro 
no mal! brev-e prazo possivel. 

Ein !é do que nós, os Plénipotecciarios acima oom~ad;os, .assi
gnamo.; v pl'êsent;; trata,du, t;üi <l.úiii .;:xempia1-ee, cada um nas iiogua.s 
·portugueza. G castelhana., appondo nelles os nossos sellos. 

·.Feito na cidade de Petl'op~lis, aos dezesete Qias do mez de No· 
vembro de mil novecentos e tres. 

( L. S.) Rro~BRANCO. 
( L. S.} J, F. DE ASSIS BRASIL. 
( L. S.) FERNANDO E. GUACilALLA. 
( L. S. ) CLAUDIO PINil..LA • 

ARTICULO X 

.. Este Tratado despues de aprol>ado por el Poder Legislativo de 
cada una. de la.~ dos Repúblicas, serâ r atiíica.llo por los respectivos 
Gobiernos y 181!1 rat itlcaciones seran ea.njeadas en la ciudad de lUo de 
Janeiro, en el mas bre"{e plazo posible. · 

En te de lo cual nos otros Plenipoten.~iarios arriba. nomb1•ados, 
firmamos ;al preS<lntG Tratado, en dos ejempla.res, cada uno de ellos 
en l~s lengnas portugueza. y castellana., y les ponemos nuestro8 
respectivos sellos. 

Becho en la ciudad de Petropolis. a. los diez y siete dias del 
mes de No1'iembre de mil novecientos tres. 

( L. S.) R to·BB.ANOO. 
(L. S.} J. F. DE AsSIS BRASlL. 
( L. S. ) FERNANDO E. GUACHALLA. 
( L. S.) CLAUDIO PtNtLLA.. 

. Exposição que ao Sr. Presidente da Republica dirigiu o Sr. Ministro 
das Relações }i:x te ri ores 

Rio de Ja.noiro, Ministerio das Relações Exteriores, 27 de 
· D~mbro de 1903. 

: ~'!·. Presidente da Repnblica.. 
, , .. Tenho a. honra. de pôr nas mãos de v. Ex. uma ·cópia. authentica 

.... do·Tra.tado de permuta. de territorios e outras compensações, 11.1•mado 
,· ,. em Pe~ropolis aos 17 de Novembro ultimo pelos plenipotenciârios 
·.· -do Brasu· e da. Bolívia. . · 

. As primeira!! tenta.tivas de negociação para um a.ccordndirecto 
. :torl!-m· feitas por. mim, .pouco depois de assumir a direcção do 
Mfulsterio das Relações Exteriores, no dia. 3 de Dezembro do 
.a.nn() pa.ssa,do. Autoriza.do por v. Ex •• propuz então a. compra. 
do :ierritor)o do Acre. Essa. . proposta. foi logo rejeitada.. Depois, 
. proc:urei negociar sobl'e a liasa de uma permuta. desigual de terri
. toriOB a que outras compensações serviriam . de complemento . A 

. · ~a.reba. das eEpedições militares da. Bolivia. cont.ra. at nossos C()m~ 
: - patiriota.s do Acre interrompeu a. negociação. 

Decidida. a. oooupaçio militar, pelo :arasil, do territorio que só 
então foi oflicialmenie declarado em litigio, ao norte do pa.ra.l
lelo de 10.020.', teve come9o a. negociação do accordo preliminar 
relativo ao modus 1>i~end~ no Acre. Essa negociação terminou 
em 21 de Março. Em virt.ude do accordo então 1\Ssignado 
em La Paz,-e que negociei. pelo telegrapbo, secundado pelo 
Sr. Eduardo Lisboa., noss~ digno rep-resentante na Bolivia.,- as 
1ropas brasilei ras ficaram: occupa.ndo o t erritorio em li'~igio e foi 
autorizado o governador militar brasileiro a mandar destacamen
tos ao sul do citado para.rello, em territo1•io recónhecida.mente 
boliviano, e dentro de limites convencionados, para o fim especial 
de evitar conftictos entre os Aereanos armados e as tropas boU. 
vianas durante o prazo da. suspensão de hosti.IÍdades implicita.niente 
ajustada, devendo continuar a. exercer a. sua. !autoridade ao sul d~ 
dito pa.ra.llelo o governador aoola.mado pelo~ Acreanós. .A nossa . 
intervenção não vtsa.va reprimir a. ins~eiçi{),, .ma.s sim P,:oteger 
os n_ossos _compdrio~ e manGar o atoc~ q~ emquanto se \r_&:ta;va 
da dtScnssao d~ assumpto '. Principal, que era um accordo capaz de 
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retnover P&l'a sempre as d!ffi.culdades com qua oB d.ous. pa.izes err.Q(ies posteriormente offerecida.s ou concedidas, e demonstrando 
lutavam desde 1899. · que uma alfandega. assim destacada. e isolada. nenhuma utilidade 

No 1° de Julho, o Sr. Dr. ·n. Fernando Gua.cha.Ua., Enviado pratica. ta:ria. para a Bolivia. · 
· Ext-rnordinari() · e Ministro Plenipoteneia.ti.o da. Bolívia. em missão · Antes de ~ de 'Julho, manifestei aos meus collegas plenipoten
espeéial, fez entrega. da sua. credencial a V. Ex. Como cons~a dos ciarios do Brasil a opinião de que, para. se pod.er chegar a. um 
seus plenos poderes, e dos do Sr. D; Cla.udio Pinilla., então En- a.ccordo direeto, seria nece::Jsa.rio fazer á Bolivia. alguma. ou a.lgu· 
viad.o Extraordina.rio e Ministro Plenipotenciario a.q_ui acreditado ma.s eo tceilsões no Batxo Para.guày bra.sitoiro, de modo a realizar o 
em missão permá.nente, foram encal'l'egados esses dois illustres di- pensa.1.1ento do Governo Impc~rial em 1867, que foi o de lb.e da.r por 
:ploma.tas de negociar comnosoo ~:~obre a. base de uma pel'muta esse la lo portoA que servissem ao Stm commercio com o exte.rior. 
equitativa. de territorios ou. não sendo isso pos;livel, sobre a. Informei-os da m~Lr.eria. de um protocoUo firmado em 1896 cum esse 
do arbitramento p~ra a. interp~'ehçã.o do art. 2° do Tra.tado de mesmo pensamento. Convtnh.:t, entrJta.nto, nã.o ir de::~de a propL>sta. 
1B67. A idéa do uma. com_pensa.ção em dinl\e\ro, sobre que con- iníci.a.l ao ex tremo das conce~sões que p Jderia.mos ·razoavelmente 
tiouei a insistir, foi noYn.mente rejeitada, em Mal'ÇO, palo Go- f~zer, e por isso resel·vãmos pa.ra mais tarde a. o1Ierta ou a. a.ooi
verno Boliviano. Só em Agosto, segundo parece, foram a.la.rga.das ta.çiLo do podido que nesse sentido nos fosse feito. 
as ins~rucções dos _:ple~ipq~e.ncia.rios boli Yia.nos. . . A proposta, a.cima resumida, fni fog-o no dia. seguinte, 2-t de J~tlho, 
· De~eJando eu 0 valloso .~uxllio das luzas, co"!llpetanma. e patriotJs- de lara.da. inJ.Ceeitavel p~lo~ pleni po~encia.rios bolivianos. Em 13 de 

mo dos Srs. senador R.uy B!\r'bosa e Assis Brasil, V. Ex., :por c ,,. ll " 1 d ... ~ · d" 
decretos de li. da _Julho, oa associou a. mim, como plenipotencia.rios, Agosto recevl a .cont:_a-propo~t~ -~or e es .urmu a a: t•'31Ia. _m l~ 

. a.i'a.que COllJUncta.men1a trata~semos com 08 repre3enta.ntes da ca.vam uma modliicaça.o de fron Bl as, de quo resultaria o segumte. 
~livia. ' ' 1.0 Ao sul da linha. obliqua. Ja.val'y-Beni, ficaria pertencendo ao 

· b" t . Brasil apenas umu. tarça. -parto do ·~erritorio que padia.mos, isto ~. o 
:Bm_-22 de J~tlbo, com má~o~, os res, na. plopo~ta a. a.pres~nta.r que se estende a. oeste do r io Iquiry, &cndo por limites, a.o sul, o 

a.· .os nossos eon~rreotes bollVI~nos, e. no d1a. sag.Ulflte lhes ~01 e~la pa.rallel•) que passa, }la la. bocca. do Xapury, afllu.3nte da. mat•gem 
entregue por mun, em. PetropoUs. Perila.mosá Bofl~Iaos terrttoru~s esquerda. ào Acre, depois 0 Clll'SO dl) mesmo Xa.pury, 6, a. oéate, a. 
q~e, pelo presente ~ra.ta.do, tfcam pot' ella. reconhecidos eomo bra.sl- linha. de 700 de lon"'itude o·ccideutal do meridiano de Greenwieh 
letros, e 1he olferecta.mos em "troca: . " . . . • 

l. a . O pequeno terri to rio triangular entre o Madeira o o Abunan, 2 ·" Passariam a pertencer a BohvJa. : 
cuja. á.r~. ~~cula.da. a.pressa.da.mente então, suppunha.mos ser de No N~l.'te (A.mazon11;s o Matto Grosso): 
3.500 kilometros quadrados; a) As du:J.S margens d1> Ma.doira a.cilna., ou M sul, da. bllcea do 

2,o Um encravamento de dois bectareg, :t margem direit.'l. do J.ama.ry, oomprehenrleodu duas zonas limitada.a, a oésta, por umtl. 
:}ladeira junto a Santo Antonio pa.ra. que ahi esta.lJelecessa um hnba roota. t ruçada. de.sdo o pa.ra.llolo da. bocca. desse afiluente a.té & 
posto ad~aneiro ; ' · c?nfiueackt do Rapil'l'&n e do Iquiry, e, a. 1~te, :por outra. .recta 

·· a. o Um~ indemnisa.çã.o de um milhão de libras esterlinàs ; tirada. da bocca. do mesmo Jama..ry ~ co~fluanem do Mam1>ré ; 
4.o A construcção, em ter:ritol'ío brasileiro, desde a primeira No sul {Ma.tto Grosso) os terr1torws s1tuados : 

êa.eholillra. d? rio ~amoré, ,qae é a de Gua.l.a.l'á.-mirím, a.t~ á. da 11) A oêsta de uma linha. t raçada. des le o cha.tna.do ~ma.rco d() fundo 
san;to. Antonlo. _n() r1o. Madeira., de uma ferro-vta, concede~d() nós. á da Bahia. Negra.,. a.1~ o de:1a~ua.douriJ da. làg:)a. de Ca.oorc:~ ; 

;Bohvta 38 facth~es de~la.radas D() tr~tado que se c~"!l"'c~~lu no Rlo c) A oêste do rio Pa.ra.guay. o qual ~c.'lria. sar~iodo de limite, . 
de Janeiro em 1;:, d? malO de 1882 e na.o en'tl."ou ~m Jg • desde e.sse desa~u:ulouro Mé a contluçncm do Ja.uru • . . · 

A otferts.·. dos doJS hoota.res em Sa.nto Antonio tinha po1• fim o • · .• 
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.·.·fa. cíli·l&'r· .. ·,.a. ni>ssa..·"reais. tenoia. á. ce .. ssão das duas margens d.o Madeira. d) A o~ste do Jaurú e ao sul do seu laftluonte Ba.gres; .ao·. snl···· ~.:.:, 1 5. 
:' '~~:m_q_ ··!J·!'@&Jl".fp_ AotoniQ. Em Outubro, consagulmos:retira.r, embora a. oéste do Al~o Guaporé a.té o Ioga. r em que re~IH!· pela ma.rgem. ·:. ,. ~:..:;~ 
,;~~ô'óJiit~®~~e, ~"~ '~~!'r.a.: .·f~94o. valer as ·ou~ cornpen· aaquerda., o r10 Verde, passando ti.Sinm para a. BollVJ.t. todos ~i "tsl"- ; ~ <:;-4 
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> ,:.r,~-~rJ9S .pe~o Agll~~hy, atl1u~te d!) J~ur!i, e pelo Aleg~~ .e ~~ gnnde. santim~nto de V. Ex .• , meu e do Sr. ·.Assis Bra.sil, que ' 
. ~qm,~'~.ri~.m;IJ:'ios !lo Guapqr.~. ass1m nos VImos lJt'lva~os do :precwso concurso e dos leaes conselhos 

':i?~Jltift ~· biais os ministl·os bolivianos que, reel)nhecirla. a utiliclade que a.i~.entã.o nos ha.Vla dado. 
reciproca. ... dá, ferro· via. Madeira-Ma mor~. e senio o-; tsrritorios que Proseguimos negociando, o Sr. Assis Brazil e eu, e a nós dois , tão 
o seu paiz se di.spuolla. a ·tran.sferir, incontesta.velmente ma.is ricos só mente, ca.be a responsabilidl!.de do accordo a. que se chegou com os 
e .rendosos do que os que pedia ao Brs.·;il, nos obrigassemos a.. represent~ntes da Bollvia.. 
construir.- em t&rl'itorio qu) passaria a sor boliviano,- de:dc Pn.rece-me comenien tc dar desde já. urna. explicação. 
Sant.iJ Antonio, no Madeira, até Guajará.-mii·im, no M:tmor~. a.quelle No tratado não forn.m expw:lssamente declarados quaes os t erri-
ca~u:~ho de ferro, e o e.al.il'ega.s.->emos em plen~t propneda\le á torios permutados, mas simptesmente descriptas com a possível 
Boi~ via.. • _ . . .• , . . minuclosidadc o clal'eza as novas linhas de fronteira. Procedsndo 
EJ~ .comra-pro~ost~ nao pod1 a d.en::a1 de ser, como fOI, decllaada assim confonnámo·nos com a :pratica geralmente se o-u ida na 

por çum, sem hes1taçao alguma e a.ntes de qua.lquer CJnsultn aos t•cda.ccão de a.ccordos destlt naturezí\. As mutuas cessões, explica.d.a.s 
meus collega.s. ade:.mte nesta Exposição, só pode m ser bem verificadas pelaattenta. 
: Começ.imos .• entr.e~::u~to, o . s.r. Assis Brazil e. cu, a. troc·~r id~as leitu.r~~ do a•·i. 1<>, no que diz respeito ás pequenas modificações na 
~orp.. 013 plempotencw.r10s pollv1a.nos, em r epetidas conversaçoos nossa. fronteira. de Matto Gt•osso (§§ 1 a. 4), am pr~~Doçt~. de umo, cópia 

. :pa.r~JCala.res, que se pa.s~va.tn em Pett•opolis, e a e.~~u~a.r o meio do mappa oro-anisa.do pela. Commissão Mb; ta B1•a.sileira-Bolivia.na de 
de .enco;'ltra.L' ter1·eu~ sobre qua . nos pudessHmos (>;ppro:n~nar c en- 1.875, e, no t3'cante á. região amaz~nica (§§ 5 a 7), á vista. de outro 
te_nr}.er, antes de abr1r confer~ncta.s formaes um que tomal'la. p:J.rte o ropresonta.u to a parte comprehend1da. entra 6 1/~ e 12 grãos de la.
Sr. ~uy B.:u·bosa, a que.p nã.·.> podiamos razoavelmente pedir que tiÍude sul e 52 e 74 de longi~ude oêste do meridiano de Greenwlch, 
1!6 d1strah1sse dos ssus tr11~alhos ~o Sen:~.do pa.r1 pa.rticip<~r do tão Do •rimeíro desses mappas foi feita uma reducção e o -segundo foi 
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· ~arg?._s e enfadonhas T.ienbtl vas. Ttnha. eu, po_rém, o cutde.do de o organizado após exa.me cuidadoso dos melhores documentos, pelo 
101'ormar de tudo quanto de subshnc1a.l se 1a. passando e de lhe Sr. contra·almira.nte Guillobel. 
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pel;l_lr sempre o seu parecer. _ . 
· .Havendo . os planipotencia.r ios boüvianos insistido, ;n•lmeiro, No § 7a do m esmo a rtigo l 0 estao figura~as var1as hypotheses 

. ~11: ·qu_e cedessemos uma faiu da cinco teguas ao longo d<t mar ;,.rem c1ua.o+.o ao curso p~incipal do A~to Acr~. f'(1sso _c~ncordá~os com 
airona. do Madeira, de~de o ll-lamoré atG Santo Antonio , depois, o uníco fim de sa.tisfa.~r' os pl1Jmpoten~1ar10s boltvtanos. Tmil~mos 
n .ma fa. txa da mesma larg11ra, sobre a. m<J.rrrem esquel'da, nedi na.s nós os do B1·asil, ped1do pa.~ fl•ontem t, desde a. confluencw. do 
duas circumstáncia.s, reunifio do Ministerio "'em conselho, pâ.m. ;aber i<>n.;apé Bahia pat·~ oéste, o < vco do ri() Acre até á sua origem 
se taes proposições, a pl'imeira. das qu1.os dispensaria qualquel' p~·incipal, e. em S'3.~nidn. , o p, rallclo de~sa nascente a.té o ponto 
índemnisa~~o pecuniu..!'h , uc>iam ou nã•> set• u.cceita.s em caso de enc::mt1•Ó com ó territorio p3l'UU;:JO. Rccciarn.m os plenipo
cxt.remo, .isto é, Sie da. sna rc.ieiçio resnltas.:;e o romoimcnto das tcuclarios d11 BoUvia que, nó. deun rcaçáo, a Commisslio Mixta. 
negociaçõas _para. um :~ceoru~ directo. Qu:;.ndo se tr:J. tou ·G.o ex:~rne do pu,lessG vci'itlç:n SOL' o v.;tdt"tdeü·~ .. .Acro Su~erior al:;rum dos 

i. seg~ndo pe~io,-tendo sidú .]â em.ãCJ olevJ.Ja por• mim a. dous railllõos r•ios tidos agora :por aftlue_!ltes ~eruuona.e.~ (o lga.ra.pé \i ~r(le o:t 
: -de llbr•as a. mdemnisa<-ãooffarecida,. e e3tando ta.mbem em quesõão 0 rio Pra.gas} o que lev~rta. mmto para. o sul a nova linha d1· 
;' uma.pt·oposta. modificaç.5.o na fronteira de ~la.tto Grosso,desde a Bahia v isaria. que deseja.vamos sitt?r nas v~iohanc~ .do pa~~lelo 11. 
: ~e~ra a~ á. na.sc.e nte d() arroio Conceição, mociificaçii.o de que resul- Condescendendo com. o daseJo dos ptempotenc1a.r.l.. o~ bollvl:lnos, fi~ 
; ta.r~<.~. a 'ransferencia á Bolivia. de 2.300 kilometrog qll:1,fro,dos, pela gurámos essa.s hypotheses, mas c.;tamos conv~i:lCldos, nos_ os do 
~- . maror parte de o.laga.diços,-o Sr. Senador .Ruy Ba.Pbost~ solioitou,em Brasil, de que o limite ha. de ser o curso super~or do Aqmry ou · 
· <l.\tl'iia de p de Oumbro,a sua e.xon~ra.çáoe in;istill porell:~.,acredita.nclo, Acre, que segue ora. ao sul, ora a,.o norte do J) <J.r~llclo_! 1, oo~o se I 

se!ll dunda. porque me e.\:pltqum mal, que os pleoipot:mcio,L'ios holi- vê do Ieva.uta.mento feito por ,;v . Cha.ndless em lStiõ.>, publicado, 
Y.f~nos estavam irreriuctivei$, caso em que elle }>L'eferia o ilrhit~· :.;- com as suas «Nota.u explic:~.tivas, no Jouma~ of the Royal Geogra· 

>.' ~ento, Dl"lsde aqualla. da.t:.. s3p:.tl'Ou-so de nó3 o eminente Bra.·>ileiro ,phical Sooiety, de Londres., 'l'omo XXXVI, de 1867. 
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O eha.màdo territorio do Acrl}, ou mais propriamente. Aquiry) os nossos ajustes similares eom :ls Republica.~ vi&nha.s. e, em. vez 
)?rin~ipat causa e objacto do presente aoco1'llo, ê, como toda. a im- de proeul.'at• fronteiras naturaes ou a.rciftoias, seguindo a linha 
mensa reRião rega.da. pelos a.ffi.uenies meridiona.es do Amazonas a do cU1>orliu:m aquant-m que nos deixaria. iotegt•os todo~ os affiuentês 

. leste do Ja.va.ry, uma. d.ependencia. geogmphica. do Brasil. Só pala: do So1imões, en tendeu-se, com va.ntageru para a Bolivin., que o 
via& ftuvia.es do systema a.mu.oniao se póda ter faeil accesso a direito resulta.ute da. posse ou dn.:; zonas de iotluencla do:~ doia 
esses territorios, e, <\ssim fora.m elles, de longa data, deacobortos e :povos podia. rozoa.velmente tlca.1· demarcado pelo pa1·allelo da 
exclusivamente povo~dos e valol'isados pot· compa.tríot.as nossos. oontlusncia. do Beni e Mamorê, isto é, pelo de 10.020.' dW!de esse 
Ao sut da. linha geodesiea f.ri1Çada d~ contluencía. do Beni com o ponto, a léste, o.tê o Ja.vary, a, oéste, cuja. na-scente sa suppunha. 
:Ma.mocé á. nascente •LO .Tava1•y, contam-se hoje por mais de 60.000 estar em latitude mais meridional. Por isso, o a.rt. 2°, no seu penul· 
os Bra.sileit'os que trabaLham n!l.S ma,rgeos e na.s fioresta.s visinhas do ti.mo pa.ra.gra.pbo estabeleceu rt ft>onteira. por esga. linh;). pa.ra.llel.a. ao 
Alto Purús e seus tril!u~al'ios, ~otre os quaes o Acre, o Hyua.co ou Equ W.Or, e no seguinte eiupregou a expres:;ão «Uohu. léste·o<!.s~el'. 
Yaoo, o Cha.ndles.~ e o Me.noel Urbano, e nas do Alto Jllruâ., inclusive Como, por<1m, o uli.imo pl:l.t-agt•apl1o, figut•a.ndo a. hypoiõlle$e de se 
os seus aftluentos mais merldionaes, Moa., Juruá-miriro, Amonea,, achar a nascente do Ja.va.l"y «a.u norte da.queHa. linha. le~te-véste» • . 
Tejoe Sreo. di~ que, nesse caso, «Seguirá. a. r.ronteira., desde a mesm:~. latitude, 
. No territorio do Alt1> .A~re. ao sul de Caquet!, ba cerc,. de pDl' uma reatt\, a. bugca.r a. origem. princíp~l do dito Javary», sem:, 

20.000 ha.bita.ntes de nacioM.t\dade b1•asileira., occup!llios prineiprl.l· entreta.nto, :pl'eeisa.,· o ponto inicial d.:t segunda linba. na re
mente :na iuJustria extra.etiv:1. da. gomma. ela.stica.. T:ll é o computo f'arida.latitude de 10. ~>20. ', a.dop~ou·se officia.!meute des .• e De· 
conforme com o. do outros eonbeaedorcs da.quclla.s pa.l'<.tgens. quB zemõt·o de 1867 a. opiniã.l) da que a. front91ra. devia ir por uma. 
eneontl'o em raW.to1io u.fflcial reaenta d.e um tunceionario boliviano, obliqua ao EQuallor desde a oonlluencia do Beni alê a nascente do 
que a.lli residiu ·em oommissã.o do seu governo. Ja.va.ry. de sor tG que a l:inha. do v..&i possideti s, que, pelo tra.tado era 

Quando em 1867 negociámos com a Bolivia, o primeiro tratado léste·oêste. pa.ssJU a ser J.osioca.da, co:n :prejuizo nosso, dopeodendo 
de Umites, oãll estavam ainda. po~oa.das a.s bacias do Alto Purús e a sua exa.cta dotarmínaçfi.o do de!!cobrimemo de um ponto incogilitot 
do Alto Juraá., mas tinha.mos incontestavel direit<.~ a aU~ ern toda. como era então a nascente do Ja.va.ry. Tenho lid<> que duraate a~; 
a. sua. ext"ri&io. o Tratado Pre\imina.1· da 1777 entre as Coroa.s de aegnciaçõ!'ls em La Paz, nos priroeil'OS mezes de 1867, o nosso pleni· 

. Po1•tugal e Haspa.nh:t tlcal'a roto desde a. gu.~rra. de l8Dt, pois não potenr.i:~rio, Lope~ Netto, apt•eseutaL•a. ma.pp:~.s desanlla.dos sob a. 
íôra restabelecido P"r oocasião Ü:\ pa.7. de Ba.dajoz. Não ha. via, direcçã:o de Ouo,rte da. l?onia Ribeiro, nos q U<\eS j1 tlgura. v a a. Unha. 
po:r1anto, direico convonclooal e, oocupando nós elrecthramente, obllqua., ma.s disso não achei vestlgio J\.lgurn na cor.responden~ia. 

. c~m? oooupava.mos desde princípios do xvm sooulo, a margem offi.cia.l. Des:;es mapp.:~..-, o .ma.is a.ntigo, ·que me foi mostrado e em. 
di.l'elta.do Solimões, de m~is a ma.i$ dornína.nd(} nas d1> curso infc- que en~ontrei a. linlla obltqua, tem a. data. de 1873 , 
rj.or desses seus a!lluentes tinha.Ínos um titulo que abrangia as No .rltlas do Imperío do Brasil, de Candido Mendes de AlmeidA., 
ori~ll.s <l\1 todos ell63, um~ vez que nenhum outro 't'isioho noll publica.do em 1868, tendo o a:u.tor plen_? cunhecime!JtO do tratado de 
:pollia. oppor o da. oocllpação effeet.iva do cUl'SO superior. E' o meamo 1887, da que se oocupa na. tntrodu~cao, a. !rontetra. vem traçada. 
'titulo lJ.Ue derin <ia. accupa.çã.o de uma costa mM'it\ma. c se a.ppHea. pela linha. lêsto-oéste do }lL\L'a.llelo. de lO<> . ~o·. Em summa., e á o que 
ás b~c1a.s ~os rio.<; que nella. desagua.m, .oomo sust~nta.1'a~ .Monroe rm~~ta. saber, ~ Governo BrasLl~n·.o desde fins do 1887 auoptou a 
e Pmckney e~ 180.'> e foi dept>iR ensinado por> 'l'wiSs, Phillimore e opinl'a.o que tnMS favoreci~ & Boh na.. 
quaaí todos os modernos m83tres do direito intc~Aacíon3..l. Pol:'esse tempo, e. nlio tendo sidG c<>mpleta.d.a a dema.real)ã.o de 

No Madeira. não se- da.va. o mesmo. Pos3uiamos 'todo o seu curso limites, com.e~ar~m Brasíleirvs a ír panstrand.t> pelo Alto Purll~, Alto 
infel'ior, a ma.rgem orienta.l de uma. pequena secção do Mamoré Jurl.lá. o seus aftluentes. Em 1899, qu<..:!.tdo pela p~imeira. vez; o 

~tal do Gua.po:ré a.té o sell conduente Pa.ra,gahú, e policia.- ~ov~rn.o Boliviano qui.Z fir~ar a sua sobera~ia. 11.0 Acre, a. popllla.çã.o 
deste; mas oa Bolivianos oceupa.vam ei:fcctiva.mente brasile1ra, que de bDa fé a.Lli SI> fixara, er~ tao oumeros.t. como hOJ&. 

atlluentedo Bani que é o Alto Maooira. Comecaram antão as revoltas desas$ Brasileiros contra. a. dozni· 
r,~,~~~l'mlna.ção dos limite~. no 1ratado de 1867, a.doptou.se na.çã.o bolivla~a., e aqui no int9rior a.gitações periodiea.s, motiv!l.da.s 
:Clo ::~ftj 11ossirleti!:, a. mesma sobre que forrun ~otados todos pelos a.contectmentos do Acre. 
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ANNA~S· DA ÇAMARA · 

Ao inaugural' o seu governo, ·em 15 de Novomb1•o do anno P!J.SSado 
V. Ex. encontrou bastante estremecidas as nossas relações do 
amizade com a. Bolivia. e om situa:çio ·summa.mente gravo e compli-
cada. as questões relativas ao territorlo do Am•c. . 

Toda a. vasta região acima. . mencionada, ao sul do uma linha geo· 
desica traça.da. da. nascente principal do Java1•y á. c;.mtluencio. do 
Beoi co~ o Ma.moré, estava racoobecida como boliviana por nume
rosos actos e declaraçõas dos governos que entra nó3 se succedoram 
~esde J867, isto é, durant<:: o regimen imperial o após a. proclu.ma.çã.o 
da Republica. Um syndicato anglo·amorícano, com ·a denomiv 
nação de Botivian Syndicate, armado de direitos qua.si sobe
ranos, que Jbe haviam sido conforidos pelo governo da. Boli via 
para a. admiolstt•ação, defesa. o utilização do Acre, tt•abalhava,
felizmonte sem successo,- por inter·es3ar algumas Potencias 
commercíae;; úa Europa e os Estados Unidos da. Americ.'l 
nessa. empl'OZ..'\, primeirn tenLativa de introduccão no nosso con
tincJlte do systBma. afl'icano c asi<ttico das Chartered Companies. 
O illustre prodeccsso1• de V. Ex., baldados. t~dos os seus esforcos 
para obter a réscisão desse contracto ou, pelo inõnus ·a-modificaçã.o, 
com quo afinal S!l contentava, de cet•tas clmsulas em que via 
inconvenientes e perigos para o Bt•aail o pal'a a propria Bolivia, 
havia. ontrado no caminho do.~;~ J'ept•esa.Lit~s. obtendo do Con
gt•csso, a cujo exame estava. submottido, n. retil•a.da. du T1•atlW.o 
de Commercio o Navega.çil.o oDtre os dois patzos e suspendendo, no.~ 
nossos t•ios,a liberJade de tt·a.nslto pa.t•a. a. nxportação o importação da 
Bolfvia. No Acre, a pJpulat;ão, exclu~!ivamente brasHoíra, se tinha. 
do novo levant!ldo, desde Agosto, pt•ocla.m·.twlo a. sua. inlepimdencia 
da Bolivia, com o intuiLo uo pedir dapots a. a.nnexa~ão ao Brasil 
do te1rritorlo ao norte do rio Ot•ton. Com oxcop~o de Porto Acrt~. 
onda as forças bolivianas puderam resistir a.M fins de Janoirl) deste 
a.nno, todos os outros pontos estavam dominados pelos insurgentes 
brasileiros. No Ama.zona.s, os rept•eseot:'lntes do Bolivian Syndicale 
dispunham-se para subir o Purtis, e olfootiva.monta emprohondiam 
pouco depois essa viagem, na espara.nÇ'a da poder abcga.r a. Porto 
Act•e. Na Bolivia., preparavam-se expedições militares para levanta1• 
o assedio dessa praça., submetter os Acrcanos e dar pos~e ao Syn
dicato. Entro nóll, l10mens eminentes, no COngrcs30, na. imp1>ensa. e 
Am sociedades sciontitlca.s, comb.J.tia.m desde 1900 a. intelligoncta. 
offioialmente da.da. ao tratado de 1867, o sustentavam que a. fron· 
teira. estipulada não era. a linha. obliQua ao equado1•, m:~.s sim 
8 do p::trallelo de 10.20°. A opinião, fortomentrJ abalada, pedia. 
que o tarritorio comprehondido entra as duas linhas a a. f1·onteira. 
com o Perll. foS8e reivindicado pelos meios diplomaticos ou pelos 
ma.is energicos de que pudesse dispor o Govorno. 

Varlos e dimcois fumm os problemas quo deparei ao toma.l' a 
direcçã.o deste Mloisterio, originados da. situação que acabo de oxpor 
succintamen to. · 

O primeiro desseg p1•oblem'\S provinha. da. suppressã.o do livre 
traosHo commOJ'oial entre a.. Boli via. e Q ostra.ngeiro pala.l! n·JSSM 
vias tluvia.ss. Contra Isso roclam•n•<t.m :1. Ft•a.nça., a Allomanha., a 
Ioglaterra, os Estados Unidos d ~ Amat•ica. o a SniilSl. · 

Outra. difficuldade podiil t•csuÚilt' d-J i'.t.cto de ha.vol' o Brasil 
clrecMva.mente impedido o dosempetlll:> das obriga.çõos do Synuicato 
anglo-americano, que evontu·:1.lmente nos poderi<\ responsa.bilisu.r 
pot• p~trda.s e &.ronos. . · 

O sentimento publico entro nós era outro elemento que nã.o podi:\ 
deixar do ser tomado em coosidorliçã.o. Desde a. minha chegada. da. 
Europt~., observei que se manifestava tiri.anime a sympatlún naciona.l 
pelos noMos coiripa.triohs que se batiam no Acre. A previsão se 
tmpunh't· de quo aqnelle sentimento ha.vín. de avolumar-se taúto e 

.... 
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SESSQES' EXTRAORDINA.lÜÀS 

tomar ta.l fórma. que saria impossivo1 a um governo do opinião 
como o nosso a.ssistfr indilfcrent 1 ao sa.critlcio que faziam ossos Bra• 
silsiros para conse~uü· um dia YiV'OL' â sombra. da. noB3:l b:mdciril.. 
Como combinn.r o uosempenho do noss> d3ver para. com essas oom
pa.triotil.s n::. affiic~ão com o firme dod~jo do. não pr·aticar ao tos de 
hostilid,lde contr~ o governo amiga quo os combatia? 

Fina.lme'lto. a. nacossidade se accentuava cltra. e imperiosa. de 
uma solução ra.dic:J.l que ovga.ssa deO.nitiva.mante, no interesse do 
B.rasil e da. propria Boli via, situa.ções dessílo natureza. T<il fim só 
poderia ser alcançado fica.ndo brasileiro, não sómente o pOliUOilo 
1irccho do Acro comprehendido entre a, linha. obllqu(), e o pa.ra.Uelo 
de 10>.20'., roas ainda. o Acre meridional, com o xa.pury, o toda. 
a v:LSta ragião do OJste, igua.lmeota povoada. pl)r Br~?.ilciros . 

EssJS q_ua.tro p~ntos,-o da suspensão do commcrcio lluyial com 1\ 
Boli"tia.,o do syotlicatG intm•na.eíonal, o dos Bra.gilairos do Acl'O o o da. 
sobemnía. no torritorío por elles OCL~Upa.rlo,-aeham-sa resolvidos. As 
communicaçÇie3 pura.mcnte commorciaes foram Jogo rest1.b]Iecidas. 
D;> syodica.to estrangeiro obtivemos declaracão lega.l de absoluta. 
desi<~tencia d() todo e qua.lquel' 1Iireito ou possivet roclatna.cào contra. 
quem q:tar que seja, mcdiàntc indemul~a.ção pe~uaia.ria. in~ompu.ra.· 
velmcntc monor que a minim:~. dcspeza. ~ que nos obriga1•i:J., é a Bu
Jivia, uma sõrh complica.çi'i.o internacionaL Dcclil.t'ámos litigioso 
parto do torrito!'io. do Acre, do Alto Pul'tH e do Alto Jm•á, ad-

l
opta.ndo n. intolligencia mais conform:! com a lottl'a. o o ospirito do 
Tratado de 1867 u u m•Herio mais seguido entro nOs, embo1'a. nií.u 1.i

,- vosse sido até então o deste Ministcrio. Obtivemos amigavelmente da 
Bulivia a accait.açã.u ue um modt~:s v;vendi l{liC nos per·IDitiiu occupar 
milito.1· e a.uministra~ivamente o territorio em litigio o intervir como 
mediadores no quo lhe fica ao sul, pa.ra. ahi evita.r encontros de a.rmaa 
dura.nto as negociações. Por ultimo, eliminado~ todos os p reHmina· 
re.s Pmba.racosos, pl'Or!o..lemo~ a tra.t:\1' a.migaVel e leu.lmanto com a 
Ilolivia, tendo, depois do mu.duro exa.rno dl\s circumstancias, c'hegiL:lo 
a este pacto quo assegul'a gramlea va.nta.gen;; immcdia.t:ts e futuras 
para ambos os paizes. 

Vol. I 

Pelo presente tt•atado o Brasil incorpora. n.o seu pa.trimonio um 
torritorio mais extenso q1t0 o de qna.lquar dos E~mdos do Cca.rá, Rio 
Gt•a.nde do Norte, Parallyba, Pernambuco, Ala.gôa.~. Sergipe, Espi · 
ritJ Sa.nto, Rio do Janeiro e Sa.nta. Catbarina, territorio quo produz 
renda annua.l Sl!Pei'ior á âe mais da metade dos vinte Esta.do3 da 
nossa. União. Não foram, porem, vautagens m:~.teriaos do qualqu(}l' 
ordem o rnovel qu:~ nos inspirou. D()SJe muito se conhet'iam as 
riquozas do Acre, que eram o;; nossoil compatriotas os unicus a 
explorar; entretanto, o Governo persistiu sempre em considerai." 
boliviano aquello tOl·ritorio e d~tr á. BoUvta as possivoís ih.cilidades 
para o utillzar. Foi preciso que a. pt·opria. aoguran~:a deste conti
ncnLe foS~~o ameaçada pela tentativa. de introducçã.o do sy.:~tema. 
pcrturba.dol' das Cha1·le1·ed Vompanies, e que nos coovencessemos 
da. impossibilidade d3 conservar ag boas relações, quo hnt~ 
presa.mos, com o. na.ção boliviana, emq11anto existisse sob a. 
sua. sober11nia um torritorio exalusi ramcnte habitctdG pot• Brasileiros 
quo lha ora.m hostis, para quo sa pl'Vduzi:;se a nossa acçã() em buso:l 
dos resultados agora obtidos. 

E. do fa.cto, a.s ma.íores vantagens da Mqnisicã.o territorial que 
resultam de:de tratado não sã.o n.s ma.t,ería.e~. As de ordem mora.l e 
politlc~ são inftnita.mente superiol"C3. Entre estas ba.sta apont1r a. 
quo se traduz na. molhorn. substaneia.l qna er.pel'i!Ilentam as condições 
do ooss-> impel"io sobre o syst~ma fluvial a.mn.zonico oxn.cta.mcnto no 
ponto em que o direito dos riboirlnho~ p:)iía. tornal'-Je-nos molesto. 
Não podendo a.dmioia~ra.r nornia.lmeo te n.l'Ogiã,;) a.gol'll. cedida, a. quo 
j\t tinha dado offioiatm;mte o nome sigoifioativo do Tcn·itorto de 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201500:58 - Pêgina 18 ae 41 

ÁNNAES nA CAhfARA" 

Oolonias, n. Bolivia. tinha. fatalmente de 1•ecorrer a expedientes in· 
commodos iw.rn. nós com o fim do aupprir as condições e,;senciaes dQ 
dominio que lhe faltavam. São exemplos recentes o ilecreto quo 
nllriu o rio Acre ó. navegação do mundo c os con~ractos de arren
d:~monto crG:tndo cntidado.:: ~emi-sobcranas;. Supprimidu. o. co.uBa. 
oüo lm mai:> que tewc1' o e1fefto. 

Do tm·1·itorio adquirido, uma pa.rte, a. que jaz ao sul da latitud~ 
do 10.0 20.0 ,-o .quo, se bem apresente menor superficie que a. outra,~\ 
ó a quo con ~ém o ma.ior curso e as mais ricas tlorestas do AcrEJ, 
supcl'ioe,-uunoa. foi, nem podia. ser po1• nós contestada. á Botivia: .. 
A sua ároa, calcnlada pelo Sr. contra-almirante Gnillobol de:~.nto 
dos mGlhores elementos cartJgraphicos á nossa. disposição, não 
dove sm· inferior a 48.108 kilomctl'os <1uaurn.dos. 

A pai·te do tcrrilol'io que demora ao norte do 10.020.', cuja á1•ea. 
nelas mesmos dndo.3 se avalia. nm cerca de 142.900 kilomctros qua
drados, foi, como ticou dito, por nós recentemente declarada 
migiosa o reclamada. como nos~a. Deaappareccu por isso o seu . 
v ator }Jtu•a. a Bolivia. ~ Não, cm•ta.mentn. Asslm-iaro:Qem, por mais' '' 
que o Brasil estivesse convencidu tlo >cu bom direito; ·nàó podia. \ 
desconhocer a. possibilidndo de se1• a pendeneia resolvida em favor 1 

do outtr· litigante. Conseguir que esta desistisse do litígio e- nos 
cedesso os seus títulos era. uma vantagem de grande considor~~...;ão 
qnr. não podh se1• pmtcndifl:t a titulo gmtuito. Desapparece assim a 
con tradicção app!wente de proclumtt.l'mos o nosso dii'eito a uma. par- , 
to do tcl'ritorio c adquiril-o em seguida mediante retribuição. 
I-In. via. m. ais. no cas·o· . pr. e~. ;e .. n.te .. = a doetar.ar;ã.· o. d. o. litig. i.o poht nosst4 
pa.~·t?.:-c,s>.rr~~P-~_nu~n~o, ~lfá~ .. ~. !'.St;L)cto.. }'()r~':lcJ.e, poF\lll-Q ·-do .~fcw~···a. ·-., 
optm.a() mtâortai ~stn;vv.; persuaama do nosso direito ao terrltovo,-

,,.~i;- ileciaraçârf do litígio;· diga;· ·i·cspond:ia ···a;o ·1ntutto"1H1Jtmliâtlco de 
I'Bgula.l•isar a. nossa occupação, con1ição indispensa.vel pa1•a. a manu
tr.mção da. paz o para o os~abelecimonto das negociações em vista de 
um a.ccordu directo, a que afinul chegámos, com :pt•oveito para as 
drtas naçüm;. · 

O que, pelii.S estipulações dcsLe tratado, o Ura.sil dá., para. obter 
d;t Boli via a. ccs:;ã.o do u rwt parto do seu tcrritorio e a. dosisteocia 
uo sc11 all0gado dlt·c1tõsóoi·e·a ·outra.··p1ü·te, · jjódo sem duvida. 1361' 
con::;idorado como uma compensação summa.mento va.uta.josa., e de 
fu.cto o (' ; nms i:;so não obsta que as noss~ vantagens sejam igual) 
monto grandes.As combinações orn que nenhuma das partes interes
~i1dns perde, e, mai3 ainda, aquollns em que todas ganham, serão 
somprc as melhores. 

l!:m troca de 142.000 kílometros q uadt•a.dos de torra. que lhe dispu
ia. vamos e tle 48.100 cl'o terra quo cr::. recoohecidt.ummto sua.,-isto é, 
om troc<J. tlo l9LODO ki!omotros quadrados,-damos ti. Bolivia entro 
os rio3 Madeira e Abunan (aincla segundo os cnJculos acima referidos• 
mua área. do 2.298 kilomatros quad1·ado8, quo uão é habitada por 
Bra.sileiros e que o ti por Bolivianos. Se o titulo em Dome do qua.llbe 
mediamos a. co8são das lHLcias do Act•o e dos rios que ficam ao oést
uesto era o do serem esses 'territol'ios habitadoB e cultivados por 
concidadãos nossos, como po:icriamos honestamente negar A Bolívia 
cx·tensiio muito menor, habitad <~ e utiUza;ia. por seus nacionaes ~ 
Bemais, ora nocessar·io salvat• o priucipio: não se tratava prccio 
s<unente do ·cessão, mas .!Jo._ Mrmut.~ de tei'I'itorios. E cumpre 
o!Jsel'var que ostc t 1·atado não WiliiiõõV:n"'Ousa. alguma.:-a 
))Ormuta. de terrltorios j!l. estava. previst:l. e autoriza.da no O.J,'~. 5° 
do Tratado da 27 de março de 1867. 

A pm·routa., entretanto, seria. injustamente desigual, ~ não podoria 
ser a ceei La. .Pela. llolí v ia, :>e consiMtll!so em ftcn.r reconhecida. a nossa. 
13 obcranía sobre HJl.OOO kílomotros quadrados ds terras em plona. 
1.} Yalimm. producção e d<1rmos apona.s 2.296 do tm•reno por cmquanto 
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quasi improductiV'o. Fora.m, por· is:Jo, na.tur<~.lmente, pedidas pelos 
nossos concoJ>rentes boliviano~ out1·as compen~<t<;ões torl'itoria.es 
ba,stu.nto consicler:tveill, c que consef,fuimos 1•oduzh• elevando n. in· 
domuizaçà.o pccuniat•ia p•·imitivatneute oíl'eroc~da, a qual não teria 
sido neces.~n.t•i:t como ficou dito, se l10uvcssemus a.nntddo á cessão 
da mu.l'i.;cm direita. do Maueira tlesde a confluencia do Ma.moré a-té 
a do Ju.ma.t•y. 

Do ·f.l·nta.do resultam <t~ sogttintos concessõos á Bolivh, além da. 
(lU.:! acima. ficon indlcada. : · 

723 kilomctt·os quadt·ados sobro t\ JUal'gem diL·~itíAI do rio Pa.
l'aguu.y, dontro dos terrenos t•lagaLlos coollcciuos por Bahía. Negt•a. ; 

llô ldlomett•;;s qu:.tdt•arlos sobre :.1. la.goa. do Caceres, comprebeu· 
dcndo uma. nesga de ten·a firmo ( 40,6 J.silometl'os quadrados) que 
pe1•mítt.e o nstlLbA!eciment!..l ele um ancol':úlonro mal-; fa.voravnl ao 
cummcrcio que o 'lHO 1hra. cedido tt Bolivü1. em 18()7; 

20,3 kílomotros quadrados, na.s rncsmn.s condiçõc~;, ~obre'" lagôi~ 
?ltamlioré ; 

8.2 kilometl•os qu<\drados sobro :~. margom met'i<lional (la lagó<L 
Galtiba ; 

A cOLMtrucc;Iio 1lc uma estt•:ula. tle fct•t•o, om tct•ritorio brasileiro, 
ligando Santo Antonio, no ~Ia.deü•a., a. Villa. Bella., na. conflucncia 
do 13eni o Ma.murú ; · 

Libcrdado de tr·a.osii;o pol' c:s311o ostt•ada o polus rio8 n.tú o Oceano, 
c.)m as corrúspondcatcs til.cilida.dos aduv..uoiras, o que já. 1ho ora 
faculta.ao por autsl·iot·es tratados ; 

Fin<J.lmcnto, o pu.gu.mcuto ue dois mili!Õod do libms os~orliO~\S 
om cluas prost~~ções. 
A~ conccss{ícs destinadas a facilihr o acc(lsso ·<ia.. Eollvh ao l'iu 

Paraguay são apmm:; um pc.iueno dc:>cnvolvimouto do Tratado 
.de 1807. Po1· cs:;e pacto, foi rocua.!la. p:\ra. lé;)t::> a frunt~ira. quo 
m·míioh·mHJS na. cluuuad ~ Sm·r.r. dos Limites, o isso so fez p:tra 
dtLl' á. Do li ''ia a. }lropt•íe.tado de mctw1o d;J. Bahia. No:n>l~ e das 
lagôa.s do Ca.ceretl, Mamliot·ó. Ou.hlbu. o Ube1•aba., a. fim de quo ao 
tornas:lo I'ibeil'iuh;L tlo Paraguay, como a.cons(}lha.vam Ta.va.t·es 
BasLos, Pimenta. Bueno (m<n·quez de S. Vieo rto), A. Pm·oira. Pinão o 
outl·os illustrm Brasileiros. A int~nção do Governo Impel•ial foi Jar 
assim á. Bnlivia. cinco pot•ios nessas lAgoa.> em communicação com o 
l'io Pa.ra.guu.y. A sua. pal'to na Bahia Ncg1•a, o<~ HolivhutoJ a porde1•a.m 
do üwto em 1883, po1' ter sido onGão occupaúa pclo.i Paragua.yos, Na. 
lagôa de C<\Cercs <L Bolh' ia não a.ch<Ju pooto algum em· quu pudesse 
estabelecer um pot•to. O mt~smo lho aconteceu nas lagôas Ma.mliol'Ô 
e Ube1·~lba.. Sômcute na Oahib<L ficou reconhecíJ.o, ctu cxplm•a.çã.o re
ccnto do capitãu Bl1llaml, alli mandado polo genera.l Pando, que h<L 
agua. :su!Iicientc, f<Wilid .do .do cucrada e S<.~.ltid<L para pequenas em,.. 
ba.z•cações a pasailJilidado du const1·uil· na margem occidenta.l um 
:po1·ío já. pmjectado, 

Informado de quo o p('lnsamcnto do 1867, do Governo Impcl'Ü11, uão 
so pudera. rea.lis;u•, o Govemo d;L l~epublic<\ prormrou em 1896 re
mmliar a. isso, cotupi•ollaodcndo ta.mllem :l. vantagem de a.ttrahir. 
para M<ttto-Urosso o trausíto commet•da.l da l'Ggiào sudésta da Bolivia. 
Assün ú quo, a. 1:1 (to .Mal'ço dcsso a.nno, la.vt•ou-se nosca c;da.rt{\ 
do H.io do Jatwiro um lH\.rtoc..,llo fit•mado pelos Si'S. C<wlos d[) Car· 
valho, Müljstl'o .:lus Relações ~x&ol'íorcs, e FL•&lal'i(!O Diuz do Me
dina., i\Iiaistro da Boli>'ia, coneo(l..:ndo ·~ essa. lwpuhlica., em ser
vi<lií.o c a titulo g1•n.tttito, pa.t·:~ quo pudollso est,;,~,bBiccor uma. a.l· 
fa.ntleg;L, o logar tle Tamu.l'inrloiro o um:; fa.ixa do terr<t. sob1•o a 
ma.t•gem mot•iilional da lagô'a d.::~ Caccres, ont1•a Pum•to Sttaroz ~ 
Col'umbá.. O mesmo Tawal'indcil'o e a. fa1xn. do tGrl'a que. ahr 
transfol'imos agol'a. á. BoHvia. c.Jnstituom a mais Stlbshnr.ia.l com- · 
ponsaç:lo quo o pr~ontc tra.,ado lho dá. pelo hdo .lo Pa.mg4a.y;. . 

J' 

,. :.::t.i· 
I . . •·· . ' ' . .. ~ . " . 
~ :< .. ~ .. 
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A construcçã.o d& estrada. de t'ert•o Madeira o Mamorá é out1•a. 
grande vantagem que olferecemos á nação visiuba, com a. 
feliz ch•cumstaDcia de ser de ainda maior proveito para nós. 
E' execução de promessa. feita á. Bolívia no art. go do Tratado de 
1867 e renovada solemoernente no de 15 de Março de 1882, cujo 
unico objecto foi esse, sem que pedíssemos por isso qualquer com· 
pensacão torl'itorial. Aconselharam a sua. constJ•nccão e inshra.m 
por ella, no tempo do Imperio, muitos dos nossos mais aha.lisados 
o previdantes estadistas, como (oram Tavares Bastos e o Marqu_c_z __ _ 
de S. Vicente, j1 citados, o. Ba1•ão de Cotcgipe, o Visconde do Rio· 
Branco o outros. As condições em que nos obrlga.mos agora a. cons· 
truil-a. não são apertadas. 
· O p1•azo para a. conclusão das obras foi virtualmente deixado á 

boa. fé do Brasil, quo, estou certo, se empenhará, po1• ÍI'SO mesmo, 
em cumpr1r o p ·omettido, "1as que uão aS~>ume r~punsa.bilida.de 
ma tarja! alguma. p •ra. o c •so de força maiol', 

A Republica. Argentina. e a do Chilll, inspiradas em silbtas preoc· 
oupaçi1e<~ cconornica.s, estã.o construinll.o e vã.u -GOUStru_i_r em tort•ttorio 
boliviano ~minhos do ferro de.stinados a ca.na.lisa.r pã:rã. o aau lit
toral o commercio d~ssa nação visinha.. EnLretantl1, nem o C-hile, 
nem a. Argen1ina teem ctmta.cto com a. Bolivia. por terras ki.o 
ricas como as do Beoi e Madre de Dios, cuja. communicaçã.o 
com a Europa e a America 11o Norr.e só se p6do realizar f,J.cilmcllte 
pelo Mad~ira. c pelo Amazonas. Ficaríamos privados dos gt·a:ndes 
lucros que nos proporciona nossa. ma.ior proximidade dos portos eu
ropeus e americanos se não eutrassemos em nobre competancia, 
procurando benellcia.r ta.mbem do commarcio de tra.nsito boliviano. 

A estrada Madeira. e Mv.moré vae trazer "incootesta.vel proveito 
aos Estados do Matto-Grosso, Amazonas e Pará. Em troca de al· 
guma. agua., de alagadiços o de duas o meia leguns de terra. firme, 
que lhe são inteiramente inuteis e de que se priva. em bom do altos 
interesses de toda a Na.çã.o Brasileil•a., vae Ma.tto-Gros.:~o tor uma. 
importante via..ferrea·construida pela. União, e ontl·ar em relaçõe:3 
de commercio com o Amazon<ts a os pa.izes do norte. . 

Por ultimo, e por nã.o ha,ver equivaleaeia. nas áreas dos terrltorios 
permutados, o Brasil dá. á Boli via. uma. compensação pecunia.ria. de 
dois milhões esterlinos, destinados á con:5truccão de estradas o 
uutros melhoramentos que, indirecta.mente, nos serã.o va.nta.josos;poilil 
virão augmentar o trafego do nosso caminho de forro do Madeira.. 
Alt1m de ser o emprego dessa quantia remunerador ·em lli proprio, 
J1a. ainda. a observar que, segundo os dados conhecidos relativa.· 
mente a. renda. do territo1•io annexado, essa. renda gat•ante de sobra. 
o sacrifl.clo do nosso Thesouro e promette mesmo em breve tempo 
amortlsai· wtalmente o desembolso. 

O ~rritorio que pelo p1•esente tratado 6 a.tt1•ibuido ao Brasil e o 
que passa. á. Bolivia, entra o Abuo~n o o Madeira., são tambem 
reclamados pelo Perú, Sabedor desse facto, o Governo Brasileiro 
mais de uma vez manifestou ao t.lo Pel'ú que o~ seus p os..•liveis 
direitos sel'in.m sempre resalvados, fosse qua.l fosse o resultado das 
negociações .com a Bolivi:\ .- E' isso o que es.tá. confirmado no art. 8• 
do tratado. As pretenç<íes do Perú vão, entretanto, muito além 
do que geralmente se pensa. ; vão a.té o ponto do considera•· • 
peruana uma pa.rta do ~stado do Amazonas muito mais vasta] 
que o territorio que foi causa. principal do prP.Sente tra.ta.do. 
Para o Perli, tanto -qua.ntu o :sabemos por documentos car,ogra.
phicos recentes, du orige 11 officia.l, a sua. divisl. com o Brasil, desde 
pouco a.bà.ixo da. cabeceira. principal do Ja.vary, devo ser o parai· 
leio desse ponto a.té encon~ra.r a m<u•gem esquerda do Madeir:>., 
A á1-ea. comprehondida entre a mesma linha, o Madeira e a obliqua 
Ja.vary·Bem, fôrma. um triangulo muito maior que o cha.ma.do 
tria.ogulo litigioso do Acre, pois abrange nada. menos de 251.330 
kilometros quadrados de tol'riíorlo que entre nós sempre foi jul-
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gado fóra. de questão. Assim é que o litigio do fronteiras quo temos 
com o Perú oão oasce do tra.ta.do que acabamos de concluir com a. 
Bolivia.. · 

Não ê aqui occasião de dizer circumst&nciadamente porque, mas, 
eom o devido respeito pela opinião contraria, a conflauQa no nosso 
direito é tal quo nenhum receio devemos ter por esse lado. 

Tal é, Sr. Pt•esidente, o meu modo do pensar relativamente ao 
tratado, cuja cópia venho submetter a V. Ex. pa.ra. os devidos 
elleitos. Elle representa para mim, além das vantagens já apontadas, 
a. soluc;ão que ma pareaau melhor para. as difficuldades que vim 
encontrar ao tomar posse do cargo que V. Ex. me confiou. 

Duas são a.s out1-a.s soluções que teem eido mais ou menos proposta.<! 
empublico: · 

I) Servirmo•nos dos Bra:iileiroil do Acre, esperando quo eUes 
conquista!k.em definitivamente a sua. indopemlencia. para. depoiS 
pedirem a. a.nnexa.ção ao Brasil do Estado. que a.ssim fundassem e 
que rooebel'ia.mos na nossa União som dar compen::;ação alguma A 
Bolivia. ; ou 

2) Recorrer desde logo ao arbitramento para a. .interpretação da 
pa.rte final do a.rt. 2<' do Trata.uo de 1867, defendendo nós perante 
o arbiuo a. linha do para.llelo de 10",20'. 

A primeira. indicação, visando de facto uma conquista disfa.rca,da., 
nos levarta a ter procedimento em contraste com a. lealdade que o 
Governo Brasileiro nunca deixou de guardar no seu trato com os das 
outras nações. Entrariamos em aventura. perigosa., sem precedentes 
n~ nossa bistori~ diploma.tica, e quo, por ser de mui demorado desdo
bramento, nos tra1•ia. ~em duvida. eomplica.çõea e surpresas desa.gra.
da.vcis, sendo por isso mesmo de desenlace incerto. E a. conquista. 
düifa.rçad.a que, violando a Constituição da Republica, i riamos asgim 
'lienta.r se estenderia, não só sobre o territorio a que nosjulgava.mos 
com direito, ma.s ta.mbem sobre o que lhe fica. ao sul, incontesta.· 
velmente boliviano em virtude do Tratado de 1867, e onde já. domi
navam os Aerea.nos em armas. Porque,-é preciso não eaquecer,-
0 problema do Acre só se podia ou pódo roeolver ficando brasileiros 
todos os torritorios occupados pelos nossos na.ciona.es.Accrescanto.rei. 
que nada. nos permit.ta amrmar qne os Acreu.nos seriam forçosa, 
menta vencedores. No .caso possivel de não levarem a. melhor, O·
seu heroico saorUlcio havia. de fel"ir e mover o sentimento na
cional, com risco de nos arrastar a. uma guerra. ingloria.. Esta. 
infeliz ooottngencia. seria. tamberu possivel no caso de sei•em 
os Acrea.nos victoriosos e de acceibrmos n. sua proposta. de anne
xação. 

O recurso ao arbitramento teria o inconveniente de retardar de 
quatro ou cinco aonos, sinão mata, a desejada solução e de, mesmo 
no caso de nos ser favoravel o laudo do juiz, . não. trazer decisão al· 
guma. radical e detlnitiva., porquanto e11e não supprimiri~~o ou J'e8()l· 
varia as ditHeuldades com que os dois paizes lutavam desde 1899. 
Iriamos ao àrbitra.mento abandonando o sacrificando 03 milhares 
de Brasileiros qu9 de boa. fé se estabeleceram ao sul do paràllelo 
de 10° 20 ', 0 arbitro SÓ DOS poderia. a.ttribuir O tarl'itorio que ba
viamos declarado om litígio ao norte desso pa.ra.llelo o é a.o sul que 
estii. ' a. maior par~ da Acre, sendo tambem abi muito mais nume
rosOs os-es&a:beLee1montos-ne Brasileiros. Durante o processo ar
bitral con~Inua.riam esses nossos compa.tl'iotas am conspirações e 
revolt.as contra. a. autoridade boUvi!!.na.. Persistiria, portanto, entro 
nós a. agítaçio poUtica. om torno da. questão do Acre o na. Bolfvla, 
talvez, a. tentação de algum no~o arrendamento pa.ra,com recursos 

! j 
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do estrangeiro. subjugar 11ma populaQã.o qtJo lhe era. de.!ilida.mente 
infensa. E, dada. a volubilidade da. opinião em alguns dos nossos 
m eios politicos o a. ioiluencia qno occa.slOn:tlmonto pod~rlam t ar 
na. da. maioria ron.l ou a.pparonto da. nação, et'a. imposslvcl pr~Yct' 
a. quo decisões nos poderia lovar, om momentos de oxa.ltaç-ão 
pa;tl'iotica, o cspecta.culo !la. consta.ub rovolta desses B•·•~silciros 
ou o da sua final subrniss[io 11clo quasi extot•rninio. 

Por outro lil.do, m·a muito provu.Yol qn(), mais d~ quo as boal:l 
l'azões quo puclessemos n.llegal', pcso.sso no animo uo arl>itt•o a f.toa· 
diçã.o constante de tdn t.u. c cinco n.nnos, dm·aote os qua.os o Govm•no 
Brasileiro, não sómento considerou ser incontosuwelmente da. Bo- · 
livia. o tet•ritorio ontl'e a. linha. obUqua Ja.vary-D:::ui c o citaclo 
parallelo, mas chegou até a praticar actos pos,tivos de l'Cco
nhocimento da sl)berani:t boliviana, antes Je ultimada a domat•
cu.çiio, co·noorl!ando na flmdaçã.o de uma n.Ifantt!!fcl. em Porto 
Alonso, depois Pot·to A.ct•e, c ostabeleconclo alli umconsula.do bl':t· 
silciro. De mim digo quo. tra.Lando-sl do tão altos interesses do 
pt·esontc o do fntut·o deatu nação, ni.ío ousaria aconselhar o 
arbitramento senão no c '1so de in~eira. imJlossibUidaJe de um 
ca.cordo uirClltO satisfa.ctol'io, e fór;.t. do tm·tiSào -do Tl·:~tado do 
1867, com gat•a.nti<\S mui&o cspociae:i o do di!Hcil acccitação p~la 
outra pu.rLc. 

O accut\lu directo m·n. na verdade o oxpodiouto pi'.!fOI'ivcl, o mais 
l'apido o o uni co eíllca.z, podcnJo as.qogurat• van tagen.,; imme ifa.tas, 
tJ.nt•) p~ra o B,·asil, como pa.rGl. a Buli vi(],, A elle rccm·remo:J o, de· 
pois de paciente lal>ol', consaguimo!i maliza.l-o do modo satisfactorio c 
bonrusu pal'i\ os doü! pa.izes, não só t•e.snlvcndo ra.dlca.lmente todas as 
gue.stões de actua.lida..tc, mas a.bt·a.ugeu io numa. concepção generica. 
o conjuncto das nossas relações de ca.t'a.ctar perpetuo com ll Bolivia. • 

. Por falicidade, nem foi preciso innova.r o direito existente entro 
os dois pa.ize5 pa.ra. a.Lcança.1• ta.l rosulta.lo. O prosunto a.ccordo 
é, no que tem de e~sendn.l, simples de~dobrn.mooto e applicação 
das estipulações tlo de 1867, como acima. indiquei. Não ha pt·o
pria.mente ces.iã.J>, !.1}1!-! .)>_e r~-~~~~_ de .. ~EWt:!.~qrios .. dtL.a.mbos os 
paizes .racípi·ocamen te lia.Tntü.dus put• c!Jadaos do outro po.iz, pro-

·'cisamenr,e como e~tttttto o p;tct,o clu 1807, lll) seu ar~. 5°, já citado. 
Mas, a.in·la qua.ndo) se pndc~se clmma.r «cessão de ten·itorio» o facto 
de d1Lrmos cerca de 3.200 ltiloJmeLros quadrados para rccchor 
191.000, niio se po•loría. dlwr qua semellmnto a.cto fo.•::~o in.tocoroso 
em si e mnitu monos que não e;tivellsc autorisa.do poh tradição 
dos povos livrns mais punclonoro:>os do mundo, como os Estados 
Unidos da. Amel'ic:\ o a Sui~stt, o pelos precedentes jurídicos o 
costumoiros da nossa patl'ia. A Constituição do Impario a.dmittia, 
no art. 102, § 8°, a. cessão terl' itoriaJ, fazendo-a. dC}JCnder d<~. 
s:tncçã.o tio. AssHmhléa. Gorai Legislativa. . E o principio foi, não só 
admittido, mas pmticado por Vl•7.Cl.i. 

No caso do presente tratado, ~nr rota.n to , nó:~ não perdomos, nós ga· 
nha.mos terrltorio. Ma.is o inda.: offectmunos :\ noss~L primeira acq1ii· 
sição territol'ial desde que :sumos nwão indepcndcnto. 

As decisões dos tlois pUtQS em quo mo coube i.l. bunra. tia defendm· 
os inteL'03SilS do t3:asil, não a.ccrascc:uta.ra.m, ap:ma.s mantiveram o 
pa,trimonio nacfonal deocru do limites pre;;ltigiíulos poL' a.ffirma.ções 
seculares do no~so direito. Verda.ucirt' e:cpa.usão ~oritoria.l só h:' 
a~ora o com a tbliz cü·cumsta.ncia. do que, pa.r:~ u. o(fcctu:u·. não rupo
llamos uma naçã.o visinha. e amiga, antes a. libortamos de um 
onus, olfcrecendo-lhe compensações matcriaos e politicas, que 
dede já. se revelam como ver.ladeiru. equtvaloncia o que o futuro 
se enca.rrega.rti. do traduzir em outros taotos laços de solidarieliade 
internttcioaal. 

Com sinceridade afianço a V. Ex. que para mim vulo Dia.i.s esta 
obra. em que tive a fortuoa. de colla.borar 60b o governo do V. E~:., 
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e gra.Qa.!l a.o apoio decidido com que m:~ honrou, do qM a.s dl.ta.s 
outras, julgadas com ta,nt:t, banJa.rtc p!Jlos no;sod corwU:tdã:>s e que 
pude levar a. tnrmo em (lJnrliçõn:; sem rluvld1. mnito m·tis f.Lm-
l·a.vcis. . 

Entrcta.nto, o trn.hdo nii:() m;üt f<lito o aca.lm:lo a.ntcs d;J. sa.ncçiia 
d~ Oongros3o N;~cional. Aqui p:í.m. o tr;tlnlllil doi plonipotcn· 
marios de V. Ex.., o come~a. a. l'ospon;mhilida.1c ([O'l rcprc~en· 
ta.ntàs da. Na.c;-ãr>. 

Tenho a. honra de reitcri1• a. V. E:t, os pro~t·.stos (lo meu mais 
profundo respeito. 

R-;"o-lll'cmco. 

I 
PROPOSTA l'KICIAL DOS PLENIPOTENGrJ\.JtiO.> BltAStLEIR.OS 

( Enh•cgue pelo Ministro das Relarüe.s E'lltel"io,.cs ao s~·. GwwlwUtl , 
em l'cll·opolis, 11a tw·de de. 2.'3 rl!l Julho r! e 1903) 

1) Desdo o desa.gua.doura da B<tllia No,:p.•a, no l'io Paragulty, aMa 
confluencia. do Ma.mot•ó o do Dnnf, a. fronteira cnko os JMados 
Unidos do Bra.zil c a Boli·via será. a ruesmrL do:Jcript:}. no artigo 2·• 
do Trr...ta.Jo do 27 dG Ma.rco de 1867. 

2} D;t. contluencia do Mn.mo1•G e do neni d~!lC<:ll':.Í a frontoirn. pelo 
Madeira até n. foz do Abun:tll ; sulJirâ por esta ·<Lf,é a. naF;centc 
pl'incipa.l do sou braço suporio1· chamu.do Chipa.ma.rw. 

_ 3) Dessa nasecnto do Chipn.mauo, na dil·ce~o do oeste, será. 
formada: 

a) Por uma linha que, acompanha.ndo os mais PI'ontmciados 
accidentos do terreno, vá. encontrar a nascente do Iga,ra.pé da Bahia.: 

li) Por esto igarapé ou ribeiro at~ a sm~ conilut>.ncia no l'io Ac1•a 
ou Aqairy; . · 

c) Pelo alveo do rio Acre até a sm~ nasl}ente principal ; 
d) Por uma linha. Este-Oeste quo seguirá. o :pa.rallclo dessa 

nascente, até o ponto de encontro com a. fronteira. do Pcrú. 
4) Alóm do t.orritori.o entre o Almnan e o Ma.d!!ir:t, que, pala. 

delimitação acima indicada, passi.l. a pertenoor á. Bolivia, o llrasil 
lbe cede, no porto do Santo Antonio sobt•o o Ma.doi.ra., uma ftrea de 
dous hectares pa.ra. quo ahi sqja. cstabolMid<~ uma a.ltltndeg<t boli
viana., junto lia. GStação fiscal t :-a.sileira, e compromotte-sa a pn.gt~r. 
nos pra.zos quo foL·em estipulados om convunçã.o ospocütl, a .somma. 
de s; 1.000.000 t um milhuo do liln•as cgtcrlin:ts) a.pplrcavol á con
atrucção de vias-forrcaa intol'ÍOPOi, como as quo podem liga.r L11. 
Pa.z e Cochaba.mbt\ aos ponto:~ om qui) começa. a. nn.vegação no rio d~ 
L:~. Pa.z.(Boni) c no Ch~paré (Mt~.dl'c de Dios), 

5) O Brasil obriga-se a constt·tür, po1' si ou }JOl' ompt•cza. 11al'• 
iicular. desdJ a primeil'a c.u:lweil'<l. Jo rio Mn-rnorü, quo é a. do Gu:\· 
ará-mirim, até a. do Sauto An~onio, no 1·io M~doira., do la.do orienta. I 
dosoio~ rio3, um~ flwr,1-via, concoclendo ú. Boli vi:.L <ts liLcilitbtlns do 
cl~radas no Tl'atado quG se concluiu no Rio de Ji.l.UJim c:n 15 d 
Maio do 188-2 o ainda. não esttl. om vigoL'. 

(E' cópi~ confol'mO, Gabinoto dt> Ministro nas RolaÇÕ()3 EdOl'iOt'O 
20 rto Dezembro de 1903. - O offinial do gabinoto, R. N. e~cegwJil' 
do Amaral.) 

li 
CONTRA-PROPOSTA. DOS PLENlPOTF.NCIARlOS BOLIVlA.NOS 

(Recebida pe~o lliinisen das Relações E:zterim·es tl·ls maos (los Plcq -
nipotenciarios Bolivianos Srs, Gztachalta e PZ11illa, em Pclropolis 
no gabine,e,, ás 5 ho;·as da tm·de de 13 de .tlgoslo rla :1908.) 

No seria. PQSiblo una permuta, do terdtorios Binó ou condicione~ 
de razona.ble equivalancia~ 
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Para liGga.r o. esto fio y accedlonrlo a los deseos de la. Caneillcria 
braslleiia. podria. a.ceptar3e, en la. siguionte forma. l!i. proposiaión 
fluo por 6rgano de su Legación en ta. Paz ha. mandado someter a 
Gobierno de Bolivio•en Abril ultimo. 

La frontera entre Bolívia y el Brasil partirá d!ll rio Pa1·aguay en 
la.latitud 200 10' donde desagua.la Bahia. Negt•a : segnh·á. por médio 
tle estil. hasta el fondo de ella y de ahi on linea recta a la des
~mbJcadura. de 1:1 laguna do Các~res. Desdo esa. dosemboc:J.
dura. continuat•á por el rtlvoo del rio Pa.rauuay ha.sta. la con_ 
quencia. dol Jaut•ü y .suoit'á }JOl' el curso de esto l'io y de su afiuont0 
o! Bugrcs hasta. su nacimiento en la siorra. do ~anta. Bll.rbara.. 

Cruzando esta sierra, la. linoa. divilloria. irá. a bwcn.r en cl punto 
mas p1·ó:dmo el rio Goa.poré o It.enes por cuyas agnas proaeguh•4. 
hasta. su cootlueocia coa el Mamoré. D-~ cstG punto Ja. fl'Ontora 
continuar:!. por unn. linoa rocta. a. la desembocadura. del rio Jamari 
~>n el Madera, y cruzando a la orilla izq uierda del dicbo l\ladera. cn 
la. latitud de la boca. dcl Jamtl.l'i, prosoguirá._por otra. linea recta. 
has~a. la confluoncia. de los a.rruyo~ Rapirran ó !qüií'i:--- -

Siguiondo ol curso del mencionado ~quiri hasta el para.lolo quo 
pa.se por la boca. dol Xapuri (atluen 1.o de! Am·o) la. linea. divisor ia 
proscguirá. pot• oi ~lveo do! Xa.pul'i. hasta. su interaeccion eon oi 
meridiano 70 de longitud oéste de Greenwich y continuará. 
por ese meridiano con direccion nl Norte, b~sta. encontrai' el rio 
Putús, cuyo curdo recorrerá hasta su interseceion eoo la. linea. 
Madora .l:.Lvary por la cua.l irá a. terminaL' en cl nacimien~ prin· 
cip:~l · de! Ja.vary a los 7o 6' 55''3 do latit.ud Sud y 73° 47'30''6 lon
gitud o6stc do Greonwich. 

Iteconocída la utHidad ro.:iproc:~o dcl ferro-carril Mador;l.·Ma.moré, 
y como los terrítodos quo LL'<~nstlere B;,livia son iocontruta.ble
mento más ricos quo los !JUO ro ;ibe y producen en la. actua.lida.d 
conricora.ble ronta, ol l3r3.$il so obliga. a. construir. por si ó por 
ompl'esa particular, desde la prlmero cachuola del rl() Mamor6, 
que e$ la. de Guajará.-mtrim, basta. la. do San Antonio cn ol rio 
Madera., del lado ol'iont:ü de csos rios, nu ferro-carril, qno Bol".i 
ontregado cn propriedad al Gobierno do Bolívia. y del cual ambos 
países, Bolivia y cl Brasil, usarán en hs mismas condiciones y 
con idontic!lS franqulcias y tarifas de acuordo con la. m43 3-[lso!uça, 
liberdad de comr:ircio. 

Igual princípio rcgirá Ia na.,•og~cion tlavial do ambos Estados. 

(liJ' éópia. conforme. Gabinete do Ministro das Relações Extol'ioroa, 
20 lle Dazembm de 1903.-0 otflcial do gabiueto, R, N. PeúgueiJ"o 
do Amarttl.) 

· O Sr. Ely"eu GuiJheJ"Dle -
Sr. Pt•eaidento, vl!nbo pedir á. illustrada. Ca.· 
mara. dos Deputados umn. manifcstar:.ão do 
profundo peza.r pelo desa.ppa.reclmento de 
entro os vlvos do grande se1·vido1' d•L Patt•ia., 
·do benemerito cidadão o distiocto profissional 
Dr. Ale:~andro Ba.yma. do saudosa. mem01•ia. • 
. Este nome, senhores, symboliza a. dedicação. 

a ·probidade immacula, a inteireza e rigidez 
de prinoipios. em todo3 os actos de uma. 

Eu quizora. quo uma. vos ma.h oloquente 
viesse razor o elogio du illustre morto ; qui
zcra. y_uo uma. palavra mais autorizada. des- _ 
cl'C~osso 0::1 troços dessa. vida. cheia do vir
tudes per~g-rioas. Mas, apoz.1-r da t'.tlta. desses 
requisitos, prescindindo de a. ta ViOB, pormit&l 
quo vos diga ligeiras p:~.la.vras sobre· a per o
na.lid&de nobili~Ima do dlstiocto cidadão qPe 
acaba de desa.pparocer do numero doa v1To3. 

· .JQnga. vida devo.tada iateira.monto ao sot•viQo 
:·publico, ao serviQO da Nação e da huma
: td;;:.ae 
~ ~i:)~'·. 

. O Dr. Alexand)te ~yma, no inicio da sua 
vtda. _quando mal sabaa d:a. Faculdade de Me
dicina., dirJgln-se aos campos do Paragoay, 
como m~diçq do exerc~tot ;~ alli a JR1a ~~ 
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continua e constante, sraduzlu-se em -rela
vantissimos serviçOs presta.dos ás foroa.s do 
DOS$0 01ercl to em operaçõ;Js no P•~-rngna.y. 

Dasde o pl'incipio da loog<l. o porflos:~ c:~.m
panha. ; do3de o Passo da Pn.tria. a.tá á scona 
t.ragica. e final dePeribabuhy, o distincto mi· 
litar oceupou incessantemente o seu posto de 
honra, som descanpo nem trogua.s, ou nos 
bospitaes de sangue, ou oa linha de fogo, 
onde a.s ba.las se eutrecru~va.m sobre u.~ 
cabeças dos comb:üeni.es, 13llu a.lli sln\cllava, 
imperterrito, no cnmprimen to úu sou dever. 
(Apoiados; me~ito fJ&m.} -

Cinco annos durou a guel'ra, o 1hu•a.o~e 
esse longo c ext.enu:1nte periodo de tempo, 
lá. permaneceu o incornpa.ravel milita.1·, o 
exímio medico, no c um pl'imonto de su~ 
missã.o sal vadot'a. (Apoiado~; muito bem.) 

O sou nome. portanto, 1•eb~·ilha. com gra.nde 
fulgor nos ta.stos da historía. da gue1•ra. do 
Paragua.y. (Apoiados.) 

Finda. esta pltase da. sua villa, coube ao 
meu &ta.do a. fot·tuna. de acolhel-o om seu 
seio • .Ahl, as suas elevadas qualida.tles, o seu 
espirito de elaiçã.o immediu.tamente como
çat·am de sobresahir- e a conquista.r-lhe a 
atreicão, a. estima. e a i.Ltlmiraçào de todos os 
mens contorraneos. 

Alli, senhores, ao lado do clinico do{inte· 
ressado e bumanita.rio, que et·a uo pl>bro o 
ampa1·o e o soccorro, a.ppareceu o pa.tl'lota., 
o homem publico, tomando parte nos nego
cios publicos. 

&ta phaae de sua. vida. foi uma. das mais 
notoria.s. 

Poss.> dar te3~omuobo tlclhl .• porque a seu 
lado. e mesmo contra. ello, tive muitas vo· 
zes de ct•uza.r arma.s. no i otcres~e da politica 
que reprosenta.va.mos. 

Era um lutador incomparavol, um ta.lento 
masc(llo e auperior e toda.'! as cau~as que o 
tinha. m como pa.ladino podhm se contar VOD• 
cedul'as. 

Tlles os sorviços que prostou na. minha 
tel"ra, t:r.l a sua. a.c!jão política. que, a.pcza.t• 
de não sar tllho do Sa.nta Catba.rina, elle foi 
den,ro em pouco tempo coo~idorado como 
um do sous ch~fo.; politico•l mais oBtimaclas 
c queridos. 

o Sn. PAuL.\. lt.\.Yos-Apoindo. 
o Sn. Er,-y;;Eu GuiLUEmiJ~-A hombl'lllado 

do seu cara.ctcL', u. tiUi~ iotoit•cza m•am a. 
maior ga.J-a.ntia, a. ma.is ror L~ cout·tv:a.nm l(ltf~ 
se abroqucJava no; eomba.tc.$, contra. u::> 
a.taque.i de seus a.dver~l'ios. 

Po1• duas vezes, a. minüa. t.:!•-ra., grata aos 
seus import.antos sorviços, ó. sru.. dedicação. 
procurou olegel-o pa.rn. l'eprosen"&a.l-a. no Par
lamento, sendo uma. voz nest.'\ Camara,a.inda 
no ~empo da mo~a.t·ehia., e ont~a no Sonado 
Federal, já. nos d1as da .Republtca.. 

E porque não fossemos felb:es nessa ten
tativa., senftores, nom ·par is!io o meu Estado -
lhe mereceu menos, continuou sempre, em
bora. já. ausente daqueLia. tet>ra, que tanto 
amava., a S9rvil-n. com dedicação c todo o 
prestigio de au!l. posicão e do s~u nome. 

Senhores, a Republica, qua.ndt~ assomou; 
j~ o encontrou filiado a seus priocipios; e foi 
eUe o ina.ugura.dor- do novo regimen em 
Santa Cil.tiHtrlna, ao lado de Raulino Horn e 
coronel Rogo Barros. 

Foi um lampejo esse governo, e dello só 
nos restam impt•essõas as m~is ngrada.veis. 

Qu6 dh·ei, senllores,do homem de scioncia. f . 
O homem de sciencia era um?. gloria. da. 

medicina, ora. uma honra. da. su~ corpora-
~- -

Ainda. no dia. da sua morte. um de seus 
collegas d·\ Academia de Medicina. confes
sava-me quo o tinha. admlrado em recente 
disCUt'SO, Cheio de tl\lento, de Glt tra.ordioario 
saber, no seio daquella oorpOra.ç§.o, quando 
alli so agitaya. uma. quostã.o importante 
sobre sciencia medica.. 

Quo direi do alto funcciona1·lo 1 
Elle et·a. a. prollidade incompa.ra.vel, ara a

dedicação .som Jimite; á fL•ente desse l"aspoi· 
tavel Corpo de Saude do Exercito, senhores, 
ello ora o administrador consummado e pre· 
vidente. 

E na.s occa.siões ma.is ditftceis, o Governo 
nelle encontrava. o a.uxilía.r qu& resolvia. 
todas as difflculrlades. · 

Tal ora, soohorns, a rapitlos traços, o 
homem que hontem nós lová.mo!l & ultima 
morada. 

Em nome da N'\.~.ão, IJelos -rclovanteg sor
viQos q_no a olla pl'ostou, om nome tlo Esta.do 
do Sa.nta. Ca.tharina, poço á Camara. dos 
Deputados que consigne no. neta de nossos tra.· 
ba.lbos um voto d() poza.l.' pelo seu desapp!!.· 
cimento d~ face da torra. (Jluito bem; -muito 
bem.) 

O S~. Presidente-Os S1'S. que 
a.pprovam o rcquorimcnto do nobro De- ;, 
pütado por Sa.ntn CaMml'ina., pn.ra. quo scjrr" 
covsignado, na a.ctt\ ue hojo, um voto do pro-\· 
fundo po.zar pelo -fallecimonto do eminente 
cidu.dão genet•al Ba.yma., p~los ro!eva~tes 
serviços quo pl'UStou lL Naç(L(), queJram le· : 
va.ntar-se , -

O rorjUol·imont.o ú a.ppro'ia.tlo uuiluimc- · 
munLo. 

O ~r. Ga.ldiuo Lot~eto- SL'. Pl'O· '. 
sidento, o partido chetlado pelo or. Moniz , 
l<~reiPe, no Estado tlo It;sph'ito · Santo, orga,. · · 
ga.nizou-sa om melados de IBfiO e tomou: a. .. 
denGminacão de -Partido Republicano .Con· -'·: 
aructor - denominação que fol propo.da. . 
por Silva Ja.rdlm par& ·um grande ·partidp· .· 

'l ·: Vol. I - _, 
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uacional,e que ce1•tamente não é estranha aos 
quo teem lido o Appclto aos Oome~ado1·es, 
de Augusto Comte. 

Desse partido fizeram parte os amigos 
ma.is dedrcados do govP.rno do Est:Ldo. 

Foi o partido qu~ pleiteiou as eleições para. 
a Constituinte Federal e venceu-as por con
sidera.vel maioria. 
· Apeiado do poder, em março de 180!, por 
terem os representantes do Espidto Santo. 
exqepto um, votado no D1·. Prudente de Mo
raes pa.1•a Presidente da. Republica, rcassu .. 
míu a dírecçã.o dos destinos do Estado a. 19 
de dezembro do mesmo a.nno, quando foi 

. acclamada a. junta. govcrnaiiva, da. qual 
tivo a honra do fa.zer parte. 

A missão da junta governativa era manter a. 
ordem publica o pt·epa,t'a.r a nova organização 
do Estado. Dessa missão ella. uesempeuhou .. 
se, não só com honestidade, mas com pru
dencia e tolerancia nota.veis em um governo 
quo se levantava. l'evoluciona.riamonte. E 
desse espírito de tolel'a.ncia da junta partici
JlOU o Dr. Moniz li'reil'O, que, não sú foi soli
dario, mas até co!Iaborou em muitos dos 
actos mah libm•t.ws. 

A 3 de maio de 1sg2 a. junkt govcrnativa 
transmittia. o govoruo do Estado :w D1•. Moniz 
Freire com um saldo de cento o tanto~ contos 
nos cofres do tllesouro, cumprindo notat· que 
ao assumir o governo clla os encontt•n.ra. 
vazios, devido em gra.ndo pa.rto a se tt•n.ta.r 
de um periodo do transiQão em quo o Estado 
assumira todos os encargos quo pela. Consti
tuição Foderal R.opublicana llm incumbiam, 
sem ter iniciado a arrecadação da todos os 
impostos que pela mesma Constituição lhe 
competiam. 

Seguiram·so os periodos constituciunaos, 
que já se contam por trcscom o que expirará 
a. 23 de maio proxirno. 

Disso o nobre Deputado pelo Rio Grando do 
Sul quo o D1·. :Moniz Froirc reeelJcu o go
vorno do Estado em 1892 com nm saldo om 
•.cofre supm·iot' n. 1.500:000$ n c1ne hojl) o 
1
'\].'llrio ostá v<tzio som pag~n· ao fuucciuna
~}smo. 
; .. Sam desCCl' ;t detalhes, imruediataruonttl 
· )s~ . contcstat· ~ vera.cidado d~sas amr-
,;.-t~ocs. -

Em p!•imoil•o log:1r·, o Dt'. Moniz F1•eh•o niio 
recebeu o governo do Es~ado do Espirito 
Santo com um Sàlclo do 1.500:000~, como 
affit>mmL o nobt'B Dnput(ldo l16lo Rio Gl'ande 
do Sul. 

A junta. governativa. tran~;~feriu o govc .. no 
ao Dr. Moniz Freire com um saldo de cento 
c ta.ntos contoH, isto tl, dez vezes mcnot· do 
q u.o o allcgl.\do tio 1. 500: 000$000. 

E' certo que o Estado do Espil'ito Santo 
cb(}gou a tm• nos seus coft·cs c á dii!J;08iç:"io do 
sou governo um sa.ldo su11el'ior a 1.500:000$, 

superior mesmo a 2.000:000$, mas esse saldo 
foi aceumulado no governo do Sr. Moniz 
Freire. 

Em set!'undo Ioga1•, a. situação actual do 
Estado não é a que o nobre Deputado pelo 
Rio G1·ande do Sul descrevem. Posso decla
rar que a..ctualmentc o Estado tem em de
posito no Banco Nacional 300:000$; de mooo 
que jà se acila. ~aurado o pagamento do 
coupon a. venoor-so em abril pt'o1.Ílllo .. 

Tem nos cut'r-es do Thesouro cer~ de 
90: 000$ do saldo ; tem no Banco da Ropn
blica. cerca de 30:0(10$ paro occarrer ao ser
viço da. divida. que o Estado contrahiu com o 
B<.~.nco dt.~. Ropublica. c dos juroo das apolioos 
da. dividt.~. interna do E:l~do que são p3!,rol 
por cssu l.Jauco. 

Já. nesses tra.~.~os geraes veriflca. .. sc quanto 
fui injusto o-nobt·e Deputado pelo Rio Grande 
do Sul uas !5UilS asseverações. 

Ma.<> o nobre Deputado accusou o Sr. Moniz 
Freire de tm•reoobido n Estado em 189"2 com 
nmn. divida do 283:0UO$ e tel .. a. augmenta.do 
poe fót•ma. que hoje só os jlll"ru, da divida. 
absm·vem muito maiB de 70íJ:()(}()$, sendo 
que um uu dous co"prms j:i. foréWl pa..aus á 
cus\\t da União. E accreseoniou que o 
Dr. Moulz Frch•ll nunca. observou os orça
montoJ votadus pelo Congresso. excedendo
os em cifra. <fUI} chega. a. SCi' âs vezes su
perior a 25 o f o dB. orçada. 

Sr. Presidente, (\o 3 de maio do 189"~até 
hoje tcom decorrido trcs períodos pl'efli .. 
denciaes, dos quacs o Sr. Moniz Freir<! tem 
a rcsponsa.bilidadc directa. no primeiro e no 
terceiro, 

O nubre Deput:ldo pelo Rio Grande do Sul 
não precisou, si bem mo recordo, qual o 
período a. que S. Ex_ se rufer'Íil, quandiJ 
disse que o :5r. Dr. Moniz Freire excedia. ou 
não respeitava. os ortamentos votados pelo 
Congresso. 

Quer mo pa.reccr, porém, que S. Ex. não 
se rcfcl'in do modo algum :w tercoiro poo 
riodo ]ll'esidcncial, quo é a~ ·tualmonte pro
enchiJo pelo Sr. Muniz Freire. 

Em nenhum tios cxoreio:ios d~t.c J)l)riodo 
a d(·spcza elfeduada CXe000 11 á desjleza. 
orçada_ 

Parece, porl.·mto, que ncsto particular a 
accusa~o dc,·c ficar ad:;tricta. aos doos 
periotlos pt•esiúi\!JCh~-primoil'o o segundo. 

Não tomos duvida alguma. em confessar · 
qno os orçamentos do primairo poriodo p;."C .. 
s!dcncial foram excedidos, sem qae entre
tanto tivcs~l! llaritlo d cficil em nonhum dos 
l}uatros exercícios_ 

O qu{} resta sabrr é si essJ e.xcesso more· 
cou a aptJrovação o os a.pplausos do Con
gresso c si a. appliea~ dos dinheil-os publi
cos,no quo se r.~foro ao excedente do o~o. 
fui ou não justilicada. 
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Ao 3SS1IDlir o Dr. Moniz Freire o governa 
do Espitiio Santo, em 1892. tudo ost&va por 
fai/er. 

O primeiro período presideucial foi o pe
l'iodo awoeo do Estado. sob qualquer dos 
aspectos -legislalivo, a.dminisõrativo. cco
nomico ou tlnanoeíro . 

No b:an~ ''"ia~ forrca, a situação do 
&iado em maio de 1892 era. a seguinte: 
~ao _havia um plano de via(,:ão estadual, 

nem tão pouco um plano de viação com· 
mnm com o Estado do Minas. 

Havia diversas concessões, umas fcderaes. 
outras estadaaos, de estradas de ferro, quasi 
todas visando servir as zonas do sul do Es
tado. 

Assim é que de 1882 a 189'2 fizel'atn-se as 
seguinles concessões do cs\radn.s de ferro: 

Victoria. ao Rio Pardo, com garantia de 
juros da pl'Ovincia, &""t1'3da que devoria. ter 
cerca de 280 kilome\ros; Cachoeira (lo Ita.pe
mirim ao Alegro, com g3rantia da provinaia 
c OOPl 70 kilometros. que jâ se achavam em 
traf'llrQ em 189'~ ; &movente a Santa Luzia 
do CaraPgola. com g:tt•antia federal e quo so 
achava em oonstrnoção; Santo Eúuat>do ao 
Cachoeito do Itapemirim, prolongamento de 
um ramal da Estrada. de Ferro do Carangola., 
no Esbdo do Rio do Janeiro, com gara.nU.a. 
federal e m:Ua ama do concessão cst~do.al, a 
do ca.choeiro A Barra. do ltapemirim. 

Todas essas estradas eram destinndas a 
sornr aa soua.s do sol do Estado. 

Eram eBb'adas que mais pareciam des\i
nadas A ooncurrcncí~ onu-e si do que a be
neficiaras zonas a qao deviam servir. 

Por 8il8e Lldo o plano de viação do Estado 
acba.va-se compromet.tido. 

a.I~m da. qual seria oxcusado pensai' ein se
guir, não só porque a isso se opporia a em• 
prP.z;~ inter·essada. como po1•que o governo 
mineiro não t eria. a. menor va.ntagem em 
consentir no Cl"'lza.monto da outra. linb~ com 
essa., cuja. garantia de juros deveria. pezar 
.sobro sous cofres.» 

Foi neasa.s circumstancias que o Dr. Monlz 
Freire recebeu o governo do Estado. 

EsLrada propriamente proeura.ndo o centro 
e dil'igindo-se a. Minrw, do principal porto do 
Estado, havia apenas a concessão fedet•al da. 
Víctoria. n. Peça.nha.. denominação que passou 
a tomar uma estt>ada, que anteriormente se 
chamou do Vfctoria a. Natividade e que deu 
loga.r á. indemoiza.ção de ~ 70.000 á firma. 
Waring Brotbers, pag<~ ainda. no tempo do 
Impe1·io. 

Essa. (• a. estrada que se está. agora. con· 
stl'uindq '}oro a garantia. de juros, ouro, dl\ 
União. 

Além dessa c das outras concessões rela
tivas ao sul do Estado, bavia atoda uma. 
concessão eata.dua.l p a.ra. \ltna. estra.da. de ferro 
de s. Matheus a.os Aymorée, no norte do 
Estado . 

Vê.sc que ao n.ssumir o Dr . Moniz Freire 
o governo do Estado não havia um plano de 
viação geral do Estado e muito roeno! um . 
pla.no do viaçi!o commum com o Estado de 
Minas, o aindo. mais quo quasi todag as em
prezas do est1•adM do fal'ro projecta.do.s se 
aestina.vam no sul do ggtado, que era incon· 
1estavolmonte a parto mais povoada e a maia 
pt'ospera o r ica.. 

Nestas circumst<.Lncias, o Dr. Moniz Fr~iro 
entendeu que j<l. era. tempo d6 ponsar em um 
plano de viação got·al do Estu.do o, mu.is do 
que isso, oro um Jllu.uo do vi:tçâo commum ao 
Estado de Minas. 

Por outro lado, não ba. vendo um plano de 
vi~ oommnm com o Estado do Minas, a 
Jegltolaçio mineira. no toca.nte a estradas do 
fo•-ro. eomprebendia um projooto que se di
rigia quasi parallelameote â frunteim do 
.E!ptrfto Santo em demanda do Rio uoce. 

A ei!SD respei~, o Dr. Moniz Freiz·e, no 
rclalúriD com que passou O governo do Ea
~0 ao Dr. Gracianú Neve::,em 1896,disse o 
seguinte: 

«As cooee5!IÕe8 feitas alé 1892 pelo go
'\"&rno mineiro ~bra.ngi.am 9 plano de uma 
linha Cerre&, correndo do sul a norte pa.ra.lle
l:unente 4 nossa. fronteira. em demanda do 
Rio Doce. de sorte que, longe de aproveitar 
ao Espirito Santo. viria saogral-o pelas suas 
zoou do 001te em beneficio da rêdo da. Leo
poldina. ~ que iria ~r direct.a.menie aqucJla. 
linha, ramal da referida rêd.e. $i esse Dro
jecto se coJIIUmmuse. estal'ia. morta toda a 
~ça d.o obCienD.os commuai~o t'ntra 
CM dous &slaclos ao sul do vaUe do Rio Doce. 
Chf'.gada i diriA, qualquer estr-.uia D•)ssa es· 
barraria em uma e&tensa zona privilegiada, 

Procurou S. Ex. aproveitar as coneessõos 
existentes, subordinando-as a um plano quo 
natur:tlmento ae impoz á aoceitaç.ão gera.l. 

A &m·ada de F~t·.ro de Viu,ot•ia. u.o Rio 
Pardo deveria pa&~ar por Mathllde, centro 
de grande producçã.o e que ó exactamonte o 
ponto em quo termina o trecho actualmente 
em trafego da. Estrarla de Ferro Sul doEs
p1rito Santo . Ha.via, pol'tanto, necessidade 
de um trecho de cer co. do 80 kllometros 
pa.ra pôr a Victoria. em faeil eommunicacão 
com todas as capita.es do sul da Republica. 
•1m breve tempo : era. o t1•echo de Matllildc 
ao Cachooh•o, quo devcl'ia ser a. estação \ct'
.mlnal do rama.l lla. Ca.ra.ugola. . 

Que fez o Sr. Moniz Fi·etre ~ 
Tendo reeebtdo o governo do Estado com 

um saldo do conto e ta.ntos contos e tàndo 
conseguido ao fim · do l 0 semestre ·do seu. 
govt,rno oteva.t•o a. 1.500:000, prevendo com 
segul'aD()a que esse .saldo poderia a.ttmgh• a 
3.0flô:OOO antes de S. Ex. chegar á metade 
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do seu porfodo presidencial, fonnulou razoa· 
•eltnGnte o projoeto de 1\ga.r a. E~t'rad3. de 
Jl'erro do Vi c wria ao Rio Pardo com n do 
Cara.ngol&. ligando Ma.tbUda na 1"' a Ca
ehoeiro na. 2" por uma. ostrada que, como já. 
disse, deveria ter cerca. de 80 küometros. 

E ao mesmo tempo, com Iárgo descol·tlno, 
procurou entender-se com o governo de Mi
nas para. o fim de a.doptn.r-se um plano de 
vlaçao comm11m, o que cJToctivameote con• 
seguiu com o convenio de 30 de agosto 
de 1893. 

Assim., o ponto de par~ída. do plano tlo 
Sr. Montz Freü·u foi a Est1-ada. de Forro de 
Ma.tblldo ao cachoeiro de ltapemirim, tendo 
})Ql' alvo liga.r a. Victoria. oos centros pro
ductores do sul do Estado, que eram os mais 
ricos, â-9 capita.es do sul d·\ Ropublica. c ao 
Esta.do de Minas, pa.ra. onde 86 dirigia. a. es
trada de Cachoeiro a.o Alegre, com 70 kilo
metroa jã. em tl•af.~go, procisando apenas 
ser prolongada, como foi depoi.s ros<Jtvido 
to.zer-se no convonjo mineiro-espirlto·s:ln-
1;enae. 
. Vê·se, Sr. Presidente, quo não ca.bQ ao 
Dr. Moniz Freire a. responsa.bílid:tdo primor
dial do ~raça.do a.dopta.do de Victoria. a Ma
thilde.' 

Esse era o traçado da E~tra<h do Victor ia. 
a.o Rlo Pardo, que esta 'V a f!ondo aonstruido 
pela. Companhia. d~ Est.ra(la de Fel."ro de Sa

- pueaby. 
S. Ex. aproveitou o pensaf1lCil10 que jã. 

piriio Sa.oto cerM de !0.000:000$; o que ao i 
é quo do uUimo rehtorio do Sr. lguaelo de 
O li v eira. vê-.so quo ao deixar Mie fllDcciona.rio 
o cargo de engenbeiro-chete a estrada 
havia. custado l6.~0{h000$. Iaso foi em 1899, 
e dabi pa.ra. cá .sabe-.sc que, não ob3i&Dte se 
terem assenhdo irilhos o inaugurado aJ
gumaa cs~s. as CQudiçõee precariaa do 
Es~o não permíHiam grande dispendlo. 

Como quer que seja é forçoso_ racaobeeer 
quo a. ~tra.d<l de Ferro Sul Dlo podia. 
dcint• do ser um~ estrada dispendiosa. 

Do relato rio apresent.ado em 1896 pelo dl
t'001Qr dessa. estrada. verld.ca.-se que, sem con· 
tar o trecho de Victoria a Vianna ji em 
traregG ne-.c:sa. época., só o trecho de V.i&Dna. 
ao Ca.choeiro deveria. cus~a.r maia de 
23.000:000$000. 

.0 ,r:a.. JOSK MONIARDIM-~.193:344$725. 
Foi cs1A! o orçamento organiza.do. · 

0 S~. GALDINO LoRETI)- Essa estralb 
poroor1•e um terreno a.ocideotado, cheio das 
n:.ajores diiDcuJdades, como .se pôde imaginar 
considerando que do rela.torio a.prescnta.llu 
em 1896 peJo engeniJoiro chefe se verlnca 
quo em um trecbo do 20 kilometr011, no 
valle do Brdço do Su.l • . a. 6-itrada iinha. de 
vencer uma. dlfl'erença. de nivol de 490 
metro~. 

B:J.Sta.1'azor osta. atnrmac;ão para se re
conhecer que di1Dculdados a. os'rada tioba. 
de vencel" e quão dispeu.dio3a. deveria sor-

O SR.. JosE MONSARDIM -- Sendo costosls· 
simas as obras de a.r~. 

existia, e, quando assim não foSilo, não h· 
veria logar P-'1'& accus!lÇÕGs, não 11a.voria. 
toga r para censuras, e estou bem certo de 
que S. Ex. não rocus~ria. a responsa.bilidade O ~R. GALDINO LoRETo-Proeurou-se ta.ter 
que lhe coubasso inteiramente por tot• ad- a estrada pelos pontos mais accessiveis; 
optado o plano de uma. estrado. de ferro da. gr.lndes disJ>endios fora.m feitos com o ea
Victoria ao Oachoeiro de It.apemírim. tudo do variantes, e afinal ella. percorre os 

S. Ex. justificava. esse pla.no ante::s do tudo pontos que mai.s t~eeis e menos dispendiosos 
.pela. necessidade de a.proV'aita.r ~ forçag pro- podiam sm·. Entretanto, chuvas qm~si diarias 
ductivu do Eata.do, pondo o po1·to da Vícto- em cortas esbções, altos sa.ta.ríos, cal'C$tia 
ri&, quo era. o é incontcstavelmeutc o melbor do vi vores o n~cessidallo de Importar opera· 
do E:itado. em communicação fa.cil com as rios el(wa.ram de muito o custo da estrada.. 
zonas producloras do sul, que já. eram pro- A respeito do traçado garal da lioba. disse 
cura.dll.l3 pelas ostt•(ulas do torro flumincnHos; o engenlloiro cbofe no cit::ulo relatorio do 
s. Ex. queria. crea.r um grande emporio com- 1896: 
.me1·cía.l no Estado, e só poderia. conseguU·o cA maior responsabilid:Lde qua me cabe 11 
tornando faoil o barato o t1•ansporto da.s a. do tt·açado geral da. linha. de Matbllde & 
mercadorias entra as zonas produeto1·a.s o o C!I.Choeíro. Pois bem. as considerações .so-

. mercado de importação e oxpot•taç;.l.o . guintes constituem o criterio com que ftxei o 
Acausou o nobre Deputado pelo Rio Gt•ande traçado dane trecho: primeira, não atasta.r 

do Sul o Sr. Moniz Froil'e por tor-se con- a. estrada. do centt·o da zon& povoada e cui
sumido cerca. de 20.000:000$ nesta. estt•ada.de tiva.da: segunda, não a.pprolÚJllal-a multo do 
ferro, quando ha apenas cei•ca de 80 ldlo.:. littot·al; terceira, evitar pci•lil multo accl· 
metros em trafego e quando é cel't.o que b.a; dentado e o emprego da declivídade de 
ma.is de 30 kilomett•os de leito preparado, om,oso accumula.da com o raio mínimo de 
dizondo ao mesmo tempo quo es83. estl·ada. 101"'.28. e ta.mbem desenvolvimentos que 

- nii.o podia ju;;~tific!l.l· esse enorme dispendio. alongassem extraordina.ria.mente a estraaa. 
.N""ao sei em quo se ftrm"' a. aésovoração de Sobordina.ndo-ma ás duas primeb:u oons\. 

teMo easto na Estrada de Forro Sul do E1- derações, eu sa.iisrazta o pensamento de 
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V. Ex. quando resolveu construir a via.-ror
loe& de C&cbociro a Mathilde .. 

Quaoio ao irccbo de Vianna. a :t.fa.tbildc, o 
sea tl"açado é o mais conveniente; nenhum<~ 
outra. lioba. podel'ia oor traçada entre esses 
pontos em condições mais vantajosas. 

Na reyisão levada a clfci&o por esta. cõm
missão; proeurou-SP. tirol-a do Braço do Sul c 
t.-uel-a passar po1· &1.nta. lllabol o Ca.mpiuho; 
porém. bastaram reconhecimentos leitos cui
dadOS&mente para. mostr<u'em a lmpl•atícabl-
lidade. ll' · 
•i Aceusa.-se pGr não ter p1•ocura.do essa cs
t.l'élda. o centro, a.fastnndo·ao do littoml. Já 
vimos como em relação ao trecbo do M:t
thilde a cachoojro,quc foi o 110nto do pat•tirla 
,to plano do Dr. Moniz Froü·c; S. Ex. l'Ocom
mendoo ao engenheh'O cheJe quo so afas· 
tasso qoanto pos.si vcl do littoral. 

.Aceresceniarei que, paro procurar dire
ctamcnte o eeo~ro do Minas já b:wia. o 
projecto da estrada de ferro de Victorla. a 
Pe:anha; do que 11e precisam era exactamen
te de uma estrada de ferro quo puzcsse em 
commolllcação com a capital os centros pro
ductores do sul do Estado, estrada que, como 
já. disse, Unha. ao demais disso a vantagem 
d6 pôr em communicação a capital do Bst.'\
do com Sodas as capi'<l.es do sul da. Repu
blica. 

A estrada. de ferro de Victoria a Ca.choelro, 
a.lém de Vianna. e Santa Isabul, sorve n.os 
ooniros produciores de Guarapal'y, do Alto 
Ben(}vente e do Alto Ita.pemirim. 

Ora., o Dr. Mouiz ponderou, no seu l'elato· 
rio de 1896, que si om vez l.!e se razer C.'l!ll\ 
estrada. ae proeunsse pôr em facil commu
ntcaç.'i.o essas zonas productot'llS com o litto
ral, ter-~e-hia de construir tres ostrad:..s uma. 
para o porto de Gurapa1•y, outra pal'8 Be
nevontoe outra. para. a Barra do Itapemi
rim ~que, peto monos,· importaria. em uma 
disporsão dos elementos que podiam concor
rer para a. riquesa commercial do Estado. 

AceuS&-se o Dr . Mooiz de "\er empenhado 
o Estado na construcção de uma Kstl·ada. de 
furro tão custosa, em vez do confiar a. exe· 
cucão do S3U plano a. utna ompreza. parti
cular. 

Mas, sonhorcs, ao t.ompo em quG S. Ex, 
IJ.f!SUmtu o ~overno _não era. _posslvcl pensar 
msso. Ca.ptta.cs uacronaes nao os havia. o os 
(JStrangeiros se mostravam desconfiado~ e l'C· 
ooiosos de emba.rcar em emprezas no Bratll. 

Foi assim que o prc;p1•io Dr, Moniz teve 
do declarar a caducidade da coneossão da. 
Estrad~ do Ferro da llal'ra. a. Cachoeira do 
Ua.p3mirim bem como a. da. Estrada de Vi· 

. otor1a. o.o Rio Pardo, de que (n•a. cessionn.1•ia 
" Companhia da &itracJa. de Ferro de Sapu
ca.by, . · 

Com esta, aliás, S. Ex. havia. innovado o 
contracto anterior limitando a construcçlo 
do trecho da Víctol'ia a. Ma.thilde, elevando a. 
ta.xa da. garantia. de juros e fazendo ooiros 
favores. 

Mas a. companhia uão pôdo desompe
nhar-ee dos seus compromissos o a caduci
dade, fol, afinal dee1·ota.da.,em março de 1893, 
assumin.lo então o Estado a. responsabilidade 
da. conf:trucçã.o diroota. desse trooho. · 

A mesma estrada. de Benevente a Santa. 
Luzia de Cara.ngola.,cuja.constru~ão 1ot inau
gm•a.dn. com a. presença do ministro Sr. 
Francisco Glycorio, oque gosa.va. de ga.ran
tla de Juros federal,lutou com tnes difllculda.
dcs que ao Governo dt~ União apronvo do
cln.r~tr a. caducidade da concessão. 

Nestas condiçõc:5 o l'~stado tinha. quo se ro:... 
signar a passar som catradas ou a fozer sa.
crift.cios para construii-as • 

O Dr . . Moniz confiou nas forças de um Es
tado futuroso o assumiu a responsabiltdado 
dos.~as sacrifieios. 

Ma.9, por isso .mesmo que o Estado la ta.zor 
sa.criftcios para. roalizar o seu grande empre
bendhncnto, tornn.vn.·so neeessario evita.r 
que a. estrada da. Victoria. a Cachoeiro viesse 
a. so1fret• a concln·renci~ das ostrada.s de Bo· 
neveotc a. Carangola o de Barra a. Cachoeiro. 
Para. isso em mister arrostar com a impopu· 
la.l•ída.de nas z~nas a. qne os•as duas estradas 
ia.m sot•vir e o Dr. Moniz arrostou·a. em be
neficio do plano quelln.vía. l!Aopta.do. 

Rosolvido o plano de viação do Estado, 
S. Ex. esforçou-so por fazer com o govertJo 
mineiro um convenio pu.ra. a adopçilo do 
um plano commum do viação; esseoon?eDiot 
celebrado em 3U de agosto de l893,estipul~ - ,, 
entre outras cousa.s que os duus ,&:Jtados CO)) 
><idoravam de utilldaiie e necesstda.!Je imme-
dia.ta., a con.struc{·ão de uma. estrada. de ferro 
de Victoria. a. Sa.n ta. Barbara ou Mariano~. 
em Minas 6era.es. Essa estrada. no territorto 
espirito-so.ntcnse compor-se-hia. de trfB tre· 
chos-o do Viotoriu a Ca.choeir.>, que o Esta
do ootava. construindo; o de Caehoeiro ao 
Alegro, jd. em traf<>g<> com eonccssãQ e f~vo- · 
rcs do E~tado; o o do Alegro atê a ftoonteil'a · 
do Minas. apenas em projectoo . · 

O governo mineiro compromeUh-so ~ 18· 
var os trilhos da sua estrada de fori'o a.t~ a 
fronteira do Espirito Santo e esto · Esta4o 
çompt•omettia.-se, por su& vez, a· lévar ·os 
trilhos até a fronteira de Minas, de modo 
quo ficassem Jígados o trecho espirito·ea.li· 
tense e o traeM mineiro, em um ponto ~a. 
fronteira. · 

Elfectivamonto o Estado de Minas eon~ 
tPSctou com o visconde de Guahy a con· 
strucção do trecho mineiro, devendo c.sse 
Estado fornecer 80•/o do capital '!\ de9pendor· 
se ne.~ t1-echo : por .su~ -vez o Estado do 
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Espírito Santo contractou co.m o mesmo vis~ 
conde a. construcção do trecho espirito-san 
ionse do Ateare á fronteira de Mmas, obri
gando-se a. é'n~rar com 50°/o das despezas a. 
sel'em cffectua.ua.s nesse t1•echo. 

E' conhecido o insuccesso do visconde de 
Guahy; e accrescentarei que, desse con
b•a.cto, nonhum prejuízo a.dvelu ao Estado do 
E~piríto Santo. 

Sabido, Sr. Presidente, que o omprestimo 
nffcctua.do para a. consLru()(}ao da estr·ada do 
fet•ro do Victoria. a Cachoeiro produziu 
10.500:000$, e affit•mando-se, como o füz o 
nobre Deputado pelo Rio Granüo do Sul, 
talvez . com algum exaggero, quo a con
strucção da cst1•ada t~Jm custado pe1·to U.e 
20.000:000$ ao Estado, já se podem justi· 
ficar as atiministrações do Espírito S<uJto polo 
excesso das dcspeza.s ofl'eccua(las. sobre as 
orçadas i maxinu! si se attcndet• que, pa1•a. a 
construccão da ostrada, foi Cl'ea.do um fundo 
ospooial que devorm ser• consti;uido pela 
maio1• parte com as sobras do orca.mento. 

Os or•oa.menteos, tanto da receit ~ como da 
despeza, no Estado do Rspirito Santo e1·a.m 
feitos com mnita. purcimonia. O presidente 
do Estado tinha e furo pela. Constituiçã.u a 
faculdade da abrir creditas supplr.mentares 
â.s verbas votadas. E o ox:lleSso da. (lespezlt 
cffectuado. sobro a orçada. justifica-se ex
a ctaroente pelo omprego da. dilforcoça. na 
construcçã.o da os\ra.dt\ de ferro . Em voz de 
occorrer ás despezas da estrada com a renda 
ordinaria, o presidente podorJ:a recorrer ao 
fundo especial; e, no fim do oxercl clo,passar 
para o. fundo especial o sa.ldo verificado da 
receita sobre a despeza. ordinaria.. 

Pol' essa. fórma não se podoriu. n.cousa.r o 
presidente de te1· eJtcedido a .. cspezu. o1·çada, 
mas o resultado }Jara a fazenda. esta.rlual 
seria. o mesmo, como é facil de compre-
hendel' . . 

Mais eloquentes do quo as minhas pala
vras faliam os algarismos. As:;im, no pri
meiro semestre de 1892, em quo direch
mente cabo ao Sr. Moniz l<'rcire a responsa
bili.!ade apenas dos dous ultimos mezes, a 
receita. do Estado do Espirito Santo elevnu-se 
a. I ;094:049.$188 e a despeza o. 802:400$308. 
Houve, porto.nto, um saldo de cot•ca. de 
2QO. contos, o que confir ma a mlnlm. usseve· 
ração de q'uo a Junta. Governativa tru.nsmit
tiu ao Dr. Moniz FL·oh·e o governo do Estooo 
com um sa.ldo de cento o tantos con r.os . 

Para o 2~ semestre de 1892, quando jú. 
governava. o Dl', Moniz Freire, a recJita do. 
Estado foi orçad.a em 1 .202:15U$, sondo 
arrecadados 2.35~:223$015, que1' dizer, qua.si 
o dobro da receita orçada ; mas ê de notar 
que nessa. ar·recadação estão compl'ehen
didos 5~3:471$521 proveniente,; de uma liqui
da.cão de contas com o governo da Uoião. 

A despeza para esse semestre, tendo sido 
orçada. em 1.199:196$ foi ~ectua.<Ja só em 
~67:711$006. 

Vê-se, pois, que no 2° semestre de 1892 a. 
despeza elfectuad.<\ não sO não exced,eu á or· 
cada., como at [} lhe foi infet•lor em mais de · 
300 conto~ : e ma.is, que, so verificou um 
saldo do 1.487:5l2$009. 

Pa.r·a. 1893 a. receita foi orçada em 
2.434:300$; al'l'cca.daram-ao 3:231:390$652, 
isto ó, coroa. de 800 contos· ·mais do que· a 
orçada. A dcspeza. fixada em 2 .433:<>20$ foi 
cxct~did · ,, pol'que attingiu a 3.217:401$023 on 
pel'to do 800 contos mais do quo a fixada; 
mas este excesso da despeZt'l. effectuada sobre 
a despeza fixada. está justificado pela appli~ 
ca.c!to de 1 • 790:237$028 a. despezas com a. 
immigracão o com a estra.tla. de ferro ; só 
com osta,__ultima a despeia andou por cerca. 
do g(){) contos, do-'modo que si o Estado não 
r.iv>3Sse feito es:~e emprego da. l'enda publica.
poder-se-ia dizel' que em 1893 o saldo verifi
cado st•rla de cerca de 900 contos. 

E' o que consta. da. m~nsagem presidencial 
do IR04 . 

Rm 1894, a receita. Ol'Qa.rla e1•n. do total 
de 2 . 051:200$000. 

Vejam os nobr~s Deputados com que p~r
cimonia., com que cuidado os legisladores 
o.-pirito·Sa.!lt,,nses orçu.vam a. receita pu· 
blicu.. 

Pois, b~m, a a.rreoada.da. de 4.489:042$6•7 
excedeu de mais de l.i:!OO contos a receita. 
orçada. 

A dcspcza. ftx.ad<L pa.ru. 1894, o foi em 
2. 949:647$, sendo elfedltada. I)U. importancia. 
da 4.288:67(:1$379. 
J~ então o Estado havia. assumido o com

promisso com o EsLa.do do Minas, de levar a. . 
Estrada. de Ferl'O de Victoria até l\ Ça
chueiro do Ita.pomirim e de rca.liz.ar o pro
longamento da. do Cachoeira a.o Alegre, até 
a frontoíra. mineira. 

o P.xces.;o da. dcspoza. ell'ectuada sobre a 
orçada não <\ ta.l, entretanto, que determi
nasse um defici.t, 

O Or. Moniz Freire applicou as sobras do 
orçamente á. construccão da. estrada. de ferro. 

Em 8 de outub1•o, apeza.r· do grande excesso 
da. despeza olfectu.ada sobre a despcza. or~ 
ça.tla, o Estado dispunha dos seguintes saldos: 

Renda gera~ 

Saldo no Thesouro ..• . ..•••. , 149:000$000 
Saldo no Banco da. R.epubliea. 438:924$237 

587:924$237 

Fu11do especial 

Saldo no Thesout•o: .. . • • • ..... 3.0:299$046 
Sa.ldo no Ba.oco da. Rcpublica.. 1.543:3~$577 
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· Por consequencia o· salilo total de qn~:~ dis- pos~a. em condições ldenticas para. pm dos 
punha. o governo do Espiri1o Santo, em ou- ma1s Importantes Estados da. União, e posso 
tubro do 1894, er<l. de 2.161 :551~860. garantir-vos quo a pmposta. tom sido ma.n-

Foi nestas condições qu~ o Esta(lo, dispondo tida em seus primHivos termos, a despeito 
de gra.ndes sn.[dos, mn.s na.n conrando SÓ com dos ~SfOl'ÇOS cmproga.do3 em P<'Ot ue uma,. 
os recursoa un, renda. ordinal'ia. p~n·a.lovn.r a. altorl.\c;ã.o f<wora.t"et. 
effeíto n construcção de nma. o.<Jtm.<!n. do forro E' do 03p~;ml' qno, coMolida.do o credito 
quo deveria custar mais rlo 23.0fl!):000$ som nn.cionn.l no estmngoi.ro, ga.l'a.ntidn. J>lcna:
conta.r O trecho j:t con~trtti(}l) om gt•a.ndo mooto a. Ot•dem no intoriOl', seja. f:~cil, dentro 
pltl'te do Victorilt a Viaunl\, fui ncsta.s con- de seis mczcs ou fleri.tro do nm auuo, . obte1• 
dtcç<Ses, digo, qne o Estado procnrort realizar opm•a.çõcs a 80 °/

0 
ón mesmo a 85 °/ o, e 

um empl'<Ja timo ex~l}rnu. quet·o admfttir quo, a. par tla p1·opda. Uniã() 
Viuha.mus ontãu de muu. revolta; o cambio ou de qualquer d03 Eat<1.dos do p1·imeira ar

achava-se a. 12 d. por l$ e tud.o nos leva.va dom, pudesse o Espírito Santo opera.r n. esse 
a ere1• que a taxa. cambütl melhoraria . Pos· typo.» 
teriorrrieote verificou-se que, couêru. a. cspo- (85 "/o e o liq11ido, em ultima analyse, do 
cta.tiva mais pessimista, o ca.ml>io chr_gou a cmp,•estimo de 190.7, tomarlo pela Ut~iaa pm·a 
descer n.té a metade dessa. ta.xu.. obi'as do po1·to elo Rio de JaneíJ•o, conl o mes· 

Foi nestas condições quo, aA do otüuqro de mo jtwo de 5 •/o e tendo de mais a garantia 
1894, o Sr. Munir. Freire, dopoü el o clivet·.~as das ?·e(eridas obras). 
negociaçõeg, mandou l:tvrar o conhacto com «Scr.i:t incontosta.velmente uma. negocia
o Banco Nacional pa1•a o ernpl'Gstimo de çã.o muito mais bonita, sob o ponto de vista 
1!700. 000 a.o ~·po <le '70 •j., juros rle 5 •/o r[u credito geral da. Nação, mas não seria. 
com 1 "/o de n.mortiz~ção, a corncçn.r <lc 1896. mais feliz ncl_n ma.is interesso.utc qutlnlo aos 

Esse omprcstimo ora. contl'<\hidu som ncn- !csuttadt)S. 
huma ga.r<tntia a não sct• n.qulllln. quo inspi- P<\.1':1 chegarmos :.t posição do lova.ntar di 
ra.varn os l10mens publicos do Espírito nhoh•o a. typos mais elevarl.os, stwá. mister 
Sn.nto, que oatavo.m sob a dircoçüo do pro- quo o po.iz so revigora na. confta.nçaeuropúa; 
prio Sr. Moniz Freire. o que foi essa. opc- mas qu&ndo i.iso si der, os nossos t ítulos to
ração dil-o S. E:<. na sua. m~osa.gom de 1894 rão cotuvõcs muito superiores, o cambio Stl• 
ao congrosso. bit•á., tuda.s ws condiçõ!!.'.l do vidtt se modid· 

.Nero ou poderia fa.zol-v em melhores ter~ carão. 
mo.s ; por is~o }Jcço licença êl Ca.ma.ra para Portanto, o typo de 85 deva corresponder 
ler o to pico dessa measag(lm em que S. Ex. a um cambio de Hi a. 18, isto ó, ao preço ~a. 
expõe o que fui essa opel'at:.ão, o q_ue a mo- libra 13$ a 15$000 . . . 
ti vou, o que a ,iultificou. Suppondo que nós agt1ardassomos esse mo-

Diz o Sr, Moniz Fmh·e : mcnto para o nosso empt•estimo, l'ecebta.mos 
«Fora. iosr,nsato pretenrlcr qna obtivosso· pulas 100.000 libras (capital nomina.1)5!)~.ooo 

mos um eruJlre~tímo r.El,jns titulos pudessem libras (ilnpol'tn.ncia.liquida), que convertidas 
entrai' nos g••andAS merca.dos do muuJ.o com ao cambio do l6 prJduzil·~m 8.925:<)<}0$_, e 
oota.,~fu> suporior <i dos titnlos tia Uojão B1•a· ao cambio de 18 pl'oduziram 7 .935:l35$. 
úlv.ii•a.. O ampl·estimo contrahido eomo fui com um 

VóS sa.lreis cruc esf.es do:;coram durante a ca.ml.lio que tem oscilla.do eut~o 11 1/2 o 
rev olta. n.quem do 60 •fu, e ainda lm trell 12 1/~. ao typo de 70, dá a, importa.nct(l. li
mezcs osta.va.m a 64 •/o e os •; •• Devido tal- quiua. d:J 490.000 lilm~os!... que, con.vort.itlns a..~ . 
"Voz á. intel'venção de b<tuqueiros para da.r cil.mbio de 12, produzil'ao 9. 800:.00()$, . o s~ 
lqgat' ao lli.OQ3.1llEmto do OUtl'O.S Op13raçÕCM tivermos a fortuna da a.\cança.r, pel~ .llÍ~~Ojl, 
brri.zilch•as, em pouco tempo tiver·am clles a ta.xa do 11 7/S ou outt•a. apnr'Q~~Ql.~. 
uma alta mpid:J. porem, mc$IUO assim o em· u.pural'eJn.os c<Jrca. do l0. 5l)~,:~.Q.9$\JO(f 1\ 
prostimo de 1 8~9, (iUe foi levantado a 90 •/ •• ll._GOO:O•lO$, Es;es aJgarimos.··:"99.Str~!l!·. ·.~ 

AJ quo serva tlo u~cup!l á cota.~,:ã.o dos fundos evidencia.. C{tm ao pa.'>so qno o.·J~l?~!lJ!t\.~\ll
lJrazileh·os, não foi a.inda.ll.lém do 75 o 76 °/o t:t\do nominll l 6 a mesma .eo.l~fP~~·e, o.u.t.rp 

Ora, um cmprestímo ~ 70 líquidos, istq é, ca.so, com o typo de 70 pódo·SQ Uqu~dat> · 
livro de toda.~ as dest)OZ•I.S lli.t Europa,, co;e- C()l'Car. do l0.000:000$,3.0 pagso <J.UO áo.ty.p.Q ~9 · 
rcspon.lo qunsi quo o. uma emissão do 75 ~to. 85 doV:l•SC ospor;u• qua.ndo m uito u.o.~:QQ~~- ': 
que era a cotação do cmpreatimo de 1889, Isso 9.u;mto á somma.. raa.l do ompr~~~.:m. 'h ·· . , 
quando eu autorizel o nosso . VeJamos o que diz respeitl) a.~ sa~two,~_· , 

Não sol si c:>mmotto uma. indiscl'ic:io, tlivlda.. O. maior pes,simista nao dl,lJl~_:n:~. , 
mas devo dizal·o em doresa d.o meu anto, que de que ern um paiz rico coll),o o ."\Jos.so._~ CJlJ~~ 
poucos di.a.s antas flA chr.gal' n. Pal•iz o pro Pl'Oduucli.o cresce coi,lsidet'lU'elll}.e(I~S lt~ .. a..n.JJ~.~ 
jectn do om]westimo e,pit'i to-sa..ntense, d~ l.P. a. a.nno. cuj~ populacão só pelo. e(tm~o.da. 
recebtm eminonto banqueil•o brazileiro pro- cot•rent() immigra.toritt augmont·.1. do · cerc:~. • 
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do um milhão de almas em ca.da. quinquennio, 
onde diariamente abre-se campo a novas in
dustria.s, apto para todas as culturas e pos
suindo todos os climas, a media da taxa 
cambial no largo periodo do 33 anno.s possa 
sor calculada. a 20, isto é, a 12$ por libra. 
Poderá, si cessa1•em as a.ventm·as da caudi· 
Jhagem, ser do 22 ou de 24, pois basta1•iam 
15 annos de juizo para. levar n. nossa moeda. 
ao par ; mo.s, contentemo-nos com a de 20. 

Tomando-a, por baso, vcrifica-so quo po
deremos resgatar a somma líquidJ. do nosso 
emprestimo,quecomputamos em 10.000:000$, 
com 8.400:000$,Mo ê, com menos 1,600:000$ 
do que recebemos, emquanto o typo <le 85 
fa.zia o ro~gato com a mosmn. importa.ncia, 
tendo apurado aponas 9,000:000$, i~to é, 
1.000:000$ menos do quo nós, e conseguindo 
na ditlorença. de cambio apenas uma. van 
ta.gem de GOO: 000$000. 

Si quizermos tirar umis uma. prova. da, 
operaçào, examinando-a sob outro aspocto, 
em compilração com um emprestimo in
terno po1• apo1icos de 6 °/o, omittidas mesmo 
ao par. verificaremos que o omprcstimo em 
ouro custat•á ao fim dos 33 annos, sendo 
a mMia cambial :w. a. somma total do 
16.632:000$, ao passo que o outl'o custaria, 
nas mesma.s condiyõcs de prazo e fundo de 
resgate, a som ma dâ 23 .lUO: 000$000. 

Isso prova á. evidencia. que, nas con
dições a.ctuaes, um empres~imo Pstrangeil•o 
a 70 vale qua.si o dobro tlo cmprostimo in· 
torno ao par, o muito maia ·quo o estran
geiro a 85 o ca:nbia naturalmente mais 
elevado. 

Ha ainda a fazer a sJguinte consideração 
ca.pital, o é quo cu imaginei todo o resgate 
eJrectuado, ao par, quando isso não se dará. 
O contra.cto que celehl'el com o banco salva 
inteiramente o direito para o Estado de 
fazer a sua amortizção annua.l por meio da 
compra de titulos em prar;a., emquanto elles 
estiverem abaixo do par; é de esperar que só 
depois de reduzida a somma omittida possam 
elles alcançar o par, pois vós S3 bais q ne só as 
rendas francezas e ioglezas teem tal eota.
eão; portanto tudo leva. a. crer que si em 
33 annas a. mêdia. do nosso cambio foi 20, 
embora os tftulos espirito-santenses t!quom 
altamente cotados, o capital liquillo do em
prestimo poderá. ser re.sga.tadu com 7 a 
8.000:000$000. 

O conjancto de todos esses dados, cuja. 
evidencia. é iooonte.stavel,funda·ma n~ cren
ça de que a operação foi de enorme vanta
gem pa.ra. o Estado, como o futuro ba. de 

·demonstra!·o. Para suspeitar o contrario, 
fôra mister que eu não tivesse confiança no 

··- futuro ue nossa patria, e desesperasse para 
sempre da. restauração completa das suas 
finanças; a, não aor que~ professe essa. incre· 

dulido.dc a.troz, todo o mundo da inteiU
gencia e de crlterio deve achar perfeitamen
te exactos os elemento~ de meu calcnlo. 

Si cs factos não os confirmarem, ê caso 
monos pa1•a se me inculpar de erro do qu6 
para lamentar qua em houvesse-me illud!do 
sobre os destinos do men. paiz; entretanto, 
devo dizer, para. encerrar osge assumpto, 
quo ainda. quando a. prudoncia aconselhass6 
a adiamento da. opet•acao, os compromissas 
que se nos a.nfolham são t:1.o u1•gantes quo em 
não deveria. fu.zel-o, sob pena de sac!!ificios 
talvez com o bom uome do Estado, a el!.e· 
cução do phno qu~ tem sido o eixo do todos 
os meus labor~s administrativos.:.> 

O Sn.. Pru:siOE:NTE-Lembro a V. Ex. que 
já. está tlmla. a .bora do expediente. 

O SR • ...GALDINO LoRETO-Sr. P1•esidente, 
pouco restà.Yã;.;me-o.-lor para ju:Jtificação do 
emprestimo externo. Em todo o caso farei 
constar uo meu discm•so a parte que me 
falta ler uma vez que não tenho tempo de 
fazer a leiturn. completa. 

v. Ex. ma dará licença para concluir o 
meu discurso; promet to que não excederei 
os lirní éos d.a tolorancin.. 

O que ou disse 1•etere-s.l ao anno de 1894. 
O Dr. Moniz Freire explica. o excesso da 

despeza. effectua.da. nesse u,nno sobre a orça
da, nos seguintes termos da sua mensagem 
de 1895. 

«A analyso da. despeza continúa a ser o 
melhor a.ttostado do criterlo com que tem 
sido administrada a fortuna publica. Cohe
reute com as normas de parcimonia adapta
das para. o calculo da t•eceita. o nosso orca
manto tla d.espeza. tem se limitado a. con
sign;u• as verbas indispensaveis pn,ra. ca.da 
serviço, deixando margem para a applicação 
dos s:\ldos aos grand.es cmprohendimentos 
que oshmos executando. 

Pelos dados que jâ expuz, a despeza. eft'e
ctua.da excodeu I . ~39:029$379 â despeza. 
fixada. por lei : mas a.lêm de que foi misU!r 
abril• ot•eJítos snpplementares de pequ:mas 
quantias a muita.g das verbas ordinarias. 
essa dilfe1·enQa. empreg(lu-se quasi toda na. 
viaçã.o fel'l'Oa., com a qual d espendeu-sa 
1.104:227$248, tendo o orçamento consigna
do aponas a. vcrbl. de 400:000$ e no titulo 
de melhoramentos a obz•as ·gera.ee com o que 
80 despendeu 579:417$943 quando o creditO 
era. tio 100:000$060. 

Si accresccmtf\rmos a. essa,s cifras a· de 
644:824$302 desp:mdida. com o serviço de im
migração e colonizaQã.o, verifica.-sa que mais 
de 2.000 comns, isto é, metade üe nossa 
renda., foram applie<~.dos . na. fundação de 
novas riquezas e em fomentlr dirocta.mente 
a prosperidada publica,» 
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A"receiia. orçada pa.ra. I) anno do 1895 ora. 
do 3.31 J :000$ o a.rrecado.du. elevou-se a 
4,669:417~168. A dcspeza. fixada ora. •L0 
3.3!J4;365.'770 c a elfactuada. montou a. 
4. 795:836 141 ; não tendo, porém, havido 
deflcit no~se oxereicm como pôde parecer, 
porque com autoriza(!ão legislativa foram 
então applicados a mclbora.mentos da. cidade, 
cento e tantos contm; de ronda com appltcl\· 
çao especial; proveniente do outros cxor
cicios. 

Ainda a.ssím o exercício de 1895 se teria 
encerrado com um saldo considero;vol si 
não fosso a necessidade de abrir, em qua
dras cpidemic<~'>. cr2ditos <>xtraot'dina.rlos 
para 1>'0cccorrns pnhlícos, na. importatrei;~ tle 
287:16~433 . 

0 SR. ALFRICDO VARELA·- V. Ex. dâ licença. 
para. um nparte 1 

O Sa. GALDlNO Lon.ETo- Pois não! 
O SR. AT,J.' REl>o VARELA- Mui syst.~ma.ti

camenie tenh(l deixado de da.r apartes, 
mesmo porque V. Ex. m'o pnditz. 

0 SR. GALDINO LORETO- Sim, porquo 
não tenho tempo de a.ttender aos apartes e 
porque :i.s iniorrupçO~s perturbam Ol racio
cioios. 

O Sn.. ALFREDO VARF.LA.-A resposta. será 
cabal e mos~rarei o va.lur dos argumentos 
que V, Elt, prodozill da. tribuna.. 

O SR. GALDINo LoaETo - Varemos. Em 
1896 o Dr. Moniz Freire passou o governo ao 
Dr. Graciano Neves, e no rela.torioque apre· 
sentou ao sou .succesior passando em t·•wisto. 
os exercícios de 1692 a 1895 mostra, que 
nesses qua.t1•o annos a. re!!eita do Estll.do elo
vou-se a 15.8139:928$B98,inclusive 343:871$834 
de renda com·applica.ção espocial , 

« Tenho o prazer do declarar, diz S . Ex .• 
q!le a metade dessa jroportanto cifra. foi em
pregada em dmmnvolnr nossas riquezas. 
pois que 3. ?97: 758$968 foram a.pplicados á 
construoção da Sul do Espil'ito Santo ; 
2.567:381$806 :i jmmigracão e cerca. do 
1.000:000$ a. obrns e ao~ serviços das com· 
missões di<;trictaoo o colonização.• 

O estado da divida passiva. estadual a. 23 
do maio do 1895 era, o s~guinte: 
Apolices d:1. 4lívida. interna..... 822:600$000 
Empte.~Urno externo........... 700,000 ~ 

Este, como já se dWe, produziu 10.500:000$ 
qna ftca.t•am a Jul'os no Ba.neo Nacional, 
:parte em uma let.tr~ e parta em conta oor
.rente. 

« Deste, diz o Dr. Moniz Freire no citado 
rela.torio, apenas se retirou atê hoje a tmM 
portanoia. de 900:000$ para. a con.strocÇão da 

Vol. l · 

estradn, eom a qual se teem deSpên~idO 
4.697:758$1168. O saldo ellistonte desta. ope
ração é o scguinto: lO. 095: 169$866. • : · ·. .. 

E ao passo qua essa era. a. situaoão tlnan~ 
coit'a. do Esta.do, as rendas das muliiclpall· 
dadas eram, em 1895, seis vezes ma.tores que 
em 1889. 

A sltua.çã.o em 189ô em. f!•a.ncatriente pros· 
pera., como demonstram esses daAos. 

Começou eutã.o o periodo má(t pa.ra. o Ea· 
tado do Espirito santo; a receita. ·começou a 
decl'esccr ao envoz do que a.conteo(lu no pri
meiro pet·lodo presidencial em que foi sempre 
crescente, e a. despcza. excedeu, pela. primeira 
vez, á receita. n.rre!ndada.. 

Em 1896 den-.se a. tr11.nsicão do governo do 
Sr. Moníz Freire para. o do Dr. Graciano, 
ctuasi em meio do exercício. Surprehendido· 
pela. crise eeonomica ao mesmo tempo que 
sobre o Est:l.do começavam a pesal' os en
cargos do emprestimo<l externos, o Dr. Gra-· 
cül.no iniciou as economia.!', mandou pu•a.t> 
cm•tos seviços sobrGSahindo o do saneamento 
do Maruhype quo se fazia para. nrolonga· 
manto da. capital, cuja. popula~ a.i'iven~ci~ 
CI'oscla extraordinameoto, e na.o po.ra. ah1 
funúar-se a :;éde do governo, como pareceu 
ao nobre Deputado. 

Cumpre nota.t· que em 1896 a sob o jOVeroo 
do Dr. Gracia.no fizeram-se as oletçoes pa.ra 
o Congt•esso Federal e que uma. liissidenciu; 
do pa.rtido · dominonte no Estado organizou 
com um grupo da opposição um J?&rcldo de 
combate, forte além dtsso polo a.pmo qtto lbe. 
p1•estav3. o Govet•no Fodcra.l. · · · 

As attenções voltai'IAm-sa para. a. crise PG-. 
litica. quo se pl'olongou até 1897 quando 
scinuiu-so no CoCJgresso Na.ciona.l o pa.rtldo' 
republicano federal. : · 

A receit:r. orçada para Igg6 oro. de 
4.092:174$ e a. arrecadada attinglu a.pénaa _ a 
3.875:0.21$491, menos 217:000$ de. que a . 
orçada. · 

Pela. primeira vez ·a. receita. arrecadada: . · 
ficava. inferior a orçada. a.peza.r do esorupulO 
com que so fez o ot•ça.monto. ba.sta.ndo oonsi· 
pera. r que em 1894, em 1895 o em 1~97 as re.: : . 
celtas arrecadad(l.S foram rodpecttvamente de · 
4.489:042$657, 4.669:417$168 Q 4.~20:423$078 
e que a. orçada para 1896 era. ·~pertas · de 
4.092:174$000. ' . .• , . 

AtA então as receitas arreoa.dadai ex:ce· 
diam do muito as receitas orçadas. · · · 

E' quo om 1896 com~ou a. ·baixa do café e 
ao mesmo tampo a baixa. do ca.mblo. · 

A despeza. fixada era. de 4.092:174$ e a 
effeaiua.da. subiu a 5.12~:69l$l97; · làto · é, 
mais 1.032 oootos do que a. orçada·, o·que 
foi em gr;and6 parte devido a. ter o servlQÓ 
do emprestlmo oxwrno,.em coosequenclà.da. 
baixa. do cambio, nooessitado do um credito 
supplementa.r de 200 contos e á · exocução 

i 
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de obras e ruslhoramento que determinara.m 
· ain'e;o;.~ de 556 conto9 sobre a respectiv• 
vérba:. i' o~ no lo semestre do Hl96 que S'~ 
cGI;l,Stl,'uiq. o thoa.tro ma.lsinallo pelo nobre 
Dep11tado, cuja necessidade se demonstea 
.mendo .. se que a, Victoria. era. ta.tvoz a. unica 
capital do Brazil onda uma empreza thea.· 
tra.l não encontrava. ediftcio em quo pu· 
desse dar o~;~ seus ospecta.culos. 

Da.:~ despezas com esse thea. tro e com o 
qu,arteljJIStiflca-se o Sr. Moniz Frc1re no ci· 
ta.,do rala:torw de I 896. 
E~ 1897 a. despeza, ftxadtt em 4.461: 124$564, 

f,'levou,-ae a 4.594:674$733. mais apenas 
133 contos do que a orçtoda • 
. A receita,, que hu.via sido orçada em 
~.470.:6.70$000,attioginapona.s a 4.224:42.3$078, 
IJtJgrmdo. a. mensagem do 1898 do Dr. Jo11~ 
Ma.rcell.no, eleito para completar o periodo 
pi:esjden,oi~l do Dr. Gra.ciano que renunp 
ctara., por divargencias }Joliticaa cum o par
tido. 

(). desequilibrlo orçtumm~J.rtu conf.i.mmtl 
nos anoo~ de 1898 o 1899, í1pezt~.t· 1las GL:u 
:g.Qm,ia.s iniQiada3 pelo Dr. Graciü,DO c conti· 
nu().da..s •. em maior csca.la, pBlo seu succe.~sor. 

Pal'a isso ooncol'l'Ol'am duas g~'D.ndes causas 
-as despeza.t~ com a coostrucção da est1•Mla 
de fel'ro e o serviço da divida. extern1t que, 
de!!de 1896, se totnava. cada vez mais pesado, 
bastando considerar estas citms: 

Em 1896 o serviço da divida oxterna custou 
aQ. Es.tado l, 161 :ODa~; em 18f;).7, 1.300:000$; 
em 189B, 1.42~:087$420, sGndo de nohr que 
li!~. o primeiro coupon de 1899 custoll 
6f.)1:516.S~. tn .o issu devido á. baixa coma-
4,el'8,ve~ do oa.mbio que, corno mnito bem 
sa.bem os ltubros Deputados, des~en a mcmos 
"-e seis dmbeiros por l$1J00. 

Ter-se-bu, uma idea. do prejuízo que a bu.ixu. 
do ca.:mbio aca.rretou ao ~s~wlo, cont~iue· 
rando-se quo 11m dos capítulos da uccusaçiio 
cons~ste e~ que os juro~ da rlividu. o.bsu1·vem 
se~ecentos e tantos contvs tl;L receit<L annu11l. 

· V.IJla vez que, Sr. Pre~f.lentc, nãu se u6de 
a.~qar a honestidade das administrações do 

· ~tado do lihpu•ito Santo, e o nub1·o Dl)puta.ilo 
p~lo R,lo Grande do Sul a. resalvu., a quo se 
p.Me l'at'erir a a.t'cusa.çãu q 11 e pesa so hre o 
Dr. Moniz, a não ser á. rmprevi .enc!a, por r.et· 
levudu o. lj:stado a assumir tão pe11ados enp 
cargos e muito principu.lmento os que dizem 
res~ito :1 1\i vi <la extorn•l ? 

Mas, eD.J, primoit•o loga.r, ou notarei que 
~enhqm homem publico do Bra.~il, :w tompv 
BJ;n que S. Ex. cuntl,'a.hiu o emp1•estimo ex
~~D~. istq é, em lH94, poderü~ prever a. que 
~i~ua,~Q p~eéaria chegaria este paiz em 
1898. . . 

~iX1.gu~m podia prever que o café teria d0 
d~E!~ ao p1•eço m1sera vel a quo de.scou ; 

ninguem podia prever que o cambio desceria. 
a um" taxa tã.o exigun.. 

J1\m1m duo.s calfl.midados toblmente ines
peratla.s, porquo até ccrLo tompo o. preço 
do café ora., por assim dizor,uma funcçii.o da 
ta.u cambial, e nós vimos o cambio c o 
café descerem em um verdadeiro steeple
c1~ase. 

Com a baixa do café desceram as rendas 
do Estado do Espirito Sao.to; com a. baixa do 
ca.mbio os seus oncargos tornaram-se cada 
vez ma.is pesados. 

O quo resta saber é si o St•. Moniz Freiro 
tove a previsão e.x:acta das fo1•ças e da vita. 
lidndo rio Es~ado do Hspirito Santo. S. Ex., 
oão se enganou. As receHas cresaiam, e o 
doscnvolvimento da producçã.o oporou-im, 
como se pódo VOl'ificar da expor tação do Es· 
hdo. - . 

Pôde-se tliier·-que a cliffuronça., entt•e o 
tot.a.l drLS rendas arreon.da!la.s nos annos de 
1892 a 1895, COl'l'espondentcs ao primeiro pa
riodu prcshloocial o o total f1as rendas ar
recadadas nos •~unos do l89ô a. 1899, cor
l'espundentos ao scgunJo periorlo, orça apenas 
l)Ol' l.OOO:OOO$. o que quet• dizer que o Es
t:ldO do E~pirito Santu t inha um:~, boa. ronda. 
pernmncnta com quo r azoavelmeo.ts podia. 
contn.r. 

l!:ssos tota.os a.ndu.m, no primeiro período, 
pOl' C!WC[L de 13.8[}0:000$, C UC 14.800:000$ 
no segundo. 

Para. so fazer uma idóa do quB foi a pi-e
visão do D1•. Moniz FL•eir e a respeito da 
p1•oducçã.o do Es~a ... o ba.sta. cunt~idal·a.~· .as sa
guinLes cifras : om 1894, a. etporfia.çã.o do 
~ní'ê andou po1· 23.217 .llH kilos; om 1897, 
pc~r 3,1.721.488; em 1898, por 33.449.90l; em 
1901, pol' 31.7l9,447 e em: 1902, por 
38. a~:~. ::l7Sl. 

Vê-se, Sr. Presidente, que o augmento da. 
exportação do cafú em 1902. comp3. t'ada com 
á. de 1804 andou por mais de 15 milhões de 
lülos, sendo que om 1897 ja esse a ugmonto 
era de mais 11 milhões de kilos e, em 1898, 
ue ma.i.; da lO milhões. 

Para se ter uma id<la do pt•ejuizo que 
;~cat•rebou n.o Estado a. lmixa do café, conside
t'e-so que os. direito;;, pagos nm 1894 pol' 
23.217.161 kilos, subiram a 3 . 419: 084$930 c 
que o.i direitvs p a.gos por 23.fi49 .222 ltilos, 
em l900, andar<~m apenaspol'2.084:327$653. 

O qna se 11odir1 exigir do govel"no do Kspi
rito Sa.nto, clada a sit.mwií.o prcca.ria. em quo 
se encontl'ou, Ol'a. a energia. para rea.lisa.r 
economias, afim de honrar o credito do 
Estado. 

Es~a.s oaonomin.~ fQl'am feitas d:'l modo no.-
tav 11, bastawlo que ao cansidm·cm as se· 
guiotes cifl'D.s : que em 1896 o titulo -admi· 
uistJa.Qã',f) do Estat1o - commmia 1.245:570$ 
e em 1901 consumia apenas 754:380$; que a 
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pQU.ela,(loja..d~pe~ era. de 650:786$,em 1896, . .P que tem sobreea.rregádo a. actual sitl,l_a.· 
~u -~ ser de 290:747$, em 1901 ; que a. cao fl.na.ncelra. do Esta<lo, é a. onorme divida. 
m&g1Btl':D!t~ra, cuja despesa 56 elevava. fiuctuante quo o Dr. Moniz F1•eire, ao a~SU• 
~ 307:56~$. em 1898, passou a ser de ruir ~ governo neste tcr~e~t·o P":!'iodo pre3i· 
192:186$, em 1901. denc1a.l, recebeu. da admmtStl'lça.o an~riqr, 

Portanto resta-me considerar, uma. +'ez sem q_uenes~a mmha. affi.~ma.ção vã. nenb,uma 
que não pretendo almsa.r da benevolencia. quebra. de solidariedade com as administra.· 
da Gamara em outra sessão, e basW. para ções do segundo pet•iodo a sem que a() moomo 
jusUtlcar o facto do Estado do Espírito Santo tempo vá nenhuma recriminação. · 
ni<J ter podido pagar om tempo o 2• coupon Sr. PrflSidenie, uma vez que- não posso. 
d$ 1901, que a recaita. orçarla p:1ra e~e mais estender-me nas considerocões que 
anno em 3.410:000$, e orçada. sem exa.~eros tinha. a. í't\Z61', creio ter dito o sumc~ente em 
e optimismos, foi, na a.rreoadação do 1° SB· rospost<t ao nobre Deputado palo R.io. G~a.nde 
mestre, a 754.:405$990, isto é, a menos da do Sul. · . 
quarta. parte da. que foi orçada pt\l'a todo o Devo dizor a V. Kt. quo não prnt1nd.ia., 
~xerclcio, i~l!o devido á. seeca que assoJou o que nnn('.a. pretendi me ocoupa.r de deta.llloo, 
Esbdo, á baixa do ca.fé o a. diversna eircum· de questões pcssoacs ; pretendia Justamento 
etanci!-S que reduziram extraordinariamente coll<Xla.r o doba.to no ponto do vtsta gorai, 
a. rooetta. . ·do qual, oomo V. Ex. v iu, não me af;liltei., 

Ma.t. Sr •. PJ;'esJde11ta, mesmo em HJOl, si o fazendo a dereza. dn. admini&traçlio do ~stado 
Gove,l'I;'O Federal tive~e attendid~ em tempo quo t&nho a. hom•a de rop1·esontar. (Muito 
á. so)lCl&açiO que lhe fo1 feita., nao so tori!\ bem ;. m1tito bem. O m·arlrn- i! 11wito felicitado,) 
levantado aqueUa grande eelouma. quo se 
tez. sobre a. situação tlnancetra do Esplrlto 
Santo, porquo o certo é que no balanço 
das contas, tendo a}lenas o Estado doixa.do 
dA pagar 104 contos de dividas que ficaram 
e~ atraso .•• (Soam os tympanos.) 

O Sn.PaESlDENTE-Estã. csgota.do o qua.t•to 
de hora. de tolerancia, 

Compat>ooem mais os Srs. Eaéa.s Martins, 
Passos Mirand<L, C1u·loll de Nova.oo, lndio 
do f3t•azil, Antonio Bastos, Urb:mo Santos. 
Ra.ymundo Arthut', Anizio de AlJreu, fl~ .. 
zorrll Fontenelle, Virgilio BrigW.o, Francisco 
Sá, Frederico Borges, Joã.o Lopes, Bricio Fi.· 
lho, Pet•oil•a. de l..yl'&, Joã.o Vieira, Esmeral
dino Ba.ndeira, Cornolio da Fonseca, Esta.cto 

o SR. GALDINo LonETO-Mais dous minu- Coimbra., !\ngelo Neto, Neiva., Leovigilclo 
tos de toloranoia., Sr. Presidente, e conclui· Filgueiras. Cáatt•o H.ebello, Garcia. Pires, 
rci

1
- pois, nilo posso dBiXU.l' o uiscur~m na. a.l· Augusto do Freitas, To.Jlentino dos Santos, 

tara. em quo estou. Eduardo Ramos, HarClrl ia. do S:t, -Nelson do 
Com o emprestimo de 300:000$, feito pela Vasconcellos, Osmw Gadoy, Americo de .Al• 

União em JOOl, o Es~a.do chegou a ficar com buquerquc, Eríco Coelho, Fidalis Alves, Silva 
um saldo de 207:000$, sa.ldo que passou p:na Castro, Reza.ma.t, Julio Santos, Fta.oc!sco 
o anno aeguinte. Si essa ompre:;timo nii.o so Veiga, Viria.to Masca.L·cntlas, Penid() Ftr.ho, 
tivesse feito, o deficit do Esta.do a.ndat•la., D::wid Ca.mpista., Francisco Bernardino, ·An
nposa.r de todos os pesares, por noventa. e tonio Za.c:wia.s, La.motiDÍGl' Godofi•edo, ·Oalo, 
tantos contos. geras, Gu.loã.o Ca.rvalhal, Josuino Cardoso, 

Mas depois disso, sr, Presidente, as pre· Rebouças da Carvalho, Costa. Junior, Atno.ral 
ca.uçôe8 tomadas para. evitar um segundo Cesar, Eloy Chaves, José Lobo, Pa.ulino 
fl'aca.sso -teem sido taes que j~ tive occasiã.o C3.rlo~. Franciac~> Malta., Alvaro de Carvalho, 
de a.nnuncia.r, a.o comeoa.r o meu dls~urso, Ca!ldido .Ro.drígues, Rodolpho Mira.nda1 Jon.· 
qne a ·aituaoão aatual é rela.ttvamente foi· q~um Te1xou·a ~1·a.mlã.o, Costa Netto, . Bens· 
llada, muito .ao contrario do que disse o no- dwto Souza! Lmdolpho Serra, Oa.odido. de 
Iire Daputa.do pelo Rio Grande do Sul. Ab1·eu, Ca.r os Cavalcanti, La.menba L1~s~ 

Relembra.rai as cifi'as, as importancia.s que SJare~ d?S ~a.ntos, Gcrmaoo Hasstoohor, 
se l\Oham actua.lmeute á dispo;íção do go- Angelo ~mhen•o, Ja.mes D&l'Cy , AlfrCilo va-
verAO do .Eitado com destioojá. determinado: x·ela o Dtogo For,nna.. . . 
300~0:00$ no Banco Nacional, com os quae3 Daixam de comparocer com causa. ~pn.rtici· 
se deve occorrer a.o po.ga.monto do coupon pada 03 Srs. Raymu;udo Nery, Hosanil&ll da 
de abril proximo; 90:000$ no Thesouro do Oliveira, Arthm.' Lemos, Rogerio de Miranda., 
Esiado e 30:000$ no B<moo da. Republica., Rodrigues Fernandes. Gnl}della. Mourão, 
n~erOB J.'edondos. Chl'istino Cruz, Dias Vieira.; João Gayoso, 
A~~e~to.rei quo o funooíona.lismo pu- Thomaz Aacioly, Thoma.z Ca.valea.r1ti, Edu, 

publico so e.ctla. pago e em di~ neste exerci- 1u•J.o Studa.rt, Sergio S!\boya, Ta. ..-are~ de .. 
cio ; é possivel que alguns funccioaa.rios Lyra, Eloy do Souza., Walfredo Leal, Trin· · 
tenha-m -.tra.zo de dous ou ~J'QS·mozes, mas da.de, Te\xeira. de Sá, JoE6 M~roolUllp, .MI).la· 
esse a.tra~o refere·Se a e:t~rcicios anteriores. quias Gonçalves, Moreira Alves, Pedro Pel'• · 
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nambuoo, Elpidio Figueir&do, Epaminondas 
Gr:icindo, Ro.ymun!lo de Miranda, Euzebio do 
Andrade, Arroxclla~ Ga.lvã.o, Joviniano de 
carvalho, Tostn, Milton, Bulcão Vianna., 
Eugenio Tourinho, Sa.tyro Dias. Pinto D~n
tus, Irineu J\.f:1chado, Peroir<L Lima, P~uh.no 
de Souza Estcvam Lobo, Josê llomfacio, 
Btmno do 'Paiva., Bernardcs de Fa.ria, Henri
que Saltos, Manoel Fulgencio, Nogtteira., Lin
dolpho Caetano, Eduardo Pimentel, <?lcg1~rio 
Maciel, Domingues d!3 castro, Fr-anc1sco Ro
moit•o, Valois do castre;, Fernando Prestes, 
Azevedo· Ma.rqu8s, Herm~negildo do Morac>s 

' Filho, Bernardo Antonio, ~'raticisco To~enti~•o, 
Abdon l!a.ptjsttL, Xavier do Valle VlCtoJ•mo 
Monteil'o o Campos Ctu·tim·. 
· E sem caust~r o:s Srs, Jo.só Eusobío, Jt:rmido 
Coutinho. Celso do SouzíL, Al'tllm· Orlando, 
Bulhõ.?s Marcial, Henrique Borges. Bernardo 
.Monteiro, Astolpho Dutra, Carneiro da ltezcn
de, ·Sa,llino Ba.rrosu, Carvalho Ul'itto, 13ernar 
do do Campos, Leite de Souza, Aquino Ribei· 
l'O, Ma.rçal Escoba.l' o Domingos Ma.scarenlias-

, 
O Sr. Presi<lente-Ordem do dia 

· Devo prevenir á. Camara de que está. er
rada a numeracão do projecto da Commissão 
do Diplomacia c Tratado~:~ ; em vez de n. 350, 
de l 903, devo ser n. 1, de 1904. 
. Está em disrms~ão o projceto n. 1, de HI04, 
da Com missão de Diplomacilt o Tratados, ap
provando o Tratado de 17 de novembro do 
1003, entt·o o Brazil o a. Bolivia.. 

De accordo com o Regimento, :L Commissão 
devo dizer sobre a convoniencia. ou inconve
nienci!L de S6l' O <t~Sumpto discutido em Ses· 
são publica. ou secreta, opinando a mesma 
Commissão que a Camaríl tJeve delibura.r em 
sossão secreta.. 
. Está sobre a mesa um requerimento Que 

· vae ser lido ; de a.caordo com o ar~. 91 do 
RogimentoJ os nomes dos signatarios ficarão 
sem·etos: 

O SR. PR~IJ>ENTE -Si mais algum Sr. 
Deputado tambom votou contra, queira. ier 
a gentilez!l. do o communicar á. Mosa.. . 

Foi o requorimonto approvado pola. quas1 
unanimidade dos Srs. Deputados, e contl"a o 
voto do Sr. Bdcio Filho, 

O SR. CoSTA NETTO- E o meu, Sr. Pl'll
sldentc. 

O Sr. Da1.obosa Lima (pela ordem) 
-Sr. Prc.~i<lcntc, roqueiro voriflcã~o da 
votação. 

O Sr. Presidente - Como vlll 
q uc não ti uh a. ha. viu o reclamação alguma, a 
Mes;~ <tnuunciou o l'osulta.do l(UO lhe pa.roceu 
SCl' O YCl'dadciro. 

Vae se verifio.u• a votaç,1.(), · 
Queira.maelevantar, conservando-se de 

pó para. se proceder á. coniagem, os Benhores 
que a.ppt•ova.m o roqum•hnento. (Pausa.) 

Voiat•a,m polo Pequerimcnto 112 S1•S. Depu
tados. Quoil•am sent;u·-sG os senhores que 
votaram pelo requerimento, levantando-se 
osqne votam COlltra. (Pausa.) 

Vota1•a.m contra oito Sra. Deputados. 
O rcquet•ilnento foi approv:.vlo por ll2 

votos contra 8. 
Agora. vae se deliberar sobi'a si a sessã.o ae

cret~ deve ter logar immedia.tamente. 
O srnhoros que an temlem que deve come

çar já a sa':isão secreta, quoiram se levantar. 
(Pausa.) 

A Cama.ra. decidiu quJ a. sessão som•eta 
deve começar immediatamente. , 

O Sr. Paula Ramos - Peço a 
pala. vra. pela. 01•dem • 

o Sr. Presidente·- Tem a. pala
vra prJla. o1•dem o Sr. Paula Ramos .• 

cRoqueramos que, na forma indicada pela 
Commissão de Diploma!!ia. e Tratado!l, sejam 
sooreta.s as sessõos da. Camara, em que se de
liberar sob1·e o }n•ojeeto n. l, do I!J04, que 
~pprova. " Tra.tado de 17 ue novembro de 
HJ03, entre o Brazil e a. ll:.>livia.l!> 

Poato em discussão o requerimento, é a 
mesma cocerr •• da, 

O Sr. Paula ftamus (pel«oràem) 
-Sr. Presidente, o requerimento devia. de
clarar si a sessão secreta. teria. de ser imme
dia.ta. ou si teria. logar no dia. seguinte; por 
outm, ist() ú materia. que deve consta.r do 
roq uerimen to. 

Em soguida 6 annuncfa.dn a. sua votação, 
Os Srs. qun approvn.m o roqucrimonto, 

queh·a.w se levantar. (Pausa.) 
. Foi unanimemente a.pprovado. 
O SR. Bmcm FILHo - V •. Ex. dealarou 

una.nimnmnnte approvado o requm•imanto f 
· O ·sl!.. PRESIDENTE -Salvo reclamação. 

O SR. BRICIO FJLno -Não fvi unanime
. ·monte, porlluo votei contra, 

O Sr. Presidente- Devo deolara.r 
á ua.mar:t que em nota. seguida. ao requeri·_ 
menta que a C:amara n.caba de approvar os 
seus signntarios pedem quo a sessão secreta. 
tenha Jogar immedia.tamente, . 

Da.ndodi;so conhecimento á. Camara, tenho 
respondido ás ob~r.rvnçõcs do nobre Deputado 
por Santa. Ca.tha.rioa. 

O 8••. Da••bosaLima.-PeQo a. pa 8 

lavra pela ordem, 
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O Sr. Presiden-te - Tem a. pala

vra o nobre Deputado. 

O Sr. Barbosa Lillla (pela or
dem)- Pm•guo to a. V. Ex., Sr. P resid un tG, 
si a S()SI!ã.o seereta o ú tamlJom para. os 
membros da outra Casa do Congresso Na
cional. 
. N""ao conheçl) precedente algum sobro a 
questão, mas não mD parece quo o sigilln 
dova ser gual'dado, na. dtscussã.o o na. dcliba
ção quo haj<Lmos do adaptar quanto ao 
assum})to do qun nos vamos oooupar, até o 
ponto do ser estnndido á. outra, Casa. do Con~ 
gr~sso. 

· Assim, consult:> aindn. a V. Ex. soht·c si 
sm·á. preciso requerimento, ou si, indopcn
dentem~mtc disto, poder(~ <L Mesa. tomar a 
deliberação do eommunicar á outt•a casa do 
Congresso que nos constituimos em sossão 
secreta. para. a. discussão de assumpto quo 
ba de ser opportunamcntc snbmcttido á 
a.preciaçã della, mas em condições tu.o!:l 
que não só os mombros do Soaado :possam 
a.ssistir ás nossM 838Sões como possamos 
nós outros assistir ás sossõcs quo, para. tra· 
tar do mosmo affiumpto~ roa.lizar a.quolla. 
casa.. 

V. Ex., Sr.Prcsidonto, dccidirâ; na hypo· 
theso do ser ncccssa:rio requerimento, eu o. 
formularei. 

O Srt. PuESlDENTE - O Regimento é do 
todo omisso sobre o assumpto e us pre
cedentes· não autorizam o iogresso dopes
sc,a alguma. estranha qu<mdo a Camat•a. func
ciona em sessão seet·eta; dizem os quo conhe· 
cem os trabalhos da; Casa. que nunca. s~ deu 
tal. 

Si, entretanto, V. Ex. re111161' ••• 

0 SR. BARBOSA LIMA- Peco a V. Ex. que 
consulte a Cnsa. sobre si está olla. do accordo 
com este meu modo de ver, isto ê, sobt•e a 
convenienoia ele serem admittidos â.s sessões 
desta. c~. po,;to que s.Jcrchg, os momhJ•os 
do .outro ramo do Poder Legisla ti v o. 

o sa_ PRESIDENTE~ v. Ex. pstle para se 
officiar á. Mesa. do Senado, no ~rontirlo das 
observações que acab<t do fazer ? 

. 0 S1t. BARBOSA LIMA-Peço a. palavra. pela 
ordem. · 

O Sa. PRESIDENTE-Tem a. palavra. o nobre 
Deputado, . 
. O Sr. Barbosa. Ltnaa. (pela ordem) 

-Eu pedi a V. Ex. que consultasse u. Cama.ra 
sobre a. conveniencla. de ser<:m · adroittidos a 
ai:!Sistir áS sessões J.esta Casa, po.sto que se
cretas, ·os membros do outro ramo do· Poder 
Legisla. ti vo. 

.' 

Approvado este mou requerimento, a Mesa 
fu-rú a. devi ~a aommunicação á outra C:~.sa 
do Congresso. 

o Sn. Pn.ESIDENTE-Quoiro. o nobro Depu
tado mandar o seu reque1•lmento por o:~
eripto. 

O SR. BARDOS.\ Ln.tA-Formularoi esta 
meu pedido por escripto. 

Vem á Mesa, ó lido, :~.poiado e posoo om 
discussão o soguinto 

RI!:QUERIUENTO 

Requeiro que se consulte a. C11.mu.ra sobt'e 
a convenicnda de serom admittidos a. nssitl· 
tirá sessão dmt:~. Casa., posto que soorclia., os 
mem h L· os do outro ramo do Podo r Legis
lativo. 

Sal!}. das sessões, 13 de j:wciro de 1904.
Ba,·bost~ Lima. 

O Sr. Cassiano do Nasci· 
mento (·)'-Parece-mo Sr. Prosidonte, 
que o requerimento que acaba de s:Jr lido 
im:porta em alteração do nosso Rógimento, 
(Apoi~dos do Sr. Be.zamat.) 

O Regimento não previu a hypothese dó 
COIDJ><L.fOCimonto do Sonad01•cs á.s nossas Se.s~ 
sõcs secL·ot;;s; o me parece ql•e de~de que 
llossam as:>istir a estas mo~mas sessões on· 
t1·as qua.cequor pessoas qlla não os membros 
da. Ca.mara dos Deputados, elhts, ipso facto. 
dOill:a.l'ãO do ser sec.t•eta.s. ( AJlOiados e nll& 
apoiados.) 

0 SR. Mom:mA DA. SILVA-A r~p1·e.~enta.• 
ção nacional compõe-se de CamM'a. e Sen::..do. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Mas 
esta, aqui, não está. funccionando em Con~ 
gresso Nacional. ( Apo~ados. ) 

A Constituição d~t Republica, .contra. o 
meu modo do sentir, esta.tuit~ que as duas 
Casas sü funooiona.rão coojunta.roente, pa~ 
tres casos, expre~sos nes:ra. mesma. Constitui
ção :- possa do Presidento ou Více·P~l 
dente da. Ropublica., sessões do a'bortilra. 
e cncerramooto do Congresso, rcconl~ccl· 
monto do poderes do Pl'CSidento ou Vic~.~ 
PMsidente da RopubJica.. . . . .. . . 

0 Sn. MOREIRA DA SILVA. -- Assistir. 6 
deliberar sao factos distinctos. 

O Sn. CA.SSIANO no NASCt!IIENT~ V. Ex. 
dá 1ícença. '~ . . 

Fóra deste~ l'asos, a legislador determinou·. 
que as duus ousas t'unccionarão se].Jara.da.
mente. · · 
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E si as duas Casas do Congresso funccio
nam separadamente ..•• 

0 Sn,. BARBOSA LIIIIA-Está-se confundindo 
asslStencia com deliberação. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMEN'l'O-EU cbego 
lá.. 

Si as duas Casas do Congresso, dizia eu, 
:pela Constituição da Republica, funccionam 
separadamente, si o Senado, por outro lado, 
tem attribuiçüea que lhe sã.o priva.tiva.s, da.s 
quaes decide ta.mbem em sessões secretas, 
sem assisl.encia ou presença dos Srs. Depu
tados, como pel'mlt~r <'- Camara tJ_uo as 
suas sessões secretas seja, permittida a prc
senoa. dos Srs. Senadores i 

O Sa. GER."MANO HA.SSLoOliER-Para. tratai' 
do a.ssumpto que vae ser atfecto a ellcs. 

O SR. CASSIA.NO DO NAscntENTO- Si va.e 
ser atrecto a elles, tt Constituição, sopal'ando 
as funcções da um e outl'o ramo, a. respeito 
da. a.pprovação dos tra.ta.dos,quiz exaetamento 
quo a. deliberação ou o modo de disoutir em 
uma não prevalecesse ou não aotua.sse na. 
outra; porque, si nü.o fo1• asBiln, a. Consti
iuiçào dovoria ter dito, o oste era. o meu 
modo de sentir, em direito a. constituir, que 
a Camara. e o Senado, para. approva.ção de 
trat:ulo.s, funceionassero conjuntamente. 

sinãQ com o Regimento e com a Consti~ 
da Republiea. 

Póde pal'eC!er a outros que não perca o 
caraete1• de sacl•ata. uma sessão da Camam 
fios Deputados desde que seja })erínlttida a 
aasistencia de qua.lquor outta pessoa. que 
não os membros da Ca.mara. 

A mim., Sl'. P1·esidonte, me repugila ad· 
mittü· que aquillo qae é sec·reto posSa. sru•_ 
ouvido ou presenciado pot• quem· quer qde 
seja., que não os membros da Ca.mara.. 

Esta. simples considet•a.ção, mão gt·a.do 'k>do 
respeito e consideração que me merece o 
nobro Deputado pelo Rio G1·a.nde do Sol, 
meu disttncto a.migo, me impede de vow o 
requerimento de S. Ex. e de qu!J, ~u 
cc1·to, S. Ex. mesmo não fa.rá. questão. 

Assim, entendo;· ·emqoanto não tor con· 
vencido do contr;,wio. que sessões eecre~ 
da. Ga.mara. são a.queUa.s a. que só podem 
comp<~.reoet• os Dep11tad.os. (Muito lHJm.) 

o S1·. PanlaRamos-sr. Presi .. 
dcnto, a qu~tão me pa.rece muito simples. 

O nosso Regimento prohibe expressamente 
no a.rt. 92 que tomem parte na. sessão secreta 
pessoas que não a(}j~m membros da. Ca.mara. 

0 SR. CA.SSIANO DO NASOBIEN'l'O ..;.;..·Entio 
temos lei escripta.. · 

Mas nós estamos no terreno do direito 
constiinido; é isto que clispõe a Constituicão; O SR. PA!JL,\ RAMOS- E' isto o qlle d(>-
o noS:So Regim&nto não co~Iitou, nom podia cla.ra o Regtmento. 
cogitar de ~rmHtir a G.SStStonoia de quem Os membros da outra. O.l.Sa só podem coms 
quer que llia:>e a. aossõ<Js soal'otas, porque, parecei' á Camara eorno meros espootaêfo're 
desd& quo a ella.s são presentes outras pes· (apoiadas .rJei·ac.~) não podem tomar p~ 
SOai! que não os membrvs da. Camara dos nas discussões, nem nas deUberatiJes da Ca
Deputtdos, perderão ipso facto o caracter de mara. 
sesões sact•etas. São, pOl'ta.nto, meros oxpccta.dores. 

O Sa. MoRRIRA DA Srr.vA-Não ha scg1~0· ora, Sr. Presidente, o que se ~e~ que 
dos pat•a os momhl'Os da t·epl'escntaçao além dos mombro3 da Cama.ra. a.Ssis\am es
naeional. · pectadores; o quo so pede, portanto, é uma 

0 SR. GASSIANO DO NA.SOUIENTo-Depols, alteração dos arts. 92 e .14a do DOSiiO Rogi· 
não me ••opugnaria, Sl'. Presidente, devo monto. . . . .. 
declarar •. quo as sessões om quo a Cama1·a Acredzio quo V. Ex., acceitan~o ~tê re
tem de dolilJel'&l' sobre o tratado do Potro· q~H}rl_!llCDtO, deu-llle o caraoter ae uma In
polia pudossom SOl' assistidas pelos membros ~•caçao o quo antes da._Cama.ra.se.p~nunciar 
da out1•a. Casa; não me repugnaria, si cu não ~>Obre . elle a. Commissão de Pollct• t.erf. de 
tivo.soo deantcdos olhos Q.lettra o o ospil•ito emt,ttlr o seu parecer. _ 
da. Constituição da. Ropublica o si nu não E nestes termos que esU posta. a. q~ 
entendesse quo o requerimento, ora. submet- em fa.cc do nosso Regimento. (M.,slo ~.) 
tido á. eonsiueraçã.o da Casa, importa. em urna. 
a.Ueração do nosso n.egimonto, c não é e!IBa O Sr. Presiden-te -A ltfesaji ile
o ptoce88o natural e norro~l de alte1•ar-se 0 c) arou quo o Regimento era. OJIÚS8() sobnt o 
Regimento da. Cu,ett. (Muito bem.) caso de se permiLt.ir ou não a. preae~ça dos 

Srs. Senadores, memln•os da. outra casa. do 
P~e ser que ~u es~ju. ~m e1•ro; co!Jlo Congresro p!Ll'8. 0 fim de assistirem 4s 888IIÕe8 

sompt-e, sou docll a.os conselhos da. malol'!a. secretas da Gama.ra.. 
·· A' primeil'a vista suggeriram ao meu es- o Sr. Barbosa. Lima. ma.ndouá Mia UDl 
pidtO estas considerações que estou fuzendo, · reqnel'imento pedindo que se cóJYi~ i 
a. necesaid{~~e e o des~o de não twgument..·w· Ca.mru'<l. sobre o a.ssu.mpto. -
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O requerimento .é o que está. em discussão 
c sBt,"'llil'á os turnos que o Regimento deter 
mina.. 

OS&. PA.UL.JI. RAMos-Não apoiallo; ~ó púJ.e 
aar uma. indicação. · 

0 SR. PRESIDENTE- Contínú:t a. discussão 
do reque1•imento, que a Mesa. considera com
prehondido na ultima. parte do art. 115 do 
Regimento. quo diz o seguinte: 

c São requerimentos, aiuda. {]UO ouLt><•S uo
mes so lhes d~. todas aquellas moçõos de 
qualquer Deputado on Commissão quo tive
rem por fim poúü· alguma. providencia. que 
a ooourrencia. das circumstancias 1lzer neces
saria. sobre o objecto de simples economia 
dos trabalhos da. Camara ou d\~ policia. d<L 
Cast\, que não esteja. determinado no Regi
mento .• 

O Sl'". Barbosa. Liana.- Peço a 
palavra.. 

O Sr. Pre~idente-Tcm a pala.vl'<\ 
o oobt'e Deputa.do. 

O Sr. Ba-rbosa Lfmn (')-Sr•. 
Preside~ ta. não se trata. do propo .. cionar .tos 
membros da outra casa do Congresso Na.· 
cional oppurtunidado para. virem tomat• 
parte neste::1 nossos ka.b ... Uw:.~. A ConstitUHJii.O 
não ost4 em causa (apoiado), nem f,,i pot• 
!ótma alguma implicita. ou explícita, di~ 
re~ta.. ou indir~t.a, proxirua ou remota, de· 
SOJO meu modificar o n~o regirnen consti
tucional e, por um simples requorimentiJ, 
contribuir pa.ra que se fizes;;e um11. e:1pecie 
de ftUão dos dous mmos do Poder Legislacivo 
ou reunião das duo.s Ca.1nu.ru.s om Cong1·0Sso 
Naciono:.l.O que eu no me111'equerimeoio prv
curcl esm.t.uh· foi, mecliante consultt\ á. Casa, 
que não :;o trotando de a.ssumpto prlva.tivo 

de nenhum dos dous 1·amos do Poder Lc· 
gislaúvo, antes \ra.ta.ndo-sa da qucstã.o quo 
tem do ser alfecb. á. outl'a. Casa do Congresso 
Nacional, t:abonU.o-se que cs~a Ca.sa. tem ol'l 
mesmos interesses em quo haja o maior 
sigíllo na. discUIISão deste ilUPOl't..1.nt!s:'limo 
lll!sumpto ••• 

O sa. BF.u~.A.T -Não a.paiado, porque o 
Senado Federal póda entender que ns suas 
ses8Õ38, irai<mrlo do as:.umpto, sejam pu
bliC38. Pódo não queror o segredo. 

O Sa. BARBOSA. LnrA- Não pet•cabi bem 
o ap."\l'&e de V. E :c:. 

O sn. BEZA..'\1.-\.T- Disso não apoiado <ts 
pala.vras de V. Ex., ]lorque o Senado ainda. 
não l'CI!Olt"eu sobre si as suas sessões 11eríam 

{') &te diseur~o não {oi rovi.,lo IJOio orador.! 

secretas, podendo muito lJem. resolver ·qué 
sejam publicas. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Mas eu Dio pl'e
Gandia logil>lat· sobre as J',teuldadea : ou nio 
que callem á. outra. CMa. do Congresso. 

0 SR. BEZAMAT-EU tomei a. 'li'b6rdMe-de 
contra.ri n• a V. Ex. porque ouv'i · deolal'àr 
qua a outr<\ Casa do Ccngt•osso reaolveu o 
assumpto em sessão secreta. 

O SR. BAnnos.'. LIMA.- Pordoo V. Ex., 
o que cu disse foi isso : ê que o as" 
sumpto não é privativo de nenhum dos 
ra.mos do ··odor Legislativo, como ê priva
tiva. do Senado a a.ppi·ovação da11 nometwõe~t 
de minist1·vs diplomatiaos com u. qual a Ca. 
mara nada. tem que ver. 

o caso agora é di:trereote; tra.ta.-se ae fat. 
culta.r a pre~onça dos membros da outra Ca.s& 
p;wa. que pos..<:am acom-pa.nba.r a. discU!Sio i'e· 
Ia.tiva a essa a.ssumpto, possam ·entrar 'no 
conhecimonto de todos os arcanos da quei!· 
tão, porventura. _ioconveoümtes, quo não 
devam Hel' lovados ao conhecimento publico. 
Na.rfa. ob~t•L •t quo nós conco1•ramos par~~o··q11o 
os JUeml.Jt•os d<t outm Casa asslst(l.m como 
espectn.cloJ•os ás nossas sessões (apoiados t1 não 
a1·oiadns). Nada. obsta a. que isso se faca, 
""a to ma.is quanto Coustituição nã.o ooglt& de· 
sossã.o sec1•e ta. . · 

O Sn.. CAS8IANO no NA.SOJMF.NTO - Não 
apoi:ulo; o art. 18 falia em sessã.o secreta.. 

o SR. BA.RnasA LrilfA-Qual o flm· da dia· 
posição legislativa roferente !1. soséão se .. 
creta.1 

0 SR. CASSI ANO DO NASCIMENTO_,. 0 ar
ti:{o 18. 

o sn.. BAanosA L IMA - E' a necessidade 
uo se guardar sigill • sobre assumpf.o que 
não deve passar do conhecimento dos mem~ 
bro1:1 elo 1>0<1er publicú. Quaes ~ ô Poder 
li:xccutivo e dos dollS ra.mos do Congresso 
Nacional. · 

Ora., invalida-se essa. disposição pelo facto 
do ()omeça.rem a tar conhecimento do a.s· 
sm:ilpto aqui, como espectadores qüe te'roo d~ 
tomar eonllecimente do assumpto ua. outra 
Casa, os Senadores, concorrendo píi.r& que· 
bt•a.r esse segredo ·e 

o meu requerimento e urgente ·.POr sua. 
nutureza., e a Ca.mllra "deliberarA como en~ 
tender. Como indicaÇão eu não o api'ê!I8D· 
t:lria, porque poderia parecer recurso prot~ 
la.torlo e eu não dei a ninguem o direito de 
Jo acreditar quo, neste como em qua-lquer 
outro aBSumpto. sou obs~rucoionista.,\ · . 

Si a _Ca.1~ara .pód~, como votou iiO'bre a-<~· .: 
conveDiuneta da. sessa.u secreta., votar . sobre ".,.,,., 
o a.dditi vo do requerimento p1•ímitl'tõ, áecai. :~· <.~· .. . . ,,. 

::-,.~ . 
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tando ou não o meu ruquerimento, ella 
queira ter a. bondade de adopta.r a decisão 
que entender; si não, aomo indicação eu não 
o apresentaria.. V. Ex. dará a. solução que 
entender. 

O Sr. Eduardo RaDlO&- Sr. 
Presidente, venho decla1•ar o meu inteiro 
aooôrdo eom o requerimento do Sr. Ba.rboza 
Lima. S. Ex. quer a.brlr uma. e:xcepç·ão, que 
se destina a admittit• os Senadores, ao recinto 
da Oa.nliLra, quando ella. estiver em sessão 
socreta., quo acabamos do votal' para. a. dis
cussão do Tratado com "' Bolivia. 

Essa excepção é perfeitamente justitl· 
cavei, é naturalissima.. 
· O SR. BEZAMAT-V. Ex. está condemnando 
o requerimento, isso ~ por meio de indi
cação. 

0 SR. MoREIRA DA SILVA-O Regimento é 
expresso, admitte que o Senador entre no 
recinto da. Ca.ma.ra como expactadOI'. 

O SR. B&zAMAT -Sessão secreta com es· 
pectador é coisa. que não cumprelu:ndo. (Ha 
muitos outt"os apat'tes). 

O SR. EDuARDO RAMos-Sr. PreE~ídento, 
quando v. Ex. houver por termín~o o de· 
bate supplementar, Ieva,ntado em caminho 
das b1·eves considerações que eu vinha fa
zendo,-peço que me conceda a pa.h..-vra. 

0 SR. PRESIDENTE-Peço attenção, 

os digcuraos podem copiosa.mooto írazct•, c 
muitas vezes tt•azem, não constaz'ão das pu
blicações normacs no Diario do (]ongresso. 

O quo so passar nesta Casa. Hc.~l'á tão es
tt•anho ao Senado, quo é orgão do coUa.bora
Qâo, como a qualquet• po~soa. alheio ás fnnc
ções legislativas. 

0 SR. BEZAMAT-E as.:;im d0'\"0 ser em 
toda c qualquol' ma.toria. 

O SR. EDUARDo R.u.ros-V. Ex. o.eba. 
firmando-se om sua autot·idado, que, simplos
monto o dcclat•ando, respondo a toda a ar
gumcntn.Qã.o logica. que cu c,'fiou pl'oduzindo. 

o SR. BBZAMAT-Náo e auf.<ll'idade minha~ 
ê dos quo teom pensado sobra o assumpto B 
dão a. fot•mula! c:o que uma. Ca.mal'a diz a 
outra nã:o ouv~. Não é a mioba. a.ut.oridade, 
mas &de- quem jem maior do qno nós. 

O Sn. EDUARDO RAMOS-E~ formula, ê, 
dasculpe·me V. Ex.. uma. ba.na.lidade que 
V. Ex. esta amparando. 

O SR. BEZAMAT - Banalida"l el! BaJlali
dade 1! 

0 SR. EDUARLO RA)IOS-Sim. 

o Sa.. BEzAuAT-E' o que V. 
mais de meia. hora. (Apa,·te$.) 

Ex. diz ha. 

O S1t. EouA.nuo RAliOS-FB3a. trivialldf.de 
de que .,uma. Ca.mara nã.o ouve o qoo diz a 
outt•a•, não está. na. altura. d~ sciencia. pa
iítiea. do nobre Deputado. (Trocam-se apartes.) 

O meu cGllega. pareceu mole;tar-se com a 
expressão cba.n~lidade•. Elimine S. Ex. desse 
Yocabulo 'udo qua.nto lhe possa. parecer me-
nos cortcz. 

O SR. BRZ.urA.T- E V. Ex. permiUa que 

0 Sa. EDUARDO RAMOS- O Senador, meus 
senhores, não ~ um méro espectador dos tra.
b!l.lhos legislativos (apoiados); é um compo· 
nen~e a.ctivo do Congresso Nacional; em ex
ercicio de fuoeções, na mór pa-rte úas vezes, 
e principalmente no caso ventilado, idenicas 
ás nossas. o ouça. de coshs, e não lho dê mais apartes. 

E' a resposta. que tenho para a. indelicadeza 
O SR. CASSIANO i>o NASCIMENTO-No Se- de V. Ex. 

nado; aqui, todol:l os que nã.o são Deputados 0 SR. EDUARD() RAuos _ Aca.bo de asse-
são empregados da. Casa. ou espeetadorea. vera.r que o que qaalillquei de baoa.Udade foi 

O SR. EnuARno RAMOs-Eu dizia., Sr. Pre- a formula, ali~ corronte, mas sem tuod&
~:idento, que não é ser simples espectador, mento, nem significado na s~ieocia. politiea, 
'envolvido na multidão estranha a esta. C:L- que o nobre Deputado ropetiu, ssm a 1cr 
Iriaró\, ou. si preferem, ê um espectador sui inventado. Essa furm1tla. é conhrcida; é um 
·genr:ris, o Senador que, como.. nós, participa axioma. scdiço; 1.nm o \·ator nilico, que lhe 
·da. responsabilidade legislativa.. (Apoiado . ) ompro.'!ta., como a muitos outro-> fiilsos eon
-A enüda.des dessa ordem e dcssn. gerarchia ceitos, o de ser autorizado tão somenie pela 
nã.o se devem recusar todos os meios de ftr- sua. irrellecUda. vulgarisa.ção. 
·m<f.r. a sua convicção juridic~ nas materias 
ernque lhe compete a collaboração constitu· O SR. CRUVELLO CAVAWANTI- V. Ex. 
ciona.l. póde dourai' como quízet• .~ axplica~;ào. •Ba-

Ora.,. quo outt'a cou~a. fa.1·iamo~ nós, tolhen- nalidad01o, a~.u~ ~u fót a., ~a.qn.i, é sempre uma 
do aos Sanadot•es a a.udlencia dos dcb:~tes da phrase otreustva. -~ um c()Uogtt.. 
Ca.m.a.1'8., em assumpto dn. rolevancia SUPI'C- O Sn. EDUARDO RA3IóS - V. Ex. insiste 
ma. como e.~so sob1•e qu~ vamos delibet•a1•11 em acreditar que a. ltana.liJa1e de nm oon· 
, Nossas di~roussõc!l tlcam seorBtas; em con- ceito 89 c!lltende em significação Jcpl'ooiativa 
aequencia., as elucidações da ma teria., quo a quem orepoto ••• Pois bem: dooL'\1\l que, 
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a .meu ver, não é assim; uma. voz, porém, com os ouvidos abortos pa.ra. ~ue, guardada. 
lJUO o meu pensam3rl1>J não foi convenien· a. libe.1•dade de c:~ .. :h uma, coov1rj~m nos ·in~ 
1.cro.ento interpretado, declaro rctirnl', e o tuHus da a.eção !lo legislar. . 
!aço com pra.zm·, tudo qn<lnto do ofi'emivo so O Sn. CA&>JA:!IO DO NA .. o;cmENTO- Dà li· 
poSia dcduzh·, pa1•a o nobl'e De!pu~ado, do ccnco. para um :~pa.rto 1· ' ., 
emprego que flz th\quelle voc\b.!lo. O Sn. EDUARPO RAMOS-Pcrfúita.monte. 

llurros Sns. DEPUl'Anos-1\fuito bem. o Sn. CASSIA.NO D J NAsciMENTG- E si o 
O Sn.. BEZ.\llAT-D2anto disso, decla1•o quo Trahdo morrer nqui, a que fica. reduzida. a. 

abrirei 03 ouvi•los, c sm•oi iodo a.UenQão, colla.bvl'~ão Jo Sonatlo ~ 
porque quero ouvir a Jemon,;b•aç}o, que acre· o Stt. Enu.\.noo RA~tos -Respondo a con-
dito sorã brilhante, da thcso da. V. Ex. jectura. de v. t•:x. com outm coojeeturL~ : · 

O Sn. EDUARDo RAMos-Qu<tn•lo me ox- ~~. par6unto eu agora., si o Tratado · pa88l\r 
n1·ími do inodo que V. Ex. cxtra.nhou... i~ ... .., n.qu .••• 

O Sn. nP.ZAMA'l'-·E~tou ávido de ouvir a o SJt, CASSIANO no NASCIMENTO- Isso não 
dcmonstl'a('ão da those annunciacln. pot· V .l~x. ê 1·ospasta.. 
Qlnvcncido do mctt m·ro. darei as nüíos á o ~n. EDuAnno R.Ar.ros - Sl isso não é 
palmatorla. · I'cspDsta. o quo o nobre Deputado intet•t•oga. 

O SR. BDUAilOO RAlfús- Nüo : em caso não ú pergunta. 
algum me julgard no dh'(~ita do uzat• dn si acaso 0 1'mtado succumlJissa na. Ca.
C.'IStigoo, mesmo os mais brando~. }):l.l'lL maPa., nenhum mal se ttwia. foit,o aos Sena
aquellcs que di.õcoroam de minhas 011iniõcs. Jo1·cs admittindo-o~ a. a.ssistirom ás suas 
Sou extremamente tolt-rantc. ses:>õQs. A contrat·io mnito coustl'<~ngimonto 

Passemoo. po~m. ao que importa. lhe;; poJel'i:trno3 fazer, si os pl'i'Va.ssemos de 
O conceito, qtt() cu qnali!lqnei de P-rro, :t!)omp•~nh:~.l· (Uscu&õtH quo podom sm•. bri .. 

canoniSldo pur um:1 especio de axioma po- I !Jantes, ta.nt.o ptu·a. nú3, cJmo para qna.lque1' 
Htieo, encerra. uma a.fUrmaçào contra.ria aos do;s repmseutautes tlu. mttra. CaS;t. Eu eon· 
elementos eomüsinhos tl:\s fuucçõ~s p:n·la- fe~o quo muito desej<u·ia. poder ouvir as dis· 
mentare dos dou~ ramos do Co!\gl'(Eso, n11 r:tts::<õcs d•J Sl}nado. Tenho pol' vo~cs alli 
no:o::so rcgimen. o~tat!o, c com pt•ovoito par>a mim. 

A C-on~lUuiç..~o Federal Jlill'tilha. entre a. o ~I:. th:ZA;\L'<T d:i. um a.pw~e. 
Camara c o Senado a. fun~iio de clab:Jrat• a-; 0 SI~ .. Emi.\HOO \Lnrus _ Quando dodtl.• 
loí~ I na.st.1.rá. abi'it· o c:LJJi"do cru que cs.~•t roi que l!Íb .HlJniWa. o Pl'OYet·bi•J de V. Ex~ .. 
mataria. ó re,anla.da. na. Consti\uição Fodor<d 0 Sn. HEZA;>.t.\T _ N<l.o é meu. 
para ,.c.r quo .ros Jll'ujcctos iniciados em urn:L 
camara. vão ror discmil1os na. ont:11, ontlo O~ ... J~r>tJ,\r~CJo I~.Dro;;- Ou por V. Kt, 
podem ser emendados.» l'epethlo •.• 

Que as emeodas, as ~<up1wcssües, os sul!sti- O Sn. Bl::t.A~I.\1' ·- W dou cous~itucionn-
tutivos, voltam á canmra iniciadol'a, c, listas. 
dado;; cc:-tos casos, dovol'mm-ro do noYo ti. O Sit· EntJ,\ltDO RAliWS- Quando mo ·1·0· 
Cama.ra revi:;ura. forí a essa ru;ionm. u. minha. intenção em, 

Ora, tudo isso que poderia sm• si não 11m hnpugoa.r os coustituci•)nalistas n. quem se 
jogo entre cegos, si o ramo de congresso que devh •~ crt>ação tlc um erro. a cu.ja Yogtt otr 
tem di! delibcral· sobre a Glwa da outra Uu- deuominui do banalidade. 
maJ·o.,lhe li-oessc ele fica 1- alheio, como pre- E, c:ssa pL·opc!iíçã.o, é, poia. 81·. Presidente, 
tende o <\:dom::~. ropctido pelo mou Ulu$t1·o conhecidas as intimas relações que unem os 
collcga 'I fac.torcs politicos nn c[abcn·a~\ão das Jei, esS<~t 

Como serja poi'sivel !leliluwa.r, aecedel', re- pt·oposição carece do sonso jurídico, de sonso 
cns:~.r, ~lt3rar, ümendut', snbstitnir·, úU con· r oi itieo ; ê contraria á uaLuroZ'I.I. das.nç~as 

, SCl"~al~ :lS m~tt.er~ias dos projJctos si cad·t Ca- funcçõcs. . '~ 
mara, cen·amlo as ouvidos ao qu6 s.: pt~ssa 11a Si tmnos do l'C~olvm· sobre o!l mesmos a8· 
outra,nãopNcnr~mas razões dn. convonien- sumptos, Camara o Senado, têm forQOS<l· 
cia. publica, nos pa1·oocrcs 0 dohatos-, da ou- manto c!P. sr. ouvir. Umn. o out1•n., tlc~liberarido 
tra Camara.-m~õcscs~as quo não podem ser sobro o mosmo object () , nã.o se podmn con
iotroiuzidas nn. concis,io do ~ímplm texto lo- sidm•ar rnciprncamnntn extra.nh n.s , ouvom·St', 
glslat.tvo ~... pelo mnnos. ~stn. 1.1 a rogm. 

E de l{ne sarviria ontib a pubUcaçã.o dos o StL C.\SSIANo no N AsOrMENTo-Lavr:.tda 
d obatos dos •. ou;; mmos do Pa.rhlmcnto? por V. Ex:. 

As Camat•as ouvem·SB; não se podom o SR. EDUAIWO RA:r.tos- La.vrada. pula 
deix1.r de ouvir, do se attendBr com uma. Cons~i~uição c pí}lo bom senso. . 
vigilauto reciprocidado, Basta o att~·ibuto Si tal ~ a. l'egm,, não vejo ra.zã.o, S1•. Pt•o- ·.,;, 
do coopcn·adoro~ no mesmo as.sumpto legis- , sidentc, p.lra se abrir uma. oxcopç.1o contra.·: ;· 
la.tivo para. que so inclino uma .pam outra., 1 os Scma.doros, em um debato de tamanho-':.. . .__:..··, ~ 

Vo!J• 9 . . •< 
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a.lcance, como a discussão de um tratado de 
. limite!il. 

O SR ._RI':7.Al\rA.T- V. Ex. começou dizendo 
qna no req_uel'imento o que se pedi;~ cl'a 
que fosseabcrta uma oxcopçã.o ; agol'll. não 
quer que se abra exccpçào. 

O S1t. EDUARDO lLuros-Eston f••llu.mlo em 
viio, ao quo parece. Qunro a nxcopçá1J pli':t 
o comparecimonto, vodu.1io :t•jS Snna.dO!'f'3, 
cxacta.men~o porquo a, cJrcepção da admis
são delles se impõtl comu mcmbru:; d•; Pouer 
LegislaLivo, de que não pa1•tlcipamus exclu
ídos na regra gcntl. 

0 SR. BNZA~IA'l'- Só llOI" mni•J tlc rcrm•mu. 
do Regimento, em iniicrl)l'CLuçõcs. 

o SR. EDUAlUlO RAMOS- nã.o pen~o <H3irn. 
Trata-so neste caso elo uma dolibm·a.çao do 
e conomia interna. ; trata-se de nm~t mfdi
da em um ca.so occurrentc, que tul'na Oll
portuna a provirioncia e lncompa.tivd com 
o trabalho de uma refot•ma regimental. 

Si julgasscmos dever aílmittir o Sr. :Minis
tro das Relações ExtcrioJ'OS u. assistit' a0s 
debates, quorn nos poderia impcdü·t 

O SR.. llwzAUAT- Sim, d·~sdo quo a Ca
nuu·a. s~ constitua em Commi~siio Gct•o.l. 

O SR. EDUARDO RAMos-Isso ó diffomnté. 
No caso de constituir-so o. Cn.ma.ra. em Com
missão Geri.Ll, o . Sr. il-liní:>tt·o tio Enet•ior 
poderia assentar·So no recjnto e u:;ar da. 
palavra nos debates. 

0 SR. PAULA RAMOS- Pois ó a unicn, lly
pothese em que olle póúo cump,..recer, é a 
Camara. se constituír em Commissãu Gm•al. 

O SR.. guuA.RDO RAMos- Não ponsn as~im. 
A Camam tem a liiJerdatlo de se fa.zol' cs· 
cutar por quem julgar ntil. 

O SR. PAULA. ltAr.tos-Sim, dc~Jc que o 
fa.ça. pelos meios regulares, como V. Ex. 
fez em relação ti. rofol'ma. tio Ilogimcnto, 
apresentando indicação. 

0 SR. EDUARDO RA~IOS-08 moios rc;;ul(l.
ras são as dalíbol'açõas da G~tm:wa.. 

Aeho que o Regimento nãu pór!o cPea.r 
obst::tculos ao que a. cama.r"' decida convc· 
nento ao and;uuunto do sous ~l'itb<Llhos. 

Sio esta.s, Sr. Presidente, as explicações 
qne crt queria. 1lcixa.t· oxpres3~ • 

E, ns encel·ramlo, renovo ao meu illu:Jtre· 
collBg:t p9lo l~ i o do Janeiro as minhi\.iJ e::t
lWP. ''Sõc:J 113 ~.rrgnifka. l. r nJ <LlH'eç '· S. Ex .• si 
nHl c.mhcccs~e m:l.i> ele p;wt<l. não mo teria 
a.ttrihuido o az~llum~ quo o m~!o:m. (.l[,fi!o 
bem; muito bem.) 

O Src BBZA::IL\.T-1';\ntc) mais !l.gPa.dcço :\ 
V. gx.. quanto as :>ua3 palan'.:!.L tinacs me 
1li~pcnsa.m do sacri/1•1Io tb vir •t tribuw• f;,
zrw um discurs:), cmb::n•;t prqucno. 

Ningnem m:tis p;Jdin lo <t pala.v1· ..... , ó enclll'
ra.r!a a t!iSCtHsiío. 

Snbmettid•J a votos, (l l'ejci t~·l•> pot• 98 vo
tos crmtJ•a ~!, o rwpter•im~nro do Sr. Bal'· 
bo&'\ Lim·t. 

O Sr. lP•ré_;::iden.te- Tendo a Ca
m:tJ':I. doli!Jer.1.tfn funeeioa:u· em sessãtJ sc
m·ata. ([c.;,lt} j:i, saspcn lo a sc;3fio pol' cin·~o 
n1inn tos. aíim da c;rJ I'O;Lliza.t· a rctit·;da dos 
(·~p~ch<loJ•es. 

Su.'!pcnde-;;u a se,s:iu :b 2 hm·as e 30 minu
tos da. t:u·Je. 

l~ca.bro-sJ a ses~ãlJ á~ 2 horas c 45 minutos 
ua. tardo o ;l C:l-mara. pa<:sa a funcciona.-r em 
l!ü~ ;;ã,o SCCi'Gt:l.. 

o !!h•. Pr~~i~1ente rlcsigll3. pa.ra. 
am:-.nhõ. a segui ntc oJ·.Icm rl.o dia: 

Gontinua.ção d;\ discns'ião unica. do projceto 
n. l, dn HJ!H, :tppr.wanio o trah.U.o de 17 
de novembN 1lc 1.901, entre o Bra.zn o a 
Bo!ivia. 

DECLARA("lO 

Declaro que Ydflli a. f:Lvot· do l'ütnc:rimcnto 
do Sr·. H:u•bos:L Lim~ . no s:mtillo de sw pnr
miWd:t. a presr~nç;t dus Sen·ulore3 f.Jlm-aes 
n:u1t1.~~õ:.l~ :-;oct'.1t:t~ d.~.~ta. Uam:tra.. 

S;tl:t th': S.:lS~õe;:, 13 110 j-tn"il'o do 100!.
Sâ l';.;ixoln, 

3a. SillSSÃO EXTI!.AORDINARIA ME 14 DE JANEIRO !!E l30~ 

Prcsiclen c ia elo 81•. Pcml<~ Grlim-:~r<<cs 

Ao meio-dia. procodc-sl} ~t cha.ma.•h a 'ltta C}\lJ S .11to, Abtlon ~ma.ncz, Alfõnso Costa., 
resp[)ndem os Sra. P<tul<J. Guim:tt•ii.o3, Ah~n- Rodri!..\"•UH norh, l<'elisbJll•l t:l'i'Í l'e, Oliveit•a 
ea.r Guima.rií.Bs, \VanJJt'luy .tn .\Io,l•l·J!lÇ L, Va.II:L.!:i,), D m1in~o,; Griima.t·.1e:;. Alve3 Bar
JOaquim Pires, Anter o Uotel.ho, !Jl'ln.no bo::l3., lto li'ignoiJ Lirn'\, Tolentino 1los Santo:~, 
santos, Luiz Dorningucs, F'I'a.llCii'JCO Slt, GOl\· Pa.r:lnhos Montenegro, Rorfl'i:r•re3 S:l.lda.nha, 
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Marcolino Moum, Büroa.rdo Horta., Moreira 
Gomes. José ~lonja,l'd.im. G31dino Loreto, 
João Ba.ptista, Galvã.l lla.ptista., Silv:\ Cas
vo, Beza.mat. :\{a.uricio dJ A.bri!u, Oliveit·a 
Figueiredo. Fra.n{;isco Vei::p. Viriato ;>.ta<>
carcnbas. BernarJJ )I<J!l ~ •!t'.J, João Luit, 
Ga.stã; d'l. Cunha, D;!\-i•l Campist·1., Carol'h'o 
de Retonde. Jo:to Luiz; AIY.::s, Leonel f-ilho, 
J\.niouio Zaca.rias, HenL'it}tiO SaUes, Ca.l'lus 
OUoni, Car\·alhl) nritto. Wen003lú..o Rr•az 
Ga.lcão Garvalllal, }.{<Jreit~ tla Silm, Josuin~ 
Cardoso, Domio~uc.~ do Cast '<>, Fran•!isc' 
Romeiro, Arnolpho Azen}do, For~ira Bt-aga, 
Eloy Chave~. PJ.ulino Carlos, Francisco 
Ma.lta, Joa.q11im Tci:r:'lil'a Bra.ndão, Cost:, 
Netto, Carlos Ca.vaic:uJti, Paula. Ra.mos, Soa· 
res dos Sa.ntos, Cassiano do :-tasciroento, 
Ve:.--pasiano do AHmqn~r"•l110 c .\lrr<>do Va.rcla. 

Abro-so a. se;os.'io. 
E• Jid:L c sem liolnte appt'v\a•ia. :a. r~cta. da. 

sc:>~o antece•1oilf<J. 
Pa.s5l.·s:l ao c:-:p~icnte . 

() 8::.·. Alcn.ea.l~ Guhnariáes 
(t~. Secrclcwiu) procedo <i. lt'itura. do so
gom~e 

gxPEnm~rE 

Otncio: 
Do :,lini.st.-Jrio da. Jnsi.i~,-a c "Ncgocius Inte

riores. do li do corrent~. devolvendo, llevi
da.mcnte saocciooa.dos, dous do:; auto~a.phos 
d& resolução do Congrc..-\S:> Nncionn.l, auto
riz:~do n aber~ura do crc lito cstraot•Jinado 
dn 20:000$00!1, pa1>a. occol'rer ás despezn.s 
feit:J,s oom os eseqnias m:\nc.lach\S ~~Jlellt'M' 
polo t'allooimcnto •'-' Dr. F.-ancis·~o Sildano 
rle Almoidn. BJ•an1lão, qnc fõr~ eleito Vi.~c· 
Prcsillcn~ 1b, R"puhlica. p:u\L o \leriodo 

· p rosiclcuclal do HIO~ a I!.YI!i. -lnLuil·il!la . Ar 
cbiVC·SC um du; aHt<Jg.-<qlhn:~ o eovie-so o 
ou'ro a.o S:}nad•J. 

Tdcgramrua. : 
Pamhyb:l, S de j t ncil',l do 1904 - Me\;.'\ 

fumara. !los v~ pu L:ld· lS - ll i o - M;~rca.<la. 
eleição ng;~ general J l);1o Neinl., 20 feve
reiro. S::mda~:·s cordiacs. -ltmJ Pm·cgJ"ino, 
pr~itlentc dG Estad·>.-Ini.eirMla. · 

O Sr•. Alr~edo , rareia 11iz que 
pretendia. r<'ll:tr b•Jj•) s:>ln•o um assump~o 
para o qual ainda não est:t dcvidamento prc
])ara.da, por falh do um elemento que não 
chegou opport.u11amen~.n á.3 suas mãos, como 
rupera.rn. 

Pede, por isso, á. lfes:L par~\ itltrel'evel·o no 
expadlento da. pl'Oxima. scssã.o. 

Aproveita. u Ollli6}J pa1'à declarar que em 
t !!mpo opportuu J 1-wponderá á:l observações 
bontrsm faitas p."l<> Sr _ Ga.ldin(} Lore!ll, e 
procUI·arc1 provar m:tis uma \'cz a deca.-

dencia. moml o ma.terin.l do EstMo do Es~i~ito 
Sa.n t.o. · 

Ta.mlJem opportuna.mente r ospooderá. a.o 
D~putado quo em nomo da. b~ocada. paulista. 
de tendeu o Sl'. 13\!rn•~l'Jino de Ca.mpos da.s 
a•~cU5ilçõeg quo lhu foram feitas; mas desde 
j;.\. tamb~m declara que so Julga. iovestido de 
um~ noln·c mis~ã.o o, nostilS coodiçõBs, d6 ora. 
0111 ílea.ntc, não rosp.Jndm·á 1is injul'ias e in-
sultos que lhe l'orern a.tirado!J. . 

Jnlga.-sc superior a. t.acs investidas e a.ppella. 
do j uizo ap:üxono.do dos contompor/Uieos 
para o da. postet•idttda, quo saber!\ fazer jus
tiça âs suas intcncõ<!s. 
D~da. osta. ligeh·a. OXl>lloacão, precisa an

nunciar ao p:~iz qne so pt•ocut•a coromettar 
m:tis nm nbu:,o no Parant~ . . 

Naqunll;~ turrJ., n opposição não tem ga
ra.ntín.s ; nãt> conta. nam com a justica. fe
dc•·aL 

Y:t.e !):\l.cntoar á Cama.ra. um aspecto da · 
~id·1. local pa.mnaonsc: o l0 supplente do 
jui·l fc<lCl·al é um nmpmgado do l!:stado. 
chefe da cobrança. d el impost.o de pa.tente 
commOI'Ciitl 9 o 2" supp!on to foi demitLido 
dtl I" csuríptnra.rio ela. Alfan<lcga de Pal'ana
~uá, a bl>m do scl'viço puhlico, em virtude 
de uma irlspccç..'lo m~ndada fazer pelo actual 
SI". Presideuto da. 1\cpubllca., quundo Minis
tro 1\a. l"a.t.e.nJ.a. no governo do Dr. Prudente 
de Mot•aos. Pot·tcncem us supplentes do juiz 
\lC secção ;:. olyga.rcllía quo domina. no Pa· . 
r<~mi.. E o Ol'B.(lol' os~á. informado de qua 86 
i1·ata ele obtor a nornoa.ção do um cunhado · .. 
do Sr. 1° Scct•eta.rio d a. Cama.ra. pt~.ra.juiz · 
fl}dot·alld. · 

E assim .iá não haverá. mais remedio al
gun~ contra os dosrnn.nJos d;\ ,lttstíça. local. 

Dttns estas pal:tvra.s, pede Hoonca pa.ra. 
m:uHI:n• <L mc&l. um pt•o.iocto sobr., promoeões 
n.) oxorcito, que fumla.menta.t•á longamente 
em oatra. o<~r.asiiio, o um requerimento do ·. 
impr>rtaocia. r.apita.l nns\.'1. hora . Não pódo· 
votm· coasc:ientumonto o t ra.ta.do do Pett·o- -
poHs, som conbacer o rclatorio llllrc!lcnt:vlo· . 
ao Gorct•no pelo Sl'· g6nern.l Olympio d"' Sil-. 
veil"<t, primeiro governador do Aot•e. 

ltequct• cópb desse impoi·ta.ntisslmo do· 
cnmen~o, poís só mn fJ,CU dP.Hc poderá. a Ca.· · 
ma1•a. julg;u• da. l e:1l<lrt.clo coro que se bouvo 
o Governo da Re1m1>lica na solução dcst.o li
tígio. 

l~t·a. o que tinha a. dizor . 
Fica sobre a mesa, até ultorior dcliburaçãot .·: 

o seguinto · 
PROJf:CTO 

o Congl·e~so Nacional decreta. : 
Art. 1, 0 0:1 ton.mto;·cmrooei!l e a.lfat>es do ·. 

exorcito, dopois de dous :,.nnos da ell'activi;.;. .. '• 
dadc nossos postos, sr.rão pt•omovillos to ·, .. ; 
posto immedjato. < 

·>j( 
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. ··,Art. 2. o O.~ aargeotos que ten~!\~ vinte i dolpho Miranda. B~neiieto de Sonz;a. I..in
annos de praça. c dom1 de otrccttvi<la.de do dolpho SorJ'3. C:tndJdo de Abreu. Lamenha 
po3t 0 podem, nos termos da. lei, reformar-s,• Lins, F.l!:r.eu Guilhel'me. Javena.l Hitler. Bar

·com as vaotugons quo competem aos om- h«?sa .Lrma., Germano Hasslocber. AD«eeo 
cio.es graduados no po3tO do alferes. . P101len:'O, Jame:; Darcy c Homem de ~ 

Pal'agra.pho unico. O f<Lvor d031te arttgo valho. 
serâ concod.ido aos. que tenham qumz~ annos Deixaram do comparecer com causa ))Ir
do p.!_'aça, ~•· d~po!s tle _um anno de sarge.n- iicipa.da. osSr3. S:i Paixoto. R:..ymuodo Nery. 
toa.çao, o offimal-mfertor, em cxa;r~e fm~o Hos.'lnna.h fiO Olit"oira. Aribur I.E:mos,. Ro
na fôrma do l'Cgula.mcnto_ quo ba.lxe com gArio de Mirand:L, Antanio Ra.st!ls. Ro.trigues 
esta lei, provat· um perrmto propa.1'0 P~'•>· Fernandes. r.uedelha Mourão. Cbristino 
fissional, demvnstrando. lJOl' . S!lUS ~s~nta.- Cru:~., Dias \' iroira., R.:lyrnunrlo .-\rllmr. Joio 
mentos, exc~plar condctuactvl~ 0 nuln~r. Gl.yoso. Thomaz Accioly. Thomaz Caval-

Al'~· 3,° FaLto o o;xa.me do, ll.l"tlgo a.ntorw; Mnli, F.duanlo Siudart, Sl!rgio S:t.boya. Ta
e ob'tula a. respectiva. approvaçã.o, os sat- vares de Lym, Eloy de Souz.'\, W..lfredo 
gentos porceb<~m uma vantagem no soldo Lo:\1, Trindade. Teixeira de Sá., José llar
corre~p~ndenm 11._? augmooto a.nnuo de uma cellinJ, )fahqoias Gonçalves. ~loreira. Alves. 
quota. Igual n. 25 "/o PrLl'~e do a.ct~u1.l, nu C(•tnelio 1la. Fon~eca, Pcc.h o Perna.m'buco, El
pl'iO:ciro anno e dos <lo anno amerJor, nos pidio Figucire.:lo. Epaminondas Gracindo. 
scgumtes. . Raymundo do Mira.n.la, Euzobio de And..-ade. 

Paragrn.pho umco. E9to augmento. só Arroxellas Ga.lvã.J. Joviniano do carvalho. 
terá.logn.r ante9 do vinto o dcpots de cinco Tost.'l., ?llilton. Bnleão Vianna, Eugenio Tou
a.nnos do pra.~·a.. rinllo, Satyro Di~, Vergoe do Abreu. Pinw 

sala. das sossõos, 14 lleja.nciro de 1904.- DanLas. COrrêa untra, Peraira. Lima.. Pao-
Al{l'cdo Varela. Uno de Souza.. 1-~-.a.m Lobo, José Boni!acio. 

E' lido, n.poia.do e posto em discussão, que Bueno d.e Paiva. IJ.3mard~ da Faria. ~fanool 
é sem deba.ta oncarrada, ficando adiada a Fnlgcnc10 .. Nommra. Iin~iolpl1o. C.wean~. 

t - o SOO"UiOGO Edmmlo Ptmeutcl, Ole.,<>al"'O Mamei, Valo19 
vo a.çao, · "' do Ca.stl'o, Fol"nando Preste3, .Azevoclo Mal'-

nEQUERlllmNTO qucs. Hermcnegildo do Moraes Filho, Ber
nardo Antonio, FraMisco Tolentinu, Abdon 
Baptista., Xavier do Va.Ile, Victorino Mon
teiro, Diogo Fortuna e C'ampos C:'lrtier. 

Roqnoiro so peça ao Govcrn~ um~ ~~pia. 
do rolatorio do general Olymptoda Sll'!_mr:t, 
commandanta das forças de occupaçao do 
Acre. 

Sala das se~sões, 14 do ja.neil•o do 1904. -
Alfredo Varela, 

Compareceram ma.ís os Srs. Enéas Mar
tins Aurelio Amorim, Passos Miranda, 
Car!'oe de Nova.es, tn1lio do Brazil, Anido do 
AIJ1•eu Bezerril Funtenellc. Yirgilio Brígida, 
I~rede;Jco Borges, Joã.o LOpc~, Fonseca .e 
Silva Pereira Rois, Pauln. o Silva, Bricw 
Filho' Poroira de Lyra, João Vieira., Esme· 
raldino Bn.ndoira, Julio de Mello, E8tacio 
Coimbra Angelo· NotiJ, Noiva., Leovígíldo 
Fil!meir~s. castro RobeiJo, Foli.1 oa~par, 
Garcia Ph•es, Augusto de Freitas, Edu~rdo 
Ra.mos Hal'orlh de Sá. Mollo Mattos, lrmou 
Machado, Bulhõos Marcial, Osca.r Uodoy, 
Augn>lto de Vasconcellos. S;L Freire, Americo 
do Albuqnorque, F.rico Coolho, Fidelis Alves, 
·Belisa.Í'io de Souza. Julio Santos, Hcnt•íquc 
Borges. Cruvcllo Cavalcanti, Carlos Tei~eira 
lltl)ndão, Ribairo Junqueil':t,. Ca.rlos Pe1~oto 
Filho PcniJ.o Filho, Fra.ncti!eO Bornardmo, 
Ada.lborto Forraz, La.mounier Godofredo. Cat 

·.mlllo So~m~s Fi.lbo, Ca.logoras, Rodolpho Pa.t· 
'xilo; Pa.dua. Rezando, Rebouças da Carva.lho, 
Costa Junior, Amaral GeS&l', Josó Lobo, Al-

' varo de Carvalho. C:~.ndido H.odrigues, Ro· 

E sem ~tnsa. o~ Srs. J~ Euzebio. &rmirio 
Gontinho. Cel:;o de Souza • .Arthur Orlando. 
Nelson de VaseonceHos, L.'luriodo Pitta. As
tolpllo Dutra., Sabino Ba.JTOOO, Bernardo de 
Campos, LeHe de Souza. Aquioo Ribeiro. 
.Mn.l'ç.'ll Escobar o Domingos MiLSCa.Mnbu. 

O Sr. Bc:zaJDnt (•)- PoJQO :l V. Ex., 
Sr. Pre.3idontJ, a. ftoez.-a. do) fazer-me sabedor 
si se acha. pradento na ~o Sr. EJu:u•do 
R11.mos, Dcpumdo IMJla B.1.hia. 

0 SR, PRESIDE!Io"TE-N'"ao, senhor. 
O Sa. BEZAlfA.T-Não se a.ch:1. presente. 
A' viRt.'l. da iorurmacão do V. Ex •• adiarei 

para quando e;JSO illustro Deputado a.qui M· 
klja. a.s obsot•vai)ÕOb que sou obrigado a tuer 
dcante ela. leitura do di.scut'BO de S. E1. bon
tcm proferido o hoja publicado no Diario do 
Oonqreuo. 

Sinto, Sr. PresldenSe. que, depois de longa 
nusencla motivada pelos meus incommodos 
de saudo, no dia. ctn quo. hontem.aincla. com 
sacritlcio, eotnp:u·eci .ll'll'a comprimento do 
um dtwer que considero l'igoroso,me .whil.S30 
envolvido em um de~\grodavol incidente. 
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& &allto m:W o lruneot.o hoje, qll3.odo vejo 
qae., Je11111Clo o Dituio do Coragraso. se me 
au.nlnae Jn}ael que longe ostit"c da repro
l!elt&ar boatem. trnnsfignrnndo·sc·mn do vi
etim& ~da. e qoa so dcfo:m1e em uru 
treelouead.D pNVOC-ldor. 

Umito-mo. Sr. P~illento, a csw con:-.i
~ porque darej3 r.~rer em taca do 
honrado re~b.nto da lhbi~ as consi
derações a que sou obrigado. á vista da. 
publica~o do seu discurso, para que dos 
.AJuwes ~iem. ao> la.olo do seu discw-so as
úm D»iirleado, os mea3 protestos c as mi
nbuco~. 

Toobo dito. 

O Sr. Presitlente- Oavo docla
nr ao aobt'O Dcpnt..1-lo que, mantendo o do
eoro da C:ls:t, a Mesa n3.o p Jderia nun<n 
consootir quo o nobre Dapntado, 011 qual
quer oo&ro e:>llo_,n:t. f~a olfendi•Jll, s€!m qua 
ímmodiai3men~ deix~ do exigir a reti
rada. da offeDA. 

O oobre Dcput:ldll pela Bahia <leu todas 
as explicações a V. Ex. c á CauuJ.ra, dccla.
raod<J tcrminaniemcntc r1ue não tínha. o 
íntuUo do molcs~r o nobre ooputado. 

.!.' t"ista dis~~. considero o inci•lentu dnJo. 

08r." Deza~nat(·)-Y. Kt . mepm·
mi~tir.f. qno aind~ iosi:!t.a. Sou o primeiro a. 
dar o $esteolouho du modo imparcial com 
que V. Es. d05.11Dp~oba. as suas bom·osis<>i· 
mas o ~~is incumbencias dc.;sa. cadeira; 
soa o prtmearo a dar o te.:;temunlm da. maí:i 
plcoagarantiaque dl. parto do V. Ex. en
cootro, oio ~ó par-.l o rrup3ito :i. minha 
pessoa, como ;i; dos mcu3 dignos collega.5 e 
ao decOro deii\3. Carnal':\. (Jlui'to bem.} 

Cteio bem quo si o incideot~. provocado 
}Jeb facilidado COtn <JUC o honrado Deputado 
pela Bahia, a quem me fHt:.~u referi ndo, se 
eonuma eolloear superior !L toJos quantos 
clclln 88 acarcam no debato, não tív~se ter
minado pel.1. CórJLta por quo to:.-mbou, ret.i
~do ~ti Dop:t~o ~do quua~o de aggre~
mvo e de ofTcnsivo pJdia. czi;~tir nas pa.la.vrazl 
qae me havia. dirigido, v. Ex. teria. o.cudilo 
e1u gar;unia do decoro da. Ca.rMra. e do 
Depuca.:.lo menos considera., lo . p ::lo seu co l
lega., para exigir aqu~na rct.ract.a~ão. 

Des.1o. pi)rém., que. c:1bindo e n sl c doante 
do3 pronunei:unentos dos mcusilhts~res col
legas,. qu& nes~ momenw agr~deç.J, o ho~
rado Depu~o espont3.neamco~ rcz a I'6~l
rada do tudo quanto menos par-lamentar e 
dec;>roso havia. no seu di5elll'50, a mi~o uo 
V. Es. não põda ser sinão a. que foi. 

Dou te.J\Cmuobo do quo V. Ex. cumpriu o 
seu dover. 

v. Ex •• _Porém, vei·iJlcará., lendo, o. quij 
tive occa!lia.o do fa?.er, o discurso do nobre , . . 
Deputado, publicado no Diario do Cotagrtw;o, 
que in,·et•tida.s estã.o as posiçõo~, paraeendo 
que fui eu o aggres'o~ . Aquillo . que 
o honrado Depu~ado disse o que mo mclin~ 
drou foi motivo de reparo pol' pa.rte do. al- . 
guns oollcgas. o eniro oll()S do meu digno 
amigo e compa.nhairo de represontaçio, o . , . 
Sr. Cru,·eiJo Cavalcanti. , · 

Para. concluir, pot•que niio posso prose
anil• devi !lo ao meu esti.Lilo ue sa.ude, redirei 
~pen~ que os papeis furam . inver~dos; na. 
publlcaç3.o do S•)U discnt•Jo s. Ex. altarou 
tudo quaol;o havia. dc menos parlamentar o 
aggressivo á. minha possoa. (illuilo bem,) 

O t!h•. Presidente- Si não b.a. 
rna.is quem peç:t a J?:Lla.vra. nu. l~ot·a. llo expe· 
dionto. von p~s[l,r a Ol'(lcm do d1a.. (Pattm.) 

Suspendo a. sc~o por cinco minut,)S, afim· 
de se t;otil'o.rcm os e~pcct."\.doros para co
meçar• a sessão secreta. · 

V ao n. impriJuil· o seguioto 
PROJElCTO 

N. 2-1904 
Aulori.:;a o Go~en10 a prom~vcr a consz,·ucção 

de um« est1·ada. de ferro qntr'e as cidades 
de Cawia$ o 8, Luiz, no Estado do M<n-anlwo, 
nas comliçües qtte estabelece. 

(Do Senado) 

O Congt•esso Na.ciooa.l resolve: 
Art. t.o E' o Gove1•no a.utorize.do a. pro· 

mover a. constrncção do urna. estrada da 
filrro on~ro as cidades do Caxias e S. Luiz, 
no E:~ta.do do Maranhão, f:r.zoodo a. obra por 
administração on contracta.ndo o. cõosttuct;io' 
por meio de títulos amortl%a.vois em 33 
a.noos, ttue o Governo em\ttirá., venoendo 
juros de 5 ~'o em pa.pal ou 4 "• em ~uro, e 
devendo a. cstt·a.da, depois de coostrmda., ser 
arrendada., media.nto commrreocia publica. 

§ 1 . o E!'l>~t'tl tiJulos h·ão saado entraguGS a.o· 
cQnt.racbn~e. meni!a.hnente, ~ propJrçito que 
forem send•J recobid11.s as obras, e:tlcula.do ~ 
seu custo pelas medições feltllS e pelas um
dades de Pl'eços do orçamento approvado, 
reservados lO % para. garantia. da. conserva-
ção das mesmas obras . . 

§ 2. o A imporia. nela. total das obras s_erá. . 
baseada. no custo médio de 40:000$ por k.tlo- · 
metro . · • -

1
. d · 

Art. 2.o A ostra.da poderá. ser tn eta a. em . 
qualquer dos pontos extremos, ou em ambos · · 
a.o mesmo tempo, a.travess~rá. a ~na. qun 
fica entre os valles dos rMl lt:lpteurll e · 
Mcarim e p:lSSará pela villa do Rolnri~. 
1eodo entre eab villa e a cidade ~e S. Lu1z ·· 
o tra.Q&do que for mais a.pprroin.do para. at.- · 
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tender com facilidade, a CJU<lJquor tempo. ao O S1·. Pretilideute- Designo para 
sel'Viço do por·to úe Ita11n1. amanhã a seguínoe or.lcm do dia: 

Paratrra.p!J~ ?nico. -~m . Caxi~ ~~~ar-~~~ba Continuação fia <fueu.~o uníca do pro-
olla. á. linha lEU rea. do:J,a c~.uld~ .~ c.~Jum. as. jec;...~ 0 • 1, do 19.11, :~.ppl'Ql"a.n;Jo o tn~ de 

SeoaJo Fmlea·a.l, 8 do Janetro da 1004.- l7 de nowmbro tle l'Jt.«U c.ntro o Bruil e a 
José G, Pinhcit'Q .Machado, Vicc-Prcsidcnt,J Bolivia. 
do Senado.-Joalti.m d'O . Cahmda, 1° Sccre-
ta.rio,-Ht:n>·ique ela Siltm Uoufínho, 2'> Se- Suspende-ss a ~es:-á•1 a I hl)ra o 30 miouu 
crotario. da t~rde. 

Prcsidcnci.a do sr. l'<IUlll G•JitltaT<i_cs 

du.~ d • $'llldc, Cl•lll},al'l-'C'Cr a aclaa.l ;;essão 
oxil·a(ll'·!inarin, ~olíf'i L.'l. 3 p~.is.l liceoça.
A' C,ommis..~o de Pt·1' ~1l:l ; o Po1ct"C3. 

1.Jo Sr. )0 Sc:tl"'·i.~:i·> d() ~;l'lr.>, do 1.& d•> 
corrontc, tr.~n~mittind•l dodtlamcntc sane· 
cionatlas, 3S re.-;{1hi\'Ú·l3 •19 ü.~u<;r~SS<J ?\acio· 
íl11, .'ltnm·:zaudo a alocrtm-.. d~ ercditt» de 
G8:7GI~51, pa.l'.\ l't'-"iiluit;.in do imposws !!O
bro ,·cncimcn\'1~. tb\·i·li\ a \·ario~ minWtro.; 
:li•&sent;]ti!•B liu ~upl'emf'l 'frilJI;nal Federal 
e 1l~ l:~H5..'>'6~. 11ara veeorrcr oo Jll.t,"'3Dlento 
1lo orJ.~n:Wo quo cum}lCtn ao me;;tro dilo ()m
ciila Jo obrAs hranca5 llo cstincw ArBeoê\1 
th.~ Guerra. do ~<:,-t.."ldo da. Hahia. An(.(Jnio Bento 
Guimariica u ('Jl\·Jando um de ca;la um dos 
l't'!tpcclivog autngr;~plwa.-lutcirada; a?ebi
vem·su os :~Ul.o;!r:tpho:~. 

DCJ mesmo ,.rnliut•, d~ itmal •lat:\, 'ra.nsmit
tinclo t.lcvitlamt:f\~ :<i~nccivna,los. os autogra· 
phos 1Jas l'C:;oluçõc.J do Con:;ru;:so NaeíonaJ. 
crcando na. scc,·ão do Llis l'ict.o fo'oJcr;,l m3is 
uma ViU\~ do j;1iz, o autorizando o ~>crno 
a. eedor ao Instituto do Protc:eção c ,\:ssis
tonc:ia. ;llnf.1.nei:L do lHo Jo Janch•o um dos 
pl'Oftl'los n:teluoa. :s cxt;tcntos nesta. Capital. 
-lll~eh-ada; a.rchivo·sc o au~ogr.•pbo. 

Ao meio-dia. procedo-se (L chamada a CJilC 
rm;pomlom us Srs. Paula. Guimarães, Menear 
GuimaJ·àc8, \Vandcrlcy de Mcocloo('a, Joa
f.Juim Pi1•cs, Antero Botelho, Eoéns Mat·tim, 
l,uiz DomiugiJ(.•S, Gonçalo Sout(), Pcrch·a H eis. 
Allonso Gu~ta, Rodrigues Vo1·ía, l,.cJisl,cllo 
Frcil'o. Domingo!! Guimar··~c~. Gar<.i:L !'ires, 
Alvos BnrboEa, 'J'(I]Cntino do~ &tn'-0~. Eduardo 
namos, p~~l'1Ulll(l:f 1\font~•nP:.T(), HOIII'i!!'UOS 
S.'lldanha, llcrna.J•do llot·La, l\lorcirn {1ort•cs. 
Horcllia. do Sâ., S;.\. Vl'circ, .\me rico ti. o .\ \\m
<fUONjUC, João Baptist·1. Galvão Baptista, 
S,lva Ctwtro. Ma.uricio do Alll·cu.Oilvcíl'tl Pt· 
guolredo, Viria.to Mascn.l'cnha.;;. Bm·n:u·do 
Monteiro. Gastão da Cunha, Ribf!Íro Jun
quoira., Carlos Peixoto Filho. Oa ' ' Ítl Caw
plsU..., Júlio Luiz Alvo!!, AdaliJert.o Fcr1·az. 
Antonio Zacat•ittS, Lamounicr Godofrcdo, Ca
miHo Soares I•'ilho, Call)gcras, C;u•Jog OLt.oni, 
Carvalho Britto, Moreira d<L Silva, .Tosuino 
Ca•·doso, Dumiugues do Castro, Fmncisco Uo· 
mcil-o, Yalois do Ci\stro, Costa. Junior. Al'nol· 
pho Azovedo, l~erna.ndo Prostcs, gtoy Cha.· 
ves, F~·ancísco Malta, /dv1u·o do Gat•valho, 
Candído Rodrigues, U.odolpho Mil'an!la, Costa 
Notto, Lindolpho Sm•I•;t, C:\Odiúo do AIH·ou, 
Cttrlos Cava.lcanti, Paula Ramos, lmscu Gui· 
lhm~mc, Allgclo Pinhcim, Jn.wcH D;u·cy, Cas· 
slano do Nasr.imcnto, Vc·sJ>:l.siano Jo Albll· 
qnorquo e Alfredo Ya.rola. " 

Uo mesmo scnhüi', de igual data, tmusmit
f,índo tl'c<l au to;ll'aptws das I·osoluçõcs do 
fiO Congrc;;so Xaeional, s:tnccionadn~. cone~· 
<lendo :t pensão mensal do 300$ a D. !\Ia.rtina 
G .nscnsot'l) 'Vanuenkolk; out.m, creando 
uma mo,a do :•enrla>~ elo l" orJcm um Relia 
Vio~ta, I(!:JLaclo (ll~ M::r.l;il) G!'usso, c out1•a auto· · 
dzando a abertnr:\ !lo credito J.e 30(1:1·1~880, 
supplomcntar ·~ rnl>rica 1~•-lmpl'cnsa. Nacio· 
na.l o mm·io 0/ficial-do art. 25 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de HJ02.-Inteiradn.; at·· 
chivcm-so os auto:;1·a.phos. 

Abro.so a. so:;si\o. 
B' lidn. o 11om debato app1•ovada. a. actu. da. 

I!Ci\~ã;) a.ntoecdcntc. 
Pi.\ssa.-sc ao Ollpodionto. 

O li!J•·· Alencu1• Gnhn•u·ue8 
(1~ Scc,•cim•t'o) proe~dc (L leitura. do sc
gnint() 

f~XPi~OI~Nm Oo me~mo senhor, do iuua.l data, tt•ansmit· 
tlndo um exemplar de c:ula. um ((Os autogra
pllo.tf, rofa~ivos li.3 resolucõl'S {lo CongreS!o 
Nu.ciona.l, já ~anccíona.!.l.as, autorizando a 

Offlaits: 
Do S1•. Doputado :Míl.l'Ci\1 EscohitP, com

muni.<laudu qne não podontio, por 1ncommo-
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alroerhzra d~J crc.Jito de -47~624 Jla.t>a paga~ 
meoto do ex-m~-trc do gymnasticJ. da c'C
tmen eompa.ohi~ de ~pr--Juditt>s artifices do 
Arseual do Gn··rra de ~lat"J Gro.ss,.,, .João 
l'iepomae~mo c outrJ. ·le I ::-:63$ Jt •.ra pa!!a· 
meat.o de '\""Cn~im~nto~ 1)!: .! campc~.em -ao 
gnard3 d., c:ttlndo Ar·,:cn:tl d :~ ~ ~·wrr.~ de 
l't'ro3Dlbnco Man~l Fr:mcis.:o J:\ :'ilva.-In
tci:::ub; arcbh't>fllaSC os aur.~graphos . 

[),) Mmisterio das Robço1e$ E.st~riorc.-<. de 
H do c.orrentc. cn,·ianJ(•. ar1rn ,}c <ru;.>, si jul
;..r.lr oonrcniaotc. ~ja distriimido cntrJ o!! 
Sl'S. J>epDtldOS, 215 excmpb.1 ~5 d :! Hltl fe)· 
lhe.>w inthul:ldo- Sub:.-rauia c .\~rc,- t"OU· 
1endo 11:m c ;tutb tio Sr. lk . .lc,sé lzh.loro 
2Jartin.s Juni1•r. cat!.mlr.uico n•~ F:!culdade 
de Hireito do Redfe.-.-\gt-:d('<;-:t-w. 

Do ~lini!:ierio d:~. Faz•:nda, 1.h~ 1:: do cor
l't'ntc. sati,;faz<c>nJ•.J =t J~!I]IIÍ· 'c;-io de;:&.~ Ca
J'D3.ro, no «Jffieb n. 3:!1. de 7 ''o outubm pro
::ctimo úntlQ.- A '1ncn1 f;z a l"Cti td~i{'âo. (A' 
Commi~!.J 11-~ l>eos'J•: :> c Cv!l ·a,;.) 

C<Jmpa.rcccm mais u~ ~:-.;. . ~;i. h·isoto. 
.Aurolio .-\morim. P;>,;sQ$ ~lil<LOt.h. C;u·lo~ de 
~ur.lc:J. lJ:lJio du Br::L.Zil. . \ntoniu J;;u.t03. 
Urh:un S:mtos, ..\nizio de ,i. :,r;::u, BL>zt•rri!. 
F ... -ntcocUc. ~ets.:v Sá. Ft'OJ.,J·ico Búrge;, 
Joio Lopes, F!ln.cc::t. c Si!Ya, .\bJ!r.n :.Iilancz. 
Brício Filbo. P.·reir.t. de Lyra, .Juà•' Vicir;l, 
.t:.:;mera.ldino &ndeir.t, "\ ngelo Pwltdrv. Oli
To.ira \'ilfladtio, Lt•o\·i:!ilJo Filgut·ira~. t'clix 
Gaspar, .MareoUoo ;\loura. J:-:>é Mou~~rJ1m, 
(;aldiuo Lorctu, 11-ineu Ma··loado. Xt•lfon de 
V:tscoacellos, Dulllõe.:; ~larcmJ, U:>car Godoy, 
Erioo Coelbo. FideHs .Alves, iielisa:·ío tlc 
Scuz'l, Julio Santos, Henrique Horp;•:s. rt·u
YflllO CaYalc.·mti, Carlcr5 Tcixclt·~ lka.nd1io, 
Francisco Veiga, Penido Filho, i"l'anebco 
Hcrn:~.rdino, Carncil'u Jc Rczcotle, I.eonol 
Filho, \Vcncesl<ío llraz. Rodolpl1o l'aixão. 
Pa.Uua Rezonde, Oaluão Cat•ralhal, Rcbuuç;<s 
do ca.rvalho, Fcrroirn llt-a.ga, Jus<l Lobt>, 
Pautino Carlos, Joaquim Ttlixeil'a. B1·am!.ão, 
Rcucdicto do Souzn., L:tmcnba. Lins, Sva.1·os 
-los Snntos, Juvcnal Miller, B<~.l'bosl!. Lima c 
Homero do Cal'valho. . 

Deixu.m de comparoco1' com c:n1sa. particí
pa.da. os Srs. IW..ymundo Ncry, llosannah de 
Oliveira, ArtllUr Lcmol!. Rogm·w 1lo 1Ií· 
ra.nda, Rodrigut~s t'ornandcs, Gucddha. Mou· 
rão. Chl'lstino Cruz, Dias Vici.l';t, l l<tymnmlo 
Al'Lhur, Joiio Oayo~o. Thomaz Accíoly, Tho
maz Ca.valcanLi, Eduat;do SLudm·t, Soi•gio 
Sa.boya., Ta.va.1·ca do Lym, Eloy do Souza, 
\Vall'red<> Leal, Trind~dc, Tcixuira do Sú., 
José Ma.rcellino, Ma.Ia.quias Gonçalves, Mo· 
rcira Alvos, Julio de Mello, Comolio da 
Ponsoctt , Porlro PormLmbuco, Elpídto Fi· 
gneit·etlo, Epu.minon•la.g Gl'acimlo, R!tymundo 
do Mir.:~onda., Euzebio de Audt'a.lle, Arro 
:.:ellas Galvão, Jovinia.no f]e Ca.t•vo.Jho, Ncíva., 
Cast1•o Rebl)llo, ·rost<.t, Milton, Bulcio 

~·. 

Vi:lnna. Eugenio Tourinho, Sa.tyro Dias, 
Vot•,2'no de Abreu, Augusto de Freitas, Pinto 
D;m\as. Rodri,'!ucs Lima, Corrêa. Dutra, Be~ 
zamat, Pereir;t Lima, Pa.ullno de Souza, 
b:sto\'am Lobo, Jos~ Bonifacio, João Luiz. 
Bueno do Paiva, Bcrna.1·des do Faria, Hen~ 
riquc Salles. Manoel Fulgeoclo, Nogueira, 
Liudolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Ole· 
~a1•lo Maciel, Azoveclo Marques, Hennenea 
,zildo tio l\Iorac.~ Filho, Dcrn&I·do Antonio. 
Fr.~ucisco Tolontino, AMon Da.ptista, Ma.r
ç :\1 Escolm.r. Xavic:n• elo Vallo, Victol'ino 
~tontciro, Diogo Fortuna o Campos Ca:rticr. 

E SO:Jl caus1. os Srs. José Euzobio, Virgilio 
B1•igitlo, Pa.ula. e Silva., Ermirio coutinbo, 
Celso de Souza, Estacio Coimbra, Arthm• 
Orland•), Mello "ratto:,:, Augusto da Vascon
cellos, L:l.urindo Pitta, Astolpho Dutra., Sa.
bino Da.rros'), Bernardo de Campos, Ama.ral 
Ccsw, Leito de Souza, Aqnino Ribl'iro, Gol'· 
mano íh-;;;lochor o Domingos Mascarenhas. 

O St· . Alval'o de Carvalho
St•. PJ·esitlüa tc, lamento quo me seja. dada. a. 
pa.lavl'a nc.~tc momento, qnnndo a.qucllo quo 
mo tlett mvtivo n. 'lue eu suba. á tribuno. não 
~o acha. jll'(J>onto. 

Xiio :;into hojn. como não senti hontcm, 
qu;mdo o.:cupm est.a. tribumt 1\al'tl, tratar do 
i.'.!Ual assumplo, cons•.rangimonto algum. 

· T1·a~o :~ mesma disposição de espírito qua 
então ti-azia. O rcapcito que devo :1. mim 
J11'uprio, c que dc,·o li. Ca.mara. dos DopU· 
taclos, me impoz o devei.' do fallar nos tor
mos em quo o fiz e de !jUO foi terLcmunht\ a. 
Ca.m:\I'~L tutt,ira, quo assistiu A defesa que 
então pr01luú tlo Sr. nornat•dinv de Campos. 

IIoutcm, vor motiYo do todos conhecido, 
cu não devi:.~. ;~té comparecei' a esta casa. 

Vinllo mais tarde:~ ella., fui surprehendido 
}lOI' noticias v,tgas do uma aggressão a mim 
fnita., cujos termos cu não tinha. o direito do 
dcfinil• ncnt de a.crcd ita.r sinão dopais de bem · 
OX})l'CSSOS. 

IIojo, tivo occa.sião de Ior oro um dos jor· 
naog df'.st.a. Capital os termos da aggressão. 
Sinto-me feliz por affirma1• ainda. uma. ve'l. 
quo. no nxcrcicio dos mandatos de qua tenho 
sido portado!', nunca a minha pessoa. esteve 
em jogo pat•a. dotormínu.t• nro só acto. 

Fosso a. f[U&Sião meramente _pessoal e a. 
csLo. bom ou não fall:\ria. ti. Ca.mara. 

Sr. Presiuen te, nã.o cspet•o elogios. n~ 
quot•o a condeaccndcncia do St·. Deputado a. 
c1uem 1•espontlo. Desde que olle aqui, des
va.ll'ado, <~J!pa.t·ccou, contra ello mo oppu~. 
Os ~·ens elogios, como os seus insultos, para · 
mim nada. :;lgoifica.m . 

AIIlrmol, quamlo aqui fallci, que ell6 
era um consoíonte, ol'a. portador de um 
ma.nd3.to l:l esse manda.to ó o da domolioão 
dessa obra para a qua.l. todos tro.balballios, 
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Agra.<lr.ria, portanto, o. S. Kt. quo ou 
· acceitasstJ n. agre:lsão hontom feita pelu Indo 

· possoa.I, o, u~n.ll<lo mn.is uma vez do va.lol' 
de quo disponho, dés.'m 1ogal' a um pugilato 
que mais uma. vez seria uma triste scena 
pasgadn. na ca.sa. do.~ repl'ci!Ont:tntos da Na
t;ão ; ma.s, Sr. Pro.ii(lonte, possoa.l a questão, 
011 não 1~ encararia.. Lembro, por·óm, a. 
V. Ex. ctue, Cfuando fitlloi, fi r. um appe!lo â 
Ça.mam. dos Deputado!;, :í. C<>rnmiisão do Po· 
licfa dru;ta. Casa. o dis:lo : Sonhor•cs, so1•ú. 
possivol que a tt•ibun:~ da Cn.mu.r:L dos Depu
l.'l.doll so converta em pol.om•inho do todos 
os homens publicos d<\ Nação ~ E }Jc,li então 
<J concurso th C<~rnai'a. dos Ocpu~a.dos; pedi 
espaclalmonto o conctuso da, Commis!;"ã.o de 
Policia dcsttt CastL pat·u. cohíbll• os abusos que 
sa !lava.m. 

Honlum o que aqui a~ passou r1.1foriu-se a 
mlm. 

. Dovo declaral' a V. Ex. que os Jaços dn 
ruspeHo que me prondom a. V. l~:<., quo ó o 
chefe da. Coromi!Hão de Policia, tnc dã.o o 
tlireito ~In dizer quo. s;mdo uma. questão 
pos~oal, e!llla intot•venção está. dispensad:L ; 
mas, um<t voz que faço es:>a dispons:t, tr.nh, 
o dh•elto do I'ecla.mn.t• do n;J \'O. Roftích bem 
V. Ex. e n. Camltrrt dos Deputado~. 'J"udo quo 
ou affi1•mel u.qui fol em <lefciJ<t de um homem 
publico 1•roceJ'C da ltepuiJJica, Jo~u trouxo 
aocumen~s 

Hontcm, claqur.lla trilmna., alguom fdllou 
o não destruiu uma só da'l minhas aff1rma· 
tiva.s ; foi o melhor autor do hymno da vi· 
ctoría. que cu quoria. conquí:iktr, porque se 
limitou apenag a uma aggrcllsão pr..3soal. 

Uu Sa. DEPUTADO -- Apoiado. 
. 0 Sn. ATNAIW DI~ CARVALHO- Mas,- ao 

terminal' o meu disarll'so do onl.ão, eu dizia.: 
nós, a. b:~.ncada. pa.ulista, não consonth·cmos 
nn. aggressão a um reprcsenl.:~.nto do podor 
publico do Estado tle S. Paulo. 
. J.:SI.n. n.ffil·mativa, Se. Pr~sitlonto, per· 
mitta-me V. Ex:. quo eu n. fi~çn. hoje de 
novo. Quem pcsso:\lmonl.n tanto SJ ames· 

. : quinha, tem o direi"to do crescer. como l'O
presenhnte do Bstado do S. Pn.ulo, pm·11 
vos am1•mar: llú:il não consont.iromos; mu.s 

. quando eu 11i~so nl10 consclllhmwJ, diria.: 
consontiremos llBllllilO dos to1•mos Jogaos 
quo o rogimento nos fo1•ncce ; e desiles 
meios havomos do la.nçar mão, assim como 
do outros quo.seja.m preciso.~ , um;t voz que o 

·· Deput.1.do a· quem me refi r•> declarou c1uo ia 
prosoguir na. campanha QU3 hontem inter· 
l'Qrnpeu. (Muito bem; muito bem. O oradm· 
é oomprimentaclo po1· varlos Srs. DeJ)U-
tadoa,) · . · 

do cnmpril' com o dever que lhe incumbe 
pelo Reglmeuto o pelas tradlçõas dos!.a casa. 

li•m tem inte••rumiJi o Sl' . Doputa.tlu pelo 
Rio Ora.nde, declarando l}UU ullo não podlil. 
proseguir, usando dos termo:! (lue tiniu em· 
preg:~tlo. 

O -S!t. PARANHos Mo~TBN~ano- E' uma 
vordat!o. 

O Slt, CosTA JUNIOR-As injurias aqui 
a.s!la.Mdas vão p.:tra os· jo1·o~_çs c, á.~ vezes, 
para os Annae$. ·- -···· · · · 

O S1t. PnESIOt-.:NTE-0 Dúbrc Deputado não 
tem razão, porqun a Mesa. não tem interfe· 
rcncia. 11:1 im11rcnsa tlcst.a Capital. As pal~vras 
lH'oforirla.s }Joio Sr. Deputado pelo Rio Orando 
a <tu o se refel'e o Sr. Do}mt<tdo por S. Paulo, 
conformo o twt. 18-e d.o Regimento, só po:lorn 
Mlt' uHa.~ pelo P1·e-;idr:.nte desta. Casa, 

UM SR.-Dii!PUrAno-Aiu.:la hontam foram 
uitM e repetidas~- - · 

0 SR.. PLU:SlDI~NTE-Só po.icm ser ditas . 
pelo PL'CSidente do.'lt<~ Ca!:Sa. c foi por is3o que 
chamei viva.mcnt:~ a attcnção do Deputado 
pelo Rio Grande do tlul <tuand•> as proferiu. 

Devo dizer ainda ao Sl'. Da}mtado por São· 
Paulo quo :;;. Ex. é testemunha. c acaba. 
mosmo da JoGlarar que confia mt Mesa. para. 
manter a Ol'dcm e o decoro nesta Oa.sJ. •. 

O S1·. Deputado p(}lo n.io Grande do Sul 
não tinha ncces.>idado de profel'il' as pa.la.
Vl'ttS quo ha pouco se dis~o quo ttnha.m sido. 
publicadas na. impromm., nã.J no Diarici· do 
COJt.fJYCSSfl , do que, por si só, manteria a ·Ii
berd<l.•.le da tt•i1Jun3.; S. Ex. não precisava. 
fa.z;,r cs~a. dcclo.t•ação, porque é o que ::;empre 
tem feito, talvez com nlmia tolera.ncia, o 
Pt·esidante desta Cas:t.. . 

Aind:;t hontem, p~róm, tive occasiã.o de 
t•opettr ao St'. Deputu.1io pelo Rio Grande, 
que, mantendo a Iibsrdade d~L trihuna, a Mo~a. 
a.h3olntn.mentc não póde conseoth• o prohíbe 
terminantemente a.lib~rdade da. injuria.. 

Estou c·Jrto do quo o Sr. Deputado pol' São 
Paulo, quaotio repetiu as palavras que_ pt•o
torin no sou discm'So anteriol'-quo a repro
scntt~çã.o p:.r.ulista. h:tvia. 1lo,pot• t·Jdos os meio~ 
cohiblr que exco~sos se dt1ssem ne;3ta Ca-;a
rcferin.-lle o.os moios quo o Regimento faculta. 
a. qua.lquor 81·. Doputado c conftU.ndo na into
grhla.rla tla. Mesa. 

Affirllio ainda. uma. vez quo S\} me senth· 
falh > da couflanç:t da Casa o som a for~a 
nocossaria pa.l'a. rua.ntor o decoro do:sta Ca3a; 
deixarei esta. cadeira a outro de mais valor c 
confiança dõ\ Ca.mam. 

P1•ocnro proccie•· com a hopu•cia.lidada 
nx.igi !a pelo Regimento c pelos .dtweros que 
ma in'lttlll bom na p .'03idonoia. da. Càs.l.~ .. 

o Stt . CosTA .JuNroa -Ning11om contestou 
isso. 

· O Sr. Protd•.len"to- A :Mosa. deve O Sa. Pli"P-smr.:NTE - ••• pt•ocm•o consc~- . 
declarar a.o nobre Deputa.(lo que nã.o (lcixouvar a calma, nestaca.deira; mantendo quanto 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:00+ Página4 de 4 

~ . -. ''+ . 
SESSOEs· EXTUAORPINARJAS 

possivel o respeito mutuo, as tlefet•cncio.s 
rociprMas ontre oB Srs. Dc}lU~a.tlos; 3.ssim 

· contiuaroi omqnan~o tiv-c1· a. c:>nflança. u<~ 
Ca.mara.. 

Dovo nladu, ::wcreso1mta.r que as palavr•as 
proferidas hontom"e quo, C.)mo In pouco 
dis~. só o Presidente lla Casa., do accordo 
com o :wt. 182 do Regimento, tom o direito 
de proforir em r•elaçã.o a. qualquer Sr. Depu
ta•fo que se excJda, não tlguParão nos 
Annaes. 

O SR. ALl~REDO VARF.r~A - V. Ex. !liL 
licença. para uma pergunta? 

O SR. PREsmENTF..- V. Ex. pa(lC a pa.
laYr<t ~ •.• 

0 SR. ALFREDO V AREI, ti. - Uma. simplos 
pargunta. : si figm•arão tambem nos An
naes as pa.la.vras pl'of'uridas em relação ao 
Deputado que ora. ostá na t1•ibuna.? Pel'guntc 
a. V. Ex. isso-

O SR, PRESIDENTE-V. Ex. pergunta., em 
relação ao nob1•c DepLttl.do por S. Paulo,
pa.la.vras injul'iosas ? 

0 Sn.. ALFR.EDO V ARELA -Injuriosis.simas, 
Exm .. Pego a. ptdav1·a pela ordem. 

O Sn.. PRESIDENTE -A Mesa não ouviu 
essas injurias. Tem a. p·,.(ann. u nout·c DclJU
ta.do. 

O Sr. AH't•4~(l() V:u~ein VOJU 
affirmar ds novo quo lhe foram assa.cadas 
pesadíssimas injurias o protcstnr agm•a 
contr::t asseveraç-ões do um jorn.11 tio qne lhe 

. fôra tolhid11. a pa.l:tvra_ nissc turio qnantn 
tinha. tt dizer. (Trocam-se violentos apal'l6s
O St<. Presidente reclama m·dcm. Rdna con· 
fusúo e o 81·. Presi.dc11le suspende n st~ssúo ale 
gtcc se n:s!alJeleça a ordellL} 

Suspoudo S.J a stlss:i'l lls 12 homs o -15 ml· 
nu tos. 

A's 12 horas a 48 minutos roa.bl'n-so a 
soss1o. 

O Sr. PJ:Oesi.Jente- A Mes:\ ht 
menta. incidentes da ordem rlo quo sa acaba 
de da1', iucidento.'l que absolutàmcuto nã.o 
de>' em continua r. (Apoiados.) 

O SR. JESUlNO CARDogo (com energia) 
Mui1;o bem ! gsta ê a vní•da.de : não podem 
continuar e não continuarão ! 

0 SR.. ALFREDO YARELA - Sr. Pl'OSh.lcn
. t<i, está. substitnid 1 a. a.utOl'idade de V. l~X. e 

da Meaa ! ... (T,·oca-m-se muitos apm,tcs.) 
O Sa. PnE;SIDFNTE- Attonçã.o! Não se 

llóde pertu1'bar assim os tJ•a.!Ja.I h os d!L Casa; 
l'oclamo órJcm o é preciso que clla. se mn.n-:
tenha.! (Mttilo bem; mu-ito fJem!) 

O Sr. Eduardo Banu)s - Peço 
a. pa.Javl'a.. · 

Vcl.t 

O !§r, Pl-~esi<lent.e- Tom a tmla
vra o SI', Eduardo Ra.mos. 

O Sr. l~llu.nrdo RaiUoS (') -· 
~k. Pre.:Jidontr~, tod;) o incidente que, lamen
twelmontc, acaba •lc ter logar, rcsultQu do 
não ter v. Ex. ou,•illo o meu pedido da pa· 
Iana, fci~o ha. vouco. Ttldo isso, provavol· 
mento, scr•i:t conjurado: ou ia intm·por uma. 
pm•gu.nta sedativa. no meio dessa. ebulição 
de :tnJmos, quo toJos nóg deploramos, 

Hontom, Sl'. Presidente, V. Ex. ouviu 
uma porgunta. do illw~trc Deputa .. lo Sr. Re
za.mM, a. qual f,)i n. seguinto : «Si eu mo 
acht\Va. presento no l'Ccinto ? ~o 

Chogvu a. minha vo:r. do pJrgnntrw a. V.Ex.: 
ostti preson~o, p;)rvclltura, no roi!Into, o 
S1•, BGza.nu~ t P. ( 1 'a asa. ) · 

J•:!ltou f.erguntu.udo a V. Ex., Sr. Presi· 
dt'ntu. si o fS1'. B.!.Zi.Lillat so aclu neste ro· 
cinto. 

o Srt. l'RESIDE;-iTE - Não, sonho!'. 
ü Sn.. I~uUARDO ltAMOS- Não ost;t no 1·c~ 

einto ~ Neste aaso, dc:s:1jo lflte tlqut' con~ign'l;-· 
tlú qur cu mu. aclwt aqui no momento ut1l 
nm quo S. gJc pxlcrin desonvol vm· as obsor
vnçõo~ quo :rromc:ttou hont~m f<UlCI'; o t:u_!to 
mfliS nccessat•i:\ l~ esta. nHnh:1 dc>cl:J.1'ac.w, 
q·uanta, Sr. Pmsidrnto, por mot ivos su
p1wiorcs t1 minha Yont:Hhl, cbogo scmpro ;í.s 
sessõefl desta Ca~a um pouco retarda(la.mento. 
A~sim. Sr; Pt•csidonto, aqui me acho. pro· 

nuneia.nd•J o volho tc:do btino, que V. J!:x
!ão lmm cuuh·tc-J - 'lliO[Ji.5tro obtempe1:m's 
accer.lo. E não 1\CCl'Csccnto Jletihwu.s 1lJrHamt 

llm'quo isLu fica. para dCJ?ois. . 
Toaho concluiclo. (Mudo bem; mtulo bem.) 

o Sr. ~"-H"t•e(lo Va.rela. vem IÍ 
tribuna }Hl'(~ ponderar á Camam qtiC so 
tot•na indüpcns.~vcl a. n.pprova.~ã.o do requc
rimon Lo h ontem apresont:\do, e~n que. suli· 
cita.va. do Presidente do. ReplllJhca. cópliio do 
rolatoJ•iu du illustrc gcnCI'al Olympio d:~ 
Silveü·n. E se lhe atigurn. inllisp~nsavol, 
J}arquo delb nccossi tu. para bom fundnmona 
ta.r o sJU voto na questão do Acre. 

1\trHla. mois : rnsalta ar convooiencia da 
a.pprovnçã.o pal'n. que) a. Ca.mar.~ pJs~a.: fm•
mu1{J.r juizo scgUl'O, li Vi6ta. do alludtdo. ro· 
Jo.torio, sabre e~ ta alta pa.tento do Exercito. 

Sa.b3 a. ca.ma.ra, porque ~ f--.do do dominio 
publico, uma. vez qno foi divulgado t•Glfi im~ 
prensa quo em sessão secreta ao daolarott · 
quo o;se gemn-al ha.via pr.>cediJ.o com de3-
loalda,le e indisciplim~. . · · 

0 SR. Pm:SIDE~TE-Attonçio ! Não poS30 
Mnsontir que V_ J<:x. ropl'oduza. palavras ou 
phra.so.i proforidltS em sess1io secreta.. 

{")Este rbeur~•l r:~l) f·li revi · lo _p~ ! o .o•:~.d·Jr, 
tO 
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0 SR. ALFREDO VARELA.-Um jorna.l desta. 
Capital as toruou publictts. 

0 SR. PRESIDENTE-A MCS \ naíla. tem qna 
vor com o que a imprens~ tem divulgado 
relativamente .1s sessões secretas. Nenhum 
Sr. Deputado poderá trazer para este rc
cio lio palavras, ph ,'~tses ou factos quo se 
tiverem vorificu.do em sessão secreta. 

O SR. ALFREDO VARl~LA-l\Ias esse jorn~tl 
não deu publicidutle u isto ? 

0 SR. GA.S'rÃo TJA CUNIL\.-V, Ex. permit· 
te-mo um upnrte? Não tllllllO momoria. o 
mesmo nuncn. ou vi nedta Casa., n.ccusar·so o 
S!'. genei'a1 Olympio da Silve1m de dcslea.l
dade. 

ÜJ jorna.e.~ da. Új)Oca. flzera.m-lho n.ccnsa
çõc:~. das qnaes, com cm•;eza., por causa do 
sigillo milit:tr a que ú obrigado, S. Ex. n[io 
pódo defender-se. 

Ct•cio, pia.rncntc que olle se d.c~fundof'á c, 
p::tra mostt'<l.l' <t V. E:,, que confio na dafcs<t 
contra <LL'guições fllltas na impron;.;a do lUo 
do .hmeiro e que deram logJ.r a ser cllc cha
matlo, da sn:t commissuo, ~L esta Capit:Ll, 
voto pelo requel'imen~o de V. Ex., dese
jando mesmo que oHe se tlcfeuri<t. 

Agora, duvido quo dle mesmo se possa. 
dat'ouclcl', att.cnta. <l sua qu<dida·lc tlc mi
Iit;t·;·. 

O SR. ALFREDO VAllCI • .'\.-ISto muit.> honrtt 
a. S. Ex. o prova, quo é um cn.valhciro muit:.~ 
distincto, :porque nito r·eprouuz~t.t uccusações 
ncst;~ Casa. sem fltciiHa.r o~ moias de dcfe.>;t. 

Nti.o vô razão pm·a r1uo so quclrw sonegar 
es~e irnporta,ntc documento. O SJ•.l\fínistl'o 

do Exterior não acaba de confiar papeis de 
summa. importancia., contando com a dis
creçã.o do corpo legislativo 1 

O SR. GAsTA.o nA Cu NHA- Voto pelo l'e
quel'imoato de V. Ex. ; m:.1s permitta-ruo 
dizet• que não atino a bsolutamente com a li
gação que poilsa. havm· entre a.s informações 
solicitadas o a discussão dos trabalhos rela
tivos ao Acr•e. 

O SR. AI,nmno VARELA -. Pe.nsa, t alvez 
erradamente, que so não poderá julgal' pel'
feitaments da lealdaô o com que se houve o 
Govm•no da Ropublica nas negociações rcla· 
tiva.g ao Acre, sem o conhecimento desse 
dOCllJllCOtO. . 

E como aqui S(l fez rcfel'cncia ~t lisura ha
vida ou nã.o havlrla em negociações, é justo 
procurat' tarnbem conhecer <t verdade do 
caso. ,____ - . · 

Am•edih qun tem,- p rJl•tanto, im:portanci"? 
no ca~o o docnmento 1~lludido. 

Nu.da mais tem a accro~ccnta1'. 

O St~. PreshlelL1te- Não havendo 
mr.l.icl ot'a_dOl'es inscriptos no oxpeJicnte, pas· 
s;;,-so <~ orJmn do dia. · 

Suspendo-se a sessão por cioco minutos, 
n.fim do se l'.!tü·:ncm os ospactador•es. 

O Sr. Presidente-Designo JHl.l'a. 
<~manhã, a seguinte ot•dem do dia: 

Conti1nmçâ o da disous5ão unica do projecto 
n. I, d;, 1904, app1•ovanrlo o tl'a.tado da 17 
11c novcmbl\J de !903, cntl'o o Dr.1.zil e a. 
BoUvia. 

5a SESSÃO EXTRAORDU~ARIA. EM 10 D~ JANEIRO DE 1D04 

Ao meio-dia pt•ocedc-sn ti chamn.dn. a. que los Toixoim B1•andão, Vühto Mascarenhas
l'()Spondem os Sr~. Paula Guinmdios,...Aloncar Gastã.o da Cunha, Ca.rlo3 Peixoto Filho, C;:u•
Oninnrftes, \Vanrlcrlcy d~ Mendonl)a, Joa- neil•o de Rezende, João Luiz Alves. Lamou· 
qnim Piros, AntheJ'O Voiolhu, Aurelio Amo- nic1• Godoú•edo, Ctunillo SoaL•es Filho, Calo 

. 'rim, Luiz Domingnes, Anizio de Abt•cu, Vll'-, gol'as, Cu.rlos Ottoni, Cn.rvalho Britto, Wen
: _gUio Brigido, Francisco Sá., Fl'aderico Bor- coslão Braz, Galeão C<ü•va.lhal, Morelra da 
· g es, Gonçalo Souto, Pereira Reis. Aíl'onso Silva, Jesulno Cardoso, Doming ues de Cast ro, 
·Costa, Bric;o Filho, Fnlbbello Freire, Oliveira Francisco Romeiro, Valois de Casti•o, Ro"bou
\Vallndão, Domingos Guimarães, Rotlrigucs ç;.\s (ln Carvalho, Cost<L Junior, Arnolpho 

.,Lima., Tolontino dos San \0s, l~Iuardo Ramos, liZ0Ycdo, Fernando Prestes, Fcnein~ Draga., . 
Pat•a.nho3 Montcneg ro, Bet'Imrdo Horta, Mo· l!aoy Chttves, Pa.ulino Carlos, Fru.ncisco Mal
l'ail'a Gomes, Amel'ico do Allmquorque, .!alio t t<~, AlVlii'D da Cttrvalllo , Joaqtúm T~ixeü·•• 

Bapti&b, Oalvão Baptista, Laurindo PltLa, )1 l:h'tlndão, Costa Netto, Carlos Cavalcanti, La. 
Ma11 ricio de Abreu, Oliveka.l~igueil'edo, C:u·· menlw, Líos, Pauta. Ramos, Juvoual Millm• 
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AngQlo Plnhoh·o, James Darcy, Cassia.no do 
Na~cimento, Vaspasiano de All.tuquer'!ue e 
Alfr•edo Varela. 

nltivoz o de.'l!lssombro, nos dcsagrn.da.vciil 
epis•)dios tmrsoualissimos, que ultima.mente 
so vão r;~pet.indo, em detrimento da re.pu
ta.bilit!a.tle o do pre;tígio do. Representação Abre-se a. sessão. 

g• Jida. e posta om dtscussão a acta. Nu.cional. · 

o Sr. Jesuino Oa~·(:lo8o (}Jela. 
ordem)-Lendo hoje um dos jornaes deata 
Ci\pital, nolle doparei com a noticia. do in
cidente hontcm occot't·ido cntl'G mim e um 
sr. Deputado, redigida. om a.bsoluta cootl'a
clícção com a. vm·daclo dos factos quo aqui 
so passa.ra,m s que são alli pl'opusitaltnonto 
dutut·pados. 

Eis !ttdo quanto tenho a dizer em rela.çiio 
ao inllidente do todos conhecido nesta. .Ca.
m~~-:tt. 

Relcvem·me, Sr. Pl'CSidente, V. Ex. e a. 
Casa, dadas as cieoumsta-ncfas occurrentos, 
(11!0 eu hajn. occupado, embora por instantes, 
o nosso tompo, que ó pouot> o precioso, pn.ra. 
ser malhar:J.tado crn ·qncstiuucul~s c explica
ções }1c.qsotles, qua.ndo ía.nto ll<l.o que fazer em 
prol dí.l. causa publicn., que dsvc ser o n.~· 
sumpto objcctivo das nossa.s cogitações e dos 
no:ssull 1<• boro.; c esforços . { Apoiac7.os; mt~ilo 
úvm.) 

Bem sei que il. pu blim1{'.ão ofllci:tl é a. llo 
Dicwio elo Congresso, o ~ó quant.o tt nws1u;~ 
são cabiveis as nossas rcchtmnções. 

Enli1•etanto, corno se tliz por a.lll, oão sei 
si com furl:.J.monb, que algumas vozes a~ 
pn!Jlicações dosttL e~pecin, mta.mpadas no 
jornal a quo :\lludo l.JOIO Sr. Doputa.do a quo 
mo rufiro, app:tt•acom reproduzidas tcxtnal
monto em sua intogi'::J. no no!3so Dim·io, pa1•a, 
m•it<U' duvid<~s, venlto cumprir o dtWOL' <lo 
usa1· do meu direito, erguendo o meu pro
testo, quo aqui tiq<L leito, oontra as ioox
actidõe~ e ii'l'ogula.l'ida.dea dcnu1Iei t\da!!. 

O .fitdo, n<t intoimza d:t vot·d~ttlo, do quo 
:t cópii1 ou oxtl•acto das nohs tomadas no~ 
<ieba.tes deve sei' o fiol h'tlonsumpto, é quo eu, 
om um impulso iPrepi'Omivol ile pundotwt• ai~ 
ft•ontado, que us 1wmen::; de bom o de ol'io 
sabem <waUa.t•, tlit•igi·mo M Sr . Durmt<tdu 
quo se attt•ictou cormnigv, empt•egn.udo 
phl'a.ses aspcwa..o:; a pa.lan•c>.i! injurio3as, mas 
só depois de possui do du ju3~issima. indigna
ção, pr.;vinda. das inqualiticn.vuis pt'O'' oca.
cõcs di\ par te de S •. Et.' em phNliG::l igual· 
monta uspcrus o e1n pal:wt:.t.s i:~lnhnJnte in
juriosas, cn!lereça.das aos meus (!hefes, <mli· 
gos e compu.nheil•os, ti. ba.nc:ula. a que tenho 
a. honra do portonc<w, e a. mim hmbcm. E ó 
sõ o que cu quet•o que fique cJnslguado. 

. 
O S~·. I•re~idente- Obrigado a . 

f;_~t.cr sotw os tympn.nos com força, não me foi 
poss:vcl, inlelizmento, ouvü· a.s pala.vra.s quo 
V. IGx. ·diz tel'em sido prol'orilllis em repre
sa !i(). :i.$ p;tla.vt'\l.S pt•ouuneiadas pelo Sr.Dopu· 
ta.do. 

~· tom1>a de · tcmüoal' por uma. vo~ tu.l 
i.nciuent;o. 

O dcsprflstigio ua Calll:l.l'ib nã.o póde con
tinuar IJ por is~o não posso abilolutamente 
consen ~il' uno rc,n•oducçã.o de t<Lcs ft~.ctos. 

g cvmo me u.cllO no ·Gm't'0rJO da vci·uatlcil'n. 
l~~~tldmlc,com o. mais completa. frrtnl( ueza., do
cla.ro que, <~lém. ú.e omras altcra.çõe~. (iUO hl. 
:;e encontram, na. no~icüt tt que mo r•eppol'to, 
notoi aiud:.l. a StlPJ>t'es~ão de pala. VJ'<ts c plu•J.
l$ll:3 quo Pi'Oíal'i om •lesrorço e t·epres:üil\. 

Em tempo oppot·~noo pedh•ci, sl a i::1so 
for for•ç:t<lo, cxhibição do.> :qJoa tanwntos 
ta.chygraptlicus, pa.t'tl. quo não ~e clcixe 
obscurecer a vorJaúc nem dosvil·tu<\l' alheios 
1';tetos, tt•twca.mlo, omittindn, tlosloca.nJ.o 
1.opicos o apartes. com o fim do inverter os 
pa.pei:r, suscitando odiosidatles contra O::l 11110 
so dofonde-m uc ;\ttn.tluo:; em prol do!J (J.mtcs 
ac procm·~ pro1uovm• ~ymptt~llia . .. 

E, a.s3im, desta maneil'a. o a1••e si em tttl 
cons!3ntirmoa, pa.csa.l'Í:t. pol' a.ggt·~did.o o 
a.ggl·es:~ol' c .> oft'eudid·o por• impt>U!lonta pl'O· 
vccndor iu~olito, qmmdo tl.!)etHt.s r-eagi .com 

O 81·. Alt.l"otlo Vat•elu. va.e 
c:>lllla.montc rirvv<n' quo não houve provoca.· 
~~ão do sua pâl'to. 

Estava 111 tl'lbuna. a.p<u·tea.do pelo Sr. Je
suíno C;minso, CiiiO lho dit•!giu termo:'! monos 
parlamentares. E' sup;,L'ior a. estes docstos; 

· !)Orh~nl iujur•i<\1-o iL vontade, porque tti.C8 
ltggi•eSSÜC$ O ~ IUOaÇ<LS OltO 0 iLttingtrão, 

l~oi injuril~do; m3-s da sua parto apenas 
u~·Ju,mu :;cs~n.o u.ntm•ior, de tormos q•m o Re· 
:{imento con.-âgna: «V. Ex. não e.)t;L em es· 
L<ttlo tb delibcl'u.t'». l!!sta. phra.so foi u~:~ada. 
pelo Visconde U•) Rio lka.uco quando, om 
um <los snnll dí:5LlllrsJ~ , so viu importunamen
te a}k'l.l'te:~.do. 

O ~n. P RESlDBNTG -A phraso u. que V. Ex. 
alludo só pó:lo sct' asada, p31o Pro~tdente. 

O Sa. Ar.t•'REno V.-~..n.F.I.A diz manter o~ 
qna disse, a. phl'a.sc quo tem a. tra.diciio <lo 
lU o flrn.nco. 

lJe>a.ll~ Ms :tltaueír•os do pa.íz qne o teem 
lnjnr!nAu n, um (~onl'ronto com a. stta. vida.. 

Na. proxim:~ se.s~ã.tJ tra.t'á. as _notas tn.chy· 
gl'<tphícus do seu rliscurw, afim dll mostml~ 
quG. o qu~ f..•i publícatlo po1· um dLJ::l jJl'll:.LG.'J 
( l(~StLt G.opital catá. complctll.manto du l~ccordo 
<lolll cllas. · · 

o orador é que foi pl'ovocado, affil'IDa.. 
Já !louvo tompa om qu-3 ro.>pondia, a cad.a. 

injuria recebidJ. com dez. Hoje níio lhes liga. 
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importa.nc!a. lia. de chegar ao termo de sua 
,;or.oa.da. 

O ~r. Presidente- Devo pre
venir ao nob1•e Deputado que é desneces-
8ario absolutamen~ tr·azer as notas ta.chy· 
graphica.s para. expol·as á C<~ma.ra. 

O inciden!;e não coustu.rá dos Anrzaes ; do 
discurso do nobro Deputado só S(r•·á· publí· 
cado o que já. foi no Dia1'io do Congresso . 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Neste caso, 
offerecerei as lluta.s a. q ueru a.s q uizcr l~r. 

Em segu1d<1., é appr.:>vada. a acl;a da. sessão 
a.ntoceden te. 

Passa-se ao cxpadiontc. 

O Sr . . Alencar Guhnarã.es 
(to Sect·etario) declara. quo não h a. ex pe
diente sobro a mesrL. 

· O i!h•. E {luardo Ramos -Peço 
a pJ.lavra.. 

O Sr. Presidente - T6m a pa
lana. o nobre Do1>utado. 

o !Sr. Etlu~u·do Ra•no~-sr. Pre
sidente, estamos em mal'é de explicações 
sobro a ftdelidatl~ tlos discU!'Sos dados á im-
prensa. · 

Tenho o infortunio de aclla.r-mc involun
tariamonto envolvido om alguma. cousa de 
ana.logo. 

Sabe V. Ex.quo .o Dia;·io do Cong1·esso nem 
sempre é madrugador (rüo), cltega.ndo·nos ás 
vezes com a ... antecedoncilt iovm·sa de um 
bom n umet•o tlc horas. 

SO muito tardo li hontcm, depois dtt ses
são, a. iotogt•a. rlas observações fHítas pflio 
nosso honr ado collcga o 81•. Bezama.t sobro 
a. publicação do meu ultimo discurso (si 
lliscurso foi) om que oooort·ou o inoidcotc da. 
má interpretação do uma expre.;são por 

·. mim empregada. sem intenção alguma de 
o molestar. 

o illusire Sr. Bezamat, reclamando contra 
o contexto desso meu tli~cm·.:;o, no modo 
pelo qual foi dado aos Amwcs, · disso da 
tri.buna: 

~creio bem que si o inoirlento, JWo»ocado 
(gL·yphem o; Srs. tacbygr<wnos estas !'X
pressões) provocado peta t aciUdaae com 
que o hont•a.do D\lpntad.o pela Bahia , a 
quem me estou referindo, se costuma co!Zo
car suporior a todos quantos dellc se. acercam 
.no debate ... 1> 

Ora, sonhol'OS, . eis uma imputação á. mi
nha. <:wrog(lncia, ú. minha vangloria, no meu 

. O't'gutho, que ve).fll pela. pi'imelr" vez arti
culada, dupois de lO annos seguidos de viúa. 

. parlamentar. 
Querer, eu, costuma,·, eu, colloca.r-me em 

· plano supe1•ior aos que se acercam de mim?! 

Quando 1 Como, si não ha en·tre nós 'Um me
rito, um valor, a cujo lado eu uão me prooi
pita para louvar, .Para animar , para ad-
mirar L .. . 

Orgulho, bruteza e vaidade, eu,que sóu um 
arredio, um dosambicioso, um sereno julga
dor das superioridades, onde ellas estiverem, 
e do meu notorio ·dos valor, quo eu confesso 
e proclamo 1 Coostt·anger os meus dilootos 
collegn.s com o arre.ganho _d~ _uma supposta 
p1·imazia, eu, quo, nos mãiS' · cãlorosqs 
embates nesta Casa,quando arrebatado nelles 
pela força irreprimível dos acontecimentos, 
timbl'O em nã.o deslizar do alto t•espeito a 
esta Cama.ra e da sincera reverencia. aos il
lllstres membros que a compõenr1! 
E~sa conceito do mustt'3 Deputado pelo Rio 

de Janeiro. eu bem o vejo, Sr. Presidente, 
esso conceito__~xplica o sou t\ttrito : nento 
t•eperzle maltts . Eis-ahi clar a a Ol'igem do i n· 
cidcnte .O nobreDepu tll.<lo saa.cel•coude minf · 
om um dobatc, aliás sem g rande impor
ta.ncia, cJm a preoccupaçã.o hostil de su:t 
antipa.thia p ussoal contra mim; e dahi veitt 
ua1;u1'almcnte a facilidade Ci>m que s:.J con· 
verteu em e xp1•cssão aorimonio3a e ultra
jante aquillo que na linguagem tam genuína· 
mente um significa,;.lo, do nenhum modo rB" 
pugnante á.:> boas normas p.:~.rla.monta.ros, · 
que eu zélo como os quo melhor lS possam 
acata.r. 

Bem; mas não é isto, Sr. P1•esidente, que 
me traz á. tr·ibuna . 

o illustre Sr . Bezamat acorescentou qua 
«cu cahi em mim, deanto do pronuncia
mento dos collegas» Q quo «fm•am ínvertidos 
os nossos pa.peis na publicação do meu dis· 
carso alte1·ando-se (a. allusão era. feita. a. mim 
que o revi), «a.ltel'ando tudo quallto havia 
do monos pa1·lame;-~tat· c do aggyessivo â pes. 
soa. do illust1·o Deputado pelo Rio de Janeiro,. 

Dosts modo, Sr. Presidente, o honrado 
Deputado vom,- depois de findo o incidente, 
o.pós todas as rectitlcaçõos oppor,uoament9 
olfilraclda.s no momonto do debate, vem im· 
put.<tr-me aUe1·açôes intencionaes n u te~to do 
mou discurso com o fi111 tlo o expôr á situ<J.
çilu, muito pouco satisfa.ctoda pat'a. S. Ex. 
de aggL•es~Ol' g1•a.tuito, wn prouocado1· t!·es
loucado, ao pa.sso quo reservava pa.ra mim o 
p;~pel de victima. . . 

Ora, S!!nhores, eu devo docla.rar. o o faço 
com a m3Ül sincera ft•a nqueza, quo ninguem: 
go~ta menos do que eu dos meus pruprios 
discursos, pm• mais ft r.is que possam tnr sido 
a~ nota:; que os t.a.~bygt'<~pham. 

E' um ourioso phenome no de psycbologia! 
Si me fosse pos~tvel desdobrn.r· me em uma.· 
dupla. individualidade, uma qua ora , out1:a 
quo escut!l. a oraçiio,.dccla.ro llrmemcnte que 
o Edu~~ordo Ramos . .espectador, fugia do 
Eduardo Ramos orador (riso) . 
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·A oxpresaão das mlnbas id~as. expostas na. 
tribuna: precisa. de pasgll.r :pelo meu proprio 
retoque na fórma definitiva. em quu eu de
sBjo quo ellas sejam lidas e entendidas. 

O pensamento não é servido om mim pela 
expressão instant,a.neu. e cabal, como cu a 
eonsidet•o aJcessaria. para. oxteriorizar-mo. 
Sou, portnn-to, o mais 1 igot•oso critico de 
mim mesmo. Quer isso, porventura, dizer 
qtia ou tcnh:l por habito alterar a e~encia 
dos meus conceitos fa.llados 1 .Jamais. · 

Dou-lhe n.panas, aqui o alll, nma. fórn~a. 
que mo pa.reça. mais intolligivcl, mn.is con· 
cisa, mais digna do aca.t;qnento aos meus 
leitores e du. commemoração do!l Annacs. 

O SR. JULIO SANTOs-I<.;' o quu se cha.ma 
le maguillage de t'eloquence. 

O SR. EDUARDO Ruros-sim ; maquillage 
de l't!loquence que Tluers pl'iLticn.vn., e antes. 
como depots delle, muitos do:; grandes ora.· 
dores quo deixaram o~ maiore.~ p<ldrõcs da 
cloquencia ilumana. 

0 SR. JULIO .SANTOs-Mas é disso mesmo 
quo se quei:{a o meu colloga. o Sr. Dezamat. 

O Srt. EDUARDO RA~IOs-Ora, Sr. Pre
sidente, por felicidade minha, justa.men~e nu 
incidente Beza.ma.t, "' que al!udc o meu 
digno interlocutor, cu nfio fiz remodelações. 
Aqui tenho as notas taahygraphica (mos
'''ttndo), to.nbo-as sem razuras, na. int egridade 
doseu texto, e pot' Gllas pódo a Camara. so 

inteirar de uma voz por totltts que consOl'Vei 
com toda a fldelid:viA as expressõc.s gerado
ras do estt•emecimrmto, br.m como a.s inune
diatas escusas quo fiz. ao pre'>entir quo ellas 
haviam molest<\lo o meu illustro contra-

. dicto:.-. Não appliquoi, pois, o procas>o de 
limar as a.sparezas que ocCO!'reram. Aqui 
temos a p1·ova, · (most1·ando os man~scriptos 
da to.chygraphia). 

0 Sa. JULIO SANTOS-Acl'edito. 
O S.R.. EDUARDO RAMos-Que motivou a. 

nossa dosintelligencia 'l Foi o emprego que fi?. 
da. expressão banalidade • •• 

O Sa. Jur.xo SANTos-De um modo incisivo. 
O SR.. l<~oUAR.DO RAMos - Chegarei lá. 

Foi, dlssB eu, o voc1bulo baaalidade, appli· 
cado a um fu.Iso v.pl10rjsmo, aliás oorrecto,de 
sciencin. politíca., c não á pessoa que o re · 
patiu. 

No que ou conheço da significação loxico
logict~. dn.quelle tel'mo,ello na.da tcnu d& oJfen· 
sivo nem de bruta]. Caracteriza apenas a 
vulgaridade de mãos du.das com a lmproce
dencia. A's VGzes, muito monos do que isso; 
ha verdades bJ.Mes, sem deixarem de ser 
verdadell•as. 

Allega-se, porém, qua proferi a. phrase «do 
um modo incisi"o-,., Não foi· o vocn.tiulo, ma.s 
o timbre da voz em quo o pronunciai. Foi o 
tom, O meu Hlustre amigo Deputado pelo 

Rio de Janeiro o Sr. Beliaario, já. m'o h~ via. · 
advei·tido. 

Mas, Sr. Presidente, o tom não so póda 
graphar nos discursos, salvo se possulssernos 
ao lado da. phrasa uma. not.açiío musical. 

O Sa. JuLIO SANTOS- NotBi mesmo que 
a palavra tinha. sido dito. de um modo 
incisivo. 

O Srt. EDUARDO RAr.IOs- Não me parece 
que n..~i'lm tenha. sido. Aumittamos, porem, 
que o fosse; ou pergunto ao nobro Deputado; 
cumu quel'ia S. Ex. quo eu transportasse 
para o papel o incidente, nos seus dota.lhes, 
!;Hlão l'CSJJeitando a.s notas da ta.chygrn.pllia 1 
O illusko Sl'. Bezamat abonou a opmião, 
quo sus~:mtt\vn com uma apnorismo. Eu 
qualifico do banalidade o a.phorismo. S. Ex., 
to.ua.ndo-a á. má l)a,rto, int<wroga com forca: 
...sanalidado ·e ! Banalidado ·e ! » Eu respondo
llle com este simples monosyllabo : Sim, 
Ma.s logo ao presentit• que a pa.la.vt•a. tinhn. 
5ido tomáda. em sentido deprccíatlvo ao meu 
huurado ínterlocutoi', cu doi-lhe as mais ca· 
valhelrosas escusas. 

Que outra cousa está no meu discurso~ I 
Que outl't\ co usa está. n~H provas da tachygra· 
phia. ~! Que outra. consa está no Diario do 
Oongre.~so ~ Que queriam quo so pnzesse om 
vez disso ?. ••• O tum? 

o Sn. JUJ,Jo SAN'l'OS - E' uma. questão 
de tom. «Lr: ton fait la chanson• • 

0 Stt. EDUARDO RAMOS- Mui' o bom, mas 
ne.'!tG caso a censura não so devo dirigir á 
tidelid acle, guardada na enunciação graphiea 
das palavras; a reclamação so devo oooa.
minhar para os diversos modos de 11ocaUza
çlio do orador, isto e, a sua maior ou menor 
u.tlnação (Riso). 

Armamos o Sr. Presidente, de ora em 
deaote, do dü•eito de nos adva1•tir quando 
a voz do cliscursl\dor tr;;.nsgredir o rythm() 
canta.nto, ou se oppoP ás medidas normaeJ 
da sonoritlatlo. Neste tct•mo coltlprahonde-se 
o ropa,ro; na. roproducção littcra.l das pa,Ia.
vras, não, 
Flct~, portauio, liquidado o polltO: .Aa ex-. 

pressões foram as que constam .do dtsourso; 
as explic&.ções c a ca.lma. que sobrevieram, 
tudo está. ex:posto. Com isto foi um incidente 
terminado. 

Sobrovlvcm-lhe a questão d~ tona.lid,l.de, 
o problema do timbro vocal... • 

Cousa. singular ! Sr. Presidente.,. o dt· 
zorn quo ou tenho a voz... dôco. Triste 
dot:ur<~. . (Muito 7Jem; muito bem.) 

Compa.rêlcel'am ma.is os Srs. Sá. Peixoto. 
Enéas .Martins, Pa.s:;ol3 Miranda, Carlos de 
Novaes, In,lio do Brazil; Ut·bano Santo~, 
Bezerril l•'ontinelle, João Lopes, Pa.ula. e 
Sil\'a, Abdon Milanez, Pe1·eü·~ .de Lyra, 
João Vieira, Angalo Ne~, Netva., Catsro 
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Rebello, Felix Gaspar, Garcia Pires, Au
gusto do Freitas, Rodri~uos Saldanha, 
Mal'colino Moura, José Mon]ardim, Galdfno 
Loreto, Htwedia. do Sá, Mello Ma.ttos. Bn· 
lhõoa Mar·cial, Augusto ele Vasconcf.!l!os, Sti. 
Fr"'ire, Erico Coelho, Belis:u•io d,, Souztt, 
Silva Castro, Julio Santos, C1•uvcllo Cu.vu.l
canti, Francisco Vei;;n., Bemtu•do Mon tuil•o, 
.João Luiz, RibeiJ'o Jimqueira, P~nido Filho, 
David Ca.mplsta, Francisco BernarLlino, Aual
berto Ferraz, AnLonio Z;lc;whLs, HOUl'lque 
Sa.lles, Padua Rczonrlo, José Lvuo, Cu llllido 
RodrJuues, Rodolpllo Mira.mh~. Lindulpho 
Serra~ Candido de Abreu. Eliscu Guilbei•ma, 
Soares do~ Santos, Ba.Pbosa Lima, Uormauo 
Hasslochcr, Diogo Fortuna. o I r ornem de Cn.r· 
valho. 

Doixa.m de compa.rcaor com cn.usa. pat•ticí
pa.do. os Srs. Raymundo Ner.•y, Ho~anna,h do 
Oliveira, Artlutr Lemos, Rogel'io <lo Ml· 
randa, Antonio Dastos, RIJ(ll'igne;; FornandAs, 
Guedelhrt Mourl'í.o,Cht'is~íno GJ•uz, Dias Vlolra, 
Rayrnunrlo ANhUL', .João GrLyo:::o. Tllornt~z Ac· 
cloly, Thomaz Ca.vn.lcanti, gllnn.rdo St,tUlttl'~, 
SergioSaboya, Ta V1Wr:l3 do Ly m,l~loy do SlJ 1 rzn., 
Wa.lfrodo J..,eal, Trinua.ilc. Teixeira. de Sli, JoSé 
Marcellino, Malaquias GonçmJvcs, Esmeral
dino Uandeil'a,Moroira. Alvos, ,Julio ún Mollo, 
üoruelio da Fonseca. Pcrll'o Pcwnambnco, 
Elpidio Figueil·cdo, Ep:\minundas Oraclndo, 
Raymundo <lo Mir.1.nda., Eusebio do Andra.Jc, 
Ar1•uxellas Galvão, .Jovinmno do Ca.t'Vltlho, 
Rodrlgue!l Dorla., Loovogild•> li'ilguoil•as, 
Tosta, Milt<:m, Bnlciio VIanna, Eugenio T .11· 
rinh!.l, Satrro Oias, Verg no de Abreu, Pinto 
DtLnta.':!, Ali'O.i Btn•bo&1., CorrOa. Dutl'il., Fidolis 
Atvcs, Beza.rna.t, Pereira. Lima, Pauliuo do 
Souza, Estevão Lobo. Jos~ Bouit'.tcio, Dncrro 
de Paiva. Leonel Filho, llnma.rtles do l"al'ia, 
Manoel Fulgenaio, Nogueira. Lmdolplw Oae· 
ta.no, gdu,,rdo Pimentel, CHc~:u•icl MéLCiel, 
Rodolpho Paixão, Azevedo lvia.qth)l:l, Horma
nagildo de Mu1•aes Filho, Bernat•\lo Antonio, 
Francisco Tolentinu, Ahdon lhpr.ist.a., Ma~ça.l 
Eseobo.r, Xavier do V a. I lo, Victo1•ino Mun
Carnpos Cal'tiel'. 

E sam causa. os Sr.">. Jos~ Eusebio. Fon· 
seca. e Silva, Ermit>io Coutinho, Celso rle 
Souza, E~tacio Coimbra. Artllur Or•laado, 
Irioeu Machado, Nelson do Vasconcellos, 
Oscar Godoy, HenPiquo Borge11, Astolpho 
Dutra, Sahino Barroso, Bernardo <l 1 Campos, 
Arna.1•al Cesa.r, Leite de Souza, Aquirto Ri
beiro, Benedicto de Souza o Domingos Mas· 
ca.renhas. 

O Sr. Affonso CostR.- Pcço o. 
pa.la.vra.. 

o !!!Ir. -President.e--Tem a palavl'& 
o Sl' •· Aíl'on::~o Costa. 

O Sl". A.ft"onso Costa diz quo, 
si não fura a benevolencia. da Ca.ma.ra pa1·a. 
comsi.;o, si não fôra. o baneplacito que jl!.lho 
conrerin a honrada. CommissKo do Marinha o 
Gnoa•t•<t p:.~t•u., inv<vlin<lo a sua soara., occu. 
par-so de a~sumpto 1!3forenta ao oxercito e tt 
armada., mio 8o abalançaria a ·vir trn/r.or ~ 
considera~·;io !ltt Castt um p1•0jecto tenúento a. 
L'cgnla.r o sot•teio pa1•a. o possoal da. mo.l'inlta. 
üc gactTa, cujfl.s disposições o Governo !)O· 
th.H'ti, c.-,t\1udue ao sorteio da-·pesBoal <lo OXOl'· 
cHu, em gm·a.l. 

JÇ um" necessidade ina.dtavol esta.lee:Jl' os 
moi•Js cum que o Governo se julgue sum. 
cicntementn armn.do para :preencher os gran
des cln.ros cxistontes na marinha de guet'l'll.. 

O honrado n.ct.nal minis t1•o p a ten tciou do 
motlo fl'anco e sincero o lastimavel estado 
om fiCltHii'! aclw~- a mil.rinlla., quor sab o ponto 
(}() vista elo un.iCiade.i bellicas, qucl' sob o 
ponto de vistn. de seu pes.;;oal. · .. ·· 

P.' ''ot·darlc qu~ est.ão ern íl.Ulhmonto dous 
pl·ojr.cf.os tondm1 te'! a rogula.r, n. corporificar 
o. díipo~içii.o c.)J]stitucionat pob qual t odo o 
cidf\(láo bt•asilcit·o ~ obrigttdo ao serviço rui· 
l!t<~r. O lll'imoh'o desses projoc ~os, vindo do 
Sanado, ,iaz a.ctua.lmento nos archivos da 
On.m·.1P<L ; o segun(lo, cl twido ao laborioso Sr . 
almlraulc Alves Btu•boea, dopande ta.mbem 
de tm•nos rle rliscussões o Yoto.Qõos no Senado. 

Nonlmm rlesscs dons pl'ojectos, a. seu ver, 
satis faz a disposição cons•,iGucional, nenhum 
ostá de accot•do com a. verdadeira. interpre
tação do.~ n.rts. 86 e 87 <la constituição. 

R<.' fere-se á fonte onde o governo del"e it 
calhAr pe.;soal paea a marinha de guerra . 
Ambo~ o3 pl'ujectos limib.m-se a. dar os 
meios do se proP-m'al'; só na. mal'inlla mer
c:tn te, pelo sorteio, o ~essoal nflcessa.rio para. 
o ])l'mmellimento dos chros. Não lhe par eco 
qno c~tc sorteio, Hmittndo-so a.o pes~oal d.a 
mal'inh:1. mercante, e.ituja. do a.ccordo com a 
lettt·,~ mq•..-ossa da Cou$&iLuiçào, que o orador 
c ih. 

O rtu"' o l0gisJa,lor consti tuilt ~e <1uiz, fui 
conciliar os lntcr~sses 1lo pafz com o pro·. 
g L'csso e deaenvoh•ímon Lo, <wmando o go
VOI'llO dos meios necos~arios para o treen
chimento das cl:!.8ses d!\ marinha de guerra. 

Os qne dizem que só da. ma rinln morca.ntc 
dove Hahir o pes:{oal para. o sorteio, se fun· 
dum no arg nmcnto do ·que não ê na.tnral ir 
buso:~r em outras cll.l.S~es, cidadãos, que não 
ma.l'inlteiros, para. a. mM'ÍO~llt ele guerr a. 
ES~So argumento cabo facilmente po1· tena, 
desde que ee· voja. o artigo da Constituição, 
c1ue o orador lê. 

Pela. lei de 1874, regulando a obrigatorle· 
da.de do sorteio m!li~r. si tinha estabelecido 
que o sorteio abrangeria a mas:~a. geral dos 
cldaclãos. - · -
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E cous;.r. natural, obsorva. o orador, a. lei Po.ruce incri.vel que 8 9 tendo abolido desde 
a.indllo p~:eceituava. que O!S marriuheiL·os ouga.- 18i2 os c:1;;tigos corpo1·ats no exceaito, 
jados ou não, 11escadonH d~ aJt.o mae e da, ainrh hojo s~i;ltU c•Jll~.}l'Yildos na. u.L'iltu.tlu. l 
costa., aã.o serhm comprcheodidos no sorteio, Vai conclnir. D.nru, l>Ol'O.:ru, a.n tes concitar 
sa.lvu no caso do guerr;t. ;t C:t01J.t'a. p::t.ra r1no <:'1:1.boro n ma lei libct·a.l 

Vê, pois, a Camara. quo, :t lm; dJs prín· c ::quit:ttiVlt. 
cipios da. Vt:'l'Úadeir:~ llet•menoutica, ~i)- Niio ra~rvCCihtmos, ll;'it) tlomos orn ffitl.toria. 
mando-.~c como o!omonto sulJ;!i·liat•io a. tt·a.~ rlo lil>~Ptla.Je meno3 d•J que dou o impcrio 
dicção da l ogisla.ção pu.i,t'ÜL, vorillca·so que decalwlo; CCl'.I!Hlmo:> o;; no:uos rnkicios quo 
nada autori:r.a a éenacitl:tic da.quelles <tue l).)l'Vetltm·~~ Lonh:J.m do 8iW lu..nç,t·JoJ ao :;or
pretendom tlrn.P sómontB dn. m;u.'inlt<J. mnr- vi~;o da. mn,t•inha., d~ to<L~s M g'<Lt'nntias; os ta.· 
cante o coutíngenLo nene;1.s:wio p:u•a. pr.·o:~n· bninr;amo.;; o ~ol'tcio pt·oc:}:licln li(} qUitlillca.
chcr os cla.ros da. mal'inlta. de g ttel't':\ . c;:'i.o, com os rccul'so.~ dovidos, <~omonlsomos 

Si ó verdada, como se ~em a.t·guntnnbtln, t;;Lnto qua.nto pos3ivcl fv:·, essas esclbt•osi
tJUC sli a. madnlu~ mct·ca.utn é que póJo c.:m- dttdcs quo acttm!mcn~o se r~z<lnl sentir, O· 
correr paru. o pl'Ocnchimcnto tl•Js c!at·os .-la lJLlll t> fiMr s•wt;~ n. Cfl.m:trtt doa Doputndos quo 
marinha. do guorm, clep .... i:i do v-ulun fAt·iudo o l>ra.sílcil•o <1uc em 1864 ollcrcocu o p1•os 
t~cm premi•> c d<11 cs0olas tlc <tpt'Mdiz·.H m:.L· propl'io pcitv como ntut•alha ás l>a.las e áo 
rinheiros, chcgal'ilrno:; ::to a.bm;·,!o de <fttO :.tll I'Mt~lo:~,.v; inCXl)Ugntwcis do Paragnay, o 
outras 03cohLs creada~ pa.ra. o 11ervtço dn. bt•azileít'>'> 11no t\O trldo do m:u·oclw.t Flor1n,nu 
marinho. de guorra., fie;j.r;\m excluida.s dcsto t~t~l vou a. Rl'publica, não h a tlc recusar ser 
sct•viço. emUngontc de csliH'çu.;, nnm ht\ úo clob.t~.o. 

Nest.ag condiçücs csb.t•ti., por cx:cmplo, u. tloJ p:tgtu· eJS~ ~ trilmLo (:u ~,;eni~o milita.r • 
E~cola tJe M:lcllinist;~s. sm1 pt\iil, lhJI:~. Rapul,Ji,~n. o pala. pn.tria. 

·ral ínt.m•pratação, porém, niio podo dcixa.t• {,lJü!to bem; muil-o b::m, Palmas nas yaterí(fsf 
ele ser fa.talmentn Bl'rutlC(J., d·~sdc qae cUa O onulo1· é 111-tÍilo ctm~p1·imentatlo.) 

nos conduz ao aiHUJ'liO..: I Ficn. soht•c a. mos•t ató ulterior dcli!Jero.çã.o 
Manoil p1'o~cdcntes .sa.o t:unu~ru os argtl~ 0 so,.,.uinte ' ' 

mentos a.quz ex1>endtdos t•ela. ttva.montc <~.o - . ., 
que se pratica. na França e na. Ita.lto., p.tizos 
que dispõem de um;t marinh(L ba.s~ante dos
cnvol vida., não fazendo, pot•tanto, falta. o~sos 
contingeute3 á sua. movimeutaçã.o c n.o sou 
progresso. 

Affirmou que não osto.va no cspil'itv d2~ 
Constituic;~o obrig;w a m:trinha rnet•ca.ntu 
oxchtsiva.mante ao sorteio pari\ a, marinln 
de guel'l'll, e vae pt•ova.l·o com o p1•.x:cl to 
uo legislador cou,~Cituintl' e~L<LIJC!t:J<~tmdo a 
nacionaliz;tção da, cabotil.gnm. 

Si o legisla.dol' consLituin~l~, no lotlV<1VOl 
omponho do itzor l:l11r1~ir da. L' til n!\ nm <lHO 
se ach<W<\ a. nossa ma.rinlul. met·c;tnl.o, t ornotr 
a ca.botagero nn.ciona.l, olarJ é q tto n:io p11lb 
esto.t· otn so11 cspil•Ho lL <Lllu1iú(l. disp;:,siç~·.) , 
C!UC é complotamcnta autinomica. 

E' , pois, eru obadioncia. á o.H.l. hermcnGtt
tica., pela. qua.l vê cla1'a. a. dispo~ição consti
tucional, quo el~borou utn pt•,,jcct') sobt'êl o 
as.sumpto. 

Nella con~ul.Jstl.mciou o qnc il.e melhor e 
mais l!beJ•al exisl;o nos pa.ir.es es~ea.ogeíros, 
principalmente na. ropttblict~ nod3 a.mor i
co.na. 

Pi.n·a. til•a.rmog o Governo da. contingMcin. 
om que fL•equentemenLa Si3 oncontr.t, venrlo 
desguarn_ccidos os seus Mvios u;~ gum•t•a., 
cump1•o quo co~no~mos pol' mt)1110l'il.1' '" 
sorte dos nossos ma.J•in ho;t•os, cCl'ca.ndo ·OS 
de certag · ga.ru.ntia.~ o a.boHn lo, dentt•o as 
penas da aPm:vl:t,ca.stigo.~ incompatíveis com 
p nosso gr-J.o da civitisa.Qã.o. 

P itQJgOTO 

Considm•a:J(lo quo, p_alo disposto no art. 87, 
§ ·1°, da Constituição Fecloral o exercito o a. 
:.trmada r-ompot·-sc·hito pelo voluntariado som 
p.riJmio o, IM fali;~ do.st c, p~lo so1•éeio, pré· 
viamont{} org;tniza.do o em fa.cG clr> a.d. BG da 
mosma. Coustltuição, nenhum ci~a.dão pt\do 
fugir ao sm·vi<'() milil.a.r, S0 lltl•J a. elfe cha.· 
ma.tlu, n::L fól'rnól. cs ~:~t>olccif1 :1 por lei:'! fc
,!ot·.w~. em flelo~tt da Patt'ia, e tb Rcpubllaa.; 

Considm.'.'1ndo quo h:-' oxtrem:• c inMin.vel 
naccs:;idi.l.dc do pl'oenclln.e üS gt'll.llllo.,; cla,ros 
exis~ont(}s na.s gtta.1·niçõos <los nossos un.vios 
ún grtct•ra e em ontro.:t~ rl np:mdRnci!\S do Mi· 
oist·l rio da Mat'irt!ln, nccc.isic!a..le quo tom 
sid0, C·j lll insttLncia, reconhecíd:t pot• todos 
os 'llle tP.arn Slll.lm'int.nmlido tão impot•tante 
r<J.mu d t3 servico puhlic) ; 

ConsiJcrMdo quo o volunta.rio.do sem 
premio e n.'i escola1 de n,pt•enrlizcs mari
nhoil•os , na. fórma. flo a.t•t. 87 § 4° in flno, 
nio furrtccom, oomo sa tom vet•iticado, o 
pcssoa.lni!COiJ.Sa.t•io a.o pt•oanchhn~nto da.quol· 
tos claros, quo, dii.l a. tliu., se vã.o torn·tnlo · 
ma.iot•es, augmentu.nl.lo-so, assim, as diffiaul· 
tl<tde-1 de uma fu.cil e promp '. :.~ tnr_,vimontaQã.o 
tia a.rma.tla, om um mometlt•> rla.do ; 

ConiUel'an.lo qu" o rnc•·uta.mento forQado, 
medi·h o!lio!l·t, violenta o b:tebl.t'a , · foi t!)l'• 
minaut.omaoto abolido por iniUu-livol dispJ· 
sição do no3so pacto funda.mcnt.n.l, dasa.ppa· 
recendo, assim, oss:ts cJ.Ça.da.s de homem 
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c3t1tl':>. ·homAm, quA tanto depunham contra: I do set't"íto militar, por meio do sorteio, · au~ . 
a nossa civilização ; jcita.va. todos os cidadãos a c~se tributo, pre-

Con3iúeranúo rtno, pela. disposkão c:msti- sc~:ovéntlo apena<; cxcepcõos just:i.s e razoa
tucional do § 4' <lo al~t. 87- Concorrem pw·a ''ois, o a Republica não póde fica1• aquem do 
o pos·soa.t dlt .tlnnada a Escola Na'l)at, as do Impcrio 1locahido, legi.illamlo :sobre o mesmo 
aprondi.zes mm·inltcil·os e a marinha mei'Cl117lc. IIS~umpto ; . 
mediante so1•Lcio- nlio SG pólo attribuit• ao Considerando que os nossos patricios fogem 
legislador constitu\11to o Pl'Oposlto do tletor- do set•viço da marinha. d13 guert•a, não só p?r . 
mlna.l' quo só ost:~s sej;tm as fontes cm q 110 não lheil offm•cco~ essa. cart•oira. as vantagens 
so eleva colhor o p3ssoa.l pwa. ~ n.t'mittln.. com que outr·as lhes acccnam, como po1·que a. 
n!ém do volunta.l"létdo som promio, não só disciplina é rigorOS<\ e scvo!'n, flg urando 
porqno csh in terp;•ctação é antlnomica ao a:nda. ootrc as penas Gorreccionaes os cas
:n·t. SQ o contral'ia ao espirito da. Consti- tigos corporaas, o que niio se coaduna. com o 
tuição, quo igu<~.la. todos o.i cidatlãos p ern.n t e regimen repuhl cano u afugenta. da a.rn. a.da. 
a. lei, (§ 2• :n·t. 72) como porque não cn- o volnnta.riado ; 
contra apoio na signiflc:1.ção genuína o ety- Con<idm•anrlo quo. desapparech.la.g essas 
mologica do vel'bo concorro!." (do lat. r.oncw·- tlesigualJes, p ·omottidas regalias o va.nta· 
rct·c ) - cori'CI' jmlltwumtt, ir juntamente gens aos que for<'m distt·ahidos de suas pt•o
com out.1·os. etc.; fissões para. o SBI'Viço militar, e a.ttendoodo-

Considorando que o 1egisf<~or1ot• constituinte, se ás no5sas tradições,- ao nosso caracter e 
snjoitando a marinha mcrcants ao sortoio á no~sa historia, nonhum b••tuiloiro se ne
p;trl~ o so1•viço mHHt\t', tanto t.ã.o tioht~ ~~ gará a. prestar á Patria. os serviços quo olla 
pt•eoccupação d!) dotar a marinha de guerra requer, na fórma. c.>ta.tuida pela Consti
sómcnco do inuividuo3 já pt·a.ticos o atreitos á Lu' ç:io o leis fctlcram;, ga.t•a.utindo-se, t anto 
''ida. do ma.r, como se lhu :ütrilme, Cll!C do- QUanto po.ssivcl, os direHos de oa.Ja um 
t ot•minou Fel' o volnnta.dado, som p1•ornio, 
a primoira. fonte ri c (:omp')siçii.o p:u•a. o cxot'· 
cito e a!'ma.da. sem indagar ll:.ts c1ua.lldadc& 
prollssionaus tlosse voluntariado ; 

O Congr2sso Na.cioml rusolvo : 

DO l'ESSO.!L DA .Alf.\L\DA 

Con.sitlct·anuo que, mosmo pil.l'i\ os qun dão A1•t. 1. 0 O pessoal destinadQ ao set•vi~:'l da. 
1íquolla. di~po.s içã.o c.mw.i~ucionnl scmelh11nte Armu.da. Nacional, alêm do volun1ariM.o 
intoJ•prctnçã:>, cntondcodo que o volunta.· scJl.\ pt•omio, fJot•á. farnccido,mediantclsortelo, 
1'h1lo snm Jlrumio, a E:>cola Na.va.l, a.s do na fót•ma. csta.lmlccida. pelo. pre36nto lei : 
t~preudizcs ma.t•ioheit•os c (t mat•Inlla. mat·· 1•, paios lwaziloh\JS natos ou natut•ali
clloto, mo!liante sm•teio, :.:ã.o os elemento c1uc :r.:-~dos, do 19 a. 35 a.nnos completo.>; r~idunto~ 
Jll'Íil10Íl'o dovom ser chamndu~ ao sm·vicio da ua.s Yat·ia8 circnmscripçõcs mat•itlmas das 
armada, j :í. pela cxpericnai~' e;;tã. d :lrnoos- r.Cdcs da.s ca.pit.anias du .IJI>l'Los, e~pccialmento 
tt·ado quo ta.os olcmcnto.>s são insuHlciontcs c qua.lific..•do;; pa.:·a. esso fim ; 
t1ão podem ser c.t.clusivamcntc utilizadl)s, 2•, polos matriculado:; p<tm a marinha. 
som vexamo ; m!H'~\ute, bt•a.zilcit•oa natos ou naturali-

Considcranrlo ([UO, no csbdo actual cl:\ ma- zndos, da. mesma idade; 
rlnha moi·caoto I.Jt•a.zileü•a, t\itltla. em vü d<} 3", pchs cscol<.~s do apren(lízes ma.t·inhoi
dcsenvolvimonlo c muito rcduzidt~ de pcs· ros, do ~LccorJo com as leii em vi gol', il~tle· 
soi~l, scnL clcsfechar-llw um golpe de mot•to pondco t.c do sort.oio. 
obr1gM·!t. n. pag<tr exclusiva monto, om um At•t. 2. o Cuda cn.píta.nia concm·ror<~ com 
pa1z de 18 milhões do ha.hi 1\tltcs, o tributo um contingontc uc sorteados, corre:~porulonto 
do serviço milit:lr, po1· tres u.nnos, quando e proporcional ao numero dos qun.lificn.do&, 
pgla. p1•imoit·n. voz so vao pi'<tticar a. obriga- sJndo esse nnmm·o fixado, 30 dias antes do 
toricdade ; s01•teio, pelo Ministerio da Ma.l'inha., eoguudo 

Considerando quo, om faco d•t igualtla.de [as ncces:;iuadcs da armada. 
de to.los perante a. lel, cst::tbelocida- pelu . .-
iustltuto de 24 dJ Fover3i!O, que abJliu PL'Í-~ DA QUALJiolCA!,-A O 

vilegios o thwrocon de8igual!.ladas odiosas, A1•t. 3.• Do dous em dous annos, a . contar 
nllo é justo impor n. uma só clns3o, e da.'i do ~-lO dia.s tlopois da. regulamentação desta. 
m ais la.borJosaa do paiz, o l:jerviço militar lei polo Poder Executivo, na séda das c'a.pi
obrigatorio, com exclusão ch~s outras, o que tanias dos portos, se procederá., da. maneira 
contraria, em absJluto, a dutel'luinação do inft·a. indicada, ú. qualificação dos quo devem 
art. 86 do mesmo ins ~ituto ; . compor, nu. forma. do art . 1•, a lista ·geral 

Çonsiderando que, no n~gimon ptt.ssado, pa.ra. o sorteio. 
r1ua.ndo grande 01~J. a. influencio. das cla&!los Art. 4.0 O proceSJO da. qualificação, qua 
conscrvndoras,ja. a. lei 2.556 uo 26 do setem- devorá durar 40 dias Poguidos, Por<L dh1gido 
I,JrQ ~l;l 1874, l':~ tal;lclecemlo a ol;lriga.t.or~{ldnda por uma commiSSão composta do c~pitão do· 
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porto, como p1·eaidente, de um offloial refor- gar cada. uma das reclamações apresentadas 
mado ou honora.rio do exercitio ou ela ar- P\lblicando·se, diariamente o l'esultado 0~ 
roa..La, nomeado pelo Ministerio da M;1 rinha., suas deci8õos. ' 
e de -um membro do Conselho Muoícípa.l ou . AI't .. 12. D:1s delibel'avões da commissão 
Intendencia., designado :pelo presidente da lodefermdo as reclamu.çõas dos quí!.lificatlos 
m68ma. municipa,lida..le. da.t·-~e-ha r.acur·so voluotario para o juiz sub: 

Art. 5. o Todas as decisões da commissão, :-~tituto federal, dentro de cinco dias a. cunta1• 
incluindo ou excluindo oidaclã.os do alista.· · da. publicação do dospacho da. com missão, en~ 
meoto, serão tomadas por maioria do votos viando-sc ao me11mo juiZ todo o processo e 
e constarão de uma. a.cta. geral. lavrada em documentos que o inatruirem. 
livró especial pelo secretario da. capit:wia, Art. 13. O juiz, recebendo (IS recursos, 
qua sará o secretario da comrnissão, não despachará. cada pl'Ocesso sop!lradamonto, 
:pooendO toma.r parte no.s delibarações nem devolvenclo to(tos os papeis o documentos á 
Yotar. commissão qualitlcadot·a. afim de fazm•em-se 

Art. 6. o não podem ser qual.illcados: u.s modificaçõci! ordona.das, depois da ptobli-
1", os que oxeecerem cmpragos publicas cadas pela irop1•essa. 

fedcyil!es,,~s~aduu.es ou muoicipaes; Art. 11. Jnlgadosdeflnitivamonto todos os 
2", oa titulu.~os pelos ostab3lecimcntos de recursos, f~itas as altor~çiíes do accol'do 

ins trucção superior, secundaria. o do com- com o voucido, SOl'lÍ. a. qualificação l~nça.1la. 
mcrcio ; em livro proprio, a.bcr,o, l"ubl'ic<wo, numera.
. 3°, os membros do magistc1•io pl'imario ; tio o oncerra.1lo pelo l>residento da junta, o 
4°, os capítãos ou pilotos, m...chinistas ma.- deUa. dovent const<~,r: o nome, aobronomo, 

ritimos ou· terrestres, os pra.ticos, os o.rraes e filiação, idaue, estado, profissão, logar do 
os commissarios de embarcações mercautell ; nascimento, domicilio o signaes physicos de 

5•, os ecclesiasticos e os ministros de qual- cada um dos ioscriptos, gua.Pdando-se em 
quer religião. tudo <~ ot•dcm numerica . 

Art. 7.0 Pal'a. fazer a iuscrippáo dos que, Al't. 15. Em todos o:3 tcl'mos do pt•ocosso 
na fórmu. do n. l do art. l •, devem sol' quali- de c1uaHtica.ção a juntL só podtwá. fuocaionar 
fica.<los, o presidente da commissão, viu te dias com a presenoa do todos os seus mombt•os, 
antes da sua installação, nomeará tantos dau!lo·se immerlin.tam~mta a substituição dos 
agentes I'(lceascadóres, qnnnt.os forem neccs- quo, por q Uil.lqum• mo ti \'0, ficarem impodido:;. 
sat•io:l,scndo quo a ins(lripçiio dos de quo tt•ata. 
o n. 2 se fará, segundo as notas officilteS for- DO SORT~IO 

necidas pelas l'cpa.rtiçõcs compctontas. Al·t. 17. TL·iuta. tlü•s uúpoi~ tio tol•mín:ulog 
§ }. " Esses l'cceasea.uo!'es serão resl>Onlla- os t1•abalhos d:.z. <JULL!itlca~ão, em Jogar, dia. o 

bilisa.dos <luando.nãoapl'coonbrem om tempo hut'<\ prévi:tmanto designado;; IKH' edital, se 
as Iista.s do inoor•ipçõGS a seu cargo, ou roalizarú, de modo publil!O, o SOL'~oio IJBlos 
quando deixu.t·om da inscrcvol' individuo que numet>os col't'úsponi.lontes no,; nomes dm; in-
o devessB ser, na. fól'm:t. determinada. scriptos na. listll. ge1·o.l da. qnalificnção, até 

Al'~. 8 ... A. eommíssiio podir<t ás autot·i· completu.t·-sc o eontingeut;, fixado pcló Mi
dade~ puliciaes dos Esta.dos todas as inru.r- ni11tcrio úa Mtwinh•~· 
maf,;ües o csclal·oc.ímon~os necessarios ú. hot~ Al't. 18. ;Hom do coutingonto do S.Jl't(m~ 
c .. c:ccução deata.loí. doa que ca.tla cttpita.ni<t <lovo Lruoce1•, Ht!· 

Art. 9. o Terminados os h·u.Lalholl do t~lis· gnndo a pl'Opot·clonaliclatlo c;;ta.bolecida. nu 
tamento, será este public!tdo pola. impt•cnsa.. a\'t. 2", sel'ã.o oonjtmc~<~mcnto sot·toados ci
na fórma de edital, om que serão convidaúos dadã.o:J, om cgual uumoro, ós qtta.os cQnsti· 
QB interessados a. vir fazer suas l'ecluma.ções tuil'ão a lista dos suppleotes pí1l'tt. pi·oencbi
dentro de 20 dias após a. publícaçíio ·c~· mcnto da.s vagDs, abertu.s pelo,; dispensados 
plata da. qualt{teação. lega.lmonte, pot• força do algumas da.<J isen-

P:wagrapho tUiico. Esse e1lital será. a.ffixa· çõcs do art. 21 e das qlW ocoorrerorn <luran· 
\l(} ta,m~em na porta do od.tficio oin quo· to o intot•v;~l!o do um sortoio a outro. 
f!mcéionar a junta. · A1•t. 19. A commissã.o do sOl'toio compor-

Art. 10. O íMe-ripto só poderà roquorc1' a SO·hrt. do presidente do conselho Munietpa.l 011 
suá. e~tchisão da qualificação; ~Llén;t dos casos Intcmdoncia., como pros.td~nte, do ca.pttlto do 
càta.belecidós no ú·t. 6o; por. algum(~. das' Porto, o de um offioia.l ele mal'inha. mel'C..'tll
sogúíntes razões, satisfatoriàmente 'provada:. te, designados polo Mínii;terio da Ma.rinha. 

P·, set• menor dt> 18 annos e maioJ' do 35; Pal'ügrapho ~mico. Com: rélaç,i:o ao modo 
·2o., n5.o sel' bra:r.ileh•o nato ou natura.lha.do. ela detibm'<U' e quanto a subs&i!.uição do al· 
Art. · n. · Recebidas todas as petições dos gum m~mbl'O da commissõ.o, observ:.l.l'·Se-hiio 

reclamantes deatro do prazo mencionado, os arts. 5o e 15. 
reunt.r.;;ge-ha novamente a. éommissão, du· At·t • .20. Tm•miMdo o s01•tcio,o prosíduuCY 
raitt.e o tempo que fór necessa.rio, pa.ra ju1-ma nda.r;i.!Ql' os nomes dos sortea.tlos e publi· 
. Y<1l. I 1l 
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r.al-os-ha pela. imprensa., em edital, que será 
tambem affixado na porta do editlclo em que 
runccionar a junta, marcando-se aos intorcs· 
:lados o prazo de 15 dias, a contar du. publi· 
cação, Pí1fa. interporem as suas recla.ma~tões 
c allegarem as isenções previstas nesta. lei. 

Art. 21. Será isento do serviço da ar· 
mada, depois do sorteados: · 

] 0 , o que se o.cllar coroprehendido nas dis
posições do art. 6o ; 

2•, o que tiver defeito physico ou enfer
midade que o in habilita para a vida. do mar ; 

3•, o que a.limenta.r ou oduear orphãos,seus 
irmãos, menores de 16 a.nnos, ou Bervir do 
unicu amparo á irmã. solteiro. ou v luva. que 
viver em sua. companhia.; . 

4•, o filho unico quo viver em. companhia. 
do seu pae ou mã.o, víuvos ou valotudinarios 
o na. falta. daquelle o genro ; 

5•, o viuvo que, tendo filhos menores, os 
eduque c a,limente; 

oo, o quo já. tlver il•rnão em eJTecth'o cxer· 
cicio no exercito ou na. arwadu, ou aquelle 
cujo irmão haj1~ faliecido ern combate ou em 
consequenciu. do lozão ou desastre, prove
niente do serviço, ou se tenh<L inutilizado 
nas mesmn.s condições ; 

7•, as _praças dos corpos policin.es dosEs
tados, cmquanto ongajadas. 

Pa.ragrapho unico. Em caso de guerra. não 
~orão obsernu:las ae isenções dos ns. I o, ex
coptuados os chcfcs de ropa.l't.iciio, c 4• do 
at"t. 6•; c 6" c 7• deste artigo. 

Art. 22 . A' I>roporçã.o quo o.s rcclarun.çõoe 
1\H·om sendo rer.ebidus , <L commiasão it•á. dollas 
tom<Lndo coulwcimcn~o. dul'criodo ou 1ndo
f<w!ndo, M nformo a pt•oya a.pl'csenta.da,seodo 
todas as suas dclibcmçõcs publicadas pela 
impl·cn~a. 

Art. 23. Das dolibol'ações da commtllslw 
ltavorá. sompt•e recut'l!o voluntat·io pu.l'a. o 
j ltiz federal, interposto deutt•o de cinco dta:l, 
:1 contar da publicação do despacho da junta, 
quo dRl'li. au juizo todu11 os cschLrocimen.tos 
qu~ Jlln forem exigidos. 

A t•t. 24. Depois do julgado:; Lodos os ro
cnrsos dontt•o do um prazo l'azoavcl, o juiz 
l'omo~tarú. os processf,s á. commissão de sor· 
toio, feita. a publicação pela imprensa dos 

. t•cspcctivos despachos, afim do se fazerom, 
na li!lta dos sorteados, as alterações ncoos-
aarias, segundo o vencido. ~· 

A1•t. 25. O presidente da commissã.o, rece· 
lJidos todos os recursos do juiz federal, a 
quem dev-em ser afi'ec tos, feitas <loS alterações 
nacesa~rias de a.ccordo com esse~ despachos, 
mandará affixar nas portas do edílicio em 
quo funceionar a commia&í.o um edital, que 
saro tambam publicado pela. impren~. con· 
, ,idandc todos os sortoados a. comva.rccorem, 
dentro do prazo do 20 dius, ;i caviLauia do 
rorto, para o sel'Viço da ann~vll\' . 

Art. 26. 08 sorteados q u·e · comparei:.erem 
serlio sujeiti)S á iospecção de sa.ude e só de
pois de Julgados capazes ficarão sujeitos á 
dis}lOSição do Quartel General dn. Armada, 
devendo sómente permanecer na escoJo. de 
ma.rínhagem os que não \;verem habilitações 
para o embarque. 

Art. 27. Os que. sorteiados · e ch&mados, 
na. fórma. supra. refat•ida,não se apresentarem 
dentro ao praso legal, ou não forem encon
trados no Jogar, onda officialmente consta 
terem seu domicilio , serão·· ··considerados 
desortor-os e, como taes, sujeitos ás penas do 
art. 116 do Codigo Penal da Armada.-· 

Parag1·a.pho unico. Nestes casos reserva-se 
aos sorteiados o direito da recurso, antes .1 
applicação da pena, para o juiz federal, que 
decidir<L em unica c ultima íostancia.. · 

Art. 28. Julgado o aortoa,do como deser
tor, o éapitão do .porto providoncia.rtt no sen
tido de ser elle capturado, recorrendo_ ao 
coromando das fvrças federa.es, ou ás autori:. 
dades locaes . 

Art. 28. Quando o sorteado fizer parte da. 
guarnição de navio brazileiro, se f&ttá. !Jimul
taoe~mente ao capitão ou mestre o ao sor
teado "' intimação pttrJ. desembarque. desli
gando·se,assim, o sorteado de todo o seu cnm
Pl'Oillisso, em virtude de seu engajamento. 

Pe.ragra:pho unico. Hayendo dcsobediencia, 
o capitão ou o mestre do navio será. multa
do, procedentlo-so <i captura. do sorteado. 

At·t . 30. Quaml.o o :;o1·teado fizer pa.rte da. 
cguipagcru do mnio estL'<wgeiro, a notifica
ção se fa.1·á. igualmente ao.'l coosules respecti
vos, requisitando-se o sou immedia.to desem
I.Jarquo. 

Si of!to nü.o fo1• oiTectuado, ou houver ten
tlttiva do desobediencia. para subtrahil-o ao 
cumprimento da lei, com audiencia. do agcn· 
te consular proceder-sa-na á busoa· e captura. 
da sorteado, como su fóra.desertor. 

At·t. 31. Os sorteados julga.dos capazes. 
pel<~ iúsrJOcção de :mudo c que nllo allegarom 
a seu fa vor nenhuma das ioonçõcs os tabelo
cidas, consideram- se desligados de todo · o 
qualquer compromisso pa.rticul"t' , contrario 
ao cumprimento de S8U .dever constitticíonal • 

At•t. 32, O sorteado· que, depois de julga
do apto para. o serviço,. não quizel' incorpo
rar-se, ou mesmo d~potS de ter assentado 
praça quize1• ex:imü•-se dessa obrigação, o 
fará, dando um sn h5ttitnto, por cuja d9!lérção 
so responsahilisa dnrantá o primeil'O anno dA 
SOI'VÍQO . 

Art. 33. O sorteado que houvor servido 
na. Armada, com bom comportamento, du-
1'ttnte o tempo a que por let foi obrlgàdo, ou 
obtiver oxcusa rlo I:IOl'Vir,:o militar por se ter 
invnl~d!~.tlo uelle terd. u.s seguiu t ·!il vautu.~~qs; 
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· l•,. préferencía. mi admisPão a. qua.lquer 
emprego publico pat'(l o qua.l tenllu. a neces
·sarla. idoneidade ; 

2" isenção de impostos, matriculas ou taxas 
relati'fa.s ao cxercicio da :prottssã.o maritima., 
durante clneo annos ; 

aa, gra.tutdadn ele matricula e de títulos 
para. si, ou pa.ra. seus tUbos, nas Escolas pro-
1i$Siona.es do Estado ; · 

4•, direito aos bnnetlcios de uma. caixa t!e 
invalidos, instituída mediante contribuição 
dos benaftciarios o com o au:dlío do Estado ; 

&, o direito da eonta.t• o tempo de serviço 
pa.ra. a. aposentadoria ao emprego· civil e 
pelo dobro, se fõr de campanha; 

6'", concessão do terrenos de ma.l'inha., í1 ti· 
~ulo grat.uito, com direito de transfereocia a 
viuva.sua. ol'Pilâos,não podendo p01·6m alico<\r. 

Pa.ragr.a.pbo unico. Nos contnctos de ob1'a.s 
publicas e arrendamentos de estradas de 
ferro que o governo tiver de celebrar esti· 
pular-se-ba clausula. garantidora. da. fe pre· 
rencia estabelecida no n. 1° deste artigo. 

DO TIC~(P(J llE SER.YIÇQ 

Art. 34. O;; sm·f.ea.dos serviL·ão durante 
dous annos na. a.atí.va., passando, :finJo este 
prazo, pa.ra. n. reserva, de ondo, até a. idade 
de 40 annos, podot'ã.o, om caso do gaerra, 
ser de novo chamados ao serviço activo úa 
armada. 

Art. 35. Nenhum sortoailo, em tempo do 
pa.z, :poderli. ser (!briga.ào a. continuar em 
serviço, depois de ter completado o PL'<~.:t:O de 
dous a.nnos, podendo, ent•·otu.nto, ser conser· 
va.dos os que o qlli?;arem, llOl' tempo indo· 
termiuad•J, o.té a ida.do da 35 annos. 

Art. 36. O doolíga.manto se dará. e:c·otficio 
e, cas~ não se dê, o engajado o impetrará. 
ao qua1•tel do commando ge1·al da arma.d~. 
mediante requerimento, que será., nos Es· 
tados, encaminhado polo capLtão do porto, 
ou pelo comma.nda.ate das forç.as ou navio 
um quo servir o l'oquol'Cmtc. 

Art. 37. No tlmpo de SGL'Viço não se conta 
MS sorteados o tempa das liccnç<Js quo ti
verem obtido, o de clllnprimento de sentcnca, 
o o da deserção o devea1lo n. contag~m ter 
cazucr;.Q ua acto do assouhl' praça o sorteado 
nos corpos de ma.rinhil. 

DOS RECURSOS 

Al't. 38. Da.r#se·h& recurso voluntario, 
com eifl~ito auspeosivo: 

}o, para o juiz aubstltuto fede1•al: 

·r.) d~ acta da. a.utor.idadc que julga-r o sor 
taado weurso nas penas do art. 116 do co
digo Penal da. Armada., segundo a. disposição 
do art, 27 desta lei. 

Art. 39. São compstentoo pa1-a. recorrer: 
1", o proprio qualificado ou so1•taado; 
2",. seu pae, tutor, cut•ador ou J.)a.ronte 

pro:umo. 
Art. 40. A potiçiio do recurS(} deve sor · 

Msignada pelo proprio, 011 pot.> quem o JIO~a& 
rorr~sent:~.r, de accordo com as disposições : 
anteriores. ou pol' qualquer cidadão, e11.so G 
re'w1•rcntc não saiba escrevru•, devendo sel' 
directa.mcnte diri.;çida. á autoridade, a quem 
se recorro, senuo a.compa.nba.da. de . do-
CI.lmentos o intbrma.~es, dentro dos praz:>a 
estabelecidos no3 a.rts . 12 e 20. · 

Ad. 41. Todo o }lrocesso de recut•sos; pe• 
tições e maia dooumen\os, bem como as re• 
cl.amaQõas feitas pera.nte a.s commissões de · 
qua.Uilca.ção e sorteio, egtãa isentos de sello, 
t.a.xM, emolumento!! ou custas. · 

DA RESERVA 

Art. 42. A t•o;;erva, pa.ra. o sorvico da ar· 
m<\da. será. constitulda: . · 

1°, pelos SOl' eeados qUO completarem O tem
po do praça; 

2n, 1)elos qualítlcado3 a.indn. não sorteados, 
até a idatlc- do 40 annos; . . 

Para cumprimeut\) desta disposição a junta 
incumbida do alistamento, pot· occasiào dl.t 
t•cvisão, tt-Ml~díLL'â pa.t•u. um Hvt·o ospacia.l, 
convcuioatomcotl} ab:H·to, numerado o 1'11-
brieado p~to prc13idonto, os alistados maiores 
do 35 u.nuos. · · 

3~. polo pessoal da. mo.l'iuha morca.nto na.· 
cionol não tlua.lítlcados. . · 

Ha.Y6lldo nooossida.do do sor chamado a 
SOl'VÍÇO O lJG;SO'll da. ma.t•inha. met•ca.nte, Comw 
pi'ehendido na resLwva., obset•var-se·ha, tanto 
quanto possivol, a. equiparação do funcçõos . 
rehLtivamcnte á. a.rma.ua. : . ' ·~ 

Art. 43, O Govorno, quando as nocc83ida-
dcs da. .P<m·ia. o oxigírom, podol'á. chamar a. .. , 
s~rviço activo a r oset·va, modianto .sot·teio, 
devtJndo, entrotanto, prefm•ír dontro · os · 
SOL'WldOS : 

1 o, os solteiros; 
2°, OS ViU V O$ .sem fiLhos; 
3°, os casados sem filhos; 
4", os ca.sados que viverem 

suas mulh"'res. 
separados . .de 

. a} do despacho da. commissão de quallftc~ 
çio, mantendo no nlíatamento o inscrfpto, DlSPoSIÇÕES GEnAES 
que se jadgar iodovíd:.mente qua.Ufioado; . . . . . . , 
~. para o Juiz fed.oral: . . · AL•t . 44.- Quando JUlgar conven.Lcnta po- · 
b) do despacho da. commlssão dé sort6lo, derá. o Govet•no, pa.r<\ preencher os claros 

não julgando JJoovada qualquer d.&s isenQõM do excl'cito, as tender a qualiftcação o o sor-· . 
dos al'tlh 6G e 21, allegada. pl)Jo ~.>orteado; ' teio a todo o paiz, obedecendo-se om tudo ·· 

·,-·. 
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:l.s antoriores datm•minações desta lei e mais 
as seguintes disposições. 

a) Eru cada município lw."-cr;t uma Junta 
de qmüifica.ção compo:sta. do pt·esidc: tte 
do cunsollw ou Intendcncin., como presidente 
do juiz municipa.I, de pa.z., ou c.i.o dí.stdct:J, 
o do promotor publico, lhnrlo-so rccui':N Yo
Iunta.do de todas as delibet·açõos da junta 
p~na o juiz de direito. 

b) Julgados ·l;odos os recut'.3os o feítas as 
nOCe8$l'ias ll.lteraç.l>cs na. qua.liüca.çi\o, segun
do o vencido, será o alistl\mento, corn as 
forma.lidados do art. !,1, passado pat·:~ livro 
especial, do qual se tirar<!. cópia que será 
t•omettida., em tempo brove, t.í. commi~ão de 
quf) trata. o a1·t. HJ. 

c} A cornmi.Bsã.o ria c<>pital tlo Est;1rlo, ou 
da. ~\;lle da ca.pita.nia do pori:.>, nw.ndn.1·á 
transcrover em livros cspcciaes tou~s· essa.:> 
li"tas, romettidas pelas coromisaõcs muni
ciptW~, guu.rduudo-se o. ordenl uumori.c~~ ini
ciada na qualifico,ção p!·occditltt pa.l'o. o sol't~io 
da armadt~.. 

d) A commissão do sot-&oio ::;ot•;1 t~ do 
u.rt. 19, auumentuda rlo um ofilcial I·cfor
mado ou h7,nol'ario do muwcito, nornea.do 
pelo Ministcrio dn, Gucwra., dcvon<lo f!ad.a Bs
tado, ;nclusivo a..9 circumllcripções cuntpre
hondidu.s nas ca.pitfl.nias <lc portof!, concOl'!'Cl' 
com um nurnero de sot•tm~dos, antet•iot•monto 
doterminado pelo Governo o llro_pol'ciona.l ao 
numero dos qwLllficatlos . 

Pm•agrttpho uni co. ProcederH.lo-so <~o sor· 
tcio (ÇOra.[ j)é.l.l'i.t O ( S01'Ci l,u C at'n1ad<L (;tll'1iO 
escolhidos, de :Pl'CI'Cl·eocia., pa.1·a o ;;ui' I· i<.;o 
desta, 011 que 'ti.vcrem lH.'U.ticll. da. vid<~ {lo 
ma1• o par·a ollt~ most.I'al'elll mais aptitlão. 

1:) Além da.s isenções elo a.l'ts. 6 o 2 1, serão 
dispensados, depois de s01·teados; 

lo, o pl'opl'icirwio, a.dmiuisil'a.tlol' uuluito1' 
de cada. fa.hric:t ou fazond;~ rm·<tl, flllll mn
prcgat· doz uu mais tmha.lha.dorc~ ; 

2•, o tl.llw uuícn do lavL·adoe ou um <i su:~. 
scolh::t ; 
3°, um "'>aqucü•o, Ctl.}la.~u,z ou foitol' do fa

zenda. C!UO lWOdUÚl' 50 OU mais Cl'ÍUS }>Ol' 
anno. 

Art. 45. O MiuistJ•o da. Guel'l'a. \emlo de 
mandar exeeutíLL' as uisposiçu(~l:i .uu <u'l,igo 
ntorjot•, oflloiar<l aoa pl'csldontcs o govcr
adol·es dos &sta.dQs, pedindo-lhes que forno· 
am ás ,iuuta.s municipaes, dez dias antes .da, 
í~ta.lla.cão dos ti·a.lla.lho::; do <~listu.monto, ~: 
rta dos braúleiros m~tos ou JW.tut·a.lísados, 
esidentes nog va1•ios manicipio:; d•l c•tda. 
osa.d.o, de t8 a. 30 a.11no::1 un i<l:L•la, n(i•J co m • 
ehendido;: U;~~ ÍS.J.I <,:ÕtH tLH al't::. 0 e 21. 

A1·t. •1G. O~ l'unccioua.t-i<,:; }lllhlic('s quo 
~O~CiOI\ll.t'P..In OU CiLCilitll.l'OlU UlO li VOS !lo 

exclusão, iscnclio ou dispensa. que, direch ou 
indi.,·e•ltameote, poss:tm obsta.t• a submissão 
do iol5crjpto, quando sorteado, serão respon
sa.bili:;ados c pa&>iveis <lc pena. de susvens&o 
do emprego polo tempo de tres mezes a um 
annl). 

,\ J-t. ,17. Ó.] membros da~ com missões de 
qmtllllcação e ~orteio respondem crimio&l
mentc pelas mnissõ<Js c f<tltas eommet~ldas 
no eumpl·írnento de suas funcçõe~ •. 

Art. 43. QuaJ•Imlr pessoa, q ua so nega.r a. 
d:u• aos rcccn~ea.l[r)l'(H ou ú.s a.utorid:ulcs 
oompetontes a. Jist:t tios iodividuos sujJitos 
ao tüis ta.mon to o q ua h a. h i ktr~rn am sua com
panhia., seL'<t multil.da. uc 50$ a. 150$000. 
Al'~.49. Todo aquello que occultar em sua. 

casct algum sortca.do, para. impedir que as
oeo&o pi·aotr;-ou obs_t:_1r r1uo se apresento :i 
autori.l:.~ollo compotento, no tampo marcado, 
set•â passivel da multa de 100$ a :1ü()$. · 

Par•agt'aJTIIO uuicu. A cobmnçt~ t1as multas 
:;u fanl. cxceuti vmneu te, om virtude de o r
dum superior pelu. F<~Zeod<L Fcdm'<Ll. 

AYL 50 . 1'od;t.'l as lUU lf.~tS ]10UOl'âú !!91' com
mutadas, paio juir. da t•xecução, om prisão 
simpla.~ . que JJã.o excederá, no Jll'imeieo caso. 
de ::10 dia::; e nu :;oguudo, de tiO, CJUtmdo es 
executados não pu(tercm pagat· <t contribui
t}~u í Jn}lu~tn.. 

,\d. 51. Ficrtm n.holi:ios em b<hs as dc.
peu!lonciM do Miui!Jtudo da. Mm•inha. os cas
&igus COJ'pt.ll'aes, olimina.udo-so a- GOT..H&A. 
-tl0 <l.lHtdl'o da.~ p~mts corroccionans osliatui
da.~ velo <lrt. 5° do Co<.ligo Dis;:ipliua.r d<t Ar-
lllú.da.- . 

i~rt. 52. Q,s agentes rccens.:a.dores de que 
trata o artigo pcl.'cebercio uma d!arin. do 6$, 
cmrtua.nto clurar o sorviço úo quo fo1·cm on
ca.rrcgadus, doventlo o Mínistm•1o da Ma.ri
llh<~ ma.rca.1' o numm.·o llcl!ea om cada uma 
d:~~ capit:ul<a.s, conformo n. dcnsíú<Ldo do snas 
llOli lll< l!_:Üt~S. 

Al't . 53 . g- u Uu\'ct'no :mtot•it.ado ~~ a.bl'i~ 
os m·cditus th.li!OS:;:u•ios à execução d<L tn·e
son te lu i. 

Al't- 5,{- Revogam-se u.s disposições em 
cmltt•a.t·io. 

Su.!<~ Ltas sessões, lô do ja.uoiro :.1 3 Hl04..
A/lonso Ooslu. 

O Sa·. Pr<~~idontc-Va.o sa pasSM' 
:i. onlelll llo dia-Discussão do tratado do 17 
de novembro. 

SUSl?end.o a sos;;âo pot• cinco minu toa, para. 
se rctu·a.rom os OSJJ::ct.u.dui'cs o cumeçar a 
.scsm'io :>;;ereta. · · · 

Su~Jleude-se a. set:são á I hora e minutos da. 
tartlo. 
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Disc-ur.soa pronunciadog em diversas .sa.ssõe.s 

-------~.-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 16 DE JANEIRO DE 1904 

(Vide pag. 78 d11 primeiro volume) 

o Sr. A. tronso Costa-Sr. P l'e
sidente, si não fôra a nimia benevolencia da. 
Camara dos Deputados para commigo,tantas 
vezes comprovada, si não fôra um como ba
neplacito que já me conferiu, de ha. muito 
tempo, a honrada Commissão de Marinha e 
Guerra, para, invadindo seêlra alheia, oc
cupar-me de assumptos pertinente3 ao nosso 
exercito o á noss:.t armada, eu não me ab:l,
lançaria a vir tra,zer á consideração da, Ca
mara um projecto tendente a regula1• a. qua
lificação e. sorteio do pessoa,l da nossa ma
rinha de guerra, -cujas disposições o Guverno 
poderá estender ao sodeio pa1•a o exercito, 
quando assim julgar conveniente. 

E', Sr. P1•esidente, uma necessidade ina
diavel, reconhecida e pt•oclamada por todos 
aquelles que teem superintendiJo esse ramo 
do serviço publico,estabelecer·, com presteza, 
meios com que o Governo se julgue sufficlen
temente tu•mado pa1•a preencher os grande1 
claros existentes no pessoal de nossa ma
rinha de guerra. 

O honrado Se. Julio de Noronha, actual 
Ministro junto ao Governo d:1 Republica, 
que fallou ao Congresso e á Nação com leal
da,de verdadeüamente republicana, nos pa
tenteou de modo franco e sincero o estado 
lastimavel em que se encontra hoj9 a nossa 
marinha, já no:s pintando a insuffi.e,encia e 
mão estado de nossas unidades bellicas, já 
nos descrevendo a falta de pes~o1ü para os 
differentes serviços e guarnições dos nossos 
navios de guerra .. 

Ha, é exacto, Sr. Presidente, em anda
manto, nas duas ~sas do Püller Legislativo, 

dons projectos em que se procura reguia;r 
e , co1•pm•iticat• a disposição cons titucion.a.I 
pela; qual todo o cid'.t.tião brazileiro é obri
garia a,o serviço milita,r. 

O primeiro de3sos projectos, U).Scilo no 
Senado e de lá vindo, penso eu, jaz v.atuttl
mente nos archi vos di}, Catn).ri1, e3p3ra-n.do; ...:.1 
em dia mais ou men >S remi) to, andamento ~ 
conveniente. O segundo, devido á iniciativa · 
parlamentn.r do nosiJo honrado e distincto 
colloga, cujo norn3 cito com a nece5sa.rta 
venLt., o Laborio3o c iltllsteado almirante 
Alves Ba.rbJS'1, que não só pelo seu e3pit•ito 
esala.recido, como pelos va,stos conh3cimen
to3 que di:~p?.>e sobre a3sumptos militares, 
tanto nos merece, cJmo o primeiro tlorme 
esquecido, dep3nclendo ainci.J, de discussões 
e vobções no Senado. 

Mas, Sr. Presidente, dJsses projectos ne
nhum, a meu ver, satisfaz perfeita e com
pletamente a disposição constitucional, ne
nhum delles está de accordo com a verda
deira. iuterpre~ação que se deve dar aos 
arts. 86 e 87 da nossa Constituição. 
. Referi-me, Sr. Presidente, ao ponto prin
cipa,l que é-dotermi11a1• as fontes em que 
se deve colher o pessoal pa.1•a a marinha. de 
guerra. 

Ambos os projectos a que me referi, tanto 
o do Sena1o, como o da Ol.ma,ra, limitam-se: a 
mandar colher na. marinha mercante, e só na 
marinha mercante, pelo sorteio, o· pessoal 
necessario para o p1•eenchimento • dos claros 
da armacla nacional. 

~;.'·· 
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0 SR. ELISEII GUILIIERME-Ma.rinba mer· 0 Sa. PAULA. R.~MOS- Era desnece3sario 
cante, -que nós precisamos proteger e que este periodo. 
passa. a ser perseguida. osn. AFFoNso Cosr:rA.- Não sei, Sr. _Pre-

0 Sa. AFFONsoCosTA.-Não me parece, Sr. sidente, si é desnecessario ou não. 
Presidente, _ apezar de todo o esforço - que te. Desnecessario_já houve quem dissesse --_ quo 

- nhó empregado para convencer.-me, que o ex- o ora, e assim tambem penso; mas agor~ 
clusivismo_--de limitar sómento ao sorteio o não é a occasião de indagar si a disposicãW 
pessoal da- marinha mercante, -matriculado do art. 87 a que me referi é ou não neces: 
na.s capitanias, esteja de accordo com a lettt•a saria. 
express-a. da Constituição da Republica e com O que se me a:figura, Sr. P1•esidente, -é 
oespil.'ito do legislador constituinte. que o legislador constituinte quiz -nivella1• 

Não sei como se poderá. cornbinar a. dis- todas a.s classes do paiz, quando estabeleceu 
posição constitucional . do art~ S6, que de- a obl'igatoriedtu'le do serviço militar, expres
terminou ·ser todo brazileiro obrigado ao são geral, que ab1•ange tanto o exercito 
servil{o militar, com a interpretação re- como a armada nacional. 
stricta, odiosa o limitada _que se vae dando Os que dizem que só da marinha mercante 
á d.isposição do art. 87, § 4°, fazendo-se o deve sahir o pessoal necessario á armada 
sorteio adstricto a só uma classe, uma me- runa.am-se no argumento seguinte: não ser 
dida de excepção, ao envez . da medida geral natural nem conveniente ir colher no seio 
que o legislador estabeleceu. de outras cla.ssss cidadãos que não teem pra-

Apegam-se, Sr. Presidente, os que peniSam tica da vida do mar pa1•a a marinha de 
assim, os que entendem que só na marinha guerra. 
mercante, além das . escolas de aprendizes Mas, Sr. Presidente, este argumento fa· 
marinheiros, hoje reduzidas, e Naval, que cilment() se destroe, desde que !e attende (., 
fornece omciaes, devemos ir buscar o pessoal reda.cção do artigo anterior. 
para.. o preeJ)chimento dós clarus da· nossa · Diz o art. 87 § 4°: «0 exercito e a armada 
_ a.rmad:a, nos termos desta .disposição: compor-se-hão pelo voluntariado sem pre· 

«Conco1·rem para 0 pessoal da armada a mio, e, em falta deste, pelo sorteio, prévia
Escola Naval, .. as de aprendizes marinheiros mente organizado.» 
e a mal'inha mercante, mediante sorteio»-- Ora, Sr. Presidente, si o legislador consti-
§ 4o, art. 87~ · tuinte pretendesse que só a. marinha mer· 

Em uma. lei, . como em toda obra inlielle· cante fosge sorteada pa.1•a preencher os 
.ctual, ha. sempre ·um pensamento · predomi- claros da. marinha de guerra, porque só ma· 
nante a_ que,tudo o mais se prende, se vincula rinheiros são a~to:~ para servir a borJo dos 
e .. se subordina. · · · · navios da esqua ra, teria. exigido qualidades 

O período in fi'MJ do§ 4o do art. 87 subor- protlssionaes desse volunta1•iado. 
dina.-se fatalmente a este artigo, prende-se á · ·na mais, si · quizermos attender á ge· 
súa. disposição geral, vincult\•Se ao seu sen- nuina. o etymologica. significação do verbo 
tido PJ:"lncipal, nã.o sendo leal, nem logico, coNCORRER., havemos de verificar que mais 
nem mesmo commuru destaca1• do corpo de um a.t•gumento corre em f&Vol' da int~t·pre
uma lei qualquer disposição subsidiaria, ex- tação que vamos dando á. disposição óonsti-

. plica.tiva, para fazer sobre ella, e só sobre tuc\onal. 
olla, t1•a.balho de interpretação. Concorrer, do latim coNcuRRERE, não á 

Para o exercito e para. a. armada, Sr. Pre· ir exclusivamente, ê ir com outros, ao lado 
siden1ie~ pelos ·termos claros do art. 89~ § 4°, de· outros; e foi isso justamente que o legis
concorrem, na. fi\lta do voluntariado,· todos la·ior teve em vista, do modo que a . mari
os cidadãos . capazes, ·art. ·. 86, inclusive a. nha mercante nã.o fl.casse oxclutda. do sorteio 
marinha . niel•cári.t!), O NÃO SÓ A MA.RINHA o, ao contrario, pa1•a. elle concorresse. 
1\IEROANTE, como se tem' estabelecido nos A lei de 1874, estabelecendo a obriga.to· 
p1•ojeetos 'a que me 1·eferi. (Trocarn·seapa1·tes.) rieda.de do serviço .militar, em· um de seus 

Com etreito, Sr. Pl•esidente, si attender- artigos, tinha. determinado que o sorteio 
-mos aos termos em que se acha 1•edigitla. a abrangeria para o .. exercito e a. armada _a 
djsposioão in fine desse mesmo a1·t. 87, ve1•e- massa geral aos cidadãos. 

·.JriQs que .·o ·leglsl_adol' constit11inte não tinha E; causa notavel: esta.Jei, no intuito de 
:,, Q~t_).'o_ Jiltu.ito -._qu~ndq a estabeleceu,- sinã:o proteger a marinha mercante, clara. . e ter

_, tq~·nal'. bem _cll:).ro () seu pensamento .... como, minri.ntm-nente ·· .isentou do sór..teio . os · ma.ri· 
: p~Jq :sor~~º' todo.o cidadão do via._ coo.corre1• nheh·os dos navios naciónacs· 'e os pescado· 

-. p~rà .o set•vlço da.!Lt'ma.da, taJl1bem partbelle re~ .. dos rios navegaveis, do alto mat• e das 
-.-. conoorl'esse ·a ma.1•inhá. meroa,nte, isenta costas, nlvo o caso de:.fluórl'a., em quo JA. 
· d.2.Jt~~pela. lei de 1894. isenção desappa1•ecia. · 
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Vê; poi~, y. Ex., Se~ Presidente, _qu~ 1n- _ Com od'eito, Sr, Presidente, si o legis
terpretando-se libe1•almente a Const1tmçao, lador constituinte, no seu entender patrio
Jl.llgando·se a q~estã<} á .· lu~ . 4os principios e ticamente . inspirado. para; pt•oteger, · P8tl'a. 
da verdadeira . hermeneuttea, tomando-se fazer surgir do aba.timento' em . que se encon
como elemento subsidiaria a tradição da trava. a nóssa marinha mercante, jülgou 
noS.c.~a l~gislàçã,o no pJ.sS~do, ·verificá-se ~1ue necessario toh1ar ob1•igatória a naciona.,;. 
nada/ autoriza essa tonac1dade, essa obstma- lização da cab:>tagem, privando·· os ·navios 
Ção com· que se ·· pretende tirar sómen ta da . estrangeiros. . • . 
marinha mercante os contingentes necessa.- 0 SR. PAULA RA.Ptios-:-Mãs o .. argumento 
rios .para preencher os grandes claros da foi que a. marinha. mercante· era o ~ viveiro 
marinha. de guerra. da de guerra. 

Nãoé verdadeira a iuterpretação,Sr. Pr~-
sidento, que ·nos pôde c~nduzir a um ab- O SR. AFFONSo CoSTA- .•• de se occupaA 
surdo. Todà a. interpreta.ça.o que nos leva a rem com o transporto de mercadorias · de 
conclusõe3 absurdas é fatalmente erronea. porto a porto dos nossos Estados, si o le-

Si a marinha. mercantQ, só o exclusiva- gisla.dor constituinte tinha. esse intuito, não 
mente deve concorre1• para. o preenchi- podia esta1• em seu espírito a interpreA 
mento dos claros da marinha de guerra tação que combato e que é completamente 
mediante sorteio, depois do voluntariado sem antinomica ao pensamento que lhe attrlbuo. 
p1•emio e das escolas de a.p1•ondizds mari- 0 SR. PAULA RAMOs-Não apoiado. · 
nheiros; si só os matriculados para a ma- E' 0 argumento de que VV. · EEx •• d~fen· 
rinha mercante devem Sel' sorteados para ·sores da nacionaHzaçã.o ·da cabotagem, sem-
a marinha de guerra; si é preciso manter · d d d · a1· -
com toda a firmeza e respeito a lettra da pre usam,-a necessi a e a nacton tzaçao, 
disposição in-fine do§ 4° do art. 87, seremos ~~~q~b.:a!'gti~r~:,mercante é o viveiro da 
obrigados a concluir fatalmente que as ou-
tras escolas creadas com o :fim de attendel' O SR. AFFONSO CosTA-Diz o nobre Dep~
a V'a.l'ias necessidades da. nossa esquadra, e ta.do, que semp:·e me dá muito prazer com 
que não são estas de que trata a disposição os seus apa.1•tes, pela muita luz que ollos der
citada, ficam excluidas do serviço da.arma.da ra.m~m sobre os debates ..• 
nacional. b ,, 

A Escola . do Machinistas, creada com o O SR. PAULA RA.Mos-0 riga~.to. 
fim especialdefo.rnecer protlssion:a.es p. ara a; O Sn.. AFFONSO CosTA-•.. que, qu:mdo se 
a.1•mada, deixará de fornecei-os, porque dess:.t esta.beleceu a. na.cion~liza.ção de cabotagem, 
escola nominalmente a. Constituição não co~ não si tinha. em vista outro escôpo sinão 
gitou na disposição que commenfu.mos. ampat•ar a. marinha mercante, que devia sel' .. 

Não se at•gumente, . Sr. Presidente, com o o viveiro da marinha. de guerra. . 
que praticam as nações. estrangeiras, espe- 0 SR. PAULA R.ilMOS _Não, :foi um dos 
cialmente a Franéa e a I'G:11ia, onde de 
tempo l'emoto se tem ·estabelecido a. obriga- principaes argumentos· 
to~iedade do serviço militar no exeréito e na O SR. ·AFFONso CosTA- E' · interessante r 
::wmada. Sr. Presidente, proteger .a maril}ha mer-

A Franco., a Italia e outros paizes, onde cante sujeitando-a exclusivamente ao sorteio 
porvl!ntura_ isso se pratique, t~em marinha pa.ra. o serviço na. armada! ·Extraordina.rio 
mercante desenvolvida e poderosa, de modo modo de proteger e . ampa.ra.r . uma clas·se, 
que os cont.ingentes que se lhest.iram p·ara a sujeita.I .. a ·a mn onus, prendel·a. a uma pa- · 
ma1•inha de guor~a não lhes. fazem fa.lta., não sada. .obrigação, a.fugent:mdo-se, assim, ·os · 
prejudicám a . sua movimeutaçã.o, nem com· elementos quo a podhtm procurar l 
p1•omettem o seu progi•esso. Infelizmente, Sr. Presidente, V.Ex. sabe 

Nós, entretanto, ·ln'felizmente,. podemos e a Camara toda disso tem eonhecímento, 
(lizer, temos a marinha mercante em via de ninguem procura servir voluntariain~nte na : 
formação, ba,lda de recursos, . cercada de armada nacional, e ·ao passo q·ue o vólunt&· 
diffl.culdades .e até carecedora da alta pro- rlado concorre ao exercito, todos fogem da; 
tecção dos poderes publicos. marinha: de guer.r~,· onde o soldo. é · insignifl-

E' por isso que se me avig-ol'a a convicção cante e a disciplina rigorosa~ . ' : :: ·.· ; 
d.e que não podia estar no ·· espirito do lêgis- E' po1•isso que não compreheildo . essa. -pt·o~ 
I~dor constituinte .. obrigar a ~mài'inha. mer- teecão e. all1pa!'o--de .·. cill.e nos· falla:.o Jionrado 
cante,. · exclusivamente, ao so1•teio para o Deputado por Santà Ça,tha,t•iná.; . e ·:por\ isso · 
serviço .da.··. ma,rinha de .. guorra.; e ess~:~. con·· qu·e . não . me . confo:J;"mo com· a .opióiã.Q de 
viação mata se fortalece, quando me .Jemb1•o s. >Ex. e do oti~ros. ~ .. ~pez~r; · d() IJltiitQ 
.da disposioão.coostltuci.ona.I ... em que se esta.~ apreço . em que ténho ,o . ta.len~o e :a.sluzea 
.beleceu ~ nacionalizaçlío da cabotagem. de ss ... ·EEx •• Quando todo o .. brazll~i~?Ac:: ~~J· 

. ir#\%>':z; ·' 1#"'!";' ~- . :' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:00- Página 20 de 20 

6 A'PPENDlC.E 

gado ao serviço militar, é justo que a mari- :recebido por um povo até hoje isento dessa 
nha mercante. delle nã.o seja isenta, porém obrigação e desse onus. (Apoiados.) 
s~jeital-a ·'exclusivamente ao sortelo, como Ha, Sr. Presidente, no projecto que terei 
se tem estabelecido em alguns projectos, não a honra do passar âs mãos de y. Ex., um 
é só injusto, é iníquo. (Apartes.), ponto·que carece de explicação'-ê o que com-

E', pofs, Sr. Presidente, seguindo na cor-: mette ao Ministerio da Matinha a direcção 
rente dessas idéas, obedecendo a esses ,princi- do alisi;amento e do sorteio. 
pios, pelos quaes vejo clara a disposição con- O meu fim, Sr. Presidente, é facilitar a 
stitucional, que me abalanço a apresentar pratica da disposição constitucional e como 
um. projecto que redigi, em termos geraes, presentemente a marinha de guerra é que 
so"Qre o assumpto, projecto que se Iiã.o mere- mais se resente dtt falta de pessoal, entendi 
cerda honrada Commissão de MarinhaeGuer- d 
ra o seu assentimento, ao menos lhe servlrà que só para esta se e via fazer já 0 sorteio. 
de ·lembrança, afim de não adiarmos, por 
mais tempo, a solução do problema. 

O que posso garantir, Sr. Presidente, é, 
que muitas das disposições que aqui consub
stanciei são o que de melhor e de mais libe
ral existe em paizes estrangeiros o princi
palmente nas Republicas sul-americanas, 
cujas legis:lações estudei. 

A lei, entretanto, prevê o caso de querer 
o Governo estender o sorteio pa.-1·a o preen· 
chimento dos claros do exercito, estabele
cendo providencias necessario.s. 

Nada, so oppõe a que a superintendencia 
desse serviço seja exercida pelo Ministro da 
da Marinha, que é tão interessado na boa 
marcha dos negocias militares, quanto o da 
Guerra. Refiro-me principahnente ao tempo de 

sel'viço, que, me parece, não poderá ser lon- A respeito a Constituição nada dispõe e 
go em paiz, como. o nosso, em quo, pela pri- ·não o podia fazer sem descet• a detalhes, o 
meira vez, se vao <'Stabelecer a obrigato- que se não compadece com a natureza e .fins 
riedade. ·destes estatutos políticos. 

Si queremos tirar o Governo da contin
~encia, em que constantemente se encontra, 
ae ver os .nossos navios desguarnecidos e 
abertos grandes claros na armada nacional, 
devemos melhorar a sorte dos marinheiros, 
cereal-os de certas garantias e abolir dentre 
as penas impostas aos q.ue commettem fal
tas os castigos corporaos que ainda· se ilp
plicam, castigos que dizem mal da nos:sa ci
vilização e que contrariam, por completo, 
o espírito liberal da Constituição da Repu
blica. 

Pa1•ece até incr.ivel, S1•. P1•esidente, que, 
desde 1874, pela lei a que já me referi. fossem 
abolindo os castigos corpora.es no exercito e 
até agora não se tivesso ainda estendido 
á .marinha de guerra essa medida; parece 
incrivel, Sr. Pr~sidente, que a marinheirus 
.nacionaes. a humens que servem na armada 
· naciunal, sob as bandeiras da Republica,ainda 
seappliquem castigos deprimentes ..• 

Ao legislador ordinario cabo regular o 
modo por c1uo se deve praticar a dbposição 
constituciunal e si disso temos urgencia, 
como os factos estão, todos os dias, demons
trando, enveredemos pelo caminho que 
mais facilmente nos possa levar ao fl.m c1ue 
temos em vista" 

Não mo alargo, na justificação de varios 
pontos do projecto, porque o tempo não m'o 
permitte, o quo terei opporGunidade de fazer· 
quando tiverm0s.de discutil' o assumpto. 

Antes de concluir, vou ter a honra, Sr. 
Presidente, de mandar o projecto ás mãos 
de V. Ex.,. tendo assim cumprido a minha 
missão, desobl'iganão-me do compromisso .que 
assumi ao iniciar estas considerações. 

0 SR. 'ELISEU GUILHERME- E' verdade; 
golilha e muitos outros. 

Façamos uma lei liberal e equitativa, não 
retrocedamos, não demos, em materia. de 
liberdade e garantias individuaes, menos do 
quo ao povo costumava dar o Imperio de

a cahido; ce1•quemos os nossos patrícios, que 
porventura tenham ele ser sorteados para o 
serviço da marinha de guerra, de todas as 
garantias; estalJoleçamos o sorteio precedido 
de uma qualificação regulu• com os recursos 
devidos, sendo o proprio so1•teio seguido 

0 SR. AFFONSO COSTA.- ••• tal qual ; é a 
. >golilha, como lembra. o nobre Deputado que 

me aparteia 1 

·Em quanto não se corrjgirem essas grandes ainda ... de recursos e isenções necessarios; 
faltas, fazendo-se desapparecer esse medo, amenisemos, tanto quanto for possível, as 
esse terror que o serviço na ~~.rmada nacional .escabrosidades que actualmente se fazemsen
in-funde, não teremos .. voluntariado · ca}Jaz el tir, e póde ficar ·cei'ta a Camara dos Depu

. 's-gfiiciente para preencher os grandes claros tados que o brazileiro, que, em 1864, 'o:lfe· 
·ox~1~te~~~s, e o sorteio mesmo não será bem receu o proprio peito como muralha ás balas 
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· O 8r •. Pretddente- ncsig_na pa.ra.J Continuação da discussão unioa. do projecto 
segnnda-_fcu·t~ 18 do em-rente •~ segumtc <H'- n. I, <<c Hl04, aJlprova.nd.o o tratado da 17 de 
dem do d1a.: novcmh1•o do I!J03, ont1•c o Brazil e a Bolívia. 

Gn BEt!flÃO 7JlXTRAOP.DJNAIUA EM lll DE JAN~InO E '!904 

Ao meio-dia proce<hHc U. chr~m<Lun. :~, qno 
respondem os Srs. Pnula Guimnriír~, A'cncai' 
Guimarães, \Van!lt'rlcr de l\!cndonça, .roa.
quim Pil'eS, Autoero Ilotclhu, S;~ Peixoto, 
Aurello Amorim, Luiz DominRuc.~. Gouç.11o 
Souto, A1Tooso Costa, Ht'illio Filhn, l~'cli;;he!lo 
Freire, Domingos Gulmurãcs, Fclix Gasp<!.r, 
Toien!.ino dos Sa,ntu;, Ednar•do Rn.mos, Pa
rn.nbos Mont:mogro, n.odl'igucs Saldanha, 
Bernardo Horta, Mor•oim notm:.-:, l·Irrr.d[;L de 
Sã., II•ln(lu ll'fach:Ldo, .loiiu Ilnp!,iSta, Oalúi.o 
Rapt.ista., Silva CaBt.t•u, La.m•il'ltlo Pitta, Bn
zamat, Mauricio 1le Aht•ort, Olivoir:l. l<'igrwi~ 
redo, Carlos T~h:oil•a Branc1ão, V"r1•hto ~hs· 
ca.renhas, 1lm•na1•do Monteiro, C;\l'rwiro 1lo 
Rozendc, João J,niz Alvo!!, I.r.vncl Filho, 
Adalbct•to Fcl't':'l..Z, Antonio 7.<>,<:a.ria!', C••millo 
Soare.~ Filho, Ca.Jogcr:Ls, Ctu·!os Ott.oni, Car
va.lho Bt•!tto, lt<Hlolp!IO Puix"ií.o, :Mol'ch•=• da. 
Silva, Fr<mci:~co ltomoit•o, llcb:.mças rl0 C;~r
valho, Arnolpho Azcvo<l•), Fm•rcira. Brngn, 
Nloy Chave.~, Francisco Mltll.:t, Ct~mlitll) Jto, 
drignns, Jo:ltjuim Tl~ílwit·t~ Hl-~luli\o, CosL:~ 
Nr.tto, l~indolpho Sí'Pt':l. Lu• los C:tv.'\lcanti, 
La.menha. f,in::, P;~ul:t R:mw~. J<:lyson Gni
Ihcrme, S<)Ul'O~ dos R:tn to~, .lanw:\ D:u·<·y, 
Cassin.no do Nasr.iHlnnto o \' n::p:t~inu <le A f· 
lmquei'.1UC, 

Abro-se a. scs;;ão . 

E' Htla. c som debal.o aptwov:ttla a a.ut~ da 
sos;ão antecedente. 

O Sr. Alllon,o;o Co§t.a. (])(tla onlmn) 
- Sr. P1·csidento, V. Ex. ha elo ! ;cnnit~il· 
quo venha. fa.znr duas Hgcü·as rodiHcaçõn.s 
ao rosumo do JDCil discm·co :~qui llrofcl'itio 
na. sc.~são do anta-hontem o puhlict~do no 
Dim·ia da CallfJI'esso do hontmn. poL' oceasiã.u 
de ap1•osonta.1' um projedo ragulantlo o 
llOl'teio pax•a. •~ marinha do gnol'l'a. 

Não censuro ni nguem, S l'. P l'Ositlcuto ; 
bem comprebonuo o qu:tnto <! diffi~iL apa
nhar o pen:,amento elo um orador, ln·il:tcip!\1-
~enta qlt<tndo esse pensamento nílo ~c faz 

tm~.!nút• pot• uma D<~hwra. fMH c bri
lhante. 

Mil$ o que não ó justo é quo deixa correr · 
pot• minha conta. o pensamento que não foi 
meu, nom reroroncia. a. f<\ctos que roa.tmento 
nü/J ~ii:o vcrdadoiros . 

A pl'imcira rodHica~.ão é a. seguinte : «E 
cous<~ naLrrrai, obsol'vo. o orador, ~ Ioi (l.in<la.
pt·crf2itrw.ya (1uc o.~ ma.rinhcil'OS engajado!! 
nn nao, etc .•. » 

Bn não rli~so, SI'. Pt•osír:lonto, quo ora 
cow>;t n:ttm'.:tl ; ou disso o scguioto : « E, 
cousa. notavol r ::t lni do lR74 cx~optua.va. jnfl· · 
tamonto p:u·a o soi•viço da am1ada. o onga.· 
jn.dd ri o~ na.víos morc:w tm; c o pP..sca.dor do 
alw ma~ o tios rios.» 

Jn:~tn.montn o contrn.rio tlo quo so lã no 
l'estrmo. 

A out1•n. rr.otific<tçii.o ó mais impol'tanto, 
poiil K(} t'cfm•o :t nma o.mrmação que nã.o 112:. 
Lt~-~0 no 11f!SU!l10: 

«Ncllc consnbstancion o que de molhot• a 
m:Lh~ IH111r•tl existe nos )><Lllt!S c..str'lngeil.•os, ·. 
pl·ineipa.lmento nn. Rupnblic:t Norto Amo;. .· 
J·ic.:wa.l' · 

Ni'íu li c:<.acto, Sr. Pt•csidcnto; não fa.llel: ·. 
~Jr,olutamcnte na. Ropublica Nor-te Ameri· · 
catHl., nem podia fazcl-o. · 

Eu mo rclel'ia a.o tempo de serviço, como· 
!'lo fii1. no ChHo o om outl•as ltcpublioas do 
Sul, nunca. na. R<lpub!ica. Nm•tn Americu;q.a. 

Foi tas estas l'cetiflca.cõcs. pa.ra que. não 
parcçu. que ci1;~:-í factus que não são rea.e~. 
sonto#mo. tundo d;itlo <L Ca.mara os esclareci~·. 
mclllOS QUO mo pa.reccram neccssarios • . · fi 

O St~. Pn.usmJ~l'\TI·:-/~o Me;,n. fiel!. iutairada;; .. 
Pas.~a.-sc ao e:qHJdicnto. :,;-,, 

O Sn· . .f .... lencar Guhnarãea <if 
Sac1·etm·io) procedo ú. lciturtl. do seguinte :,' : 

EXPEDIENTE 

'l'elcgra.mma : 
Ar:ussuahy, 17 do jaocil•o do 1904. ': ~ . 

Prc,;itlento Cnma.ra Dopu.ta.dos - ~ío.·• ~· 
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:· ."orande distancia, incommodos família, prl
.... va.in-me comparecet• sessão oxtraordinaria 
·C.n.niara.. Saudações.-Manoet Fulgencio.
' lntolrada..-A' Commissão de Petição o Po
·,· dcrcs. 

Otflcios: 
. Do Sr. 1~ Secrotario do Smaclo, de 16 do 
·- cot·rentc, transinittindo dom; autographoS 
.da.s resoluções do Cong1·esso Nacional snnc
, cionado.s, mandando matricular pot• mais 
um a.ono, nas EscolM MUit:tL•es, os alumnos 

· que dollas foram do.~liga.dos on <loyerão sel-o 
· por haverem incilhlo om di:JposiçõeJ l'n:!n-
Jament..'\l'CS, e manda.ndo p~g;~r a constrtt

,,cção da ponte da. praia. do Fia.mcngo. ;__ In
: teiradu.. Archh•cm-so og autogt'aphus . 
' Do Sr. Pt·osirlento do J<;>~tado do Goyaz, 
·do 7 do moz flndo, commnnica.ndo rrqo deu 
·a.s neceesa.t·ias ordens no sootido de serem ro-

. mettidas á bibliotheca clesta. Ca.mn.r~t n,<; c.>l
)ecções das leis do Estado do Goyaz eor
. respondoctes aos a.nnos rcfel'Ídos no offieio 
·circul:l.L• de 30 de outui.Jt·o JH'Oximo findo, 

·. desta Ca.mara .-Inteíradi1. 
Comparecem ma.is os Srs. Enén.s M<trtins, 

·Passos Miranda, lndio do llt·a~il. U1•br10o Sa.n
·toa, Anizlo de Abreu, Bezat•l'il li'outcnellc, 
'Francisco Sá, F1•oderico Bot·gcs, João Lope~, 
Sorgio Saboya, Fonseca o Silva, Pn.ula. e Sil-

. ·va., Abdon Mila.nez, Po1·eira do Lyr11, .Jo?ío 
.Vicit·~, .Julio do Mello, Aogclo Neto, lto· 

~drigues Dol'ia, Oliveira Valla.dií.o, Neivu., 
:oasil'O Rebello, O~tl'cht Pire~, .Jose Mouj<u•. 
·.dim, Galtlino Loreto, Mello 1\io.ttos, Nelson 
do Vasconcollos, Bulhões Mn.rc i:Ll, O.;ca.r Go
.doy, Augusto do Vasconcellos, S:t F!'CÜ'C, 
Amorlco do Albuqucr(ruo,Bolimrio •Jc Souza, 
Julio Santos, liOIH'iquc Borges, Francisco 
Veiga, Jofw Luiz, Ga..~lão d ~Cunha, Cat•los 
Peixo&o Filho, Penido Filho,D:~.vid C::~.mpistu., 
·Francisco Bernardino, Lamouniot• Godon·cdo, 
:OWonco.sláo l!l'aZ, Padua. Rezonclo, Galeão 
;Cai•valbal, Jc;;mino Ca1·doso. Valois doCas
tro, Costa .Juniot•, Fernando Presto~ • .Tosó 
:tobo, Pn.ulino c~u·los. Alvaro de Cal'valho, 
·,Ronedicto do Soll7.a., Cand ido tle Almm, Bar· 
'·h:Jsa · Lima., Germano Hasslochot•, AI rr•cdo 
,Pinheiro, Alf1·edo Varela, Homem uo Ca.J'• 
:yalho c Diogo Fo1•tunn.. 

:· : Doi:xa~ d!3 compa.J•eccr com catWL par€1-
·clpa.da os ' St·s. Ra.ymundo Nery, Hosa.nnah 
'de Olivoira,Al'thm· Lomos,Carlo~ de Novaes, 
Rogerio . do Mh•anda, Antonio llastos, Ro
·drigucs Fornándes, · Guedol ha. ~1ourão, Clli•is
·tiilo Cruz, Dias Vieira, Raymundo Arthm>, 
;Joã.o Ga.yoso, Thomaz Accioly, Thomaz Ca· 
.valca.nti, Euuardo StuJart, Tava.t•cs do Lyra. 
·~loy do Souza., PoroiL·a. Reis, \:Valfrodo Leal, 
:Trindade, Teixeira. da Sã, José Ma.rcollino, 
:'MalaquiM Gonça.lves, Esmeraldino Bancloirn., 

Morch·a. Alvru, Corno1io da Fonseca, Po1lro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Epa.mi· 
nondas Gt•âcindo, Ra.ymuntfo de Mh·aoda., 
Euzebio de An•il'ade, Arro:tolla.s Galvão, Jo
viniano de Carvalho, Lcovigildo Filguejras, 
Tosta, Milton, Bulcib Vianna, Eugenio Tvll· 
rinho, Sa.tyro Dias. VergnJ de Abrou, All· 
gust:> uo F1·eitas, Pinto Da~lta!', Alves Bar· 
bosn, Rodrigues Lima, Ma.rcolino Moura., 
COI'rÔ:J. nu tt•a, Fhlelis A l VP.S, Pereira Lima, 
Pn.ulino 1ln Souza, Estevam LobJ, .Toslt lloni· 
fa.cio, Ribeiro Jnnq llt1Ít'a, Rnflno de PaiYll, 
llnrnar1lr!'1 do F:Lrh, Hnnriquo Sallcs, Mnnool 
Fnlgcncio, Nogueira., Lindolpho Caetano. 
Edu:u•tlo Pimentel, Olega.rio Maciel, Do
mingues de Caatro. A7J8Yedo Marques, Ro
tlot?ho Mil'nnd<J., Hormcncp;Udo do Moraes 
l~llilo , Rornnrdo Antonio, FtoanciFco Toleo~ 
tino, Abrlon Bapf.ist:~, .Ma.rç.a.l Escobar, Xa
vic:· do Valle, Vict.o1•ino_~~onteiro o Campos 
Cartbl·. - -

E som cn.uil~ o~ St•s_ .To&é Euzebio, Virgilio 
Rt•igido, I<:;•rnirio C:outinho, Ccl~o de Souza., 
E~tacio Coimbra,, Arthul' Odando, E1·ico · 
Caolho, Astolpho Du l.ru., Sa.bino Ba.rl'OSO, 
Bernardo de Cu.mp<lS, Amaral Cesa1•. Leito 
de Souza, Aqnino Riboh·o, Jttvena.l MiUOl' o 
Domingos Masaa t•cn h~ s. 

O S1•, llezan1nt- Peço a pahvra. • 

O Sr. Pa·eshlcnte-Tem a pJ.la.vra 
o nobri) DJputa.do. 

O S•·. B e za.anat- !'e. Prosidente, 
n.o rctirar·ll\ ~l, depois de tm·mioada a soss.'io 
do dia. 1 :~ do corr;!nto, o nobt·o Deput:vlo paio 
6° districto rb l:lallia communlcou-mo quo 
compat·ocoria. no àia imm!Jd iato, ao quelllo 
rcspon•li qne eu só niio vil'i:t si o~ ffi3US iu
corumotlos de saurle m3 imperlissem. 

O Sn. EDUARDO R..uros-E' oxacto. 
O ~n. Ih:r.A~rA'l.'-Infolizmaote, Sr. Prosl

donte, nosc;a. mesma. t ~rc.lo ag;4'1'ava.l'am-so os 
meus parlccimontos physicos o só hontam 
doixui o leito. 

Com sn.criflcío o csrMço não pequenos aqul 
vim fwjo o, p:tl'vtlí an~o aqnolle nobre Depu
tado, tambem em lat.irn, lho digo: Me, 1lle 
ndsum. 

Aqui e~tou, Sr. Pt·esidentt}, • ão como 
meatre á csp3r(\ do discípulo obedionto que 
lho venha pedir pel'dão; mas como simples 
colloga, sou igual, pal':J. u:>al' de um direito 
flUU m o compete-o dc rns~ab.:!leccra VOI•da.do 
-1e molo qno, som a minha reclitlaação, 
não vá para ·os 1bmocs o inciden te em quo 
tomei parto. 

Na. sossão d:J anto-huntEJm, o nobre Depll
b!lo pelo . G0 

· diskícto · da. Htthia. aqui se 
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llPl'Osentou com as notas tAcbygJ•apbicas e 
nfflrmou quo as tinha. (lendo o Dia,·io do Con· 
g,-esso) •som I'&ZUl'!lS, na. integridade do seu 
texto, conservadas, com toda a. fidelidade, as 
cxpr69Sõos geradoras d<l cstromooimenio; não 
tondo a.pplica.do o processa de Hma.r a.s as
perezas que oeeorrera.m,. . 

Cornquanto tivesse bons motivos para. acre· 
ditar que assim nãq fosse. eu não posso 
dcixa.r de o.cesitar a.s asserções de S. Ex. 

Mas, paro o caso, absolutamente não se 
faz mísior o nxamo das notas stenogra.phieas. 
Ou cUa.'3 continham com fttlelidado o in· 
cidcnto qual ello occol•rou, ou não. No pl'i
meiro caso, 'ollihu- questio, ou não viria 
Ji.uer a. minima. ·1-eeia.ma.çã.o. Si, por~Jm, as 
notas taebyg1•a.pllicas niio reproduzil•am, 
com exactidã.o, o in~idente, em seus turmos 
h~gítimos o verdadeiros, parmitta·me v. JÇx:. 
que eu. diga. ao nobre Doputado pela Bahia. 
llUO lhe ~umpria. resta.bo!ecet• a. vm·<l:ulo 
com maior obrigação do que o 1lircito do que 
olle usa. tl.O limar e apel'i'o1coa.l' o est.ylo do 
seus diacul.'iios. 

01':1., o que foi publimLdo corno tendo sido 
a.qui pl'ofcrido na. sessiio tle l:i, no díscm•so 
revis~o pelo nobre Doputndo, nâo dá a ex:
pressão Bel e verdadeira uo ioclden te que 
oooorreu ... 

O Sn. EouARDo RAMos-V. Ex., com cor
tezrs., Yae restabelccol' a verJ;~tle vol'lladBil·a.. 
J.~spero pot• ella para tnr a llonl'll de res. 
poader. 

O SR. BE.z..u.r,\T-Nõ.o espet-ará. muHu. 
Si o nobre Deputado, rcí'ul'inll.u-se ao con~ 

ccito de Ulustl'•l parlimteotm· que cn l'epro· 
th.izi reaumido nest<& forroula-«o que uma 
Ca.roara lliz a outra. não ouvel)-o tivos~o 
fcito nos termos quo const:\m do Diario do 
Co,zgl·esso; si, pa1•a. rebater essa. formula, q1ta 
pa.r<t S. Ex. não tinha significação, o nobre 
Deputado se ti 'lesse servido do modo dclic:~.do 
de rjue dá noticia. a. folft:~ offi~ia.l; si o nobro 
Deputado do facto houvesse dito (lendo): 
«Essa fol'mttla ri, rlesculpe me V, EDJ. , uma 
ba11alidade que V. Eo,·. cs'd ampam ndo»; 
::i, por eas{) modo, oupbemica.mente, S. E:<. 
tlvosso diminuído ou pt•ocur•Ado dosfa.zor a 
asporoza do seu conceito, ou, .seguramente, 
uão Jbe .teti~ r~darg1tido nos to1•roos om que 
o tiz. · 

O SR. EDtiAn.Do RAMos-Aorodíto bsm que 
V, Ex. não ouviu as minhas palavras na. 
OM3.SiM , 

o sn.: DEZ.Ut.IAT - Qui~cra. não tal-as OU· 
vido, porqu{) norn oota.ritt. fazendo o sacl'iflcio 
do oeeupal' a tribuna., nem haver!~ soffrido 
o dosgos.t~ quo V. E:<. me fez ex:pertmeritar. 

0 Sn., EDUARDO RAMOS-· Involunta.ria.· 
· mente. · 

O· SR. BEZAM.~T- A minha educa.çiio; 
Sr. Prel3idente, e. a. pr~i:ti<m. do uma. v!d.l). 
parlamentar de ma.is do. 16 aunos terialQ 
impedido quo eu não eorz•espondesse a. u1il 
collega. quo so :Je\'\'Ü'a. daquella. delieade:~a. 
para condemnll.l' pa.lavl'a.s ou conceitos eJm 
os q_uaes não concordn.va. Não, Sr. Presi
dente, o nobre Deputado não disse isto que 
aqui esta. no lJia1•io do Congresso. ' . 

Pqucos momoo.tosao.tes, a um a.parte meu, 
já S. Ex. havia. dito, em um corto tom dou· 
tora.l o sarcaaticQ do quo mais tat·do me 
occup:woi: 

« V. I~x. a.olla., lit•maudo·se om saa auto• 
1·id(lde, q UQ simplesmet1tc o declal'arido rcs• 
pondo a toda. a at'gllmentaç..í:o Iogica. que 
e~>tou .Pt•oduzindo. » · 

S(\m pol' agora. entrar n~ 11uos,tão da. to· 
nil.llllaur: o d<~ voca.li;o;a.çiio mais ou menos 
d~sltllnada, do quo se oceupou o nobre Depll
tn.t.io , on ,urci, Sr. Prosi~l0nto, tlue a. ~nun· 
ciação grnphlca. dessas pa.la.vra.s <lo S. Ex: , · 
revela claramente o tom e a ironia. com que 
o honrado Depu.ta.do palo 6" dtstricto da 
Bahia.... · 

O SR. EnuAnoo RA~ros - Não apoiado, 
V. Ex. ostâ injustn.mente prevenido contra 
mim. 

O Sn. I3EzA.MAT- • • • Jufgon quo ·devia 
respondo1• a um· coUega sou quo tinha a. ott· 
sa.cHa. de o intorrompcr ... 

0 SR.. EDUARDO R.uros-Não u.poiado. 

o Sn. BEr.A~lA'l:-•• • c do suppor quo com 
um;\ simp!e!l n.ffirma.ção úe~trnin. toda a at•
gu.mentClçtto loglca. o cel'rn.d:.. com que s. Ex. 
vinha. exot•na.ndo o oou discurso • . 
Ma,:~, Sr. P1•ostdento, p<wmitta.-mo V. Ex . 

que diga. M~I.'G parcut.t\esiR: toda. a. logica. 
dessa. <ll'gnmnnt;~~lo uo nobm Deputado, a.t6 
ontii.o pl•oduzirJa, para sw•Luutu• quo devia· 
mos 1ta.l' ingt•csso ao ; St'.i, Souadores ntl.8 
nosSas sa:;sões secretas, consistia. no seguinte; 
o honrado D&puta.do dtzia. qtH, aeodQ os Se· 
nadares mombro~ do . t:ong,•ess:> Naciona.l e 
tondo, como os Daput:1.dos, parte na. rospon· 
sabil\du.de legislativa, não se lhes d:~via. 
tolher a Msisteocia. aos clebateil om SEH~ão 
socretn., muito ~mbora. o nobre Oeput;4do re· 
eonheccs~o q ne el.les era.m eSileetadoi·eg •• ; -
$Ui genel'is. Fôra o cas~ ta.lve.z, S. r •. prl}ak . 
dento, du enJJAJ'guntar st tinha, o nobre.::Dói <., 
putado o dh:~ito dcso iusurgiJ.• cJnt~a. li~.~;a.~ .\d 
!idades c1uo cu porv;}ntul·a. dill::!osse·. o . ta~.~ :·: ,,: 
~c agas!at·, com isso, quando, naquGlla.I~~3~. '_. 
m!t. sossii:J, dizia. ompbl)ticamonte frivoh.da~ · 
dllB ou firi v iaJidà.dos cqmo as h que V. Ex. m e . ,·: 
permittirá que eu lela (lendo . o «Dial'io do ... 
CongYtJS30»): . . . _, , . ·. , 

«o Senador, :meu..~ senllorog; lla.o á um 
mero ospaetador dos trabalhos legt~t.a.tivoll ; . 

··; 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 251051201 5 09:01 . Página4 de 7 

88 ANNABS DA CAMARA 

ê U:m componente activo do Congresso Na- f Doe-m~, Sr. Presidente, qu_o? n~bre Depu
cional, em exercício de funcções, na mói' t.:ulo, assim e com tam~nba JDJUStJ~, tenba 
par-te das vezer:, e :rwincipa.lmento no caso querido devassar as mmbas intençoes pa.ra 
Yen*ilado, identica.s ás nossu.s ; etc.» deturpai-as ! 

Mas, não insistirei, Sr. Presidcnto, em Jamais, Sr. P••esidente, nutl'ipara. com o 
nu"'as como estas; quo só servil•i·tm para fa.. honrado Deputado os sentimentos que S~ E:r. 
tigár a n.ttenção de V. Ex. c a da Casa., e me emprestCJ.; pelo co~trario, sempre consor· 
tarnbem as minhas forças. vei gmta. e reconhecida lembrança do a~o-

0 nobro Deputado o que disse para. anni- lhimento quo. em S. -~x. encomrou a ~a.usa. 
CiUHat• a formula ou o apophthegma paria.· dos. meus am1gos pohtwos, _quandº aqm, em 
montar por mim invocado, fvi textualmente 1897 e em 1900, vieram ple1tea1' as suo..'i clcf. 
o que vou l'Oi>roduzil', na. fôrma dialogada çõos, muito legitimas. 
porque so passou: O Sa. I~DUAlmo RAuos- Nao fiz mais uo 

« O S1·. Rcltca1·do Na•llos-l!,~~s<e ban alid<ul c quo JusLi~·a. 

gue V. li:x . P''of'erítl com a .wa atcto,·idade . . ' O Slt. B.E1..AMAT-Podcria, Sr. Pt'OBidento, 
O Sr. Bez amaL-Que r ! Banalidade ? ! cittw factos, antigos uns, outt·os recentes, quo 

demonstrassem a natut•eza dos sentimentos 
quo scmprtnive para çom o nobre Deputado, 
mui diversos daquollos quo S. Ex. mo 
a.ttribuc. 

O 8}•, Edtca>•do Ramos-Sim .•. 

O o'Sl'. Bazamat- Banalidade '?- ! E o qu0 

V. Ex. cs!cé afd a di;;e>· llt.( mais de meil' 
lWl'il ?, ., » 

Eis, Sr. Presidente, como occorrcu, em sua. 
verdade, textual e inncgi1VC1, o ineidcnto·cm 
quo infelizmente mo vi envolvido. 

DP-pois das explicações que a educação par· 
lamuntal' do nobre Doputado jnlgon do"er em 
.segnírln, cla1>, nfío tlimi a. nllm, ma.s a rsta 
ns.smnlMa, em não volt:wia a. tt•ata.1' rio M· 
sumpto ; o srj o tlz com o tito de c~;Ca.boloccJ•, 
nos t~t·mos om quo :•cabo rlo fazer, a. rcctid· 
caçlio do quo foi publ.ca.do. 

Pnl•cccu-me, no cmtanto, Sr. ·Presidente, 
que no ultimo úiswt·so do nobre Deputado 
pelo. Bnhia. S. Ex. me c1uiz a.coiroa.r de 
níio Jmvc1· seguido as regras e csLylos pn.r-

- Jnmcntarcs, dando· me por &'I.Lisfei to c consi
ucra.ndo nltima.do o incir.l.entc. 

V. Ex .. Sr. Preshlenlc, ' 'ê qnc n.s.<;im ollo 
foi. Ta.mbem ni~v mo consorvarh1. por m:tis 
teml)i> na. tdbnna depois das observações 

. qnr. tonho ox:posto si o hunrado Deputado, 
no seu ultimo discurso, JJOntem publicado, 
n!to tivesse vrocurado fttzcr ?·imdcr o a.s
sumpto. 

Co1•ra, por conseguinte, á conta. do S . E1. 
a pa.do da censura. que, po1·ventura, mo 
possa Ci\~01', porque ainda. com o assumpto 
me vou occupar. ~ 

Autes de mais, preciso declarar a V. J~x., 
Sr .. Presidente, quo o honrado Deputado f.Ji 
injnsto,· mas pl'Ofunda.rnonio injusto p<wa 

Ta.nto mais me ma.goou o incidente ha.vido 
na sessão de 13, quanto, a.lém das l'elaçõos, 
quo, si nunca. fo ·a.m intimas, sompre foram 
cordiaos, ontl·o nós mantida.s ••. 

O Sn.. EDUARDO RA~ros- Sempre. 

O Sn. BEZAM.\ T ·- ... o nobro Deputado me 
havia. acostumado á. delicadeza. o á bonoYo
lencln. do seu tra.to. 

O SR . EDUARDo RAMos - Não tinha. bene
volencia. para. com V. Ex., distinguia-o pelos 
mcritos quo sompt·e reconheci na. sua. pessoa. 

o SR. RE:zur.'o..T- Muito agradecido a. 
V. Ex. 

Nessa mesma. se3São, tlucbando-mo cu a 
diversos collegas e allegando a circumstan
cia a. quo ac:tbo da allndir. foi que tivo en
sejo do saber quo o nobre Depu&ado qua.ndo 
na. tt·ibuna e n.partcado se torna. um pouco 
rebarbativo, assume uns tu•es de superiori
dade c do sutftcicncia. ..• 

O SR. EouAn.oo RAMos - Alt ! disseram 
isto a V. Ex ? ! 

0 SR. BEZAMAT- .•. e foi dabi que OU 
tive u. infelicidade, que deploro, de ea.nsar a. 
desillusão do nobro Deputado, que o Jgno
rava, «depois do 10 annos da sua. longa 
e seguida. Yid~ parlamentar». 

:Mas, infelicidade ainda maior e qu() 
ainda. ma.is lamento foi, Sr. Presldente, ou · 
Vil' a conhecer o nobre Deputado sob esro 
aspecto, depois de passado o incidente. Fóra. 
antes, e Eeguramoote elle não se teria. 
dado. 

..... commigo quarido amrmou quo eu mo a.cer
cam dellc, .na sess."io da J 3, «cc)m a prooc"
cupação hostil da minha antipn.thia I>ossoal 
contra a sua. po11soa., e q uc voiu da.lti, na.
tm·atmonte. a. fucilirlade com qnc converti 
em expreS!ãoa.ct•imoniosa. e ultrajante aquillo 
~1ue n~ lingua.gcro tem genuinamente signi
ficado de nenhum modo . repugnante ás boás 
normas parln.ménta.reB». 

Eu já. s:~.bia, e ainda não tinha seienoia da 
theol'ia. do Mandsloy. que os grantlcs ta.len- · 
tos, os genios teem as suas e.."Cgttinlices. Ora. 
uma elas co usas que mais respeito e admiro 
é esse dote superior, a. seentelha di~in~ ~ue 
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muniina. o eorobro humano e constitue o 
talento. o genio ; ti•ibu~-lho quasi swrilega 
idola~ria.; nã.o teria., pois, a menor duvida, 
nem constrangimento em a.oata.t• esse tic 
parlamentar do oobro Oepuhlo. 

Vou, concluir, S1•. Pl'esidonto. 
Embora tivesse a.inJa. para. dizor mais ttl

guma cousa., receio que me faltem as forças 
e pôr isso devo termioar. 

Si o Regimento me pcrmittisse dirigü·-rue 
directamente ao nolml Deput-'ldo, eu llir-lhe
bia que S. Ex. se constituiu para commjgo 
em uma. grande ctivida. 
. S. Es:. é o culpado d•~ infelicidade do quo 

me queixei, assim como tnmllaru do uma 
certa. fuma. de quo S. Ex. goza, ao menos, no 
Parlamento. 

Pela. leitura tlo discur.-;o do nobre Depu
tado, na sessão de IG, vim a sabor, o quu 
a.liàs e.c;trauhci. que S. E1. não liga. a. devida. 
importancia. á <le.clamação. não til.z gi'a.ndo 
conta do tom em qnc pt·ororc os seus discm·· 
sos, dl\ entona(;ào q u:l dá ás suaB \)lll'a.s<:>i'! e pa
lavra.-'!, ~quillo u, que S. Ex., não sei si acct•
tadamcnté, chamou 'VOC<{li.:ar{"'· (!<; si ont.ro 
nesta. duvida.-digo ont.ro parootlm~is-~ quo 
a idéa que eu tinha do vo..-·l!liznção era ria 
emissão da ;oz ca.ntn.nte, sem palavrn.g o 
som notas.) 

Mas. por e!;~a. desattr.ndio com qnc S. J•;x, 
descu:ra. daquiJJo que aliás é parte1mporta.ntc 
dn. oratorm, não ó de admirar qu~ :Por 
vezes •.• 

o sa. EDUAJtJJO RA~ros- ?-l nnca. tive pre
tonções a ser o1•ador. 

O SR. BEzAMAT-••• S. Ex.. desafino e mo-
16ste o tympa.no auditivo rle souB collog11s, 
mesmo da.quolles qllC, C()nlO cu, tcnhMn o 
onvido muito duro e alJ~olutamento não en
~ndam do harmonia. 

Vou terminal', Sr. Pre3idonto. 
O Jlobrc Deputado pela. Dahh~. na ultima. 

seseão. nos !o~ um concitamento (lendo o 
Diarío do Cong2·esso): <~~ A1·mcmos o S1•, Pre
sidente, de ora em diante. do direito do nos 
advertu• quando •~ voz do díscurS&dor tr~~ons· 
gredir o rythmo cantante ••• on sa oppuzer 
â8 medidas norma.es da sonol'ídado.» 

Mas. dizia eu, Sr. Presidente, que o 
nobro Deputa.do nos bavii:l. feito WJe conci
tamento. . · 

Vou l'Ogar a. y. Hx . . uma. tlnczã.. em pa..;,. 
garoento prévio de um conselllo que pre
tendo humildemente dar. 

V. Ex:. dignar-se-Ita do ser o intetn'le· 
ditrio ontre mim c o nobre Deputado pól;l 
Ba.hb, pat•a. declarar-lho que nio posso 
•·nnuh• ao seu convite, não porque me 
faltem n.booluta.mente todos os pro.lica.dos e 
eonhocimentos mnslcaas, o qno confosso, . 
mas, IJOr uma ramo fundamental, Sr. Pre
sidente:- detesto sincera. mente os oradores 
que 1't~oUam uanta.udo. 

Agol'<t, si os m e tl.S illu~ 6re.'3 collegaa, di
vergindo d<~ lUia!m 1w.mHtle opinião, quiza..; 
l"Om, nií.o obstante, invostir a V. Ex. dessa. 
f<tcultlade, confot·mc os convidou o honrado 
Deputado, n.ccoitc V. Ex. o meu l'<'Speitoso 
c sincoro conselho, conselho do amigo -
não receba n. investidura.. 

Si V. ~x, nessa cadeira tem encontratlo 
tantos espínhos pa.ra cont~r os orn.dares quo 
faliam. f<1ça iclt~a v. Ex •• St·. Presidente, o 
que lho estar<í. resm•vado, quando Y. Ex. 
tiver de regor, do batuta, em punho, os 
orad ore.Hmllotcs. (lUsa das,) 

B, Sr. Presiúento, quando nam todos 
elles dispõem dn. voz afinada, doce, J):t
zulltt.ia. e em t1·amolo do hom•a.do Deputa.rlo 
pGlo ()u Disi;'l•icto da Bahia. (.i\fuito bent.) 

O Sr. Eduo.rdo Ritmos- Sr. 
Pr0sidante, nãl) venho mo queixar o, V. Er., 
nem reclamo pcln.s ••. ironias de que o nobre 
Deputl\do pelo Rio do JanGiro entendeu cri
VIU' o dcrmdeir.J de seus colloga.s uostr~. Ca-
mara.. 

O ponsa.mento, senhm·os, obedeee irreprl~ 
mvelmooto dS disposiçoes do e~irito da 
pessoa. que o enuncia ; e, si cu quize.'!Se pôr 
ovt·lent·l a. m<l.l~volenaia que o meu nobre 
concradictor ontPetern nas suas relações 
pa.rlamen~a.res commigo, não teria. á mã._o 
mais significativo examplo do qne essa. ca.~J
lioaria a.crimon.iosa. e injusta, em que s_. · ~x. 
me envolve. taxando de insulaa.s o tr1v1aes ·_ 
as minhas palavras na tribuna., atá a feiçlio ·· · 
dv mou orgào vooa.l, sempro qu~ ten~o OU• · · 
tJado perturbar os tra.ba.lhos desta. c~ma~a • . 
tomando parte Gm seus debates... . . . 

0 SR. EDUARDO R.A.,IOS- 0 tom não foi 
precisamente este. 

O SR. Bez.urA.T- Sinto niío tor estado 
prcsenio, e v. fõ.;x. não ter ~faculdade de 
junto de seu discm-so gra.pl\3.1' annotaçõos 
musícaes... (Riso.) 

Ho. do perrnittil' s. Ex. que eü não revide . 
a. todas essas ... e~>mo diJ:ei, pa.t'a. quo nlo · · 
a.besplnl:o v nobre Daputa,do 1 .. • eu queri~J. · .. 
dizer ... inveetivas. . . ·· 

0 Sá. Bl>V.AnDO RAMOS dá um apat•fu. 
O SR. BEZAllfAT- Sartt dcfl)íto da minlla 

"ocalizaçlfo. 
Yof, I 

0 Sn.. BEZAUAT-Já. disse ca.lilin&rla!i, 
0 SR. EDUARDO RAMOS- • .. as a.margaiÍ . 

insínuo,c:ões que s. Ex. aca.va de fazer-me • . -. 
Est·~u na. miraculosa situação do quGlll muda. ,' ,. 
em dores os projactis que. Ille a.rremes::u•m• · :_ 

. f~ . 

· · .:. 
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· Sou acoimado pelas mlnba.s imperfeições na· dores não poiia.m estar- presentes ás nossaS 
turaes. Tolerem que cu continue a fa.Uat• sossües secretas&. 
assim. E' a. minha. propria natureza. que se Acudi cot.1.o com esta. consideração: (Con· 

·.· a.pre!enta som artiftcios, Unúa a le1·,) cV, Ex. acha. que com a mera 
· J!l. a de um grande proYelto para. os que a.ffirmaçi.L:> d6 sua. autoridade :responde á. 
se derem ao trabalho de ler-me não curti· argumentaçã.o Iogica. que eu estou produ

. rem o vexame, realmenta penoso, de son~i~· zindo ?• 
a.s minhas desa.flna.ções : porque os discursos o Sn, BEzA.MAT-Era 0 caso de perguntar 

· felizmente os não tranamittem. 1 d 
.. · Nes~ ponto pararei. E' um incidente on- fe~~.0 ia. r.:zel' a min m nutorida e nes.sa ga-

eerra.do para. mim. 
· O SR. EDUARDO RAMos-Queria. dizer que 
O Sn. BEZAlltAT-Tambem pa.ra. mim. nossa. g,'\lcwa V. Ex. procm-a.va. da.r.ma um 
O Sn. EDUARDo RAMos- Volvamos n.o golpe com o 1·emo, graças a.o qual eu ~neria • 

. ponto util dcss.1. desa.gradavel controvcrsia. . l'cmando, chegar ao ponto a que me dtrigia.. · 
J~sse ponto cstâ. circurnscripto á fidelirlade A ~~utoridade, a. quo cu a.lludira. consistia. 

. da publicaçã.o official do debate. nisso: responder por uma simples a.tnr· 
A prova. unica, a provo. concludent~, hre· mação coutradictorin. <1. proposiçãQ quo o con· 

cuaavel nes~ n.ssumpto, consiste nus o r i· tra.dictado pl'OCUl1J,Ya fundamentar. 
ginaes dtt. stcnographia, Etl os trago; quero Parocia-mo qne, cozlto~tando·mo com uma 
_exhibil-os (mosh'ando); pooho os sob os olhos assoveração opposta. á theso em demonstra- .. 
verificadores dos meus illustres collegas ção, S. Ex. não tinha u. seu fayor, nesse · 
para. que os examinem. gclto do rliscutir, sinão a confiança. na. soa. 

O nob1•o Deputado contestn. ainlia. assim a antoJ'irlude. 
' ve~ac1da.do ." •. Como convence l-o 1 Indique- Do resLo, ct·cio que, attl"ibuindo ·ao nobre 
;me v. Ex., St•, Prosidonts, um outro moia representante !lo Rio do .Janeiro um valor 

· de a.veriguaoão. meramente P•JSsoal â sun contra.dicta, eu lhe 
No momouto do ·inaidente havia gJ•ando niio fc~.zia olftHIS3. alguma. 

romor na. sala. lf.lso justifica-se qunodo eu 0 - té d 'd 
· fallo i não sou o1•ador quo imponh:\ silencio. ~R. BEZA.liTAT-gu seri:t. a. a.gra ec1 o. 
· (Nao apoiados.) Em taes condições,os detalhes O Su. ~DUARllo RA~ws-Assim não foi, 
podiam ter escapado ao nohl'e Doputado .• , porém; replicanúo-mc sem demora, S. Ex . , 

o sn. BEzAMAT _Eu estava at tentissímo refcritt·se p;ua fli·mar a sua contradiota, a 
d «quem tiuha. maior u.utoridade quo D,óS)- . 

a V. Ex.; ouvi perfeitamente tu o quanto Foram ossas :>..'i propl'ia.~ cxpt·ossões do nobre 
V. Ex. disse. Deputado. 

O Sn.. EDUARDO RAMos - ... creio hem 
: que os não tivesso ouvido. Lavantei·me O f'n.. BEzA~fA1'-Si magoei a. V. Hx.' pec:> 

· · - t que mo desculpo; mas uunca. suppu~ qua pu· 
. pn.m expr1m1r o meu apoio ao requerunen o tles.so mn.o"Otll' a. v. E~. tiiiondo que 0 barão 

do illustre Sr, Barbosa. Lima, sobro n. admis· 
.. são·dos Senadores ás sessões sacra tas, requo- de Cotcgipo n outl·o~ ominnntcs ostadistas 
: _. .rlmento q_ uo julguei e julgo proccclento. tin hll.m ma.ior au tot•idatl.u do que nós. 
-;·- Mal mo havia. eu pronunciado ~obro o o Sn.. EJJuAJwo llA1ro:1 - Chego a•orc1.. 
,·, aasumpto, antes do concluir síquer o primeiro Sr . Presidente, ao }lonto ct·itico, ao ponto 
~ período da minha exposição, o nobre Depu- central do cstron10cimento ( l.ê os aufn!JI'a• 
·· 1t~.do interrompo-me com e&te apa1•to. (Lê as phO$ da sletlO!JI"apMa), Respondi ~a.o nobre 
·i:notas tachigrapMcas .) - Deputado, 
;' .... ó' Sn. • BszÀMAT - Dn.hi o mou mu.l. «De.scu 1 pe-mo V. Ex . : a. fórmula é uma. 

banalidade quo V. Ex. estã a.mpal'a.ndo com :,,_, . . o SR. EDUARDO RAlltos- Parcco-mo sor a sua autoridade. 
!(um · dever de quem dBha.te, umn. t•scom•nôn-
-' dn.ção de . elementar tolcrancia para. quem 0 SR. BEZAMA'l'- não disse; amrmo que 

;i:annocia o seu p:J,re~er, não ser t olhido ou oão disse. Está. nas notas. ruas não disse • 
. :. contrariado antes quo o conclua . O Sn. Eou.\nDo lL\1ros - Disse·o, siro, 
':. ·Ia ma referindo a.o papel dos Senadores em Sr. Prosidcnte a. tachygra.phia. não podia. 
:.-.nosso rogimon p:~.rlamonta.t•, como deposita· ter invcntat.lo uma. p•·asc inteira • . Disse-o, 
· rios dos mesmos segredos do Esko.do, em sim, nem podia. dcixa.r de tcl-o dikl. E' um 
·~ . tudo qua.nto nos compsie interforir, como babit() meu, a. que não faço excopçi.o, at-
· .. orgã.os d() Poder Legista;tivo. ten11ar com prévias oxeusas qualquer ex
< . ·E' o que aqui está. (U os originass da ta- pressão que possa. pa.rocel' monos lisonjeir~ 
r\ ç_'hygraphia.) o illu3tt•e Sf'. Bezamat opinou a -pesso:~. a quem me dit•ijo. Appello' para a. 
§":":.-ntio pura e simplésmenie que: «os Sona- Car1ara. .. · 
~~·:: . 
;~;.~ 1 • ' 
:-:-:.. 
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O Slt. BI'-Zt\MAT - Eu ta.l1)bcm appJllo. 
O Sa. EDUARDO RA)Ius- •.• si em qual

quer discussão nc.sta. casa. j.1ma.is pronun· 
cici uma. palaVl'a. siquct· a.ggres.>:iva, om 
cerca de dez annos quo tenho a honra de 
oeeupa.r aqui uma. cadllira.. 

O Sa. ANGELO NETo-Pm•foitamnnto. 
O S&. EDUARDO R.U.!OS C071Uilua a 

as tlola$ stenograpkicas. 
li? r 

0 SR.. REZA11JAT-POÇ() que não dl"il!:C de 
tlizet• o que profel'iu o 81•. Bl"'7.<l.mat díant~ 
rio cavalbcil•oso P!'OCCdimeuto de v. Ex. 

0 SR. EDUARDO R.uws-Sim, s:mhul'. 

O nobre Depubdo i'Jfllicou quo me mwiria 
cfe castas c t<LI-JII d!! indclicad a a ex pt•ossã.o, 
cujo seu tido ou me a.IJrcssá :a. om oxplicat·. 

O SR. BEZA:IrAT- Nã') apoi:L<lo, não f.,i isto· 

O Sn.. EtJUAn.no RA~tos-A Camara c~l.:i 
obset·vando qne mo limito a. lm· as }H'üYns 
amhcnticas úa tachygra.pbia.. 

O Sn. PnEsmr-.::n•EJ ·- Advi1•to ao nobre 
Dopntado que está finda a. bot'i.\ do c~podiento. 

0 Sp., EDUARDO RAMOS -Bom; VOU con· 
cluir. Naquí.'Uo po11to t1o minhas m<tis C:>l" 
tezes escusas, interveiu o nobt•e Ocprrt:.<clu 
}lelo Rio de Ja.notro o Si'. Cruvollo C1.1.valcr~nti 
(lt:ndo) que mo arguiu do csbr durwemtlo !\ 
supposta. oífensa.. Eu lloit'a\':l, i~ to é, cu ex· 
plieava, eu justificava os meus inLni~o~ de 
não molésta.r ao meu cooti·a.~lictoJ', J\quí 
está, meus senhores; já cltrg:tmos a nstt·a
nba.t• que se 1·estab.!lc~a. a s:ignille:tção de 
uma. phrase,qua.liftca.ndo de dounu!or :lqnoitu 
qne _gentilmente <l retira ! 

o Sn. llEZA~r.\T-lsto e com o t)L'. C1'u \'C!Io. 
O 8'u. EnU,\TtDO RAMos (contit11w. a I.J:·:tll· 

''o)-A;;sim p:tssara,m.so o.-J f<lcto.~ . 
Si a ct~.lma. {IOStnrim•, si a in tercur· 

roncia do tempo, si a. melhot• pon ·· 
deração do inci1lcnte tivm·am o clfcita da 
)ll'oduzh-. no :Lnimo das q na nctlc i o ter
vieram. impressão divc1·~a. da. 'JUC resultou 
da. tmositoria. flagra.~1cia. <l.J momonla, a. 
culpa nll.~ é minha. ; •• culpa.(! d•~ fr;oquonto 
dubiedade do ooJ:<so capil'itv, qu.!, suguotl<~ as 
cit'Cumstancias, ddc1·mina c1ue nós mesmos 
contítua.mos psrsonaliJadc> divcz·sas. 

O SR.. Eou.\.R.DJ RA.UM-PJ'OVJcrt.-lot• tres· 
loucado ..•. 

Agt·a!luci oste testemunho de S. Ex. 
Pat·a. mim, repito, estli. termiuarlo o ioct

dento. 
O Sn. BRZA.MAT- .Ttl o deelaroi quJ para. 

mim ta.mbom, sinuo lhe daria. a ro;:;posta ao 
ll6 da. letra. c J'á. ' 

O Sn. EDUARDO RAMos- (Pau~n.) Quoro 
quo fiquo consignado P.stc ap1rtn. Wlo on
cerra. coniliguament" o inridont(\. 

O SEt. llf..:z,HIAT- g,l lle:;:ojo que fiqno 
consigna.d.o no discut•so do nobro Depu taJo 
quo ou, rlopoi3 das explicações 1lo S. Ex. o 
ria l'Ctil·a•la tias oifcns;as quo,porvontura, or.· 
,;!!rgud em suas pala vms, mo dei pot' satis· 
feito. 

O St~. J.:DUAlttW ll.A~ws-So:11 dnviJa. 

O SR. llEZAMAT - fs ~o colué:J, do dis(l'll'SO 
do di!l U o V. Ex. n.io f!UÍZ ler. · 

O Sll. EDUARDO fiAMos-~ào tinha. que 131' 
sjn;"io o que so ha.vitt corHIJ:>~:~tlo. 

A parto a que V. Ex. s~ r•cfcro c~tá. im
p:·cssa; póde, pJis, s.Jr lioh po1· quem o 
uof:ojc. 

0 SR.. Pim3IDENTg, ftzon•lo SO::Lr os lym
pmzos~.\Honção! 

O SR. D~~ZA)IAT-V. Ex. dí-;sc qu~ nã1) 
accoitci a:s suas cx.JJic:~çõos. 

o Sn. gnuAnno ltAMos - Pur•liio, não ftz 
as oxplictlç.õm! pa.rn. V. Ex.; a~ f:!stou expon!lo 
pal'<t os quo me ouvom {'Olll animo úesassom· 
brado. 

0 81·. l"'•·e~;~hleuie- A M:lSl, pGla. · 
ner.ellsitlndo qtw tom, mnit;~s vezes. d<~ faze·,· 
soa.1' os tympa.nos, para mantor :t ot•tlom e :t 
rognl:n·i.Jadt) do~ lleb:d~g, nlio tem porlUo 
ouvir algnm;t;; .exprcssõ"s as peras fJ uc· sn diz 
tm•om sirJo profe!'idus Deste recinto. 

Assim <1 quo ha poucos momentos mo ilís
scl'O.Ill que o nobre Uoputa.to 11olo fi.io J.o ,la
nott·o tinha dado um n.p;trl.a, cl tssillea.n lo do 
do.~loal o p••occdimooto llo noiH'O reprc;;on· 
tanlo di~ Buhia. · 

O Sn. Bro:lA~H.T - Não al)oia.do. Awc!lí'i 
para. a lo:lldade ele S. Ex:.; poJi-Iho quo lcsEc · 
o quo ou dia ,~. qu~ndo o inci.tonto chogou.· a·o. 
seu tc1·mo. · 

0 SR. PRgsmE!\TE- MuitaS VC•Zo3 tooho 
lido om_jornaos da impréDS:l, do;;~u. Capit:.lt 
exp.'08slies attribuitlns" Doputu.dos, as qnaos 
a Mesaab.:mluLarnonto ni'io ouvill. 

Fico, pois, t.rL~.nquillo, Sr. P&e~idcatc, pozo
que do proprio St·. BC!za.mat r c~bi o mc,hor 
contingente que eu podel'ia. espa.•;w da. cor· 
J"OC(:ã.o ··com que me con,luzi, visto qt:e ~~
S. E:s:. mosmo o pl'imeiro a. doeJart~.t• que, oc
correnJo o ineiden.te como cs~á nas no~n.s quo 
n~tuu exilibinJo, S. Kl{. teria. proacdido 
como ... o St~. BEZAMA.T-:\fll; cu não vonl\;J pedir :\ 

O SR. BEZAllfA'l' -:- Pl-ovocador trcslou- rolíra.da. tlo cousa; nlg nmQ. qu3 mo dfg:l 
ca.do. re-sp~Ho. 
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0 SR. PRESIDENTE-Não quClrO que pairo 
no o:spirito de alg11ns dos Srs. Daputuúos qua.l· 
qum· duvida so bt•c o modo imparcial com 
que são dirigidos os trabalhos dcst::t Ca.sn.. 

Estou muito s:~.tisfeito com a dcclara.ção, 
que faz o nob!'o Doputn.uo pelo lUo de:: J;moiro, 
do quo nõ.o so dh•igiu em termos monas 
respeitosos e destoantes da ml\is simples doli· 
cade.za ao seu collcga.. · 

Está findo o incidente o ma.is uma. voz 
declaro que não deve SOl' rcpro;lu;r,ido . 
(Apoiados; muito bem.) 

Es·U~ findo o expediente. 
Vn.c-so po.9sar ú. ordem doJ (IÜL : continn:.\

ção da discussão unica tio projccto n. I, !le 

1904, approvando: .. Ó"tra.tado do 17 de novom
bro d(l 19;}3, entrá o Brazil e a Bolivia.. 

Suspendo a sessão por cinco minutos. pa.l'a. 
que se retirem do recinto os espectadores c 
mais pessoas cstra.n llas. 

Suspomlo-sn a. sessão ;t l hora e 40 minu
tos da tard(l. 

O Sr. Presidente- Designo pt\ra. 
amanhã. n. seguiu to ordem do di~t: 

Gontiuuaçll.u da di::wussii:o tmien. do Pl'Ojcct.o 
n. l, de 1904, approva.mlo o tratado de 17 de 
novomb1·o (((} HI03, üntl"c o Bra:.:il o a 
Bolíví<t. 

7a SBSS'AO EXTRAOT!.DINA1UAEM 19 D~ .f.A!-TEIRO DE !904 

Ao mC\io-dia }H'OCü<lc-~o i cha.mrtdn. a. qnn O §r. Jeenin•-.. Cnr(loso- Peç'o a 
respondem os Br~. Paula. G nimarlí.oil, Alen- pa.la vra. 
car Guima.rã.os, Wn.ndor!f)y do 1\Icntlon~:t. 
Joartnim ·PirQs, Anthero Botelho, En~as Mar·- O §J•. P••e!itidente-Tem a. pala.vra 
tins, Aurelio Amol'im, Lni?. Dominguci, o St·. J Jsu i no Ca.rdu~o. 

O Sr. Jesuíno Cardoso
Sr. Pri'Sidonte, fiz ha. dias uma. reclamaçlo 
n.ttincnte aJ m odo por quo é feita o. ptlhlica
çiio J.o qu:.: :tqtli .-;e p:l$ S:t. A mbha reclama
r;ão foi hoj t inseriol;\ (!ffi SUl. intogt•:& llO 
D:i!rio rio Con!JI"CS~o. 

Notú alii omi~u:H quo revc1am im~gala· 
I'itl:L.ln on dcllci,1ncia. na tm,iti~o ou no -
cxtt•acto d•H npon•amontus stenograpbi~, 
ou noll:>~ pmprios, sinão na impron:>a. om
cial. 

Desejo apenas qua V. Ex. se digne, e:n 
d~f,>rcncia ao meu peJido, m:1nJar que seja 
consignada em acta esta minha. declal":l.ç.ão, 
que faço c.:>m Icald.~do c que j tllg.> proei:;a c 
opportuna. 

Gonçn.lo Souto, Fon:;nca o SH vu., Cornolio (b 
Fonscoa, Felisbcllo I~reirc, Domingos Gnima
rãc~, Fclix Ga.spar, Alves Hat'boso, Rodri
gues Lima, Tolcnt.ino clo8 So.nto~. Pm·a.nhos 
Montcr.cgro, BGrn:u•do Hortr~., [[crc dia. !lo Sri., 
Mello Ma.tto;~ , Amorico un Alhnqncrqno, 
Jono Baptista, Ga.l vão naptist;t, Silva, C:1strc~, 
Boza.ruu.t, Henrlqtlo Hot•g-o~, Maul'iclo dn 
Abreu, Carlos Te!xeiL•;L Bt•andão, Vil'into 
Mu.scarenha.s. Bcrn:1.rdo Montc:iro. Ga,;Ciiu ua. 
Cunba, Carlos Pci:wto Fillw, Cil.rncit·o tio 
Rezende, .loão Luiz Alves, Antonio Zaeari:!S, 
Lamouniol' Godofrado, Cmnlllo So;tl'os Fillw, 
C!\l'los Ottoni, Cn.l'\'alho Britto, Wcne<Bl<io 
Braz, Moroil'll. da Silva, Jcsuino Cardoso, 
Franci;;cv Romeiro, Costa Junior, Arnolpho 
Azevedo, Fet·nando Pl•ostes. Fm•t•cim Br ,g:\, 
Eloy Cha vog, p,mlino Cílt'los, Francbco 
Malta, Alval'O de Ca.rva.lho, Candido Rodl'i
gucs, Costa N(llto, Drmelict,o do SJitZa.. Ca.n- O §1·, Pre!;llden-te-0 p~dido do 
dldo Õo Abreu, Carlos O;wa.lc;onti, L!tmenha.~ nobi'O Deputa.•lo ro(erc·Sc a o incidcn~~ ba.vido 
Lins, Paula. Ramos, Juvemr.l Millm·, Gcrma· em uma. das se;;sõos antedo .-es. ineiden~ que 
no Hnsslochct'. Jamos Darcy, Oassiano do otz di:;~e que n:io B~ria rL!pro3ozid!l nem no 
Nascimento, Vespasiano do Albuquorquc, Diari€J do Cr.ngresso, nem no.; Antaacs. 
Alfl•edo Val'el~~o o Homem (le Cn.rvalho. Por con3cóuinte, não posso tomar em oon.-

1 ·BOa. sossao. E=n seguida. é a.pprova.•la. a a.c~ ~a sessão 
Ab •e • ~ J sldet·açliG o podido do v. Ks .• 

~·lida. e posta om d i~cusslio a act:t. antocedcn te. · 
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O Sr. Alencar,· .. Gui01arães 
W Sco,·ettu·io) procedo ;t ~:le~tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deput:tdo Ermit•lo Coutinho, com· 

municando que. achan•la-sa so!frendo do in· 
eJmmo:!o:J que impossibilitam do segtlh• pn.ra 
esta. Ca.pit.al, afim de tomar pllorte nos tl'a
ba.lbos da. sc~ã.o extraordinal'ia do Congt•esso, 
ultimameoro convocada., vom rcquel'ílr a 
conce53ão de uma. licença. por tampo inde
terminado.-A' Commisgãode Petiçõe3 a Po· 
del'OS. 

0() Sr. 1° Scc1•etario do Senado, do 18 do 
cot•ronte. envitmdo um exemplar úos auto
gl•aphos do cala uma. das resoluções do Coa
grosso Nacional, ú·widamente s<wceiona.da.s, 
autorizando ~ a.bo1·tttra. !los croodilos do 
3:027$095 pa.ra pa.gat• a.u ca.pitã.o Al~h~!lo Ri
beiro da Costa, gt•atificaçõcs de ox1wcicio do 
e;ti'go de iostrul:,tJJ' 1le cavalla.da d:t ggcola. 
:Militar desta. Capital; o d!: 84:510$685, sup· 
plemeiLtar á. vet·ba. 11"-C!asse:l ill(lC~ivas~ 
do art. I6da lei n. 957, d6 ~O dcz.crnl.Jro do 
1002.- Inteirada.. Al·chivom-5o os auto
graphos. 

Do Minister:o da Ma.l'ioha, do 13 <lo cor 
rente, restituindo deritlamento sa.nccionü.do3 
dous dos au~ogrnpbos dtt rc:roluçã•> do Cou
gre.~!> Na.cioo1'l rool"ganizando o corpo de 
commissa.rios tla. armada.- Inteit•ada.. Archi· 
vc-so um dvs autogt·-~plws e unvio-so o outro 
ao SClna.do. 

FiCéL sobre a me3a.at~ ultoL·ior tleli!.mmção, 
o seguinte · 

I'ROJJ!:CTO 

Considct·a.utlQ 4lUC, em mensagem d<J ü ~e 
junho de 1933, padiu o Govnro() t\ ct•ea.çao 
do dous l()gares do ftois do 'I'ho..;ourõ d(l, Ca.
l<ederal, quo, enlireta.nto, já. existiam a ti
lttlo do provisorios ou intet•inJs, o quo fosse 
concedido o ca·~•lito de 10:033$016 p.wa. o l'e· 
spcetivo p3.~monw; 

ConSiderando quo taos Iogare:; furam já 
creados, não tend!l sido, porJm, o credüo 
pedido: 

Apresento o se8uinte proj ccto: 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artb;o uniuo- Fica. o Poder Kxocu ti v o a.ll· 

tori~du a abl'i1• ao \lioistorio da. Fazenda o 
credito el.t.r.lm·diua.riü de lO;Ik33$0lG pu.ra 
p~rneuw do ,·oooimentos que competem, 
oo enreicio do 1903, aos dons fieis do tho
soUl"airo da. Roeebcdoria. du. Ca-pi~l Federal, 

loga.1·es creados pelo uoorato n... de ... ; 
revogadas i\S disposiç~es em contrario. 

Sala das sessões. 19 de j í.mei!'o de 1904.
J. Cruw:Uo .C'avalccmH, . 

compal'occm mais os Srs. Sá Peixoto, 
Pa~os Miranda, Carlos du Novn.es, Indio do 
B1•a.ziJ, Urbano Sttn tos, Anizio dl} A b1•eu, 
Bezm•ril Fon~cneUe, Fr(l,ucisco Sá, Frodorico 
Borges. João Lopes, Sergio Sa.boya, AUdon 
Milanoz, Alfonso CostJ., Bt•icio Filho, Po
l'Cira. do Lym, Esmcmldino Bandeira., Jlllio 
do Me-llo, Aogclo Noto, Rodrigues Dol'iu., 
Olivcin Valladão, Noiva, Leovigildo Fil· 
guoi1•a.s, Gal'cio. Pires, Vergno de Abreu, 
Augusto de F1•eitas, Edna.I'do Ramos, Rodl•i
gnos Sllldanh:l., .Tos~ Monj:u-dim, Galdioo 
Lomto, Nelson do Va1lconcellos, Bulhj)os 
i\bt•cial, Oscat· Gorlny, Fi· lelis Alves, Beli
Sí1rio de Sonztt, Julío Sa.ntos, Fronoisoo 
Veiga, David Cmnpistn., Francisco Berno.r
dino, Ado.lbct•to For1•az, Honríquo S~\llos, 
Ca.logm'as, P;t•iu~ Rezende, Robou~s do 
Cnt•va.lho, Aroat'al Cosa.I'1 José Lobo, Joaquim 
Toix.ait'a. B!'<wtlão, Llndolpho Serra., Eli:seu 
Guilhot•mo, Soares dos Santos, Brtrbosa Lima, 
Angelo Pinlwiro e Diugo Fortuua. 

Dcix<tm do compai>ecer com mmsa parti· 
cípn.,Ja. os S1·.~. R<Lymundo Ncry, Hos~nua.h 
de Oliveira, Arthul' Lemos, Rogerio da Mi
t•anda, Anto11io Btt;to~ , Rodr igues Fornan· 
de~. Gueclolh~. Mourão, Ch1•isLino Cru~. Dias 
Vieira, Ra.ymuudo Arth11r, João Gayoso, 
Tllolll<tl. A(;t:ioly, Tlwma~ C<walcil.nti, ~"Xluar· 
do Stmbrt, T<LVMCS de Lyra, Eloy do Souza, 
Peteira Rei:;, Wa.lfL•cdo Lca.l, Trindade, 
'feix.eit·<t de Sá, Ermil'io Coutinho, Jors6 
Marcellino, Ma.l<~quias Oooça.lves, Moroh·u. 
Alves, Pedro Pcrna.ml.luco, ElpiJío Figuei
redo, EIHuninonJas Ur:•cíndo, Ru.ymundo do 
Mirandu., Euzcbi., do Andru.do, Arroxellas 
Galvão, Joviniano de Ca.rva.Hw, Castro Rcbel
lu. To:;ta., Milton, Bulcão Via~na, Eugenio 
Tonl'inho, Satyro Dias, Pin·to Danta~. Marco- ' 
lino Mom·a, Cor1•eia Dutt•a, PareiL'a. Lima, 
Oliveira. Figucirodo, Pa.ulino de S()uza, Este
vão Lúbo, Jose Bonifaclo, João Luiz, Ribairo 
Junqueir<~. Bueno de Paiva., Leonel l<'i!ho, 
Berna.1•dcs de Faria., Manoel Fulgencio, No· 
quoii•a., Lindolpho Cauta.no, Eduardo Pímen
tol; Olegario Maciel. Rodolpho Paixão, Do
mingues do Castl•o, Va.lois ao Cast:ro, Azeva
do Marquea, Rodolpho Miranda, Her~enc· 
gildo (lo Moraes Fillto, Bernardo Antonio, 
f.'t•a.nci:sco Toleutiuo, Abdon BlLptlsta, Marçal 
Escoba,r, Xavier do Valle, Victorino· Mon· 
teiro e Ca.mpos Cartier. 

J~ som, ca.uso. vs Srs. José Eusebio, Virgi
Uo Drigido, Paula. e Silva, Celso de Souza., 
João Vioil"a., Estn.cio Coimbra, Arthur Or- -
la.udo, Moreira. Gomes, Irincu Machado, Au· 
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gu;;to de vasconcello3, Sá Fl'eirc, Erico C<le
lllo, Laurindo PittlL CJ uvallo Cavalcanti, 
J\stolplw Dut ·:., P<Jnitlo Filho, Sabino l~r
roso, Galeão Cu.rv<~llm.l, Ccroardo de Cam
pus, Lciw de Svuz<L. Aquino Ribeiro e Do
mingos I\Jasca.rcnlia.s. 

O @r. Alf'retlo Varella - Peça 
a. pal.1. v 1'3. • 

O Sr. Pre~idente- Tem a. pala.
V"ra o nohro Drpnl.atlu. 

O Sll·. 11..lf'•·,~do Va.reln póJeaffil'
nHn· ;i. Mcso. fluo oãv ])rct:mdc rooo\'al' um 
dí'.!'~gr•ada. v o I incidcn t.o. 

PrccisJ., porém, dar uma. prova do quo niü.t 
JH'Ocedc,l cum dt!slealda.de lol'nccendo a um 
jllrnal re~umll infil:l do sou di~curso. 

E' o quo f .. mi, lentlo, sem commcnta1·ios, 
os 1opicos que sJ relcl"Cm ao alludídv iocí· 
donw. 

O Sn. PnESIDRTE ((!t~etrdo som· os lympat~os). 
Peço Jicen~·a para. interrompe1• o nol.1ra 

Deputado. 
Na se~são de 15 de ja.neiro, tratando-.t:o do 

assumpto, tJU&Dllo V. Ex. duclal'ou que na 
pt•oxima. sessão traria as notas tachygra. 
phicas do seu tli:;curso, atlm do mostr·ar que 
o que fui publicado por um dos jornacs desta. 
Capital está. cumplct.'l.mente do acctwJo com 
cllas, ou dis~o; 

« ••• !lovo pl"ovcnir ~to nob1·c Depu f.a<lo quo 
· é dosnccessMio Mtso!utamentc ~~·awt• as 
not~Hl tachygt',1plticas pam oxpol-a!5 ;t Ca
m;ua.; o j llJidon tn n~"io COIISt~w:l. dos Anna~s; 
do discuNo do nol•l'O Deputado não serã. pu
blicado, siuão o qua ,já. foi publicado pelo 
Di(wio do Congre.<so, 

V. Ex. rcspon·!uu cu tão: 
. . . «Neste c:.tso ftH'neccl'ei as nota~ a. quoní as 

' r1 uizuJ' lol'.:.. 
Anlcriormcnl.c já eu liiL ~·üt dccl:.tl'ól!l!J l(\lc 

os i ncitlcuto;; quo ri iaria.mcnte se reprodu
:~.ta.m nas s'lssõos da Garna.ra., o deprimiam 
pol'antc o conceito publico e ollendiam o seu 
docoro, polo quo ora tumpo da acabarem.» 

0 pl'O~ ~igiu llit C..t.lll<tl'a. nãu pódu COflliUWLr 
a;:;;cr ass im malb;u•a tarlu ((/paiudas) o por
tanto niio po~soJ couscotir na. roproducção de 
taos factt's . 

na pouco l'<lcusei uma declamção elo 
nobre Ueputaclo por S. Pa.ulo n •ste sentido 
visto ter dado llOl' finJo a. incidente. 
A~sim, terminantemente, não posso per

mittir a. V. Ex. a leitura. que n.cal><L de an
n u ncütr .. ( A11oiados.) 

O SR. Aü··.itEDO YAJmLA deseja guea. Mesa 
o informo do quo disposição reii,meo~l se 
s~ryc pa.l'<\ t~ssumil• e~s<' autoridade. 

0 Sa. PRESlD~- Do a.rtigo do Regi· 
men l.o que dâ. ali Prcsidcnic a. rcsponsabili
tlaüc do doooro da Casa. (Apoiados.) 

O Stt. ~\LFREDO VAR"ELA. não vê como o 
dC'eoro da Ca;;.1. está. atri~do c:lm a defeza 
que tem o d ~,·cr de tornai' publie&y deade 
r1ue r.~i accusado da. de:.honesUdade de uma. 
public1ção infiel. 

0 SR. PRESIDE:O.'TE- V. Ex. já respondeu, 
.i•í c:q>licou c já. se dcfondau. Não posso pcr
mitt.ír quo roproduza as pbrases injuriosas 
que s!l contêm nas not:ts stenographicas que 
pretende L>r. 

O Sn.. ALFB.t::DCJ \'.\R&I.A ;á. declarou que 
farâ a leitura sem fdzcr commeotarius. 

0 SR. PRESIDENTE- Já dis;;e que 8ll phra
ses que V. l<~x. Ya.o ler. não podem ser re
petidas. 

O SR. Ar.FR.EDrl V.\.RELA não enc:mtra 
d.ofcs• para 'al deci:ião nas leis (ine regem a 
Camara. 

O SR. PRE:SIDE:\'TE- Tenha. V. Ex. pa
cienci;~; ma.menho a. minha. decisão. V. li:I. 
nãu le:·:i. ai! notas b.chygra.phicas. (.4paiD.da~; 
tllll :to llem.) 

O SR. ALFnxno V .AnELA pergunta. em quo 
artigo do Regimento se Cunh semelhante 
decisâ.·J. J<t declarou que não defendia fÓ· 
monte um direito seu, mas bmbem o do 
~odos os D~rataúo:o ; mais do que ias(}-& li
uor(lado lle tribuoa. 

O S1t. GEn:M.\No IIA.s.•n.ocnErt- Licença.. 

O Srt. Ar.t-'REOO VA.REL.\ diz quo no seu 
p1·ocedimento não h~ rebeldia, nem iosll• 
bui'Jinaç.-:i.o. 

O Sn. PltESlll:'l\Tt·! -Não q11cira. V. Ex. 
dat· ás m1nln.s pala.vras uma sigoHlca~:ão que 
ell;ts u~tú toom. O que não pos:o adwitür é 
(1uc se repitam aqni as oxpr.:JS&Ões iojuriusas. 
do um indtlcntc qu~ dei pJr findo. lra.o c 
possh·ol que quotidiaua.mcn1.6 so repit..'lm 
sccna.s quo nos deprimem porante a opinião 
publica. O que c prccúo é quo trabalhemos 
pa.1·a o bem da Pi1.1íria. (.lluito tJem, apiJü:dos.) 

U Sl~- ,\LFiml!o V Al~t;L:\ di~; quu DO inci
dente ultimo oa.J.a. ficou devendo ã tolc· 
ra.ucb. da. ).(csa, porque agiu com a. ma.iul.' 
corrlialidade. 

o Sn. PnRstDENTE- A Mesa tem EL'lllo 
provas d<\ maio1· tolcrancJa., 

o SR. Ar.t-'REDo V.\RELA. pode para fazer 
a. leitura. da.s notas, c o dcmons~;ra.r-.1. . , 

O SR. PRESIDE:'í:TE - Peço a. V. Ex. que 
oã.o insista. 

O SR. AI,~'lUmo VAR.ELA nã.o pôde atteodet• 
á. }!usa, o quo mui to l:~mentU;; Os arts. 151 
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o_l82 do Regimen~o t;ão omros ; dizom quaes 
sao 08 casos umoos em <I uo a. Mesa pôde 
tolh9t' a. palavra. a qualquer Depuia.do. 

0 SR. PRESIDENTE - Não Se tt·ata. destes 
casos. 

0 SR. ALFREDO VARELA acha quo a impa.~ 
cioneia da. Mesa. não é regular. 

O Sa, PREStDENTE - A Mesa. não está 
dando provM do impa.cieneia., ao contrario, 
tom dado provas da maior iolorancia. 

O SR. ALFIUDO V ARELA não põdo arre~ 
dar-se da h'ibuna sem ter cumprido o devm· 
que se impoz. Si o não flzer bojc, ha. de 
raz.d-o cunanbã, depois; pedindo sempre a 
palavra a.té que lbo s~ja. reconhecido o seu 
direi Lo. Um Deputado, o oradm·, roi 1uguido 
do te1· publicado inflolmonto o seu discurso ; 
~ce ao decoro da. fumam quo ollo so 
JUSldlque. 

Tão longe estã de querer provoc:1t' con· 
llict.os, que 'teD•lo sido i.n,}uri:ulo por um col
le.,<>a. ainda. não leu nm documeuto que, ha 
!R~· tem no bolso, e qno esmttga.l·ia o 
mJnriador. 

r-..'&o sa quer, parém, diatra.bil• do ponto 
em questão o vae ler as not..'lS do seu ultimo 
tliscurso. · 

O Sa. PJtESIDEXTE-Peco a. V. Ex. quo não 
insis~. A Mesa. mantem a sm' decisão. 

OSr:. Au·&Eoo VAnBLA ll obrigado a in· 
sistir. O Regimento não n.utoriza o Ill'OCO· 
dimcnto da. Mc3..'l. Não pôtlc a.bt•i!• mão iiH 
um direito que não é só sEm. Otltl·u Depu· 
tado póde est:lr na. nwsma. comli~ão em quo 
e3tá hoje o orador. Como Jndllir-J. a. 1\Im;a 1 

0 Su. PRESIDENTt:-• .\0 ~t·itcrio ua Musa 
ea.oo dl.'cidir conforme os c;ISo..~. (Apoiudos.) 

O SR. ~\LFRimo Y.\Bl:;L.\. di~ (jliC \al sm•ia 
arvorar o imperio ao ;u·bitrio nas deoisõus 
da. Cama.ra.. O IlugimcnLo não fJOl'mit~o o3to 
arbitrio. 

0 Su. CASSIANO DO NASCnrt::-;•ro-V. Ex. 
não comprehende que, repdindo o inci<lonto, 
mesmo pela loitul'a., rcpl}tcm-sc a:> injurias 
quo desprestigiam a Cama.ra. 'l 

.O SR. ALFREDO VARELA.-Tondo sido o a.l· 
vejado pelas injurias, entende que o nobre 
leade)' não tem o direito de se mostrar ma.is 
meliodroso d.o que a. pl'opria. victima. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Certa· 
meu to. Y. Ex. faz pa.r~o da. col'poração a. 
& que todos nOs pertencemos, São injurias 
que devem desapparecer ~os Annaes. 

O Sa. ALFREDO V ARELA.- Vô nest~ insis
t~ncia. a. dmuonstra.ção de quo lhB querem 
pl'i vtLl' do direi to de defe2a.. 

O Sn. PRI::SIDENTE- Já. se tratou disso nâ 
sossiio ~e 15. !'eço a V. Es:. que não insista.. 
AttQnçao, Sr. Doputado Va.rela I ' . . . 

0 SR. ÂLFRilDO VAR.ELA- Está. dà.ndo toda. 
a. attooc.'io á Mesa., mas tambem es&á. defen-
den doa. liberdade da. tribuna.. · 

O Pl'Onedímen'to da Mesa. não coo5eguifl. 
p 1rturbar-lbe a. serenidade e apenas provat• 
qu~ estâ solfreudo ·uma. violencia nos seus 
direitos. 

A Me~a. tomou uma deliberação. O orador 
tomou outra. Es].lera. que a. Mesa. lhe per· 
mittaler as notas taehygraphicas em questão. · 

O SR. PR.l:SlDENTE-Já disse a. v. Ex. que 
não pCJrmiLto. 

O SR. ALFREDo VARELA.- Tambam não 
pó do desistil'. E' uma r-urta. Ieitur~. 

o Srt. PRESIDEJSTE- Attenção, S1•. Dopu~ 
pul...<tdO Alfredo v areia l Não posao ~nsentir 
que desrespeite 11.uecisã.o da. Mesa.. (Apoiados.} 

O Sit. ALFREDO VARELA - Não a dosres
peita.l'á, desdo que ella esteja dentro do Re· 
gimonto. 

O Srt. PJtESIDENTE - E,;tâ desrespeitando 
com a insistenciu. com que a.ffirma. que va.e 
proceder á leitura da.s notas. Depois do que 
eu di.~e, não posso parmittir CJU\) V. Ex. 
iu~ist.a. no assumpto. v. E"· não póde expor 
o Presidente da Ca.mara. a decidir hója de 
uma m<\neh·l\, e amanhã. da outra. Si eu não 
puder m .• ntol' o prestigio 1lesta. cadeil•a, dei
xul-a·he!, ma.s omqua.nta &qui e.sti ver, hoi de 
mautel·o. 

O SR. AI,I'REDO VARELA-Est:l, como nin· 
guem, <lisposto a concorrer pa.ra o prestigio 
tia. Mesa., mas pede Jiconça para. não Jho 
f<tzm• a vonta.uo. Julga ('~ta r defendendo um 
dil'Cito o espo1•a quo a. Mesa. não seja arbi· 
tra.tia. om suas decisões . Em que artigo . do 
Rogimetlto se cscuda. a. Mesa.1 Nega. ao Pre· -
sitlen~o u diroi~o do ser a.rbitr-dl'io o o do. 
impmlil·o du cumpl'ir ·o seu dovof, a. menos · 
que nã.o seja chamando a policia para. o ar- · 
l'a.nc..w da. sua ca.deira. · · · · ' : 

O SR. H~REJJJA nm SA- Incontestavol- -· 
man te v . Ex. está falla.ndo nos termo:~ do 
Regimento. · · . · 

0 SR. ALFREDO V AR~LA não perderá. .a, 88· 
renídado. E' a. defesa. calma. do· seu direito~· 

O SR. Pm,;smENTE- Na sessão.de sa.b:tiiJio 
preveni a V, Ex. que er~ desl;le~.io 
trazer as notas taehygraphica.s, porq~~' o · 
incidente e&ta.va. findo, e si não reproduZlliia. 
O que eu disse, está. dito. A deciFJãod:i. iM~ 
é ina.balavel •. 

0 SR. ÂU•'REDO VARELA diz que DB.• 
quella occa<iião se subordinou ·tt deeisã~ da, . 
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Mesa, porque pensou que o President-e I e(fectiva a contar da. da.h da. exec~J,ção da. 
tiveSB9 O direito dG t omar a.quella. prOVi • lei, evita que OS intereSS\lodOO, qlie até ellSa 
denoia.. Estudando a questão,· porém, viu data tenham pag\J imJiO:ltos· abolidos pela. 
que não tinha.. (Soam os tympanas.) Suppõe mesma, possam pretouder, admmisti•a;tiva 
que~ Mesa vae afinal permit.~ir a leitura. ua.a ou juúicitt.lroente, a l'estituiqão das qua.ntiatl 
notas. · · pagas, dando á lei um e!f4:;\ito retroa.ctho, 

t - C S D tO;iw,ndo-u. como lei interpretativa da Con~ 
0 Sn.. Pru:siDENTE- A_tença~ L': . apu- !itituiçã.o Federal e não como' regtil&méntal' 

t~~o ,Alfredo V areia. N!~-o pos~~ maiS per· do corumereio dos Bst<A.do~ entra si e com o 
JI!lttlr que Y • Ex· esteJa. na. trlbuno. · Con · Dlstricto Fedtu•a.l a. q uc ella. é destinada. · 
vxdo~o a. retlrar·se e appcllt> J;lara a Cama.ra.. · ' 

1 b ( d ) 2°, porque a sogunda emendil-, detei·mi-
VozEs- Mu to em. Apoia 09 geraes. nando a suppressã.o do art. ll da "ifroposição 
O SR. ALFREDO VAn.ELA diz que so não tlu. Ca.mara, melhot•a as condiÇões de excqui

póda submettor a uma decisão de~a. ordem, bilida.ue da. lei, pois tira-lho a. aspereza do 
em desaccl)rdo com o Regimento. uma. dispusição, por alguns reputada in· 

(Soam fortemente os tympanos.) coaatüucional, sem prejuizo nenhum das ga-
0 SR. PREsrDBNTe-F.-stá suspensa. a. sessão ga.1•a.ntias conferidas aos possuidores de mel'

at6 que h<J.ja. num\WO par•~ decidh• 0 in- ca.dodas que reoarram ao Poder Judiciario 
cidente. para se _mantorcm na. posse dellaB, conka. 

Suepende~so a, sessão o. I hora. e 10 mi- 08 ma.ndadós de a.IJpreheosão do ímco esta-
nutos da. to.rdo. dm~l ou municipal ; 

· A' I l/2 hora d\1. hmle, 1·eabre-se a seseão. 3°, porque a terceira e ultima. emenda., exi· 
giudo a l'egulamenta.çã.o dâ. n :..va.lei, q\l,e .tem 
uma hnport:mte pa.r te pl·occ.sauo.l, i~con~
ta.vellneutc vem melllor.:~.l-u, porqua·dá en
sej~> ao (l,eseuvolvimento d,o sua.a dis:pol!icões, 
de moclo u. t orna.l-a.a mais olara11 e ~Ms px:e
clsas em todos os incidentes e müfudas de 
um procedimento judicla.l, que, t endo prazos 
curto!! e mu.rch~ ra.pida. deve pl·over a. iodas 

O tõ§r. PJ.•esidente- Nã.o bavelldo 
numoro para decidh•-sa o iucidento, pas.-::a-so 
á · ordem do dia. 

Vou Jilant[at• retirar os cspecta.dot·eJJ, pu.Jkl. 
o quo suspendo de novo a sessão por cinoo 
minutos, · a <1n\ segnidt~ eomcÇ;\l'á. a sessão 
aacreta. 

suapondc-se a sessão a 1 hora 0 35 mi- as bypotheses de modo a. não. otrerecar du:vida. 
nu tos d!\ ta.rde. ou omb<r.ra.~~ na. sua a.pplicaçllo . 

Va.e a. iruprimiL• o aeguillto 

PROJEOTO 

N, 3-1004 

Emendas do Senado ao projacto !l. 252 B, de 
1908, declarando Utwe da qtcaeSQittW im
po#os da União ou elos Estados e Muni· 
cipios o ~ntc1·ctwso das mci'CC'.dorias nado
~aes ou estrangei,·as, g'fl,ando objec!o do 
oommercio rlos Estadas entre si e com o 
Dist1•icto Federal ; e dd outras provi
dencias 

(Vide proj~otos na. 56, d~ i900, o 329,, (\e 1901) 

A Commtssão de .Legislação 1:! Justiça, 
. tandô detidl\'mentt3 estudB.do as emendas do 
S.tl~~4o ~ J!NPO~ição da ca.~!lra ·dos Dàf?u~ 
:t~ª?~ : q\l~ êl.elfi~ra. livre Ae ll'!!postos o Ul· 
te~::eurs9 dQ.s · me.rca,dorl~ n;J.ozvna.es o es· 
-~~~8~~-a~. <iuf'~~o cibJac;0 d,o c9mmercio dos 

· E~tad'os .entro SI ou com o D1strtc~o Feueral, 
· "file pârecet~ que ellas'i!ejam ap_P,r9.vad.~s; · 

~~lW. ~a ~s~ Go~missfio : 
· to._porque a pl•jml}ir!lo om~nd~. mn.ndnudo 
. que a. libo~:da.<Ie de intereui·so só se · tôr.Íle 

.E taes são os fumlu.mcntos em que a Com
missão de Legislação e Jus ;iqa. assenta. o seu 
juizo fi!.VQl'a."Vol 11. o.pprovaçã.o da3 emendas do 
Senado, · · 

Sala do.s Commisasõos, W de janeiro de 
l90,1.-Pal·c~11hos MonlsMfJ'·o, prasidante.
lllello MltHos, l'ela.toL'. -Ju,mos Darcy .-An
gelo PittlltJil·o.- Alvaro GarMlho.~Olwlos l!ei· 
xoto FilAo. 

Emendas do Senado ao projecto àa Camara 
dos Deputados ii, 252 B, de 1903 

Ao a.rt. I.o-Acct•escente-se, no principio : 
a contar d<1o do.ta. da. oxeccuçã.o de;~ta.. lei, 

Ao a.rt. 11-Suppl'im~-?_O • 
Aooresocntc·se ondo couv~el' : 

Art. A presonte lei entrará. ern ·ex-
ecução em toda a União da. data da. expe
dição 'do rel!pectivo regulamento. 

Senado ~'ede_ra.l, 29 de de~e~bro de 1.903, 
-Mf_oii$,o Augusto Morei)·q, Penna, Presidente. 
-Joâkim à' O. Catunàa, 1 o Secrota.rio. ~HM-
ri(luc da Silva Coutinho, 20 ·secretario: 
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Projecto da Camm·a dos .Deputado.Ht. 252 B, 
de 1903, declamr1da Uvre, de quaesquer 
impost-os da União ou dos Estados e muni
cipios o intei'Ctwso das mercc.vlon'as nacio· 
tWCS ou estrangeit·as, quando oiJjecta do 
comme}'cio dos Esta.clos .~alro si c com o 
mstricta Fedm·al; e clà outras P1'0Viclen· 
c ias 

(Vidç projoctos ns. 5ô,clc i900, e 329,de H>01) 

O Congrc~so Nacional U.ect•ota: 
Art. 1. o E' livre do qua.nsquel' impostos 

da União ou dos Estados o municípios o ill· 
tereurso das mercadorias naciona.es ou es
trangeiras, qllando objecto do cornmercio dos 
Estados entre si e com o DMrlcto Federal, 
quer por via maritima, flUBl' pvr via ter
l'estre ou fluvial. 
· Pai'agrapho unico. Exceptua.-so dGlsta dis
posiQão o imposto autorizado pelo ~l·t. ~1·, 
n. I, da Constituição Federal. 

Art. 2.o Salvo o disposto no n. 4 e no§ 3• 
do O.l't. 9" da Uon:,Jtituição Fo·lOr<Ll, só é li· 
aito aos Estados est.auulocer taxas ou tribu
tos que, sob qualquer denominação, incidam 
sobre as mercadorias e~tru.ugeiras ou sobre 
as na.cionaes de proJ.uccão de outros l<!~trl.das, 
quando conooz·rcrsm as seguintes condjõçe!l: 

1•, que umas ou outras mero~ .tO rias já. r.on
·stituía.m objecto do cornm<wmo lntorno do 
Estado e se a.chem, assim, incor)JOt'ada.s ao 
a.cervv de suas proprias l'ique?.ns; 
· 2•, que a$ taxas ou tt•ibutos estabelucidos 
incida.m ta.mbem, com a. mais completa 
ígtta.lda.de, snbre as mercadorias similares 
de producção do Estado. 
· Art. 3. 0 As mercadorias estrangeiras ou 
nacionaes que não tivorcm similares na 
producçõ.Õ do Estn.do, só podorão PL.Il' .ost_o 
sor taxa.tlus ou tributadas, quando consl,l~tu
rem objeato do commercio a. rotu.lho ou do
pois da vendidas pelo importador. 

Art. 4.o Os municiplos, igualmente, .só 
pmlerão ta.xar ou tributar as mereadurms 
estrangeiras ou as naciouaes, produzidas por 
outros muuicipios do mesmo ou do di:lferentB 
Estn.do si, em rotação a ellos, so verificarAm 
todn.s as condições esta.boleai.,~as para. os Es· 
tMOS, IIOB a. r !Ai. 2• 6 3a dCSLíl.lei, 
· Art. 5,o Compete aos juizeo~ federaes con
cedet• mandado de maoutenção ou prollihi
torio em favor do possuidor do moroadori:La 
estrangeiras ou naciona.es, quo for turbado 

Yol. 

ou ap1aaQa~o na su!t :po~se, em coBsequcnci:t 
cj.l• disposlÇtvo d!L lat est<.tdual ou municipal 
que esta.boloca. 1mpostos fóra, das condições 
da presan te lei. 

Art. 6. 0 Os mandados de quo trata o <~r
tigo antoeodente scwão expedidos dontro da 
24 hor·as da apt•esenta<;ão do3 rcquor·imentoà 
e intimados ao e~actor o no funccionario 
quo tivor a attrilmiçiio do representar, em 
juizo o Estado ou município. 

Art. 7. o Contra. esses mandados sô são 
1).dmi~sivels os emb;u•gos do fa.lsidítdo do al· 
leg<1UO. 

Art. 8." Os embargos a. quo se l'efuro o ar
tigo <l.OtecuJeuto uovom ser apresentados uW 
tre9 días úopois da intimação do mandada 
110 funccion<u•io que tiver attribuição da 
ap1•esenta.r, em ,juizo, o Estado ou munioipio, 
o, na. falta ou a.usencia. dosse f11noclonario 
'!lté tt·c~ dais depois da. intimaç:ã.o, ao exactor, 
Fóra. c.lcsso prazo não sorão recebidos. 

Art. 9.• Findo o pl'Mm do artigo a.nteee
rlento, com Oll embargos ou sem elles, serão 
os autos conclusos ao Jdz, que, dentro do 
tres dit~.s. pronunciará. a sua sentença oon
fil•mando ou annullando o mandado. 

Al't, lO. ·A santcnç't con lirmatoria produ
zh•á todos os scms cfl'aitos, <tue não so suspan
der.to, aintl(L que o Estado ou o muniaJpío 
pt•oponlw. a.cçli.o patitoria, porante o justiça, 
lederal, nos termos 1lo art. 60, lettra a, da. 
Cl)nstituici'ío FOlleral, p ::wa. ha.v.:r a impor. 
tancia di.t taxa ou <lo imposto impugnado, 

A1•t. I!. As justiças locaes são incompo· 
tentes, na fOrma do citado o.rt. 60, lettra. a, 
da. Constituição l~'edo r·al, paru. conhecer dos 
cxcctttivos tisca.os dos Estatlos ou municiplos, 
deste qne a parto fund o a s1m doresa. em dis
posição rhqncllt\ Constituiçiio ou desta le i. 

ArL 12. Revogam-so as disposições em 
contrario. 

c:~mal'::t. !lOS Doputa.dos, 16 do dezembro 
de 1003 .-F'. de Paula Guima:riie$, Presi
dente.-Manocl de Alcnca1· Guimaraest l o So
et•et:u·lo. - J. B. Wandm•ley de lllendonça, 
3" Seca.ebrio, servindo do 2°. 

o Sr. P.J.·esidente- Dosígno para. 
amanhã, a. seguiptQ ordem do dia: 

Continuaqão da discussão uníca do projocto 
n. 1, de 1904, app1•ov ando o tratado de 17 de 
novcl'llbro do 1903, ontro o Rra.zil o a Bolivia. 

ta 
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sa SESSÃO EXTll.AORDUURIA EM 20 DE JANEIRO DE 1904 

Presidcncia do 8~·. Paul(t Guimatlíes 

Ao moi o-dia procede-se ;t chamada. :L que 
respondem os St·s. Paula Guimarães, Aloo· 
car Guimarãca, W ;\ndcrlcy de Mendonça., 
Joaquim Pil·cs, Aathero Hotelho, Sá Peixoto, 
En~as Martios, Passos Mira.rda., Carl11s de 
Nov:~ru. Luiz Dominguos, Bozorril Fonte
nolle, Frn.ncl:ico Stl., Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Paula e Silva, Abdon Ra.p&ist<~, Bricio 
Filho, JuUo de Mello, Cornclio dl\ Fonseca, 
Angelo Neto, Rodt·ignes Dorla, Felísballo 
Freire, Oliveira Va,Uadão, Domingos Gui
mat-ãos, Nctva, Lcovigiltlo Fi17.uoira~. C:l.Stro 
Rehello, Fclix Gaspa.r, G<~rcia P it•cs, Vergne 
de Abreu, Augusto úu l•'rcita:;, Rorl t·igucs 
Lima., Tolcntioo dos Santos, Edu~rdo Rt\mos, 
Pa.ranhos Montenegro, RodriguC!s Salrln.nha., 
Mu.rcolino Mmll·n., Bernardo Horta, Josü Mon
jardim, Galtlíno Lot·eto, Heredia dll S;i, MoHo 
Mattos, Nolson do Vascuncdlos, Oscar Godoy, 
Fldelis Alves, Gal vão BapLista., Silva CasLro, 
lleza.mat, Julio S<tntos, Mauricio dB Abreu, 
Oliveira Figueiredo, Cal'los Toi~eil'a l:h·an· 
tlõ.o, Francisoo Voiga, Viri:~to Mal'Cal'anhas, 
Berno1rdJ Monteiro, Ga.stã.o da Cunha., OD.vi.d 
Campista, Fl-aucisco Hem:u•.:lino, Ca.ruoíro 
de R.ozsode, Adalb:n•to Forraz, Antonio Za.· 
ca.rhs, V1.mouniel' Godo(J•cdo, Ca.logcra:;, 
Carlos Ottoni, Ca.rvalho Britto, \>Veocoslá.o 
Bra.z, Pad11a. Rozonde. Moreira. da f:iilvu., Jc· 
suino Cardozo, FNncis~o Romoh·v, Rebouças 
da Co.r.-alho, Cost;.1. ,luoio1·, A1·nolpho Aze
vodo, Fornando Prcs~es, l.''ert•eira Ut·aga,, 
Eloy Cha.ves. Pa.ulino Ca.t·los, Franci:>co 
Malta, Candido n.odrigued, Joaqu;m Tei
xeira Htandào, Costôl l'lctto, Henotlicto de 
Souza, Caoditlo de Abrou, Ca.I•!os Ca.va.Jcanti, 
Ln.menha. Lln!l, Eliseu Guilhormo, Germano 
Ha.ssJocher. Angelo Pinheiro, Ju.mcs D.:tl'cy, 
Cassia.no do Nascimento, Vc3pasia.no de AJ
!Juquorquo o Alfroilo Va.J•ela.. 

A bre-so n. sessão. 

E' llua. c som deba.te appl'Ovada (1, acLa. 

Passa.·so ao expediente. 

O Sl". Alencar Guimarães 
{fo Secretario) Pl'OCJdo á. ll'itUl'<~ d o seguinte 

EXPEDlE~l'E 

Officios: 

Do Sr. Deputado Pcdt•o Josê do Oliveira. 
Pernambuco, communioando que, conti-

nuando a sofl't•Ol' dos iocommodos q•1o de· 
terminaram sua retirada. dPsta. Cap•ta.l, ha. 
me~os, como prova. com o õocumeot!> juut:>, 
e na.o podendo por esse motivo ·eompa.reoox• 
ás sossõcs oxtraorJinn.l'ia.a do Congresso, 
pa,lo um:~ lioenç;~ p3.l'et. manter -se a.usente 
tlurauta as alludhlas scssoes. -A' Commi~sã.o 
de Petiçõe3 o Po:Iol'as. 

Do S1•. Doputad:) CGlso Floren t ino Hauri
quo~ de Souza,commuoica.orlo que,preeis:tndo 
a.u~Jen ta.r·-~e de3ta Gapital por incoramodo do 
sua. sa.u(lo o do -sua.. J!ltllbcr, requer quo 11e 
lho CODC13ll_a a. t)BccsJai'i.a. licença. at·} que. 
I'es t.allalcOJdo, poss~ cont1ouar a tomar parte 
nus Lrahalhos aesta Camara na se~o eJ"
tra.or!lioar!a.-A' Commi~Jsã.o de Petições e 
Pod[:H'C~. 

DJ St•. Dapu~~do Jos~ Moreira Alves da. 
Silva,communica.ndJ cruc, continutlnt.lu a. sor
fr.,r dos íncommodos quo o lcval'alll a roti· 
1·ar-se dest:t. Capital, em agosto . do anno 
fiado, o oão poloodo por Hamolhar.to motivo, 
compat•ecer á. ac tual scsJão extraordinaria, 
co~o pro,·a com o documento junto, vem 
pcdu· concessão da. nec~sa.ria. liveu~ pelo 
tempo que durar a reforida sessão. - A' Com· 
missão de Potiçõos o Poderes. 

Do Miniseorit> d;\ Guerra, 1le 19 do C()l'· 
•·on to, sa.tisfazondo a. I'et]uisicão do3ta. Ca,. 
mara. no offieio n. 474, de 22 do mo~ ultimo. 
-A quem foz 3. raqui~ição. (A CommissãG 
da Orçamento .) 

Gurupareo,:,m ma.is os Srs, lodio do Brazil 
~niúo d-:~ _Abl·~u, Vit•giHo ~rigido, Thoma~ 
uu.valcn.ntt, Joao Lopes, Allonso Costa Pc
rctr~L de Lyr<L, It·iucu Mach·.\do, BulhõosMar
oiaJ, Ballza.z·!o do Souza., Henrique Borges · 
ca:rlos PeJxoto I•'ilho, João Luiz Alves, .Ga.: 
llllllo Soares Fllbo, RoJolp\Jo PaixiLo, Ama
r~l Ce<~ar, Jost\ Lobo, Alvat•o do Ci.\rvo.lho, 
Lmdolpho Som1., So1t·es dos Sa.ntos Juvenal 
Millm•, Barbosa Lima, D:ogo FortÚua· c Ho· 
mem de Ca.t•valho. 

Deixo.m de compa.rocer com caus~L pa.rÚcl
pa._da. _os Sri.l. Raymando Ncl'y. Husannah de · 
Ollvcnr.:t, ~1·thur Lemos, llogiwlo de Miran
d'\, AntoUtl) Ba:~tas, U1·ba.oo Sauto.t, U.odrl· 
guos Fet•na.ód .!s, Guedelha Mourão Chl'ístino 
C!·uz, Db.s Vioira., Ra.ymundo Al'tllUr, João 
Ga.yoso, Thomaz Accioly, Etlua.rdo Studa.rt 
Tu.yares dJ Lrra, Eloy do Souza., Perefr~ 
Re1s, Walfredo Loa.l, Trindade, . Teixeira. de 
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Sá. Ermirio Coutinho, Celso da Souza, Jo.sé 
Marcellino, Ma.laquio.s Gonçalves, ESmeral
dino Bandeira., Moreira Alves, Pedro Per
nambuco, Elpidio l<'Jguoiredo, Epaminondas 
Graoindo, Ra.ymundo da Miranda, Euzebio de 
Andrade, Al't'oxella~ Galvão, Joviniano de 
carvalho, To.:~t:l., Milton, Bulcão Vianna, 
Eugenio Tourinllo, Satyro Dias, Pinto Dan
tas, Alves Barbosa., Corrêa. Dutra., Pereira 
Lima., Paulino rle Souza, Estevão Lobo, Jos6 
Bonifacio, João J.ui~"· Ribait·o Junqueíra., 
Penido Filho, Bueno da }Jaiva, Leonel Filho, 
Bernardes de Fada, Henrique Saltes, Ma.noel 
Fulgencío, Nogueim, Li.udolpho Caetano, 
Edua.rdo Pimentel, Olegurio Maciel, Domin
gues de Castro, Valoia de Castro, Azovado 
Marques, Rodolpho Miranda, Hel·manegíldo 
do Moraes Filho, Bernardo Antonio, Fran
cisco Tolcntino, Paula Ramos, Abdon Baptis· 
ta, Marçal E~coba.r, Xa.Yier do Valle, Victo
rino Monteiro e Campos Car\iet·. 

E sem causa os Sr~. Aurelio Amorim, José 
Éusabio, Frederico Borges, Fon~eca e Silva., 
João Neiva, Es~acio Coimbra, A1•thur Orla.n· 
do Moreira Gomea, Augusto do V a.sconoel
los,Sá. Frcirc,Amel'<CO de Albuquerque, Erioo 
Coelho, João Ba.pti:Jta, Laurindo Pitta., Cru
vello Cavalcanti, AstoJpho Dutra, Su.bino 
Barroso, Galeão C~rvalhal, Bel'U<l.l'<lo de 
campos, Lelte da Souza, Aquiuo Ribeiro e 
Domingos Masc.:,renhas. 

o S•·· Pa-esidente-Tero a palnra 
o Sr. Alfredo Va.rela.. 

o @a-. A.lf'redo Varela. começa. 
afllrmn.ndo que a sua. pertínacia., vísh hon· 
tem com rnáos olhos pela llonrada Mesa, 
melhor considara.da., mct·ecerâ sua. lndul
gAncia. 

Ainda que não se tiv~sse sujo~tado a nma 
deliblli';Jç.-io do Sr. Prestdente, nao pHrdou a 
esperança de obter justiça de S. Ex. 

Si se tratasse do incidente em que oati-
. Vf\SSe interessada sómenta sua. pessoa., já. 
teria desistido da pala.vra. ; dis'i>o deu proYa, 
dhr.endo a Casa que possue documentol:l cuja. 
apresentaçã.o poderia incoromodal' quem em 
tempo o injuriou, e que, cnti•eta.nto, nli:o 
quiz a.inda apreseuta1· á Casa.. 

A sua pertinacia quer uizer, portanto, que 
só resiste ás deliberações da Mesa., quando, 
como agora. se acba. em jogo um prinoipio 

, que inteL•essa. igualmeote a iodos os Srs, 
. Deputados- a 1iberdade da tribuna.. 
. S. E:a:. declarou, ao te1•mina.r o incidente 
. ltontem, que appellava.· para a. Ca.mara.; 

aoha que não ~ -uma. solução necessaria c 
razoavel. 
· Primeiro, porque o Regimen~o não deter

. ptina. a, sa.nqão para as resoluçoos ,que tomar 

a. caaa., e, deante da. que porventura tomasse 
ella, se encontraria, o orador na siiuação d~ 
ceder ou não á decisão da maioria. 

Pergunta. si deveria ceder. Não, absoluta
mente nilo i. porquanto a isso o acoJlselha.m 
a. Constituiça.o e a lei. · 

Em primeiro logar não so aubmetteria., 
porque, fazendo-o, desobedeceria a.o Regi
mento. Este dofl.no os casos em quo póde ser 
a,pplieada. ao Deputado a. peoa. de quo hon• 
tem ~:e fallout e, na bypothese, não se trata 
de nenhum daUos, isto é, não se trQ,to. de fBl- . 
ta.r ao decoro ou de pór om perigo o dccvro 
da. Ca.::.a.. 

Em perigo ftca.ria o decoro da. Casa. em sua 
pessoa., si o orador não reba.ieMO a imput&
çã.o que lhe faz um Sr. Deputado. a saber, 
que o orador \inba. falsificado notas t&cby-
graphica.s. . 

Em segundo logar não se submetterla, 
p01•quo o Regimento, decretando pe~ ao 
Deputado, é illegal o nínguem se submetta 11o 
presc•.'ipções iUegaes. De là.cto, lev-an~ esta. 
questão constitucional : a Constítuiçao, ze
lando a.s preroga.ti v as do Corpo Legislativo, 
detBrmina. em seu art. 19 que •os Deputados 
a Senadores são inviolaveis por suas opiniões, .. 
palavras e votos no oxercicio do ma.nda.to». 

Ora, dot\nUJ desta pt•escripcão absoluta da . 
constituição, como, em· nome do Regimento, 
se impor a.o Deplltado uma pena qualquer 
por sua,s pllavras ' 

Ooma.is, ?. t•es!stancia. em muitos casos. 
inclusive a. decisões il!egows, é aconselhada 
pelo Codigo e Q o1•ador l01•á. aos seus coUegas 
a doutrina. que a respeito decorre dos &eUII 
arts. 32, 33, 34 e 35. 

Já vê, pot•tanto, a. Ca.ma1•a. que a sua. ra
slstenci~ a. qualquer decisão aroitra.riu. ~uo 
fm· tomada pa.ra.lhrJ tolher a pa.lav_ra. é_JLIS- · 
tillca.da. c aconselhada pela Consttturça.o e ' 
pelo Codigo. • _ 

Não <wê, porém, qu~ lhe seJa. necessa.r1o 
rcauir em nome da lm, e espera. que a solu· 
ção" do incidente seja dada. do um modo 
justo pelo Sr. Presidente, não lhe senJo t~
.lbido o direito da defesa que a Iel garílonW a. 
todos sem excepção. 

Deixa-o, poiat nas mãos de S . Ex. 

o Sr. Presidente -A Camara ~ ' 
testemunha. do espirito de tolerallcia., cor4 

•• 

dura. e moderação da que tenb.o dad.o.prova.a' 
n~ dil."ecçã.o dos trabalhes de!Ua . Casa •. ' 
(Apoiados,) · 

Nunca podet•ia. vir ao meu pensa,mento ~: . 
proposito de impedir qualquer Deputado do .. ' 
manifosta.r a.s su~ idéas com tolo o des-- ·; 
as3ombro. . · 

0 Su .. ALFREDO VAREtA-Dá.-me liceDQ& r 
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0 SR. PRESIDEI'\TE-Pcrdão i 
com toda. a. a.ttenção. · 

cu o ouvt O SR. ALFli.EDO VARET.A - V. Ex. ho. <l_e 
me pcrmittír que eu volte de novo á tr1· 

0 SR. ALFREDO V AREL>\. - E' SÓ para. fazer 
um[!. pergunta . v. J!;x. roeollh?ce que eu 
tenho o direito de ler a.s notas? St roconhoco, 
cu flC~jsto ria h:Jitura que desej:wa fazer, 

o SR. PnE.'llll~NTE - Pcrmitta-mc qua ou 
prosiga. 

Jároais neguei a. nenhum dos Srs .. ~epu
tados todos são tcstcmunlw.s quot1dranas 
deste' facto, o dh'oíto de manifestar as suns 
opiniões, do ler os documentos, notas tachy~ 
gt•aphicas o o mais quo julgarem ncco~sa.~ 
sat•io como elementos c<tpa.zes de corroborar 
as suas m!ser•ções, quando dahí não advanlut 
qua:Iqucr oflonu ao decoro da Garoara.. 

A Cama.ra conhece o incidonf.c que hontem 
tm·minou rle nrol\ maneira. de agrndaHJ o 
ainda mnis partt mim que tenho mmpro na 
mais alta conta as attcnçõcs e dofercneias 
devidas a qualqnor de meus illustrcs col· 
legas. Em ~;essões anterio1'CS a Cam;rra t~m 
assistido indjgnada. a scenas ~enoii p~oprms 
do snu decoro e que. só pod~rao servir para 
rloprimil-a no concetto publico_. 

E.atendi, e julgo que entendi _bem, que aB 
oxpre&Jõos injuriosas . nií.o dovJam fi{turar 
ma.is nos Annacs. Ass1rn é que na. $A~sao de 
15 declarai tcrminnntemanto (lenrln) «quo o 
incidente Dão figuraria nos ~n11aes. e do 
dlscurso do nohro DAputado nao sor1a. pu
blicado sinão aquillo que já o havia sido no 
Dic1rio do Congresso». 

O nobre DopJitado pelo Rio IJJ•a.ndc do Sul 
disso então quo desojal'ia. fa.zor a. leitura das 
notas ta.chygra.plúcas, mns que ~esse caso 
fornccol'ia a9 notas u. quem as qmzc~sc ler. 

S. Ex., lendo-as, rcptHi riu as exp1•ossõos 
que n. Mo~:t não desejr~va qne fossem t•cpro
duzidas, em bem do decoro d•~ Camara. . 

Quu.ndo S. Ex . me communicou que Ja 
tallar antu-hontem, e daseja.vu. insct•cvtw-se, 
pedi ~o nobro Deputado que não ~esse ás 
notas visto como a Me8a não lhe podw. pcr
mHI.i; tal lcitut·a. . S. Ex . não a.ttontlou ás 
obsei'vações quo. Jhe fiz c jnslstiu em lc_r. 

A Mesa. não podia conseutn\ dada~ as clr· 
aumstanaias o!!pociaes do caso, que. fossem 

· lidas as referidas notas ta.cbygra.phtca.s, re· 
salvado, entretanto, implicitamonte, o di
l'0ito, que nunca foi ncgMo a. nenhum 
Sr. Deputado, em outros casos, quando, 
porventura, como já disse, tenham de .COl'· 
J'obora,r }Ja.ln.vras e opiniões quo hajam pro· 
ferido, o que tem sempre s~do feito ao~ a 

.garantia da liberdade da tt•Ibuna, mantida 
sempre pala. MoSt~, om sua plenitude, rlcntro 
da.li prescripçües rcgimentaes. 

Creio que e e::~ta a explicação que o nobre 
pepu~do esperava da. Mesa. q_u;mdo fm·· 
murou a. sua pergunta. 

buna. · 

o sn. P~tEamENTE - Tem a palavra o 
Sr. Alfeedo Varola. 

O Sr. A.lt'redq Va.-eltr-V~o YCt' 
o. Oaso. quo ô orador não quiz provocar. a 
ma~inada.. . 

Quando se foi io8Crevm· para. pra:dnzJr sqa. 
defesa.~ manifestando -lbe u Sr. Presiden~e P 
desejo de que não foss~m perturb.iJ.!liUl as 
ses-sões pubHca.s, suggertu·lhe o ~l'a.dm• urn 
meio facil de conciliar o sou dJrmto com os 
desojoa do S. Ex. : consistiria. este em ,;or 
dada u. p:tlavr~ ao orador em começo da 
sas:;ão secrcU).. Suscitando esse meio conct
liatorio, o oraclor queria provar, se_!ll f~gil• 
ú. necessidade de se defender, que nao tJI')bU. 
em monte produzir esca.ndo.lo, mas simples· 
mente prtlVar: 1°, que nã.o falsificara notas 
taehygraP.hlcas ; 2•. quo não alterara os 
apartes do Sr. Dcpu~do por S. Paul~; 
gn quo não provocara o escaodalo . .N"ao qJierJO. 
l'e~ova.r escandalos quem oollocará. a. quo~t.ão 
oosto torrooo. 

Dado, porém, o incidente cumpria-lhe 
diznr o que já. dissse, e felizmente a Camara. 
oul"iu as palavras tranquilisadoras do Sr. 
Piesidento. J'econbeccndo o direito que tom 
o Duputado para produzir sua detllsa. nos 
termos em que cntend~. isto é, a C!'mara 
viu que está. su.lva. a. hberdade da k1buna.. 

O Sn.. PR.EBIDENTE - Peco licenç::~. ao 
nobre Deputado para interrompel-o. 

A liberdade de tribuna nunca o;;J~evc e~ 
perigo: qualquer Sr. Doputado tem o direito 
de pt•orluzir sua defesa. enmo entenda, dentro 
do que dete1·mina o Regimento e sem o1fcnsa. 
ao dccôro da. Oasa. 

Esta docl&.l'll.Cã.o não esMo om nada. om des· 
acco1•do com o meu procedimento a.ntol'iot•, 
o prestigio da Mel!a. nada solfl•e ablloluta.· 
mente com eJla.. Reconhecendo ao nobre 
Deputado, como a qualquer outro collcga, 
o direito de so defender, a Mesa, ent1·eta.11to, 
só o pódc consentir dentro das disposições 
regimentaes. 

Não voltou, portanto, a.trãs, como so po
doria. inferir das palo.vras do nobro Uopu
tado. Nunca. esteve om perigo a liborda.do 
du. tribuna, repito; sempre mantive. (Apoia
dos.) Não consenti que o nobre Deputado 
lesse as notas tacbygrapbicas, para nã.o ae 
ropottrem as palavr-..r.s injurio!!~ que dallas 
aonst..1.vam e que a. Mesa. l'&Solvera que não 
figurariam nos Annaes. (Apoiados.) 

0 SR. ALFREDO V ARELA responde qua a 
Mosa. deve voltar atl'ás sempre que errar: 
não é infalltvol, nom póde pretender aor. 
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O que uave triumpha.l' uãu é o Sr. Pi'esl
dente da. Camara, é o Regimento. Este 
tl'lumphou e é o caso pa.m se darem para
bcmj a. S. Ex. e á Camara, pór<JnaotJ não so 
tr'a.ta.; como disse1 de um dü·eito pa.Nlclll~r 
seilt rnas ele urn dit•eito que int1n;c~sil. a tollus 
os Srs. Deputa.dos. 

Philosopllando um pouco, ver-sa·lta quo é 
orro ju\ga.rem os dominadora.'! qun o seu 
domfhio é definitivo. AmLLnhã. tudo póde estat• 
inv&rtido e não convem que haJa procc.iden
to91 coarctando hoje a. liberdade do or<ldor 
e a.Inanhã talvez a Jibarda.da da maioria. 

O oradol' a.llude á queda. de Podro U a com
menta que a intolet•ancia que o victima tem 
para OllllomitJ.adoPe!l a inconvenienllla. do o 
:ttirar ü.s sympathías publicas. 

Tcí'miua, pvis, congt•atulaudo-se pot• tol'om 
irluinphado o Regimento o a. Constituição. 

o SJ.•. Pref!lidente-A libm•daue di.1. 
tl'ibuna., r~pho, uuoc;a esteve om perigo ; a. 
Mesa. ma.ntem o que disse e o que fez, e, em 
vista das explicações da.das, conside1·a tlndo o 
incidente. 

o Sr. P••eslden-te- Não havendo 
maill quem peça a. palavra na. hora do e:tpe
díento, entra em discussão o requerimento tio 
sr. Barbosa Lima apl'esentado na sessão de 
31 de dezembro do anno findo, cujo tJor a o 
seguinte: 

c Requeiro que, por inte1•medio da. Mesa, 
se solicite do Poder Executivo: 

a) côpia ele toda. u. corr•espondencia diplo
ma tiea. de novembt•o de 190"2 até novflmbro 
de 1903, trocada entt•e a. CIHtnC[Jlla.l'ia llrazi
lei"ra e os plenípotenciarios da. Bolivia, a pro
posito do litígio do Acre; 

u) cópia. de todos os MogràlnmM e um
aios, confUonciaes ou não, tt·uc .. ~dM ontra a. 
ChauceHa.rta Bl'<Lzi\eii·a o o nosso minis~1'0 om 
La Po.t.1 hem como da t 'Ol'l'cspond~noia. entre 
esse funceíonai·ío da Republíc!\ Brtl.zilelrl:l. e a. 
ChanceHa.rin. Boliviana ; 

c) cOpia. da col'rcspondencia diplomatica 
sobro o mesmo assumpto cntr" a Ohnncel
Iuia. Bmzileira. 6 o plenipotcncia.rio daRe
pubiica do P Jl'll junto ao Govel'Do do Brazil, 
bêm como tia'! notas trocadas entre 6 mi
ni ;tro braziloiro em Limt~ o a. Chau.cellaria. 
Pm•uana; 

d1 cópia da. corrcspondcn<iia entro a dhan
col!a.l'h Brazilail·a o o ministro da Republica. 
do Pei•t1, a pi·opc.sito dos conr1ictos ont1•o pB
ruanos c bL·a.zileil·os, na. Pegião Juruà-.Ja- · 
Vtl.l'y,» 

Tem a p<J.la vro. o Se. Enêí.I.S Ma.rt ins 
(Pat~sa.) 

Não estti }H'O.Sente, o, si nelihum Sr. Dtlptt
tado p(.ltlo a. pala.Vl'<\, vou encerrar a did
cussã.o. 

Está. encerradrt a. cllscl.l.;sfw o atliada. a vo
tação. 

Pa!IS(L-se á OL'dom do dia. 
Suspendo a ses~ão pol' cim~o miouioo, 

a.fim de se retirat'fllll os Srs. eap~ctctdores, 
o etnscguida se abrirá a sessão secreto.. 

Suspande-so a sessão á. I hora i.l(\ ta.t•dc.. 

o Sr. Presidente- Dcsigno l,>ll.r& 
~manhã, a seguinto ordem do dia: 

Continuação da uiscUS'lãO müca. do pi'o
jecto n. 1, do .I 00-!, approva.ndo o tratad() do 
17 de novembro de l!J03, entre o Bra.zil o a 
Bolivia. 

9n SESSÃO :t:X'l'BAOROINARiA E!! a1 DE JANEIRO b!J 190 

p,•esír.lencia do 81•. Pe!ulct Guima!'ries 

Ao meio·dia procede-se á chamn.da, a. qne ohos Montencgro, Rodrjgue!J Salda~J:i~Ô:J~tr~ 
respondam os SPs. Paula. Guimarã.es, Alencar nM'do Horta., Moreira Gomes, José ~onja.i'
Guimal'ãe3, Wamlerley do Mendonça, Joa- dtm, Heredla de Stl.; Amol'icl) do Albuquer~ 
quim Pire:!, Antlun•o Botelho, Aurelio Amo que, Galvã:o Baptlsta.. Bezu.rn~~ot, Maurfelo 
rim, Luiz Domlogues, Al)iZio de Abrou. da Ab1•eu, Oliveira Figuei!'edo; Carlos Tai· 
Ft•an~isco Sá, GoacaloSuuto; Fonsena. e S1lva, xeira. Brt~.ndão, Fl'Maisoo Veiga, Gastão da. 
Atfon3o costa., Bricio Filb.o, Domingo~ Gul- Cunha, David Campis~a, Ca.rneiro de R.azen
maries, Castro Rebollo, Felix Gaspar, Ro- de, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Carvnlbo 
drigues Lima, Tolentíno dos Sa,ntos, Pat•a- Britto, Pa.dua Rezende, Moreira. da Silva., 
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Francisco Romeiro, Alencar de C:,rvalho, 
Costa. Junior, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Preates, Ferreü•a Braga, Eloy Chaves, Pau
Uno Carlos, Francisco Malta, Costa. Netto, 
Candido de Abt•eu, Carlos Ca.va.Ica.nti, Lame
nba.Lins, Puula Ramos, Juvena.l Miller, Ja
mes Darcy, Gassiano do Nascimenta c Ves
pasiano de Albuquerque, 

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

ses~ão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencai• Guhnarães 
(111 Secrefa1·io) procede á leitura. do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Tolegt•arnmas : 
Goyanna., 20 de janeít•o do 1904. 
Sr. Secretario Ca.mara. Deputados. Rio

Não podendo motivos justos comparecer 
SOB~ão extraordinaria, peço·roe seja cooce· 
dida competente licença.- Etpidio Figuci· 
l'edo.A' Commissã.o de Petições e Poderes, 

Mami.os, 20 de j~~oneiro de 1004. 
Presidente Cama r a. Depu ta.dos. Rio __:_Te

nho a honra do r.ommunicar a Y. Ex. que 
rea.lisou·:ro a 1 a sessão extra.ordinaria da 
4• legislatura. - Congresso do Estado -Sau
dações.- Govemado,..- Inteirada. 

O Sr. Pre~idente- Não ha ora
dores inscriptos. Si ninguam pode a. pa
layr~ na. hora do expediente, passo á ordom 
do du:t .. 

Compa1·~cem mais os Sra. Enéas Mar
tins, Iadio do Hrazil, Urbano Santos, Bezor
ril Fontenello, João Lopes, Sergio Saboia, 
Pa.ula e Silva, Abdon Milanez, Poroira de 
Lyra, João Vieira, Esmeraldino Bandeira. 
Julio da Mello, Cornelio da. Fonseca, Angelo 
Neto, Rodrigues Doria, Garcia. Pil•es, Au
gusto de Freitas, Alves Barbosa., Eduardo 

· ·Ramos, Galdino Loroto, Bulhões ... Marcial, 
Sá Freiro, Fidclis Alves, Silva. Castro, Julio 

. Santos, Hont·iquo Borges, Cruvollo Ca.va.l
canti, Virlato Mascaronha.!l, Bnrnardo Mon

. teiro, Ca.rlos Peixoto Ftlho, Fra.ncisco Ber
nardino, João Luiz Alves, Adalberto Ferraz, 

·Antonio Zacarlas, Lu.mounier Godofredo, 
Camlllo Soares Filho, Wmwesláo Braz, Je
suino Cardoso, José Lobo, Ca.ndido Rodrigues, 
Joaquim Teixeira Brandíi.o, Lindolpho Serra, 
Soa.re~r dos Santo.s, Barbosa Lima, Germ:J.no 

· Hasslocher, Angelo Pinheiro, Alfredo Var 
reta, Oiogo l~ortuna e Homem do Carvalho. 

Deixam de comparecer, com ca.usa. pa.rtíci~ 
pa.da, os Srs. Sá. Peixoto, Raymundo Nery, 
Hosanna.ll· •!e Oliveira, Pasws Miranda, Ar· 
tbur Lemos, Carlos de Nüva.es, Rogerio do 
Miranda.. Antonio Bastos, Rodrigues Fernan
des, Guedelha Mom•ão, Christino Cruz, Dias 
Vieira., Raymundo Artbur, João Gayoso, 
Thomar. Accioly, Thomaz Ca.va.lcanti, Frede
rico Borges, Eduardo Stndart, Tavares de 
Lyra., Eloy de Souza, Pereira Reis, 'Valrredo 
Leal, Triodade, Teixeira de Sá~-El'IIlirio C()u
tinho, Celso de Souza.. José Marcellioo, Ma· 
laquias Gon~nlvcs, Moreira Alves, Pedro 
Pernambuco, Elpidlo Figueiredo, Epaminon
das Gracindo, Raymuodo de Miranda, Euze
bio do And rado, Arro;<ellas Gõl.lvão, Jovinia.
no de carvalho, Fclisbcllo Freire, Oliveira. 
Valladão, Neiva, Leovigildo Figueiras, Tosta., 
Milton, Btllc..'i.o Vianna, Eugenio Tourinho, 
Satyro Dias, Vergue da Abreu, Pinto Dantas, 
Marcolino Moura, Corrêa. Outra., Belísario de 
Souza, Pereira Lima., Paulit:to de Souza., &J. 
tevão Lobo, José Bomfacio, João Luiz, Ribei
ro Junqueira, Penido Filho, Bueno de Paiva., 
Bernardes de Fal'ia., Henrique Sa.lles, Ma
noel Fulgeocfo, Nogueira, Lindo1pho Gaeta
no, EduarJo Pim~ntel, Olegarlo Maciel, Ro
dolpho Pa.ixãa, Domfngues da Castro, Valois 
de castro, AI varo de Carvalho, Azo vedo Ma.r
ques, Rololph.o Miranda, Harmenegildo do 
Mol'aO'! Filho, Bernat'íio Antonio, Francisco 
Tolentino, Abdon Bapiish, Marçal Escabal', 
Xavlel' do Vallo, Victot•ioo Monteiro e C3.1U· 
pos Car ~ier. 

E eem causa, os Srs. José Euzebio, Virgí
lio Erigido, Estacio Coimbra, Arthur Or
lando, Mollo Ma.ttos, lrineu Ma.ehado, Nelson 
da Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto de 
VamonoeUos, Erico Coelho, João Baptista, 
Laurindo Pltta., Astolpho Dut.ra, r:alogeras, 
Sabina Barraso, Ga.leã.o carvalhal, Bernardo 
de Campos, Amal~<Lt Cesar, Luite do Suuza., 
Aquino Ribeiro, Benedicto !lo Souza., Elizeu 
Guilherme o Derningvs Mascarenhas. 

ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da. a continuação da. discussão 
unica. do projocw n. l, de 1904. approva.ndo 
o tro.t~J.do de 17 do novembro de 1003, entro 
o Bra:til e a Bolívia. -

O 8r. Presidente- Suspendo a 
sBSSão por cinco minu,os, mtlm de lltl retira
rem óo roointo a~ pes~ e~Strnnhas c 
começa.r a. sessiio secreta. 

Suspende-se a sessão ás 12 horas e 45 mi
nutos da. tarde. 
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o Sr. Pa•esidente- Designo pa.<"a.l n. l, do 1904, approvando o tra.trulo de 17 de 
amanbã a. aoguinto ordem do dia: . novembro de 1903, entro o Brazil o a. 

Continu \ção da. discu:Jsão uaic;j,_do projeato Rolivia. 

10-1 SESSÃO EXTMOllDIN'ARIA EM 22 DB .TAN'ElaO DE 1904 

Ao meio-dia. procoJn-se á ch:una<la. a quo 
I'Cilpondsm os Srs. Paula Guimarães. Alencar 
Guimarães, ·w,tmlerley de Mcudonca., Joa.
quim Piro5, Antcr.l Botelho, Aurelio Amo
rim, Luiz Dominguos,Goncalo Souto, P<ll'oira. 
Rei.:1, Abdon Milaooz, Alfonso Costa., Folis
ballu Freire, Domingos Guimarães, Noiva., 
Fclix Oa.'!pa,r, Satyro Dias, A l \'es lhrbos<L, 
Tolen,ino doi! Santos, P:traullos :\Iou teoegro, 
Rodriguos S:tldanha. M.trcolino l\Jortra, Bc:L'· 
na.t'do Hurt:s., Moreira Gome;, Hm·cdia ill! St1, 
Americo de A lbuqnerquo. Galvã:o Bí\ptist.a, 
S.lva. Castro. Henl'iquc Borges, Olivf}it'lt. Fi· 
gueiJ•ctlo, Estevão Lobo, H~rnar(IO Mont,9Jro, 
Gastfi.o da. Cunha . .João Lmz, CMlos Peno to 
Filho. Carneit·o de ltozendo, Antonio Za.ca.
rias, C3J"Va.lho flritto, 'VoncJslâo Hra.:r., !1-o
dolpho Paix.io, :Moreil";L da Sih•a, Fra.ncrsco 
Romeiro1. Co,;b Junior, Fernando Prostcs, 
Ferroira. Braga, Eloy Cha.ms, Paulino C:tri~~
Francisoo Malta, Joaquim Teixofra Bra.n•lao, 
Coi!.ta. Netto. Ca.odrdo do Abl•ou, C:~rlus Ga· 
valcaoU, Lamenb::r. Lins. Pu.uh\ Ru.mos, Soa
res do~ Santos, Jnvenal Millm·, Barbos:J. Lima., 
Gannaoo Ha.sslocher, J;tmcs Oa.ray, Cas~iR.no 
do Nascimento, Vcapasiano da Allmquorque c 
Diogo Fortuna. 

Abro-se ~ scssã.u. 

E' lida. c sem dcba.to approV<tlla a :wta da. 
SC3~ã.o anteceden~. 

Pa.ssJ.-sc ao o:tpedionto. 

O Sr. Alen.c,..r Guhnnrií.es 
(lo Secretario) procede á leitura <lo so
guinto 

EXPEDIENT~ 

Telogramma.: 
Dabia., 21 do janeiro do I9<H- Prcsi· 

deu~a Garoara. do,; Daput.a.•los - Rio- Au· 
sencia moüvada. molestia., soguirci bmvc.
Bulc6o Vianna. -In to irada., 

Oficio: 
DJ Sr. 1" Sel!rebrio de~ Senado, da 21 do , 

cot•rJuto, tra.n:JmUtín(lo um a.~•tographo d!i 
Resolução do Congl'esso Nacwna.l, a.utorl
za.ndo a. ahnrtura do ceedito de ~:439$451, 
pa.ra. OCCOL'l'Ol' M paga.mont•) deV'ÍLlO & V6• 
r•a.no Gomos Alon3o ·tio Almeida e Mallo~l 
Alves da Sitva. om virt.u lo do accOl•da.-J 
do Supramo Tri'bunal FnJeral-Intcira.da -
Archivo.so o autog1•aplw. 

O Sr. Costa Netto- Sr. Presi
dente, pc(li a pala.vt•a. pu.ra. prutesta.r cont.r:l 
o resumo CJIW o .To1·nat ~Q Oommercio, ~o bOJO, 
protendon ra.zm· uo dtsour~o por m1m pr<?· 
nunchvlo lwnbm, em sossao socrota.. attrl
lmiodu·mu affit'm[l,ç.io q ue nã.o fir. e conceitos 
qae não omgti. 

Peço a V. Ex. p:wa fa.zer consta.r o mmz 
protestJ da acta. doi nossos trab:\.lhos do 
hoje. 

o Stt. Pt~ESWEN'l'E- A Mesí\ nada. tern 
que vor com os resumos dus dis~ursos pro· 
fl!ri•los n·~~ s6ssõos secreta.'3, pubhcítdos pal& 
imprens:t. 

A Mns:J., em t.ompo, provilloociou PlU':l.. 
que houve.<;~~() m~im• sigilo sobre o que 89 
pa.ssass:J na.s s~.ssõtlS secretas ; nã;) :pOdo S91' 
allsolutamonto responsàvel por t:t.es pubU· 
cações. 

O SR.. CosTA NETO- Perdia; :1. responsa.
biJíd;Lrlo não é da Mes<t, nern tal cous .. 
a.illrmei. .. 

o SR. PRESIDENTE- Sim ; mas 
quo fique: bom accontua.uu isso. 

o Sn. CosTA N.ETO- Apenas quero quo 
const.c da. a.cb. que pl'O~ast'3,i contra o que se 
mo a.ttrihuo e que cu nao d1sso. 

o Sr. P••esidonte- Não havendo 
mu.is oradores n"' hor:J. do expediente, P3.S
sa·50 á or•dem do din. 
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Comparecem mais os Srs. Sá. Peixoto, 
1!:11éas Ma.1·ttns, Pas.>os Mirando., Carlos d(! No
vacs, Indio do Brazil,Antonio Bastos. Jose Eu
zebio, Bezcrril F'ontcnelle, ViJ•gilio Brigid.o, 
Francisco Sl'L, Fl·mlcrico Borges, João Lopes, 
Sergio Saboya, Fonseca e l:>ílva, Bl'icio Fi
lho, Pereira de Ly1•a, Esmeraldino U<tndeirtt, 
Julio de Mello, Cornelío da Fonseca, Angelo 
Neto , Rodriguos Doria, Olivoit·a Valladão, 
Castro Rebcllo, Garcia Pires, August.o <lo 
Freitas, Eduardo R<imu~. JosG Monja1•dim, 
Galdino Loroto, McJio Mtltto1!, ll•ineu Ma
chado, Bulhões M:.trcial, Osctn• Godoy, Au· 
gusto de Ya.~conccllos, Stl Freiro, Fidelis Al
ves, Dclisa.rio de Su!JZa., ilezamat,Juliu San 1,os, 
Cruvello Oav;~lcanti, Carlos Teixeira f:iran· 
dão, Francisco Veiga, Virütto M<lsca.rcnhas, 
Da-vid Campista , Francisco Bernardino, Juã.o 
Luiz Alves, Adalborto Fonaz, Lamounict· 

· Godofrcdo, Ca.logeras, Carlos Ottoni, Pa•lua. 
Rozeude, Rebouças ele Carvalho. Arnolpho 
Azevedo, Amat•a l Cesar, José Lobo, Lindolpho 
ScH•ra., Eliseu Guilhet•mc, Angalo Pjnhmro, 
Alft•odo Vm·ola o Homem do Carvalho. 

Deixam elo compm•ecm• com ca.us:t pa.l'Licl
pada os Srs. Raymundo Nory, Hos::mnah 
do Oliveira, Artlnn· Lemos, Hogorio tlo i\Ií· 
randa., Urbano Santos, Rodrigues Feru;~udes, 
Guedelha Mour·ão, Christino Cruz, Dia:~ 
Vieh•a, Ra.ymumlo Arthur, João Ga.yoso , Tho· 
maz Acciuly, Thomaz Cavalcanti. Edual\ lO 
Studa.rt, Ta.va.res de Lyra, l!!luy de Souza, 
Walfredo Le•~l. Tt•ind::ulo, Tclxeh•a de Sá, 
Et•mirio Coutinho, Celso do Souza.. Josú Mar
ceUino, Ma laquias Gonçalves, Morci1•:t Al· 
vos, Peclt•o PoJ•namhuco, J!:lpidio I<'iguciredo. 
Epaminondas Gr·aciodo, Raymundo de Mi
r anda, Euzcl.Jio do Andr<tde, Arl·uxc;Jaa Oal
vão, Jovioiano de Carvallw, Lcovigtlúo Fi!· 
gueil•as, Toi!t<~, Milton , Bulcii.o Vianna, Eu· 
ganio Tourinho, Vcrgnc de Abreu, Pinto 
Dantas, Rodrigues Lima, Corrêa. Dutra, Po· 
reirn. Lima, Mauricio úc Abreu, Pa.ulioo do 
Souza, José Bonifacio, Ribeiro Junquoira, 
Poniúo Jt'ilho, Bueno ele PaiYa, Leonel Filho, 
Bornardes de Faria, Henrh1ue SiLllm;, :Mi.Luoul 
Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Cae~ano, 
Eduardo PimenLel, Olegm·io Maciel, Jcsuino 
Cardoio, DomiJHmes de Cam·o, Valois de! 
CáStro, Alvaro do Ca1·valho, Ca.nditlo Rodri
gues, Aze-vedo Marques, Rodolpho l\1iranua.. 
Hermonegildo de .MoNos Filho, Bernardo An· 
tonlo, Franoi!lcu Tolcnl;ino, Abdoll Baptista , 
Marcai Escoila.z·, Xavier do Valle, Victorino 
Monteiro e Campos Ca1•ticr. 

E sem causa os S1•s. Anizio tio Ah•·cu,Paula 
e Silva, João Vieira, EsLacio Coimbt·a, Ar
thur Orlanrlo, Nelson de Vasconc:Jllos, Erico 
Coelho, João Baptista, Laurindo Pitt:~. As 
tolpho Dutra, Camillo SoarCB Filho, So.blno 
Barroso, Galoão Carvalba.l, Bernardo de 

Campos, Leite ile Souza, Aqulno Ribeiro, Be· 
nedicto de Suuz~ e Domingos Mascarenhas. 

ORDE~I DO DIA 

E' annuncia.dt~ a continuação da discussão 
unica do prujecto n. I, de 1904, approva.nd.o 
o tt·at:~do de 17 de novembro de 1903, entro 
o Drazil e a Bolivla.. 

O Si·. Presidente- Suspendo a 
scs:;ão p1>r cinco minutos, afim de· su retir~
rem os ospcctadoros o começar a sossao 
sccrcttt. 

Suspendo-sJ a. se&.<:ã.o <i,,; 12 horas e 35 mi
nutos da. t ardo . · 

Yae a. imprimir o seguinte 

POltJI!:CTO 

N. 4 -1904 

(S .. ssão nxlra.ordinaria) 

A Htori.::t.t o l'otler &;ecufiuo a abrir ao Jlinis
larin da Jusliç<~ e Negocias Interio1•es os 
crecl{tos eJ:lrl!onlilla,·ios nccessa1•ios para 
}Jagamenlo de subsidios aos Deputados e 
Scnadm·cs e de despr.:al de ordem mate· 
1·ial dm·aute o pcl'iodo da actual sessão 
extraonlinadtt do Congi'CS$0 .Nacia11al 

A c ommissão do Orçamento, ioma.udu 
conbec,mcnlo da. mensagem du Sr. Presi· 
dcnto <.la RepubUca. em quo é p~da. auto
rização para. abertm-a dos cre~htos . nc
crssa.t·ios p:1ra. pa.gamcnlo de substdi~ 
aos Deputados o Sonadm~ e dcspez.l8 de 
Ol'Úcm material dumntc o periodo dos tra.
ha.lhos da. a.ctua.l sessão clUra.ol'tlin;!,ria. do 
Congresso Nacional, tem a honra. de subf!~.Ct
ter á. consh.lcra~:.ão da. Camara. o scgntnte 
projecto : 

o Congresso Nacional dcerota. : 
Art. 1.° Fica o Poder Bxecnüvo auWri· 

zado a a hrit• a.o l\lioisterio da. Justiça o 
Negocias Interiores o;; crcdi\os ox&raordi· 
nn.1•ios nec:!sstwios Jla.t•a. p:1gamento do sub
sídios aos Deputados c Senadores o de de3-
pozas de ordem matc:·ia.l dura.n1o o periodo 
da actua.t sessão cxtraordina.ria do congresso 
Nacional, convocada p:n• dilCreto n. 5.093, 
de 28 de dezembro do do 1903. · 

At·t. 2.o ltevoga.m-se as d.ispooi~:õos em 
contr~l'io . 

Sala. das Commisaõcs, 22 do janeiro d«J 
190-l.-Casçi,mo do 1Ynsciment!J, presidente. 
-Urbano Sr.ntos, r~lat.or . -J-i·a•tci.!co Veiga. 
-Da~d Campisla.-FI'allcisco Sd.-.-lt1i.:io 
de Abreu. - ·Gulciío Cart:Jalha1. 
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Eg;po$içao a qtro se refere o pa1•ccer :mpra 

Sr. Ptcsidnnto da. Republica.-Tun(lo sido 
convoC<'.•Io extl'aordina.ria.montc o Congresso 
Nacional, por decro~o n. 5.01H, dG 28 do 

pn.ra. ab1•ir os ct•odlto.'l prooisoJ, 
occorrc1' a. t:\es despoz·\::l, 

Rio de Jtl.neiro, 4 d~ janeiro de 
J.J.Soab1·a . 

afim de 

1904.-

dezembro findo, o não se achando o Governo 0 Sr. Pl·osi<lent.n-Dosiguo para. 
a.pp1u·ellla.do com os rocu1·so.s necessr~l'ios n.mrwhã. a sog-uint:J ordem tlo dh: 
p:~.ra. prover ao subsidio dJs Doputa..los e 
SeniJ.dorcs e á.-; dc~pezas de ordem matCI'ial CtJntinu.wiio u;~ discu.~são unica. do pro· 
duraate o pm•io1to dos trabalhos dess;:~.. con jcc~o n. 1, de 1904, app1·ov,1ndo o tratado 
vocação, seria opp01•tuno solicit<tr do mesmo de 17 de novembro de l\JJ3, ontL'O o Bt'o\Zil 
Congresso autorização ao Po<lcr Exeouti vo e a Bolívia.. 

na l'JESSÍl.O EXTRAORDINARIA EM 23 DE JMfE1RO DE 190~ 

Ao meiu·dm proccdo·se ã chamada., a. quo 
respon.lom os S1·s. Paula. Guimm·ãcs, Aienca.t· 
Guimaràrs, ·wu.ndedey de Mendonça, Jon.
quim Pire,;, Aothoru Uotclho, Sti Peixoto, 
Aurelio Amodm, Luiz Dominguú<!, Pl!reira. 
U.eis, Esmeraldino Bandoiaa, Fellsbcllo l•'r•círc, 
Domiogog Guim:n'5.cs, Nciva, Leo~·igildo l~il
gueiras. Foli:t G~pa.r, S[l.~yro Dias, Alves 
Barbosa, Tolcn'-ino do;; Santos, H.otll•igu<!.; 
Lima, Paranhos Montcungl'J, l{ot.lrigucs Sal
danha, Beruardo Horta., Moroit•a Gomos, Au· 
gust.o de Vasconcellos, Amcr·ico •lo Albu
querque, Silva Castro, B('zamat. Hendquo 
Horge.i, Mauricio do Abreu, O!h·eira Figuei
re..lo, carlos Teixeira. Dmndii.o, I?t<~.neiscv 
Veiga., João Luiz, Ca.rlos Peixoto Filho, 
David Campista, Leonel Filllo, An~onio Za
ca.ria.s, L:1.monnier Gado fi>odv, Caiogoras, 
Cal'IOS Ottooi, Carn~lho Brito, \Venc93lú.o 
Braz, Moreira. da. Silva, l~l'au~isco Romeit•a, 
<&ata Junior-, Arnolpbo Azevedo, Jo'ol'll<~DJo 
Pre..tes, Eloy Chaves, Pauliuo G;~rhn, Fran
ciseo Malta, Joaquim Tcixoira Rraodão, Coskt 
Netto, Can~ifdo de Abreu. Carlos Cavalc:mti, 
Lamenba. Lio,, Pa.ula Ramo~. Soares dos 
Sant·•s. Ca.ssi\\no do N<\Scimcoto, Vcspasiano 
de Albuquo1·quc, Alfredo Varela., Diogo For· 
tu na e Homom do Carva.!ho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. G sem dob:~.te a.pprvv<l.rl.a. a a.ctn. da 

SCS$ã.o antecedente. 

Passa-se ao o:tpedionto. 
YoJ. 1 

4.) S•·. ~·\..leucnt• G uiul•u·ãea 
(Jo Sacn:lario) procedo à loitul'a, do a·~· 
guinto 

EXPJ.mli~NTE 

Officiu3: 

Do Mi nistorio ri ; ~ .Jnsf.íça. o Nogodr)g In te· 
rioro:-l, rio ~I do corten t.o, sa.tlsf;u:endo a re
quisição cle.sta. Ca.m:~rn., nu otiJcio n. 17, rle 
!1 do col'l'ollto.-A qnmu fez a raquiskão. (A' 
Commís2fi.o de Ot·çam~nto. ) · 

Uo Ministorio íb. Fazend;,~., uo W · do cor· 
rente, tra.nsmittimlo dcvit.la.mento sanccio· 
mtdoi! dous dos a.utog1•apbos <h~ resolução do 
Congt•csso Nacional, concadendo a Jo13!! do 
Souza. Lima. um~t pnnsiio do 12081JOO men· 
sacs, c tnivalonte a.u montepio e meio. soldo 
da seu IHho o •~ll'urns custodio dJ Souza 
Lima, f11llcciJo em Canurlos. - Iute.irada. 
Archivo-so um dos autograpl1os 6 om·io-se o 
otttro ao S<mado. 

Do mesmo Mioistcl•io do igual da. ta., trans· 
mit.tindo rlovUn.men to sa.nccionados dous dos 
autogr•a.plto~ da I'05oluç1o Llo Congrnsilo Na
cional, a.utot•iza.ndo o Pud'.lr Eit~cutivo a. 
concodcr um a.nno do llcen Q<l. ;t Joã.•) André 
de na.l~ltot•, 2• cseriptm•a.t•ío dtL Alüut<legi\ do 
P•mi.-lntolra.da.. Arclllve-se rtm <los a.ulio· 
gra.phos o envio-sa o outi'" a.o Senado. 

Do mesmo Minieto1•io, do igual dn,ta., tt•ans. 
mittindo rlevirlamento sr"~nccionados dous dos 

11 
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autogt·aphos da resoluc;Jo do Cungrc~?o 'Na· 
ci\)nn.l, autm·izando o Pode1• I~xccutivo a 
eoncedor a peusno mens<tl do 5~ a. Fclk,. 
bet·to Caldeira. Bt·:l.nt (Visconde de Oal'ba.
cena).-lntcirat.la. Archivo-sr~ um do:1 au
togra.pbos o envio-se o outi•o aj Senado. 

quo S.tUes, cammo Soares Pilbo, Rodolpbo 
Paixão, PMua. Rozeode, Rebou~ de C.r· 
valho, .Amat•al Ceaar, Ferreira Bra..oa. Joté 
Lobo, Alvaro de C:Lrvalho, Csodido Rodri
~ues, ll!medicto do Souu, Lindolplto Serra. 
Eliscu Guilherme, Germ·mo Ha..qiocber, AD· 
gelo Pioh!liro c James Darcy. Do meJ;mo l\iioisto~·io, •lo ignal data., trans

mittiodo devidamento sanccíonndos dous dos 
a.uiogr•aphos da. rosolu~·ão elo Congresso Na.
clonal,antorizando o Podc.r E:<ccuti \'O :L CL'Qal' 
uma. Mesa. do Rendas do Jn or1tom nn. Bahia 
da Tuto}'a. -IIlteíra•h~. Al'cbi vo-so um dos 
autographo:~ e envie-so o outro ao Se· 
nado. 

Do . CllC3.1'1'.3~a.do dos negocio~ d~ r.uga.t;ão 
dos Estado:i Unidos do Brazil em '"Rshiu· 
gton, llc 30 do mcz findo, c:>mmunicanuo 
qull, em cu~nptfmeoto da. or.lcm de s. Ex. o 
Sr. Ministt•o dai Hei ações E:oo.t~rior<>s, ex· 
pede CQill cndcl'cço á Bihlioíhcca. da. Camara. 
doa Deputados unH~ caha con,t:n!lo a.~ sc
guin~cs publícaçoes officiacs, que constituem 
uma. collccção eomplot:~ da..'i leis ftltler·a.f:!3 
doa E:>tndos Unidos : 

RetJiserl SlatuteJ (lR;8) 1 volume. 
Stcpplement lo RevisP.d Stalttle.~, volumes 

Jo C 2'•. 
•'>tahdes ol Lo.1·gc, Yolum.:. ~2, ])11.1'00 \&. 
Slalule$ al Lm·ge, Yolumo 32, pal'to 2•, 

ctc.-Agt·:Ldeçn.·~o. 

Do gonlrmulaJ' do J<~sttt · ~O da Para.hyba, 
de I ~ do COl'I'AIIt~, CúlUffi iiOica.ntlo <!UC. Cnl 
rei! posta. ao otncín tln ~ !) d•1. d~zomlwo pro· 
Xlmo fiorlo, declara I!IIC rui designadO O dia 
20 do fovereiro Pl'oximo fctturo para ler 
Jogar noss.1 ~:Stad,, ;L nleicão a. que so refoi'C 
o mcnaiooa.do ollicio.-Ill tcirada. 

O @r. Presidente- Não haveudo 
omdoreil ioscl'ipt:.>s c nenhum S1·. Deputado 
pedindo a palavra nn. bortt do o~pedieato, 
ll"-~-se á ordom do dia.. 

Comparecem m:ús 0 1 SJ'S. l~oé:ut Martins, 
PMSOS Miranda, Carlos de Nova.o 1, lndio do 
Brazil, Jos~ Eoza!1io, Ut•b.wo Sa.ntos. Anizio 
do Abreu, BRze1·r-il Footonellc, Virgilío Bri
~ldo, F1·cdel'ico Borges, João Lop~s, Sc.>rgio 
Saboya, Oonç.llo Souto,Pa.ula .. o Silv<~., AbJon 
Milanoz, A!TtJoso Co35a, Briciv Filho, Pereira 
.de Lyra, Julio t.le McUo, Angelo Nôto, Ro.:Jri· 
guos Dorla,Olivch•a Valladão,C:•stro Robollo, 
Garcia Pires, Augu~to do Ft•cjt.:J...q, Eduardo 
Ramos, Galdino Lorcto, lrin:!u MacbaJo, 
Nelson do Vasconcello..~, llulhõea M:u'Cial, 
Oscar Godoy, Sá Frch'C,el'lco Coelho. J:o'idcUs 
Alvct.e, BcHsax•io do Suuza. Galrão Baptista, 
Julio Santo$, Pz~ulino ele Souza, Viriaio 
Afascarcnlla.s, Estevão Lobo, Bernardo Mon· 
tolro,Z.'rancisco Bernardino, Carneiro Rezoode, 
João Luiz Alvo8, Adalb31'to FetTa.z, Henri-

Dcixa.m de ccnnpa.rccer com C<lUSl. _~nr ti 
ci_p:tda Ql:l St'll. Raymuado Nery, Uo:sa.onah de 
Oltvoira, Arthur Lemos. Rogerio de Miran
da., Antonio BastolJ, RoclriiD,les ll'eroa.nlles. 
Guodelba. Mourão,Cbri:>tino Crui,Oiils Vieira, 
Raymnndo Al'tbur, João G<lyosa, ThJmaz 
Accioiy, Thomaz Ca.va.lcanti, Fra.ucisco S;i, 
l<:tlu:mlo Stu lart, Tavares do Lyra., Eloy de 
Souza, Wa.lfr01lo Leal, Trindade, Teixeira do 
S:L Ermh•io Coutinho, Celso do S;.~uza. Jasé 
Mnrcollíoo, .Malaquias Gonçalvc.i, Moreira. 
Alves, CorneJio da Fonseca. PoJro Pomun
buc.J, ElpitHo Figu~irc lo. Epamiooud:as Gra.-. 
ciodo, ltaynmnd J do ~firaoda, Huzobio de 
Andradt>, AlT.>xell•s Gahio. Joviuiaoo d~ 
C.arvalbo. T )Sb, . .\liltoo, Bulcão \"i:tnoa, En
goniJ Touriobo, Vergue de Abreu, Pilllo 
Dantas, Marcolino ~Ioue";l. O.;,rrê& Duira, 
Pcr~il'a. Lima, José &oifaeio, 6as&ão da. 
Cunh:,, Ribeiro Juo'}UCir:t. Dueno de PaiYa, 
Bcrn;tnlru do Faria, Penida Filho, &fanoel 
Fulgcocio, No;~ucfra. UndoJpbo caet·mo, 
Eduardo Pimentel. OJcgario Maciel, Jesuioo 
Ca.rd.oso, Domingue3 de C..utro, Vaiou de 
Castro •• '\zcvcdo ~fa.rques, RodoJpbo Paixão, 
Hol'mcnegirdo de Mames Filho, B.lrn:mlo An· 
t.onio, Franeisco Tulcn,ino • .Abdon Bapüsta. 
;\[arçal Eseob:u·, n:~rbos.'\ Lima, Xuier do 
Valle, Vietorino Monteiro c Campos Car
tior. 

E ~Wm e.1u:;a os Srs. Fonse~n e Sílv.a. Joio 
Vieira.. Estaeio Coimbra, Arthot' Orlando, 
José Mooj:1rdim, H<!~lia. do Sá, Mello Mat
tos, João B;~.ptista, Lauriado Pitta. CI'Ul"'6llo 
C:r.valcanti, ,btolpho Outra, Sa.bioo Barroso. 
O<Licão carv;elh:d, Bera:udo do Campo$. Leite 
de Souza, Aquioo Ribeiro, Jut'onal Miller o 
Domingos MRSCarenhas. 

OR.DEM DO DIA 

E' aoounci~1a. a. eantiBua.ção da. diAcussio 
unica do pr.,jecto n_ 1, de HKU. appNTaado 
o tratado de 17 do novembro de [003. cok'c 
o lJtaZil o a. nolivia. 

o Sr. Presidente- SuqtOndo a 
scs:üo por cinco minutos, afim d~ ro rcti
r-.ucm t..S cspoel.adorcs c com(l(-ar a t:e:....-.:âo 
sccret&. 

Suspentlc-ro a sess3J.> is 12 iloras e 3:> 
minutos da tLrdc. 
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O 8r. Pre•idente- Delligno parai Continuação da discUSEão unica. do projecto 
aegonda-to~ra, z:; do corrente, a. seguin~ n. l, dl) 1904, approva.ndo o tra~&úo de 17 de 
ordem do dia: novembro de 1903, entra o Dra7il e a. Buli via.. 

Pruidc11cia do Sr. Pa11/a Guimo1"11e~. 

Ao melo dia pr;;ccde-se á cb"ml.lda, a quo 
respondem os Srs. Paula GuiroariíC$, Alen~ 
car ~olmatães. Wan~rley do ~fendonça, 
Joa.quun Pires. Anthcro Botelho, Si\ Pcixow, 
Aurelio Amol'ím, JoJSé Euzcbio. Luiz Domin
guea. Go~lo Souto, Fonseca c Silva, Affonso 
Ols\3., Bl"ieio Fil!.to. JoãD Vieira, Julio de 
JleJto, CorneHo da. Fonseca, Ru.irigues Do
ria, Domingos Guima.1-ães. G;\l"Cia. Pire3, 
Vergoe de Abreu, Alves Barrosa. Tolentino 
dos Santos. Para.nhliS Montencgro. 1\!a.rcolino 
:Moura, Barnudo Hor~. Hcredi<' do S;i, 
Irinen !&cb.'\OJo, Bolbaes Afareíal, João Ba
ptista, G~lvã~ R.'lp~ist.:l. Hcnriqua Bot•gos, 
M&uriclo do Ahl'OO. Oliveira Fi:-'11eirftllo. Car
los Tetseim Brandão. Berm~lo ~tontoh"O. 
Ga'313o da CUolla. João Luiz ,\h-e;, Leonel 
Filho. Antonl.., Z:u~arias, ilirlus Of.tooi. Car
valho Brito, W cncesláo Braz. Galeão Car
valba.l, Moreir.r. da Silva, Hernanlo do Cam· 
pvs. Valob de Casno, COst..'\ Jo.nior, Arnol
pbo Azevedo, Fernando Pres&M, Ferr.:Jiro. 
Braga. Eloy Chans. ~ulinl) Carlos, Fran
cisco Malta., Alvaro de Carrnlbo. Ulodído 
RodtJgues. Joo.qnim Tei:ceir:r. Braodão, Costa. 
Netto, Carlos ca.valc.wti, Pa.ula. lb.mos, Ger
mano Has!locher, Ca...~i:lno do N;t.Scimcoto, 
Vespasian'J de Albnq~terqno e Alfredo Va· 
rela.. 

Abre-se a BeS:lio. 

E' lida e posb crn diseu.ssão a. aeta.. 

O Sr. ,.ullo de Helio-sr. Pl"!si
dente, peJ.i a. p:a.l~vr-.~o p.ll'3. communíaar a 
V • .Ex. que o meu compa~~heiro do bancada 
Sl'. Kstacio Coimbr4 comparocct1 a.té ba 
poucos dias 48 te.ssões da C.amal'a., mas fui 
obrigadO, por moth·o justo, a reiir.u·-~. 

O Sr. A.lenca.•· Guhnarliea 
(I" Secretari8) proc~de 4 leitur·a do se-
guinte · 

EXPEDIENTE 

Offielos: 
Da Sr , Deputado Franeiseo Tolontino, com· 

munieaodo que, não podendo comp:\l'~el" e 
tom~t· pa.reo nos trabalhos da sessão ultima· 
mente convocada. Ol~ra.ord.inari~meo1:o, em 
vista. do seu estado do sa.ude o cumpl'lndo 
com o preooito rcgimeot&l, solicita que a 
sua. falta. soj:J. raalizad:r. na fórma. da lei -
A' Coromissão do Pe,icõas e Poderes. 

Do Sr. Dejlnt..'\do Al'thur Orlando da Silva, 
comrounícando que, não podendo comparecer, 
(como pNva. com o dooumen"Lo jnnto) ás 
soss<le:t edraordinarías, vem requerei" um& 
lice:,ca palu !!:!paço dQ tempo das rorerlda8 
SL>SSÕOS, a.tlm tle gue, parmaneceodo na ci
dade dQ Recife, poss:l. completo. r o roota.bo
lccimell\o d.o sua. sa.ude ~lGera.da..- A' Com· 
mim•J de Petições o Poderes. 

TclogrJ.mtn(U: 
Dabia, 23 do j11.nelro de 1004-Presiden~ 

Ca.mara Oeputt~dos, Rio- Não podendo oom
p:t.recer sessão oxtraordinarill., em vlrtndo 
gravo moles~h. poço á Cama.ra neoessaria 
Iicon~-G<Acdelha JJlor.~r6o - A' Commls!!&o 
de Peti<;ôss e Poderes. 

Bagé, 24 deja.ncíro de 1904-E~mo. Pre
sidento Cama.ra. Deputados, Rlo-Requeiro A 
t.:amara. intormedio sua. veoora.vel Mesa, li
eenç..1. tempu indeterminado, motivo mo
Jostia-Saud~es cordeaes. Domingos . Mas
cat·enhas-A' CommiBSã.o de Pe~içõe8 e P.o· 
deros. 

o Sr. Preeldeuto - A 1\fcsa. tlca.. 
in\eirada.. 

Bm legllida, é a.pprovada. a. ao ta da sessão 
aalecoden~. 

Pas!la·• ao expediente. 

25 do janeil'o de 1004-Presidcnte cama.ra 
Dopu\ad.os, Rio-CommuniCO·VOS a ·á, cam~rl\ 
quo por molestta tonho continuado a. deb:ar 
de oomp.\recer &s sessÕes extraordiuarias -
8audações.-Pinf<l Danta8- A' CómmiesiO 
.te Po,lções e Poderes. 
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o meio: 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 8 tlo 

corrente, tt·ansmtitiodo a esta Camara o 
projecto do lei quo o Sonado adoptJu, reor· 
ganizanilo a JusLiç:\ Civil c Criminal Jo Dis
trlcto Federal - A' Commistiâo de Coos~i
tuição, Lo,sisla.ção o Justiça. 

O Sr. PJ.•esident.e-Não 11\\Vcndo 
óradorcs iuscrip\os na. hora. do cxJ)Bt.licnta, 
passa-se á ordom do dia. 

Comparecem mais os Srs. En~as M:-r
tinil, Pas~:;os Miranda., In(Ho do Brazil, Ur
bano Sa.ntos, Aoi?.io do Abt•ou. Bozerr.l Fon
tenelle, Virgllio Bl'igido, Thomaz Cwalc:lnti, 
Fr:tncisco S:l., Frederico Rorges. João Lopes, 
Sergio Saboyâ, Perch•a Reis, Paula e Silva, 
Abdon Milnnez, I'ct•oira do Lyra, I<)Jmera.l
dino Ba.ndci ra, Angelo Ne~o. Felisbello 
Freh·o, Oliveira Valla.!líio, Noiva., Leovigildo 
Filgueiras, Castro Rebello, Felix Ga.'~pa.l', Sa
tyro Dias, Augusto de Freitas, Edua. .. do Ra
mos, Rodrigues Sa.Mil.nha., José 1\lvnja.rdim, 
Oa.ldino Loreto, Nelson de Va.sconcellos, Oscar 
<Jodoy, Augusto do Vasconcellos, Sâ l<'reire. 
Arilorico do Albuquerquo, El'ico Coelho, Fi
deJis Alvo~s, HoliS••l'io do Souza., Bez,~mat, 
Lauriodo PHta., Julio Santos, Cruvollu Ca
valcân~i, l•'J·a.ncisco Voiga., Vil'iato Masc:Lrc
nha.s, Est.Qvam Lobo, José Bonifacio, João 
Luiz, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, 
David C.1.mpl9ta., l~ra.ncisco Bernardino, Ca.r· 
n~li·o dê Rezande, Ada.: berto F~rrtz, Lamou· 
nier Oodof1•edo, Henl'iquo Salles, Camillo 
Stla.J•es Filho, Ca.logor ,e, Padua. Rezeotlo. 
Ft't\olicisco Rómcíro, Rebouças do Carvalho. 
Atna.ral Cruar, J vsé Lobo, Boilcdicto tfe Souz:a. 
Lindolpho Scr,·a, Candido de Abreu, Lnme· 
nha. Lfns, EllMu OUilhormc, Soares dos San
tos, Juvenal MU!er, Bal•IJosa Lima., Angolo 
Pinheiro, Dlogo Fortuna e Homem do Ca.r· 
valllo. 

Deh:am de compa.rocet' com caus·\ partici· 
p:l.dll. os Srs. Raymnndo Nory, Hos..1.noab rio 
Oliveil'a., Arthur Lemos, Clll'lo8 de Novacs. 
Rogerio de Mlra.nda, Antonio Bastos. H.oclri
gtios Fl'lt•na.ndes, Guddclha. Mourão Christino 
Cruz, Dias Vieira, Raymundo Arthm•, Jv1\o 
Oa.yoso, Thomaz Accfoly, Edul\1-do Str1dart. 
Tavarca do Lyra.. Eluy do Souza,, W <llfredo 
Le&l, 'i'rinuado, Telxt\ira. do Sá., Erntirio Cuu· 
tinho, COIJo tlo Souz 1, Josó Marcollino, Ma· 
Jaquias Oonçal vos, Moreh·a Alvos, Estacio 
C<iimbrn, Pedro Pornamlmco, Elpidio Fi 
guelrodo, \rthur Odn.ndo, Epa.mioondllS 
Ora.cindo, Ra.ymundo de Miranda., ll:uzcbío uc 
Andrade, Arroxelhs O!!.lvã.u, Joviniano de 
CarV<\lho, Tosta., Milton, Rulcão Vianna, l!:u· 
genio Tourinho, Pinto Da.ntaa, R.udrigues 
Lima, Gurrêa. Dutra, Silva Co.stro, Pereira 
Lima, Pa.ulino d() Souza, Ribeiro Junqueira, 

Bueno de P:~fva. Bernard~ de Faria. Ma
noel Fulgencio.N'o,IOleim. Und .. lpbo Caetu:Jo, 
F.duardo Pimentel O!e,ooario Maciel. RadoJ
pho Paixão. Je.ruino CardoJso, D:muogues de 
Ca.:>tr.J, .Azevedo :\(arques, ROOolpbo lfi
ra.nda. Hormcne~illfo de ~lorae:~ Filho, Ber
n.trdo Antonio, Francis~il Toleotioo. Abion 
Baptista, ~lal'l:al Es.!obar. Xavier do YaJle.. 
Victorioo ~lontciro, IJ()mingos lla.se.uenhu 
c Campos Cartier. 

E sem cansa 03 Sr. !t •relra Gomes. )(ello 
:\fatto.;, Ast.olpha Dutra. Sabino Barro~. 
Leite da Souza. AqoioG Ribeiro o JameB 
D;Lrey. 

ORDEM DO DIA 

E' annunc!ada. a. continnaçii., da di.~ 
nnica do projec&o n. 1. do 190~. appror.aodo 
o ira.iado de 17 de Dol"embro de 1903. entre o 
Brazil e a Bolivia. 

o Sr. Pa•e8ideuto - Sns~o a 
s9ssão por cineo minutos, afim de ee retira
rem os espect:ulorcs c cometar a sessio se
creta. 

Suspende-se· a. ses:.~o ás 12 boras e !5 mi
nutosd:\ tarde. 

A Camal'\l t1l.<l1lveu, a rf'.qoerimerito do 
Sr. Ca..c:siano do Na<>Cim'!nio, mauda1· pa&U
car o t·o~ultado da. vfltaçã.o rio proje::lo n. J, 
rio 190-t, quo approva. o tirn\a..lo li.MI«nadoein 
P~tl·opoli-. a 17 de novemflro (~e 1003, JN'lO! 
plcnipotoooiarins do Brazll o da. Bolh·-a, mo
dillt!ando, modiuntc pcrmnt3 de tBPPUorios e 
outras companS3ÇÕJl', a liaba divl110.rla entre 
os dous piioizes tr:I.Q&d'\ paio aoterJor t!'&
tado de ~ do marQO do 1867, promulgado 
pel• dt.'cl'eW 4.280, de 28 de n11t'embro de 
1868. 

Votaram sim, isto é, approvaram o rat_.. 
rido pl'!"jeeto n. 1, do 100-l, os Srs. ~ Pei· 
x.,t;o, En~as Ma••tins. Aurelio Amoridl, PaBSO:i 
Miranrta, Iodio do Brnzil, Jo:lé li:u.sebiiJ, Ur· 
bano Santos, Luiz Domlngues, Ao.zio de 
Abreu. Bczerril Fontenelle, Virgílio Brigido, 
Francbco Sã., Frederico BIJrges, Joio Lop.es. 
Sut·giu Saboya, Gooçalo Souto, l'ooaec<\ e 
Silva, Poroit'ilo Ruis, Paula e Silva, Abdoa 
llilanez, AIToBso Gosta, Pereira. de Lyr&, 
João Vieira, Esmeraldino Da.ndeira, Jalio de 
Mello CorncUo da. Funseca,AngcloNcto,,Vao· 
<lorle;r de Mcndonça..Ro.irigues Ouria.Olivoira 
Va.lladão, Dumingos Guima~, Neiva, 
Leo\·egildo Filguciras, Ca.stro Rebello. Felix 
Ga.gp:l.l', G:trcia. Pires, Satyro Dlu. Vergne 
de Abreu, Augusto de Freitas, Alves Ba-r
bosa, Tolentino dos Santo;;, Eduardo Ramos, 
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Parallbas Monteaegro, Rodrigues Saldanha, 
J,larOOliDo Mou -a, Bornardo Ilor~. José Mon
ju'dim. Gal.d.ioo l..oroto, lleredia do Sá, 
IrineP M'a..:hadv, Nelson de Vasconcellos, Bu
lbiiol )flU"'eial, Oscar Godoy, Augusto de V!l:J
I))OtelluS, ~ Freire, .!\merieo de .Albuquer
que, Erioo Coelho, Fidolis Alves, João Ba.
pü!ta, Delisario do So11:n, Gal...-!o B:1ptist1., 
:oerama&.. Laariollo PHta, Julio smrtos, Hen
rique Borp. Crnvcllo cavalcacil, Ma~~r!cio 
de Abreu. Oliveita Fjgnciredo, Carlos Toi· 
xeita. Bra.Ddi'1, Francisoo Veiga, Yiria'<l ~la.i
earonhas. E:rt.etio Lobo, Dcrnardo Monteiro, 
J~ Booifacio, João Luiz, Ga.slã ~ da cunha., 
Ca.rlos Pei.s:oto Filho, Pcnido Filbo. David 
Campista, Franeiscv Bernardino, Antbero Bo· 
telbo, carneiro de R.ezondo, Juã.o Luiz Alvas, 
Leonel Filho, Ada.lbert.. Ferraz. Ant niu Za
eariu, Lamouflicl" GodnCmdo, Henrique S.d· 
les, Camillo Su:1res Filho, Calogera.:>, Carlos 
OUooi, Carvalho Britw, Wanccsldo Hraz. 
Pada& Rezende, Galeão Carv.,}bal, ltforeil·a 
da. Siln., BernM'do oo Campos. Fraoci ··~o 
Romeiro. Yalflii de Castro. Rebouças do Car
valho, Cost-:1 JunioJO, ArnoJpho Azevelo, Fer
nando Pte3ies, Ferreira Braga, Eloy Gll;wes, 
Jo~ Lobo, Panlino Carlos. Fta.oci5oo Malta., 
Alvaro de carvalho, Candido Rodrigues, Joa.· 
qnim Toi:s:eíra Hrandão, Candido de Abreu, 
Carlos Cava.lcan~i. Alencar Guimarães, La· 
menha Lins. Paula Ramos, Etiscu Guilh.or
roe, Cusiano do Nascimento o Vospasiano de 
Albuquerque (ll8.) 

Respondem n<ío, os Srs. Thomaz Caval
canti, Brieia Filh~ FelisbeUo Freire, Cost;~ 
Netto, Beuedicto de Souza. Lindvlpho Ser·ra, 
Soa:res dos Santos, Ju Yenal Miller, B:.~orbtJS<t 
Lima, Germano Hasslocbcr, Angelo Pinheiro, 
Diogo Fortuna e Humem de Carvalho ( 13.) 

Foi 118m debate approvada. a seguinte 
red:IC{'ão fiinaJ, dispensada de impressão, a 

f09 

req1.1erimento do Sr. Alenca.~· Guilna.rães e 
envia.d() o proj11oto <~oo SeriaQ.o : 

SESSÃO EXTRAORDINARIA 

N. I .~~190( 
R~dacçao final do projccto n.:f, dcstc .anno1 que 

app1'ot:1a o tratado as$ignado em Petr~liaJ 
a 17 ele ttol!emb,.o de 1903, p~los plenlpa
f tmcicn"ios rl o B1•a::ril .c da. EoUvz·a, nzodifl
c.ando, mediant11 permuta cte tcrritorio:r 6 
ouftns compensações, a linha ài·visoria Cfltl'e 
o.~ rfo11s pni::cs tmçqrla pelo antcr;oz• tr!'
farlo de 2í de mto-ço de 1807, pro!»ulgado 
pelo decreto n. 4, 280, ele 28 de novembz·o 
de 1868. 

O Congros~o Nacional resolve : 
ArL 1.° Fica. appJ•ova.do, em todag as suas 

clausulas, o trat:ldo as~ign~lo ~m Petropoli' 
a. 17 de novembro do 19u3 pelos plenipo\en· 
ciario:$ Jo Drazil e d1~ Bolivia, mo,lifica.ndo, 
modíanto permuta. do te1•ritorios o outras 
eompcm!ações, a linhq. divisorío. cn~re os 
dous 1>aizcs traç.ada pelo anterior t1•atadp dp 
27 de março do 1867, promulgado p elo do
ereto n. 4.280l do 28 do npvombro do 1868. 

Art. 2. o ReYQgam-so as disposições om 
contrario. 

Sala das Commlssõe:, 25 de janairo de 
1004.- Domingos G14imaril"cs,-- Fetreim 
Bl·aoa.- Viriato Jfascar·enhas. 

o 8r. P~esideute - Designo p~ra. 
amanhã a seguiate ordem do dia~ 

2 .. discussão do projacto n . 4, d.e 1904, 
autorizando o Podol' Executivo a a.brJr ao 
.1'1-!inisterio da. Justiça. e Negocios Interiores 
os creúiios extra01·dinartos necassarios p.1ra 
pagamento de subsidias aos Deput;ldos c SeM 
natJ.ores e de dcspezas de ordem material, 
durante o parlodo d!L u.ctuo.l sessão cxtra.or· 
dinal'ia, do Congt·esso Naciono.L 

13a SESSÃO EXTUOB.D!N.ARIA EK aa tlE .TANElM tll 1904 

Presidencia do s,•, Paula Guima,.flel 

Ao tneio-dia procede-se a. clla.mada, a. que rães, Neiva, Leovigildo Filgueiras, Castro 
reJPOndem os SI'IJ, Paula Guimarães, Alencar Rebello, Felix Gij.Spar, Garcia Pir~s, Sa.tyro 
Guimuies. Want.lerley de Mendonça, Joa.- Dla.s , Augus~o de Fr~itas, Alves Barwm.t, 
quim Pil'eS. An~ro Botellto, Luiz Domin- Tulentino do!l $a.ntos, ~odrigaes Ljm~. Pa" 
gues. Francisco Sá., Fonl!eca e Sllva., Bricio r;!.l}I)Q:i Mon~~"Qegro, . Rodrig11es. Sal~q~a. 
P'llbo, Pereira de Lyra., Domingqs Gujma- Bernardo Horta.,· Americo de AJhlJqtlei'qufl. 
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João Baptista, Beza.mat, Mauricio de Abreu, 
Oliveira Figueiredo, Carlos Teixeira. Bt>aDdão, 
João Luiz, Ga.stão da Cunha, Carneiro de Re
.zende, Adalberto Ferra.z, Antonio Zacarias, 
Henrique Salles, Carlo.s mto~:li, CJ.rv.a.Jbp 
Britto, wenecsláo Drat, Moran·a da S1lva, 
Domiogues de Castro, Francisco Romoiro, 
Costa .Jnnior, Fe1·nando Prostos, Ferram1 
Bra.go, José Lobo, Paulíno C&rlos, Francisco 
Malta, Ca.ndido Rodt•igues, Cos~ Nc&to, 
ean.Udo de Abt·ou, CarJos Cavalcanti, La
manha. Lins, Paula. Riltmas, Gel'mano Has· 
oloch.or, cassiano do Nascimento, Vo·,pa>~ia
no do Albuque1>que, Alfredo Varela. c Homem 
de ca.rvalhu. 

Abra-se a sessão. 

Na exposição, que precede ao projecto, se 
dá. a l'azão do procedimento das GoiiUili&'!ões, 
que manifest:tm o seu pensamnnto, sem dís
r.~rco::;, com toda. a franqueza. e verdade. que 
é de ~odo.s sabid11.. 

Presentemente, nesta quadra, com esta 
temperatura.. dcpJis do novo mezes conti
nuos do SC&!io, 6 pretender o imp~ivel 
quarer quo aqui se r<!una par mais tempo o 
numo1•o preci.go do Depub.dos o Senado1'9S, 
~uj.L maiori:\ resiJo nos ~~o.J. 

F<~.llemos com a preeisl. fr,\nquoza, sem 
procur:\l' illudlr a ftu~m oos ouve e a quem 
nos lê c a.compaqha. oa no5sos tra.balh08. 

Um pmj:1c~~ minucios), oomploío, não 
E' lida. e s~am debJ.te a.pprova.da. a a.cta. d~ pódo ser orl_lanizil.do ás clrrclr&i c devicb.-

I3B!lãO antecedente. mente discu~ido agora. 
Passa.·so ao expediente. 
O Sr. Alencar GuiJJJ.o.riie• 

(fo Secretario) procede á lei'f.ura. do so· 
guinte 

EXPRDU~NTE 

Tologramma.: 
OoYA.z, 25 dejanoiro da I904.-Pra3idonte 

Ca.mn.ra. dos Doputa.dos-Rio-ContinúJ pri· 
vado comparecer sessão devido jnoommodos 
lll.mflia. Sa.udaçõos.-Be1·nardo ~tnlonio.
A' Commlssão de PoUções e Poderes. 

OlDcio: 
Do Sr. Deputado Ja.m~ Da.rcy, t{)mmuni

caodo que por motivo do mole~t1a tem dei· 
xado da comparecol' ás S68Sõas.-Intcirada.. 

O Sr. Pn.ranhos l'Iontene
ffro - Sr. Prmident(l estando appro\-a.do 
por esta ca.mara o tl'atada LLe 17 do novem
bro do anno pa.ssa.tlo entre o lh·azil c a. lla
Uvia. venho. em nome das CommissõM de 
Constituicão, Legislação o Juatie.a o de Ox-ca· 
menta, aprosentar um pl'Ojecto complemen
br c indispeosovel, b .hili•audo o Govorno a 
eumprlr os cGmpromis~os, que assumiu. au
torizando-o a. cobl•ar, dentro de certos limi
tes, imp08tos o a pruvm· provisoriamente, 
.110b1•e a administração do territario o t.a.m
bem sobre a distribuição da. justiça. . 

O SR.. BIUCIO FxLno-E' um monstro. 

O Sa. P ARANnos MotrrENEGtlô-Nâo pas
sou dospel'Cehido às Commi,sões reunidas 
qui}, nm vez da. autorização tão ampla. dada 
ao Poder Executivo, I!Bl' ia. melhor que a.quel
les servlÇ1JS fossem organiZados detalhada~ 
men&e pulo Podor Legi~Jat.ivo, a quom cabe 
essa attrlbuição. 

As GommtsWes ti nbam dea.o te de si, de 
um lado a impossibiiMa® da. or~uizaçâo. 
dii!cu:!São e approvaçã.o do um projecio re
gula.·, e ele Otl&ro a. contingoncia de dciul' 
inleiramon~ abandouadvs, eem g:.rautia d8 
natureza alguma, cs direitos de familia., do 
liberdade, de pl"'pl·iedad~ e até dL vida. do 
mais do 60. 000 llra.zileiros, e pJr 1empo indo· 
ftnhlo. 

O caso ~ int.eiramcote ex.:cpcionãl. 

Não se podia cogibr da. aequisicão de um 
1.ll1•rilorio tão Cd!!IISO ~ relativamente popa. 
loso. mas ondo não ha serviço do natureza 
algum~ org01ni.za.do. 

.As Comrnissões, attenJeodo a que oio ao 
trata de um caso normal e á. impusibilidade 
Je se f.1zer um trabalho delinilivo em ler
mos co·,veolontJ<.. o que só desconhece quem 
f!Uízer enfronbr a. re.1Ji ,Jadc m1 nifes~ e sa
IJilJa, preferiram. oonftand;> n;> Govemo, d:&r 
:J.S am; .• ritaeõe:J ooMt.antes do projecto, a 
deitar smn g.vcultia J.e l'liP~ie al.,rnma 09 
direitos privadus de taows bl'a%i.leiros. 

Não se trat3. de u~ ~rganiução doflni
~iva, mu tvda proYi.soria., até que em noasa 
proxima reunião po8Sam09 nos ooeupar do 
asgumpto. 

At•ondcnclo aind:r. a. qnc se "ra.u de wn ter
I·itario lfuasi tlcscoobecido. sem (1ue se sa.Jba 
qua.ru c-s po\·o~los exill~n~. suad deuoml6 

nações, popu.laçã.o a.pproximada e l'aipecl.ivas 
dis~ucias, s~m o que é im,Possivel qualquer 
organir.açãu doftoiC.iva, j1 so pedkam a.s de
viúas informaçõ~. o que UloÃra. claramente 
qull, s6 rorça.Jas pel~ ctteums~ncias 1-efe
l'idas, a.sCummi,;sões propoem que s~ conceda 
tão la.tas autorizaçõe:.,l, amp.la!l é -.enfade, mas 
indispeosa\'"eill no momcow. 

Envio a. Mesa. o projecio. 
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Vêm a M011:~., é lido o voo a imprimir p.ua 
entrar na or.lam do:J trabalhos o seguinto 

J'ROJECTO 

N. 5-1!104 

Sessl'io edraordinai'Ía 

.1•rlori;a o Pode~· Excculit"o a abrir os c1·.::-
1lilo~ necusm-ios para pagum.:ntu rlas dt'SP'J· 
;as oriuwlu.s do tratado conduta o em 17 de 
r.•111embro de 1903, enh·6 os plenipl)te,,ciat·ios 
1I•J Bra;il e d<c B 1lioi a e a daJ• ouh·gs p1·o· 
ddenci..u. 

.-\ mensagem do Sr. P•·c.-~iJen~ da. Repu· 
blica. de~ de dezembro ultimo, submet
"CP.ndo ~ apreciação do Con<Yres.W Nacicn.\1 
o trabdo coocluido em 17 de novembt•o do 
:\DDO pasa:ldo pelo.~ plcni})Jtonci~rios do 
Urazil e da. Bolivla. não se limitou oxctusi· 
..ramonto a e:\SC obiocliYo, mas solicitou 
aincb do Poder Legislativo a do\·ida. a.nto
~o ao G.:JYeroo p.ua fazel' as "P<ll'a\'ÕCs 
de credito neces..~rias a osecurão do mesmo 
~~o. o ~r:."er á admioist1-a~ão pro· 
Vl:iOn~ e 31': o d:)s ronJas dos icrrl
tori~ roconbocidos como bruHeirus. 

Acbm4a-se approvado pela. Cam:na o lr.L
Qdo a quo se refere a d1b mensagem, jal
pm as CommiS500s de Orç;lmento e d3 Cou· 
s&ituição • .Legisbção o Jwtiça quo é occa
siio de corre_:.~oder a .~ yoto. apres;m 
tando um prt»,Jecto de lc1 relativo i1s mcdidt\S 
PJiliclal. e que se "'tze.'ll D~rlas o Ul'l!en· 
t.eS para aderida exocu~ d<l{JUellc actó. 

A primelr.~o d~ medidas é a que vi:;a. 
ba.bi.litar o Governo rum o.s meios indi.spoo
snois para pagar â. &Jii.vi:l a iadewuiza.çãu 
que lbe ê devida. em coosequcocia do ar,. 111 

ma~ut·o.za., em uma fatigante sessão cxtt>a." 
ord!nar!a, coUSllcutiva. u. uma. longa sessão 
orth~a.rnt •. om. ~no muito. na.turu.lmonto, por 
mottvos mtutttv:os, s:tbJdos o justitlcavei~ 
s~rá de autmn~ d•fficul,lll.de, si não impossiti· 
J1dado, a t•eun1ão dos Congl'assist~s em nu· 
mero sui!Jciento e pele> longo o .• paça de tt>mpG 
noce!18ar10 p:u•a ostudo o ot•ga.nizacão dJ$ 
respectivos projectc>s, quo não pol<:m deixar 
dr; provocar hu·ga. ct·i~icu. o Uiô<lu~,;ã.J. 

Por ta.cs moti vos,_ts Cvmmi:J~ÕOJ, a.doptan· 
do Q alvitre suggm·hlo }lolo Sr. l'rcsirtonie 
da ltcpublka em su<\ mamagem, propõom 
que nos tar1•itorio~ agora. l'oconbecidos com~ 
brazilcit'vli', o o:do n:io ha llGI'VIQO algum re
gula•·!f!ont~ Ol'ganizado pehs circumstanci:ls 
espectn.C.'l em IJIIB !\O n.chn.vam, continue o 
Govm•no a. cobrai', dentt•o do~ mesmo~ Jimi· 
tas, as t1x~s a.~é ngura. a.rr~cadada.•, quando 
esses, ter1•Jtor10s c1~~m conw~t:W.o:~, na. ~xe
cução do modus t:ivcTllli njustndo c.>m o Go
verno ·da Balh•ia. • 

Pr,·•põem ma.i.,; :1s Commis~õas que seja o 
Govoruo uu t·rrizado a noruoar, pt·ov lsoi·Ja
men~. as au~orUa :cs c funccionarlos que 
rol'cm ioui~pens weiJ, não :;ó p:tra. ar'I•eca
d:u:ão das taxas, como p:tra o.-1 domai~ ra.mos 
ú:-~o adruinistr:u,:ão o tli~tt•r!Jui~ão da justiça 
abrindo os cNdit.os precisos p:tt•a pagamen&Ú 
úo pCiS~ ~•. m ~ttol'i:d c c.mi! tt•ucoões índia· 
pen~:wow, agartrJan :o.:;c a. soluçiio dot!ni.tiva 
1l~ses :tssnm1Jtus par<~. a pi'Oxima reunião d~ 
Po.lc;· L('gi;lativo. . · 

O pl'ojccto pt·ovidcoci:1 hmbam sobre a. 
omisaão rio apolica!õl, quo rorom nocossarl:':t 
pJ.ra o fim do at•t. H do tra~do, nssim como 
sobro a construcç'io u;~ cs·.t·:Lda do fet•to a 
quo so rar~n·o o art. Vll. 

f>rojccto 
do tratado. . 

AiDcb. que o Governo j:i tcnba. com louva- O Congresso lfaciona.l decreta: 
Tel prenJoocia accumllJad . .J p;1r~ dos roem·- Ar L. J., l•'ic~ o Podot• Ex:!)cutivo autori-
81t3 QeCeB:;arios para esse fim. é de iotuiiiva zado: 
uecessida.de que clle .tique habili& ulo com os 
mciois mais amplos para b,mr..Ll' 0 compro- I. A ab1·i•· os cr~di Cll3 noe::Jssarios par& 
DÚiilt,J 3SSI10liJo pela. Nação. pagamcn~.J das clt!spez:l.s ot·iundlS do tratado 

QnlDto á. admilús&r.~ dos to1·ritorios concluicl•l em 17 .lo novembro ele 1003 outra 
adqoi idos, u &ax<lS qu} a União compoto os plenipotcnc:arios do Bt·azil c da. Bolivia, 
cJbrat-, a..."!im como ás garoutias iutU.ipan:~a· poLl~n~~ fa.zc~r P:u·a. .tal ":m a<J n~~~ias 
·reis :ws dirciws prh·ado" do~ h:1bibnto.s opclaÇO;l8_4(0 are.n.to, utc.luSIVO cm1th•· lltu· 
claqaella moa 1elo Poder Judici:a.rio o d:u lo3 da.lh~!d:l _pubhc:L d() 3 "/o deju.ros c 3 o/o 
llu.Ael não podem ~r eUe:s exchddaS (m03mo de amorL1zaçao ;~noua.ru, c contra.htl' ompre~· 
:wmporarlameaCe, e aiuda mais por prazo ti~o do fundo de g•t ra.lltia. in:~tituido pela 
Indc~Grmio~u) aam graadc iaoonvcoicnto, let n. 581, tlc 20 th~ JUlho do 1899. 
eoteodem :u Corom~ que são assumpios 11. A provor, }lf()vi.wriamcnto, sobro a \ 
para cuja solução doHoUiva. cscassêa pro- organiz:tçio a.droini.;tr:ttiva o judiciarta; bom ' 
sen&emoot:J tempo ao Coogre>"SS. Cc1IDO a arroca.daç·ão U~S rendas dO torl"li:>rio 

Sio ma.terias que etlSClica.m qucstõcs consti· rnJ<mbocido bt•azilciro por a.quelle tra.~ado 
lncloDaes de alia 1·elevtvtcia, qtte Dào pode· continuando a. eobt·a1•, a.tê o !1011 limite ma! 
riam aer rMOJviJas agora, com a necos.nrh ximo, as taxas a Ui art·eca.1a.•las ao tempó do I 
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mmlus vivemli ajustado com o Governo da. 
Bolivb , 

Dr:Lndão, Lindolpho SeL•ra., Eli2eu Guilherme, 
Soares dos Santos c Juvena.t Miller. 

lll, A nomear, provisol•io.mcntc, as auto· 
rida.dcs c l'uncciono.rios indisponsa. v ois aos 
serviços que orga.ni~ ~r. 

lV, A mlortar o alvitre quo julga.r mais 
convenicnto p:1l'n. a constrttcção dn. cstrad(), 
do forro, em solução do compromiss;:> assu
mido no M't. VII do mencionado tratado, 
podendo fazer opo:·açõcs tlo (! rcdl.to, ou 
omissão rlo titn;os int()rnos on externos, qno 
fomm nccc~sa.l' ias. 

Deixmn do cumpat•ocer com causa pa.rti
cipnd<~ os Srs. Sá. PoJxoto, Raymundo Ne1•y, 
Hosa.nnall do Oliveira, Passos MiPauda, Ar
thm· Lemos, Rogerjo !lo hHr•anda, In<llo do 
nr·a.zll, Antonio Bastos, Urbano Santos, Ro-

V. A a lJf'ir• t.s credihs ncc.~ssarios p:u>a 
paga.monto do pr.ssoal. m:ttet•ial c cons~ru
cções que forem pl'C!CÍ$Os . 

Art. 2.• RcYoga.m ·so as disposições em 
contrarlo. 

Sala das Commi.~Fõcs, .26 tlo janeiro tlG Hl04. 
-Paraul10s Jlfolllcncgro, pl'esitllmte e relator. 
O.usiano elo .Nasoimenlo . - Con1elio dr! Pon
scCl!, -Mello Jllttllos. - .I ames Darcy. -~1n_qelo 
l'inheir•o.- Alua r·o do G'an·dho. - H·m1cisco 
Sd.-David CampÍ$/a,-Ut•barw Sa;l tns.-LILis 
Domingtlcs.- Fi·edel·ioo Bot·gcs.- I•hmcísco 
Veiga.-Ani;io ele Abt•cu . - Galcdo Carvallwl. 
- Lauri11do Pilla. 

Ncnsagem a que sa n1{ cr c o p at·ecet• sup1·a 

Srs. Membros do Cong1•csso Naciona.l 
Submet to ao vossu exame e n.pprovn.ção o 
tra.ta.do COJlclnitlo aos 17 de novembt'o ul.
iituo pelo·• plonjpotencial'ios do u~·azil c da 
13olivia., c junto a cllo uma. oxpQsição qu3 me 
entre~ou o Ministro do Estado das Relações 
Extm•Jores, acorupa.n1HJ.IIa tlc vn.rios do
cumentos. 

St osso pa~to merecer a. vos~n. npprovação, 
peço-vos qne n.u mesmo tempo autorizei~ o 
Gover no o. f;J.7.0r as opm·açõns do CI·edi to ue
cessa.rias pa.r1L o. aun. exccuçã.o, o o. prover 
sobre n. a.d mio íst1·a.ção provisol'i:L o arroca
da.çii.o díls l'Ondas dos tert•itorios qm~ ftcarã.o 
roconbocidos como brazllclros. 

Rio do Janeiro, 29 de dezembro do 1903. 
Frmlcisco de Pa11la Rod,·igues Alues . 

Comparecem mais os Srs. Enêas Mai·
tins. Ca.rl()s de Nova.es, Hozor1'il Fonienell~. 
Fredericv Borges, Gonçalo Souto, Paula e 
Silva, Altonso Costa., João Vieira., -Esmeral
dino Bandeira., Angelo Neto, Rodrigues 
Doria., FelisbGILo l<'reire, Eduardo Ramos, 
Bulhões Marcial, Fidelis Alves, Belisario de 
Souza, Julio Santos, Francisco Veiga, Viria to 
Ma.sea.renhas, Estova.m Lobo, Bel'na.rdo Mon-

drigues l''criHlndcs, Gucdelha Mouz•ão, Cbris
t ino Gl'uz, Dirls Vieira, Raymundo Avtbur, 
.Toão Ga.yoso, Thomaz Accioly, Tllom'-l.Z Ca.val
cant.i, Edu:\l'ilo Studa.r~. João Lopos .Tavaros 
do Lyt'~l, Eloy da Souza. Perotra; Rei~. Wa.l
rrcdo Loa.l, Trincbde, Toixeh•a.1IA Sá, Ermii'ÍO 
Coutinho, Celso de Souza., José Marcellino. 
Malaqnias Gonçalves, Morcirll, Alvos, Julio 
do l\IeHo, Col'nolio da Fons.'lcu., Estacio Coim
b1·a, Pedro Peranmbuco, Elpidlo Figueiredo, 
AlhcrtoArthnr Orlanilo, Epaminondas Gra.
cindo, R.a.ymundo de llfiranda, Euzcbio de An· 
dt•uda, Arroll~llas Ga.lvã.o, Joviniano deCa.rva.
llw, Oliveira Vt\lladiio, Tosta., Milton, Bulcão 
Vianna., Eugenio Tourinho, \' crgnc de Abl"eu, 
Pinto D:1nt.-.s, Marcolino !\loura, Correi& 
Outra, Galvã.o Baptista, Silva Casku, Pel'aira. 
Lima. P :mlino de Souza, Ribeiro Juaquoira., 
C:trloa Peixoto Filho, Francisco Bernardino, 
fiuono de Pa.ivt~, Leonel Filbo, Bernardes de 
Faria, Mr.noe[ Fulgencio, Nogueira, Lín· 
dt>lpho Caetano, Edua.rclo Pimentel, Olog~rio 
MaciCJI, Rodolpho Pa.ixão, Jcsuino Cardoso, 
AlvaN de Carvalho, Azevo!lo Mar ques. Ro
clolpho Miranda, Hermenegildo do Moraes 
Filho, Bernal'do Antonio, FL•a.ncísco Tolen
tino, Abdon Baptista, Ma.rçal ~coba.r, Bar. 
bo:;a Lima., X:~.vier• do Valle, Angelo Pi· 
nhoh•o, Viatorino Monü~ü·o , James Darcy, 
Domingos, Ma.sca.ronhas, Diogo Fortuna. e 
Campos Cildior. 

E sem causa o~ Srs. Aurelio Amorim, 
Josú Euzcbio, Anizio de Abreu, Virgílio BrJ~ 
gido, Stwgio Sa.boya., Al>don MilanB~. Mo
z·cil'a Gomos, .Josl1 Monja.rdim, Galdlno Lo· 
t•oto, Heredia. do Sá., Mello Mattos, lrineu 
Ma.clta.uo, Nelson de Vasooncellos, Osoar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá. Freire, 
Hrico Coelho, Ln.urindo Pitta, Henrique 
Borges, Cruvollo c,t va.lcaqti, Astolpho Dutra, 
Lamounicr Godoft•edo, Plldua Rezende, Ro· 
b:.lllr:a.s de Ca.l'Va.lho, Arnoipho Azevedo, Eloy 
Cltavcs, LeHo de Souza, Aquino Ribeiro o 
llcnedicto de Souzu. . 

O 8r. Do1ningues de Oallltro 
(pela ordem)- Sr. Pt·eaideqte, peço a pa-· 
lavra para declarar a V. Ex. que, si aqui 
estivesse presente, teria votado pela a.ccei.;,. 
tação do tratado do Acre. .· . teh•o, .Tosd Ronifacio, Da.vid Campista. Pe

.nido Pilho, João Luiz Alvea, Ca.millo Soares 
Filho, Calogerns, Sabíno Barroso, Galeão 
Carv:~lhal, Bel'nn.rdo de Campos, Valois de 
Castro, Amaral Co;Jnl·, Joaquim Tei~eira. 

J~' o que peço a V. Ell. fazer constar da 
aota. 

o SR. PR.Esl»ENTE.-Será. a.ttendido. 
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O Sr. AlC'redo _ Varela declarai O SR. Pn.ESII>ENTE _v. Ex di li t. 
qtto h~ntem, pol'. mottvo dG força maior, mente quo, si cstivo!'so om su~s ~ã! e~ho. 
foi obrigado a rehrat•-so da Camat•a, em mo~ gat·ia. fogo á mecha. Eu d' c e
·mento em que lhe _pareeia uão ha.ve1• n11- mm•a. l>rotesto contr'a ~s;as0:!p~~~es ~ ~-
mero para as vobçoes. i~ir. porque n~.o deu ' • 
o 80lL vo~o contra. .o tl'atado de Petropolh!. ~- SR · ALFR~D?_ VAttF],A -E' n. ma.nifes-

Aprovetta. o en~eJo para pedir ao Governo ~çao tia sua opmmo c nao consta qne o Ro
que rlão continue i.l. fa.zel·o seguh· indiscro· ~unento autC?l'izc o P1•osidcnte a forca.r nm 
ctamente por agentes da policia secreta.. Deputado a dtzcr o quo não ponS!l.. 

Pretendia. conserva.r-~e calado, dcanto O Sn.. PRESIDENTE - Não ·estou for ando· 
deste cansura.vel Pl'OCCd~mento da polioil1 . estou simplesmente protestando em r} nome 
Um. f~to. _porém, occorrulo hontem, força-o dos pl'incipios do orilom que de~emos man· 
a 'llr o. trtbunn.. tor. 

As precauções ilo um Govm•no u.:;snsta.do 
cllegaram a este cxtl'umo : o chll('u U.o polici:t 
mettcr na casa do r~idcneia. do ort~úot· um 
asaa.laria.do da. policia. secreta! 

Encootra.ndo·o c pe1·~unt:.mdo-lhe, na.tu
l'almente em tom irrito.uo, o que desejava., 
o agente desceu rapidamente a. escada, <lci
xando em seu poder o chapéo I 

lsto é pouco decente o é lastima.vel que 
autoridades levianas cheguem a. taes ex
ces9os. 

Declarou franca. e lealmente, ao ioiciat· 
esta. ~a.mpt~.n~a, que ia. dar combate o.o poder 
pnbheo, pot• JUlgnl-o usurpu.dor e pcrniciuso. 

Mas a.üada. não ostli conSilirando, nom 
julga neeas~twio fazcl·o. 

Nestas oondiçõos, o Govorno csttt dispen
sado de lanca.r mão de ta.us expedientos. 

O povo bra.zileiro, no qual nota maravi
lhosa. disposição para a Juta., espcr·a. quo 
SUl'ja um elemento coordenador. 

E elle ba do surgir fatalmente ! 
Não será pot• certo o orador, humilde ci

dadão que apenas so distingue pela sua fir
meza. na. defesa. dos princípios que advoga. 

E no dia da proceU<~ sOJ:ão inuteis todos os 
esforços e preeauções do üoverao, porque, 
mais do que o espirit.o dP. revolta que uomina 
t odo o pa.iz, os seu~ proprios ert•os o des· 
penharão no a.bysmo. 

A. obra do desmm•onamonto está sendo 
feita paio proprio Governo. O orador não 
precisa. conspirar, port(l.nto. 

• O S1t. Ar.~'JUmo VAnRLA.-Díl.'!clo quo fa.lla. 
a Mo:::a o n Ca.ma1·a., com o devido acata.· 
monto, nii.(J esta. iahihido de dizer o quB 
pensa., Si o St• . PL•osidcnte quer fazer obm 
do p:~.z, ~so do ~em pl'ostigio p~t.ra quo o Go
verno na.o contmne a commetter erros o 
cr,mcs. 

Preste a Mesa attenç.~o ao que vao dizer 
o vo.~a si nl'io a ~ pt•oprio poder publico qu~ 
COUCl La. O povo it l'IJYUll i~, 

O Sl'. Ministro .du. Mu.rinha. iniciou a.tt•a.pa.· 
lbadamento o sorteio milita~. que não estava 
nn.s sua~ a.t.tt~ibuiçõo.< executar, pois pendem 
do doL br.raçl\o do Congresso dons projectos 
l'ogulando •~ mataria. 

S. Ex. tem agido contra decisões do Poder 
.Tudio1ario, cacu,lanclo-so om uma infeliz e 
illcgal autoriz:tçã.o le~isla Uva. 

Não siio, porvcnLUt."a., justos os protestos 
contra someJhantc abuso ? 

Vem traze1· á Camara uma solução pat•n. o 
contlicto. 

Envb á Mesa. um projecto 1•efÓrento ao 
assumpto. 

Termina., lendo á Ca.mara uma cal•ta. quo 
rcccbou, notici:l.ndo <L demissã.o do tros 
agentes da. polícia. socret<~ quo se declarcl.ra.m 
sympathicos ao ora.dm·. 

Fico, sobro a mesa a.t~ ulteriot• deliber.:tção 
o seguinte 

PROJECTO 

ConfeSia. entrata.nto, quo, si estivesse em 
seu poder, não hesitaria. om clwgar fogo á O Congresso Nacional l'esolve : 

At•t. }.c Fic1 suspunsu, a-tt) quo regulo.L'• mecha. 
O SR. PREIIIDENTF. (com eneJ·gia, fazendo moute se provilloneio a. l'espeiGo, n~ rórma, 

soar 01 tymparw9)- Attonçã.o I Nii.o é patrio· da Constittlição, o sorteio dos ma.trlcula.dos 
tico o que faz V. E"Jt_, prevoJcwmdo·se da nas capitanias d.os portoo, o sem oil'elt" úS 
tribuna da Camara para. insuflar l'evoltas. a.lil!ta.montos d~ praças, em virtude do do· 

Protesto (l.m nome da oama.ra, em nome croto n . 4.901, de 22dojulho de 1903. · 
dos príncipios de ord_em quo dc,•emos m:~n- Art. 2 .0 Revog<~m-so as disposições em 
ter. contrario. 

O SR. ALFREDO VARELA- Pede com o Sab dns sess!les, 2ô de janeiro de 1904,-
mo.íor n.catamonto a.o Sr. Presidu.nte a ·Al('l'edCI Va1·t!la . · 
ftneza. de dizer-lhe em que artigo do Regi
mento se fundB. para fazer semelhante ad· 
vorttmoia. 
1J Vel . I 

O S:t.•. P~~~"'l<lente- Não ha.vendo 
ma.ís quem que: ira usar da. palavra na. hora 

t5 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2510512015 09:05- Página 1 de 7 

ANNÁES DA Cll MARA 

do ·e~pcdiento, p<ts~a.-se· á. or.lcm do dh. 
( Pll11SII. ) 

OU.DEM ·no DIA 

W a.nnunci:\.da a. 2~ discussão tlo pt•ojeato 
n. 4; do HJ01, autorizando o Poder K~ecuti_vo 
a abriL· ao Mini~tet•io da Justiç.l a Ncgocnos 
In t!wioros os cred it•Js c:dl'<lm·Jlnarios n!.!ces· 
sario~ pat',\ pagameu \o do :;ubsi-.!ios ao3 
Deputado~ o Senau.Jl'es e do despezM do or· 
dom material. durante o p3rttldo da netn;\} 
sess?iooxtra.or,lina.ria. do Coogrc.-;so Nacional. 

Em seguida .si.ío sucJosgi vu.mcntc !lcm de
lta to cnc<HTO.dos om !;la discu:;~ão o:~ arts. 1° c 
2• do projecto n. 4, úc WO-I, autorizando o 
Pouor Executivo a. abril• M Mioistorio da 
Justiça. e Nogoc[oa ln tot•iorcs os creditas ex· 
t1•aordioarlo~ necess;u•ios p::t.ra p:1.gamento do 
subsidlo:i aos Dep11t.adoJ e Sonadurc3 o de 
despe1.as tle ordem m~tor•i<d, dur~nte. o P3· 
riodn d:L o.ct mJ.l scsséW ettraot•dma.l'Jll tlo 
Congres~o Naciom\1, fica.ulto adiada. a vo
llQão. 

O Sr. Preeiclente-Não · Jm.vondo 
n:.da. ma.is n. tmtíl.l', !losigno pa.ra. amanhã. a 
se!(uin ~o orilem do dia.! · · 

Votaciio do pro,ioato n. 4, de WJ4, autorí
zanio o Poi{CL' l~x:eauti'V.> a o.orir a.o Minis
tet•io d~t J11s&iqa e NO'jOCi03 Jnto••iol'CS os 
crcd.i-tos c~l.t•l\ot•uioarios ncoessarios pat•a. 
p1gamento do subiidios aos Deputados o 
Seuadoros l! úo da..;poza.s do opJem mater•ial, 
durant() o pol'ioúo da. a.ctul\1 sessão odl·a.
ordina.ria do Conguc;so .Nacional p~a dis-
CUSSii.O). - -- - - ··· 

Lwu.nta-".;c a. se!Hã.o á. l hora. da t:~rdo. 
TJECr,,\RA.(.~ÓES 

Dcc l:~ro quo, si C3tive3SO p1·esente á. se~io 
de lwntem, toria vot:l/lo a tu vor do tratado 
ent1·o o Brazil e a. Bolivia. 

Sala das se:3sõcs, 26 de ja.noh•o do 1904.
Rodl·igues_J.j~n(l,. 

Dücla.l\> qnc,· si'cJtivas.sa presente á. sossã.o 
de hontom, teria. vot.1.rlo a t(J.vor do Wa.tado 
enti'O o Brazil' o a. B:Jlivia . · 

Sa.la. tl:t.~ Sl!.$SÕC.i, 2ô de jl\UCiro <le 1904.
Domín,91tcs de Cash•o. 

H" SESSÃO EX'l'nAORDilMRIA EM 27 Dm JANEIRO DE 1~04 

Ao mo(o.día. pL•oee.l~-sn :l clta.m:l.rln. :1. rJlHl RozenJo, MOl'Hira. da. Stl va,, Rm•nardo rle 
l'cspondom os S1•.L Paula. Guillla.l·ã.es, 'V:Ln· (l)ampos. Dominguos de C:l.>tr.:>, Fr:Lnciseo Ito~ 
derl.rv de Mondonça, Sá PcLtv!.o, :\ nt•clio meit•o, Costa Juniol'. J:t'ernaoJo Pra~to, lt'cr
Amot:ím, J<>:~é J~nz~bío, Luiz Djmío•,rtws, roil•.t. 81'<\g,\, Josá Lobo, Paullno Clrln8, 
Bezcr1•1l Fontonnl!c, l:<'mncisn.J Sá., Fl'l~llerico lt'L·ancisco i\1aU1, .Alvaro de Cttrvalho, Can· 
Borge~, João Lopc.>, Sorgio S:J,boya. •• Goo~tlo dido lt~d1•iguos, Joaquim Te lxeh•a Drandão, 
Suuto, Fonsoc:t. n Silva., PorclJ•n. ltc1s, P;wl:l Costa. Neto, Lindolpho Serra, Ca.ndido da 
e Silva., Al~olon Mila.ncz, Aff·JilSO Co.m1., Bricio Abl'ull, C:\.•los C:1val<!anU, La.menha. Lin$, 
Filho, ESmor::~,lt.lino Ua.otlcirn., Cornello d;t Paul?. RalUoS, Elil:eu GuiUtot'llle, Soa.l.'es dos 
Fonsaca, AngcJio Noto, Olívdra Va.lla.dão, Sa.ntos, Juvuna.l Millcr, Ca.~~iano do Nasci
Damingos Oulmttriies, Nci v a, Lcovoglluo rucnto o Diogo l~ortuna.. 
Filguclt•as, Ca~tt•o ltebello, Io'olix Ga'>pa.r, Dcixo.~.rn do cJmpa.re\:ei' com causa. parti· 
.Garcia. Pil'es, :iia.tyt"o Düs, A.ogul&q, <lo l!'l·oi· clpa(l-J, 03 Sr.:~. Boú:.ts Martins, lta.ymundo 
;tas, Rodrigue.; Llma., Tulen~tno dos S:\ntu:!, ~Cl'Y'• HllSl.uua.lt <to Olive ira, Pa~sos Mira.u· 
EduarJo R.u.mos, Pataubos Monteoqgro, Ro· da., Al•Lhu~· Lt,.uos, C~r1o3 de Nova.os, Rogo· 
dt•igucs.Sa.lda.nha., Berní.lot'liO Hort:~. , Hcrodia. r io de Mn•a.ntb, Indu> tlo lll'azil; An looio 
de J:;á, Mello fliatt:Js, Amorico de Albuquer- . Ba.stos, Ud>:~ono Sant •i!, fi. 'Jdrigues Fcl'oa.ndcs, 
que, ~o:tamat, Olivoír·<~. ~··igu~ir~do, ~:.~!las Oucdollla i\loul'ão, Clll'istioo G1•uz, Di<UI Viei..;, 
'l'oixl)ll.~a. B1•anúã.o, Ft•a.uclSCO . V~tga., Vtr1u.to t'l.\., Raymundll Artltut, João G~yoso, Jo.:.quim 
Mascal'eDlJ:~S • .r<~~'tevão Lobo, Jose l:'!onil'u.clo, Pil'OS, TliOlU[l.l. Accioly, Thom :.z c,~valeanti, 
Bet•na.t·Jo Montoiro, João Lul~. Penldo Filho, ~<luar..to Studart, T;lvar(ls du Lyl'tl.; E!oy do 
nn.vid l..n.mpista, João Luiz Alves, Antonio Sour.a., 'Vt~lft•edo l.l'lal, 1'I.'í.nda.do, Teixeirn. 
ll<\carias, Carlos Ottoni. Sabino Barroso, Bi. Etmirio Coutinho, Celso do Svuza, José 
Weucesláo Braz, Rodol:pho Paixão, Pa·1na ~!twcellino , Mt\laquhts Gonçalves, Mot;eira. 
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.. Alves •. Julio de Mello, Est;\Cio Coimbra., Pe· 
·dl'o Perm•mbuco, Elpülio Figueiredo, Arthur 
Orlando, Epa.inlnondas Graeindo, Ra.ymundo 

. de Miraada, Enze bio do Andrade, Arro~ellna 
Galvão, Jovinla.no cle Ca.rva.lllo, Felisbollo 
Freire, Tosta, .Bulcão Vianna, Eugenio Tou· 
rinho, Vergne de Abreu, Pfnto Danta~, 

. Alves Barbosa, MarcoU no l\Ioura., COrrêa Du
tra., Fideiis Alvos, Beliso.rio de Souza., Galvào 
Ba.ptist.a, Silva Castro, Pereira. Líma, Julio 
Sa.ntos, Maudcio de Abreu, Pa.uliuo do 
Souza., Gastão da. Cunha, Ribeiro Junqueira, 
Carlos Peixoto Filho, Francisco .Bernardino, 
Anthel'O Botelho, Bueno de Paiva., Leonel 
Filho, Borna;rdes do Fari:l, Henrique Sa.llcs, 
Ma.noel FuJgenoío, Nogueira, Líodolpbo Cao
ta.no, . Eduardo Pimontol. Olc~n.rio Ma.ciol, 
Jesuioo Cardoso, Valois do Castro, Azevedo 
Marque3, Rodolpbo Miranda., Hel'menegildo 
de Moraes Filho, Bermu•do Antonio, Alencar 
Ouimll.rãcs, Franci:lco Tolentino, Abdon Da.· 
ptista., Marçal· Escobar, Ba.1·b0sa Lima, Xa.
vier do Vallo, Angeto Pinheiro, Victorino 
.Monteiro, Ja.mes Darcy, Domingos Mascare
nhas, Vespasiano de Albnqnerque e Ca.mpos 
Cartler. 

E som causa. os S1•s , Anizio de Ab1•cu, 
Virgilio Brigido, Pereira de Lyra, João 
Vieira, Rodr1guos Doria., Moreira Gomes, 
José Moojardim, GaldiDo Loreto, Irlnou Ma· 
chado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
Marcia.l, Osca.r Oodoy, Augusto de Vascon
cellos, Sá. Freire, Erico Coelho, João Baptis
to, Lauriodo Pitt:t, Henrique Borges,Cruvello 
Cavalcanti, Astolpho Dutra, Adalberto I<'er· 
raz, L:1.mounicr Godof!·edo, Ca.mtllo Soa.res 
Filbo, Calogeras, Carrallto Brito, Galeão 
Carvalhal, Rebo\JQns de Carvalho, Arnolpho 
·Azevedo, Amal'al Cesa.T". Eloy Chaves, Leite 
·de Sonllla, Aqulno Ribeiro, Benediato de 
·souza, Gal'ma.no Hasslocber, Alfredo Va.rolla. 
e Homem da Cát•valho. 
· · ·A b1·e·so a. sessão. 
· E' lida e sem debato approvada. a. acta. da 
sessão ~ntecodente. 

O Sr. B.odolpho Pa-ixão (pela 
ordem)-St•. Pt•esi.dente, pedi a pahvra uni· 
c1mente pa.ra. mandar _á. Mi:Jm a minha 
declaração de voto a r élSperto do tra.t(l.do do 
Potropolis. 

. Não pude compa!ecez: á. s_essão do SO· 
gunda ·foira. por motrvo 1mpertoso, mas si 
ti vcsse comparecido tJl'ta. voto.t.lo a fa.vor 1lo 

de sogunda·!eira. ultimo, teria votado o. fu vor 
do tratado dl) Potropolis. . 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1004.-
Rodolpho Pnit"Crío. · · . 

Po.ssa·se ao expediente. 

O Sr. 'W'anderley de Men
donça (3• Secretario, servirulo de 1•) pro· 
cede 1L leitura do segnin te 

EXPEDlENTiS 

Offioios: 
Do Sr. 1• Secretario do Senado, de 28 do 

cot•rente, tra.nsmíttíndo um a.utog'mpbo do. 
reso\uçã.o do COngresso Nacional, mandando 
rovor os proces~os pa.ra percepção de maio· 
soldo e mont9pio posteriores , aos deorekls 
ns. 1.388, de 21 de fevereiro de 1901, e 1.054, 
de 20 de setembro de 1892.- Inteirada. Ar
cbive-so o antographo. 

Do secretario d& AsBoclação Commctcial do 
Rio de Janeiro, de hoje, commuaicando que, 
em nome da ditt-ctot•ia. da Associação Comruer. 
clal, de cuja in~tíLUiçiio foziu. parte o Ulustre 
morto, Dr. Aristides Milton, como socio beoe
marito, vem apresentar as suas condolencia:s 
))ela porda que acaba de sotfrer a. Cama.rn. 
dos Deputados, da qual era o flnndo um doa 
ornamentos.- Inteirada. Archin-se. 

o Sr, Paranbo8 HontEme
gro (mo"ünenCo da altençtfo)- Sr. Prosl
dente, cabo-me, ainda uma vez, neste prin· 
cipio do l!lgisla.tu:a. a dol~rosa. e· trl.it~ 
incumbene~a, de vtr cornmumcar á. casa, om 
nome da bancada bahiana, o passamento do 
um dos mais distincU>s e pre$ados oompa4 

nheh•os e incontest.a.velmonte um dos orna· 
mentos desta. Co.ma.ra. {Apoiados,) 

A esta. cil•cumstanciá., Sr . Presiden\e, 
acarescenta.roi ou uma ontra. que me iinpello 
á tt•ibuna.: a do ter sido, a.lom de unido p!)r 
lunga e inintcrrompidu. mniza.do, aquollo que 
o acompanhou na. sua; pt'Oloags~a agoma. 

Relh·o me ao d1stincto Dr. ArJstides· Au
gnsto Milton. 

mesmo tratado, -
· Envio, pois,. á. Mesa. n. minba declaraçao. 

o Dr. Milton nasce11 na. cidade de ca.
ellooira Estado da Bahia., no anuo de 18~!1. 
Cm'f!Oll os estudos secuoda.rios oo Gymn~io 
B~iliàno, dirigido pelo gt•ando ~t\u~.L\~or q!l'? 
se chamou Allilio C<lsar Borges, sendo alu 
um dos seus mai:! distinctos aiUmnus, j4 pelo 
seu procmlimenlo, já pela. suo. lntelligencla, 
já pela sua a.pplica.ção. . . . 

Eu poderia. at~, Sr. Presld.ento, mvooar _o 
\estemunho dQ 'divorsos companheh'<IS sons, .':: Vem · A Me3a. 1\ seguinte · 

llÉCJ,ARAQÃO : 

··. ·neciàro quo, si estivesse presente ~- seSI!fio 

aqui p'rc:ientes, . · , · . 
Soguindo pa.ra o Roolto rocebeu o grá.o de 

bacharel e~ 1863,. 
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A B~I1ia. não podia. dispensar a competea-. Foi tal o seu procedimento, quer como 
cia do joveu bachal'el, e confiou-lhe unme- homem, quer como politlco, que o Estado 
dia.tamonte o Jogar de juiz municipal do da Ba.hia. entendeu nã.o dever mais deixar 
tm•mo do Lançóes; algum tempo depois, de patentear a. sua. confiança. em Aristides 
creando-se os ca.rgos do substitutos na Ca- Milton, mandando-o, sempre, p<Lt'a seu repre· 
pital, foi para. um dolles nomoado o sonta.nte nesta Camara, até hoje. 
DI'. MíHon. A sua palavra era aqui ouvida com a. 

Completado o qua.triennio, foi elle nomea-do maior attenlj'ão, e rele-vantes foram os ser
juiz de dh•eito p11ra a provincia de Piauhy. viços que prestou nas diversas Commillsõas 
- Tompos depois fvi removido para. Mara.cás, de que fez pa.rte, desto.oaodo-sa os da ~Jom-

d , 1 · t d · .1 d missiio do Codigo Penal, em 1894, da qual 
comarca ílo ulllla, en o aln,.a. occlll)a o o tive a honra. de fazGr nar•te,e de nue alie foi 
ca.1•go d~ cb~fe dB policia Ele Sergipe. lt "" 

Mas, S1•. P1•csidento, á. fibra. do m agjstrJ.Jo op::;;~d~!e. Miltml, dtn•ante quatro annos, 
rmmia-so tambom ~rio politico. 

A provincia da Rthia. não podi:t dispomm• declicort·SO quasi <'Xalusivameoto aos tm
os sorviqos (le Aristides MHton c elle, pouco IJalbos dessa Comroissão; l'eunindn quasi dia· 
depois de fol'mado, foi eleito Doput:tdo á sua. ri· 1m ente seus companheiros, afim de poder 
Msembhln. r1rovincial. sujeitar it apreciação da cama.ru. o tr3bu.lho 

Ahi, eomo ainda. posso dizer, invocando que por ella foi approva.do quasi por una-
o teslcmuoho li~ seus antigos compa.nhoiros, nimitla.de <l~;~ _votos. 
el\o fez Jus a ser considerado um bomem O SR. EDUARDO RÁ~rós E OUTROS SRS.DEPU· 
superjor, eminente, distioguindo·se peJo c1·i- TADos-AlJOia.do. 
terio de suas opiniões, exposiçõ.o facil e o.rgu-
mcnla~·ãu convincente. O Sn. PARAt-mos MON'l'ENEGR.O- Aristides 

Depois, a.tnda. no reglmen passado, foi Milton distinguiu-se tambem como ma.gis
eleito Deputado geral. 0 seu procedimento tl'a;io. Que o digam a ex-provincia do Piauhy 

o a d u. Ba.hiu.. 
como Deputado provincial, em umu. epoca. Nomeado juiz de dit•eito da eomarca. de. 
em quo as competencia.s oram aproveitadas, Ma.racá.s, ondo os aoimos estavam e~a.Hados 
em qu3 os grandes homenR que dirigiam a 0 130 espera-vam desordens, Aristides Milton 
politica procuravam elevar aquelles quo se con:;eguiu restabelecer a paz, distribuindo 
mostravam merecedol'es dessa elevação, im- jus~jça e fu.zenúo que 0 seu nome fosse sem
:poz o ~ou accesso. Eilo v~:üu pa1•a. esta CamRra., pr~a estimado. 
como Deputado &'OI'al, recebendo lugo da seus Em Sergipe tn.mbam exerceu o cargo do 
pares uma. prova de confiança e a1weço, St ndo chefe de policia, e quP digam os scrgipanos 
escolhido para. um dos log~~res do secrfbtario. como elle alll procedeu. 

Ari.stide~ ~lUtou ainda foi nomoado :pre- Em Alagoas, onde eJtet•ceu o elevado cargo 
sidentc da.s Alagoas, e, sl continuasso o ex- do presidente, apozar das divergenclas poli
tiocto regimen, ('lt'a. do prever que. cami- tica.s qtu1 muita.s vezes arrastam os homens 
nhando {;'L'adm~lmente como cllc ia, já teria. á. prn.tic · ~ do grandes iojus&iças contra seus 
occupado neste paiz 3.8 posições mais emi- adv.crsa.rios, Aristíde~ Mílton conseguiu sei' 
nentos, a quo tinha direito, poL' seus cs· a.pplaudido por seus cor1·eligionarios e res
tudos, dedicação e caracter. peitado por seus adversarios. E' que uaquelle 

MM ne~;sa occasião proclamou-se a Repu- coração só se anínhavam sentimentos de bon
bJica. c Aristides Mllton a. clla adherju com dade e de justiça. ((lpolados), e, portanto, ella 
com toda. a sincel'idado... não podia deixar de ser bem acolhido por 

0 Sa.. EDUARDO RAMOS-Apoiado, 
O Sa. PAn.ANnos i\loNTENEQRO-... c o 

Estado da B<~hia, entendendo que aquelle 
quo havia dudo tau\U.S p1·ovaa de compo
tenoiu., comu seu representante, quet'"'la a.n
tig<~ pro-vincia., quel' nesta. Cama.ra., não 
p:l<lia ser esquecido, elegeu-o seu ma.ndatario 
na.· Constituinte. 

Exl$lem nesta Cn.ma.ra muitos de seus 
companheiros, c1ue podem dizer o quo foi 
Aristides Milton na. Constituiu lo. 

A's suas ponderações, ao seu crlterio, á 
pa.rte que elle tomou nas rliscussões, devem
SQ muitas das bollS disposições ·do Estatuto 
Fundamental de 24 de fevereiro, 

todos. 
Mas, Sr. PresiilentA, não foj s6 como po

li ti co c mngistru.do quo ello se distinguiu ; 
foi 1u.mbem como administrador. 

A' Cachoeira, seu to1•rã.o natal e pelo qual 
Milton bebia os ares ... 

O Sn.. EnuARno R~ l'otoS-A que :prAstou rc
lovantissimos serviços. 

0 SR. PAN.ANHUS MONTENEGRo--, , .prestou 
ellA relevantes lnwvicus o, apcza.r da sua po
sição de Deputa. .• o fe .era.I, ftlz sempre parta 
do coo:solho municipal. ora o seu guia., sea 
prosidente e seu conselheh•o. 

Ha na. Cachoeira uma S&n1a Casa do Mi· 
sericordia., e.desde que Milton para alli foi 
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e lã. fixou residencia. não podia deixar de RO~· 
eleíPo polos seu'l companheiros par11; dil'igil• 
como P1•ovedor aquella instüuição. 

Que o diga quêm viu aquclla santa Cnsa 
p1•estando pequ(,!no;; serviços á populuçáo, 
delos poucos rccm•sos d~ que displtnha.. Com a. 
qnt1•ada. de Milton, com a. dedícacã.o, esforço e 
sacrdlcios que fazia, procurando a.ugmontar 
o pa.trimonio daquella instituição, a Santa. 
Casa. da. Ct~choeira. ; é um instituto da 
maior importancia. e devo dizer ainda que, ba 
dous a.nnos, elLo aqui trabalhando pelo IWU 
torrão natal, obteve que uu. listtt do contri
buição das lotel·ias fosse coutcmp!ada. a 
Santa. Casa da Cachoeira. com lO:cOO$ 
anuuaes. 

ilichoeira, Sr. Presidente, o adorava. 
O SR. HEn.EOIA. DE SÃ - Igual set•viço 

prestou ao Hospital dos La.za.ros. 

A m cmoria. sobre a auerru· ele Cam~rlos é 
um doa .tr,~ba.lho5 mais importantes quo 
t?mos .• pt•wctpa.lmento anb o ponto de- vista. 
lnstut'tco, pot•quc foi e$cripto dcante do do· 
cumcntos officiaes. 

Suas apreela.ções são todas documentadas 
aHm do quo ilão se dissesse quo o bahianó 
pr~c~t·a.va do 9~1t_!qncr modo dosfigurar por 
poht1ca ou afie1çoes aquclle acontecimento. 

Não : eU o tbi balüano, mas tt\lll bem foi 
hi:d.o1•in.do1' ítnpa1•cial,que documentou toda.<; 
·,s suas asserções. 

S_r: Presiden tP., dito isto tlo Mil f.on como 
pohttco, c;.~mo admiuistradol'. como histor<\· 
do1•, que poderio. cu dcUo dizer como par· 
Licular 1 

O Sa. EuuARoo RAMos - E jorna.líst;.~. dls· 
tinctissimo ta.mbcm foi. 

0 Sn., PARANttOS MON'l'ENEGM - Esque-
0 Sn.. PARANHos MoN't'ENEorw- MiHon,em cia.-me de t1izor : Milton loi t:.trubem um 

sua.localídade,el'a. um verdadei1•o administra- ,iornu.l stn. distinc.to, IJóde liO dizor quo jorna· 
dor e qua.sJ todos os mclhOI'amontos quo alli lista do nascença, porque. quando oHe fi'O
oxistem póde·se dizer que lhe são devido:;. quonta.va o Gymnasio Da.lliano, já. h wia. ua.· 

Mas porl'eotura limitava-se a sua. acção quolle collegio jorna.cs dil'igidos pot• divor· 
lJene:tica. exelusivamooto ;t sua loc:~,Udade 1 :w.s turmas tlc <tlumuos, e Milton dirigia. um 
Não. deUos. 

Alpli, lliRSP.-o o meu illustro colloga, prcs- O Sn.. SATYR) DIAS - Era rada.ctor do 
ton a Irmandade da CandelaJ'Üt serviços ro- nm dclles. 
lcvn.ntes, 11 ponto de set• cousiderado il'mão 0 Sn.. PARANnos MoNTENEGRO _Fundou 
bemfeitor c ter o seu retratlo no Hospital dos Lazaros. divel'aos jornn.es, fundou a 01·dem, de Ca-

M · t 11 choch•J. ; e, q (ta.ndo, appa.reoondo uma dissi· 
as uma m e igencia como a do Milton dnncia. no partillo conservador du. Bahia, foi 

não se contentava com a missão do admi· 
nistrador, de politico 0 do marrlstL•ado· elle fundtldo o CmTcío dq. llaMa, o que se dove 
foi adeante, era um verdatleh?o aman'to da a Innocencio Góes, a Eunu.pio Doiró. e a. mui· 
1 t ws out1·os, Milton, que no~sa. occa.sião era. 
liS oria., ora um histo1•iador, póde-sc dize1•, Juiz substituto da C<\pitl1l, foi chamado coll.lo 

completo. 1 
Fazendo parte da Vonstituintc, ent:mdou collal.JOrador; mas, em pouco tempo, do~~ 

(1uo devia. aproveitar os seus conhecimentos, la.borador, so tornou chefe da rodacçao > 
c publicou impott:Lnte tr<tbalho subt·o n. do tal modo dirigill a.quello jornal, 6uo 
Constituição de 24 de fevereiro, ondo pro- hoiDcns dn. e lovaç1io do Eunapio Deir c 

1" to · Innoccncio de Gozs, quando não pmlera.m 
cu~ou us rwa.mento gn.Lvt~r em liYru o que mais .desempenhar activamente a sua. mis-
allt se tinha levado a e!feito ; mas não se ~ 1 d h ~ d 
limitou a compilar 0 a obseL'var 0 que tinha. são, confi:-t.ram a Mthou o ogar e c o. e a. 

rerlaccão. 
presenciado.; !lão, a.vontou q~estõ~ ~mpor- Aind:~ ultimamente, ha. dous annos, 
tantos. emlttmdo o sou proJic1eute jutzo. comprou aqui uma typogt·apllia e foi montar 

Miltou era. considerado, não sómento um no seu tor1•ão natal a. Cachoeira, jornal quo 
jurisconsulto, mas tambom um constituoio- ropl'esentava a.s suas idéas -politi<ms. 
na.list:.\, o sua. obra. é cito,da. quasi sempre Como politico, Sr. Presüierite, Milton, no 
por aquclles que preciaa.m intCL'pt•etar á regimen passado. foi filiado á escOla. censor
nossa. Constituição. v;1dora. Era politico do lealdade a tóda. 

o Sn.. EoUARbCl RAMos_ E tom om iodo prova ; os seus chofes, os grandes homens 
, 0 Dra.zil 0 melhor acolhhnAnto. llUC dirigiam o pal'tido, dava.m-lh~ t odo o 

apreco c1ue ello moreoia. 
O SR. P.AnANJios MoNTENEGH.o- Milton Mesmo na Ropublica, SI'. Presidente, Mil-

pt•or.u:r.~va ainda, por todos os mudos, csLu· ton nõ.o passou para o segundo plano; ello 
dar a. historia do nosso paiz. Felicí to-me sempre so co !locou em a doant,eira, consido-
por ter tido a lembrança de o levar ao los ti- mdo e attondido por seus amigos . . 
tuco Histurlco Brazileh·o, onde representou Ainda agora, organizado o. partido r<tJ?!l
pa.pel importante . blicano da. Bahia e tendo este uma comm1s~ 
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silo executiva, Milton era um dos seus 
:membros, um tios cberes dcsaa partido. 

Sr. P1·esídento, que dir-ei de Milton como 
. particulu• 1 

Nunca. constituiu fu.milia. dirccta. : con
SCll'VOU-se sempre no estado de solteiro e 
jamais tevo ftlhos ; mas, si se pódo dizer 
quo houve um chefe de família. c chefe 
de familia exmuplal', esse foi Milton. (Muitos 
r1poiados.) Sua velha. mãe, suas írmãs, al
gumas viuvas com filhos, todas filzia.m 
parte da famtli& de .MHtaa, o clle era. o seu 
verdadeiro amparo. 

E, senhores, ainda como particular, quem 
de vós não teve occasião de conhece l-o ~ 

Amigo sincero, homem lhano, delicado, 
inca.paz do dirigir a quem quer que fosse a. 
menor olfons~, (apoiados); politico no tempo 
do Imperio, politico durante h·eze ao nos de 

. Republica, elle nunca teve o menor attrlte 
·aqui com um só da seus companheiros • 
. {Apoiados,) 

Teve divergoncias, como todos nós tomos, 
.em relação a id6as; mas sempre m mifos
tava seu pensamento d() modo a. não conser
var rancor nem, ao menos, feril• levemente 
o sou n.dversario. (Apoiados.) 

Era horoem de Juta, sabia. perfeitamente 
que csi!:l.S a.rma.s não eram as que deviam 
omp1•ega1' os homens de merito; lutava., mas 

• quando findava a lut::t, quando aca.ba.va a 
• ~discu~si[o, sou advcri!ario só encontrava. um 

amigo, um homem reconhecido :pela. maneira 
delicada. por que fora t1·a.ta.do, 

Na bancada balliam1., 81·. Pr6.!lidente, po.sBo 
affit•mar, não ha um que não fosse amigo 
intimo e dedicado de Milton (apoiados ge· 
mcs); todos, sem e&cepção de um só, dovia.m
Jhe o coi'açã.o. 

Já. vê V. E:t. que, quando a bancada ba
hia.na. tem dea.nte de si o cada. ver do seu 
eompanh12il'o tã.o distincto, tão presado, tão 
querido, t5o amado (apoiados) , niio :póde dei
:c:a'r de ostar, neste momento, sinceramente 
magoada. 

Sint.o, Sr. Prositlente, quo uma circum
atancin. toda. occa,sional11zosse com quo fosso 
cu quem viesse, desta tribuna, diZOl' algu
mas p&l~vra.s o. respeito do sua vida. 
. O Sa. Do:\11Noos GumARÃES - Ninguem 

mais competente do que V. Ex. (qpoiados), 
que está. intel'preta.ndo pnl"feita.mente os nos. 
sos sentimentos. (Apoiaclos; muilo bem da 
bancada bahtana.) 

O Sn., PARANIIOS MoNTENEGRo- Havia, 
nesta. ba.11cada outros mais competentes do 
que eu,<iUe p:;deria.m do modo mais brilhante 
dizeL' quem foí Mílton. 

O Sn, EDUARDO Rulos - V. Ex. o está 
fazendo brillwntomonto; Y. E:t. é, nosto 

morncmto, o in-terprete fio! dos sentimentos 
de toda a bancada bahla.na. 

VozEs-Da. Ca.ma.ra. • 

o sn·. P.A.RANJIOS MoNTENEGRO ~Talvez 
fosse esta a sua unica infelicidade : não ter, 
depois de aeu fallacimentl), quem viesso 
com o brilhantismo da palavra. dizet• a.qtiillo. 
que elle foi. 

U.r.r.A. voz- Niguem o diria melhor. 
(Apoiados,) 

0 SR. PAUANIIOS MONTENt::GRO-Em nome 
da banmtda bahiana, peco a v. Ex. Sr., Pre
sidente, se digno consultn.r a Casa sobra si 
consante que na acta da. presente sessão se 
lance um voto de profundo pezr\r pelo falto
cimento desse nosiJo companheiro,. e que se 
lovante a sessão. (M·uito bem; muito bem..) 

O 8r. 1=-re~idente-Interpretan"t{_o 
fielmente os seotiment.os da profunda rna
gua que pungom os membros na. baoca.da. 
ba.hiana •.• 

0 SR. PAULA RA~IOS-V. Ex. pódo dizer 
tle toda a Catnam. (1ipoiados, mu!to bem.) 

0 Sn.. PRESIDENTE-, .. O Sr. Deputado 
Paranhos Monte negro pede quo se insira na. 
acta. um voto de profundo pezar e que om 
seguida. se levante a se.isão, pelo infausto 
paSS3mf.'nto do illustre cidadão Dr. Aristides . 
Angusto Milton, que ,•epreseotou o Estado da. 
Bahia., nesta Camara, no rigimen passado e 
que, no actual, desde a Constituinte até ho~
tem, ftJi tambem um dos mais dignos, dos 
mais illustres NpresGnta.ntes desse Estado; 
(Apoiados; mnito bem.) 

Não preclso eu dizer, porque todos o 
sabem, que o Dr. Aristides Milton, em todas 
as missões que lhe foram commetiidas, j<L 
no regimen pa.ssa.do, o jtí. no a.ctual, sempre 
deu provas da.· sua rara competeuci::t. e do 
sou alto cultivo intellcctual.(Apoiadol; muito 
b6m.) 

Vou submetter a. votos o requet•imento do 
Sr. Deputado Paranllos Monte~eg.ro • 

Os Srs. que o a.pprovam, queiram se le
vantar. (Pilt$$a . ) 

Fai approvado unanimemontc. 

Nomoio para representarem a. Cama.ra. 
no so.himeoto fuuebro do precla.l'O cidadão 
os Srll. Oliveira Figuoiredo, Wanderley de 
Mendonça, Fernando Preste!~, Viriat·o Ma~~ 
carenhas e Amerlco de Albuq tierq ue. . . 

Em obedioncia ao voto da Cil.roara, levanto 
l\ :Jcssão. · 
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RED.\GÇÃO 

N. G- 11)).{ 

(Sossúo cdraordinaria) 

R~do.cçc1o fltta~ das emendas app1·ouada$ na 
2" cliscusscio do p1·ojccto 11. 268, de 1903, 
do Senado, que equipara os 1lencimentos 
dos etl~pregci.dos das arJministrt•çõt:s dos CtJr· 
}"etod do divet:sos Estados dt.t. UHieio 

(Vide projoctc> n. fGG, de HJOl, do Scnatlo) 

Ao artigo unico : 

}& 

. Depois de S.Paulo-aecr.)SC.1lltc~sc : o fieam 
olevad~s a. catnguria igual;.i,i udmiuis\rnções 
de 3a classe as SUb·udministrações de Dia
mantina., Campanha c Ul.JJI'a.lla, no J!:.~tn.do 
de Minas Get'acs. 

Depois Jas pu1:tvl'ilS- E,tatlo do S. Paulo 
- accr<Hcoute·sc ; o os empr'!g-vios da:~ 
a.dministxw;õo.a de Sa.nta. CaLhurin;L c Alu.goas 
aos ~e igual c.,_tcgorit~ da do &-Lado do Ma· 
raubao. 

Dopoi;> das pa.la.Vl'ãs- Estado do S, Paulo 
- ac~rosceot:J·S~:: : e o3 empregados d:. 
Admioistraçii.o dos C01·raio~ do E~t~;~do d1 
Parahyha. aos de igual catogorla. d .\ do Es· 
tl\do d.:ts Al~goJ.s. 

Onda condet• : Fil!a equir•a.l•a.do o p~ssoa.l 
do Cvrreio do Ce;\rá. a.o do Maranhão. 

Saladas Commhsõos, 27 de janeíl'o de 1904. 
-Domingos Guima1•iies,- fr'crrcú·a Brcrga.
V. ltluscm·ollltas. 

O Sr. Pt•esiclcn te -Designo para. 
amanhã. a. mcsm<~ ordem · do dia. do hoja, 
isto é : 

Yota.ç·ã.o tlo projooto n. 4, de 100!, auto· 
t•lzando o Poder l~xccutivo •~ a.brh• a.o Minis. 
tc:wiu da. Ju:s~iça u Ncgodus Interiores os crc, 
LIHos oxhwmlimu io.s neccsse~.rios ptu·& paga. 
monto uc subsidios aos Deputados o Sona. 
dores o do dospe? ... lS do ordem materlal du . 
raotc o p..:Jrioao da actual sc35lill cxtt•o.or· 
dillal'Ü\ do Coogro~so Nacional (2& discussão)* 

SnspcndJ-eo a. sessão a l hora. da. tarde. 

15° SESSÃO EXTSAORDINAIUA El! 31 DE 1AN.EltRO DE H01 

Pn;sidenc:ia do S1· . PaulCJ GuimuJ·tre~ 

Ao meio-dia. procedc-:oe á. chamada, a que 
l'~Sp~Jndem os Srs. Paub Guimarães, Alencar 
Guimarães, 'Vandcrloy cc Mendonça, Sm·gio 
Saboya, Gonçalo Souto. Fonseca. o Sih·a, 
Pct·eira Reis, IJríd() Filho. Julio do McUo, 
Cornolio da. Fonscc:~, Itc;d1·igues Dort:t., Oo
mingos Guim<u·ttcs, Fclix Gnspar, Satyro 
Dias, Tfllenttno dos Santos, Pari!.nhos Monta
nogl'O, .todrigucs Saldanha, Heretlla de Sá, 
Mollo Mntto~. João ll:tpUst.a, neza.m•~~. Mtm· 
rlcio do Abreu, Oliveira Fi:,:uoirodo, G;n·los 
Tl)ixcirn. Brandão, F.raucisco Voiga, Vü•i;1to 
1\fascarcnbn.~. Estevão Lobo, Bcl'nM·tlo .1\Ion· 
1ch•J, Gastâo da Cunha, Pcn!do Filho, David 
Campist.:t, Carneiro do Rezende, .João Luiz 
AlvG$, L<.'Onel Fil!Jo, Antonio .Za~l'ÍM,Ilcnri· 
quo SJ.llcs, Carlos Ottoni,Sa.hino Jhrro!;O,C'.ar
v:~lho Bril.to,Wf.>ncnsláo Braz, Rodolpbo Pa.i-

xio,Gu.lflií.o Cu.t'vaJhaJ, 1\-lorcim da Silva,Bor· ' 
na.rdo do Campos,Domíugues de Ca.stro,FJ•a.n· 
cisco Romoiro, Robouç..'ts do Ca.rvalho,Costa. 
Junior, Fernando Prestl}s, Ferreira Braga., 
Jos~ Lobo, P:~nlino Carlos, Francisco Malta., 
C;Lndido Rod1·ignes, Joaquim Tci~eil·a Dra.n
dtl.o, Cost:l. Nc,to, I.indo!pho S(Jrra, Canditlo 
de Abr.m, carlo11 Cüva.lcanti, La.monlla. Lins, . 
Paula. Ramos, Soares dos Santos, JJar.bos~ ·. · 
Lirna., Cil.3~íu.no do Nascimento, Ve8ptt.Sia.Do : ··' 
do Albuquerquo, Alfredo Varella o Díogo ' ·: 
lt'ortuna.. . -,: 

Deixam do comparecer com catiS;It· p:l.rti· .
cipadil. os SrJ. Sá Peixoto, Enéüs Martios, .) 
ttaymuntlo Ncry, HoJannah do · OUvotra, :~ .. 
Pasilcs Mil·an•la, Al'tlml' Lemos, Carlos do 
Novacs, Rogerio do Miranda, Indio tlo Bi·a- · ,.: 
zil, .Antonio na.c;tos, Urbano S:t.nto.~, I~u.fz · -~·; 

. . ;;;~ 
:_;:~ 
.. ~ 
·· ~· 
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Domingues, Rodrigues Fernandes, Gucdclha 
Mourã.o, Cllristiao cruz, Dias Vieira, Ruy
mundo Arthur, Joã.o Gn.yoso, Thüma.z Ac
cioly, Joaquim Pires, Tlloma.z Cavalcanti. 
Fredericl> Borgos, João Ln:pc;, Eduardo Stu
dart, TavD.re3 do Ly1•a, Eloy do Souza, vVal· 
fredo Vlal, Tl'indadc, Tcixoii•a de Sli, E•·mi
río Coutinho, Celso do Souz 1,, J u~tl Marcel
lino, Mala.quias f1onçalve:;, Esmcra.l·lino 
Bandoira., l\rol'oira Alves, Esta.cio Coimbra., 
Pedro Porna,mbuco, Elphlio Figueiredo, 
Arthut• Orlando, Angelo Neto. Epa.min•_>ndM 
Gracindo, Raymundo do ~Iiramla, J.;uzobio do 
Andrade, Arl'oxellas Gal\·ão~'Joviniu.no do Ual'
va.lho, Fclisbe!Io Frcit'e, oliveira Va.llad,"to. 
Nei va., L~ovigildo Filgueh·a~. Castt•o R.-Juello, 
Tosta, J3ulcão Vianna, Eugenio Tou1•lnho, 
Vm>gno do Abreu, Angu.>to de Freitas, Plnt' 
DanLa~, Alvos .Harbos;t,RoJ.t•iguos Lima, Edll
<J,rdo Ramos, Miu•colino Mmn•a, CoJ•roia J)u. 
tra, Fidelis Alves, UclJ~f11'iO de Souza, Ga.l vão 
Baptista, Silva Casl.ro, Pereira Lima, Julio 
Santos, Paulino de Souzrr, José Bonifacio, 
João Luiz, LUboil'o Junquaim, Carlos Poi· 
xoto Filho, Francisco Bornat•dino, Authe1·o 
Botelho, Bueno de Paivü., Bernardos de Faria, 
Manoel Fulgoncio, Nogneit•a, Lindolph., Cae
tano, Olegario Maciel, Jcsuino Cardoso, Va.
lois de CasLrl), Amaral Ccsar, Eloy Ch~wes, 
Alvaro do Carvalho, Azevedo Ma.rq_ues, Ro· 
dolpho Mirand.1,, Henneuegildo do Murae~ 
Filho, Dcrna.rdo Antonio, l~ri.l.ncisco 'fol,m
tino, Abdon R~ptista, Marçal Escoba1•, X<~
vier do Valle, AngPlo Pinheiro, Victorino 
Monteil•o, .James Darcy, DJmingos Masunre-
nhas e Campos C:utiot·. . 

E sem C\ausa os Srs. Amclio Amorim, 
José Euzobio, Aniz.io de Ab1•eu, Virgílio Br'i· 
gido, Bezerril Fontoncllo, Francisco Sti, 
Paula. e Silva, Abdon Milancz, Aflon~JO Cost.a, 
Pereira de Lyra, João Vicil>a., Garcia. Pü·es, 
Em·nardo HOl'tlL, Moreira Gomes, Jo8é l\1on
jardim, Galdiuo Loreto, Il'ineu Machado, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Osmu• Godoy, Augus~o de Vasconcellos, Sá 
Freire, Amorico uo Albuquorquo, Erico Coe 
lho, Laurindo PULa, Henl'iquc Burgos, Cru. 
vollo Cavalcanti, Asto1plw Dutra, Adalborto 
Ferraz, Lamonnüw Godofredo, Camillo Soa.· 
ros Filho, Calogera.s, Parllm Rczenrlo, At'· 
nolpho Azavedo, Loito de Souza, Aquino Ri
beiro, Benedicto do Souza., ElisAn GniJhormo, 
Juvcnal Millcr, Germano llasslocller e Ho
mom de Carvalho. 

Abr e-se a scssao. 
E' lida c sem debate app1•ovada a act(l. da 

sessão antocodente. 

O Sr . Oliveira Figu.el:redo
Pad.i a. palavra, Sr. Pt•esident(), pa.t•a. coro
munica.r :J, V. Ex. c à Mosa quc a Comrnis-

são nomead;t por V. Ex. :para acompanhar 
até o ultimo ,jazigo os restos mortaes dr' 
nosso prantmtdo collega, Dr. AriBtirlca Mil· 
ton, cumpriu o seu devo!'. 

O Sr. 1:>a"esiden.te -- A Mosa. fica. 
intcirttda. 

Passn.-ge ao cxpcdion~c. 

o Sr. Aleuetu• Guilnarães 
(Jo 8ecl·t:lt.o·io) llroced~ <i. lei~ura. do soguiot.e 

EXPEDIENTE - - ·· 

Offieius: 
Do Sr. Dopuhdo Luiz tli1 Silva. Castro, 

cmnmunicando que, }lol' motivo de molestia, 
deixa do comparecCL' por alguns dias ás 
scssões.-Intcil•arla.. 

Da r:ommissão promotoru. da manifestação 
nacional do arnot• e._,Je l'B:Jpeito ao eminente 
bmzileiL·o Barão d.o Rio Branco, convidando 
esta illuatre corporacão para se associar c 
coopm·ar com ella nes~o acto de patriotismo. 
-Inteirada. 

O Sr. Rodolpho Paixão -Sr. 
Presidente, ao chegar a este recinto, tive a. 
dolorosa noticia. do fa,llecimento do meu H
lustre collega de .bancada, c especial amigo 
o Sr. Eduaruo Pimentel, qu~, como V. Ex. 
o <L Ca.s<L sabem, oca um dos caracteres mais 
tlistinctos qtte teem tido ussouto nesta Camara. 
( Apoio.dos.} 

Edum•do Pimentel, Sr . Presidente, pelo seu 
ca1•a.ter a.da.mantinu, p3las suas- qualidades 
moraes elevadissimas, pelos seus :pl'eilicado3 
de intelligencb. c de c01•ação, merecera 
semp1•e log;w saliente em meu Estado o ul
timrLmnnte na RcpttbLica., pois quo durante 
t••es leglslatmas representou, cumprindo 
som pre co tu sineol'idade e dedicação o seu 
mttndato. um dos districtos do meu Estado. 

Republicano da p1·opa.ga.nda, e dos mais 
dcdicauoJ, os seus serviços á no va. ordem po
litiello do J>:tiz fora.m importantíssimos o 
serão immorrodouros. 

No meu Estado, nu. assembMa. Jagislativa, 
elle sallonta.ra.-se. dovél'as, a ponto de tet• 
sido um dos presldentm; do Congl'CS~o . mi;,;
sã.o esstL quo desempenhou com o maximo 
bl'ilho, deixando ~mços sa.liontes de st1a.s 
qua.Hdaues, já enumeradas. moraoi e intel· 
lcctuaes. (Apoiados ge~·aes, ) 

Nesta C ;mara, Sl'. Presidente, ou creio qu3 
não havorâ um só dos Srs. Deput~dos qu~ ti
vet•am a fortuna. de cntt•atcr relaçõus com 
Eduardo Pimentel, quo não guardassa, que 
não guarda eternamente êiU sou coração o 
nome indelevel d"sso gl'ando brazileiro. 
(Apoiados !}tJt't/1!11.) 
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Eu, Sr. Presídenta, não ma posso demora.r 
na. tribuna, salieubndo os feitos importantes 
da vida. publica.,algum tanto Iong;• .• dosse no· 
tav-el mineiro, o qual, além dos s~rviços pat'· 
la.montal'es, pro~ to u ao meu Estado ontro.~. 
entre os qu~e!l os serviços do professor ema
rito que era.. 

A eommoção quu sinto nes~e momento, 
Sr. Presidaate, é a perfeita justifi~a~iYa úa. 
ooncisio com quo cu fao:o csto de:iprotenciuso 
elogio M mou camar:l!la, a qngm sem pro de
diquei a maior e5tima c atwnlj;!!S. 

O Sr. Presi<lente-Ma,is uma. vez 
cobre-se do luto a Ca.ma.t•a. dos Deputados. 
A Casa. acaba. do ouviP o roqtlerimonto do 
Sr: D?put:~.do Rodolplln Paixão, pedindo que 
S9 mszra na a.cta um voto do profundo peza.r 
o a. suspensão dos nos:Jos trabalhos. paio fál
lccimento do illustre ropresenta.nte de Minas 
Gcraes, o Sr. Eduardo Pimentel, <[UC ha lon
gos anuos ropr.:»cnhm. n~sh. c~ o Es~o 
a que me acabo lle 1-ofm·ir, com a elevada 
ct>mpotencia que t0'1us roconhcciam. Re
qum-cu a.inJa. S. E.t. a uome:tção do uma 
commis;;,'io p:1ra aeompanh:1.r us r~tos mor· 
ta<:J.s do no.::so prante.'l•lo eolloga. 

Vou submatter a votos o rcquerimeoto do 
nobt•e Deputado pm· Minas. 

Os senhol'es, que :1pprovam quoira.m leTi.LD· 
t:J.r•so. (Pt.wsa.) 

Foi approvarlo unanimemcnto. 
Nomoio, pr.1·a reprcsenttlrem a. Camo.ra no 

sn.himento funel.Jre os Sl'S , Sfttyro Dia.s, Sor
gio S<LbOyi1, H.olii'ig'U03 Dol'ia, Candido da 
Abreu e tiiollo Mitttos. 

Ainda hontem, estl. Ca.~ \l}ve tlo pa.ssa.l' 
ta.mbem pelo diss<~.bar da noticia rolativn a.o 
fa.llecimcnto de um do~ bra.zileiros rua.is no· 
ta.veis, o illustre rcpru.wntanto lia Ba.hia, 
o Sr. Aristides Milton, a quem ou tambem 
dedicava a maior du.s sympikthias, poi3 o 
considerava. como um elos e~piritos m1lig cul
tos, corno um dos caracteres mais puros, 
como um dos cidadãos m'ai> diguo3 das refe
rendas, da amiza.dc e considm·n~,ão dG seu~ 
collegas. 

Não são passadas ainda 24 hot•as quf} tive Em obcdicncia. ao voto (~a O<Lmara, vou 
do soffre1• 0 segundo golpe, golpn que, com lovauti.tr a- se$sã.o (} designo p<~r:J. amanhã a. 
certeza, soffreu toda. esta Gam~~.ra. (apoi,r.dos seguinte ordcrn do dia. : 
oentes), a qual, estou convencido, ha de cor· Vott~ção dó projacto n. 4, de 1004, autori· 
responder ao a.ppello quo fa.ço neste mo- za.ndo o Poder Executi-vo a a lwir ao Minis
ment-J, pediudo que. a.pprovo a indioaQiío que tcrio da Justiça, o Negocias lnte1•ioros os 
Tou propor, isto é, que seja. cou~ignado n:J. croditaa oxtra.ordinarios necoss:trios 11ara pa.· 
acta. um voco d& profundi<lBimo pezar, que ga.monto lle suhsidios aos DoiJuta.dos a Se
V. Ex. nomeiG uma. commissão para acom- nauores e de llespaz1.s de ordem material, 
pílnhar até ao campo sa.mo os restos mor· durante o :>eriodo da ac t.ual su::~são oxtro.or
taes desse eminente braziteiru o, fiaa.lmente, dinaria, !lo Congresso Nacional (E .. discussão), 
que, em homenagem<~ Lã.o dis tínclo cJ!lega., 2~ discussão do projecto n. 5 , de 1904, - au. 
a Cama.ra. suspenda a sua scssãll, como uma. torizando o Podor Exacdivo a, abrir os oro
prova da alta estima e d<t ai ta. con~idcro.ção ditos ue('o,sarios para. pagamento das des
(}UO elle sem}n'e gosou de seus paros. 'pezas o1•iunda.s do tru.ta.do concluido. em 17 
. São esta.s as unicas pala.vl'IJ.S qire tenho de d~ .~ovemb~o .. do JU03 e~tr.o o:-J. pl~mpoten
dirigir a. Ct~sa, certo de quo ollas hão de cl~Ilí?S do -~ra.zll o da llollVHl c .t d.tr outras 
enoontra.r o éco que tscm tido olltl'9-S em PlOVHlenct,ts. 
igut\es demonstrações de sentimento. (Muito SllslJí)ode-so a. sessão á;,; 12 lwl'US e 40 mi-
bem; muito bem.) ntttos da tarde. 

lG" SESSÃO EXTMORDINABrA EM 29 DE JANEIRO DE l90:l: 

· Pl·cstdencia do 81·. Paula Guimal't7es 

Ao meio dia. procotle-so 1L clmmada, a quo O li v~ira. Tnomu;,.; u.~.va.lcanLi, Fonseca e 
1'6SíJODdem os 81'3. Paula. Guím&rãe~, Alen• SUva, A!fonsu Cu:~tl, Pot•eira do Lyra, Es· 
ea-r Guimarães, Wun.iot•lay de Mendonça., mm•aldlno Ha.ncleir<t, Julio do Mello, Angelo 
S!i Pcixe~o, Aut•elio Amorim1 Ua.sa.nna.b do Noto, Rodrigues Doria, OliYcira. Va.lladio, 

Yol, I 10 
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. ;-T03ta, Bulcãll Viarin::t, FcJix· Gaspa1·, EugGnio 

.'Tou1·inho, Satyl'o Di<H, Vct•gno do AbrJu, 
' Augusto do Frotta..i, Alves Ihrbosa, Rodri· 
gn~JB LJmn., TulonLino l!os S:..nto.s, Paranhos 
Mon~ae~ro, IIercdin. do Sá, .Maurício do 
Alll'~tt. OJiYoü·a I' iguciredo, Esteviio L'.lbo, 
llernarllo Mont..,iro, João Luiz, .Joã? Luiz 
·AI voa. Autonio Z:tcltarbs, J)ooriquc Sallca, 
Galogeras, C[u•lo~ OLtJni. Sabino Barros.>, 

. 'Vcnccslá.o Ur;>z, M tl'<lÍl'a. d:t Sitva., IloJ.>nat•do 
1lo Cam po1, Domingue3 do Castro, ('.os h 
Juiiior. Furnando Pt'C.>tJS, Fm·reira Dra,.:a, 
P;~ullno Cal'los, Francisco Malta., Joaquim 
Toixctr.\ D1'.1.ndão, Costa Notlo, C:lndido do 
Abt•ou, Ga.l'lvs G!tvalcr.urti, Lamcuh.l Lin ~ . 
Paula lt<~rnos, S·.>ll.l'C:1 dos Sani.Qs, Gasslano 
do Na~cl~ Jnto o Ve8pa.ci;mo do Albu· 
qu~rquo. 

Abre-se a. illSSãll. 

E' llla. G posta. em discussão :1. :~.cta. 

O ~h·. S.at,·ro Diaf!- Si:'. Pro~r 
sidentu, oholcço :t11s mtylos desta Casa. c 
tJ•ago ao musmo temp J a V. Ex. c tl. Ca.mm·a. 
a homonagem p~~oa.l do nos~o sen~imonto o 
d:.t noss:L saurlade!, commuoicando quo a com
miss.'ío nomeada. para acotnp:l.nhu.t• () sabi· 
mento funcb1•c do uoss'l prant.cr~.do colleg<l, o 
Sr. Edua.t•Jo Pimentel, dosomponhou·se do 
seu·d,H·cr, lovn.nJo atd á sopultut•a. os das. 
JlOjos mol'tllC:3 dcs::e tão ~~stim ttlo quanto dis
lJocto cidadão que aqui ropre.sentou o Estalo 
(\"' Mtn"s. 

. O S.1·. I :>resldeute- A Me'l..'l. fica. in. 
teh·nda. 

Não lutvendo quom quéh-a. . usar da. pa.la:
lil.vt•a. na 1101'3. do e:tpcJI.eot}, . pags&rei 4. or-
dem do dia. (PaH$a p l·olongadn.) · . 

OR.OEl\1 DO Dl:\. 

Não bavcnd.) ainda numero para. se pro-o 
cejor á votaç.1:o do proj<3c~ n. 4, do 1904, 
quo autoriza o Poder Executivo n. abrjr ao 
Min'sterio da Justiç:J. e Negoelo3 lnteriol<eS · 
o~ c1•editos oxtraordina.i:'los·-nocesSll.rlo~ para 
pag.\monto de subsídios nos Dopu,ndos o Se· 
nn.dorcs o do dcspezas ·do_ Ol'dem material 
dura.ntc o porioia d\\ a.ctual SõSsão ... o.dr<~ol·~ 
dinal'ia, passn.-so á m ·.,tcría. em discussão. 

E' a.nnnoeiada. a. 2a diseus~ do pr~·ecw 
n. 5, :lc 1904, autor.za.ndo o Po.tor ~x cutl
vo a. abrir os creditos n~!k--sarios pa pa.
ga.men to <Ias dospczas oriunda.a do t~á.tado 
concluido em 17 de novembro de 19:)3 entre 
os plenip~tenci a.t·ioi! do Bra.zil e da. Bolivia, e 
" d1w outt·as·providencias. · 

Em seguida são succOs.si v amante sem de· 
ba.to onc~rrados 03 arts. }o c 2.0 do pl'ujecto 
n. 5, de WJ-1, autorizando o Poder ft;xocuti
vo a. a.b1•h• 03 Cl•odito.i DOCCS-il\l'ÍOS p l f'cl. paga· 
m<!nto d.M despczas orimida.e do tratado 
concluido om 17 de novombl'o úe 1903 entre 
os plcoipotcnciarios do Brazil e da Bolívia," e 
a d'tr outt•us pt•ovidencias, tl-Jan·Jo adiada. a 
Yota.ção. · 

o Sr. Preslde~· te - Su~pondo a. 
sessão por uma. hor,\ a.té haver nu_moN 
pa1•a se Pl'ccoder as votações das ma\el'Ítl.$ 
encerradas. . 

Não havondo maii quem f tl.Çt\ obsorvações 
801Jre a acb., ua.l-a-l11Ji paJ' approvada.. 
(l'atcsa,) 

Stuponde-se a sessão ;l,s 12 borJ.S e 40 mi· 
nu to~ d:t tarde . 

E:dll approvnd:.t . 
V<&o se Ict· o e.xpedlo~ttc. 

O s ... Alencar Guimarães (lu 
Secretario) lll'OCede á leitura. do SJgulnto 

EXPEDC:<!N'f/!1 

1'clcJr:l.mmas: 

Cambuquit·a, 28 n(' j:J.rtclro de l004 -Prc· 
J3lrll:!nte Camura .VcputtLdos- Rio-Por JUO• 
,lcstla. não tauho potfido compamcer. Sauda.· 
~õru.~..t.:ct·cclo Jl.laJ•qtrcs. - lntei.radâ. 

· · La.pa., 20 de jan~ír.> do WOl - Dc;wtado 
A1e car Ouimat•ii.ru, SccNbrio Ca.maw~ Oe· 
putaJos-Rio-POJ' motivo molostía 0.:1tou 
impedirlo comparecJr sos.oões. sauclo-vos.-

. EMas Marti11s. -lnteil•a.da.. 

·· O S.-. Presi<I.eut.e- EsltL tlnda a 
Ioítnra do expcdiento. 

Comparecem mais o:~ Sra. Passos Miranda, 
Carlos de Novaes, fndio do Brazil., Antonio 
Bastos, Anizio do Abreu, Be7.orrit Fontenellc, 
Fl .. .tncisco S:í, João Lopes. Sel'gio Saboyu., Pe
reira. Reis, Pa.ula o ::::Hva, .AbJon Mtlanez, 
.roão Vieira, Domingos Guim:trã.as, Leovi- · 
gildo Filgueis-n.s, Oa.s·eia. Pires, Eduardo R,n.· 
mos, RoJJ•fgucs Sal· ia.nha., Marcolrno Moura. • 
. Josó Monj:trJim, Oald ino Lot•oto, Mcl1o M;~t
tos, Dulhõcs ~[al'cfu.l, Nelson do V~iCOncollo:J, 
O.;ca1• Oodoy, Vlrlato Mascarcnlw.s, Ponido 
Filho, DJ.vi-i Campista., Carneiro do Rezando, 
L'\mounier Oodofrodo,Padun. R('zondc, Gaioão 
Carvalhal, FI•ancísco Romeiro, R.ebouc;n.il do 
C.'\rvalb<>. ·Amaral Cosar, Jf'só Lobo, Alva.ro 
tio Ca.rvalbo, Ol.ndidt> Rodrigucl!, LindolphfJ 
Sorra., Elisru Ouilhcrmo, Germano Hasslo
chcr, Alfr<!do Varela e Di<'go Fortuna. 

D oixam de compa.t·ccor com causa. partlct~ 
pada. os Srs. Eo~as Mar,ins.Raymuodo Nery. 
.Arihur LPmo~, Uogol'io do Miranda, Urbano 
&w tos, Luiz l.lorniilgucs; RndJ"iguea Jternandes, 
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rique Borgea. Cruvollo Cavalcanti, Carlos 
Teixeira Bra.ndão, Astolpbo Du~ra, Adalber\Q 
Fert-az, CàmiUo Soal'as Fillio, Carvalho 
Britto, Arnolpho Azevedo, Leito de Sou.a; 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza-, Juva. 
nal Miller e Homem do Ca.rvalho. · 

Reabro-se a se83ão á 1 hora ·o 45 minu~ 
da. tarde. · 

Gu~Jelha Mourã.o,Chr istlno Cruz, Dias Vieira, 
Ràymiíildo · .Arthur, João Ga.voso, Joa.
qllim Pire~, Thomaz Aooioly, Frààerico Hor
ges, Eduardo Studa.rt, Tavar?s de Lyra., }l~loy 
de SOuza., Walfredo Leal, Tr1ndadc, Teixeira 
de S~, Ermiri~ Coutinllo, Celso do Souza, 
José Marcolilno, Br icio Filho, MalaguJas 
Gonçatvea, Moreil•u. Alves; Cornelio dn. Fon
seca, · Estacio Coimbra., Ped1·o Pet·na.mbuco, 
Elpidio Figueit•edo, Al't.hul' Orlando, Epa.
roinondail Gra.cindo, Raymunuo de Miranda. 
Euzeliio tio Andrade, Arroxcllas Galvà.o, Jo..: 
vinia.no de Carvalho, Felisbello Fl't}ire, Neivu., 

o S•·- Pre.!!!oldente -A listá da · 
porta accusa. a presença. do 99 SN; Depu-
tados. . 

Castro Rebello, Pinto Dantas, llCt'OI\rtlo - d ' 
·Horta, Corrôa Dutra, Fidoli.s Alvos, Bolisal'io çõ~~o ba. numm·o Plra. se proce er as vo 'lr 

do. Souza, Galvão Baptista, Silva. Castro, 
~zamat, Pereira. Lima., Julio Santos, Pau~ Vou levantar a. sessão e designo pà.ra, ám&• 
lii1o de Som~a.. Francisco Veiga, José Bonifa· nhã. a seguinte ordem do dia.: . . .· 
cio, . Gastão da. Cunha., Ribeiro Juoqueira., vota.çã.o do p1•ojcato n. 4, de 1004, auiori· 
Ga.t•los ·Pe~oto Filho, Francisco Bernardino, zando 0 Podar Executivo a abrir ao ~flnf8-
Antbe~o BÇ>to;bo, Bueno do Paiva, Leonel tc1•io (ht .lustica. c Negoc;os Interior~ os 
Filho, Berna1•dús de Fn1·ia., Manoel Fulgenaiú, creditos extra.ordinarios nocossarios para pa.· 
Noguei-l'a, Líndolplto Caetano, O lega. rio Ma· gamento do subsidios aos Depubdos e Seoa-
1)1el, Rodolpho Pai xã.o;~, Jcsuino Ca.l'doso, V a.- dores. e do dcspozas de ordem m:-.torial du
loi~ de Castl'Q, ~loy Ch:wos. Azovedo Mar- ..ante o poriodo da. actual sessão axtraordí
(JIII:!S, Rodolpbo b·lh·anda, Hermonegildo de naria do Congres:;o Nacional (2• discuBBio); 
_Mora.es Filbo, Bornarúo An~nio, l•'l'M~i~o 
TQlea,ino, Abdon n .ptist:~, Marçn.l E:;aob~r. Vutaçã.o do proj ~cto n. 5, de ll)lU, a.uto
.B~t·bo~a. Lima, Xavier do Valle, Angelo riza.ndo o Poder Etccut.ivo a abrir Ol! credi· 
_Ptnb.,eiro, Victorino Monteiro, Jamcs Darcy, tos nece~sarios para pagamento das despél&a 
Dommgos Masca.roohas e Campos Cartier. oriundas do tratado concluído em ·17 áJ nó· 

.vembro de 1903 entre os plentpotenci"r10$ do 
E sem causa os Srs . .José Euzebio, Vlrgilio Brnzil e da Balivla.,o a dar outras prov-ldeil-

Brigido, Gonçalo Soutc>, Moroh•a. Gomes, elas (2" discussão}. · · · · 
"ll'ineu ·Machado, Augusto do Vasconcellos, 
·Sá. Freire, Amc1·ico do Albuquarquo, Erico 
Coelho, Joã.o Baptista, L!l.mind'.> Pitta, Hen· 

Levanta-se a sessão ásl2 b.oralJ e 50 mtnu· 
tos da tat•de. 

PI'<>Sidencia do Sr. Paula GuimanTes 
·'· 

Ao meio-dia proeade~se <L cluJ.ma.da a. quo 
respondem os ~rs. Pa.ula. Oufmarão:~, Alencar 
Guimarães, \Vaoderley de Mendonça., Joa.
quim Pires, Sã Peixoto, Aurelio Amorlm, 
Hosannab de OJi voil'a, Vil•gilio BrJgido, Ab
don Milanez, Esmera.ldiuo Bandeira. Tosta, 
~areia -Pires, Augusto de Freitas, Sa.tyro 
Dias, Alvt!! Ba.t•llosa, Rodrigues Lima, Tu
leiiti.no dói Santos, Rodrigues Saldanha, Mar
eolino Moura, Nelson do Vasconcellos. Ame
rl.êo de Alliuquorque~ Màuricio _da Abreu. 
Oliveih~o 'Fig'ttei.l·cdo,Ca rios Tehéir~:.Brandiío, 

Vlriato Mnsearonlli\S, F..steva.m Lobo, Bar.• 
nardo Monteíro, Joio Luiz, Gastão da. _CuiJb!', · 
Carneiro de Re.zendo, JoiLo Luiz 'Alves, L~
nel Filho, Antonio Za.carlas, Heóriqúe.&ll~. · ; 
c~rlos OUoni, Sa.bino Barroso: · C&rvaabo · · 
Brltto, Wanceslâo Braz, Rodolph() Pt.f~Ot \ 
Oa.leã.o Ga.t·valhal, Moreira. da. Silva, 881'~ · ~·· 
n:.n·do de Campos, Domiogues de'· ·ca.w; · ~-:·~; 
Francisco Romeiro, · Reb01u;a:~ de Oilr"falbo, • •}; 
Feroando Presics, Ferreit·a. Braga, .Pa~lill9 : ·~·, 
Carlos, Franoiseo r.ialt.a, CostA Nêt.'o• Carl~s ·' ::: 
C3.V!.\Icanti, Lamcnha. Líns, Pau~ Ramos! : ·, 

.. ":;-: 
'·1 
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Soares doa Santos, Ju venal Mtller. Ja.mes 
Darcy, Caaslano do Nascimento, Vespasia.no 
do AJ1Juqu3rque e Alfredo Varela. 

Abt•o.se a. se.ssão. 
E' Jida. e sem debate approvada a. acta 

da .sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

o Sr. Alencar Guln~arães 
(i" Secretario) PL'Ooede á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
. Do Sr. DepUÍil!lo Domingos R.01ll'igues 
Guimadies, communicalldo qtu~ .ó obrigado, 
por motivo de sa.ude, a a.usent111·-se por i1l
guin tempo desta. capital, deixando por isso 

, de comparecer a.CJ Sel>sões, e tc. - Intaírada.. 
Do Sr . Ministro das Relações Exterior~. 

. de 28 do corrente, env1anJo o seguinte 
offleio : 

Tive a honra de roceber o oillcio de 2:3 do 
correute, em quo, para attender a. mna. re· 
quisiçiio da Cowmis~ão de Constituição, L~· 
g1sla.çiio e Justiça, V. Ex. ped~ a. este MI
nisturiu uma. rulação dos princlpae:; povoa.dos 

-existentes na regiio quo, pelo tra.t~úo tle 17 
do novembt·o ultimo, fi.ea reconhecida como 
brazileira. pel11. Bolivia. e ta.mbero informa.
mllções sobre· n. população approximada. do 
cada. uma e suas rospectiva.s dts&ancias. 

Sinto ter de docl:u•m• a V. gx. qne não 
possuimos a OS3e respeita infqrma.cões se-

. guro.s. No mappa qtte íhi pol' rnim cntreg!;!C 
á Mes \ da Camm·n em 29 de dezembro, estao 
indicados os nomes ~ logares dos prinr.ip<1es 
estabelucimentos situados nos rios Aot•o c 
Yaco. 

No primeiro, sã.Q povoaçõca mais ilnpol'· 
tantos Porto Acre (Dnle:~ Pot•to Alonso) o 
Xapury ; no .seguodo, .Mcrce~aa. Todo o AHo 
Pnrús e o Alto Jurml., assun como os seus 
a.ffiuontes, ostão povoados por bra.zllett·os e 
contém em suas margons numerosos - ba1·· 
ra.cões-. Esses chama1los barracões com· 
poem-sc ás vezes do um<J. l'Cuolãu do ca.sas, 
p:1lh0ças e galpões, constituindo vcrdadoh·1~s 
povoa.cões; 
. Tenho a. honra de r eítora.r a V. E~. os 
pr.otestos da·minha. ma1s alta. ostima. e dis
tinota oollaidel'açio .- A quem fdz a requi, 
·siOão; (A' Oommi.;sã.o de Constituição, Lagis
l~o c ~~stiça.) 
· T~legra.mma: 
:Potropolia, 30 do janoü·o de 1904. 
' Prasidtn~te Ca.ma·ra. Doputa.dcs- R.io -Mo. 

tlvos JllOlestía dei.l:o comparecer sessã.o.
U,-bt:lm> Sttntos , ...._ Inteirada.. 

o IS~. Satyro Dia.$ communico 
que o Sr. FeliJt Ga.spar, uão compiitrecer-J á 
sessão de lloj~. como não compa1·ece11 a. da. 
hontem por csiar du~nte. 

o Sr. Presidente-A Mesa fica in· 
Wn~. , 

ORDEM DO DIA 

O SJ.•. Presidente- Constando a. 
ordem do dia de votações. o não havendo ainda. 
numero, suspendo a. sessão por uma.- hora.. 
Su~pendc·SC a sessão âS 12 horas O 25 IDÍ• 

nutos da tarJc. 
Comparecem mr~is os Si'S. Enêas Martins, 

Pas~os Miranda, Indio do Bra.zil, Jos~ Euze
bio, Anizio ele Abreu, Bezorril Fonienelle, 
l''rederico BorgDS, João Lopos, Sergio Sa.
boya.. Fonsec~ e Sii v a., Pere~t·a ~e.is, Pau!a 
e Si! v a., Pc'I'cu·a. de_Lyra., Joao V lOi ra., Julto 
de Mello, Angclu Noto, ltod1•iguos- Dori~, 
Oliveira. Valln.dão, Noiva, CasLl'O Rebollo, 
Bulcão Vianna., Eugenio TourJobo, Vergne 
de Abt·eu, Jo~é Monjan.Um, Galdlno Loreto, 
Heredia úe Sá., Cor!'êa. Dutra., Mello Mattos, 
h•ineu Machado. Bulhões Marcial, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sã Freire, 
Erico Coelllo. Befisarlo da Souza. Cruvello 
Cavalcanti, -Francisco Veiga, David Cam
pista. Francisco Baraardino, La.mouníer Go
doft•odo, Calogel'as, Padua Rozende. Costa. 
Juniol', Ama.J·a-1 Casal', Jo3é Lobo, Canuido 
Rodrigues, Joaq,uim Teixeira Brandão, Be-
nodieto 'lo Souza, Liudolpllo Sat'l'a, Ca.ndido 
do Abreu, Elis~u Guüuet•mo, Germano 
Hass;ochor c Homom de Carvalho. 

Deixa.m de comparecer com causa partici
pada os SJ"s. Haymundo N .. r y. Arthur Lomos, 
Ca.rlos de Novaes, Rog•lrio <le MJr;~nda, An
tonio Bastos, Uz·bano Santos, Luiz Domingue.s, 
Rod!"igues Fernandes, Guedelha. Moul·ão, 
Chriattno Cruz, Dias Vioh·a, Ra.ymundo Ar
thur , João Gayo.~o. Thomaz Accisly, Thoma.z 
Ca.lvacanti, Edua.r;lo Stud:l.t•t, Tavares do 
Lyra., Eloy de Sauz~. Walfrcrlo Leal, Trin
dade, Toixeira. de S<t, Ermh·io l1outinbo, Celso 
de Souza, Jos!J Ma.1·collino, Dl'iclo Filho, M{l.
lu.Tluias Gonçalves, Moreir<~ Alves, CorncliQ 
da Fonsectl, ~!9~acio CoiJnbra, Pedro Por
na.o1buco, Elpidio Figueiredo, Arthar _Or
lando, Epaminondas Gra.cindo, Ra.ymundo de 
Miranda., Euzobio de AndraJe; Arroxellas 
Galvão, Joviniano de carvalho, Felisbsll~ 
F'rotre, Domingos Guimarães, LeovegUdo Fll
go.Git'a\1, FeHx Gaspa.r, Pinto Dantas, Eduardo 
Ramos,Pa.raohos Montenegro, Bernardo Horta, 
Fidelis Alvos, João Baptista,Ga.lvão Baptista, 
Silva Castro, Bcza.mat, Pereira Lima, Julio 
Santos, Pa.ulino de Souza, José Bonifacio, Ri
beiro Junquoira., A~>tolpbo Dutl•a, Carlos Poi· 
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xoto Filho, Ponido Filho, Anthero Bo,elbo, 
Buono de Paiva, Bernardes do Faría., Ma.noel 
Fulgencio. Nogueira, Lindolpho Caeta.no, 
Olegario Maciel, .Jesuíno Cardoso, Valoís de 
Castro.- Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
.Azevedo Me.rqncs, Rodolpbo, Miranda., Her
~enegildo de Moraes Filho, Bernardo Anto· 
n1o, Fra.oclsco Tolentlno, Abdon Rn.ptista, 
Marc~J.l Esoob:1r, U.wlJosa Lima., Xavier do 
·Va.Ue, Angelo Pinheiro, Vito1•ino :Monteiro, 
Domingos Mascarenhas, Diogo Fortuna. e 
Campos CarUer _ 

E sem causa os Srs . Fra.noisco Sá., Gonçalo 
Son~o. Atl'onso Costa, Mol'airl\ Gomos, Lau
l'lndo Pitta, Henrique norgcs, Adalbarto 
Fet•t•az, Camillo Soares Filho. Amulpho Aze
vedo, Leite de Souz(l, e Aquíno Ribeiro. 

Roabre·l!e a so3são ;í. I hora e 30 minutos 
da. tarde, 

O Sr. P1•esidente-A lista. da. porta 
n.ccasa. a. presença. de 110 Deputados ; ha., 
porta.ato, numero legal para. se proceder ás 
votações dus materia.s encerradas . 

E' sem debate approvada a redacção fina! 
do projeoto n. 6, de 1904, pa1•a sor enviado 
a.o Senado. 

São lid9s, julgados objcotos <to deliberação 
os seguintes 

PROJKCTOS 

Sessã o !!Xtl'::tordin ari::t 

no ex~rciclo de 1903, aos dous fieis do tho· · 
soure1ro da Reoobedoría. da Gapital Federal/. 
lagares croados polo decreto n. ·de -', · , 
de . ; revogadas as disposições eín 
contl'arto. · 

Sallt das sessões, 17 ·do ja.nairo de 1904 -
J. D1·uvcno Gavlllccmli.-A' Commissão' da 
Orçamento. 

N. 8- 1004 · 

Stc:!fctldc u.t~ gue J•cgulal·numtc se prowid~n
c~c a1'11spc1.,o, 11a fôt'm a da ConstiluiçtTo, o 
sm·leio dos matriculados nas capitanias de 
po1·to.~. e declat•a sem e/feito os ulJstamentos 
de praças em 'IJir lurlo do llccl·eto ». 4.901 
de 22 ele julho da 1903 ' 

O Congresso Naciona.l resolvo: 
A1•t. I .o Fica. susponsa. a tê quo rogula.l'· 

meot~ se pl'ovidancia a respeito, na fórma. 
da Consti~uiçiio, o sortoio dos mairiculados 
na.J e.wita.oias de portus, o sem o!feito 011 
alistalllentos do praças om virludo do do-
creton. 4.901, de 22dojulhode 1003. . 

Art. 2,o Rovoga.m-so aa diilposições em 
con tl'O.l'io. · 

Sala das sessões, 2ô de janeiro de 1904. -
Al{1·edo Varela.-A' Commissão ele Marinha. 
o Gnol'ra.. 

N. 9- 1904 

Sessão cxtraordinaria 

Regul<t a promoçãa dos tenente8·coroneís, 
af.{eres e sMgr.mtos do e~ercito 

Aulm·i.za o Pode1· Excct,tivo a aln·ir ao Mil1is-
t~Jrio da Fo:;cmda o credito exh·aordinMio O Oongres~o Naciomtl tleol'ota ~ 
de 10:033$0!6 para pagamento de 'llenci- Art. r.o Os tanentes·coronois e a.lfores do 
mMtoa que comp81em, no exe1·cicío de 1903, oxereito, depois de dous annos de etl'ectivi
aos dous fieis do thesot~reh·o da Recebelloria tlatlo nossas postos, aorão Jll'omovidos ao 
da Oap.it<tl Federal posto immedia.to. · 
Considerando quo om mensagem de 6 de Art. 2.o Os Bal'gontos que ten!I~m vinte 

junho de 1903 pediu o Governo a. crea.ção de nnnos de praça e dous de eft'ecttVldade de 
dons Jo~rares Ü<J fieis do thesoureiro da Rece- posto podem, nos termos da lei, refõrmar-se 
bedorla ua Cu.pita.l Fedet•al, que, entretanto, com o.s vantagens que competam aos ofHoiaos 
já. exbtia.m a titulo da p :ovisorios o11 inte4 gt•u.dut.Ldos no pusto de alferes . :· 
rinos, e que fosse conc~dido o credito de Pa.t•agra.pho uníco. o fa.vor desté a.rílfi'o 
10:033$016 para o roopect1Vo pagamento ; se1•á conee..tido aos que tenham quln%e· à.nqoa 

Considerando que ta.es loga.res foram jé. do praça.. si, depois de um anno de sargen· 
creados, não tendo sido, porám, o credito ieaç.'io, o offlcia.l inferior, em exame feitO. na 
pedido: fó~ma. dtJ regulameJ?tO que baixe ooni ~ 

Apresento o segutnte projecto: 

O Congre.'ISO Nacional resolve: 

Artigo uoico. Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrh• a.o Miní9terto da. Fazenda 
o creditu ext.raord.ina.rio de 10:033$016 para. 
pa.ga.mento de vencimentos que competem 

lei, p1•ovar um perfe1to pt•epa.ro proft~slon~, 
demonstrado por seus assentamento~; e~e~~ 
plar conducta ojvll e milhar. ·· · . : . 

Art. 3. ~ Feito o exame do artlgo a.nterior 
e obL[da a respectiva. approvaQãO; os ear
gento~r percebem uma vantagem no eoldo, 
correspondente ao aumento animo de uma. ·., 
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:ifi· 
qúota igual a 25°/o <lo a.ctua.l, no primeiro 
anoo, c do eoldo do anno anterior, nos ~>e

, suintes. . 

não cnconka. apoio na. significação ge!luin~ e 
etimotogica do verbo concorrer (dolae con~ 
CU!'YC!'6 - CORREG JUNTAHf.NTE, IR JUNTA.· 
MENTE COllf OUTROS, cte.); : · Paragrapho unico. Rgte a.ugmento só terá 

loga.r anteS <Je vinto e depois de cinco anno;~ 
·-de praça.. 

Considcl'a.ndo que o lcgisl:~.dor eonstituinte, 
sujaitando a. maPinha. mercante ao sorteio 
para. o sorvlçD millhr, tanto não tinha. a 
preoccupaçiio de dotar a. marinhl de guel'l"& 
sómentedo indivíduos já. protfcos o atfeitoJ á 

- Sala das sessões, 30 de ja.noiro da 190t.
Ãl('rerlo Vorela. -A' Commissã.o do Marinha 
e Guerra.. 

N. 10- 1904 

Sessão c1traordinaria 

Rt;gu~a ~ 1ore6io müitar 

Considerando que pelo djsposto no art. 87. 
§ .(o, da. Constitufçiío Fodcml o exercito e a 
armada oompor-so-hã.o polo volunt3.riado 

·_~~em. premio o, oa. f a.! ta. d os to, pelo eartoio, 
~ _prtmamente orgn.:nzad~, .o_ em face df> 
'-art:-86 da. mosma CoostliUlçaO · noohum Ct· 
' dadão póde fugir ao serviço militar, f!endo a. 
· eUo chamado, na. fórma. eat:~.balecida por 
JoJs tederaos, em defesa. da pa.tria. o da. Re· 
pubUoa; · 

considerando que !Ja extrema. e inadia.vel 
neoossidn.de lll.l p!·ecncllel' os grandes claros 

. Existentes nas guarniçõas dos nossos navios 
·de guerl'a. e em outr-as dupendenoias do Mi.· 
nisterio da. Ma.t•inha., necossida.do que tem 
sido, com instancia. reconltecitla por 'odos o~ 
quoteem su~rin~ndido tã<iimpot•tanto ramo 
de tiotviqo publico ; 

Considerando que o Vôluota.riado sem pre
mio e as escolas do aprendizes marinheiros, 

'na fórJPn. do art. 87, § 4° infille,não fornecem, 
como se tem verifl~ado, o pessoal neoo~sario 
ao preem$imento da.quelles claros, que, 
dia. a . dia., se vão tornando ma.ioros, [\U· 
gm~~&{Lndo~se, assim,. as difficul~adGS de 
·.i.J.ma. f~ll e prompta. . movlmontagao da. a l'· 
mada.-om·um motllem;o dado·; 

Considonndo quo o t•ecrutamento forçado, 
tOOdida odfo5a, viulenta e ba.rbara, for te;·m1· 
nân~oiente a.bulido pox· inilludivel disposi

: 9l~J do . no.sso pa(}to Cundamen~l, deSa.ppo.re· 
·oelldo, •lm, essas caçadas de homem contra 
,·homem, que tanto depunham contra. o. .nossa 
~ -ttili ~o· · -
'~0.:·~;QQD .. ::~r~n~~ que, pela. disposição consti~ 
·!fiíôi\)t)~l do·§ 4° do art. 87 CONCORREM PARA. ·O'PI .. ,, ~ ... DA ARMADA A ESCOLA NAJ(AL, . AS 
~i,~.? P" 'NOitEs ·f>fA.RllUJEIROS E A :MARil'CifA 
')iitt rr~· •t·; ·mediante· sorteio, não se póde ~~$~r .~1.:D;o)e.~l;sl~dor_consutuinte o propo
,st'CO ·di ·aétermmilr que só 03tas sejam a11 
JdP.~es ~ir:t que· 8e' d~via. colher .o pessoal para 
•Ja:·aríná.da.i ,afc!m do volu,ntn.rumo IU!_m pz•o
; mt!). ;~~ -G~ .. po~ue esta. tnt~t·pretaçao.~ a.n
~t~~~•ça ~o ~.~' _ti~ ~ c9nt['a.ru~ ao esp~rt to_ da 
~~c~titiii~; ·que . ~~~ala . :todos os. ctda.doos 
\~~nte · ~ · lel ·(§ !O; &l't. 7.2), como porque 

vida do mar, como s3 lllo attrlboe, que de
tel·minou ser o votunt.a.t•iado sem premio a. 
pr imeh·a ron to de composiç~ pa.ra. o exercito 
e a.t•rua.da., I!Cnl Indagar di\S qO'!I;lídadeg pro
ftssionn.os desse volunta.rio. 

Considerando quo, mesmo po..ra. os que dão 
aquella. disposição constttucional semelhante 
interpretação, entendendo que o volnnta.
ria.do sem premio, a Escola. Na.va.l, as de 
il.prondizes mal'inllciros e a marinha. mer
c:mta, mediante sorteio, são os elementos 
que primeiro devem ser chllmado:; ao servioo 
da. armada., já. pat.-1. -eil:porienci:l. ost4 demous
tNldo que. taes elementos são ininlHcíéntes o 
uã.o podom ser excluaiva.mont6 utilizados, 
sem voxa.me ; 

Considerando quo, no estado aetua.l da 
ma.t·inba. mel'ca.utl) bra.zileil'a., a.inda. em Villo 
do desenvolvimento c muit:-> rcjuzida de pos
soal, sot•ia. destecllar-lhe um golp3 de morte 
obriga.l·a. a. paga.t• exclusivamente, em um 
pniz de 18 m.ilhôcs do habitantes, o tributo 
do serviço militar, por tres annoo, quando, 
pata primeira. vez, se va.o praticar a. obrfga .. 
torieiloda ; 
Considorand~ quo, em faoo da igualdade 

de tojos lJCl'an~o a lel, ostabelooida. pelo 
instituto do 24 de f~vereíro, que aboli11 pri~ 
víleglos e dcrrocou desigualdades odiosas, 
não ê justo impor a uml\ só oln.sse, e das 
mais la.borio3as do paiz, o serviço mtlita.l' 
olri-iga.torio, com exclusão das outras,- o que 
contrarh, em · absoluto, a date1•mioaçã.o do 
art. 86 do mesmo iustiLilto; · 

Considerando que no regimen -passado, 
quando gJ·nnde era n. influencia. ilas elas.scs 
conservar:lorM, já. a lei n. 2.&56, "o 22 do Se
tembro de 1874, e8tabelccendo a obrigaéorio· 
dade do se1•viço milíta.t·, pol! moto do sorteio, 
sujeitava. todoa os cidadãos a. e~ ~ributo, 
pre~crevcudo apenas exccpçõas justas o ra· 
zoa.veí:i, e ·a R.opublica. hão pOdo tlcar aquem 
do Imperio decabid.o, lu.,oi.sla.ndo sobro o mes· 
mo assumpto ; · _ • 

Considerando quo os nossos pa.tl'icios fogem 
do sorvioo da marinha de guot•ra., não· só. 
por não Jbcs otrcrocer eJa!i. car.·etra. as va.n
tagcns com quo outras lhes accna.m; como 
porqua a lllseipUna. é rigorosa. o sovera, fl~ 
gut>a.ndo a.inrla. entrá as paoas correccionaes 
os castigos corpor:4es, cl q tio· não se ooadtiDa 
oom o r~g:lmen ·ropublicano e afugen-t&rda 
armada,,: o· voluntariado: ··· · . .- · · 
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Consldcra.ndt> que, dcsapparecida.s essas 
·desigualdades, pl'omettidai rogn.lias e vari
tagoos aos que forem distra hidos 1lo suas 
prolili$Õ03 para. o sorviço milibr, o atwn

. dendo-se ás nossa.s tradições, ao n.)sso cara· 
ctor e á. nossa. bistoria., nenhum brazilail·o so 
n<.>gat•â a prestar á pa.tria os serviços que 
clla. requer, na. fórma. osta.tuldn. pclla Coos~i
•uiçã.J e leii f(,odm·ae3, ga.ra.ntiodo-so, tanto 
11ua.n~o possivol, os direit:>ll de c:uh um; 

llcnJo t.>lna.r p:u:to 
Vllhl' , 

n~ dclioor.lçã.!8 a~'i/ . 
A.1•t. 3 .(\ Nií.o podem ~cr qnalidendoJS : _ · -
IA, ot que mwrcoram omprl•gos pnbJicós fll· 

dcl'aGs, cl!t·.duacl! ou munícipnos ; · · 
2<>, OJ titulados pC!los ostêtbolocimontos do 

instrncção supot•iot•, sccundarJa o de .coth• 
mol'l!io; . 

:lo, os mombrot~ uo magist~rlo prim:~.rlo ; 
4 •, os capitães ou pil )to~. m::tchiuisttts ma· 

t·Wmos ou tol'rrulr~M, o::~ pt·n.ticos, o~ arrais 
o os commi~sarios de crtl 'Qarcaçü03 mor
c·mtos; 

O Congresso Na.cional resolve: 

DO NSSOAL DA ARll.\0.\ 

Art. 1.0 o pcss!XI.! ·l~tinado :1.0 aci'Viço da 
armada no.eiona.l, além do , ·oluntariado sem 
premio, será. fornecido m xlianto sorteio, 
na fôrm~ ~tabclccida pnl& pt•ooeoto Jui: 

I o, pelos b:':lzilairos na. tos ou na~uraliza. 
·dos do J9 a 3.'1 ao nos completo!!, rcsiden te~ 
-nag nrias cireumseripçõc:! maritimas das 
Mdes das capitanias do portos, ospcciatmonto 
qualiftoados para. asso fim; 

20, pelos matricubdot1 para. a marinha. 
marcante, bJ•aziloiros nato3 ou n~turalí;o:adoa 

·da. mosma idade ; 
3", pol11s cscol.'UI de n.prandiza.i marinbni· 

·ros, do aal!orJo com as lois em vigor, indo· 
· pondeoto de sorteio. 

Art. 2.° Cada cnpitani:~. concorrer:\ com 
um cootiogeoto de sorteados correspon.Jeotc 
·e proporcional ao numero dos qualitlcado~. 
sendo esse numero lixado, 30 dias autos do 
sorteio, pelo MlaiHterio da Marinha, segundo 

-nl! -necessidades da Arma.da, 

DA QUALIFICAÇÃO 

Art. S.O Da dous em dous onno.91 a. c;:ntar 
.de 30 dias depois d11. regula.meot~ã.o de.sta 
lei pelo PotfE>r Executivo. na. súJe das ctlfiÍ· 
~niu dos portoa, se proceJerá,-d& mnneira 
inr,-& ladi~•da, 11 qualificação dos que dev'-'m 
.compor, na fórma do -art. i", a . li.it.l geral 
para. o sorteio. 

Art. 4.0 o processo da. qnall!lcação, que 
deverá dur.w 40 dla.s ~;eguldos, serll. dirigído 
.IX'r uma commissão composta do capiLão do 
porto, como presidente. de um official raror
mado ou bonorurio do exel'Cito ou d" ar
mada, ocmeado pelo Ministerio dl Muriolla, 
·• de um m~mbro do Co!lselho Mnnieipal ou 
lotendeocla, designado pelo prcs!Jeute da 
mesma Manicipalidade. 
· · Arti. 5. • Todas 3.9 decisões da. CQmmissão, 
iuclulndo · ou excluindo cidadãos do alillta· 
mantO, serü.o toinada!l pvr mo.i_ol•ia .de vutos 
o coostario do uma aetu. goral lavrada em 

.-ltvro espeoial peJo secretar-io · d·~- -oapitani~. 
quo.será o sooretario da -commteáão,:_não po-

5~, os ecclesbstieos o os mfnist·os de CJUU.l
quor rcli~tiiio ; 

Art. 7." Para J'a:.:or• a ina~rip('ão d01J que 
na. t'ót•ma do n. l dv at>L l"tlovom sor qu~· 
líficados, o prc~ideo t:l d:l commissão, 20 
dialil antos de suà insto.Ua~õ.u,nom(.>!l.t'á tantos 
agentes recenseadores quanto~ fo1-em 'nc
C\lSSíll"io.~. 11cuuo qn<l a. in~l·i pçãJ dos do quo 
tçata. o n. 2<> so fa:·á. s )gundo as no ta~ om
c!Jics t'~.~roeci•hs p:!las rep Lr~tç.õ~s comj)O" 
tentes. . _ . 

Pa.ragrapho no i co. ~~~sas ro~onseat1ot•cs so· 
rã.o rcspon:Jat>lliza•los quando não ap-resén·m. 
rem em tempo as listas tl\l inscr.pQôf;S a. sou 
cargo, on qnand J delxa.rom do insaroovt!r in· 
dividuo flUO u d11v-ogso SOl', ne. fól'llla tletur· 
minada. 

Art. 8.B A c~mmiss!io po~iri zti autórldll.· 
dos poli ~iaea dos Eila.d~ toJ:~ as inft'mna.· 
çõoil o e3ela:·n.!lment.os ncccsurios á. bJa iil:-
eeuçã.o desta lai. · · 

Art. 9.o Terrninldo~ os tra.ba.lhos do alia· 
tamcnt.o, s'.!rá oste publíc:ulo p~li. imprensa, ., 
na fórm·\ de e•lHa.l, om qu.) serão convidados 
os inL·.!rO>s:Wo~ a \' Íl' f.tZ•.lr suas :rJ.:la.m:içõos 
dcnt,·o de 21 dtl!l, a.pó; a pnblíelciío com· 
plo~a da qualificnção, · 

Pa t'.l.:; ra.pho unico. Ess) <lJUal sorá. àf'· 
llxl.lb tamuem n~ port:~. do oJilloio em quo 
funcci,aw a junt:\.. · _ 

At·t. w. O inooripb só podcr•á rcqunror a 
sua. exclusão da. qu:dillcaçãu, além dos C.uo11 · 
est·t.bGlecldos no m•t, 6·, po\' algum~ das 
t~eguiotc$ . razõc~, sa,isfactor·ia.monto, pro-
vada: . 

I•. Sol' mcnvr di) 18 nnnos o .m~lor .- ?.' 
do ::t5 ; • -~ 
~. .Nio ser braziloirJ n 1.to ou .n!l.tlih\ll• .·. ' 

z:1do. · . - · ·r,r~ ; .... _. 
Art. 11. Rccoi,Jldas to:las. as pc~J~,~~ - -~

roelamantes dentro tio 11raz, Jilonéiouaill)~ . : 
rounir·S9·ha nova.mente a · cómmi8.iW>'·-dn· :./. 
ranto o temp1 que r~.~r · nacossarlo~ . pajoa. i~, 
julga.l' cada. um~ da.s roelamações · apr,u~n~ . ·)~ 
tada:~, pubhca.ndo-sc, dia.rbmento, o ros~l:-. :::-
tado tle suas doclsõos. · . · : · . __ ·. >·: 
Ar~. 12. D:Li dcH!mra.çêíos da.· cómmiB$~ . ,; 

intlererlndo as rriclartlaÇõe~ dos ·quaUitéadOJ~. -~~7 
dar·!fe·liB. recuroso volunt!Lrio pa.r.'l. · 9:' ~~iz ,,~ 

:~ 

· .. ;.· 
- . " 
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substituto federal, dentro de cinco dias, a 
contar da publicação elo despacho da. com· 
mi~são, enviando-se ao mesmo juiz todo o 
processo e documentos que o instruirem. 

Art. 13. O juiz, l'ccebondo os recursos, des· 
pacha.rá cada proco~~o sopa!'aflamente, de· 
volvendo todos o 1 potp~is c documentos á 
commlssfto qualillcndoru, afim de fazm·om-se 
as modifimtçuf\s ordenadas, dspois de pnbli· 
ca.dos pela impren!!a. . 

Art. 14. Julgados dofinitívamento todos os 
recursos, foitas a.~ a.ltArações de accol'<lo com 
o vencido, Sémt a qualillcaçiio lançada em 
livro propl'io, abeL'tn, rubl'icado, nmnel'ado e 
encerrado pelo pl'Csidonto da junta1 o dcJia 
deverá constar: o nome, sobrenome. filiação, 
idade, estado, p1•ofissão, log:w do nasci· 
manto, domicilio o sig[Jaas physicos do cada 
um dos iuscriptos, guardnndo·so em tudo a. 
o1•dem oumel'ic<~.. 

Art. llí. Em tpdos os termos do processo 
de qualificação a ju[Jta só :poderá. funccion•~r 
com a presen~a de todos os seus membros, 
dando·so immooiatamontc a substituição dos 
que por qualquer moth'o ficarem impe
didos. 

DO SOltTE!O 

pubUcacão, pa.t•a. iatm·poreru a.s suas recla.• 
maçue.s e allega.rem as isenções previatas 
nesta. lei. 

Art. 20. Se1•á isento do se1•viço da ar· 
mada, depois do sorteado : 

1°, o que sa achar comprehcnclido nas dfs. 
posições do a.rt. u" ; 

2", o que tíYer defeitos pllysicOJ'I ou enfer
midade que o inha.bilite pa.l'a a vida. do 
mar; 

3°, o quo a.lim~ntnr ou educar . . orpbãos 
seus il•mãos, menores de lG annos, ou ser
vh· de unico ampa.ro a. irmã. solteira. ou 
viuva., <JUC vivc1• em sua compa.nhia ; 

4•, o filho unieo que viver em companhia 
tlo seu pae ou mãe, viu vos ou valetudioarios, 
e na falta daqueUe o genN; 

5°, o vinvo quo, tendo filhos menoras, os 
eduque e llliJDente; 

6~, o que já. tiver.irmãn em eff'eotivo ex.et-
cicio no exel'cito ou na nrmad&, ou aqueUe 
cujo irmão ha.ja. fa.Uocido em combate ou em 
consequenab. de lesão ou desastre, prove· 
niento elo serviço, ou se tenha inutilizado 
nas mesmas condições ; 

7a, II.S praças dos corpos policiaes dos Esta.· 
dos, emqua.nto enganjada.s. 

Para.grapho unico, Em caso de guerra não 
A1·t. 10. T1•inta rlias depois de tarroinn.dos serão observadas a.s isenQõeB dos ns. 1•, ex~ 

os trabalhos da qualificação, em Jogar, dia e ceptua.dos o~ chetes de repartições, e 4° do 
lwra. préviamrmte designados por erlítal, se art. ô", e õ• o 7~ deste artigo, 
realizará, da modo publico, o sorteio pelos Art. 21. A' proporção que as :r"cla.maçõos 
nurnoros correspondentes MS nomes dos forem sendo l'ecebidaa, a oommissão irâ. 
insoriptos na lista. geral do. qualifica.ção, at~ dcllas tomundo conlwoi.rnento, defori:odo ou 
complotar-so o contingenfo fixado pelo Minis- indeferindo, conforme a prova. o.presontad&., 
tario da. l\fnrinlla. sendo todas as suas deliliaraçõas publicadas 

Art. 17. Além do contin{!'onte de sorteados pele. imprensa. 
que cada capitania deve fornecer, segun<lo Art. 22. Das dolibcraQões da. commissão 
a proporcionalid<:.de estabelecida no art. 2a, haverâ. sem1.m~ reeurso volunt3.rlD para. o 
serão conjuncta.monto sort.cadoí! cidu.lãos, em juiz federal, mterposto dentro de cinco dias, 
igual numero, os quaos COll~tituirã.l) a list" a contar da publicação du lles}Hcho da. junta., 
dos supplontes para preenchimento das que da.rá ao juizo todos os esclaMcimen&ias 
vagas, abertas pelos dispensados legalmente, que lba forem exigidos. 
por forr;u. do alguma. úas isenções do art. 21 Ar~. 23. Depoi~ de julgados todos os re
e das que occori•crem durao te o intervallo cursos dentro de um prazo razoavel. o jnlz 
de um sorteio a outro. remetterã. os }lrocessos â. commissão de sor-

Art. 18. A commissiío da sorteio compor- tolo, feita a publicação pel~ imprensa. dos 
se·1la do :twosidente do Conselho Municipal respectivos despachos, atlm de l!e fazerem, 
ou r~tendencia, como presidente, do capHão na. lista dos sorteádos, as alterações nacos· 
do porto. e de um ofllclal da IDlWlnba. mar. ~1·ia~ segundo o ~oncido. 
eante,.designu.do J;ll'llo Minlstol'io da. Mal'inha. Art. 24._ O pt•esidente da. commiisão, re-

Pa.ragr<~.pbo umeo. Com relação ao modo cabidos todos os recursos do Juizo Federal, a. 
dó dclibcra.r o quanta d. substituição de a.l- quem devem ser a.t:rootos, fei\a.s 8t8 au...,. 
gum membro da commissão, observar-se-hão rações nec~;a.riaa de accordo com esses d~ 
os a.rts. 5~ a 15. pachos, mandará. affixar nas portas do edi-

' Art. 19. Terminado o sorteio, o presi- lioio em que funccionar a. comm.issão um 
dente mandará. lol' os nomes dos sorteados e edital, que serlt ta.mbam p11blica.do pe~ im
pubH~l:os-ha pela imprensa, em edital, que prensa. convidando todos os sorteados a com
s~r.ll. tainbem a.mxa.do na poL'ta do edtdcio parecerem, dentro do prazo de 20 dlas, li 
em ·que funcc!onar a. junta, ma.rea.ndo-so aos Capitania do Porto, para. o BOl''Viço da ar. 
interessados o prazo de 15 dins, a. conta,r da. mada.. 
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Art. :25. Os sorieados que compa.recerem se ter in validado nelle.: ·"'.t9r.i as seguiri'ies 
serão sujeitos á inspecção de sa.ude e, !JÕ de· vantagens: · • ·· . 
pois de julgados capaze~. ficarão sujeitos á 1", preferencia.· na a.dmiss!o a qualquer 
disposição do Quar~l-General da Arma.da., emprego publico para. o qual tenha a. neces· 
doTeudo sómen~ perma.nece1· na. escola de saria. idoneidade; 
ma.rinbagem os que nio tiverem· habilita,· 2~, isen{lã<> do· impostos, matriculas ou 
çõos para. o embarque. taxas . relativas ao exeroicio da prodssão 

Art. 26 . Os que, sorteados a chamados, ·maritirua, dur•ante einco a.nnos; 
na. fórma. supra. referida., não se apresenta- 3~, gratuidade do matricula· e de tituloll 
rem dentro do pl'azo legal, ou não f<1rem pal'~ si, ou para seus filhos, nas ~colas pro· 
eneontrados no loga.1• onde otncia.lmente fissionaes do Estado; 
oon·sta terem seu domicilio, serão conside· 4"', direito aos benetloios de uma. cai:ia de 
radoil desertores o, eomo taes, sujeitos áS invalidas, instituid& mediante eontl'ibuiçio 
penas do art. 116 do ~igo Pena.l da. Ar· das llenellciarios e com o auxilio do Es· 
mada. ta.do; 

Pa.ragmpllo uaico. Nestes casos reserva.-se 5•, o direito· de contar o tempo de· acrviç() 
ao3 sortéados o dil'eito de recurso, antes da. p~ra a,. aposentadoria. no emprego civil o 
applicacão tla. pena, para. o juiz federal, quo pelo dobro; si for do oa.mpa.nha.; 
decidirá em unica e ultima. insta.ncia. &a, concessão do torronos do marinha; a. 

Art. Z7. Julgado o sorteado como de.gar- titulo gra.tuito, com direito de transferencia 
tor, o capitão do Porto providenciará no sen- a.· viuva.a e a orpbãos, nã.o· podend", porém. 
tido de sei.' elle capturado, reco1'rendo ao alienar. 
commando das forças federa.es, ou ás anta- Paragrapho unico. Nos coatractos de 
ridades locaes. obra.s pnbllca.s e a!'rcnda.mentoa de estradas 

Art. 28. Quando· o sorteado tlzer parta du de ferro que o Governo tiver de celebra.r 
guarnição de navio llt<azilejro, se 'fa.nisimul· estipula1•-so-ba clausula ga.r4ntidora dapre· 
taneam&nte ao capitão ou mestra e ao ao~'- fetenoi~ estabelecida no n. l d"oste artigo. 

DO TEMPO DE SERV~O 
tea.do 11" intimação para desembarque, des
ligando-se assím o sorteado de todo· o 
compromisso em virtude de seu on8aoja-
mooto. A1•t. 33. Os sorteados servirão dUl·ante 

Pa.ragra.pho unioo .. Ha.vendo desobedienoia, dous annos D!l. activa, passando, findo ooto 
o capitão ou· o mestre do navio ser~!. multado, prazo, para. 31 reserva., da onde,a té a. idade de 
procedendo·se á oa.plur~ do sorteado. 40 a.nnOB, poderão, em caso de guerra, ser do 

Art.- 29. Qulllldo o sorteado 4zel' parte da· novo cha.mu;dos ao sorvioo activo d a. ar· 
equipagem de na.vio 6Btrangejro. êr· notiflc~~o- madt~.. 
ção se fa.r4 igualmente aos eonsules respe- Art. 34. Nenhum ~ortea.do, em tempo da 
c1ivoa, l'equis.ita.ndo·se o seu immedíato des- paz, pode1·á aol' obl'lga.do a. contlnuar em 
embarque. sorvi~, depois da tal' completado o pt'a.zo de 

Si este não ror efi'ectuado ou houver ton- dous an.nos, podendo, eut1•eta.nto, Stll' c~n· 
ta.tiva de desobedioncia, pí\ra. subtrt•hil~a: ao- ·servados os quo o 'luizerem. por tempo m· 
cumprimento da. lei, com alldiencia·1Jo agente ·determinado, a.lé a 1dade do S5 a.IUlOS. 
coiiBular, proceder-se·ba. á. busca. e captura. í Art. 35. O desligamento se dnr4 u;.offio~ 
do soritta.do como so tOra desertor.. ·c, caso não ~o dê, o engaJado o impetral'â ao 

Al't . 30. Os sorteados jul~s on.paz~s quartel.do·commando gel'a.~ da. arinada, me
pela inspecção de saude e que nao allegarem diante requerimento, que será, nos Esta.d:os. 
a seu favor nenhum• das isençõea esta.bele· ancaoúnbado polo capitão do porto;· ou pelo 
eidas, considoram.ss desllgatl.os de· todo e · oommandante dM !orças. ou navio em que 
qualquer C?mpromisso-pa.rticulal", oolltr~O' &3rvir o•l7equerente. 
a.o cump.rtmento• do se11· dever· aoDAJt1t11- . ·.-tr't'; 36 .• No tempo. de servJço'níO se ®nta. 
ClODí\1, . • , aos POrteadOS O tempo díJS· llcetiça.s' que· ti• . 

Art. Sl. o- soríeado•. que, _ dopotS d~ Jlll• ,varem obtido, 0 .. do cumprimeoto. de .88n· 
gado apto. parao servuj;o, nao.quioor moor-. te~,;ça. e· 0 de.;defe~• devendo a; contagem 
porar-se, ou me~m~ depor de ter 31sse!'~o tev começa: no aoto da assentn.r praça- o sor· 
praç_a,qutzer exmnr_·se desaa. obr1gaça.· o; . o teado nos•eoJ118s·de"·ma.'J1lnha . · ' · 
tara dando um. sub!Utu~. per CUJa.• de8- • . 
erção se responsa.biltz&· durante• o pltlmeiro Dos RECU.R.SOS 
a.nno. de ~er~iQO. · 

Art. 32. O sortea.do que houver servido 
na. armada, •JOm bom oomporia.mento, du· 
tanto o tempo a que por lei . tot obrigado, 
ou obtivel' excúsa. do servi<:<>: militar por 

Vol. 1 

Art. 37. Da.r-se-ha recul'So voluntário~ 
com eft'eito suspensivo : 

1. o Pa.t•& o juJz stzbsututo feder1•l : 
i 1 
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a) do daspach0":8a. commíssão de qua.Iift
ca.ção, mantendo no alistamento o inscrlpto 
que se julgai' indevidamente qualillcaào. 
. 2. o Para o juiz federal : 

b) do despacho da commissão de sorteio, 
não julgando provada qualquer das isenções 
dos arts. 6 e 21, a.Uegada pelo sorteado; 

c) do acto da. autoridade que julgar o sor· 
toado incurso nas penas do art. 116 do Co
digo Penal da. Armada, segundo a disposição 
do art. 27 desta lei. · 

Art. 38. São competentes para. recorrer: 
l ". o Pl'Oprio qualificado on sorteado ; 
2°, seu pae, 'tutor, cul'ador ou parente 

proximo. · 
Art. 39. ·A petição ue recurso deve ser 

asslgna.da pelo proprio, ou por quem o possa. 
representar, de a.ccordo com as disposições 
o.nt!')ríol"cs, ou por qualquer cidadão, caso o 
recorrente não saiba. escrever, devondo sel' 
ll.irectamento dirigida á auto1·idade a quem 
S'e recorre, sendo acompanhada de do· 
cumentos o inf()rmações, dentro dos prazos 
estabelecidos nos arts. 12 e 20. 

Art. 40. Todo o procCBilo de recursos, pe
tições e mais documentos, bem como as re
clamações feitas perante a commissão de 
qua.litlcnção e sc:!'teio, estão isentos de scllo, 
taxas, emolumentos ou custas. 

PlSPOSIÇÕES GERABS 

Art. 43. Quando julgar conveniente, po
det>á. o Governo, para. preencher os claros do 
exercito, estender a. qualificação e o sorteio 
a. todo o pau;, obe.dooendo-se em tudo ás an
teriores deJjberações desta. lei e mais ãa ~ 
guintes disposições: 

A-Em cada. munícipío haverá. umajuntl. 
de q ualiftca.cão composta. do presidbnte do 
conselho oa intendenaia, como preeidente,do 
juiz municipal, de }>az ou de districto, e do 
promoto1• publico, dando-se- recUl"':lo volun
tario de todas as dolillorações da junta para 
o juiz de direito. 

B-Julgados todos osrecur~os e feitas a.s 
necessal'ias alterações na qualificação, se
gundo o vencido. será o ~Hs,amento, com 
as fo1·mn.lida.des do art.l4, passado pa.l'a. li
vro especial, do qu ~1 .se ~ira.rá cópia que 
será remettida, em tempo breve, á commi&
são de qUI!trata o art. 18. 

C-A eommíssão da. 63.pital do Estado; on 
da. séde da. capitania. do pol'to,ma.ndal'li trans· 
crever em livros especiaes todas essas listas 
romettiJas pelas conuuiss008 muoicip<U*', 
guardando-se a. ordem numerfca iniciada. na. 
qua.lifi.cacão procedida. pa.ra o sorteio da. 
armada. 

DA n.E8EJWA D~A commissã.o de sorteio será. a. do ar- · 
tigo 18, augmentada de um offlcial reror

Al't. 41. A reset•va. 1)ara o serviço da. ar- mado ou honorario do exarcito,nomea.do pelo 
ma.d•~ !lerá constituída Ministerio da Guerra., devendo cnda. Estado . 

}o, 'Pelos sol'teados que completa.rem 0 inclusive a.s eireumse1·ipç-.)es oomprehBndidas 
tempo do }Jl'aça; · nas ca.pitlt.oias do purtos, coJleorrer com um 

2°, pelos (lUalificados a.!nda. nao sorteados, numero de sorteailos, anteriormertte deter-
até a idade de 411 ann<Js; mina.do pelo Governo e proporcional a" 

Para. cumprimento d(>.sta disposüfio, a numoro dos qualificados. 
junta incumbida de alistamento,por occasião Procedendo~se ao sor·teio geral para o 
lla revisão, tfaSil:\dará. pa.J•a um Uvro es- exercito e armada. serão oscolbidos, de pre
pecial, aonveníenternente aberto, numnrado fere~cia., par~ o :serv]ço desta, os que tiverem 
n · rubricado pelo presidente, os alistados pratica ~ VJda. ~o mar e par~ ella mostra-
maiores do 35 <\DDos- rom ma.ts aptidao. 

3", pelo pellsoal da' mal'inha. mercante na· ~-A~ém da.s ísençõ~~ dos arts. 6 e. 21, 
ciona.l nãoqua.lifica.do. serao dtspens~dos,.depOlB .de sorteado~: . 

Havendo necessidade de acr cha.mado a I. o, o pro~rietariO, adminJstrador ou fettor 
~ol'viço o pessoal da. marinha moreanto. com- de cada fu.bnea ou fazenda. rural, que em-
prelJendláo na. reserva., obsel'v&r-Be·ba,tanto pregar dez ou ll!ais trabalhadores; . 
quanto possive1, a equiparação de {uncçõss 2.o, o :filho umco do lavrador ou um á. sua 
:nH1~tivamente á "rmada. escolha ; . 

. · .. 4 • . 3.0, um vaqueiro, ca.pa.taz ou feitor de 
Art. . 2, o. Oove~n~. quando M necessl· fa'Zellda. que produzir 50 ou mais cria., por 

dades_da. patrH~ o exigirem, podorá eharoat• 
a B!Jr.vlço actívo a resel'Va., mediante sorteio, 
do vendo, enti•ataJlto, preferir .dentra os .sor· 
teados: 

1°, OI! aolteil'OS; 
2", os viuvos sem filhos; 
3."• os co811dos .sem fllhnll: 

_ .rJv, os ea~ado::: r1 110 ,. iVt'J't'm sep<ll'ados do 
~L taS lU ldltUl'l't:, 

a.mw. 
Art. 44. O Miuis~ro da. Gll(u·ra. tendo de 

mandar execuia.r as disposi~ do a.1•tigo 
a.nterior, oftlcia.rá aos presidentes e goverua.· 
doros dos E-stados, pedfudo·lhes que forneçam 
as juntas municipaes. dez dias antes da 
ins\aUaçâo dos tralm.Ihor.uo alis\amento, a. 
lista. dos bra.zileiros na~~ ou na;turalizadOl', 
t'ellidt.mtçs noi va.l'ios muuiclpios de cada . -
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Estado, de 18 a. 30 a.nnos de idade, ,nã.o com
prchendidos nas isenções dos arts. fio s 21. 

Art. 45. ós fuoccionarloa publicos que 
proporcioo.!U'em ou taeilitarem motivos de 
eulosão, isenção. oa dispensa., que. directa 
ou indirectamen~. possam obsta.r a submis
são do inscripto, quando sorteado, serão 
respoDsabílizados e pasi!iveis de pen:J. de 
suspensão do emprego pelo tempo de tres 
mezes & um a.nno. 

Art. 46. Os membros das commissões de 
qualülcal;'ão c sorteio respondem criminal· 
mente pelas omissões e faltas commettldas 
no cumprimento de suas tunccões. 

Art. 4.7. Qualquer pessoa. qne se negar a 
dar aos reeeruniadores ou ás au~ridadea 
competen~s a. lista dos indivi<luos sujeitos 
ao alistamento e que habitarem em sua 
companhia, será mul'~da de 5tJ$ a 150$000. 

Art. 48. Todo aquella que oooul1ar em 
sua. casa algum s.~1·teado, para impedir que 
sente praça, ou obstar quo se apresente ~ 
&u kJr.idade CJmpe,ente, no tempo marcado, 
sará. pasalvel da multa. de 100$ a 300$000. 

Paragrapbo unioo. A cobrança. das munas 
se r.t.réi executivamente, em virtude de or
dem superior pela Fazenda Fedeml. 

Ari • .49, Todas BS multa.s poderio ser com· 
mutadas, pelo juiz da. execução, em prisão 
simples, que não exC!OOerá, no primeiro caso, 
de 30 dias e, no segundo, de 6D, rtuando os 
oxooulados não puderem pagar a. contribui· 
ção imposta. 

·A1·1.. 50. Ficam abolidos om totlas 11S de· 
pendencias do Mini~terio da. Marinha. os ea.s· 
lfgos coi•poraes, eliminando se a-aoLJLHA
do quadro das penas oorreccionaes estatuidas 
pelo an. 5<> do Codigo Disciplinar da Armad~ 

Interiol'GS os creditos cztraordioarios ncci:ls~ 
sario~ para. pagamento de subsidios aos Depu- , 
tados e Senadores e de despezas de ordem 
material, durante o periodo da actu~l sessio · 
extraordinaria. , do Congresso Nacional (2-
discuasão). , 

Em seguida. são successivamente posWI! a. · 
vo;os e approvados, em 2-- discussão, os se· 
guíntes artigos do 

PROJEOTO 

N. 4-1004 

O Congresso Nacional decre'ta: 
At•t. 1 ,., Fica o Ppder Executivo auiori· 

zado a. abrir ao Ministerio da. Justiça. e Ne
gocias Interiores os creditas ex~ra.ordina.rio!. 
nec9llilarios para pagamento de subsidios aos 
Deputados e Senadores e do despezas de 
ordem m&terial, durante o periodo da. actual 
sessão e:draordina.ria. do Congresso Nacioaal; 
convocada par decreto n. 5.093, de 28 de 
dezembro de 1903. ' . 

Ars. 2. o Revoga.m·so a..i dispoaições em 
contrario. · · 

O Sr. O~uutlano do :Na.8cl• 
uaen to (pela ordem)-Sr. Presidente, poço 
a V. Ex. so dign~ consulta.1· a Ca.sa. sobro si 
conoodo disponsa do interstteio, atlm de qae 
o projooto ouo acaba do sor votado soja 
incluido na. ordem do dia. da proximu. 
sessão. . 

A Cama.t·a, sondo consultada., a.pprova. o 
requerimento do Sr. Deputado Ca.ssiailo do 
Nascimon &o. 

E' annuncia.da a votação do projecto n. 5, 
do 1904. autorizando o Podot• Exocutivo a 
abrir os necassa.t>ios creditos para po.ga.:
mento das dospBzas oriundas do íra.tado coo~ 
eluido em 17 de novembro de' 1903 antL•e os 
plenipotcnciarios do Brazil e da. Bolivia, e a. 
dar outras Pl'OVidcncia.s (2a discussão); · . 

.Art. 51 . Os agentes rooonsea.dorea de que 
ira.ia o art. perceberão uma diaria. de 6$, 
emqaanto durar o serviço de que forem en· 
carregado~, devendo o Ministerio da. Marinha O 81•. Casslano do Na•el- . . 
marcar o nuiJlero delles em cada. uma. das 10en'to (pela ordem)-Sr. Presidente, an
('.apttanias, confurm111 a. densidade, numero tes de votar a Camal"O. o projeoto 11. 5, desta" 
de suas populações. a.nno, que confere ao Goveruo a.utorizaçüos. 

~ :izad deoorreows da a.p_provação do tr~~otadó de 
Art. 52. l!!' o Govet•oo au.or o a abrir Petropolis, devo rle~a.rar . á Ca.mara. . qne 

os creditos neaessa.rlos á. execução da pre- as Commí88Õe8 reunidas de Of9&11l&nto' e . : 
sente lei. . Gonstiiuiç&o, Legbla.çio e Justiça teem a.l· 

Art. _53. Revogam-se as dlspoaições em gumas emendas a. ofl'erecer ao meamo P.ro; 
contrat"IO. . jooto. Como, porom, estas emendas, sendo· 

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1904.- das .commissões reun~da.s de ·Legtela.çâ() ,e 
11ffMio C<ma.-A' Commissão de Ma.l'inha. e Justtça e O_rçame11to, mdependem· de pare· 
Guerra cet> que na.o retardara de P~odo a.lgum o · 

' a.ndam&nto dos trabalhos da. Cama.ra., re•. 
E' annnnciada. a votação do projeoto n. 4, sél'Vo·me · para, em 3• discu88áo; em nome · 

· tle 1904, a.uioriza.ndo o Poder ExeeuUvo a. destas CommisSÕeS, vir otl'ereeer á. Gamara. 
ab1ir no Minisiorio da. Jm1tiça e Nagocios osiaa em8Jldas dtrque me venho referindo." · ., 
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Peço, pois, rt Camara. que haja, em sua 
alta sabedoria., de votar o projecto tal qual 
está, por isso que oa votos dados actualmente 
não nos obrigm•ão a não acceitar re.tuqucs 
ou modificações no projccto que foi oiTo
recido. 

Era. osta. a declaração, que, em nome das 
Commissões reunidas de ÜJ'Çtunento a de 
Legislação e Justiça, ou me sentia na neces
sidade de fazer para prevenlr objecções e 
adverteneia.s futuras. 

Era. o quo ttnha a dizer. 

O Sr. Enéas lUaJ."tins (pela 
oJ'áem)- Folguei irnmensa.mente de ouvir 
as valavras que acabou do Pl'uf~:~l·ir o il
hn:.;·a.do e eminente leader da maioria da. 

Como Ol'gão huroildo (t~(io apoiados) da. ban· 
C<~da. do Amazonas, tenho algumas duvidas, 
~té sob o ponto de vista. da. votação do pro
jecto que está. sujeito á cons[dera.çã.o da 
Ca.sa.: ia. mesmo pedil• a V. Ex. que fizessil a 
votação por partes, p1n•que entt·e as autorl
za.cões da.das ao Governo figuram algumas 
para nomear funccionarios. 

Não sei si no l'eglmeu mLts lato das auto
rizações podíamos chegar a tal ... 

0 SR. THO!tlAZ CAVALCANTI- Muit(l bem. 

O SR. CASBIANO no NAsciMENTo- A no
meaQli,o de funcciont~.l'ios foi sempre a.tLri· 
buição privativa. du Pod.or Exeoutrvo ..• 

UMA. Voz- E' uma. <tttrihuição do a.dmi
nis tl'éldor. 

0 SR. CASS!ANO Do NASCIMENTO- .•• U pol' 
isto fiz uma deolal'ação preliminar ptwa pl>e
venir objccçúos fuLui·as. 

O S&, ENf:AS MAR'l'lNS- E foi por isso que 
eu disse quo folgava. do ouvir a. declaração 
de V. Ex. e que o p1·ojeeto será emendado. 

Não poderia absolutamente suppor que 
este projecto, aberta a sua discussã,u lwntem, 
hontem mesmo fosse encerrada sem del!a.ce. 
Por motlvo de molastia, como tive occasião 
de comm•lnica.r, nã.o pude estar presente 
para. apresentar um .substitutivo. 

De maneira nenhuma. recusamos ao Go· 
verno os meios de que necessite para dar 
cumprimento ao Tratado de Petropolis, nem 
restringir por fórma alguma. as autorizaçõ s 
de que ~lle necessita simplesmente para 
administrar pl·ovisoría.rnen~.e a 1'eg1ão do 
Acre até que o Congt•e;so tenhl resolvido 
deftniti v amante sobre o caso. 

Desd.e, p().rém, que o ,Ilustra lcadsr da 
maioria. da Casa acaba de faZt'l' a. decla.ra.ção 
que fez,simplesmeote por um dever> de cohe 
rencia venho ·declarar á. Ca.mara quo nós vo
tâmoa e13te projecto unio&mênte como.auto. 

rização ampla ao Governo pam cumprir o 
Tratadod6 Petropolia e adminis1ra.r proYiBOo 
·üJ..wente a. re.~~:íão do Acre, até que so tenha. 

resolvido sobra o ca.so. 

O Sx·. Cu.ss.iano do lV~
mento-Perfeitamente c é este o ioiuUo 
da. ml"nso.gem. 

Em seguida slío succeasivamf'nte postos a. 
votos e a.pp.'Ovados em 2 .. diseussãG os ae
guintes artigos do 

PROJECTO 

N. 5-DB 1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1." Fica. o Puder Executivo autori

zado: 
I. A a.hrir os cr~itos ucoossarios ~ 

pagamento da.s dcspezas oriundas do kata.du 
conclu1do em 17 do novembro do 1903. entre 
os pleuipuienciarios uo BrdZil e da. Bolívia. 
pot.lendo fazer pa.l·a tal fim as necessa.Jias 
ope1•açõe~ de cre.Hto, inolllSive emitür ti
tulos da. divida. public.1. de 3 ~~ de jlll'OS c 3 ,. 
de amortização annua.es,e contr-.-hir empres-
timo do fundo de ga1·antia inslituido peta. 
lei n. 581. dQ 20 de julho de 1800. 

H. A prover, provisoriamente, sobre a 
organizaçã<1 admi"í.stra.üva. o judiciaria, bem 
como a arree.Ldação das rendas da terri'torio 
reconbecl ~o-bruzileiro por aquelle tra.tado, 
eominuando a colll'al•, até o seu limita ma.~ 
xlrno, a.s taxas alli arreeadal!io':! iW f.empo du 
modus -.,íuendi ajW~ta.do com o Governo d~ 
Bolivia. 

UI. A nomoar, provisoriamente, as auto
l'idades o funccional'iOS indispensaveis aos 
serviços que orgauizar. 

IV. A a.doptal' o alvitre quo julgar mais 
conveniente para a. eonstrucção da ostrada 
do ferro, em .soluqão do compromiaso assu· 
mido no art. VII do mencionado tratado, 
podendo fazel' operaçõos de credito, ou 
emissão do titulos internos ou externosquG 
fot•cm necessarios. 

V. A abrir os creditos necassar~ para 
pagamento do pessoal, mawria.l e oonstru
cções que forem precisos, 

Art. 2. o Revoga.m-se 3.S disposições em 
con tra.rio. 

o Sr. Co.ssia.no do Nasci
mento (pela ord6m)- Requeiro a. V. Ex. 
que se digne consal~r a Camara- Bi concedo 
dispensa. de intel's~icio pa.ra que este projecto 
tWja dado pa.t•a a ordem do dia de segouda
foira.. 

Consuliada a Camara, ê CODcodida a dis
p~nsa . podida.. 
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O !'S1~. Presidente - Esgotadas as 
matarias da ordem do dia, designo para se
gunda feira, 1 de fevereiro, a seguinte ordem 
do dia: 

sa discussão do projecto n. 4, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores os 
cr0ditos extraordinarios necessa1•ios para pa
gamento de subsidws aos Deputados e Sena
dores e de despezas de ordem material, du- . 

rante o período d1l, actual 8essão extraordi. 
na.ria do Congl'esso Nacional ; 

sa discussão do projecto n. 5, de 1904, au
torizando o Poder Execmivo a abrir os cre
dit JS necessarios para pagamento das des
pezas oriundas do tréttado concluído em 17 
de novembro de 1903 entre os p1enipoten
ciarios do Brazil e da Bolívia e a dar outras 
providencias. 

Levanta-se a sessã,o ás 2 horas da tarde, 

1sa. SESSÃO EXTRAORDINAR.IA EM 1 DE FEVEREIRO DE 1904 

P1·esidencia elos S1·s. Paula Gt!imartíes (Presidente), Oliveira Figuei1·edo (1° Vice
P1·esidente) e Paula Guimerües (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guimaeães ,Alencar 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Joa.
quim Pires, Aurelio Amorim, Hosannah de 
Oliveira, Fonseca e Silva, Bricio Filho, An 
gPlo Neto, Rodrigues Dori '" Neiva. Castro 
Rebello, Tosta, Bulcão Vianna, Garcia Pn·es, 
Satyro Dias, Tolentino do' Santos, Rodri
gues Saldanha, Heredia de Sá, Mello Mattos, 
Americo de Albuquerque,Maudcio de Abreu, 
Oliveira Figueiredo. Carlos Teixeira Brandão, 
Estevão Lobo, Bernardo Monteiro, João Luiz, 
Ribeiro Junqueil'a, David Campista, Car
neiro de Rezende, João Luiz Alves, Antonio 
Zacarias, Carlus Ottoni, Carv<tlho Bl'it .o, 
Wence8láo Braz, Rodolpho Paixão, Padua. 
Rezende. Bemarclo ele Campos, Domingues 
ele Castro, Mo1•eira da Silva, Francisco Ro· 
meiro, Rebouças de Carvalho, Fernando 

. Prestes, Paulino Carlos, Can .ido Rodrigues, 
Joaquim Teixeira Brandão, Costa Netto, 
Candido de Abreu. Carlos Cavalcanti, Lams
nha. Lins, Paula Ramos, Soares dos Santos, 
James Darcy, Cassiano do Nascimento, Ves
pasiano Je Albuquerque, Alfredo Varela e 
Homem de Carvalho. 

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

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Gu;nJ.arãe!!J 
(1° Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

pessoa de sua família, é obrigado a retirar. 
se para o Rio Grande do SuL-Inteirada. 

Do Sr. Deputado Arnolpho Azevedo com
municando que, por motivo de molestia, 
deixa de comparecer a algumas sessões.
Inteirada. 

Do Sr. Deputado Alfonso Costa communi
cando que, por motivo imperioso, qual seja 
grave enfermidade om pessoa de sua família, 
é obrigado a retirar-se desta CapitaL-In
teirada. 

Do Sr. Deputado Diogo Fortuna commu
nicando que, seguindo hoje para o Rio 
Grande elo Sul, por motivo de doença em 
pessoa de sua família, não pôde por isso con
Ginuar a comparecer á presente sessão ex
traordinaria.-Inteirada. 

Do Sr. I o Secretario do Senado, ele 29 elo 
mez findo, transmittindo, devidamente sanc
cionado, um de cada um elos autographos das 
resoluções do Congresso Nacional autori
zando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Fazenda o credito especial de 3:900$ e con
cedendo a reorganização da Ca':ia da Moeda. 
-Inteiratla. Archivem-se os autographos. 

Do mesmo senhor, de 30 do mez findo, 
transmittindo um autographo da resolução 
do Congresso Nacional, deviclamente sanc
cionacla, creando os lagares de contador e 
procurador fiscal nas Delegacias do Thesouro 
Federal,e dando outras providencias.-Intei
rada. Archive-se o autographo. 

o Sr. Presidente- Está finda a 
leitura do expediente~ 

Do Sr. Deputado Juvenal Miller commu- O §r. 1!1\ibeiro .,;tJun.queiira
nicando que, por motivo do mol@stia, em Peço <t palavr11. 
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o Sr. Presidente-Tem a pê\lavra vir fatigar a attenção da Camara dos Depu-
o Sr. Ribeiro Junqueira. tados. Não lhe tomará muito tempo, tanto 

O Sr. Ribeiro Junqueira
Sr. Presidente, tendo eu sido abrigado, por 
motivos independentes da minha vontade, a 
estar ausente á sessão em que foi votado o 
tratado de Petropolis, peço a V. Ex. que se 
digne fazor constar da acta que, si eu me 
achasse presente, teria votado a favor do 
mesmo tratado, visto quo estou convencido 
elo que a solução dada á ques!.ão do Acre foi 
a mais consentanea com os interesses brazi
loit•o'3. ( .ilfi.!ito bem, ?mtito bem.) 

O Sr. Presidente-Queira o nobre 
Deputado mandar sua declaração por es
cripto. 

mais quanto o objectivo que o traz á tri
buna é de sua natureza simples e em pou
cas palavras poderá ser expeesso: consiste 
apenas em offerecer, em nome das Com
missões reunidas de Constituição, Legislação 
e Justiça e Orçamento, um substitutivo· ao 
projecto n. 5, de 1904. 

Disse-se pela imprensa e ouvin·s~ em con
versas, acerca do projecto em debate. o 
sufficiente paea demonstrar• que em seu torno 
tentou-se crear uma atmosphem de ani
madversão e antip:tthia, fazendo-se acreditar 
que elle importava em uma completa abdi· 
c::tção, por parte. do Poder Legislativo, de 
suas prerogativn.s e elos seus direitos ... Essn. 
atmospllera consolidou-se em uma opposiçã.o, 
que o inculcou como um monstro, que lhe 

O Sr. Be:a.~:naJ.•do Monteiro - attribuiu a figura do uma cousa inaudita o 
Peço a palavra. nunca vista- em uma medida que, longe de 

prest.igiar o Governo, sem conseguir esse 
O Sr. Presidente-Tem a palavra objectivo vinha contribuir para a diminuição 

o Sr. Bernardo Monteiro. do prest1gio do Poder Legislativo. 

O S•·· Bernardo 1\'Jonteh~o
Sr. Presidente, communico a V. Ex. que o 
Sr. Aialberto Ferraz, por enfermo, não tem 
podido comparecer êÍS sessões de:sta Casêt. 

Ora hem. l\sse pavoroso monstro, pelo que 
tem lido e do estudo das criticas feitas, só 
o é com relação aos dispositivos ns. 2 e 3 do 
projecto em debate; e por motivo desses ar
tigos o ora,dor tem sido qualificado de «ty-

O Sr. Presidente-A Mesa 
inteirada. 

Continüa o exy.ediente. (Pattsa.) 
Si não ha quem pec:a a palavra, 

ordem do dia. 

ranno» e de «despota» nas criticas a que se 
fica ve.m referindo, e não faltou mesmo quem 

lhe attribuisse a idéa ou o in1,eresse de que
rer precipitar os trn.balhos legislativos tão 

ORDEM DO DIA 

passo â sómente pare\ obter com mais facilidade a 
approvação do convenio, pacto ou tratado 
que desafiou taes criticas, mais ou menos 
apaixonadas. 

Não é verdade isso. O orador, qu:>.ndo foi 
presente á Camara <~mensagem do Governo 
o1l'erecendo á consideração e approvação do 
Congresso o tratado de 17 de novembro, ne
gociado entre cs plenipotenciarios bolivianos 
e brazileiros, na cidade de Petropolis, não 
foi de opiniio que o assumpto des:;a mens<1.· 
gem deveria ser dividido em dous proje'3tos 
de lei, e isto em opposição á maioria de seus 
collegas da Camara, que propugnavam 
aquella idén., ent.endendo que um projecto 
deveria approvar propriamente o tratado 
em si c que um outro deveria autorizar o 
Governo a eff'ectuar as despezas decorrentes 
do mesmo convenio. 

E' annunciada a 3" discussão do projecto 
n. 4, de 1904, autorizando o Poder Executi· 
vo a abrir ao Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores os creditos extraol'dinarios 
necessarios para pagamento de subsídios aos 
Deputados e Senadores e de despezas de ordem 
material, durante o perlodo da actual sessão 
extraordinaria do Congresso Nacional. 

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

E' annunciada a ga discussão do projecto 
n. 5, de 1904, autorizando o Poder Executivo 
a abrir os creditas necessarios para paga
mento das despezas oriundas do tratado con
cluiria em l7 de novembro de 1903 entre os 
plenipotenciarios do Brazil e da Bolívia e a 
dar outras providencias. 

Confessn. que não foi dessa opinião. E dil-o 
e affirma que é um vencido, e:mctamente 
para que bem se avalie da injustiçú. com que 
o tratam ttquelles qtte, na impossibilidade 

O Sr. Presidente-Tem a palavra de deterem a mar·cha trlumphante üo pro-
o Sr. Cassiano do Nasciment'l. jecto que a.ppl'ovou o tratado de Petropolis, 

agora se vo!t:tm contra o orador acoimando-o 
O Sr. Cassia:no do Nascim Ide «despota» e «lyranno». 

mento não se propõe, depois de tantos Era sua opinião, repete, que os trabalhos 
mezes ininterruptos de trabalhosa ~essão, legislativos relativamente a osso pl'ojecto 
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deveriam encaminhar-se do outro modo, o 
que o art. 2° do projecto em debate, sendo 
consectario e loglco do tratado, deveria com 
este ser simultaneamente discutido. Mas, e 
desde que a maioria dos seus collegas pensa
va de outra maneira, inteiramente di· 
versa, submetteu á consideração delles a sua 
opinião e depois submetteu a sua á opinião 
delles : eis a histeria verídica do que se 
passou. 

Estudando detidamente as clausulas do 
tratado de Petropolis, o oraclor passa em se
guida a demonstrar que as condições one· 
rosttS para o Governo Brazileiro, existentes 
no ·terreno das compensações estabelecidas 
no mesmo accordo, são outras tantas con
dições que, constantes do tratado, já ap
prova[lo pela Camara, toem de, forçosamen
te, ser satisfeitas por nós. 

São .compensaçõas á Bolívia, pela maior 
árett de terreno que perde rara a permuta 
de territ9rios e são as despezas com a con
strucção da Estrada de Ferro do Madeira ao 
Mamo ré ; e isto sem fa lla1• ainda da inde
mnização reciproca dos dons paizes contra
ctantes aos cidadãos ac1so pre.judicados pela 
nova delimitação de f1•onteiras e das despe
zas com o tribunal arbitral que esse serviço 
naturalmente exigirá. 

E' isto o que consta da lettra do art. 2" 
do projecto em debate, e isto é consequente 
immediato do tratado já approvado. 

O art. 3o do projecto se refe1'e a faculdade 
dada ao Governo de nomear provisoriamente 
autoridades e funccionarios para o serviço 
que pi'ovisoriamente se organizar. Ot•a, é 
a isca que as criticas apaixonadas qualifi
cam de monstruusidade, quando autorizações 
de caracter muito mai~ amplo teem sido 
conferidas pelo Poder Legislativo ao Ex-
ecutivo! · 

Taes são as circumstancias que as acon
selham , e taes sejam os momentos que 
as justifiquem, e ninguem póde de boa fé 
contestar que o Legi~lativo pratica um acto 
de sabedoria cm10edendo taes autorizações. 

Demais, t·rata-se de um regimen essencial
mente provisorio, dll um verdadeiro modus 
vivendi, que prevalecerá até á proxima 
reunião do Congresso Nacional, em maio. 
Então, o objecto será amplamente debatido, 
as medidas necessarias á boa administração 
do torritorio do Acre serão decretadas depois 
de demoradamente esclarecido o assumpto; 
já sob seu aspecto financeiro e economico, 
já em sua face puramente administrativa. 

vez até abril, proximo ; o é por isso quo, 
findando esse modus vivendi em occasião em 
que não funccione o Congresso, faz-se mister 
apparelhar o Governo de meios e dotal-o de 
poderes necessarios para. administrar pro
visoriamente a nova região adquirida, até 
que uma lei definitiva seja decretada pelo 
Congresso Nacional na futura sessão. 

E' preciso que fique autorizado o Governo 
a proceder á bon. arrecadaçii.o das taxas. 
Como, por1'lm, estas taxas de destinam, pelo 
n. 1 do seu substitutivo, <t constituição do 
fundo de garantia, é bem de ver que o Go· 
verno não poderá arrecadai-as sem tal auto
rização. 

Em resposta ao Sr. Esmeraldino Bandeira, 
que pergunta qual o competente para co
brar, qual a lei que vae vigorar, responde 
o orador que a autoridade que for nomeada, 
militar ou civil, e a proposito lê o n. 2 do 
seu substitut.ivo, por onde se verá o modo 
como pensa a respeito. 

Não trata de organizar o territorio, pois 
se julga incompetente para legislar sobre o 
assumpto. O seu intuito, no momento, é 
manter a situação alli conservada, durante 
um mez ou mez e meio, não achando crite
rioso, nem convenien·te, fazer-se uma orga
nização agora e outra pouco depois. 

Os que entendem quo se não deve deixar 
sem justiça os cidadão brazileiros ela nova 
região sublevam-se e irrit~m-se. No projecto 
ê dada autorização para organizar a justiça, 
ao passo que o seu substitutivo supprime 
esta. parte, mantendo o stattt quo até que o 
Congresso possa legislar effi.cazmenté na pro
xima sessão ordinaria. 

Não se pôde estar a legislar deixando de 
parte circumstancias de facto, tempo e lagar. 

Para que organizar uma causa que daqui 
a tres mezes terá fatalmente de ser reorga
zada? 

Em resposta ao 81•. Esmeraldino Bandeira, 
que acha que o Congresso cumpre o seu dever 
votando as bases prvvisorias ou não, que 
é at~ribuição sua, affi.rma o orador sm• a 
mesma causa delegar com beses ou não. 
A obrigaçã:> é do legislar. (Trocam-se va1·ios 
apartes.) 

Declara qne não prestará, nem o seu con
curso, nem o seu voto, para organizar agora 
uma cousa que será fatalmente modificada. 

A sua opinião está express<t no substitu
tivo que offerece. Não quer dar as bases, 
porque não comprehende que haja vantagem 
em occupar-se agora o Congresso com essa 
legislação. ( Apm·tes. ) 

Além disto, o territorio ainda persiste no 
regimen domodus vivendí, persistirá durante 
fevereiro e março e, quiça, tambem durante 

O modus vivendi estabelecido entre os go
vernos brazileiro e boliviano ainda não ter
minou; elle existe e existirá até que sejam 
ratificados os termos do tratado de 17 de 
novembro. Ora, a situação desse modus vi· 
vendi não se alterará, pois, até março, tal· 

o mez de abriL Em maio, quando estiver re
unido o Congresso, se legislará com completo /I 

I: 
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conhecimento de causa, tempo e logar sobre 
todo o territo:'io. 

Em resposta ao Sr. Calogeras, que indaga 
o que se fará si, por exemplo, alguem se 
quizer ca~ar nesse tempo, diz o orador que 
si alguem quizer casar até 2 de maio, casará 
como se tem casado até agora. 

Ao projecto que os seus nobres collegas 
apresentarem organizando o territorio do 
Acré, declara o orador que lhe nega o voto, 
por não querer legislar sobre o que não co
nhece. 

A idéa que teve ao apresentar o seu sub· 
stitutivo, foi a de conciliar do modo mais 
razoavel tndas as opiniões. Si, porém, o seu 
substitutivo não otferece essa conciliação e 
si os seus collegas querem definitivamente 
legislar sobre o Acre, que o façam com os 
seus votos. 

Lê o orador os ns. 1, 2 e 3 do seu substitu· 
tivo para mostrar que nelle não ha attri· 
buições delegadas ao Poder Executivo. O 
n. 1 apenas autoriza o Governo a fazer as 
opercwões de credito necessarias a satisfazer 
os compromissos oriundos do tratado. 

Declara que a idéa da elmis,ão de títulos 
foi apresentada por collegas que criticaram o 
projecto, de modo que, acceita ella, sempre 
suppoz que arreriada ficasse a critica. 

Pondo de parte algum defeito de redacção, 
fica toda a crltica ao substitutivo circum
scripta ao seguinte : a administrar proviso
l'iamente o territorio adquil'ldo. 

Assim, quanto ao projecto, classificado 
como monstro, .a di vergencia que mantém 
com os collegas que o apresentaram está 
circumscripta ao beguinte : pensa o orador 
que sa deve manter a situação que vae ser 
mantida por força do modus vivendi até 
abril, que se deve prolongai-a por um ou 
dous mezes, até que se possa legislar efficaz
mente a respeito, por isso limita-se a dizer 
ao Governo : « Vmcê. administra e não póde 
cobrar maiores taxas do que já cobra»; li
mita a sua. acção. 

Percebe agora que, com o substitutivo, 
não satisfez os oppositores do projecto, que 
querem fazer um outro completo, dizendo 
quantos tabelliães e juizes o Acre deverá 
ter, quantos escrivães serão nomeados, etc . 
Si assim qmzerem fazer, o orador só terá 
de subordinar-se á opinião de SS. EExx. 
(Apartes.) 

Prucurou fazer o melhor, aquillo que lhe 
parecia a unica cousa possível no mo
mento. 

Podem, entretanto, os seus collegas orga
nizar um outro projecto, dizendo em quan· 
tas comarcas se di vi dirá o territorio, que 
legislação deverá ser applicada, etc. 

Respondendo a um aparte do Sr. Esmeral
dino Bandeira, que pergunta qual é essa 

legislação, diz o orador que vigora a lei da 
Republica. (Trocam-se varias -apartes.) 

Em resposta ainda ao Sr. Esmeraldino 
Bandeira, que pede ás luzes do orador a de· 
claração da legisL>ção que vigorará no ter
ritorio, por não ter até hoje o Congresso 
legislado a tal re,.peito e não assistir ao 
Poder Executivo competencia para tal, diz 
que, si se declara o territorio accrescido á 
Nação, esse territorio está sujeito á legis
lação nacional. (Apartes.) 

Dlz o orador que a impugnação fica cir
cumscripta :10 n. 2 do projecto ou do substi· 
tutivo. 

O projecto autorizava o Governo a provm' 
a organização judiciaria e civil ; o substi
tutivo Bupprime essas palavras, dá apenas o 
poder de adminbtrar o territorio até que o 
Governo legisle a respBito. 

Perguntando-se-lhe ainda com que leis 
vae o Governo administrar, responde o ora
dor que ha um remedio: intercalar no sub
stitutivo a incidente-vigorando ahi a legis· 
lação nacional. (Apartes.) 

Não acha que se deva abordar o problema 
da organização do territorio sem se conhe
cerem umas tantas cousas que são necessa
rias; é ab.,;urdo legislar sem conhecimento 
de causa 

Quem vê os paizes pelas cartas geogrn.
phicas não está apto a legislar para elles. 

E' sabido que existem duas correntes de 
opinião: uns entendem que não se deve 
deixar a Camara sem dar organização ao 
Acre; e outros entendem que se deve adiar 
o assumpto para que, sendo em maio pro· 
xtmo prestadas informaçõas pelo Governo, 
se legisle CJm perfeito conhecimento de 
caw~a. Assim se dará tempo a que o Go
verno cogite de nomear uma commissão que 
habilite, deante de estudos por ella feitos, 
u Congresso a legislar efficazmente. 

O que se faz preciso, diz o orador, é uma 
lei para cobrar as taxas depois de acabado 
o modus vivendi; do contrario difficil será 
regular aquella situação em materia de tri· 
butação. 

Si a Camara não se conformar com este 
modo de ver, resta ao orador aca,tu.r a sua 
opinião. O l!lodo de ver das commissões é 
esse que está consignado no substitutivo; si, 
porém, os nobres Deputados entenderem de
ver emendai-o, o oradol' e seus companhei
l'OS serão doceis a todas as observações, 
mesmo ás vindas de opposicionistas. 

Em sua opinião a Camara não está suffi
cientemente habilitada, a legislar efficaz
mente sobre um territorio que não conhece; 
e 6 por isso mesmo que o orador aguarda 
com acatamento as palavras de seus collegas. 
(Muito bem; muito bem. O orador é viva· 
mente cumpdmentado.) 
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Vem á mesa, é lido, apoiado o posto con
junctamente em discussão o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

P1·ojecto 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autori

zado: 
I. A abrir os creditas necessarios para 

pagamento das despezas oriundas do tratado 
concluído em 17 de novembro de 1903 entre 
os plenipotenciari.os do Brazil e da Bolívia, 
podendo fazer para tal fim as necessarias 
operações de credito, inclusive emittir títu
los da divida publica de 3 o I o de juros e 3• I o 

de amortização annuaes, e contrahir empres
timo do fundo de garantia instituldo pela 
lei n. 581, de 20 de julho de 1899 ; ficando 
consignada á reconstituição do mesmo fundo 
toda a renda arrecadada no territorio ora 
reconhecido como brazileiro. 

II. A administrar provisoriamente aquelle 
territorio, continuando a cobrar, até seu li
mite maximo, as taxas alli arrecad<:Ldas ao 
tempo do modus vivendi ajustado com o 
Governo da Bolívia e os demais impostos fo
deraes. 

III. A adopta1' o alvitre que julgar mais 
conveniente para a construcção da estrada 
de ferro, em solução do compromisso assu
mido no art. VII do mencionado tratttdo, 
podendo fazer operaçõe8 de credito ou 
emissão de títulos internos ou externos que 
forem oecessarias, nã.o excedendo 4 o 1 o de 
juros e I 12 o I o de amortização para os ti tu
los externos e 5 °lo e 112 °/o pal'a os in
ternos. 

IV. A abrir os creditas necessai'ios para 
pagamento do peswal, material o constru
cções que forem precisos. 

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

Sala das Commissões, 30 de janeiro de 1904. 
- Cassiano do Nascimento.- Jl1ello Jl1attos.-
· Dcwid Campista. - J arnes Darcy. - Gale{'{o 
Carvalhal. - Lam·indo Pita. --Luiz Domin
gues. -F. Veiga. -Urbano Santos. -F. 
Borges. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e enviada 
ás Commissões reunidas as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 5 de 1904 

Ao art. 1°, I. 
Redija-se como segue: 
l. A abrir os creditas neces,sarios para pa

gamento das despezas oriundas do trat;aLlo 
concluído em 17 de novembro de I 903 entre 
os plenipotenciarios do Brazil e da Bolivia, 

Vol. I 

podendo para tal fim fazer as seguintes ope. 
raçõe.l de credito: 

a) emittir tit•Ilos da divida publica, 3 °/0 

de jmos e 8 °/o de amortização annual, para 
o pa!!amento das reclamações previstas no 
art. II do mencionado tratado; 

b) emittir bilhutes do Thesouro resgataveis 
dentro em 30 mezes da data da sua emis
são· 

c)' contrahir um emprestimo,atê ·lS 1.000.000 
(um milhão de libras esterlinas), ao fundo de 
garantia instituído pela lei n. 581, de 20 de 
julho de 1899. 

A totalidade das rendas arrecadadas no 
territorio adquirido em virtude do mencio
nado tratado se applicn,rá tt amortização 
deste emprestimo. 

Sala das sessões, I defevereiro de 1904.-
Calogeras, 

Ao art. I o, li e III. 
Substituam-se pelo seguinte: 
Il A prover sobre a anecadação das 

r@das do territorio reconhecido brazileiro 
por aquelle tratado,cl'eando provisoriamente 
posi;os fiscaes,para os quaes commisslonaril o 
necessario pessJal, e expedindo instrucções 
quB deem as normas pa1·a se cobrarem: 

a) as t<~xas, até seu limite maximo, alli 
arrecadadas ao temno do modus vivendi 
ajus1;ado com o Governo da Bolívia ; 

b) os impostos de indu,trias e profissões; 
de accordo com as tabellas vigentes na ci.· 
dacle de Man<:'tos ; 

c) o imposto de trunsmissão de proprie
rlade, segundo as taxas vigentes no Estado do 
Amazonas; 

d) os impostos federa.es, em vig·or em toda 
a Republica. 

III. A org·anizar provisoriamente a admi
ni~tração do terrítodo reconhecLw brazileiro 
por aquelle ~ratado,, dentro das seguintes 
limitaçõe8: 

a) a adminiRtração, cuja sêcle o Governo 
designará, serà exercida por um gover
nador, civil ou miLtar, auxiliado por um 
secretario, ambos de livre nomeação e de
mi~são do Presidente da Republir~a ; 

b) o goveenador commissionará os funccio
narios imlispensaveis para auxiliai-o no 
desempenho de suas funcções administra
ti v as, definidas as attribuições daquelles em 
regulamBnto approvado pelo Governo Fe
deral ; uão poclendo a despeza. com o pessoal 
administrativo exceder de cento e cincoenta 
contos de réis, annualmente ; 

c) ao governador comper.em as attribuições 
administ1·ati vas conferidas pelo Governo 
Provi,:orio pl'oclamrtdo a 15 de novembro 
de 1889 a,.s g·overnadores dos Estados, com 
as limitações resuHante~ da Constituição Fe
deral e desta lei ; 

18 
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d) a policia preventiva e rep1'essiva será 
exercida po1• um chefe de segurança, de 
nomeação do governador, e pelod funccio
na.rios auxiliares que forem indispensaveis, 
não podendo a despeza com o material e 
pessoal empregados neste serviço exceder de 
duzgntos contos de réis, aunualmente ; 

e) o poder judiciario será exercido: em pri
meira instancia por juizes do districto, até o 
rnaximõ do quatro, creados pelo Governo 
Federal nas circnmscripções quo designar, 
auxiliados pelos necossarios cscrivilos, oill
ciaes do registro e da justiça ; em segunda 
instancia por um tribunal de tres membros, 
auxiliado por um secretario, um escrivão o 
um officíal de justiça ; 

f) o ministerio publico será exercido por 
um promotor de justiça om cacla districto 
,judiciario, onde funccionará igualmente o 
tribunal do jury; 

g) para a administração da justça terri· 
torial serão observadas, no que forem appli· 
caveis, nas causas cíveis e criminae3, as leis 
processuaes do Estado do Amazonas, compe
tindo aos juizes do districto as attribuições 
cumulativas dos antigos juizes municipaes e 
de direito, além da celebração dos casa
mentos ; 

h) os juizo:> e promotores serão nomeados 
pelo PresidenttJ da Republica, o, uma vez 
empossados ele seus c:1rgos, se .·virão até que 
o Congresso providencio sobre a organização 
definitiva do territorio reconhecido brazilciro 
por aquelle tratado ; 

i) os auxiliares da administração da justiça 
serão nomeados pelos respectivos juizes ; 

j) nas causas de jurisdicção privativa da 
justiça federal, o foro competente será o da 
seoção do Estado do Amazonas, até que o 
Congresso Federal providencie sobre a orga
nização definitiva do territol'io reconhecido 
brazileiro por aquelle tratado; 

k) o Governo marcará os vencimentos dos 
funccionarios, não excedidos os maximos 
constantei! da. tabella annexa ; aos officia.es 
do justiça e aos escrivães competirão as 
cust.1s do regimento em vigor no Estado do 
Amazonas. 

Tabella a que se refere a lei 
Vencimento mensal maximo 

Governador............ 4:000$000 
Chefe de segurança.... 1:500$000 
Secretario do governo.. l :000$000 
Juizes do districto . . . . . l :500$000 
Juizes do tr-ibunal...... l :500$000 
Promotores de justiça.. ~00$000 
Secretario do tríbnnal. 800$000 

Sala das sessões, l de fevereiro de 1904.
Calogm·as. 

Ao art. 1°, IV. 
Redija-se como segue : 
IV. A adoptar o alvitre que julgar mais 

conveniente para tornar eifectiva a con
strucção da estrada de ferro que o Brazil se 
comprometteu a fazer pelo art. VII daquelle 
tratado, podendo, para esse fim, faze1' as no· 
cessarias operações de credito, inclusive a 
emissão de títulos ela divida publica, quer 
interna, quer externa. No primeiro caso, os 
juros serão de 5 °To c a amortização de l {2 °{o 
ao anuo ; no segundo serão de 4 "lo o a amor
tização de li2 °!o ao anno. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 1904.
Calogems. 

o Sr. Neivu-Sr. Presidente, antes 
da imprensa se ter manifestado acerca do 
actual projecto, antes de ser ouvida a opi
nião dos competentes, eu havia declarado a 
mais de um amigo que usaria da palavra a 
respeito. 

Não tenho intuitos opposicionistas, em
bora pertença ao pequeno numero daquelles 
que se arrogam a li bordado de não acom· 
panhar in limine tndo quanto procede do Go
veruo;mas,jnstamente pol'que o apoio, votei, 
sem discutir, o projecto relativo ao tratado 
de Petropolis;pOI·que nesta questão de grande 
alcance, do subida importancia, é que penso 
que se podem manifestar os verdadeiros 
governistas; e nas questões importan &issi
mas de que o Governo faz apanagio e que 
até como que fazem parte do seu pro
g1•amma. 

Nas cousas mínimas, porém, de que o Go
verno, como pretor que é, não se deve 
occupar, e naquillo que diz respeito á nossa 
economia ou, principalmente, á nossa auto
nomia, tomo a liberdade, não de tentar 
impôr a minha opinião, mas de exp.endel·a 
com franqueza. 

Não venho, Sr. Presidente, discutir si o 
projecto deve ou não dar ao Governo auto
rização e si ella devesermais oumenoslata. 

Si eu me reputasse competente, si eu per
tencesse a essa i;urba dê importantes ba
chareis que, tão distincl.os, quotidianamente 
dão prova do seu sabeP e da sua inquestio
navel competencia, talvez que me arr·ogasse 
o direito de lem bral' que a nós caberia o 
de organizar o projecto, não delegando a ou
tros aquillo que eu reputo Eer completa
mente privilegio nosso. 

Podcwia em abonv da minha opinião citar 
até~' de Minist!'os que já aqui occuparam o 
Jogar de DBputa.dos. Ma> não é disso que ve
nho tratar. Qontinúoa dizer: não sou oppo
siciunist:~.-e,mais do que nnnca,haje, quando 
mesmo tivesse alguma cou~a a objectar, ca
lar-me-hia, aqui ficaria, e estaria mais do 
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que nunca para dar arrhas das attençõas de 
que deve ser credor o Governo, atten
ções que devem existir• constantes enteo os 
poderes Legislativo e Executivo para que me
lhor se comprehenJam e sirvam mutuamente 
c á patria, principalmente os seus repl'e· 
sentn.ntes. 

E a razão que ou tenho para nfio apre3en
tar emendas . nm~ ao projecto primitl vo. 
nem ao sub>tltuüvo, que aen,ba de sm• lido 
c tão lat:lmrmte fumlamonta<lo pelo illustee 
leadc1·, é funJada nn,s palrwras do projecto 
primitivo, quo dizem qu:J se tt•<itlt de mate
ria transcondental; e V. Ex. S<1bJ que eu 
apenas espio <t Constituiçfio e mal solettro o 
Regimento (riso). 

Mas, por isso mesmo quo aOnalloio o Regi
monto, é que me p:uece que o al't lO:! desta 
nossa Constituiç'ão-mirim vell.a que votemo~ 
englo_b:tclamente este projecto ou mesmo o 
substitutivo vencedoe do illustre teadc1·. 

O Sa. Jolo LoPEs--Já venceu ? 

. O SR. NEIVA-Vencedor, sMl, porque tem 
a assignatma do il!ustre leade1·, dus mem
bl'OS dtts Commissões de Orçamento e Legis
laçoão, entre os quaes figuram proemincnt3s 
representantes das bancadas do Rio G1·ancle 
do Sul, S. Panlo, Rio de Jane.ll'o, Mimts 
o do vosso proprio Ceant. emfim das b<wca
das m::iis valoro3as pelo saber e tambom pelo 
numerv, que é um coefficiente altamente im· 
portanto noste.s casos (riso). 

E' cedo que eu tinha ·tomado as minhas 
notas pa1'a me metter na di:::cussão ; m<ls 
tenho receio de que se dê commigo o que se 
conta ter-se dado com um slmlo que et1trJu 
em uma loj t de louça e tudo quebrou. 
Receio esban~alhar e:Jse:; livros que vejo em 
tomo de m1m e ... ne:;~e caso ... não dis
c.u~o. (Riso.) Noto que nestas questões po
li tiCas const:wtemente apparecem turbulen
tos desta e.;;pecie: não quero fazer parte elo 
grupo. 

Bem sei que não . estou tomando tempo á 
Camarn.; cs•ou a cumprir muito ligeiramente 
um cbver, e concorre tambem muito para 
flUO não me demore pot• mais tempo na tl'i
buna o forte incommodo que lla dias me aca
brunha, privando-me ainda hontem de estar 
ao lado de amigo::; aos qua•!s devia abraçar. 
depois do prolio eleitoral em quo foram tãó 
brilhantemente vencedore:, ; uso a}Jenas da 
palavra p::tr<t apresentar um requerimento. 
Não ha numero para se votar, mesmo o 
credito para. pagamento do subsidio dos 
Deputalos. (Riso). Accresce que In outros 
orar! ores inscriptos e eu estou a conclui e. 
Temos ainda duas horas deante de nós duas 
horas não problernatica.s, ma:;> até ;nuito 
possíveis tle }JrOl'ogação. Portanto, nestas 
condições, Sr. Presidente, ninguem dirá que 

eu quero obstruir. Não, senhores .. Vamos 
votar tudo, porctue tenho intere3se em que 
se vot0, a com<lç.at• p3lo projecto que se 
acha em primeieo loo-a1• na ordem do dia e 
.já encerrado. (Riso.) o 

0 SR.. 11Nl~AS MARTINS - 0 proje;::to que 
V. Ex. discute ainda vae á Gommissão para 
da e paeecer so bee as emenrias a prosrm tachs. 

O ~R. ~El\'A-E rL.m.1ais o Senado preten
de li.Isenttr com a clcYidn. bi'!\"UOZ<\ o projecto 
relativo ao tratado. · 

O que vonlw, ora, pedir é que constittu 
um peojecto a parte o art. I o elo project::J ou 
o a1•t. I o do substitutivo,si este vingar, comJ 
tudo leva a cret•,o que é a mesm~b con3a,ape
nas com.o accroscimo rehttivo ao empresti· 
mo do fundo de gal'i1n ti:t Institnido p3la lei 
n. 581, d.; 20 de junho de 1800, determinan· 
do que sej~ applicada á reconstituiçiio des~e 
f~mdo a renda que se arrecadar nos te,·rito~ 
rws qne, pelu tl'atado, ficaráo reconhBcidos 
como bl'azileii'os. 

Si não são estas textualmente as palav:as 
do projecto substitutivo que acaba de sm• 
l[do,é com certez'> esse o sentido.julo·ando eu 
assim dever seracceito o aetigo, quo,cspero, 
accorJo com o meu requerimento, vonlta a 
formar um projccto que set•á votttdo sem dis· 
cussão,o que mo r,arece maia ace~-tado, rell"i
ment:.tl e quiç:1 mesmo wnstitucional. (Apoia
dos.) 

Entendo que uma cousa é o tra.t:tdo e outra, 
c.o~sa é o cre<li to para. a indemnização bJ
llvtana e pétra o inicio da,s obt'<IS ... am:1. 
zoncnses ... em fim da estt•ada. de fert•o Ma.. 
deira.-~amoré, ou outr-a qu<J.lquer, que pe;o 
nome nao se a perca; outl'a cou.Ja aincia ê a 
autorização dada ao Governo par<~ pt·over os 
meios de administrar e dirigir oJ terrenos 
quirilos. 

Nestas condiçõ:Js, ~r. Presidente, é que 
apresento c.sw requel'lrnento, e acho que não 
obsta clle a coustt alguma: do mesmo modo 
porque a propria commiss1o resolveu cor
l'igir, emendar it. mão, porque o seu trab:J.lho 
era humano c precinva do um:t alteração, 
de um ret_Jque, em!lm, por m<J.is ligJÍl'J que 
fosse; aswn tambem po:le rJsolver n.r:ceit:.tl' 
a ju3'f.:J. separação que proponho. 

O projecto pó:le ser votado em primeil•o 
log~r, isto é, o que sa contém na sua pei
metra partB deve ser votado sem di;cussão, 
po:que não acltJ que e.Jses Deputados que 
em tão gran:le numero vohra.m o tra.ta:lo 
queiram negar o seu voto ao proj Jcto dB cre
dito pee.;iso pai'a ainJemniza,ção á Bolívia e 
o inicw das •Jbt'il8 d>1 estt•J.da de fert'J que a 
olla vae servil· e mais nos· unir, e que é o co
rollario de outro pt•ojecto. 

Nestas condições, Sr. Presidente envio á 
Me.>a o meu requerimento, para que' o al'é. 1° 
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do projecto ou do substitutivo constitua um 
projecto a parte. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que fallei 
apenas uns minutos. 

O SH., JoÃo LoPES-Com grande pezar 
nosso. (Apoiados.) 

O SR. NEIVA-Mais uma vez <tccentüo: 
o meu req ucrimcnto vis l~ apenas o art. lo 
do projecto ou do substitutivo, do que for 
emfim votado em pl'imeiro Jogar ou ti ver 
parecer f'avoravel das Commissõcs colli
gacl<tG. 

Repito: não tenho compotencia parn. dis
cutir a a,utorização mts pa,rtos reln.tivas 
ás org~tnizações administra,tiva, e judi
ciaria, pelo que não me embrenlio nesta, 
discussão, embora reconheça que <t Consti
tuição nos confere esse direito o que os com
petentes, que são tantos, não devem delegal-o 
ou subdelegal-o (Riso.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-E V. Ex, 
ha de contt•ibuir para fazel-o em maio. 

O SrL NEIVA-V. Ea:. sabe que sempre o 
acompanho na.qui llo ... que me é possível 
(n:·so. Múito bem; mt~ito bem.) 

. Vem á Mesa,, é lido, apoiado o posto con
junctn.mente em discussi'io o seguinte 

REQUEIUMENTO 

Requeiro quo o art. 1° constitua um pro
j ecto <1 part2. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 1904. -
J. A. Neiva. 

Comparecem mais os Srs. Stí Peixoto, 
Enéas Mat•tins, Passos Miranda, Carloil de 
Novaes, Indio do Brazil, Luiz Domingues, Ani
zio do Abreu, B~zerril Fontenelle, Virgílio 
Brigido, Francisco Sá, Frederico Borges, 
João Lopes, Sergio Saboyn., Pereira Reis, 
Paula e Sil vct, Abtlon Mihtnez, Pereira de 
Lyra, João Vioit'D., Esmeraldino Bandeira, 
Julio do 1\Iollo, Oliveira Vallo.dão, Eugenio 
Tourinho, Augusto de Freitas, Alves B:n·bosa, 
Rodrigues Lima, Marcolino Moma, José Mon
jardim, Galdlno Loreto, Correia Dutrn, Iri
neu Ivft;ch<tdo, Nol:;on de Vasconcellos, S<t 
Freil'o,Bnlhões Marcial, Cruvcllo Cavalcanti, 
·Francisco Veiga, Viriato Mascareahas, Gas
tão da Cunha, Fl'ancisco Bernardino. Lamou
nicr Godofeedo, !-Iolll'ique Salles, Calogems, 
Sabino Barrozo, Galeão Carvalhal, Costn. Ju
nior, Am<~.ra.l Cosar, Ferrmr<~. Braga, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Eliseu Gui 
lherme o Germano Hasslocher. 

Deix<m de comparecer, com ca,usa parti
cipad<t, ns Srs. Raymundo Nery, Artlml' 
Lemos, Rogerio de Miranda, Antonio Bastos, 
Urbtu10 Santos, Rodrigues Femandes, Gue
delha Mourão, Clwistino Ceuz, Dias Vieira, 

Raymundo Al'thur, João Gayoso, Thomaz 
Accioly, Edun,rdo Stud'trt, TaVltres de Lyra, 
Eloy ele Souza, vValfredo Leal, Trindade, Tei
X!lira do Stt, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, 
Celso de Souza, José Marcellino, Ma,Jaquitts 
Gonçalves, Moreira Alves, Cornelio da Fon
seca,, E:,&acio Coimbra,, Pedro Pernambuco, 
Elpidio Figueiredo, Arthur Orlando, Epa
minondas Gracin,io, Raymundo de Miranda, 
Euzebio de Andrada, Arroxellas Galvão, Jo
viniano de Carvalho, Felisbelto Freire, Do
mingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
8'olix G::tspar, Vorgue de Ab1•eu, ·Pinto 
Dantas, Eduardo Ramos, Paranhos Monte
negro, Bel'nardo Horta, Fideles Alves, João 
Ba1)tist11. Be!ízario · do Souza, Galvão Ba
ptista, Silva Castro, Bezamat, Pereira Lima., 
Julio Santos, Paulino de Souza, José Boni
facio, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto Filho, 
Peniclo Filho, Antero Botelho, Bueno do 
Paiva, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
Bernardes de Fitria, Manoel · Fulgencio, No
gueim, Lindolpho Caetano, Olegario Ma
ciel, Jesuíno Caedoso, Valois de Castro, 
Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves, Alvaro de 
C11rvalho, Azoved.o Marque.s, Rodolpho Mi
randa, Hermenegildo de Moraes Filho, Ber
nardo Antonio, Francisco Tolentino, Abdou 
Baptista, Juvenal Millel', Marçal Escobar, 
Barbosa Lirna, Xavier do Vp,lle, Angelo Pi
ntwiro, Victorino Monteiro, Domingos Mas
carenhas, Diogo Fortuna e Campos Carticr. 

E sem causa os Srs. José Euzebio, Tho
maz Ca,valcanti, Gonçalo Souto, Moreira 
Gomes, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
collos, E1•ico Coelho, Laurindo Pitta,, Hen
r ique Borges, Camillo Soares Filho, José 
Lo i:Jo, Leite de Souza, Francisco Malt<~. e 
Aquinio Ribeit•o. 

Continua a 3" discussão do projecto n. 5, 
ele 1904, autorizando o Poder Executivo a 
abrir us creditas nccessarios para paga
monto das tlespezas oriundas do trv.tf1d0 
concluído om 17 de novembt•o de l 903 entre 
os plenipotenciitrios do Brazil e ela Bolívia e 
a dar outras pPovidencia.s. 

O Sr. P2~esiden.te ~Tem a palavr-e 
o Sr. Bricio Filho. 

O §r. nricio Filho diz que vem 
comba,t r o projecto das duas Commissões 
reunidas o o suhtHut ivo apre>entado pelo 
81' . Cassiano do Nascimento, porque ambos 
attentam contra as prerogativas do Con
gresso N<tclonal. 

Antes de ·ontrar propriamente na ma teria, 
sej<t licito dirigir um<t censura á MGSa por 
haver posto em ordem do dia o projecto pre
sente antes que o Senado se tenha pronun
ciad.o a respeito. E' para estranhar• que este
j<tmos provitlenciando sobre a situação do 
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Acre antes que a outra Casa do Congresso monto desta ordem, como si os represen
tenha dito si approva ou não o tratado de tantos da Nação não tivessem a obrigação 
Petropolis. O facto importa, além disso, em de trabalhar para o bem publico dur<1nte a 
uma desconsideração ao outro ramo do Poder estação calmosa. 
Legislativo. Espera que o relator venha defender a sua 

O Sr. Cassiano do Nascimento, no discurso obra. Ouvindo em apart:J que S. Ex. ~o ro· 
ha pouco proferido, procurou rebater as cen- tirara para o Estado da Bahia, faz votos 
suras feilas pela imprensa á conducta do para que os ponderosos motivos que O< fize
Poder Legislativo, mas acabou confessando ram deixar os trabalhos parlamentares não 
a justiça do ataque dirigido ao Congresso sejam _os decorrentes da elevação da tempe
Nacional no momento ·em que reconheceu ratura e dos nove mezcs contínuos de sessões. 
ser necessario apresentar modificações para Proseguindo na defesa do projecto, disse o· 
evitar que se enxergasse nas disposições do relator : 
projecto a alienação de attribuições inhe- «Não se trata de uma organização defini
rentes ao Congresso. Nunca uma censura ti v a, mas toda provisoria, até que em nossa 
da imprensa foi mais apropriada. Afôra um proxima reunião nos possamos occupa.r do 
ou outro termo aspero, um ou outro voca- assumpto. 
bulo.mais pesado, o orador subscreve a cri- Attendendo ainda a qua se trn,ta de um 
tica severa dos jomaes desta Capital ao acto territorio quasi desconhecido, sem que se 
da Camara dos Deputados, conferindo ao saiba quaos os povoados existentes, smts deno
.Executivo poderes illimita,dos, com prejuízo minações, população approximada e raspe
da acção parlamen-tar. O projecto quo isso ctivas distancü1s, sem o que ê impossível 
propõe é um projecto-monstro, como foi qualquer organização definitiva,, já se pecli~ 
classificado pela imprensa ·e pelo orador em ramas deviclCLs informações, o que mostra 
apartes no momento de su:.t apresentação. claramente que, sô forçadas pelas circum-

Infelizmente o Sr. Cassiano do Nasci- stancias referidas, as Commissõ:Js propõem 
monto, que reconheceu a necessidade de que se concedam tão latas autorizações, am
emendar, fel-o de modo negativo, propondo plas, é verdade, mas indispensaveis no mo
um substitutivo que reune o:; arts. 2• e 3° do mento.» 
projecto em um sô, autorizando o Governo Ora, si o projecto visa uma organização 
a administrar o Acre, sem propol' uma base, provisoria, si não temos conhecimentos suffi
sem estabelecer um limite á acção govCl'na- cientes para uma organização definitivll,, 
mental, o que importa em ampliar as dis- porque· não estabelecer as bases de uma 
pQsições do projecto primitivo. E' o caso de organização transitaria, deixando para m. 
affirmar quo sahiu peior a emenda que o proxima reunião do Congresso Nacional, em 
sono co. maio, regularizar dofinitivamcnne D, situaçào 

O orador não pôde concordar com o pro- do Acre '? 
jecto, porque, além de outros motivos, uma PergunGa o ora~or si, approvado agora o 
vez approvado, o Governo nomearii á sua p1•ojecto como est(t, com as mais latas au • 
vontade os empregados quo quizer e mar.. toriza.ções ao Governo, está o Poder Exe· 
carâ os seus vencimentos, quando pela dis- cutivo preparado parapÔt' em pratica as me- . , 
posição do n. 25 do art. 34 da Constituição didas que julgar necessarias, ou jaz na mos
compete priva.tivamente ao Congresso Nct· ma ignorancia em que se acha o Congresso. 
cional crear ou supprimir empregos publicos Na .segunda hypothese nada poderá fazer, 
fedcraes, fix,.r-lhes as aUl'ibuições e estipu· e nesse caso o Poder Legislativo nào deve· 
lar-lhes os vencimentos. ria votar a medida ampla que vae approvar, 

A um aparte do Sr. Luiz Domingues de que esperando para agir em suas sessões ordi· 
se> trata de um caso especial, o orador res- narias. No primeiro caso, si o Governo co~ 
pondo que a Constituição não faz excepção nhece suíficientemen~e a situação elo Acre, 
para os casos especiaes. si sabe o quo convêm fazer já, porque o 

Analysando a exposição quo o Sr. Pat'a- leader,jâ que se trata de um governo amigo, 
nhos Montenegt•o, relr.tor, formulou ao apt'e- não perguntou, palavra por palavra, ponto 
sentctl' o projecto, encontra o orador, entre por ponto, vírgula por virgula, quaes as 
outros argumentos, esta originalidade: «Pre- provi.dencias desejadas para que todas fos
sentemente, nesta quadra, com esta tempo- sem consubatanciadas em projecto ? Assim 
ratura, depois de nove mezes contínuos de fingiríamos que legislamos, simularíamos 
sessão, ê prete[}der o impossível querer que que somos realmente um dos orgãos ela so· 
aqui se reuna por mais tempo o numero pre- berania nacional, sal variamos <to meu os as 
ciso de Deputados e Senadores, cujL\ maioria apparencias. 
reside nos E8tados.» Não pód.e o OI'nd.or concordctr com o quo 

Realmente é incrível que se venha jus ti· se está fazendà. Si todos os dias estamos 
ficai' uma medida gravíssima eom um argu~. approvanclo leis parciaes autorizando o Po-
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der Executivo a legislar, melhor seria ap
provar umét disposição geral dando-lhe a 
titeuldade de fazer o que entender· em todos 
os ramos do serviço publico, encerrando logo 
em seguida os nosso.3 trabalhos. Isso ao 
menos seria ViWtagem, já que não que
remos cumprir com as nossas obrigações, de 
evit:;rque a nação consumisse annualmente 
a somma de cerca de 5.000:000$ com um 
Congresso que não lllgisla, fttltando assim ao 
mais eleme,,tltr de seus deveres. (.Muito bem; 
muito bem. O orador d comprimentado.) 

O Sr.Eil!tneraldiuo Bandeira 
diz que a imprudencia de uns tantos apartes 
seus ao discurso do illustre leader dn. Ca.mara 
o arrastou a.o debate, em que não pretendia 
se empenhar, do projecto e substitutivo das 
Commissõe~ de Orçamento e do Legislação e 
Justlç·a. 

O omdor silenciou sobre o trat[lclo de 
Pe tropolis. 

Não tem por elle enthusiasmos nem ani
madversão. 

Affigura-se-lhe apenas uma solução accei
tavel de mal posta e irritante pendencia 
internacional; o que, porém, não lhe obsta a 
f1zer justiça aos patrioticos intuitos do emi
nente estadista que o negociou e concluiu. 

Não tendo o orador discutido aquelle tra
tado, não dtscutiria tambmu o projecto com
plementar, si nosso não se deparassem ver
dadeiras derogações da Constituição Feder<tl, 
como foi arrastado a dizer em seus apartes. 

A idéa de revisão constitucional levanta e 
tem levantado neste paiz forte e poderosa 
corrente opposicionista; entrotanto, o pro
jecto e o subsGitutivo, em deb<tto, importam 
em um passo accelerado para essa revisão 
impugna<l<t e combatida. 

O or·;tdo1• nào compr·elwnde a posiçào da
quelles que combatem a revisão quando 
po8ta com lealdade e clareza, mas que a 
accoitam quando disfarçad<1 em projectos que 
attontam 1lagrantemente corltrêt principws 
basicos do l'egimen. 

Ora, pelo projecto e substitutivo referidos, 
<t Ca.mara delega ao Poder Executivo a 
faculdade de crear e supprimir empmgos pu
blicas, fixar-lhos as attribuições e estipu
lt\r-lhes os vencimontmJ, pois tanto vale 
autorizai-o a provee <t organizJção adminis
trativa o judiciarüt do territorio do Acre, 
sem lei anterior que providencie sobre 
<.~quellé~s hypotheses. 

l\I<t8 a competoncia para cn·oar c sup
primir empregos, fixar· lhes as attrilmições, 
etc. é JFivatiw; do Congl'esso Nacional, se
gundo o dispositivo expre01so do art. 34, 
n. 25 do Estatuto de 24 de fevereiro. 

Sendo assim, o projecto e o substitutivo, 
quo delogt~m do Uovemu uma attrlbuição 

privativa do Cong1·esso, são fundamental
mente inconstitucionaes e sua approvação 
pelo Poder Legislativo importa em revisão 
da Constituição Federal, pois que a de··oga 
em materia propriamente constitucional, 
como seja tt attribuição dos poder<.'S poli
ticos da Itepublica. (Apartes.) 

No projecto e substitutivo em discussão 
tudo se deixa ao arbítrio do Governo. 

Nern ao menos se declara a legislação que 
tem de vigorar no territorio alludido, 
depois de ratificado o tratado de Petro
polis e após a terminação do prazo do 
modtls vi·vendi. 

Será a legislação federal, ou a de qualquer 
dos Estados brazileiros limitrophes do indi
cado ter ri to rio ? · 

Que autoridade judiciaría terá compe
tencia para ao menos assegurar por meio do 
habeas-cot·pus o dieeito ameaçado ou vio
lado dos brazileit·os alli residentes ? (A partes 
e apoiados.) 

Não colhe o argumento de que a autori
zação que se d<:'t ao Governo é para orga· 
nizar provisoriamente o dito territorio e não 
colhe pot'que a Constituição não distingue 
entre organização provisoria e organização 
definitiva quando trata das attribuições 
privativas dos Poderes Políticos. (Apoiados.) 

Attenda mais a Camara âs consequencias 
flmeshs que podem advir para os direitos 
civis c políticos dos cidadãos, exercitados 
dentro de uma organização administrativa e 
judiciaria sem existencia constitucional ! 
(Apoiados e apartes.) 

A solução para o caso do Acre não póde 
ser adiada, ao menos em suas bases geraes, 
pelo Congeesso Nacional, isso porquo-ter
ritor·:o, como entidade política ou adminis
trativa, é desconhecido na Constituição de 24 
de fevereiro. 

E' uma entidade que urge ser definida e 
normalizada em lei, e só o Congresso pôde 
fazel-o. 

E nenhuma difficu!dctde sêeh póde str op
post<.t (t Camara para votar as bases de uma 
organização provisoria do terrítorio do 
Acre. 

A organizll.ção dos territorios pertencentes 
<.'t America do Norte est;.t exrosta e estudada 
minuciosamente na Commonwealth, de Bt·yce, 
obra tão conhecida pelos illustre:> membros 
desta Casa e das C'ommissões de Justiça e de 
Orç:nnento. (Apartes.) 

Em verdade, a Garoara não pó.le desde já 
votar uma organização completa o pel'foita. 
para o caso ; mas os elementos de que 
ao-ora mesmo dispõe fornecidos em abun
dancia na exposiçao' do actual Ministro do 
Exterior, nos relatarias de seus antecessores 
e nas cartas geog1•aphicas distribuídas aos 
Srs. Deputados, bastam para habill tal-u. 
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a votar as bases de uma organização pro
visaria, cumprindo assim um de seus deveres 
constitucionaes. (Apoiados; apartes.) 

O facto de se não conhecer perfeitamente 
o territorio do ACJ·e não é razão para se 
deixar de legislar a l'espeito, pois tambem 
são desconhecidas gra.ndes porções do inte
rior do Amazom.s, de Goyaz, de Matto 
Grosso, e nem por isso se tem deixado de 
votar leis para esses Estados. (Apartes.) 

Demais disso, como os Estados modificam a 
sua legi~lação á medida. quo melhor vão 
conhecendo as suas necessidades e seus legi
timas interesses, assim tambem a legislação 
para o territorio do Acre será modificada á 
proporção que melhormente ~e conheçam o 
seu territorio é a sua população. 

Tanto mais quanto, no <:aso, não se trata 
de uma organização perfeita e definitiva, 
mas sim das bases legaes de uma organiza
ção pro viso ria. 

E essas bases a Camara. votaria folgada
mente emquanto o Senado discute o tratado 
de Petropolis. (Apoiados,) 

O orador, como amigo sincero do Governo 
do Sr. Dr. Rodrigues Alves, julga-se in
suspeito para se externar, como até aqui se 
tem externado, sobre os projectos em de
bate, e como amigo sincero do Governo faz 
VOtos para que Se IlâO converta em lei tão 
flagrante violação do Estatuto político da 
Republica. (Muito bem; muito bem. O orador 
é muito compr·imentado e felicitado.) 

O Sr. AICredo Varela diz 
que não occupará mais a tribuna na sessão 
actual e declara que não oppôz uma con
testação formal ao illustre representante do 
Espírito Santo que defendeu a olygarchia 
local porque não teve opportunidade para o 
fazer. Em maio o fará, exhibindo provas da 
ruinosa administração do Sr. Muniz Freire. 
(O Sr. Monjardim dâ um aparte affirmando 
que, por essa occasião, S. Ex. scrâ victorio
snlúente refutado.) 

Pass<tndo á materia em debate e mltes de 
apresentar um requerimento que vai ter a 
honra de enviar á Mesa, pede permissão para 
notar a singularidade da declaração do illus· 
tre leader, insistindo em affirmar que a Ca
mara não conhece sufficientemente o Acre. 
Essa declaração de S. Ex., feita com insisten· 
cia, destróe ou contradiz a que aqui foi feita 
constantemente, a saber, que 60.000 bra
zileiros alli penavam o foram libertados 
pelo tratado de Petropolis... Si a Camara 
não conhece sufficientemente o Acre, como 
o Governo pôde obter dados tão precisos 
sobre sua população '? 

De accordo em que não nos é bem conhe· 
cid<.t aquoUu, região, accent(m, entretanto, 
lJ. ue <t declu,t·ação do íllust1·e teadeY é a pro v<~ 

de quão pouco liso foi o procedimento do 
Governo mandando a e;ta Casa informações 
que mio podiam deixar de ser phantasiosas. 

Amanhã ver·-se-lm qnal é J'ealmente a po
pulação do Acre. 

Entra na justifioação do seu requerimento, 
que tem por fim fazer voltar u projecto ao 
seio da~1 Commissões reunidas, afim de estas 
dizerem de novo sobre ellas, attendidas va
rias conside1•ações de ordem constitucional 
que o orarlo1• lê. 

Depois dessas considerações, o orador de
clara que o projecto não póde ser acceito, 
sobretudo porque golpeia a Constituição e 
annulla o Poder Legislativo Federal. Com as 
distincçõe3 das funcções dos tres Poderes da 
Republica se tem a unidade do systema po
lítico em vigor; o projecto destróe essa dis
tincção e essa unidade, reduzindo a Repu
blica a uma despejada autocracia. 

Vai mandar seu requerimento á Mesa. 

o Sr. Presidente~O honrado Dé· 
putado vae mandar um requerimento á Mesa. 
no sentido de voltar o substitutivo ás Com
missões.~ 

0 SR. ALFREDO VARELA-Sim, Senhor. 
0 SR. PRESIDENTE-Elle tem de voltar ás 

Commissões reunidas, visto que o Sl'. Calo
geras apresentou emenda; assim, é desneces~ 
sario o requerimento. 

0 SR. ALFREDO VAREI,A-0 projecto pri
mitivo tam bem volta ~ 

0 SR. PRESIDENTE-Tudo volta áS Com
missões. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Então, o meu 
requerimento é um peccadilho commettido 
por quem não se habituou ainda a conhecer 
bem o Regimento. 

O SR. PRESIDFN'rE-Eu estava prevenindo 
a V. Ex. de que ei·a desnecessario o reque
rimento. 

0 SR. ALFlêEDO VARELA-NeStLtS condições, 
de~isto de apresentai-o. 

Ninguem mais peuindo a palavra ê encer
rada a discussão e adiada a votação do pro
jecto n. 5, de 1904, autorizando o Poder Exe
cutivo a abrir os credltos necessarios para 
pagamento das despezas o1•iundas do tratado 
concluído em 17 de novembro de 1903 entre 
os plenipotenciarios do Brazil e da Bolivia e 
a dar outras providencias, até que as Com
missões deem parecer sobre as emendas o1fe· 
recidas pelo Sr. Calogeras. 

O St•. Cas•iano do N a•ci
mento- Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presiden:te- Tem a pala· 
vm u nobre ·Dopntado. 
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O Sr. Oa!!!§dano do J'tJa§ci~ 
mento (pela oYdem)-Pedi a pal:wra, 81'. 
PresLen te, para declarar que dexei encer· 
rar a discussão porque conhecia a disposição 
do Regimento que obrigava a volta dos pro
jectos ás Commissões, visto que f,,ram apre
sentadas emend .s, e tambsm que me aguar
do para dar as explicações, que a discussão 
do p1•ojecto me suggeriu, por occasião dét 
volta do assumpto a debate, depois do pa· 
recer das Commissões. 

E, visto que a Commissão de Legislação 
e Justiç1 se acha desfalcada de seu presi
dente, que, por motivos de força méüor 
muito ju8tos, teve de se retirar para a Ba
hia ; e, visto qLte a S. Ex. cabia, pda dis
posição reg-imeutal, a presidencia. das Com
missões reunidas, requeiro a V. Ex. que se 
digno de dar um subs·Gituto ao Sr. Paranhos 
Montenegro, nosso digno collega, para que 
amanhã as Commissões se possam reunir. 
(Pmtsa.) 

Occorre-me aimla lembrar que está au
sente da Capital Federal-é natural que por 
motivos da mesma oedem doB que levaram 
o Sr. Paranhos Montenegro a se ausentar-
o nosso digno collega por PernambLwo, Sr. 
Teixeira de Sá, illustre membro daquella 
Commissão; e nestas condições, Sr. Presi
dente, pediria a V. Ex. que nomeasse, em 
vez de um, dons Deputados que ini;erina
mente substituíssem aquelles afim de que, 

repito, as Commissões se pudessem l'eunir 
amanhã pat'a dar and<tmento aos seus tra· 
balhos (Muito bern, muito bem.) 

O §u.•. Pre!§iden1;e- Nomeio, para 
substiturem os Srs. Teixeira de Sá e Paranhos 
Montenegro, na Comrlllssão de Legislação e 
Justiça, aos Srs. João Vieira e Vergue de 
Abreu. 

Nada mais havendo a tratal', vou levan
tar a ses,:ão e designo para a.manhã a se
guinte ordem do dia: 

Votação do projecto n. 4, de 1904, autori
zando o Puder Executivo a abrir ao Ministe- · 
rio da Justiça e Negocios Interiores os credi
tas Pxtraordina.rios necessarios para paga
mento de SLlbsitlios aos Deputados e Senadores 
e de despezas de ordem material, durante o 
período da actual sessão exGl'aordinaria do 
Congresso Nacional (3a discussão). · · 

Levanta-se a sessão ás 3 hol'as e 40 minu
tos da tarde. 

DECLARAÇÃO 

Forçado, po1• mo ti vos independentes de 
minha vontade, tt estar ausente â sessão em 
que se votou o Tratado de Petropolis, peço 
se consigne na acta que, si estivesse pre
sente, teria voGado a favor de Tratado. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 1904.
Jose M.onteiro Ribeiro Junq_ueira. 

l9a SESSÃO :tmrRAO:RDINAll.IA lnM Z DE FEV'll:REIM Dlll 1904 

Presidencia do St·. Paula Gttimaj·ães 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimat·ães, Alencar 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Joa
quim Pires, Hosannah de Oliveira, Luiz 
Domingues, F1•ancisco Sá, João Vieira, Oli
veira Valladão, Tusta, Bulcão Vianna, Euge
nio Tourinho, Garcia Pire~. Satyro Dias, 
Vergne de Abreu, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Scmtos, Rodr·igues Saldanha, José Mon
jardim, Heredia de Sá, Mello Mattos, Mau
ricio de i\ breu, Oliveira Figueiredo, Carlos 
Teixeira Brandão, Viriato Mascamnhas, Es
tevão Lobo, Be ·nal\10 Monteiro, João Luiz, 
Ribeiro Junqueira, D<wid Campi ;ta, João 
Luiz Alves, Antonio Zacha.ri<k:. Hen.·iqne 
Salles, Ca.rvalho Britto, vVent!(eSléLo Braz, 
Moreira da Silva, Bermtrdo de Cétm]JOfJ, Do
mingues de Castro, Fmncisco Romeiro, Re· 

bouças cle Carvalho, Costa Junior, Fernando 
Prestes, Ferreira Bruga, Paulino Carlos, 
Candido Rodrigues, Costct Netto, Lindolpho 
Serra, Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, 
Lamenha Lins, Paula Ramos, Soar-es dos 
Santos, Germano Hasslocher, Ja1ne8 Darcy, 
Cassiano do Nascimento e Vespasiano de 
Albuquerque. 

A bre·se a sessão. 
E' liJa e, som dobtttc, app1•ovada a acta 

da ses:>ão antecedente. 

O Sr. P:refSiden-te- O Sr. Depu
t:tdo Bricio Filho, em d1scurso peonunciad.o 
na sessão ele hontem, censurou a Mesa po1' 
ter dado pétra ordem do dia o projecto n. 5, 
antes quo o Smmdo se houvesse pronuncbdo 
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a respeito do Tratado, accrescentando que o 
facto importava em uma desconsideração ao 
outro ramo do Podel' Legislativo 

Tendo sido obrigado a ddx<1l' e~ta cafleil'a 
quando o honrado Deputa,do por· Pm'nmnbuc·o 
começêwa o seu dücurso, não me foi dado 
offerecer immediata contestação ás p:\lavr<ts 
de S. Ex., o que agora faço, permiWndo-mo 
S. Ex. protestar contra qualquer idéa, de 
monos consideração ao Senado, a quem a 
Mesa da Camara não poderia, de modo al
gum, faltar com a attenção e respeito que 
lhe são devidos. 

De accordo com os termos da mensagem 
do Sr. Presidente da Repuhlica, quando con
vocou a actual sessão extraordinaria do Con
gresso, as Comrnis~ões respectivas apresen
taram, em tempo, á delibe ação dest11 Casa, 
os projectos llUe lhes incumbia offerecer, pro
jectos co1·relativJs <10 momentoso assumpto 
de que cogitava a men.;ttgem e que atten
diam ás medidas connexas e urgentes soli
citadas pelo Poder ~xecutivo. Approvado o 
primeiro, devia seguir-se, naturalmente, a 
i.nclusão do segundo na ordem do dia dvs 
tr<~balhos da Camttra, a qual tinha. o dever 
de enfrentar o objocto submettido ~-~ seu es
tudo em todas as sua faces, para remetter á 
outra Casa do Congreoso, oem maior demora. 
os projectos do lei sobre os quaes tem de 
pronunciar-se o Senado, com os direitos quo 
lhe garante a Cons~üuição. 

Certa de quo a ac~ividade e a iniciativa de 
uma Casa do Congresso não podem ficar om
lmraçadas ou na dependencia dêt outra, em 
assumptos da competencia p<1rlamentar, a 
Mesa affirma que cumpriu o seu dever, sei ente 
e conscientemente. dando para ordem do dia o 
projecto em questão. ( il!luito bem !muito bem.) 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alenear• Guhnarães 
(1° Secretal'io) procede á leitma do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio : 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de l do cor

rente, remettenà.o um dos autographos, de
vülame<lte sanccionado, L!a Resolução do 
Cengr,,sso Nacional, auto1•izando o Governo 
a conceJer ao Dr. José Lopes da Silva Ju
nior, medicu do Hospital de S. Sebastião, 
um anuo de licença, com ortlenado, para tra
tamento de sua saude onde lhe convier. -In
teirada. 

Tolegramma : 
Pará, l do fevereiro de 190'[. - Pre

sidente CamarrL Deputados - Rio- Rogv 
V. Ex. communicar Camara, d.Jixei de 
comparecer sessão extru.ordinaria rnuCivo 
:molestia.-Saudações. - Arthur Lemos.-In
teirada. 

Vol, I 

O §li". Presiidente- Está finda a 
leitura do expediente; não ha oradores in· 
scrip~us. (Puusa. ) 

Si ninguem pede a palavra, passo á ordem 
do düt. (Puusa.) 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 4, de 1904, autori.
zando o Poder Exectüivo a abrir al> Minis
teria da .Justiça e Negocios Interiores os cre~ 
ditos extraordinarios necessarios para paga
mento de subsídios aog Deputados e Senadores 
e despezas de ordem material, durante o pe
ríodo ela actnal sessão extr<1ordinaria do 
Congresso Nacional (3a discussão). 

O Sr. Presidente- Não havendo 
:ünda numero, vou suspender a sessão por 
um'" hora, até r1ue o haja. p:.tra votação da 
materi11. submettida á coao>ideração da Ca
m 1.ra. em 3• discussão . 

Suspende-se a sessão ás 1:2 horas e 35 mi
nutos. 

Compa1•ecem n:p1is os Srs. Ené ~1s Mttrtins, 
Aurelio Amorim, Passos Miranda, Carlos de 
Nova.es, Indio do Brazil, José Euzebio, Be
zr.rril Fontenelle, Frederico Borges, Paula e 
Silva . .Julio de Mello, Esmeraldino Bandeira, 
Angelo Net.o, Rodrigues Doria, Bulhões Mar
cial, Oscar Godoy, Erico Coelho, Francioco 
Veiga,, Franc.lsco Bernardino, Bernardes de 
Faria, Cal• ·geritS, Cctrlos Ottoni, Sabino Bar
rozo, Galeão Carvalhal, Amaral Cesal', Joa
quim Teixeira Beandão, Elizeu Guilherme o 
Homem de • :arvalho. 

Deixam de comparecer com c<ctusa partici
pada os Srs. Sá Peixoto, Raymundo Nery, 
Arthur Lemos, Rogerio de M .. randa, Antonio 
Bastos, Urbano Santos, Rodrig·ues Fel'nandes, 
Guedelha MoUr'ão, Chrlstino Cruz, Dias Vi
eira, Raymundo Arthur, João Gayoso, Tho
maz Accioly, Thom:1z Cavalca,Jti, João Lopés, 
Eduardo Sturlar·t, Tavares de Lyrct. Eloy de 
Souza,Poreira !-<.eis, WnJfi·edo Leal, Trindade, 
Teixeil'a do Sá, E.1·mirio Coutinho, Affonso 
Costa, Celso de Souza, José Marcellino, Bricio 
Filllo, M•,laquias Gonçalves, Moreira Alves, 
Cornel.io da Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur 
Orlando, Ep<1mi nondas Gracindo, Raymundo 
de Miraml<t, J!;uzeblo de Andrade, Arro
xellu.s Galvão, Joviniano de Carvalho, Fe
lisbello Freire, Domingos Guimarães, Nei va, 
Leovigiido Fllgueiras, Castro Rebello, Felix 
Gaspar, Augu:lto de Freita~, Pinto Dantas, 
Alves Barbt;sa, Edtmrdo Ramos, Pttranhos 
M mcnegro, Marco.lino .Moura. Bernardo 
Horta, Coereia Dutr;t, Fit.lelis Alves, João 
Baptista, Beli:>>II'il> de ~:>ouza,Géolvão B<1ptissa, 
Silva Castro, Bezamat, Pereil'a Lima,, Julio 
Sa,ntos, Paulino de Souza, José Bouifacio, 

J9 
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Gastão da Cunha, Astolpho Dutra, Carlos 
Peixoto Filho, Penido Filho, Anthero Bo
telho. Bueno de Paiva, Leonel Filho, Adal
berto Ferraz, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, Ro· 
dolpho Paixão, Jesuino Cardoso, Valois de 
Castro, Arnolpho Azevedo, Eloy Chavês, 
Alvaro de Carvalho, Azevedo Marques. 
R?dolpho Miranda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Bernardo Antonio, Francisco Tolen
tino, Abdon Baptista, Juvenal Miller, 
Marçal Escobar, Barbosa Lima, Xavier do 
Valle, Angelo Pinheiro, Victorine Monteiro, 
Domiugos Mascarenhas, Diogo Fortuna e 
Campos· Cartier. 

E sem causa os Sr.>. Anizio de Abreu, Vir· 
gilio Brigido, Sergio Saboia, Goncalo Souto, 
Fonseca e Silva, Abdon Milanez, Pereira de 
Lyra, Moreira Gomes, Galdino LorBto, Irineu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Albu· 
querque, Laurindo Pitta, Henrique Borges, 
Cruvello Cavalcanti, Carneiro üe Rezende, 
Lamounier Godofredo, Camillo Soares Filho, 
Padua Rezende, José Lobo, Leite de Souza, 
Francisco Malta, Aquino Ribeiro, Benedicto 

,de Souza o Alfredo Varella. 
Reabre-se a sessão á l hora e 35 minutos 

da tarde. 

O Sr. Presiden~e - A li> ta da 
porta accusa a presença de 82 Srs. Depu
tados. 

Não ha numero legal, p<tra se proceder á 
votação da materia encerrada e constante 
da ordem do dia. 

Vou levanhr a sessão. 
Vaca imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 5 A-1904 
Sessão extraordinaria 

Pm·ecer sobre emendas offerecidas na sa dis· 
.::ussCío do projecto n. 5, deste anno, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir. os m·e· 
ditos necessm·ios para paganwnto das despe· 
zas oriundas do tratado concluído em 17 de 
novembro de 1903 entre os plenipotenciarios 
do Bra:sil e da Bolívia e a dar outms provi
dencias 
Ae Cornmissões de Orçamento e de Consti

tuição, Legislação e Justiça, reunidas, man-

teem o substitutivo por ellas offereci1o, do 
preferencia ás emendas do Sr. Deputado 
Calogeras. 

Sobre consignarem medidas que a situação 
singular do Acre não comporta, nao pro
põem as emendas, em ultima analyse, au
torização ·mais 1•estricta que a dada ao Go
verno pelo substntivo das Commissões 
reunidas. 

Sentem as Commissões a impossibilidade de 
dar, de momento, áquelle territorio organi
zação definitiva. Na presente emergencia, a 
autorização proposta se lhes afigura a unica 
providencia possivel. Nem ê ella sem pre
cedentes na nossa vid<1 politic:t, nem póde 
repugnar em um caso excepcional, qual o de 
accressimo do territorio nacional, nã.o cogi
tado siquer pela Constituição. 

Sala das Commissões,2 de fevereiro de 1904. 
Joa:o Vieim, presidente. -Luiz Domingues, 
relator. -Francisco Veiga, -Daaid Campista, 
- Vergne de Abreu.- Ft·ederico Borges.
GaleCío Carvalhal. - Cass·iano do Nascimento, 
-F'1·ancisco Sà.-James Darcy.- Hosannah 
de Olivlú·a. 

Emendas a que se 1'e(ere o pm·ecer supra 

(V'de pagina i37 do presente volume) 

O St•. :Presillente- Designo par·a 
amanhã ét mesma ordem do dia de hoje, 
isto é: 

Votação do projecto n. 4, de 1904, autori
zando o PoJer Executivo a abrir ao Minis
terio da Justiça e Negocias InteriOI'0S os 
credi.tos extraordina.rios necessarios para 
pagamento de subsídios aos Deputados e 
Senadores c de despezas de ordem material, 
dut•ante o período ela actual sesbão extraordi
naria do Congresso Nacional (3a discussão). 

Levanta-se a sessão tí. L hora e 40 mitllúos 
da tarde. 
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zoa SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1904 

P1·e~idencia do Sr. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães, Wanderley de Mendonça, 
Joaquim Pires, Sá Peixoto, Enéas Martins, 
Aurelio Amorim, Hosannah de Oliveira, José 
Euzebio,Luiz Domingues, Sergio Saboya,Fon
seca e Silva, Paula e Silva, Abdon Milanez, 
Pereira de Lyra, Es1neraldino Bandeira, Julio 
de Mello, Neiva, Tosta, Bulcão Vianna, 
Felir Gaspar, Garcia Pires, Satyro Dias, 
Vergue de Abreu. Alves Barbosa, Tolentino 
dos Santos, Rodrigues Saldanh::t, José Mon
jardim, Heredia de Sá, Mello Mattos, Irineu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
Marcial, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
cellos, Americo de Albuquerque, Erico 
Coelho, Fidelis Alves, Cruvello Cavalcanti, 
Mauricio de Abreu, Oliveira Figueiredo, Car
los Teixeira Brandão,Fr::tncisco Veiga, Viria to 
Mascarenhas, Estevão Lobo, Bernardo Mon· 
teiro, João Luiz, Gastão da Cunha, Ribeiro 
Junqueira, David Campista, Francisco Ber• 

. nardino, Leonel Filho, Bernardes de Faria, 
Antonio Zacari::ts, Calogeras, Carlos Ottoni, 
Carvalho Britto, Wenceslél.à Beaz, Padua Re· 
zende, Galeão Carvalhal, s-ernardo de Cam
pos, Domingues dB Castr0, Francisco Ro· 
meiro, Valois de Castro, Rebouças de Car· 
valho, Costa Junior, Fernando Prestes, Fer
rerra Braga, Paulino Carlos, Candido Ro· 
drjgUBS, Joaquim Teixeira Brandão, Candido 
de Abreu, Carlos Cavalcanti, Lamenha Lins, 
Paula Ramos, Eliseu Guilherme, Soares dos 
Santos, Germano Hasslocher, James Darcy, 
Cassiano do Nascimento, Vespasiano de Al
buquerque e Alfredo Vm•ela. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Sergic- Saboya- Sr. Pre· 
sidente, levo ao conhecimento üe V. Ex e da 
Camara que o meu collega de represen· 
tação Dr. Gonçalo Souto tem deix<~do de 
comparecer ás sessões por motivo de mo· 
lestia, que o obrigou a ausentar-se desta Ca· 
pita! por algum tempo. . . . 

O SR. PrtESIDENTB-A Mesa fica mte1radtt. 
Em segui1a é approvada a acta da sessão 

antecedente. 
Passêt·Se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guitnarães 
(1° Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio : 
Do Sr. Deputado M. Pereira Reis, com

municando quB hoje não pode comparecer aos 

trabalhos da Camara, por motivo do mo
lestia. -Inteirada. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente declara quP, 
não havendo numero para a votação do pro· 
jecto constante da ordem do dia, suspende-se 
a ses;;ão até que haja numero. 

Suspende-se a ses.;ão ás 12 horas e 45 mi
nutos dét tarde. 

Comparecem mais o~ Srs. Passos Miranda, 
Carlos de Novaes, Indio do Brazil. Anizio de 
Abeeu, Bezerril Fontenelle, Virgi.lro Erigido, 
Francisco Sá, Frederico Borg·es, João Lopes, 
João Vieira, Angelo Neto, Rodrigues Dorla, 
Oliveira VaJladão, Castro Rebello, Eugenio 
Tourinho, Augusto de Freitas, Eduardo Ra
mos, Marcolino Moura, Galdino Loreto, Sâ. 
Freire, Belibario de Souza, Henrique Sétlles, 
Sabino Barroso, Amaral Cesar, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra e Homem de Car
valho. 

Deixam de comparecer com eausa partici
pada os Srs. Raymundo Ne1•y, Arthur Lemos,· 
Rogerio de Miranda, Antonio Bastos, Urbano 
Santos, Rodrigues Feruandes, Guedelha Mou
rão, Christino Cruz, Dias Vieira, Raymundo 
Arthur, João Gayoso, Thomaz Accioly, Tho
maz Cavalcanti, Eduardo Studart, Gonçalo 
Souto, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Pe
rBim Reis, Walfredo Leal, Trindade, Teixeira 
de Sá, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, 
Celso de Souza, José Marcellino, Bricio Filho, 
Malaquias Gonçalves, Moreira AI ves, Cor
nelio da Fonseca. Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur 
Orlando, Epaminondas Gracindo, Raymundo 
de Miranda, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, .loviniano de Carvalho, FelisbBllo 
Freire, Domingos Guimarães, Leovigildo Fil
gueiras, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, Pa
ranhos Montenegro, Bernardo Horta, Cor
rêa Dutra, João Baptista, Galvão Baptista, 
Silva Castro, Bezamat, Pereira Lima, Julio 
Santos, Paulino de Souza, José Bonifacio, 
Astolpho Dutra, Cal'los Peixoto Filho, Pe· 
nido Filho, Anthero Botelho, Bueno de Pai va, 
João Luiz Alves, Adalberto Ferraz, Manoel 
Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, 
Olegario Maciel, Moreira da Silva, Jesuíno 
Cardozo, Arnolpho AzevBdo. Eloy Chaves, 
Alva1•o de Carvalho, Azevedo Marques, Ro
dolpho Miranda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Bernardo Antonio, Francisco Tolen
tino, Abdon Baptista, Juvenal Miller, Marçal 
Escobar, Barbosa Lima, Xavier do Vallo 2 
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Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, Do
mingos Mascarenhas, Diogo Fortuna e Cam
pos Cartier. 

E sem causa os Srs. Moreira Gomes, Lau
rindo PiHa, Henrique Borges, Carneiro de 
Rezende, Lamounier Godofredo, Camillo 
Soares Filho, José Lobo, Leite de Souza, 
Francisco Malta, Costa Netto e Aquino Ri· 
beiro. 

Reabre-se a sessão á l hora e 20 minutos 
da tarde. 

O ~r. Presidente- Convido os 
Srs. Deputados a occuparem suas cadeiras. 

A lista da porta accusa a presença de 108 
Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da mataria 
constante da ordem do dia. 

Em, seguida e posto a votos e approvado 
em 3a discussão e enviado á Commissão de 
Rodacção o seguinte 

PROJEC'l'O 

N. 4- 1904 
(Sessão extraordinaria) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica o Poder Executivú autori

zad.o a, abrir ao Ministerio da ,Tusti<.<a e Ne-· 
, gocios Interiores os creditos extraoràinarios 
nocossarios para pagamento de subsídios aos 
Doputttclos e Senadores D de despezas de or
dem matorütl, durante o periodo da actual 
sessão extmordinaria do Congresso Nacional, 
convoca da por decreto n. 5. 093, de 28 de 
dezembro de 1903. 

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

O §Ie. Alencar Guimarãe!Ool 
(pela ordem) requer e obtem dispensa, de im
J>ressão da redacção final do projecto n. 4, 
de 1904, que acaba de ser votado, afim de 
ser immediatamente discutida e votada. 

Em seguida é sem debate approvada a se
guinte 

llEDl\OÇ)ÃO 

N. 4 A- 1904 
(Ses:lão exlraordinaria) 

Redacç{(o final do projecto n. 4, deste anno, 
que autori;;;a, o Presid.er~te da Rept~úlica a 
abrir ao 1liinis.tel"io da hcstiça e 1Yegocws 
Ir~teriares os creditas cu:tí·ao1·dinarios ne
,;essarios para pagamento de wbsidios aos 
Deputados e 8ené.rdo1·es e .de despezas ele ar
riem matRrial, durante o pe1·iodo da acttwl 
sessr.To ext1·aonlinaria do Congresso Na· 
C'ional 

O CongrAsso Nacional decreta: 
Art.' J.o Fica o PI·osidontc da Repub!ic::t 

aLLGol'izrtdo tt abril· ao Tviinistorio dil, Justi.ça e 

Negocios Interiores os creditas extraordina
rios necessarios para pagamento de subsídios 
aos Dep,1tados e Senadores e de despezas de 
ordem material, duritnte o período da actual 
sessão extraordinaria do Congresso Nacional, 
convocada por decreto n. 5. 093, de 28 de de
zembro de 1903. 

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

Sala das Commissões, 3 de fevereiro de 
l 904. - Vi1·iato Jlfasccwenhas. - Ferreira 
Braga. 

E' o projecto enviado ao Sena.do. 

OS r .Cassi~no do Nascimento 
(pela orclern) - Sr. Presidente, achand-o-se 
impresso no jornal da Casa e distribuído em 
avulso o pat•ecer das Commissões reunidas 
sobre o substitutivo que tive a homa de olfe· 
recer, ha duas sessões atrás, á consideração , 
da Camara, bem como sobre as emendas do 
honrado Deputado po1' Minas, o Sr. Calo
geras, requeiro a V. Ex. que consulte á Casa 
no sentido de dispem;ar a formalidade regi
mental, de modo a ser cpm urgencia discutido 
e votado esse mesmo parocex-. (Jlfuito bem.) 

O §:r. Presiclente-0 Sr. Deputado 
Cassiano do Nascimento requer que o pro
jecto n. 5 A, apresentado pelas Com missões 
reunidas, com o parecer sobre as emendas 
olrel'ecidas pelo Sr. Depu·tado Calogeras, de 
accordo com o Regimento, entre immediata
mente em discussão, dispensada a impres
são. 

O requerimento está. no caso do art. lll 
do Regimento, que diz: 

«Quando a mai;eria do projecto for de sim
ples intuição e constar de poucos artigos ou 
mesmo em qualque~' caso de urgencitt o abso
luta necessidade a Camara poderá dispensar 
a impressão, a requerimento dé qualquer 
Deputado, independente de discussão.» 

Os senhores que approvam o requerimento; 
do acco1·do com o ·art. lll do Regimento, 
queiram levantar-SB. (Pausa. ) Foi appro
varlo. 

Vete entrar immedi<tt:J.mente em discussão 
o projscto com o parecer sobre as emendas. 

O pttrecer é. o seguinte : 
As Commissões de Orçamento e de Constb 

tuição, Lcgislaçfío c Justiça, reunidas, man
toern o substitutivo por ellas olferecido, de 
pref'erencia <í.s emendas do Sr. Deputadp 
Calogeras. 

Sobre consignarem medidas que a situação 
singular do Acre não comporta, não pro
põem as emendas, em ultima analyse, au
torização mais restricta que a dad_a ao Go
verno peln substitutivo elas Commissõos·reu
nida;~. 
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Sentem as CommissõBs a impossibilidade 
de dar, de momento, áquolle territorio or
ganização definitiva. Na presente emergen
cia, n autorizn,ção proposta se lhos afigura a 
unica providencia possível. Nem é ella sem 
precedentes na, nossa. vidn, politica., nem pôde 
:i'epugnar em um caso excepcionn,l, qual o de 
accrescimo do territorio nacional, não cogi
tado siquer polu Constituição. 

Sala das Commissões, 2 do fevereiro do 1904. 
-Joao Viei1·a, presidente.-LuiZ' DomingHes, 
relator.-F,·ancisco Veiga.-David Campista· 
- Vm·gne de Ab1·eu. - P1·eclerico Bo1·ges. -
GC!leao CarvaUwl. -Cassiano do Nascimento. 
-F-1·ancisco Sd.- James Darcy. -H osonnah 
de Oliveim. 

Esttt em ~liscussão o parecer. (Pausa.) 

O !§h.,.. Neiva-Peç~o a palavra. 

O Sr. Prel»idente-Tem a palavra 
o Sr. Deput<~do Noiva. 

O §r. Neiva-Sr. Presidente,nãovenho 
discutir o projecto, nem o seu substitutivo, 
nem tão pouco as emendas apresentadas pelo 
illustre Sr. Calogeras. Deveria até ter pe
dido a palavra pela ordem, pois o que venho 
é. explicar que na preeipitação com que for
mulei, na penultima, sessão, quando o funda
mentei, o requerimento pedindo, accorde 
com o dispositivo fundmnental, a divisão do 
projecto em duas partcs,-o que é de facil 
intuição, desde que, de um lado, trata-se de 
um i:\Ssumpto pusiti vamcnte economico, fi
nanceiro, e de outro de um ponto adminis· 
trativo, elo meio de se prover á organização 
dos terrenos adquiridos, do accord,, com o 
tratado approvado de um modo tão bri
lhante pela Camara dos Deputados, declarei 
tambem que era m•tural que todos os Depu
tados que em tio grande nummo, creio que 
113, vota,ra,m esse tratado, naturalmente 
votariam ou votn,m or~ cmJitos precisos para, 
que soja indcrnnizada a Bolívia rlaquillo que 
ficou accordado entre os dons poderes im
cumbidos de tratar dessa questão interna
cional; bem como quo haja tambem o di
nheiro neccssal'io para JJerom ini.ciadas as 
obras da estrada de ferro promettida, o que 
será de utilidade para a;s duas nações. 

Essa prccipit<tção em concluÍ!' e me retirar 
da tribuna essCI desejo do demonstrar quJ 

não faço opposição, que não quero obstruir, 
quo, mesmo nesta natural insipiencia que 
me é natural, redigi tão prcs,:m•osamentc o 
requerimento do modo que julgo ter havido 
uma l ,cuna, não sei si minha ou si. ela im
prensa. 

Cvmo quer que soja, é o tempo do fazCl' 
declaração que resohe a minha idéa: e' 
me refiro c\, parte primeira c á terceira do 

art. 1°, as quacs estão na.turalmentc e logi
camente ligadas, pois ambas dizem respeito 
ao mesmo assumpto-os credibos-; á pri
moir::L o á terceira partes do urtigo unico, 
repito. Si as.>im não esl;r:L olabora(lo o reque
rimento, meus collcgas que acceitem a des-
culpa por essa lacuna; mas, attondcndo a 
quo o principio quo sustento é justo, é ra
zoavel, é natural, estou certo que, mesmo 
::tquolles quo votarmn contra o trcttadu, 
um11 vez que o tmtado, pôde se dizer, vu:' 
em caminho de se tornar lei, do ser appro
vado, votarão agora os croditos, porque nãu 
seria curial que uma duziéi de Deputados 
se quizesse opp6-.· áquillo que jr:L é corolla
rio da premissa estabelecida, a votação do 
tratado. 

Nestas condições, Sr. Presidente, peço a 
V. Ex; quo, si por acaso o engano foi meu, 
seja feita a aHcração, para que a Camara, 
deste modo, se possa manifestar, ouvidas 
como já foram ::ts re~peitrweis Cummissões 
de Orçamento c de Justiça, com as quaes 
folgo em estar de accordo principalmente 
neste ponto de se pagarem as quantias do
vidas. 

Era o que eu tinha de pedir a V. Ex., 
Sr, Presidente, tanto mais quanto o quo 
requeiro sustento é accorde com o <wt. 10'1, 
e essa disposição clara da nossa Constitui· 
ção deve ser acata,.:a. 

V. Ex. que tão bem sabe cumprir o Re
gimento, o que em boa hora lhe foi confiado, 
julgo quo não deixará q no o projecto siga 
englobadamente, como está, devem ser des
criminadas as duas medidas-creditas e or
ganizações. (Apoiados. ; 

A-ssim, tenho concluído, appellando p::u'~t, 
o conhecido bom senso o para o elevado 
cl'itel'io de V. Ex., conscio de que nã.o ha
verá siquer ncccssid.ade de votação sobre o 
meu requerimento, e qne vingará o meu 
modo de pensar, qnc 6 o justo, o conecto e 
o regimental. (lviuito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente- Devo declarar 
ao nobre Deputado que o requerimento é 
perfeitamente regimental. Em virtude do 
art. 104 do Regimento, combinado com o 
art. 132, a Mesa tem de destacar os ns. li 
c IV do substitutivo do Sr. Cassiano do Nas
cimcn\o, para constituir com elles um pro
jecto em separado, o que v ao fttzcr. 

Continm\ a discussão do parecer. 

O §r. Calog<en·as- Peço a palavra 
pela ordem. 

O §r. ]_:=J>residentc-·Tcm a palavra 
pela ordem o Se. Cctlogeras. 

O Sr. Calogerag (pela OJ•dem)
Sr. Presi.dente, V.Ex. acétba de Gepnrêtl' em 
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em duas partes o projecto inicial, não é 
exacto? 

0 SR. PRESIDENTE-O substitutivo, apre
sentado em 3a discuBsão, tem preferencia na 
votação. Approvado o substitutivo, desta
cn.rei delle, do accardo com o art. 104, com
binado com o a1·t. 132 do Regimento, os ns.II 
o IV, para constituírem projecto á parte. 

O SR. CALOGERAS- Neste caso, consulto a 
V .Ex.: para se fazerem algumas observações 
sobre o substitutivo, a occasião oppor&una 
c'J a a.ctual? 

O SR.PRESIDEN1'E-Sim, está em discussão 
o parecer. Dei explicações ao nobre Depu
tado pela Bahi::t a proposito do requerimento 
que S. Ex. apresentou e disr>o logo qual a 
deliberação da Mesa. 

O SR. CALOGERAs-Nestas condições, peço 
a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. quer a palavra 
sobre o parecer, não? 

Tem a pttlavra. 

O Sr. Calogeras-E' bem de ver, 
Si'. Presidente, que, urgidos como estamos 
pela falta de tempo, pela necessidade de, 
quanto antes, terminarmos o debate e encer
rarmos os nossos trabalhos, não nos é licito 
discutir conforme o caso mereceria o tristís
simo symptoma que, quer o projecto inicial, 
quer o substitutivo, representam na nossa 
historia parlamentar. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Apoiadissimo. 
0 SR. CALOGERAS-Não mo diz a consci

encia, S1·. Presidente, que eu tenha alguma 
vez tido a responsabilidade de votar delega
ções inconstituch·naes, como flagrantemente 
são estas que foram propostas pehts Com
missões reunidas. 

Não quero enteetanto, desenvolver este 
aspecto da questão, dada a premencia do 
assumpto e a necessidade de encerrarmos os 
nossos trabalhos, como eu ha pouco disse. 

Vou limitar-me tão sómente <t explicar o 
duplico motivo que me levou a apresentar 
as emendas que mereceram do honrado re
lator das commissões reunidas o luminosis
simo parecer, que ha de figurar nos Annaes 
desta Casa, não direi como padrão de gloria 
para. S. Ex., mas como tristissimo signal 
dos tempos. 

Não j11lgo necessario alludir á inconstitu
cionalidade das delegações feitas de attri
buições privativas do Congresso Nacional ao 
Poder Executivo. Seja qual for o voto da 
Camara, está na consciencia de todus que 
só por motivos, que não cabe qualificar, esse 
voto será dado. 

Encarando especialmente para a face fi
nanceira do problema, lembrarei á Cama~'a 

que as emendas que tive a honra ãe apresen
t:t.r á consideração da Casa procuraram obe
decer, ou melhor- representam (como di
rei?), representam um protesto, em nome 
do bom senso, contra as medidas que a Com
missão propoz. 

No n. I, do art. 1°, dá o Congresso ao Po
der Executivo autorização pa·ra, sem decla
rar o fim a que se destinam, sem discrimina
ção de especie alguma, emittir títulos da di
vida pnblic.a de 3 o f o de juro::! e 3 % de amor
tização annual, como si, pelo texto-expresso 
do Tratado de Petropolis, não tivessem esses 
titulos uma applicação especial. 

E' cousa sabida que a orientação financeira 
do todos os paizes se faz no sentido de obter 
a unificação prog:essiva de tod.os os t.ypos 
de titulas de divida. 

Por t11otivo que não vem agora ao caso 
adduzir, foi est.abelecido um typo inteira
mente novo para pagamento das obrigações 
mencionadtts no art. 2° do Tratado de Petro
polis. 

Para esse fim especial é que esses titulos 
vão ser emi ttidos. 

Entretanto, pelo que aqui se vê, a auto
rizn.ção, ampla como está, permitte que elles 
sejam destinados a fim diwrso daquelle 
que fôra collimado pelo acto diplomatico a 
que me estou referindo. 

Por outro lado, o modo por que foi redi
gida a autorização dada ao Poder Executivo 
de contrahir um emprestimo ao fundo da 
gn.t•antia, é, por lata de mais, extremamente 
perigosa. 

Sei perfeitamente que se pode allegar <lo 
coníiança que more ·e o Poder Executivo. 

Mu,s, peço licença para dizer que, em as
surnp ·o desta or,lern não me parece este o 
argumento mais feliz. 

Trata·se de attribuição exclusiva nossa 
que não me parece logico seja. delegada a 
um poder• diverso. 

Da. poli tica financeira, inaugmada pelo 
accôrdo de 1898, desde o funding·laan, com 
todo os seus coiJsectarios, pela constituição 
do fundo dtJ gwantitt, do fund "·de resgate 
de apol CJS, oi c., sabemos que o oixu prin
cipn.l cln reeon;,;trucção financeira do nosso 
paíz, bas1:ada na valorização progressiva de 
nossa moeda, gim sobre a existencia e func
cionamento normal do fundo de garantia. 

Tanto quanto possin:l, serh necessario 
diminuir o valor do emprestimo, que vem 
a desfalcar a somma em ouro depositada 
rara este fi,.n, em Londre;s. 

Para isto sempre me pareceu mais ra
zoavól fazer pesar este onus, pa.rte sobre 
o fundo de garantia e parte sobre o im
posto. 

Lembrei-me por isso de apresentar á consi
deração da Casa um mecanismo financeiro 
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quo,por meio de emprestimo a prazos curtos, 
como seja da emissão de bilhetes do thesouro 
a prazos razoaveis, permittisse haurir re
cursos outros que não os do mencionado las
tro garantidor. 

Por outro lado, não julguei c nveniente 
deixa1· e.:sa porta aberta para destruição 
completa do mecanismo instituído pela lei 
de julho de 1899. 

Lata como foi redigida a autorização para 
o emprestimo pelo fundo de garantia, pôde 
este desnpparecer completamente. 

Estou certo que não ha governo que se 
abalançasse a tal. Por que deix::tr porém, na 
lei um senão desta natureza, quando com 
uma simples modificação no modo de redi
gil-a, tão facil é corrigir um defeito desta 
ordem~ 

Isto, quanto ao n. I do art. lo. 
Quanto ao n. III do art. 4°, uma modifica

ção existe de simples redacção e que está. a 
ser pedida pelo bom senso. 

Na nossa organização financeira, nós 
temos titulas internos e títulos externos. 

Titulo interno é aquelle que só póde ser 
negociado dentro do paiz. 

Titulo externo é aquelle que sômente 
póde ser negociado em praças estrangeiras. 

Ora, em primeiro lagar, os nossos titulas 
internos podem ser admittidos á cotação em 
qualquer praça estrangeira; isto depende tão 
sómente de autorização do referido paiz, me
dianie audiencia das reparGições compe
tentes. 

E' certo que as fluctuações de cambio 
muito influiriam para cotação desses títulos, 
porque fariam variar o valor delles entre li
mites taes que não oifereceriam segurança e 
tranquillidade aos capitalistas quo quizessom 
empregar dinheiro em títulos nos:los. 

Por outro lado, os chamados títulos da di
vida externa, que aqui são chamados títulos 
externos, si pelo nosso mechanismo finan
ceiro, anterior a 1900, só podiam sel' nego
ciados em praç:.ts estrJ.ngeiras,já agora foram 
por uma disposição do orçamento de 1901 ad
mittiJ.os á cotação e negociação nas praças 
do territorio nacional. 

Nestas condições, esses títulos que o Slib
stitutivo chama erradamente externos, po
dem ser negociados no paiz. 

Não ha duvi.da que o intuito da Commis
era alludir aos títulos da divLa nacional 
quer inteena ou emitti.da no paiz, quer ex.
terna, ou negociada no estrangeiro. 

Portanto, a minha emend<t ao n. lil do 
art. 1°, representa neste par-ticular o resta
belecimento do pensamento inicial das Com
missões reunidas. 

E' certo, e ha muito, é sabido, que a re
dacção de nossas leis é em extremo defei
hosa, 

E' natural, portanto, que se procure em 
relação a este texto legislativo, quasi se 
pôde di.zer, em nome da propria gramma
tica •.. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Isto é grave. 
0 Su. CALOGERAS - ... modificar OS ter

mos em que o projocto fui lançado. 
Sei que a minha responsabilidade inclivi

dual não está ligada. ao facto, dl3sde que pro
testo, pelo modo por• que o faço, contra a re
dacção das medidas financeiras aqui creadas 
como tambem contra as delegações que 
reputo inconstitucionaes. (Apoiados.) 

Como membro, porém, que sou de uma 
Camara sobre a qual recahe o desp1•estigio 
de um facto lamentavel ctestes, e querendo 
muito expressamente varrer minha testada, 
declaro que voto contra o substitutivo das 
Commissões· e a favor das emendas que apre
sentei. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem ; 
muito bern.) 

O Sr. Luiz Domingues - Diz 
que o projecto em debate vem ao recinto 
legislativo com a responsabilidade e a solida
riedade de duas das Commissões <la Camara. 

A Commissão de Orçamento e a de Consti
tuição, Legislação e Justiça retlectiram jun
tas sobre as medidas a tomar no Acre. e 
juntas suggeriram á Camara as que o pro
jacto consagra. 

E' a razão porque o orador, quando impu
gna v a o projecto o S1•. Brlci.o Filho (e pro
nunciando-lhe o nome, dá o orador ao illus
tre parlamentar a segnrança. de sua admi
ração pelo cuidado com que estuda os 
projectos e a competencia com que os dis
cute) tomo a liberdade de ponderar que não 
era do illustre Sr. Par anhos Montenegro o 
projecto, sinão das duas Commissões, tendo 
por isso um defensor em cada um dos mem· 
bros de qualquer das duas que o assigna.ram. 
E não é outra a razão por que se atreve o 
orador a fallar neste instante, entre tantos 
parlamentares que tanto hão glorifi~ado a 
Patria e a Republica na actual legislatura. 

Receberam o projecto com o qualificativo 
de monstro os seus dignos oppositores. Não 
sabe o orador si o Sr. Presidente tem no
tado: de tempos a esta parte já parece até 
regimental receber-se ttssim aqui os pro
jJctos das Commissões. Dir-se-hia que por 
inepcia ou servilismo, não são ellas capazes 
de outra co usa. 

Um monstro o projecGo, Mas moustro por-· 
que'? PorquB delega ao Governo attribui
ções lsgisla ti v as. 

Or<t, em primeiro logar, pullulam scmp1•e 
com essa mesma accusação, nas nossas leis, 
de todos os tempos, do. Imperio como da 
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Republica, essas espacies de delegação, aliás 
muitas vezes explicaveis e até justiíica,da, 
pelo interesse publico, que é a suprom<t le1 
dos puvos. 

Basta abrir as obras do marquoz de São 
Vicente o do visconde do U1•uguay no Imperio 
o na Republica as leis orçamentarias pam 
comproval·o. • 

Depois, não ha no substitutivo elas Commis· 
sões tal delegaçào. Qualquer elos quatro 
nnmeros elo art. 1°, a quo se reduzem suas 
disposições, commet~e <w Governo funcções 
}mrctmeute administrativas, quaes sojam tts 
de pa.gar dospezas, cobrar impostos, construir 
estradas. 

Administrará o Governo pr·ovism'iamonte 
o Acre. Mas quando ::tdministrar deixou de 
ser funcção de goveeno ? Si o substHutivo, 
portanto, nessa parte incorre em censura, é 
na de attrlbuir ao Governo o que j<t é fun
cção sua propria. 

Os impostos são limitados, o limitados os 
juros e amortização dos títulos a emittir. 
Apem~s o projecto nào limita as clespezas. 

Porém, no caw do Acre, como limitar as 
que se façam precisa,s no cumpl'imeuto 
inilludivel do Tratccdo o a~ primeiras da 
administração de uma região que imos rece
beu' em condições especiaLssimas. O illust:e 
Sr. Calogeras propõe um limit0 a ct'r:as 
despeZf1S, mtlS um limite todo arlJitrctrio, 
pois que nenhum elcmwuto temo;> pa.t·a jus
tilical-o. 

Cento e cincoenta contos, duzentos contos, 
porque~ Porque não trezentos, que1trocentos, 
quínhentos contos~ São domais? Por·qnu? E 
porque não são de menos os WO e os 200 
contos? 

O Governo não poderá pagar ao gover
n<1dor mais de 4:000$, ao chefe de P"licia 
mais de 1:500$, ao desembargador ma.ir-: do 
que isso, a um promotor mais tle 800~;000. 

Achará o Govemo homem icloueo , qmd 
requer o Acre, que se a vonture a de.,empe
nhar alli essas funcçõos? Nllo achancto, 
deixa t'tbandon<1d<t a região, ou recorre ao 
recrutamenGo? 

O projeci,o pl'imitivo autoriza o Govemo 
a creo,r empregos e fixae-lhes as ltttl'ilmições 
e os vencimentos, e pela Constituição essa 
attribuição é privativa do CongTeBso. Dispõe 
de outro modo o snb:;titutivo, consoante "s 
autorizações até hoje concedidas. Mas o quo 
propunllu.m os nobres doputa,tlos quo impu
gnavam o projecto ~ 

As emendas elo i!lustro Sr. Calogeras con
toem igual autorizttçào. Assim ü quo auLui' iza 
o Goven1o a crea.r postos fi.;mw8 ; a cl0'fini2 
as attribuições dos funccionu.rio,: quo com
missionc~r ; a cr'eal' os auxiliares quo bom 
entender; c a mat·car-lllUS os vencimoni.O$, 
Serve·se <t emenila d<t expros:;ào eommissi.o-

na r. E' a differença, e essa desapparece 
attr,nd(mlio·Se a que não é out1'a cou~a que o 
projecto autoriza ao Governo commettendo· 
lhe a adminis .ração provisoria. Os lagares 
cre:.,dos pr"visoriamente são esses mesmos 
que se dizem em cornmissilo, e os empregados 
nomeados provisoriamente são e8ses mesmos 
que se dizem commis.-:ionadoJ. 

Os dignos oppositores do projecto pergun· 
taram que legislação -vae ter o Acre. D.esde 
·que se incorpore ao Brazil, a legislação pa
tria, o •iiroito civil, o direito criminal e o 
commercial, unico yara tbdos o:J brazileiros, 
serri preci.:mr o projecto dizel-o. 

Não tem o digno e muito distincto De
putado por Pernambuco pelo Tratado de 
ljetropolis nem eilthusiamos, nem preven
ções. 

Não sr,be o orador o que possa percler a 
Patria em ser grande,-grande em torritorio 
e grande no Nentimento de paz e confrater
nização. E não sabe que outra obra tenha 
servido melhor até hoje a 'éssa grandeza do 
que o Tratado do Petropolis. 

Fo ·ça, porém, é convir: a solução que o 
Tratado deu iL q 'estão do Acre nem siquer 
foi cogitada peht Constituição. Não foi uma 
solução de Diretto Constitucional, sinão de 
ui 1·el to Internacional. 

Não ha quem aponto nf.t noss<1 Constituição 
um artigo que cogito üo accrescimo do torri· 
torlo nacional. 

O que todos, por('ll1, encontram disposto 
nella ü que ni'Lo (~ attrilmição privativa do 
Congresso providenciar sobre as necessida
des do cal'acter federal, e todos hão de con
vir que si ha caso em que os Poderes Legis· 
!ativo o Executivo, no exercício d.tJSSê1 attri
bulçâo commum, se devam tocht inte!l1gencia 
e cunfiança., o pl'incipal é esse do Acre, logo 
depois fio recebido do estr:wgeiro o de incm'· 
purn.do 110 teni to rio nacionn,l. 

Não ha muito, es~a Camaea, por maioria 
absolu a ele sem: mmnbrus sanccionon, entre 
ap]il:wsos, o trat1.1rlo elo Petropolis. 

Nós devemos a sua assignatum a esse 
mesmo Governo a quem damos a autorização 
do a.dmini8'trar a região adquirida até quo 
lhe possamos clD-r OJ'ganização definitiva, ha
l.Jilil; ,dos para is,;o com os dados que agora 
nos fttlham. 

Pede o orarloc permissão á Camara para 
deixar :'t :ma conscioncia a resposte1 a esta 
pergunta : 

Como doutrina Rib.1s, com a histor.ia do 
nusso e de exGranhos paizes, a maior ou me
(lor conthwç:t que o Poder Legislativo dopo· 
si L(', nv, :tdrninisLr;tção iní'lue poderosamentrJ 
mt amplitude relativa ele sua acção. Ora, 
perp:untê't á Cctrrmra, : Pôde inspirar receio de 
sacl'itic,r o interesse p11b!ico no Acre o Go
verno quo no .i\cr,, salvou o interesse pu· 
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blico pelo tratado de Petropolis ~ (ll!uito bem; 
muito bem, O omdor e muito felicitado). 

O Sr. E!1!meraldi:no Bandeira 
diz que hoje como hontem não pretendia fal
lar sobre o projecto e substitutivo em de
bate, mas que a referencia directa que a 
seu nome fez o illustre Deputado pelo Ma
ranhão, Sl'. Luiz Domingues, na occasião 
em que orava, o arrasta <í tribuna. 

Não é exacto que o orador tenha qua.li
ficado de monstro o projecto primitivo das 
Commissões de Leg-islação e· de Ol'çc.mento. 

Entretanto, ü fosse interpellado a respei
to, não vacillaria em dizer que aquelle pro
jecto lhe parece um caso de tern,tologi<L le
gislativa. 

E as proprin,s Commissões dão razão ao 
oradol'. 

Tanto assim que no ·Substitutivo que apre
sentaram á discussão e ao voto da Camara, 
supprimiram a autorização dada ao Gover
no para organizar administmtiva e judi
ciariamente o territorio do Acre. 

Ora, si os oppositores a · es8a autorização 
do projecto primitivo estavam errados, e 
si essa autorização nada tinha de inconve
niente e de inconstHucional, porque ·as 
illustres Commissõos reunidas não a manti
veram em seu substitutivo om em debate~ 

Assim, pois, si alguem ha que tenha capi
tulado na especie, reconhecendo o seu erro, 
certo não. foram os impugnadores do pro
jectJ, mas os autores do substitutivo, isto é, 
as illustres Commissões nomeadas. (Apoiados, 
muito bem , ) 

No primeiro discurso pronunciado pelo 
orador sobro os projectos alludidos, contes
tou-lhe o illustro Deputado pelo Maranhão a 
asserção de que a Constituição Brazileira 
não cogitava ele ter1·itot·io como o que acaba 
de ser adquirido pelo tra,tado de Petropolis. 

Entretanto, no parecer que hontem elabo
rou como membro das Commissõas reunidas, 
parecer que hoje veiu publicado no D-iario 
âo Cong1·esso, o illustre Deputado affirmou 
justamente o que havia contestado ao orador. 
(Apa1·1e do 81·. Luiz Domingues.) 

E não é tudo. No discurso que S. Ex. 
acabou agora inesmo de pronunciar disse que 
a Constituição ela Republica da America do 
Norte cogitava de te1·ritol'ios em seus dispo
sitivos. 

O orador, porém, pede venia a seu erudito 
collega para lembear-lhe as palavras de 
Cooley em sua apreciada obra-The General 
Principles ot Constitutional Law», onde á 
pag. 35, inicia um capitulo, n.ffirllJando que 
- «A Constituiçao foi fe!ta para os Estados e 
nao para Territorios», justificando por esse 
modo a omisbão daquelle Estatuto Político a 
tal respeito. (Aparte elo Sr. Luiz Doming1.1es.) 

Vol. I 

E foi justamente por attender n, que cous~t 
identica se verific:L na CoustHuiçào brazi
leira, que ao orador pareceu prudente que o 
Congresso votasse as bases legaes ele um<J. 
or"g·anização pl>ovisorin, para o dito terri
torio. 

Com verdadeira extranheza, porem, viu o 
orador que o illustrado representante do 
Maranhão assentava o debate no terreno da 
confiança ao honrado P1•esidente da Repu
blica, ponderando que sendo esta Camara em 
sua maioria amiga do governo, não cloverb 
neg-ar-lhe a autorização alluclida. 

Ao obscuro deputado que occupa a tribuna 
não parece que a c1uestão deva sor posta 
nesse terreno. 

Não se trn.ta absolutamPnto na. hypothese 
de prova de confiança ao Governo, mas sim 
e unicamente do cumprimento do um devm' 
constitucional por parte dos Srs. Deputados. 

Si, de facto, se tratasse do uma prova de 
confiança, o orador, como amigo do GoVOl'
no, dal-a-hia sem hesitar. 

Concluindo o seu discurso, o illustre repre 
sentante do Maranhão citou, commentando' 
as seguintes palavras pi'ofel'idas em outra 
sessão pelo orador: que não tinha ::mthu~ 
siasmo nem animadversão pelo Tratado de 
Petropolis. 

E' verdade que proferiu es.>as palavras, 
como tambem é verdade ter na oc:2asião 
accrescentado que, entretanto, reconhecia o 
respeitava os altos intuitos patrioticos com 
que o ominent,e Sr. Rio lWanco negociára c 
concluíra o dito Tratado. 

Pareça o que possa parecer essa sua opi
nião ; basta ao orador que olla soja, como 
é, fructo da meditação e do estudo. 

Era o que tinha a dizer. 
( Jl!luito bem ; muito bem, O oraclol' d 'lJÍWt

mente felicitado.) 

O §r. Enéas fi-larti:ns- Nã.o 
reputa necessario razer praça ele quo não 
póde ter intuitos protelatorios a sua pl'esflnça 
na tribm:w.. Sente, entretanto, ni.í.o poder 
proferir com toda a segurança o seu .voto, 
sem que o precedam declarações francas e 
positivas do illustre leader dct maiorhl. 

Tanto mais se impõem ollas quanto enten
dem com assumpto que, no momento político 
e na ordem constitucional, é da mais alta 
importancia. 

Não póde conceber, e eso:e ponto ficou feliz
mente assente,que a mais grave das questões 
constHucionaes que, em conseqnencia da 
appronçiio do tratado de Petropolis, va.e 
ser abm'ta na applicaçiio da Constituição Fe
deral, possa ser resolvüh ele afogadilllil, na 
pr("mencia do tempo, sem o preciso estudo. 
(Apoiados.) Encara o projecto, por isso, e 
registea esse conceito, l'epetido a cada passo 
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na discussão, como uma medida absoluta
mente de occasião, transitaria... · 

0 Sn. LUIZ DOMINGUES-Porfeibmente. 
0 Sn. EN!hS MARTINS-... lle Ci1racter 

peovisorio, não sol verão de modo algum a 
questão constitucional decorrente do reco
nhecimento do Acl'e como territorio. 

UMA Voz-E não pôde deixar de ser assim. 
0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Portanto, é 

desnecessario o projocto. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Não ha 

t::tl; é lmstonte necessario. (Ha oull·os apcwtes.) 

o SR. ENJ~As MARTINs ·l.~eéeiõu do~ 
por que foram presentes <'L Camara, quer o 
projecto primitivo, quer o substitutivo das 
Commissões reunidas, que por um simples 
incidente, em artigo àe lei, se additasse á 
Constituição, resolvendo ás pressas e sem os 
prccioos esclarecimentos e exame a grave e 
importante questão a que se refere. 

Ponderou-lhe o seu illustre amigo, o mni
nente leuder da Camara, assegurando, com o 
prestigio d l sua opinião e alta significação 
moral o politica que ella. tem na Casa, que 
o Governo não precisava sinão de autoriza
ção para, exercitando a acçã.o administra
ti v a provisoria, cspecialmen te em rebção a 
imp,Jstos, desobrigar-se em toda a amplitude 
dos compromissos decorrentes do Tratado de 
Pctropolis. 

E:Jses compeomi.sso~, ninguem pensa de 
modo contrario. devem soe solvidos com o 
concurso das rendas que a região do Acre 
pos~a produzir. Nesse sentido, approvado o 
t1•atado c com cllc as despezas que acarreta, 
ipso (ácto este~ armado o Governo do credito 
para elüts, cumprindo ;;:õ- Q é nesse ponto 
que tem todo valor o projecto em discussão
nutoriZ'.tl' um poôsivel emprestimo ao fundo 
de garantia, e a arrecadação de taxas de 
impostos, base exclusiva da renda rlil
gionll.l. 

Visando e,>se ponto, o substitutivo regulou 
a m:tteria, mandando que tod:J. a rend:.t arre· 
cadada entre a reconstituir o fundo c:e ga· 
ra.ntia da lei n. 581, de julho de 1899. 

Ponderou o orador ás Commissões llont.em 
retinidas os reparos que a medida lhe pro
voc::~, nKo só porc1ue a renda parece que 
deve rc.>pondm• por todos os compromissos 
c não só peht reconstituição daquelle fundo, 
como tambem, porque com interpretação 
outra, a disposição do suhstil;utivo poderia 
ter um c:tracter de generalidade, resolvendo 
uma questão ou regulando um assumpto de 
que nelle não se cogita. 

O honrado leade1· da Cctmam, em resposta 
declara que vil'ia 11 tribuna por ucca~iào da 
dbcussào ... 

0 Srt. CASSIANO DO NASClMEN'l'J - Enca
rninltunrlo a votação. 

0 SR. ENl~AS MARTINS •.. pOl' occasião da 
vottçã.o explicar claro o pensamento do pro
,jecto, na medida absolutamente provisoria, 
sem caracter definitivo que ello tem. 

0 Sa, VERGNE DE ABREU clêí um aparto. 
O SR. EN~As MARTINS não está levan

tando questão nenhuma, apezar de que po. 
deria levantai-a o que demoraria a solução 
provisoria da questão que discutimos. 

0 SR. ALFREDO VAHELLA:- Poderia, SClll 
duvUa nenhuma. 

0 SR. ENJ;;AS MARTINS- 0 momento ê 
daquelles em que o mais alto clever de pa
triotismo falla para que resolvamos, sem 
deliberar,sinão pt•ovisol'iétmente, sobre o que 
se nos pede-autorizar exclusivamente o 
Poder Executivo a cobrar os mesmos im
postos que actualmente cobra na região 
acreana. 

Folgou immenso o orador-e deseja que 
fique expressamen'.e consignado-com o que 
manifestou o honrado relator das Commi.S· 
sões reunidas de Orçamento e Constituição, 
Legislêtcão e Jusciça, aflirmando que a Con
stituição não cogita da hypothese de terri
torios e, portanto,de que o substitutivo em 
debate não póde decidit• naste presupposto. 
(Tr·ocam-se mwtos apartes. O Sr. Prasidente 
reclama attenção ) 

Prova do que assim é, deram as Commis
sõcs regcitando as emendas do Se. Deputado 
Caloferas, quo regulav<t logo a questão ge
l'<tl de impostos, que a Constituição separa 
em estarluaes e foderaes, a que accrescem 
os municipae.s. todos e3ses enfaixados nas 
emend<tS do do illu~t.ra Deputado mineiro 
e attribuillos expressamente á União. 

Tão delicado 6 o assmnptJ, e tão accen· 
tuadamente peocedcram a~ Commissõt'S. não 
querendo resolvei-o no projecto em deb::tte, 
que, tendo ellas mesmas, no seu primitivo 
projecto, autorizado em geral a arrecadação 
de rendas de qualquer especie, no substitu· 
tivo expressamente Iim.tcwam esse direito 
aos impostos feder aos. 

Pensa que não ha duvida, portanto, quanto 
á natnre;r,tt do voto que a Camara vae pro· 
ferir c, sómente nes8a conformidade, o pódc 
acceitar. sJm prejulgar de modo algum as 
questões constitucionaes a delnter na pro· 
xima sessão orJinar.ia. 

Nem vae ineoherencia nessJ modo de pro· 
cede i.'. Votando a autorização paru, cobrar 
taxas, o oradol' attendJ ao exclusivo desejo 
que o pl'Oprio Govm·no tem de nã.o ficar esse 
aspecto da questão no regimen dct dictadura; 
applicando o que f<H' o sufliciente das mes
mas taxas á recoostrucção do fnndo de gtt· 
rantia, attende-se ao desejo de não abalar o 
regirnen financeiro, de que este mesmo 



SESSÕES 'EXTRAORDINAI'UAS 15b 

fundo é base, assumpto para o qual era pre
ciso o voto explicito do poder legislativo. 

Regulando provisoriamente essa materia, 
não. se rcg·ulou, na fórma constitucional es
trtvcl, a questão do Acre, providenciando-se 
exclusi v-arnente sobre delicada ma teria fi
nanceira, de"inteira harmonia de vistas com 
o executivo e de accordo com a situação-de 
facto. (Apoiados.) 

Para a administração, d.iria melhor, talvez, 
para a m::tnutenção provisoria do Acre, até 
que o Congresso tenha resolvido sobre elle, 
o Governo nem precisa de delegações do Con
gresso, (Apoiados e neTo apoiados; apartes.) 
Até a tJ'oca do ractificações o Acre é mmt 
região em litígio diplomatico ; emquanto o 
o Congresso não lhe tiver dado a fórma ju
rídica pela qu::tl deve entrar na estructura 
constitucional, além de não demarcado regu
Jar·meute, para as exigencias de ordem in 
terna, é um terreno em poder da União que, 
para administrai-o provisoriamc~.nte está ar
mada do poder de, cumulativamente com o 
Congresso (art. 35, n. l, da Constituição), 
providenciar sobre necessidades e conve
niencias de caracter federal, ~Apoiados.) 
Outra causa não é o dever de manter provi
soriamente a região, até que pelos processos 
legaes ella ienha destino regular na ordem 
institucional. 

Feitas estas declaraçõ~- invocando as 
declarações pelo eminente leader da Camara 
feit::ts e que o orador regist1•ou-salientando 
a declaração formal do relator do parrecer 
das Comrnissões reunidas a respeito de ter
ritorios, fica tJ•anquillo o orador com a sua 
consciencia pu,r•tt votar em inteira harmonia 
de vistas como Governo que, como o orador, 
no assumpto, resalva todos os princípios de 
organização constitucional estavel, na me
dida pruvisoria de caracter eminentemente 
transitaria que o projecto em discussão re
presenta. (ll:fuito bem; mu·.to bem. O orado1· 
é v1:varnente compr-:mentado.) 

O Sr. Pregidente-Ao projecto fo
ram apresentados um substitutivo e emen
das do SI'. Deputado Calo geras. 

Nilo apresento á con::;ideraçào da Casa, 
por desnecessario, o requerimento do Sr. 
Neiva, porqun, como declarei em tempo, 
em virtucle do art. 104, combinado com 
o 132, do Regimento, cumpre â Mesa desta
car os us. 2 e 4 do substHutivo, caso seja ap
provado, pJ.ra constituírem projecto em se
parado. 

O au,t. 104 diz: 
«Nenhum art1go do projecto poderá conter 

duas ou mais proposições independentes en
tre si, do modo que, sujeitas â diwussão, se 
possa adaptar uma e rejeitar outra.» 

Estão neste caso os ns. 2 e 4 do projecto. 

O Sr. Cassiano do Nasci
n1.e::n:to (') (pela ordem)- Pedi a palavra, 
Sr. Aresidente, afim de me desobrigar de 
um compromisso que tomei hontem na re
união das Commíssões reunidas, para este 
momento e esta 'hora, e não para a occasião 
do debate. 

Hontem, tive ensejo de Clizer quaJ o pensa
mento que me havia dominado ao redigir o 
n. l ·do art. 18 do projecto. Como no final 
deste artigo, no projecto primi tti v o se' auto
rizava o Governo a tomar de emprestimo ao 
fundo de garantia, caso necessitasse, às quan
tia~ destinadas á solução dos nossos compro
missos com a Bolivia, e como eu queria que 
ficasse bem accentuado que o Pod~r Legis
lativo e o Poder Executivo não desertavam 
da política financeira que nos tinha condu
zido â rehabilitação. do credito nacional, 
accrescentei, quando apresentei o substi
tutivo: « ••. ficando consignada á reconsti
tuição do mesmo fundo toda a renda do 
terrltorio ora reconhecido brazileiro». 

Eea bem de ver que, si esta renda ex
cedesse áquillo que se tomava de emprestimo 
do fundo de garantia, o excedente seria es
cripturado, conforme é de estylo, como 
renda eventual da Nação. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI -Da Nação, 
da União, muito tem. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-l::ltO é que 
é intuitivo, isto é que é logico. 

As medidas consignadas no substitutivo, 
como no projecto primitivo, obedeceram 
sempre a um plano: administração ou a Ol'
ganização provisoria. Tudo era feito interina
mente, si et in quantum, até que o Congresso 
se reunisse e deliberasse com perfeito co
nhecimento de causa sobre o assumpto. 

Como, porém, a expressão-prover à orga
nizaçiio judiciaria e civil-despertasse tanta 
grita da opinião e mesmo observaçõe~ de 
muitos de nossos colleg:ts, as Commissões 
reunidas. dando mostras de sua _ docilidade 
e do desej') que teem da collaboração de todos 
os S3US collegas. se lembraram de apresen
tar. o Sl.lbstitutivo, supprimindo qualquer 
poder de org.mizar e dando ao Governo 
apenas o podet' de administrar provisoria
mente, o que quer dizer que todas as no
meações que se fizerem resentir-se-hão deste 
caracter de provisorias, até que o Congresso 
se re una e delibere . 

Ora, parece, que tendo as Commissões 
reuniclas offerecido esse substitutivo e sendo 
pensamento dominante na C:unara occupar
se esta do assumpto com pe ·fel to conheci
mento de caus:t na sessão ordiuaria, parece 
que, repito, numa Camara de amigos, não 

(•) E'te di·:cmso não fat" revisto pelo Ol'll.dOl', 
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devia o assumpto despertar a animo:oidade 
que desperton da. parte de alguns de meus 
honradJS collegclS. 

Essas explicações eu as dovi<t, porqtro as 
tinha promettido na Commis.:~ão. E ermo quo 
assim :fica satisfeito o intuito dos nobres 
collõgas. 

Os ns. I, III e IV elo substitutivo ní1o con
stituem novidade alguma, Sr. Presidente~ 
são autorizações communs, que todos os dias 
o Parlamento, na sua vida. orclinaría, con
cede ao Poder Executivo, quando este lho 
inspira contianç·t. O n. II consigna uma si
tuaç.lo creada pela excepcionalid de das cir
cumstancias, em que se delega a funcção 
de administrar provisor1amente, até quo 1 

Congresso delibere, o o poder de anecaclar 
as tax<~s até o limite maximo elas que são 
arrecadadas em virtude do modus vi vendi. 

O pensamento domlnante na Commissão, 
está claro, é manter, findo o modus vivencli, 
o stat~~ quo no Acre, até que possamos ele
liberar. 

Não vejo, portanto, feitas estlts declara
ções, que nascem necessariamente do substi
tutivo que tivemos a honra de apresentar· e 
que a elle se filiam. que nelle estão contidos 
implícita e explicitamente, não vejo motivos 
para que os a: uigos do Governo se arreccic 
de ll1e confiar a autorização que as Conunis
sões reunidas iucluiram no substitutivo. 

Creio que com estas explicações s<:ttísf'aç'J 
ao meu honrado amigo DeputLilo pelo Ama
zonas e á expectatiya da Camara. 

Tenho dito. (Jl!Iuito bem; muito bem), 

O íSr. Presidente (fazendo soar os 
tympan,,s ~ Vae"se proceder á votação rl.o 
sub;ti.tutivo. 

Em seguida é posto a votos e npprovarlo 
o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

A.o projecto n. 5, de 1904 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.° Flcr1 o Poder Executivo autori
zado : 

I. A abrir os creditas noccssr.rios para 
pagamento elas Llespezas oriundas do tra~tadJ 
concluiclo em 17 de novembro de l90~i entro 
os plenipotenciario~ do Brazil e da Bnlivi;: ,' 
podendo fazm· pat·a tal fim a:> rwcess:tr·í :s 
operações do cred1to, inclusiV(3 orni&tie tün
los cln, divida, publica de 3 °/o de jurm () 3 o /o 

do amortização annuaes,e contrahir empres· 
ti mo do fundo de gamntia instituído pela 
lei n. 581, do 20 ele julho do 18!9; ficando 
consignada á reconstituição elo mesmo fundo 
~oda ;~ renda, <trrecacln.cla no territorio ora 
reconhecido como braziloiro. 

II. A administrar provisoriamente aquello 
ten·itorio, continuando a cobrar, até sou Ji. 
mito maximo, a.s taxa-s alli arrecadadas ao 
tempo elo mod1~s vivendi ajustado com o 
Governo cl::t Bolivüt e os dem<tir:: impostos fe
cleraes-. 

III. A adoptal' o alvitre quo julgar mais 
conveniente para. a construcçí1o ela estrada 
ele ferro, em solução do compromisso assu
mido no art. VII elo mencionado tra-~ado, 
podendo fazr.)r operações ele credito ou 
omissão de títulos internos ou externus quo 
for·em necessario . ..;, não excedendo 4 o f o elo 
juros o l/2 °/n de amortização para os titu
lus e:Kternos e 5 °/o o l/2 °/o para os in
ternos. 

IV. A abrir os credites necessarios para 
pagamento do pessoal, ma.terial e constru
cçõês que furem precisos. 

Art. 2. 0 Revcgam-so as disposições em 
contrario. 

<!il> §r. i~J.f'retio Varela (pela 
ordc:m)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. se 
digno procelicr <t verificaç~ão da votação. 

Procedenclo"se. â vedficação, reconhece-se 
que votaram a f<~vor 84 Srs. Dsputa.clos e 
coott'~t l'1, total 98. 

O §u•. Presid.r~nte - Vo-taram a 
favor do substitutivo SJ Srs. Deputados o 
contra 14. N5.o ha numero, vae"se procsdor 
:t clmm11da. 

Procedonilo·SO i'o chamada, verifica-se te. 
renH;e ausentr .. do os Srs. Carlos ele Novaes, 
.Joaquim Pires, Virgi!io Erigido, Francisco 
Sá, Angelo Neto e Sá Freire. 

O §11•. PJ!eesidentc-Respondera.m 
iL clmmn.cla 105 Srs. Deputados. 

Não ha numero. 

Fica adiada a vohção. 

Designo para amanhã. a seguinte ordem 
do dia: 

Votaçãodo projecto n.5 A,de 1904, com pa
l'Geer ~obre emendas oiToreciclas na 3• discus
sã.o do projoe!.o n.5. dec:to anno, que autoriza 
,) Purl3r' l~x ·.etlti v o ct a.hrir o:; erodttos nocessa
riol p<tra. pagammJto da:5 despeza.s oriundas 
do tratado coneluiclo em 17 do novembro ele 
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1903 entre os plenipotenciarioa do Bmzil e 
da Boli via e a dar outras pl'ovldencias 
(3~ discussão.) 

Levanta-se a sessã'J <ls 3 horas da tar,1e. 

DECLAR.AÇ)ÕES 

Declaeo que, si estivesse presente á respe-

ctiva sessão, teria votado pela approvação 
do Tr·atado de Petropolis. 

S<1la das sessões, 3 Je fevereiro de 1904.
Bernm·des de Fa1·ia. 

Decl ~ramos que votaríamos a favo1• Q.o Tra· 
tado de Petropnlis si estive~semos presentes. 

Sala das se.;sões, 3 de fe~·ert\Íl'o de 1904.
Ignacio Tosta.- Bulcão Vianna.- Eugenió 
ToHrinho. · 

210· SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 4 DE ~'EVEREIRO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se <1 chamada, a, que 
respondem os Srs. Pa.ula Guimarães,Alencar 
Guimarães, ·wanderley de Mend onç}l, Joa
quim Pires, Stt Peixoto, Enéas Martins, Au
rolio Amorim, Husan nah de Oliveiea, An
tonio Bastos, Virgilio Brig-jdo. Sergio Saboya, 
Pereira Reis, Abdon Milanoz. Pereira de 
Lyra, Esmeraldino B;wdeira,Jnlb de Mello, 
Tosta, Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Garcia 
Pires, Satyru Dias, Vergue de Abreu, Alves 
lhr·bosa, Rodrhttes Lim<~, Tolentino dos 
Santos, Rodrigues Saldanha, Jost3 Mon,iardim, 
Galdino L01>eto, Mello Mattos, Her<<dia de 
Sii, Irineu Machado, Nelson ele Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Au
gusto de Vasconcellos, Americo de Albu
querque, Fidelis Alves, Henrique Bor,;;es, 
Cruvello Cavalcanti, Mauricio de Abreu. 
Oliveira·Figueiredo,Carl •S Teixeira Brandãu 
Viri:tto . Mascarenhas, Estevão Lobo, Ber· 
naedo Monttliro, Juão Luiz.Gastão da Cunha, 
Ribeiro Junqueira, Leonel Filho, Bernard ·s 
de Faria, Antonio Zacar.as, Henrique Sales, 
Carlos Ottoni, Sabino Barros.;, Carv:1lho· 
Beito, Wencesláo Braz, Padua ReZJilde, 
Bernardo de Campos, Domingues de Castro, 
Francisco Romeiro, Valois de c,~stro, Re
bouças de CarvaJho, Fernando Prestes, Eloy 
Chaves, Paulino Carlos, Candido · RoJriguês, 
Joaquim Teixeira. Bt•andão, Costa Neto, 
Candido de Abeeu, Carlos Cavalcanti, La.
menha Lins, P<tula Ramos, Ellseu · Gui
lheeme, Soares dos Santos, Germano H<l.SS' 
locher, James D .rcy, Cas;i.anu do ·· Nasci
momo, Vespasi.ano de Albuquer·quc e Alfl'e'do 
Varella. 

Ahre.se a sessão. 
E' lida e po::;ta em discussão tt acta. 

O Sr. Ené31!'> .Maa~ons-St• . Pre
~ülente, não ha ningncm mais avesso do que 

eu a fazer corrigendas de discursos; apro. 
veito até a occasião pant dizer que o resumo 
do meu discurso sobre reforma eleitoral é 
tu1io quanto ha de mais opposto ao que eu 
disse da tl'ibuna, e só sinto não ter tido 
tempo de revel-o para fazer a publicação na 
intPgra. 

Quanto ás palavras que hontem proferi, 
parece-me que não posso deixar sem reparo 
e rectifica,çfta immediata aquellas que se 
reftlrem ao trecho que passo a ler: 

«0 Sr. Eneas .il!artins-,-••. de caracte1• 
proviso,·io, não solverão de modo algum a 
questão constitucional decorrente do reco
nllecimen·to do Acre como territorio.» 

Basearia. a leHura do quo eu disse para 
se ver quo não é ab>lolutamente possível 
que 011 me tenha externado em relação a 
territorio; o que e:>tava escripto . nas notas · 
t chygraphicas, o que foi mandado á Im
pl'ensa Nacional era- o Acre como bra~ileiro 
-e não-como ten·itorio. 

A emenda é essencial, Sr. Pre~>iclente, e, 
poi8, peço a V. H:x. se digne n;~.andar fazer a 
necessaria rectificação. 

O SrOSã Peixo-to-O Sr. Deputado 
Raymundo Nery pede-me para commur).ica.r 
á. Casa. que, por. molestia de pessoa de sua. 
família, não tem podido c·OI!lpar.(}C~l' ás SeS-
ISÕCS. . .. . 

A provei to a ópportunidade par~· declarar, 
afim de que conste dos Annae·s, . que voto 
c .. nti·a u ~übst.itutivo das Con'imis:Sões de Or
çamento e du Cot~stituiçã'o e JusGiça; ao pro
jecto n. 5, deste anno, e q faço porque o 
mesmo contém matel'ia que reputo incon
stitucional e porque nã.o resalva os direitos 
Llo Amazonas . 

Lanço mão deste meio porque o Regi
mento nfío me porrnitte fazer declai>ação de 
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voto, motivada. Quando foi encerrada a dis
cussão, hontem, eu não me achava no re
cinto. 

Em seguida é approvada a · acta. da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar G'uimarães 
(1• Secretario) declara que não ha expe· 
diente sobre a mesa. 

O Sr. ~anderley de Men
donça- Pedi a palavra, Sr. Presidente, 
para levar ao conhecimento de V. Ex. e da 
Camara que r3cebi do meu digno collega de 
bancada Sr .. Raymundo dtl Miranda, actual
mente em Penelo. onde o retem molestia 
em pessoa de sua ·familía, um telegramma 
autorizando-me a declarar que, si aqui es
tivesse, teria votado a favor do tratado ce
lebrado em Pct1·opolis, entre o Brazil e a 
Bolivia, relativo á questão do Acre. 

ORDEM DO DIA 

E' anuunciada a votação do projecto n. 5 A, 
de 1904, com parecer sobre emendas offere
cidas na 3a discussão do projecto n. 5, deste 
anno, que autoriza. o Poder Executivo a 
abrir os creditos necessarios para pagamento 
das despezas oriundas do tratado concluído 
em 17 de novembro de 1903 entre os pleni
potenciarios do Brazil e d<~ Bolivia e a dar 
outras providencias (3a discussão.) 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para a votação da materia 
encerrada, levanto a sessão por uma hora 
até que haja numero. 

Suspende-se a sessão ás 12 horas e . 45 mi
nu&os da tarde. 

Comparecem mais os Srs. Passos Miranda, 
Inrlio do Brazil, José Euzebio, Luiz Domin
gucs, Anizio do Abreu, Bezerril Fontenelle, 
Thomaz CliValcanti, Ft•ancisco Sá, Frcdericu 
Borges, João Lopes, Fonseca o Silva, Paula 
e Silva, João Vieira, Angelo Neto, Rodrigues 
Doria,, Felisbello Freire, Oliveira Va.lladão 
Noiva, Castro Rebello, Eugenio Tourinho, 
Eduardo Ramos, Sá Freire, Erico Coelho, 
Belisario de Souza, Francisco Veiga Penido 
Filho,David Campista, Francisco Bernardino, 
Calogeras, Rodolpho Pa,ixão, Galeão Carva
lhal, Costa ,Junior, Amaral'Cesar, Ferreira 
Hntga, Alvaro do Carvalho, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra, Barbosa Lima e 
Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Sl'S· Raymundo Nery, Arthut' Le
mos, Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, 
Uebano Santos, Rodl'igues Fernandes,Guede
l!H~ Mourão, Christino Cruz, Dias Vieiea, 

Raymund> Arthur, João Gayoso,Thomaz Ac
cioly, Ktuardo Studart, G•JnQalo Souto, Tava
res de Lyra. Eloy de Souza, Wa,lfredo Leal, 
Trindade, Teixeira de Sá, Ermirio Couti
nho, Affonso Costa. José Marcellino, Celso 
de SJ1,1za, Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, 
Moreira Alves, .Comelio da Fonsoca, Estacio 
Coimbra, Pe:lro Pernambuco, Elpidio Figuei
redo, Arthur Orlando, Epaminondas Gra~ 
cindo, Raymundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão, JJviniano de 
Carvalho, Domingos Guimarãe.>. Leovigildo 
Filgueiras, Augusto de Freitas, Pinto Dantas, 
Paraohos Montenegro,Marcolino Moura, B:3r
nardo Horta, Corr·êa Dutra, João Baptista, 
Galvão Baptista, Silva Ca8tro, Bozamat, Pe
reira Lima, Julio Santos, Paulino de Souza, 
José 13onifacio, Astolpho Dtltra, Carlos Pei
xoto Filho, Antero Botelho, Bueno de Paiva, 
João Luiz Alves, Adalberto Ferraz, Manoel 
Fulgencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, 
Olegario Maciel, Moreira rla Silva, Jesuíno 
Cardoso, Arnolpho Azevedo, Azevedo Mar
ques, Rodolpho Miranda, Hermenegildo de 
Moraes Filho, Bernardo Antonio, Francisco 
Toleutino, Abdon Baptista, Juvenal Miller, 
Marçal Escobar, Xavier do Valle, Angelo Pi
nheiro, Victorino Monteira, Domingos Mas
carenhas, Diogo Fortuna e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. Moreira Gomes, Lau
rindo Pitta, Carneiro de Rezende; Lamou
nier Godofredo, C.1millo Soares Filho, Jo3é 
Lobo, Leite de Souza, Francisco Malta e 
Aquino Ribeiro. 

Reabre-se a sessão â 1 hora e 50 minutos 
da tarJe. 

O Sr. Pa~esidente- Convido · os 
Srs. Deputados a occuparem seus lagares. 

A lista ela porta accusa a presen~a de 117 
Srs. Deputados. 

I-Ia numero legal ; vae-se p;•oceder á vo
tação da ma teria constante da ordem do dia. 

E' anounciada a votação do projecto n; 5 A, 
de 1904, com parecer sobre emendas ofl'ore
cidas na 3" discussão elo projecto n. 5, de~te 
anno, quo autoriza o Poder E~ecutivo a abl'it' 
os cl'editos nécessarios para pagameuto das 
despezas oriundas do tral;ado concluído em 
17 -de novembl'O de 1903 entre os plenipoten· 
ciarios do Brazil o da Bolívia e a dar outras 
providencias (3"' discussão). 

Posto a votos o substit.utivo da Commissão, 
vedfica-se tnrom vot;tdo a f<wor 91 Srs. 
Deputados e contra ll, total 102. 

O §r. Presiden-te - Não ha nu
mero. V a e-se procedet' â chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se te
rem se ausontél.do os Sr·s. Fonseca e Silva e 
h· in ou M~whado. 
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O S1,. Presidente-Responderam 
á chamada 115 Srs. Deputados. 

Vae-se proseguir na votação. 
Em seguida é posto a votos e approvetdo o 

seguinte 
SUBSTITUTIVO 

(Da Commissão de Orçamento) 
Ao projeoto n. 5 de 1904: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. t.o Fica o Poder Executivo autori

zado: 
I. A abrir os credüos necessarios para 

pagamento lias despez.ts oriundas dó tratado 
concluído em 17 de novembro de 1903 entre 
os plenipotenciarios do Brazil e da Bolivia, 
podendo fazer para tal fim as nece:;;sarias 
operações de credito, inclusive emittir títu
los da divida publica de 3 °lo de juros e 3 °lo 
de amort.zação annuaes, e contrahir empres
timo do fundo de garantia instituído pela 
lei n. 581, de 20 de julho de 1899; ficando 
consignada<.'~ reconstituição do mesmo fundo 
toda a renda arrecadada no territoeio ora 
reconhecido como brn,zileiro. 

II. A administrar provisoriamente aquelle 
territorio, continuando a CJbrar, até seu li
mito maximo, as. taxas :tlli arreca:ladas ao 
tempo· do modus vivendi ajustado com o 
Governo da Bolivia e os demais impostos fe
deraes. 

III. A adoptar o alvitre que julgar mais 
conveniente para a conscrucção da estrada 
de ferro, em solução do compromisoo assu
mido no art. VII do mencionado tratado, 
podendo fazer operações de credito ou 
emissão de titulas internos ou externos que 
forem necessarios, não excedendo 4 o I o de 
juros e I /2 o 1 o de amortização para os ti ~u
los externos e 5 °lo e 1/2 °lo para os In
ternos. 

IV. A abrir os creditas necessarios para 
pagamento. do pessoal, material e censtru
cções que forem precisos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as di~posiçõcs em 
contrario. 

O Sr. l: ... residente-0 snb.'ltitutivJ 
foi approvado po1· 101 votos contl'a lô-tota,l 
--117. 

São consideradas prejudicadas as emendas 
oiferecidas pelo Sr. CalogBI·as. 

Em virtude do que declarou a Mesa na 
sessão de hontem, de accordo com os artigos 
104 e 132 do Regimento, destaco, para con
stituírem projecto em seFEU'ado,os ns. li e IV 
do sulistituti v o. Esta parte destacada va.e 
ser enviada ás Commissões, afim de que a 
redijam em projecto, que terâ mais uma 
discussão . 

0 SR. CASSIANO DO NASOniENTO --Peço a 
pala.vriJ, pela ordem. 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O §r. Cassiano do Na!!ici
ment.o ( pela o1·dem) - Sr. Presidento, 
tendo V. Ex. declarado destacados do .~ubsti
tutivo, que em nome das Commissões reuni
das, tive a honra de o1Ierecer á considera
ção da Camara," osns. 2 e 4, que passaram a 
ser um e dous de projecto aparte, requeiro a 
V. Ex. se digne consultar a Casa sobre si 
concede urgencia, afim de ser immediata
mente discutida e votada essa. parto des
tacada. 

0 SR. PRESIDENTE-Logo que a Commissão 
mande á mesaaredacção,partt nova discussão, 
da parte destacttda do projecto, farei a con-
sulta a que V. Ex. se refere. · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Tenho a 
honra de passu,r as mãos do V. Ex. essa 
redacção. 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu· 
tado Cassiano do Na~cimento acaba de en
viar á Me>a a rerlacção da p:p•te destacad<t 
do substitutivo, para constituir projecto em 
separado. 

O mesmo Sr. Deputado· requer urgencia 
para que, dispensada a impressão e interstí
cio, entre immediatarnente em discussão este 
projecto. · 

O pedido é perfeitamenteregimental,esütde 
accol'do com os arts. lll e 133 do Regimento. 

Vou submetter a votos o pedido de ur-
gencia. . 

Os senhores que o approvam, queiram se 
levantar. (Pausa.) 

Foi concedida a nrgeocia. 
Não formulo nova consulta de accot•do com 

o art. 73, porque a ordem do dia só cogita 
da votação desse proj3cto, não havendo 
prejuizo a.Igum de materia contemplada na 
ordem dos trabalhos. 

Vae se proceder á leitnr<1 d·t parte que 
constituiu projecto em septrado. (LiJ.L 

Em seguirb r] nnnuncitvl<1 a rliscnsmo do 
seguinte 

PROJECTO 
N. 5 C- 1904 

(Sessão extraordinéll'ia) 

Redacçao para nova cliscussc7o do projeclo 
destacado, de accordo com o art. 104 do 
Regimento· InteTno, que autoriza o Poder 
Executivo a administrar provisoriamente o 
ten·ítorio reconhecido como brazile·iro, em 
virtttde do tratado de 17 de novembro de 
1903 entre o Brazit e a 'Bolivia, e cl:i outras 
providencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo auto

rizado: 
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----~----~--------~~---~--------------------------------------~----~ 
I. A administrar• provisoriamente o ter

ritorio, reconhecido como brazileiro, em vir
tude do tratado de 17 de novembro de 1903 
entre o Brazil e n, Bolivia, continuando a 
cobrar, até seu limite maximo, as taxas alli 
arrecadadas ao tempo do modus vi'liendi ajus
tado com o Governo da Bolivía e os dem<"lis 
impostos federaes; 

H. A abrir os creditos necessarios para 
pagamento do pessoal, material e constru
cções que forem precisos. 

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

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1904.
Cassiano do Nascimento .- JoCío Vieira.
Jií·ancisco Sá.- Luiz Domingues. - James 
Darcy.-Vergne de Abreu .-Galeiio Ccwvdlltal. 
Hosannah de Olivei?·a.- l;í·ancisco Ve·:ga.
Frederico Bo1·ges . 

Ninguem pedind.o a palavra, é encerrada 
a discussão. 

Em seguida é posto a votos e approvade 
o seguinte 

PROJE<J'l'O 

N. 5 C -190-! 
O Congl'esso Nacional decruta : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo auto· 

rizctdo : · 
I. A administrar provisoriamünte o ter· 

ritorio reconhecido corno brazileiro, em vir
tude do tl'ataclo de 17 de novembro de 1903, 
entre o Brazil e a Bolivia, continuando a 
cobrar, até seu limite maximo, as taxas alli 
<trJ'Ocatladas ao tempo (lo mo<lus vivendi ajus· 
tado com o Governo da Bolívia e os demais 
impostos federaes. · 

II. A alJrir os creditas necessarios parft 
pagamento do pessoal, material e cons~ru
cções que forem precisos. 

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

O §r-. Vh•iato Mascarenl-..as 
(pela ordem)--Sr. Presidente, na qu olidade 
de membro da Commissão de Redacção, 
tenho a honra de enviar á Mesa a reda.cção 
do projecto que acaba de ser votado. 

o Sr. Pre!iliidenlte-A Commissão 
du Redacção acaba de enviar ti. Mesa <t 
rcclacção final do projec~o n. 5 B, de l 904. 

Em segnida é sem debate approvada a 
seguinte 

REDACQÃO 

mento das despezas or·:undas do tratado 
concluirZo em 17 de novembro de 1903, entre 
os plenipotencim·ios do B1·azil e da Boli'liia 
e a clar outras provid!tncias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I . o Fica o Presidente da Republica 

autorizado: 
I. A abrir os creditas necessarios para 

pagamento das despezasoriundas do tratado 
concluído em 17 de novembro de 1903, entre 
os plenipotenciaríos do Brazil e da Bolívia, 
podendo fazer para tal fim as necessarias 
operações de credito, inclusive emittir títu
los da divida publica de 3 % e juros de 3 % 
de amortização annuaes, e contrahir em
prestimo do fundo de garantia insGituido 
pela lei n. 581, de 20 de julho de 1899; 
ficando consignada á reconstituição do mes
mo fundo toda a renda arrecadada no terri
torio ora reconhecido como brazileiro. 

II. A adaptar 6 alvitre que julgar mais 
convcnien~c para a construcção da estrada 
de ferro, em solução do compromisso assu~ 
mido no art. VII do mencionado tratado, po
dendo fazer operações de credito ou emissão 
de títulos internos ou externos que forem 
necessarias, não excedendo de 4 % de jnros e 
l /2 % de amortização para os titulas ex
ternos e 5 % e l/2 % para os internos. 

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

Sala das Commissões, 4 de fevereiro de 
1904.- Viriato Mascm·enhas.-JierreiraB1·agct, 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. Cassiano do Nasci
ntenlto (pela ordem) requere obtem a 
dispensa da impressão da redacção do pro· 
jecto n. 5 D, de 1904 , para o fim de se1• dis
cutido e votado immediatamente. · 

Em seguida ê sem debate approvada a se
guinte 

REDACÇÃa 

N. 5 D- 1904 

(Sessão cxtraordinarHt) 

Redacçtio final do projecto n. 5 C, rleste anno, 
âestac'J,clO em 'lii1·tude do cwt. 104 do R egi
mento Interno, autorizando o Presidente 
da Republica a administrar p1"0'Ii·isoria
mente o territorio 1·econhecido como brazi
leiro . em 'liirtude do t?·atado de 17 de no
vemb·ro de 1903 entre o Brazit e a Bol.ivia; 
e dá outms providencias 

O Congresso Nacional resolve: N. 5 B-1904 
SESSÃO EX'l'RAOR])INARIA 

Redacçlin flnnl do projcclo n. ti, de.1te anno, 
que nutoTiza o Presidenl'e da Republica a 
abrir os creditas necessa'l'ios paro, paga-

Art. I. o Fica o Presidente da Republica. 
autorizado : 

I. A a.dministrar provisori.amente o terri
torlo roeonhecido brazileiro, em virtude do 
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tratado de 17 de novembro de 1903 entre o I O Sr. Presidente- Não havendo 
Brazil e aBolivia, continuando a cobrar, até nada mais a tea~ae, designo para amanhã a 
seu limite maximo, ~ts t[lxas alli arrecadadas seguinte ordem do dia: 
ao tempo do m~dt_es vivendi ajus~[ldo com o Trabalhos de commissões. 
Governo da Boh VIa, e os dema1s Impostos fe
deraes. 

II. A abrir os crermos necessarios para 
pagamento do pessoal, material e constru
cções que forem precisos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
coutrario. 

Sala das Commissões, 4 ele fevereiro de 
]904. - Viriato ilfascarenhas.- Ferreira 
Braga. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O S1•. Thomaz Cavalcanti 
(pele~ m·dem)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
pa.ra declarar em acta quo votei contra o 
~ubstitutivo que foi apresentado pelas Com· 
missões de Orçamento e de Justiça, niio só na 
primeira parte que foi destacada como na 
segunda. 

0 SR. PRESIDENTE- Queira V. Ex. mandar 
a sua declaração pot• es.;ripto. 

Levanta-se a sessão ás 2 hor,<s e 25 mi-
nutos da tarde. · 

DECLARAÇÕES 
Dochwamos ter votado contm o substitu

tivo das Commissões, paea pt•efeeirmos as 
emendas substitutivas do DCJputado Calogeras 
ao projecto n. 5 A, de 1904, 

Sala das sessões, 4 ·de fevereiro ,Je 1904-
Jotr:o Luiz.-llenrique Sulles.-lr"inett Ma
chado. 

Declat•amos ter votado contra o substitu
tivo das Commissões de Orçamento e de 
Constituição, Legislação e Justiça ao pro
jActo n. 5 A, de 1904. 

Sala das s9ssões, 4 de fevereiro de 1904.
Atwelio Amorim.-Sc! Peixoto. 

Declaro ter vot:vlo contra turlo, tudo ab
solutamente, quo hoje mereceu approvação 
da Camara.. 

Sala das sessõ3S, 4 de fevereiro de 1904.-
Alfl"eclo Vw·eza. · 

ACT A DE 5 DE FEVEREIHO DE 1904 

Sesstío extram·dinaria 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que I Filho, Malaquia.s Gonçalves, Esmeraldino 
respondem os Srs. Paula Guimn'ães, Alen- Bandeira, Moreira Alves, Julio de Mello, 
car Guimarães, Wanderley de Mendonça, Sá Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro 
Peixoto, Rodrigues Daria, Tosta, Bulhões Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur 
Marcütl, Americo de Albuquerque, Henri- Orlando, Angelo Neto, Epaminondas Gra
que Borges, Mauricio de Abreu, Bernardes cindo, Raymundo de Miranda, Euzebio de An
de Faria, Antonio Zacarias, Wencesláo Braz, drade. Arroxellas Galvão, Felisbello Freire, 
Moreira da Silva, Ferreira Braga, Costa. Oliveira Valladão, Domingos Guimarães, 
Netto, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Ja- Neiva, Leovigildo Filgueir<1s, Castro Re
mes Da,rcy, Cas~iano do Nascimento, Vesp:\- bello, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Sa· 
siano de Albuquerque e Alfredo Varela (22). tyro Dias, Vergue de Abreu, Augusto de 

Deixam de comparecer com causa parti- Freitas, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Ro
cipada os Srs. Enéas Martins, Raymundo drigues Lima, Eduardo Ramos, Paranhos 
Nery, Hosannah de Oliveira,- Passos Miranda, Montenegro, Marcolino Moura, Bernardo 
Artlmr Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio Hor~a. Corrêa Dutra, Fidells Alves, João 
de Miranda, In.lio do Brazil, Ani.unio Bastos, BapLista, Beli~m·io de Souza., Galvão Ba
Urbano Santos, Luiz Domigues, Rodrigues ptista, Silva Castro, Bezamat, Pereira Lima, 
Fernandes, Guedelha Mourão, Christino Julio S11ntos, Oliveira Figueiredo, Paulino 
Cruz, Dias Vieira, Raymundo Arthur, de Souza, Francisco Veiga, Viriato Mas
João Gayoso, Joaquim Pires, Thomaz Ac· carenhas, Estevão Lobo, Bernardo Mon
cioly, Thomay Cavalcanti, Frederico Borge.;, teiro, José Bonifacio, João Luiz, Gastão da 
João Lopes, Eduardo Stw1art, Gonçalo Cunhá, Ribeiro Junqueíra, Astolpho Dutra, 
Souto, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, David 
Pereira Reis, Walfredo Leal, Trindade, Campista, Francisco Bernardino, Anthero 
Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, Affonso Botelho, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, 
Costa, Celso de Souza, José Marcellino, Bricio, Leonel Filho, Adalb!'lrto Feren.z, Henri-

Vpl. l ~! 
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que Salles, Carlos ot·~oni, Manoel Fula Stt, Mello Mattos, Irinen Machado, Nelson 
gencio, Nogueil'a, Lindoluho Caetcmo, Ole- de V<tBconcellos, Oscar Godc~y, Augusto de 
garlo 1\laciel, Rodolplw Paixão, Jesuino Vu,sconcellos, Sá Freire, Erico Coelho, 
Cardoso, Domingues de Castro, Franchco Lu,uriudo Pitta, Cruvello Céwalcanti, Carlos 
Romeiro, Valois de Castro, Arnolpho Aze- Teixuira Brandão, Carnetro de Rezende, La
vedo, b'omanJ.o Prestes, Eloy Ch:1ves, Alvaro_ mouuier> Godofredo, Camlllo Soares Filho, 
de Carvalho, Candido Rodrigues, Azevedo Calog.JraS, Sa bino Barroso, Carvalho BrHto, 
Mtwques, Rodolpho Mil'anda, Hermenegildo PadLm Rezende, Galeão Carvallnl, Bernardo 
de Moraes Filho, Bernn,rdo Antonio, Candiclo de Cttmpos, Rebouç"'s de Carvalho, Costa 
de Abreu, Lamenha Lins, Francisco Tolen- Junior, Amaral Cesar, José Lobo, Leito do 
tino, Abdon Baptista, Juvenal Miller, Marçal Souza, Paulino Carlos, Francisco Malta,, Joa
Escobar, BarbosCL Lima, Xu,vier do VCLlle, quim Teixeira Brandão, Aquino Ribeiro, Be
Angelo Pinheiro, Vic1;orino Monteiro, Do- IH.~dicto de Suuza, Lindolplto Serra, Eliseu 
miogos Masca,renhas, Diogo Fortuna e Cam- Guilherme, Suares dos Santos, Germano 
pos Cartier. Hasslocher e Hoirwm de Car·valllo. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, José 
Euzebio,Anizio de Abrou,Bezerril Fontenclle, 
Virgilio Bl'igido, Francisco Sâ, Sergio S<l.
boya, Fonseca e Silva, Paula e Silva, Abdon 
Milauez, Pereira de Lyra, João Vieir<t, Bul
cão Vianna, Garcüt Pires, Tolentino dos 
Santos, Rodrigues Saldanha, José Monjardim, 
Moreira Gomes, Gu.Jdino Loroto, Heredia do 

O §r. Pre§iden~e-Rcsponderam 
á chamada <t penas 22 Srs. Deputados. 

Hoje rtão h:t sessão. 
A ordem do dia para amanhã é n, mesma 

de hoje, isto ê: 
Tr~.tba.lhos ele Commissões . 

ACTA DE 6 DE FEVEREIRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Pm~Za Gttimanies 

Ao meio dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car GLümarães, \>Vanrlerley do Mendonça, Sá 
Peixoto, Tosta, Felix Gaspu, Nelson do 
Vasconcellos, Erico Coelho, Francisco '' eiga, 
Gastão da Cunha, Sabino Bwroso, W<"nces
lâo Braz, Ferreira Bmga, Moreira da Silva, 
José Lobo, Costa Netto, Paula Ramos e Ger
mano Hasslocher (18). 

Deixctm de comparecer com causa partici
pada os Srs. Enéas Martins,Raymundo Nery. 
Hosannah de Oliveira. Passos Miranda, Ar
thur Lemos, Ca1•los ue Novaes, Rogerio de 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Basto:>, 
Urbano Santos. Luiz Domingnes, 1lodrigues 
Fernandes, Guedelha Mourão,Cll:istino Cruz, 
Dias Viei.ra,<{,aymundo Arthm, João Gayo~o. 
Joaquim Pires, Thomaz Accioly, Thomaz 
Cavalc mti. Francisco Sá, Fl'eclei'ico Borges, 
Jof\o Lopes, Eduardo Stud;wt, Gonçcüo Souto, 
Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Pereira 
Reis, \>Valfredo Leal, Trindade, Teixeira de 
S~., Ermirio Coutinho, Affonso Costa, Ce!Bo 
de Souza, .Jose Mr.trcellino, Bricio Filho, 
Ma.laquias Gonçalves, Esmeru,ldirw Bandeirct, 
Moreira Alves, Julio d:; Mello, Cornelio dct 
Fonseca, Es,acio Coimbra, Pedro Penmm
buco, Elpidlo Figueiredo, APthur Orlando, 
Angelo Neto, Epa.minonclas Gracintlo, Ray-

mundo de Mirantln,, Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Galvão, Jovioiano de Carvalho, 
Felisbelio Freire, Oliveira Valladão, Neiva, 
Domingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
Castro Rebello, Eugenio Tonrinho, Satyro 
Dias, Vergue de Abreu, Augusto de Freitas, 
Pinto Danta,s, Alves Barbosa; Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Eduar·do Ra
mos, Paranhos Montenegro, Marcolino Mou
ra, Bernardo Horta, ~:orrêa Dutra, Fidelis 
Alvos, João Baptist2., Galvão Baptista, Be
liza.r-io do Souza, Silva Ca,stro, Bezamat, 
Perei:•a Lima, Julio Santos, Oliveira Fi
gueiredo, Pau.irw ele Souza, Virütto Mas
carenlms, Estevam Lobo, Bernu.rdo Mon
teiro, .José Bonifacio, João Luiz, Ribeiro 
Junqueira, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto 
Filho, Pr·niclo Fillw, David Campista, Fran· 
cisco Bernardino, Antero Botelho, Bueno 
J.e Paiva, Jo:1,o Luiz Alves, Leonel Filho, 
Adalberto Ferraz, Bernarclos de Faria, Hen
rLque SttlltJS, Carlos Ottoni, Manoel Ful
gencio, Nogueira, Linclolpho Caetano, Olc
gario Maciel, Rodolpho Paixão, Jesuino 
Cardoso, Domingues de Castro, Francisco 
Romeiro, V:1lois de Castro, Arnolpllo Aze
vedo, Fecnaodo Prestes, Eloy Chaves, Al· 
varo de Carvalho, Canclido Rod1•ígues, Aze
ved_ç, Marques, Rodol.pho Miranda, Hermene· 
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gildo de Mor::tes Filho, Bernardo Antonio, Plt~a. Henrique Borges, Crnvello Caval.cn.nti 
Candido do Abreu, Carlos Ctwalcanti, Lame-- Mauricio de Abreu, Car·los Teixeira Brandão, 
nha Lins, Francisco Tolentiuo, Abdon Ba- Crwneirode Rezende, 1..ntonio ZacaPias, Lamou, 
ptish, Jnvenal Miller,- Marçal Escobar, nier Godofredo,Camillo SoartJs Filho, Caloge
Barbosa. Lima, X:wier do Valle, Angelo Pi- ras, Carvalho Britto, Padna Rezende, Gctle11o 
nhoiro, Victorino Monteiro, Domingos Mas- Carvalhal, Bernardo de Campos, Rebouças 
car.enhas, Cassiano do Na.scimento, Vespa- de Carvalho, Costa Junior, Amaral Ces~tr, 
siano rL::~ Albuquerque, Diogo Fortuna e. Leite de Souza, Paulino Carlos, Fl'ancisco 
Campos Cartier. - Malta, Joaquim Teixeira B1·andão, Aquino 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, José Ribeiro. Benedicto do Souza, Lindolpho 
Euzebio, Auizio de Abreu, Bezerril Fonte- Serra, Eliseu Guilherme, Soa1•es dos Santos, 
nelle, Vie~tilio Brigido, Seraio Saboya, Fou- James Darcy, Alf1•edo Va.rela o Homem de 

v v Carvalho. secaEl Silva, Pa.ula e Silva, Abdon Milauez, 
Pereira <le Lyra, João Vieira, Rodrigues 
Doria, Bulcã.o Vianna, Garcia Pires, Rodri· 
gues Saldanha, Moreira. Gomes,José Monjar
dim, Galdino Loreto, Heredia de Sá, Mello 
Mattos, Ireueu Machado, Bulhõe~ Marcial, 
Oscar Godoy, Augusto de VasconcelliJs, Sá 
Freiro, Americo de Albuquerque, Lauriudo 

O Sr. Presidente- Responclera.m 
<.t chamada apenl'S 18 Srs. Deputados. Hoje 
não h a sessã,o. 

Desig-no para segunda-feira,S do corrente, 
a mesma ordem do dia do hoje, isto é: 

Trabalhos de Com missões. 

ACT A DE 8 DE FEVEREIRO DE 1904 

Presidencia da Sr. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se â. chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencal' 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Aurelio 
Amorim, Sergio Saboya, Rodrigues Daria, 
Felix Gaspar, Eugenio Taurinho, ValE-ntim 
dos Santos, Rodrigues Saldanha, Berna,·;·do 
Horta, Irineu Mu.chado, Americo de Albu
querque, Lamounier Godofredo, Galeão Car
valhal, Moreira, da Silva, Ferreira Braga, 
CosLa Netto, LinJ.olpho Serra, Candido de 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Ja
mes Darcy é Homem de Carvalho (24). 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Sr. Sá Peixoto, Enéas Martins, Ray
mundo Nery, Hosannah de Oliveir:~, Passos 
1·Iiranda, Arthul' Lemos, Carlos de Novaes, 
Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, Antonio 
Bastos, Urbano Santos, Luiz Doniingues, Ro· 
dri;·ues Fernandes, Guedelha Morão, Cristina 
Cruz, Dias Vieira, Raymundo Arthur, João 
Gayoso, Joaquim Pires, Thomaz Accioly, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Frederico 
Borges, João Lopes, Eduardo Stndart, Tava
res de Lyra, Eloy de Souza, Pereira Reis, 

Walfredo Leal, Trindade, Teixeira de Sá, 
Ermirio Coutinho, Affonso Cost.a, Celso de 
Souza, José Marcellino, Bricio Filho, Mala
guias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Mo
reira Alves, Julio de Mello, Cornelio da Fon
seca, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Elpidio Figueiredo, Arthur Orlando, Angelo 
Neto, Epaminondas Gracindo, Raymundo de 
Miranda, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, Joviniano de Carvalho, Felisbello 
Freire, Oliveira Valladão, Domingos Guima
rães, Noiva, Leovigildo Filgueiras, Càstro 
Rebello, Tosta, Bulcão Vianm, Satyro Dias, 
Vergue do Abreu, Augusto de Freitas, Pinto 
Dantas, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Mar'
celliuo Moura, Corrêa Dutra, Fidelis Alvos, 
João Baptista,Belizario de Souza, Galvão Ba· 
ptista, Silva Castro, Bezamat, Pereira Lima, 
Julio Santos, Oliveira Figueiredo, Paulino do 
Souza, Francisco VeigD,, Viria to Mascarenhas, 
~st;evão Lobo, Bernardo Monteiro, José Bo-
nifacio, João Luiz, Gasttio da Cunha, lU
beiro Junqueira, Astolpllo Dutra, Carlos 
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Peixoto Filho, Peoido Filho, David Cam
pista, Francist.lo Bernardino, Anthero Bo
telho, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Adalbrwto Ferrãz, Bernardes 
de Faria, Henrique Salles, Carlos Ottoni, 
Manuel Fulgencio, Nogueira, Lindolpho 
Cacta.no, Olegario Maciel, \Vencesláo Braz, 
Rodolpho . Paixão, J esuino Ca1•doso, Do
_ruinguos de. Castro, Francisco Romeiro, 
Valois de Castro, Arnolpllo Azevedo, Fer
nando Prestes, Eloy Cllaves, Alvaro de 
0arvalho, Candido Rodrigues, AzeV-edo Mar
ques, Rodolpho Mir<.mda, Hermeneglldo de 
Moraes Filho, Bernardo Antonio, Lamenha 
Lins, Frauscisco Tolentino, Abdon Ba
ptista, Juvenal·Miller, Marçal Escobar, Bar
bosa Lima, Xavier do Valle, Angelo Pi
nheiro, Victol'ino Monteiro, Domingos Mas
carenhas, Cassiano do Nascimento, Vespa
siano de Albuguerque, Diogo Fortuna e Cam-
pos Cartier. -

E sem causa participada os Srs. José Eu
zebio, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, 
Virgilio Brigido, Fonseca e Silva, Paula e 
Silva, Abdon Milanez, Pereira de Lyra, João 

Vieira, Garcin. Pires, Moreira Gomes, José 
Monja1·dim, Galdino Loroto, Heredia de Sá, 
Mello Mattos, Nelson de Vasconcellos, Bu
lhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto deVas
concellos, 8á Freire, Erico Coelho, Laurindo 
Pitta, Hendque Borges, Cruvello Cavalcanti, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Carneiro de Rezende, Antonio Zaca.rias, Ca
millo Soares Filho, Calogeras, Sabino Bar
roso, Ca1•valho Brito, Padua Rezende, Ber
nardo de Campos, Rebouças de Carvalho, 
Costa Junior, Amaral Ce-·ar, José Lobo, 
Leite de Souza, Paulino Carlos, Franci8co 
Malta, Joaquim Teixeira Brandão, Aquino 
l.tibeiro, Benedicto de SoJZa, Elyseu Guilher
me, So<1res do8 Santos, Germano Hasslocher 
e Alfredo Varella. 

O Sr: Presiden-te-Responderam 
á chamada apenas 24 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 

Designo para amanhã, a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é trabaJhos de com missões. 

ACTA DE 9 DE FEVEREIRO DE 1804 

Presi lencia do 8r. Pmtla Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães. ·wanderley de Mendonça, 
Rodrigues Doria, Alves Barbosa, Bernardo 
Horta, Erico Coelho, Henrique Borg-es, Oli
veü·a Figueiredo, Moreira da Silva, Ferreira 
Braga, José Lobo, Lamenha Lins e Germano 
Hasslocher (14). 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Sá Peixoto, Enéas Martins,. 
Raymundo Nery, Ho>annah de Olivira, Pas
sos Miranda, Arthur Lemos, Carlos de No
vaes, Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, 
Antonio Bastos, Urbano Santos, Luiz Do
mingues, Rodrigues Fermmdes, Guedellla 
Mourão, Christino Cruz, Dias Vieira, Ray
mundo Arthur, João Gayoso, Joaquim Pires, 
Thom<LZ Accioly, Thomaz Cavalcanti, Fran.:. 
cisco Sá, Federico Borges, João Lopes, Edu
ardo StuJart, Gonçalo Souto, Tavares de 
Lyra, Eloy de Souza, Pereira Reis, vValt'redo 
Leal, Trindade, Teixeira de Sá, Ermirio 
Coutinho, Affonso Costa, Cel8o de Souza., 

José Marcellino, Bricio Filho, Malaquias 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Mo
reira Alves, Julio. de Mello, Cornelio da 
Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro Pernam
buco, Elpidio Figueiredo, Arthur Orlan
do, Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, 
Raymundo de Miranda, Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho, 
Felisbello Freire, Oliveira Valladão, Domin
gos Guimarães, Neiva, Leovegildo Filgueiras, 
Castro Rebello, Tosta, Bulcão Vianna, Felix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Ver
gue de Abreu, Augusto de Freitas, Pinto 
Dantas, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, 
Paranhos Montonegro, Marcolino Moura, 
Corrêa Dutra, Ficlelis Alves, João Baptista, 
Belisario de Souza, Galvão Baptista, Silva 
Castro, Bezamat, Peeeira Lima, Julio San
tos, Mauricio de Abreu, Paulino de Souza, 
Francisco Veiga, Viria to Mascarenhas, Es
tevão Lobo, Bernardo Monteiro, José Boni
facio, João Luiz, Gastão da Cunha, Ribeiro 
Junqueira, Astolpllo Dutra, Carlos Peixoto 
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Filho, Penido Filho, David Campista, Fran
cisco Bernardino, Anthero Botelho, Bueno 
de Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, 
Adalberto Ferraz, BernardE'S de Faria, Hun
rique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Olegario 
Maciel, vVenceslá,o Braz, Rodolpho Paixão, 
Jesuíno Cardoso, Domingues de Castro, Fran
cisco Romeiro, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Eloy Chaves, 
Alvaro de Carvalho, Candido Rodrigues, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Her
men··gildo de Moraes Filho, Bernardo Anto
nio, Costa NettJ, Candido de Abreu, Carlos 
Cavalcanti, l!'rancisco T· lentino, Paula Ra
mos, Abdon BapGista, Juven 1.l Miller, Mar
çal Escobar. "arbosa Lima, Xavie1• do Valle, 
Angelo Pinheiro, Victorino Mon,J;eiro, Do
mingos Mascarenhas, Cassiano do Naseimen
to, Vespasiano de J\lbuquerque,Diogo Fortuna 
e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, 
José Euzebio, Anizio de Abreu, Bezerril 
Fontenelle, Virgílio Brigiclo, Sergio Saboia, 
Fonseca e Silva, Paula e Silvtc, Abdon 
Milanez, Pereira de Lyra, João Vieh·a, 
Garcia Pires, Tolentino dos Santo~, Rodrigues 

Saldanha, Moreira Gomes, José Monjardim, 
Galrlino Loeeto, Heredia de Sá,, Mello 
Mattos, Irineu Machado, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Osca1· Godoy, Au
gusto de Vasconcellos, Sá Freire, Americo 
de Albuquerque, Laurindo Pitta, Cruvello 
Cavalcanti,Carlos Teixeira Brandão,Carneiro 
de Rezende, Antonio Zacarias, Lamounier 
Godofredo, Camillo Soares Filho, Calogeras, 
Sabino Barroso, Carvalho Brito, Padua Re
zende, Galeão Carvalhal, Bernardo de 
Cn,mpos, Rebouças de Carvalho.Costa Junior, 
Amaral Cesar, Leite de Souza, Paulino 
Carlos, Francisco Malta, Joaquim Tei;o~eir·a. 
Brandão. Aquino Rib.üro, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra, Eliseu Guilherme, 
Soares dos Santos, James Darcy, Alfredo 
Vareta e Homem de Carvalho. 

O Sr. Pre!!liden-te--Responderam 
á, chamada apenas 14 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 

Designo para. amanhã a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é: 

Trabalhos de com missões. 

ACTA DE 10 DE FEVEREIRO DE 1904 

Presidencia Ido Sr. Paula Guimarcies 

Ao meio-dia procede-se á, chamada a que ra Reis, vValfredo Leal, Trindade, Tei
l'espondem os Srs. Paula Guimarães, Alen- xeira de Sá, Ermirio Coutinho, Affonso 
car Guimarães, Wanderley de Mendonça, Costa, Celso de Souza, José Marcellino, Bricio 
Sá, Peixoto, Aurelio Amorim, João Lopes, Filho, · Malaquias Gonçalves. Esmeraldino 
Rodeigues Doria, Felix Gaspar, Rodrigues, Bandeira, Moreira Alves, Julio de Mello, 
Lima, Bernar.co Horta, Heredia de Sá, Ame- Cornelio da Fonseca, Estacio CoimbrJ .. Pedro 
rico de Albuquerque, Carlos Teixeira Bran- Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur Or
dão, Moreira da Silva, Ferl·eira Bl'aga, Lin- laudo, Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, 
dolpho Serra, Lamenha L:ns e Paula Ra- Raymundo de Mü•anda, Euzebio de Andr<lde, 
mos (18). Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho, 

Deixam de comparecer com causa parti- Felisbello Freire, Oliveira Valladão, Do
cipada os Srs. Enéas M:ntins, Raymundo mingos Guimarães, Neiva, Leovigildo Fil· 
Nery, Hosannah de Oliveira, Passos Miran- gueiras, Castro Rebello,Tosr.a, BulcãoVianna, 
da, Arthur Lemos, Carlos de Novaes, Ro- Eugenio Tourinho, Garcia Pires, Satyro Dias, 
gerio de Miranda, Indio do Bra,zil, Antonio Vergue de Abreu, Augusto ele Freitas, Pinto 
Ba,stos, Ul'bano Santos, Luiz Domingues, Ro- Dantas, Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, 
drigues Fernandes, GueJelha Mourão, Chris- Eduardo Ramos, Pa,ranhos Montenegro, Mar
tino Cruz, Dias Vieiea, Raymnndo Accioly, colino Moura, Corrêa Dutra, Fidelis Alves, 
Tbomaz Cavalcanti, Francisco Sá,, Fretlerico João Baptista, Belisario de Souza, Galvão 
Borges, EcluarJo Stndart, Gonçalo Souto, Baptista, . Silva Castro, Bezamat, Pereira 
Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Perei- Lima, Julio Santos, Henrique Borges, Mau· 
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1·ieio de Abreu, Oliveira Figueiredo, PaulimHgido, Sergio Sa1Joya, Fonsec<t e Silva, Paula 
du Souza, Fro.ncisc~o Veiga, Viriato Mascarec !I e Silva, Abdon Milanez, Pereira de Lyra., 
111la:s, Es~ov~m L_obo, _Bern<>x~o Monteiro, if João Vieira •. Rodri_gne~ S;:~ldanh_a, Moreira 
Jose BomfüclO, Joao Lmz, Gü,stao da Cunha, I· Gomes, Jose MonJardun, Galdmo Loroto, 
lUbeiro Juuqueira, Astolpho Dutra, Carlos!' Mello Mattos, IrineR Macl~a·Je, Nelson de 
Peixoto Fllho, Penido Filho, David Campista, Vasconcellos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, 
Fra~llli:~eo Berr2ardin?, Antero Botelho, H1_1eno 

1
: Augusto de _Yascm_J.Cellos, Sã; Freire, Êric_o 

de •J<uva, Joao Lmz Alves, Leonel Filho·, Coelho, Laurmdo Pltta, Cruvello Cavalcu:nt1, 
Adalberl.o Forrt>,Z,Bernardes de Fal'ia, I·Iem·i-1 C<:m'leil'o de Rezende, Antonio Zaearias, La
que Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, 1 mounier Godofredo, Camillo Soares Filho, 
Nogueil'lé, Lintlolpho Caetano, Olegario Ma-

1

1 Calogeras, Sabi.no Barroso, Cm'v. alilo Britto, 
ciel, \Vencesláo Braz, Rodolpho Paixão, Je- Padua Rezen:le, Galetto Carvalhn,l, Bernardo 
~mino Cardoso,Domingues de Castro,Francisco, de Campos, Rebouças de Carvalho, Costa Ju
Romeiro, Valois de Castro, Arnol11ho Aze-~nior, Amaral Ce:mr, José Lobo, Leite de 
vedo, Fernando Prestes, Eloy Chaves, Alvar'o Souza, Paulino Carlos, Franeisco Malta, Joa
dc Carvalho, Candido Rodrigues, Azevedo I quim Teixeira Brandão, Aquino Ribeiro, Bc
MarrJues, Jlorlolplw Miranda, Hermeneg-íldo lned.i:cto de Souza, Eliseu Guilherm.e, Soal'eS 
de Moraes Filho, Bornar·do Antonio, Costa dos Santos,@ermano Hasslocher,Jar.nes Darcy, 
Netto, Camlido de Abreu, Carlos ClwalcanLi, Alfl•edo VaL·ela o Homem de Ccn•valllo. 
Fmncisco Tolentino, Abdon Ba:ptista, Juve- r · 

nal Mil!er, Marçal Escobar, Barbosa Lima, O t§r. Presidente- Responderam 
Xavier do Valle, Angelo Pinheiro, Victorino á' chamada apenas 18 Sr3. Depntados. 
Monteiro, Domingos Mascarenhas, Cassiano 
do Nascirnento, Vespasiano de Albuquerque, Hoje não ha sessão· 
Diogo Fortuna e Campos Cêu'tier. Designo para amanhã, a mesmo, ordem do 

E sem causa os Srs. José Eusebio, Anisio dia de hoje, isto é : 
de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgilio Bri- Trabalhos de Commissões. 

ACT A DE 11 DE FEVEREIRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que mirio Coutinho,Afi'onso.Costa, Celso de. Souza, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen- José Mareellino, Bricio Filho, Malaquias 
car Guimarães, Wanderley üe Mendonça, Gonçalves, Esmeraldino Bandeira;, Mor'eira 
Joaquim Pires, Luiz Domi.ngues, Angelo Alves, Julio de Mello, Cornelio da Fonseca, 
Neto, Rodrigues Duria, Ver me de Abreu, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Eilpidio 
Garcia Pil'es, Mauricio de Abreu, Moreira Figudreclo, Arthur Orliwdo, Epamino:1das 
da Silv:t, Fm·relra. Braga, Joaquim Teixei-ra Gracindo, Raymundo de Miranda, Euzebio 
Brand·ão e Paula H.ttmos (/.4). de Andr•ttde, Arroxellas Galvão, Jovinü,no 

Deixam do comparecer, com causa parti- rle Carvalho, Feli:sbello Freire, Oiivejra Val
cipada, os Srs. Sá Peixoto, Ené<ts Martins, la,dão, Domingos Guimarães, Nei.va, Leovi-
1\aymuncio Nery, Hosannah do Oliveira., gildo Fil~·ueii•ctS, ClcSt ·o Rebello, Tosta, 
Passos Miranda, A<rtl1ur LemoH, Carlos de Bulcão Vianna, Feli.x Gaspar, Eugenio Tou
Nov<tes, Rogerio de Mirand<O, Indio doBra- rin!Jo, Satyro Dias, Augusto de Freitas, Pinto 
zil, Antonio lbstos, U1·bu,no Santos. Ro- Dêmtas, Alvos Rtrbusa,, Rudri.guos Lima, To
drignos Formwdes, Gnodelha Mourão, Chris- lentino elos Santos, Eduardo Ramos, Pa
tiauo Ci'llZ, !Jias Vie.ira, R<•ymundo Arthur, ranhos Monteueg ·o rvi:wcolino Moura, Corrêa 
João Ga.yoso. Thomaz il.ccioly, Thomaz Dmra, Fidelis Alves, .João Bapbisi;a., Belisario 
CavalcrmLi, Francisco St\, Fl'Oderico Borges, de Souza, Galvão Haptista, Silva Castro, 
.João Lop~s, Edu a. rdo Studart, Gonçal_o Sout:o, 

1 

B_ezamat, P. ereil~a I:ini.·a, _Juli? Santos, I-I~n
Tavares ao Lyra, Eloy de Souza,Pormra He1s, , T'li.JlW Borges, Ol1von·a Frgumredo, Paulmo 
vValfr·odo LoD,l, TriDdar:o,Tcixcira do SCt, El'··· de Souz,a, Francir;co 'Veigtt, Virio;to Mnsc~t· 
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renh11s, Estevão Lobo, Bernardo Monteiro, 
.Tosé Bonifacio, João Luiz, Gastão da Cunha, 
Ribeiro Junqueira, A:JtL,Ijlw Du;nt, Cu,rlos 
Peixoto Ftlho, Penido Filho, David C~õ!JJ
písta, Francisco Bernardino, Antero Botelho, 
Bueno de Paiva, João Luiz Alves, Leonel 
Filho, Adalberto Ferraz, Bernn.rdes de Faria, 
Henrique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Ful
gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole
gario Maciel, vVencesláo Braz, Jlodolpho 
Paixã,o, Jesuino Cardoso. Domingues do Cas
tro, Francisco Homeiro, Valoi~ d01 Cas
tro, Arnolpho Azevedo, Fernando Prestes, 
Eloy Chavos, Alvaro do CarvaJlw, Candido 
Rodrigues, Azevedo Marque:>, Rodolpho Mi
randa, HeJ·mem,gildo de Moraes FJlho. Ber 
n ardo Antonio, Costct Netto, C;,ndido de 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Lamc:;p!Ja Lins, 
Francisco Tolentino, Abdon Baptista, Juve
nal Miller, Marçal Escobar, Barbosa Lima, 
Xavier do Valle, Angelo Pinheiro, Victori
no Monteiro, Domingos Mascar~nhas, Cassia
no do Nascimento, Vespasia.no (,e Albuquer
que, Diogo Fortuna e Campos Cartler. 

E sem causa o~ Srs. Aurelio Amorim, José 
Eusebio, Anizio de Abreu, Bezenil Fonte
nelle, Virgílio Erigido, Sergio Saboya, Fon
seca e Silva, Paula e SilVt1,, Abclon Milanez, 

Pereira de Lyra, João Vieira, Rodrigues Sal 
danha, Bernanlo Horta, Moreira Gomes 
Jo~;ú iVIonjardim, Galino Loreto, Fieredia de 
S<i, Mello M~ettos, Irineu Machado, Nelson de 
Vasconcellos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, 
Aug: sto de Vasconcellos, Sá Freire, Ame
rico de Albuquerque, Ericu Coelho, Laurindo 
Pi&ta, Cruvello Cavalcanti, Carlos Teixeira 
Brandão. Carneiro de Rezende, Antonio Za
carias. Lamuunior Godoü·edo, Camillo Soa
res Filho, Calogeras, Sab.ino Bal'I'ozo, Car
valho Britto, Paduc1 Rezende, Galeão Car
valhal, Bernardo de Campos, Rebouças de 
Carvalho, Costa Junior,. Arnaral Cosar, José 
Lobo, Leite de Souza, Paulino Carlos, Fran
ci:::co Malta, Aquino Ribeir·o, Benedicto de 
Souza, Ltndolplw Serra, Eliseu Guilherme, 
Soare'' dos Sautos, Germano Hasslocher, Ja~ 
me Darcy, Alfredo Vetrela e Homem de Car
va,lho. 

O Sr. Pre!iddente- Responderam 
á chcnnada apcms 14 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 

Designo para amanhã a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é: 

Tn1hallws de commissões. 

ACTA DE 12 DE FEVEREIRO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paulá Gttimm'l'íes 

Ao meio-dia procede-se â chamada a quv 
respondem os Srs. Paula Guimarãos,Alencal' 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Au
relio Amorim, José Euzebio, H.oLlrigues 
Daria, Bernardo Horta, BUlhões Marcia.!, 
Ame1•ico de Albuquerque, Silvo, Castro, IVIo
reim da Silva, Ferreira Bmga, José Lobo, 
Lindolpho gernt, Carlos Ca.valmtnti,La,rnenha 
Lins Cl Paula Ramos (17). 

Deixam de comparecer com causa partici.
pada os Srs. Sá Peixoto, Enéas JVIa,rtins, 
RJ,ymundo Nery, I-Iosannah de Oliveira, 
Passos Miranda, Arthur Lemos, C<trlos de 
Novaes, ,Roger·io de Mi.r<wila, Indio do Bl'azil, 
Antonio Bastos, Urbano 1'antos,Luiz Domio
gues, Ro~crigues Fernamles, Guodelha Mou
rão, Christino Cruz, Dias Vieir·a, Raymundo 
Arthur, João Gayoso, Joaquim Pires, Tho
maz Accioly, Thomaz Cavalcanti, Fran
cisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, 

Eduardo Studart, Gonçalo Sonto, Tavares 
de Lyra, Eloy de Souza, Pereira Reis, 
vValfredo Leal, Trmdarle, Teixeira de 
Sa, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, Celso 
elo Souza,, José Mctrcellino, Bricio Filho, 
Mabquias Gonçctlves, Esmeraldino Ban
deira, Moreira Alves, JuJio de Mello, 
Comelio dtt Fonsec;J,, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, ]];lpiclio Figueiredo, Arthur Or
l<1ndo, Angelo'Ne,o, Epaminondas Gracindo, 
Raymundo de Miranda. Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Galvã,o, Joviniano de Carvalho, 
i:i'elisbello Freire, Oliveira Valla,dão. Domin
gos Guimarães, Nei.va, Leovlgiiclo Filgueiras, 
Ca,stro Rebello, Tu" ta, Bnlcão Viann t, Folix 
Gaspar, Eugenio Toueinho, Garcia Pires, 
Satyro Dms, Vergue ele Abreu, Augusto do 
lfreit;,Js, Pinto Da,ntas, .Alves Barbosa, Ro
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Paranhos Montenegro, Marcolino 
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Moura, Corrêa Dutrtt, 'Fiddis Alves, João 
B<1ptista, Belisrtrio de Souza, Gttl vão Ba
ptisti1, Bezamat, Pereira Lim<1, Julio Sttntos, 
Oliveira Figueiredo, Pttulino de Sonzrt, 
FranciscJ Veiga, Yiriai;o Mascarenhas, Es
tevão Lobo, Bernttrdo Monteiro, José Boni
facio, .João Luiz, Gttstão dtt Cunha, Ribeiro 
Junqueir·a, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto 
Filho, Penido Filho, David Campiste1, Fran
cisco Bernardino, Antero Botelho, Bueno de 
Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, Adal
berto Ferraz, Bernardes de Faria, Hemique 
Salles, Carlos Ottoni, Mttnoel Fulgencio, No
gueira, Lindolpho Caetano, Olegario Ma
ciel, '\Vencesláo Br,tz, Rollolplw Paixão, Jo
suino Cnrdo,o, Bernardo de Campos, Do
mingues de Castro, Francisco Romeiro, Va
lois de Cttstro, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Eloy Chave~. Alvaro de Carvalho, 
Candido Rodrigues, Azevedo Marques, Ro
dolpho Miranda, Hermonogildo de :Moraes 
Filho, Bernardo Antonio, Costa Neto, Can
dido de Abreu, Francisco Tolentino, Abdon 
Baptista, Juvenal Miller, Marçttl Escobar, 
Barbosa Lima, Xavier do Valle, Angelo Pi
nheiro, Victorino Monteiro, Domingos Mas
carenhas, Cassiano do Nascimento, Vespa
siano de Albuquerque, Alfredo Varela.,Diogo 
Fortuna e Campos Cartier. 

E sem ca,usa os Srs. : Anizio de Abreu, 
Bezerril Fontenelle, Virgílio Brigido, Sergio 
Sttboya, Fonseca e Silva, Paula e Silva, 
Abdon Mi!anez, Pereira de Lyra. João 
Vieil'i1, Rodrigues Saldanha, Moreira Gomes. 
José Monjardim, Galdino Loreto, Heredia de 
Sá, Mello Mattos, lrineu Machado, Nelson de 
Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto deVas
concellos, Sá Freire, Erico Coelho, Lau
rindo Pltta, Cruvello Cavalcanti, Mauricio 
de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Carneiro 
de ltezende, Antonio Zacarias, Lamounier 
Godofredo, Camillo Soares Fllho, Calogeras, 
Sabino Barroso, Carvalho Britto, Padua Re
zende, Galeão Carvalhal, Rebouças de Car
valho, Cost<t Junior, Amar<:Ll Cesotr, Leite do 
Souztt. ]_-)aulino Carlo6, Francisco Malt11, Joa
quim Ten::~iea Brandão, Aquino Ribeiro, Be
nedicto de Souzi1, Eliseu Guilherme, Soares 
dos Santos, Germano I-I:tsslochel', James 
Darcy e I-Iemem de Carvalho. 

O 8r, Presidente- Responderam 
á clnmada aptmas 17 Srs. Deputados. 

Hoje não lla sessão. 

Designo para amanhã, a mesma o1•clem do 
dia, de hoje, isto .é : 

Trabalhos de commissões: 

ACTA DE 13 DE FEVEREIRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Paula Guimw·ã.:;s 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que de Lyra, Eloy de Souza, Pe1•eira Reis, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen- Walfredo Leal , Trindade, Teixeira de 
car Guimarães, ·wanderley de Mendonça, Sá, Ermirio Coutinho, Alfonso Costa, Cel
Rodrigues Daria, Galvão Baptisttt, Silva so de Souza, José Marcellino, Bricio Fi
Castro, Mauricio de Abre11, Oliveira Figuei- lho, Malaquias Gonçalves , Esmeraldino 
redo, Carlos Teixeira Brandão, Moreira da Bandeira, Moreira Alves, Julio do Mello, 
Silva, Ferreira Braga e Paula Ramos. (12). Cornelio da Fonsec<t, Estacio Coimbra, Pedro 

Deixam de comparecer com causa parti- Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur Or
cipada os Srs. Sá Peixoto, Enéas Martins, lando, Angelo Neto, Ep 1mínondas Gracindo, 
Raymundo Nery, Hosannah de Oliveira, Raymundo de Miranda, Euzebio de Andra.de, 
Passos Mirand<t, Arthur Lemos, Carlos de Arroxellas Galvão, Joviniano de Carvalho, 
Novao~, Rogerio de Miranda, índio doBra- Felisbello F1·eire, Oliveira Vailadão, Domin· 
zil, Antonio Bastos, Urbano Sant~s, Luiz gos Guimarães, Neiva, Leovigildo Filguei
Domi ngues, Rodf'igues Fernandes, Guedelha ras, Castro Rebeilo, Tost<~, Bnlcão Vianna, 
Mourão, Christino Cruz, Dias Vieira, Ray- Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Garcia 
mundo Arthur, João Gayoso, Joaquim Pires, Pires, Satyro Dias, Vergne de Abreu, Au
Tho maz Accioly, Thomaz Cavalcanti, Fran- gusto de Freitas, Pinto Dantas, Alves Bar
cisco Sá, Frederico Borges, João Lopes, bosa, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
Edu ardo Studart, Gonçalo Souto, Tanres Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Mar-
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colino Moura, Bernardo Horta, Conêa Du
tra, Fidolis Alves, João Baptista, Belisctrio 
de Souza, Bezamat, Pereira Lim::t, .Tnlio 
Sa.ntos, Hemique Boeges, Paulino de Souza, 
Francisco Veiga, Viria to Mascarenhas,E;tevão 
Lobo, Bernarcto Monteiro, José Bonifacio,.Jo:io 
.Luiz, Gastão da Cunha, Ribeil·o .Tunqueira. 
Astolplw Dutra, Carlos Peixoto Filho, Penido 
Filho, David Campist:t, Francisco Bernar
dino, Antheeo Botelho, Bueno de Paiva, .João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
Bernal'des de Faria, Henrique S:J.lles, Cm·los 
Ottoni, Manoel F'ulgencio, Nogueira, Lül
dolpho Ca.etano, Olegario Maciel, '\VencJsláo 
Braz, Rodolpllo Paixão, JesLiino Cardoso, 
Bernardo de Campos, Domingues de Castro, 
Francisco Romero, Valois de Castt'o, Arnol· 
pho Azevedo, Fernando Pr·estes, Eloy Cha· 
ve 1, Alvaro de Carvalho, Candido Rodrigues, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Her
menegildo de Moraes Filho, Bemaedo Anto
nio, Costa Netto, Candcdo de Abreu, Carlos 
Cavalcanti, Lamenha Lins, Francisco Tolen
tino, Abdon B::tptisti1, .Tuvenal Miller, Mar
çal Escobar, Btrbosa Lim·~. X<1vler do Valle, 
Angdo Pinheiro, Victorino Monteiro, Do· 
mingos Mascaroaha,s, Cassiano do Nasci
mento, Vespasiano de Albuquerque, Alfrerlo 
Varella, Diogo Fortuni1 e Campos Caroier. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, José 
Ensebio, Anizio de Abreu, Bezerril Fonte-

nelle, Virgílio I3rigid.o,• Sergio Saboya, Fon
sec.~ e Silva, Pauli1 e Silva, AbJon Milanez, 
Poreir1.t de Lyra, João Vieira, Rodrigues Sa.l
clanh::t., Moreira Gomes, José .MonjttnHm, Gal
dino Loreto, Herud.ia de Sá, Mello Mattos, 
It·inett Machaélo, Nelson de Vasconcellos, 
Bulhões Mal'cial, O~cat• Godoy, Augusr.o de 
Vttsconcellos, Sá Freire, Americo de Albu
querque, Erico Coelho, Lamindo Pitta, Cru
volto Cavalcanti, Carneim de RezendJ, An
toniJ Zacari<1s, Lamounler Golofred.·), C\· 
millo Soares Filho, Ca!ogeras, Sabino Bar
roso, Carvalho Britto, Padt.ta Rezende, G .t· 
leão Carvil.lllal, Rebouças de Ca,t•vttlho, Costa 
Junior, Amaeal Ce"ar, José LobJ, Leito do 
Souza, Paulino C<1rlo.~. Francisco l\<Ii11t:1, Joa
quim Teixeira. Brandií.o, Aquino n.ibeiro, Be
nedicto de Souza, Lindolpho S0rr.1, Elisou 
Gui.ll1erm3, Soares dos S<1ntos, Germttno 
Has>locher, Jarues Darcy o Homem de Car
valho. 

O §r. Presirlen.te- Responderam 
á cham:.tclll. a.penas l~ Sra. Deputa!os. 

Hoje não In sessão. 

Designo para quarta-feira, 17 do corrente, 
a mesma ordem elo dia de hoje, isto é: 

Trahall10s de commissões. 

ACTA DE 17 DE FEVEREIRO DE 190~ 

Presidencia do Sr. Paula Guirnarãe 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Angelo 
Neto, Rodrigues Saldanha, Gttlvão Baptista, 
Carlos Teixeira Brandão, Moreirtt da :::;ilva e 
Ferreira Braga (9). 

Deixam de comparecer com causa parLi· 
cipada os Srs. Sá Peixoto, Enéas Mi1rtins, 
Ra.ymundo Nel'y, Hosannah de Oliveira, 
Passos Miranda, ArLhur Lemos, Carlos de 
Novaes, Rogerio de Mirand<1, Indio do 
Brazil, Antomo Bttstos, Urbano Santos, Luiz 
Domingues, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Christino Cruz, Dias Vieira, Ray
mundo Arthur, João Gayoso, Joaquim Pires, 
Thomaz Accioly, Thomaz Cavalcanti, FrHn· 
ci:::co Sá, Frederico Borges, .Toã.o Lopes, 

Vol,' I 

Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Tavares 
de Lyra, Eloy de Souza, Pereira Reis, \Vai· 
fredo Leal, Trindade, Teixeira de Sá, Ermlrio 
Coutinho, A.ffunso Costa, Celso de Souza, José 
Ma.r~:ellino, Bricio Filho, Ma.laquias Gon
çalves, Esmeraldino Bandeira, Moreira. Alves, 
Julio de Mello, Cornelio da Fonseca., E8tacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei· 
redo, Artlmr Orlando, Ep::úninondas Gracin· 
do, Raymundo de Miranda, Euzebio ele An· 
drade, Arroxella.s Galvão, Joviniano de Car
valho, Felisbello Freire, Oliveint Vailadiio, 
Rodriguós Doria, Domingos Guima.1·ã.es, 
Neiva, Leovigildo Filgueir<ts,Castro Reb3Uo, 
Tosta, I3u!cão Vianna, Felix Gaspar, Euge
nio Tourinho, Garcia Pires, Sat.yro Dias, 
Vergne de Abreu, Augusto de Freitas, Pinto 

22 
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' 
Da.ntas, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santo;;, Eduardo Ramos, Pa
ranhos Montenegl'o, Mnrcollino Moura, Ber
nardo Horta, Corrêa Dutr,,, Fidelis Alves, 
João Bcq1tista, Bolisario de SoLrza, Silva 
Ca,stro, Bezurna,t, Pereira Lima, Julio Santos, 
Henrique Borges, Mauricio de Abreu, Oli· 
veir::t Figueiredo, Paulino de Souza, FI'Itn· 
cisco Velga, Viriato Marcarenh;J,:J, Estevão 
Lobo, Bernardo Monteiro, José Bonifacio, 
João Lui>ó, Gastão ela Cunha, Ribeiro Jun
queira, Astolp!Jo Dutra, Carlos Peixoto 
Filho, Penido Filho, DavicL Ca,mpista, Fran
cisco Bernar1!i11o, Antero BJte!ho, Bueno 
de Pai Vlt, João Luiz AI ves, Leonel Filho, 
AdalbBr·to Ferraz, Bernardes de Faria, IIen· 
rique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgcn
cio, Nogueil'<l., Lindolpho Caetano, Olegarw 
Ma c i e!, Wencesláu Braz, Rodolpho Pai:\ão, 
Jesuíno Ca,rdoso, Berna1 do de C:tmpos, 
Domingues do Casr.ro, Francisco Rornei· 
ro, Valois de CatJtro, Arnolpho Azeve
do, Fermtndo Prestes, Eloy Chaves, Alvaro 
de Carvalho, Candido Rod1·igues, Azevedo 
Marques, Rodolpho Miranda, He1·monegi!do 
de Moraes F'Uho, Bernardo Antonio, Co3ta 
Netto, Candiclo de Abreu, Carlos Cavalcanti, 
Lamenha Lins, Paultt Ramos, Abdon Baptis
ta, JuvenallVIiller, Marçal Escobar, Barbosa 
Limp,, Xavier do Valle, Angelo Pinheiro, 
Victorino Monteiro, Domingos Mascarenhas, 
Cassiano do Nascimento, Vespasiano de Al-

buquerque, Alfredo Varela, Diogo Fortuna c 
Cam o os C<.trtier. 

E som cn.u,;a os Srs. Aurelio Amorim, 
José EuzeLio, Anizio do Abreu, BBzel'ril 
Fontenelle, Virgilio Brigido, Sergio Sétboya, 
Fonsoca e Silva, Paula e Silva., A bdon Míla
nc~z, Pereira de Lyra, João Vieira, Moreira 
Gomes, José Monji1I'dim, Galdino Loreto, 
Heredln. do Sá, Mello Mattos, Irineu Ma·· 
cha.do, Nelson de Vasconcellos, Bulhões Mar
cial, Osc<tr Godoy, Augusto de Vasconcollos, 
Stt F1'eire, Americo do Albuquerque, Erico 
Coollw, Laurindo Pitta, Cruvello Cavalcanti, 
C<1rneiro de Rezende. Antonio Zll.caria,s, 
Lamouoier Goclof'redo, Camil!o Soares Filho, 
Calogeras, Sabino Barrozo, Carvalho Britto, 
Padua Rezende, Galeão Carva!hal, Rebouças 
de Carvalho, Costa Junior, Amaral Cesar, 
José Lo~o, Leite de Souza, Paulino Carlos, 
Fmncisco Malta, Joaquim Teixeira Brandão, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindol
pho Serra, Elizen Guilherme, Soares dos 
S<tntos, Germano Has.,locher, James Darcy e 
Homem ele Carvalho. 

O §r. Pre9iden.te- Responderam 
á chamada apenas nove Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 
Designo para amanhã a mesma ordem do 

dia de h.jje, isto é: 
Trabalhos de commissões. 

ACTA DE 18 DE FEVEHEIHO DE 1901 

P1·esiclencia elo Sr. Paula Guimarü:es 

Ao meio-dht procedo-se á chamada a quo catlti, F1•ancisco Sá, Frcclcrico Borges, João 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen- Lopes, Ecluardo Stuclar~, Gonç<1lo Souto, 
car Guimarães, vVanclerley ele Mendonça, Tavares de Lyra, Eloy de Souz[t, Pereira 
Joaquim Pires, Sá Peixoto, Lamounier Go· Reis, vValfrcdo Leal, Trindade, Teixeira 
dofredo, Moreira da Silva, Feneira Bra.ga, ele Sá, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, 
Joaquim Teixeira Brandão e Carlos C<wal· Celso de Souza, .José Marcellino, Bricio 
canti (lO). Filho, Mnhquias Gonç:.tlves, Esmeraldino 

Deixam de comparccCJL' com causa parti- Brtncleira, Moreil'a Alves, Julio -de Me.llo, 
cipada os Srs. EnCéts MaPtins,. Raymundo Comelio da Fonsec<1, Est<1cio Coimbra, Pe· 
Nery, llosannall de Oliveira, PétsSos Miranda., dro Pernambuco, Elpidio Figucil'edo, Ar
Arthm· Lemo,, Carlos rle Novétes, Rogerio de thtu Orlando, Angelo Neto, Epaminon
Mirande,, Indio elo Bt'<tzil, Antonio Bastos, das Graciaclo, R<~ymundo de Miranda 
Urb.tno Santos, Luiz Domingues, Rodrigues ~uz:Jbio de Andrade, Arroxellas Galvào• 
Fornanrlcs, Guedelha Mour~to, Christino Rorlrignes Dor ia, Jovinütno ele Carvalho, 
Cruz, Dias Vieil'<l, Raymunrlo Al'thnr, Joílo Felisbello Freire, Oliveira Valladão, Do
Gn.yoso, Tllomaz Accioly, Tlwnw.z Ci\VV.l·J mingos Guimarães, Noivo,, Leovigildo Fil 
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gneiras, Ca8tl'o Rel1ello,. Tosta, Bulcão Vi
annct, Felix GaBpar, I.<;ugenio Tourinho, 
Garcia, Pires, Satyro Diéts, Ve1·gne dG Abreu, 
Augusto de Freitas, Pí.nto Dantas, Alves 
Bar bosct, Rodrigues Lima, Tolentino elos 
Santos, Ecluanlo Ramos, Parauhos Monte
neg•ro, lVIarcolino Moura, Bornardo H.orta, 
Corrêa Dutra, Ficlelis Alvc1s, J·oão Baptista, 
Be1izario de Souza, Galvão Baptish, Silva 
Castro, Bezmnat, Per'eira, Lima, Julio Santos 
lfenrique Borges, Mauricio de Abreu, Oii
veirrt Figueiredo.· Pauiino do Sonza, Fra ,_ 
cisco Veiga, Viríato Masca.renhas, E<'tevam 
Lobo, Bernardo l'l'!onteiro, Josr1 Bonifacio, 
Jo:S:o Luiz, Gastão da Cunha, Ribeiro Jun
quGira, Astolpho Dutra, Carlos Peixoto Fiiho, 
Pcnido Filho, D:.Lvid Cn,mphita. Fr.wcisco 
Bernal'dino, Antero Botelho, Bueno de 
Paiv.t. João Luiz Alves, Leo:nel Filho~ AtLi.l
bcr·to Ferraz, Bernardes de Fa.ria, Henrique 
Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, 

-Nogueira, Lindolpho Caetcmo, Olega.rio 
Maciel. Wencesláo Braz. Roclolpho Paixão, 
JesuinÓ Cardoso, Berna-rdo de Campos, Do
mmgos de Cctstro, Francisco Romeiro, Va.lois 
de Castro, . Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
Candido Rodrigues, Azevedc Marques, Ro
clolpho Mira.nda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Bernardo AntGnio, Costc\ Netto, Can
dido de Abreu, Lamenha Lins, Paula Ramos, 
Abdon Baptista, Juvenal Miller, Marçal Es
cobar, Barbosa Lima, Xavier do Valle, An
gelo Pinheiro, Viqtorino Monteiro, Domin-

gos Mascarenlms, Cassi~no elo Nascimento, 
Vespasianu de AlbuqHerque, Alfredo Varela, 
Diogo Fortuna e Campus C:.trtier. 

E som causa os Srs. Aurelio Amorim, José 
ELlzebio, Anizio do Abretl, Bezerril Fonte' 
nel!e, Virgilw Erigido, SeT'gio Saboya, Fon
seca e Sllva;, Paula e Silva, Abdon Milanez, 
Pereira de Lyra, .João Vieira, Rodrigues 
Saldanha, Jl.'loreira. Gomes, José Monjardim, 
Gald.ino Lol'eto, Horudiu. de Sá, Mello Mattos, 
Irineu MéLchado, Nelson cl.e V~tsconcellos, Bu
lhões Marcial, Oscttr Godoy, Augus~o de 
Vasconcellos, Stt Freire. Americo de Albu
querque, Erico Coelho, Laurindo Pitta., Cru
vello Cavalcanti, Gal'los Teixeira Brandão, 
Cameiro do Rezende, Antonio Zltearias, Ga
rmllo Soares Filho, Calogeras, Sabino Bar
roso, Carvalho Bl'itto, Padua Rezende, Galeão 
Carvalhal, Rebouças de Carvalho, Costa Jn
nior, Amaral Oesar, José Lobo, Leite de 
Souza, Paulino Carlos, Fra.ncisco Malta, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Lin
dolpho Serra, Elizeu Guiltrel'me, Soares elos 
Santos, Germa.rro· Husslocher, James Darcy e 
Homem de Carvalho. 

O §r. Pre§iden:te- Responderam 
á chamada apenas io Srs. Depuütdos. 

Hoje não ha sessão. 

Designo para arrrarrhã;, lt mesma ordem do 
dia de hoje, isto é : 

Traba.lhos de commissões. 

ACTA DE 19 DE FEVEREIRO DE 1904 

P~·esidencia do Sr. Pattla Ouimarttes 

Ao meio dia procede-se(~; chamada o, que f Accioly, Thomaz Cavalccmti·, F1·ancisco Sâ, 
respondem os Srs. : Pauht Guima.t·ã.es, vVan- Fl'edel'ieo Borges, João Lopes, Eduardo Stu
der!ey de Mendonça, Sá Peb:oto, Angelo r1art, Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Eloy 
Neto, Rod1•igues Saldanha, Heredia. de Sct, do Souza, Pereira Reis, vValfrido Leal, 
Mauricio de Abreu, Anthero Botelho, Mo-- Trinda.de. Teixeira de Sii, Ermiri > Gou
reira da Silva o Ferreira Brnga. (lO). tinho, Affonso Gosta, Celso· de Souza, J.osé 

Deixam de comnarocer com caumt parti-~ Marcellino, Bricio F1lho, Mali1quias Gon
cipatla os Srs .. : Êné<Ls .. 1\~a,l';ins, Raym~mdo çaJvcs, }smeral.'dino Bande~ra, ~oreira 
Nery, I-Iosannah de Ollven·11., Passos Mu·an- Alves, Ju110 de l\'wl.lo, Cornelw da Fon~of':J, 
dn, 'ArLlmr Lemos, Carlos do Novacs, Ho-~ Estado Coi.mbr·a, Pedro Pernambuco,, J. ·,;id 
ge{•io de !Vllranda, Indio do Bra'llJ .. A.·. ntt<nio. Fignoiredo, Anhm• Orlando, Epaminondn.s 
Bastos, Urbano Santos, Luiz Domingu_o,;. Graeindo, Raymundo de f:'lirandn.._ Euzebio _do 
Rodrigues Fornanclos, Gnedelha Muurao, I Andr~.~'o, A_rroxellas Galva~, Hudr1gue~ Dor111:., 
Christino Cruz Dias Vieira, Raymund.o /\1' · ,Jcmmano oeCarvalho, Fellsbel!o Frmre, Oh" 
thm, João Gttyoso, Joaqu:im Pires, Thomaz veim VvJladiw, Domingos Guimarães, Noiva, 
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Leovigildo Filgueira.s,' Castro Rebello, Tosta, 
Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Eugenio Tou
rinho, Garcia Pires, S'"tyro Dias, Vergue de 
Abreu, Augusto de Freitas, Pinto Dantas, 
Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santos, Eduardo Ramos, Paranhos Monte
negro, Marcolino Moura, Bernardo Horta, 
Corrê<J. Dutra, Fidelis Alves, João Baptista, 
Belizario de Souza, Galvão Bap·tista, Silva 
Castro, Bezamat, Per>eira Lima, Julio Santos, 
Henrique Borges, Oliveil'a Figueit>edo, Pau
lino dv Souza, Francisco Veiga, Viriato Mas
carenhas, Estevão Lobo, Bernardo Montei ·o, 
Jos~ Bonifacío, João Luiz, Gastão da Cunha, 
Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Carlo~ 
Peixoto Filho, Penido Filho, David Ce~.m
pista, Francisco Bernardino, Bueno de Paiva; 
João Luiz Alves, Leonel FHho, Adalberto 
Ferraz, Bernardes de Faria, Henrique Sal
los, Carlos Ottoni, Manolill Fulgencio, No
gueira, Lindolpho Caetano, OlegariJ Ma
ciel, Wencesláo Braz, Rodolpho Paixão, Je
suíno Cardoso, Bernardo de Campos, Domm
gues de Castro, Francisco Romeiro, Valois 
de Castro, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Eloy Chave>, Alvaro de Carvalho, 
Candido Rodrigues, Azevedo Marqums, Ro
dolpho Miranda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Bernardo Antonio, Costa Neto, Can
dido de Abreu, Carlos Cavalcanti, Alencar 
Guimarães, Lamenha Lins, Paula Ramos, 
Abdon Baptista, Juvenal Miller, Marça1 Es:
cobar, Barbosa Lima, Xavier do Valle An
gelo Pinheiro, Victoririo Monteiro, Domin-

gos Masc3renhas, Cnsshno do Nascimento, 
Vespasiano de Albuquer·que, Alfredo Varola, 
Diogo Fortuna e Campus Cartier. 

E sem causa os Sra. Aurelio Amorim, José 
Euzebio, Anizio d8 Abreu, BezeniJ Fonto
nelle, Virgílio Brigido, Sergio Saboya, Fon
seca e Silva, Paula e Silva, Abdon Milanez, 
Peroira de Lyra, João Vieirc'l, Moreira Go
mes, José Monjardim, Galdino Loreto, Méllo 
Mattos, Il'ineu Machado, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Oscae Godoy, Au
gusto de Vasconcellos, Sã Freire. Americo 
de Albuquerque, Erico Coelho, Laurindo 
Pitta, Cruvello Cavalcanti, Caelos Teixetra 
Brandã0, Carneiro de Rezenrl.e, Antopio Za
charias, Lamounier Godoí'l'etlo, Camillu Soa
res Fill10, Calugeras, Sabiuo Ba ·roso, Car
valho lirito, PaJua Rezen-te, Galeão Carva
lhal, Rebouças Lle Carvalho, Cost<~ Junior, 
Amaral Cesar, Jo.;é Lobo, Leir.e de Souza, 
Paulino Carlos, Francisco Malta, Joaquim 
Teixeira Bra.ntlão, Aquino Ribeiro, Benedicto 
de Souza,Lindolpho Serra, Elizeu Guilherme, 
Soares dos Santos, Germano Hasslocher, Ja
mes Darcy e Homem de Carvalho. 

O Sr. Presidente- Re3ponderam 
á chamada apenas lO Srs. Deputados. 

Hoje :não ha sessão. 

Designo para amanhã a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é : 

Trabalhos de commissões. 

ACT A DE 20 DE FEVEHEIRO DE 1.904 

Presidencia do S1·. Pmtla Gttimar·cTes 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Wan
derley de Mendonça, Sá Peixoto, Anisio de 
Abreu, João Lopes, Sergio Saboya, Garcia 
Pires, Rodrigues Saldanha, Moreira da Silva 
e Ferreira Braga (lO). 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Enéas Martins, Raymundo Nery, 
Hosaunah de Oliveira. Passod Miranda, 
Arthur Lemos, Carlos de Novao;, Rogel'io 
do Mira,nda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
Urbano Santos, Luiz Domin ues, Rourl
g ues Fernanrles, Guedelha Mourão, Christino 
C:r uz, Dias Vieira, Raymundo Arthur, João 
G ayoso, Joaquim Piros, Thomaz Accioly, 

Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Frederico 
Borgrs, Ecluwdo Studart, Gonçalo Souto, 
Ta vares de Lyra, Eloy de Souza, Pereira 
Reis, Walfredo Leal, Trindade, Teixeira 
de Sá, Ermirio Coutinho, Afl'onso Costa, 
Celso de Souz1, José Marcellino, Bricio Fi
lho, Malaquias Gonçalves, Esmeraldino Ban
deira, Moreira Alves, Julio de Mello,. Corria· 
lio da Fonseca, E8tacio Coimbra, Pedro Per· 
nam buco,Elpidio Figueiredo, Artlmr Orlando, 
Angelo Neto, Epaminondas Grac,ndo, Ray
mundo dH Miranda, Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Gcllvão, Rodrigues Doria, Jovi
niano ele Carvalho, Feli.sbello Freire, Oli
veira Valladão, Domingos Guimarães, Noiva, 
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Leovegildo Filgueirf).S, tJastro Rebello, Tosta, 
Balcão Vianna, Felix Gaspar, Eugenio Tou. 
rinho, Satyro Dias, Vergue de Abl'eu, Au
gusto de Freitas, Pinbo Dantas, AI ves Bar
bosé~, Rodriguea Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Mar
colina Moura, Bernardo Horta, Correia Du
tra., Fidelis Alves, João Baptista, Belisario 
de Souza, Galvão Baptista, Silva Castro, 
Bezamat, Pereira Lima, Julio Santos, Hen
rique Borges, Mauricio de Abreu, Oliveira 
Figueiredo, Paulino de Souza, Francisco 
Veiga, Viriato Mascarenhas, Estevão Lobo, 
Bernaedo Monteiro, José Boni.facio, João 
Luiz, Gastão da Cunha, Ri.betro Junqueira, 
Astolpl.w DuGra, Carlos Peixoto Filho, Pe
nido Filho, David Campista, Francisco 
Bernardino, Anthero Botelho, Bueno de 
Paiva, João Luiz Alves, Leonel" Filho, 
Adalberto Ferraz, Bernardo de Fc~ria, Hr,n
rique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, Nogueira, Lindolplw Caetano, Olegario 
Maciel, Weucesláo Braz, Rodolpho Paixão, 
Jesuíno Cardoso, Bernardo de Campos, Do
mingues de Castro, Valois de Castro, Fran
cisco Romeiro, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
Candído Rodrigues, Azevedo Marques, Ro· 
dolpho Miranda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Joaquim Teixeira Brandão, Bernardo 
Antonio, Costa Netto, Candido de Abreu, 
Carlos Cavalcante, Alencar Guimarães, L'1-
menha. Lins, Paula Ramos, Abdon Baptista, 
Juvenal Miller, Marçal Escobar, Barbosa 

Lima, Xavier do Vafle, Angelo Pinheiro. 
Victorino Monteiro, Domingos Mascarenhas, 
Casshmo do Nascimento, Vespabia.no de Al
bLtquerque, Alfredo Vareta, Diogo Fortuna 
e Campos Cartíer. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, 
José Euzebio, Bezerril Fontenelle, Virgílio 
Brigido, Fonseca e Silva, Paula e Silva, 
Abdon Milanez, Pereira do Lyra, João Vieira, 
Moreira Gomes, José Moojardim, Galdino 
Loreto, Heredia de Sã, Mello Mattos, Irlneu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões 
Marcial, Oscar Godoy, Augusto de Vasconcel
los,Sã Freire,Americo de Albuquerque, Erico 
Coelho, Laurindo Pítta, Cro.vello Cavalcanti, 
Carlos Teixeira Brandão, Carneiro de Re· 
zende, Antonio Zacarias, Lamounier Godo
fredu, Ca.millo Soares Filho, Calogeras, Sabi
no Barroso, Carvalho Britto, Padua Rezende, 
Galeão Carvalhal, Rebouças de Carvalho, 
Costa Junior, Amaral Cesar, José Lobo, Leite 
de Souza, Paulino Carlos, Francisco Malta, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindol
pho Serra, Eliseu Guilherme, Soares dos 
Santos, Germano Hassocher, J.ames Darcy e 
Homem de Carvalho. 

O Sr. Presidente-Responderam 
á chamada apenas lO Deputados. 

Hoje não ha sessão. 
Designo para segunda-feira, 22 do corrente 

a mesma ordemdo dia de hoje, isto é: 
Trabalhos de Commissões. 

ACTA DE 22 DE FFVEREIRO DE 1904 

Ptesidencia do Sr. Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães,Alencar 
Guimarães, Wanderley de Mendonça, Sá Pei
xoto, Aurelio Amorim, Anizio de Abreu, 
Mello MatGos, Mauricio. de Abr·eu, Lamounier 
Godofredo, Moreira da Silva, Fernando 
Prestes e Ferreira Braga (li). 

Ddxam de comparecm' com causa partici
pada os Srs. Enéas Ma.rGins, R:•ymuodo 
Nery, Hosannah de Oliveira, Passos Miran
da, Arthm· Lemos, Cal'los de Novaes, Roge
rio de Miranda, Indio do Brazil, Antonio B bS
tos, Urbano Santos, Luiz Domingues, Rodri
gues Fernandes, Guedelha Mourão, Christíuo 

Cruz, Dias Vieira, Raymundo Arthur, João 
Gayoso, Joaquim Pire!3, Thomaz Accioly, 
Thomaz Cavalcanti, Frederico Borges, Fran
cisco Sá, João Lope3, Eduardo Studart, Gon· 
çalo Souto, Tavares de Lyra, Eloy do Souza, 
Pereira Reis, Walf'redo Leal, Trindade, Tei
xeira de Sá,Ermirio Coutinho, Affonso Costa, 
Celso de·Souza., José Marcellino, Bricio Filho, 
Malaquias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, 
Mo mira Alves,Julio de Mello,Cornelio da Fon
seca, E>tacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
ElpidiJ Figueieedo, Arthur Orlando, Angelo 
Neto, Epaminondas Gracindo, Raymnndo 
de Miranda, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
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' Galvão. Rod1•igues Daria, Jovinhmo elo Car-
1 

B1rbo.sa ~lma,. Xav1or do VvJle, Angelo Pi · 
valho, Fellsbello Freü·e, Olive.1·a Vu.llaJ.âo, nheir·o, V1c"OJ'lllO Monten·o, Domingos Mas
Dc~mingos Guima.rães, Neiva, Leovigildo B'!l- Cctrenhas, Ca~rllano do Nascirneuto, Vespa
gueiras, CasGro Rebsllo, Tosta. Hulcão Vi- si;tDO do ALbuquJl'iJUO, AHredo Vareta, Diogo 
anna, t<oltx Gaspar, Eugenio Tourinho, Gar- Fortwm c Cctmpos Cart:ler. 
ela Pirüs, Satyro Dias, Vergue de AlJreu, g sem caus.t os Srs. José Ectzebio, Bc
Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Alves zerril Fontenolle, V.irgilio Brigído, Sergio 
Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino dos San- Sõtlloya, Fonwca o Silva, PLmla e Silv:1, 
tos, Eduardo Rn.mos, P<lranhos Montenegro, AMon MiLmez, Pereira do Lyra, Joilo Vi
Marcolino Moura, Bernardo Horta, Corrêa. eira., Rodrigues Saldanha, Moreira Gomos, 
Dutra, Fidolis Alvos, João Bapt:strt, Bollza.rio José lvlo;njQ,t'dim, GaHino L'Jreto, Her.edia 
do Souza, Galvilo Baptista. Silva Oast;·o, d·J Sá, If'ineu Machado, Nelson de Vascon
Bez,nnat, Per·eira Lima, Julio Santos, Hen callos, Btllhões Marcial, urcar Godoy, Au
rique Borges, Oliveim Figueirotio, Pauli~w austo de V<Lsconcellos, Sá Fl'CÍl'e, Ame.rico 
de Souza, Fra!lcisco Veiga, Virbto Mascaro· de Al~uqmJrqHe, El'ico Coelho, La.ur.indo 
nhas, Estevam Lobo, Beroardo Mooteiro, Pitta, Cruvcllo Ca,valca,nti, Carneiro c1e 
Jos,o Bonifacio, José Luiz. Gastão da Cunlm, RezenJe, Antonio Zacarias, CamiHo Soares 
Ribeiro Junqueira, Astolpho Dtlt1•a. Cctrlos Filho, tCalogeras, Sabino Barrozo, Ca.rvalho 
Peixoto Filho, Penido Fi.lho,Uavid Camptsta, Br·ito, Padua Rezende, Gal.eão Carvalhal, 
Francisco Bernardino, Ant•.1ro Botelho, Bu,J- g,ebouç<bS do Carvalho, Costa Junior, Amm•al 
no de Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, Oesar, José Lobo, Leite do Souza, Paulino 
Adalberto Fenaz, Bernaeaes de Fe~ria, Ehmri- Carlos, r<rancisco Malta, Joaquim Teixeira 
que Salles, Carlos Ottuni, Manoel Fulgencio, Bmndão, Aquino Ribeiro, Benedicto de 
Nogueira, Lindolpho Cae·~ano, Olegari~ i"!c.- c>vuza, Lindolpho Serra, b:lizeu Guilherme, 
ciel, Wencesláo Braz, Rodolpho Pa1xao, Soares dos 8cmtos, Germano Hasslocher 
Jesuíno Cardoso, Bernardo <le Campos, Do- James Darcy e Homem de Carvalho. 
mingues de Castro, Francisco Rumeiro. 
Valois Lle Castro, Arnolpho Azevedo, Eloy o §r. Pre!iJidente-Responderam 
Chaves, Alvaro de Carvalho, Candldo Ro· á chamada apenas ll Srs. Deputados. 
dr1gues, Azevedo Marques, Rodolpho Mi
randa, Hermenegildo de Moraes Filho, Ber· 
nardo Antonio, Costa Netto, CanJido de 
Abreu, Carlos Cavg.lcanti, Alencar Guima
rães, Lamenha Linãl, Paula Ramos, Abdon 
Baptista, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 

Hoje não ha sessão. 
Desig;uo para amanhã a 

do dia de hoje, isto !3: 
Trabalhos de Commissões. 

-
ACTA DE 23 DE FEVEHEIHO DE 190lt 

Pl'esidencict elo SI'. Paula Gttima1·a:es 

mesma ordem 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que Arthur Lemos, Cados de Novaes, Rogerio 
re~pondern os Srs. Paula Guimarães, Wan- de Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
derley de Mendonça, Sá Peixoto, Aurelio Urbano Santos, Luiz Domingues, Rodrigues 
Amorim, Anizlo de Abreu, Garcia Pires, Femandes, Guedelha Mourão, Christino Cruz, 
Tolentino dos Santos, Erico Coelho, Mauricio Dhts Vieira, Raymunrlo Arthur, João Gayoso, 
do Abreu, Oliveira F1gueirello, CarLs Toi- Joaquim Pires, Thomaz Accioly, Thomaz 
xeü·a Branllão, Antheru Botelho, LiJ,mounicr Cavalcanti, Fra,nci~co Sá, Freder,co Borges, 
Godofredo, Mal'OII'a da Silva, Feman<lo Prcs- .Toào Lupes, ELluardo SLudart, Gonçalo Souto, 
tos, Joaquim TeixeircL Brandão e Jétrqé:S J T<• yares ele ~yra, l<~lu.:z . do Souza •. P:reira 
Darcy (17). Rew, \Valfre:1o Leal, lrl!Jdêtd.e, Tmxmra de 

Deixam de comparecei~ cm:11. causct parti-~ Sa, Erwirio Coutinho, A~fonso C?s.ta, qelso 
cipad<1 os Srs. Enéas lVlartms, Raymunclo de Souza, José Marcellmo, Brww Filho, 
Nery, I-Iosannah de Oliveira, Passos Miranda,,, Malaquias Gonçalves, Esmemldino Bandeira, 
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Moreira Alves, Julio de 1\'Iello, Cornelio da 1 dido de Abreu, Cal'lo~ CJ.voJcani;i, Alencar 
F1,nseca, ~s~acio. Co_imb,·a, Pedro Pernam- Guimarães, . Lamenh:l. Line_, Pa.ultt Ramos, 
buco, Elprclw Frgumredo, Arthur OI'lando, . Abdou B<LpGrsta, Juvenal Mrller, Mat'çtü Es
Angelo Neto, Epaminondas Gracinclo, Ra.y- cobar, Barbo~a. Limct, X·.wiet· do VaLle, AU· 
mundo de I\iirancla., Euzebio de Andrade, Ar- gelo Pinheil'o, Victorino Monteiro, Domin
roxellas Oalvão, Rodl'igues Doria, Joviniano gos Ma.scarenlEt8, Ca.ssia.no do Nascimento, 
de Carvalho, Felisbello Freire, Oliveira Vai- Vespasiano d.o Albuqum'que, AlfroJo Vttrel.:1., 
la,dão, Domingos G11ima.rães, Noiva, Leovi- Diogo FortmHL e Cttrnpos CartiGr. 
gildo Filgueiras,Cttstro RebeUo, Tosta, Balcão E sem caustt os St>s Josl\ Euzehio, R:zt.H'f'i.l 
Vianna, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Fontenelle, Virgilo BJ'igido, Sergio Saboya, 
Satyro Dias, Vergue do Abreu, Augusto elo Fonseca e Silva, Pauln. e Silva, AbJ.oll lVli
Freitas, Pinto Dantas, Alves Ba.rbosa, Ro- lanez, Poreií·a de Lyrn., João Vieira, Rodl'i
drigues Lima, Eduardo Ramos, Paranhos gwxs Sa,lda.nha, Moreiea Gomes, Jm;é Ivion
Montenegro, Marcolino Moura, Bernardo Jardim, Galdino Loreto, Huredia de Sá, 
Horta, Corrêa Dutra, Fidelis Alves, João 1\'Iello MaGtos, Irineu Machado, Nelson deVas
Bi1ptísta, Belisal'io do Souza, Galvão Baptis- concellos, Bulhões Mctrcifl.l, Oscar Godoy, 
ta, Silva Castr·o, Bozamat, Pereira Lima, Augusto de Va.sconcellos, Stí Freire, Ame
Julio Santos, Henrique Borges, Paulino de rico de Albuquerque, Laurlndo Pitta, Cru
Souza, Francisco Veiga, Viri&to 'l'llascaro- vello Cavalcanti, Carneiro de Rezende, An· 
nhtts, Estevão Lobo, Bernado Monteiro, José tonio Zacarias, Camillo Soares Filho, Calo
Bonifacio, João Luiz, Gastão da Cunha, Ri- goras, Sabino Bn.rroso, Ca.rvalho Britto, 
beiro Junquoira, Astolpho Dutra, Cn.rlos Pci Padua Rezende, Ga.lf'ão Carvalha.I, Rebouças 
xofio Filho, Penido F.ilho, David, Ca.mpista, de Carvalho, Costa Junior, Amaral Cesar, 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, João Ferreira Braga, José Lobo, Leite do Souza, 
Luiz Alves, Leonol Filho, Adalberto Ferraz, Paulino Carlos, Francisco Malta, Aquino Ri- . 
Bernardes de Faria, Henrique Sallos, Carlos beiro, Benedicto de Souza, Liodolpl10 Sorra, 
Ottoni,Manoel Fulgencio,Nogueira,Lindolpho Eliseu Guilherme, Soares dos Santos, Ger
Caetano, Olegario Maciel, vVencesláo Braz, mano Hasslocher e Homem de Carvalho. 
Rodolpho Paixão, Jesuíno Cardoso, Bernardo 
de Campos, Domingue8 de Castro, Valois de 
Castrv, Francisco Romeiro, Arnolpho Aze
zedo, Eloy Chaves, Alvaro do Carvalho, 
Candido Rodrigues, Azevedo Marques, Ro· 
dolpho Miranda, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Bernardo Antonio, Costa Netto, Can-

O §r. Presiden:te-Roponderam á 
chamada apenas 17 Srs. Deputa.dos. 

Hoje não ha sessão. 
Designo para quinta-feira, 25 do corrente, 

a mesma ordem do dia do hoje, isto é: 
Trabalhos de Commissões. 

Presidencia do s~·. Paula Gtti»W1'ÚCS 

Ao meio-dia, peocfJde--so <Í. chc\mttda a que 
respondem os Srs. Paula Guimac<ies, vVctn
dorley de Mendonça, Sli Peixoto, Aurelio 
Amorim, Carlos de Novaes, Anizio de Abreu, 
Bezerril Fontenello, Virgílio Erigido, Seegio 
Saboy·a, Angelo Ne~o. Oliveira Vailacláo, 
Nei v e~, Garcia Pires, Rodriguea Limê1, To
lentil1o dos ~lmb:J, Rodrigues SêtlcLmha, 
Galdioo Loreto, BLilhões Marcie~l, Osc11r 
Godoy, Americ.o de Albuquerque, Erico 
CoelhJ, Mauricio de Abreu, OLiveira Fi
gueiredo, Carlos Toixeil'a Brandão, Aotl10ro 
Botelho, Lamo1.1.nier Godofreclo, MoreirD. da 

Silva, Fol'nando Pt'estes, Forroirtt Braga, 
Joaquim Toixeirlt Beandão, CostcL Netto, 
Elize:c1 Guilhei'me, Soares doJ Sctntos e Gel'
mano Hasslocher, {34). 

Deixam de comparecer com causa 
partecipada os Srs. Eollas J\Iortins, llay· 
mundo Nery, Hos<tnw.dl de Oliveira, 
Pa:>SJS Mieandtt, ArohLll' Lemos, Ro-ge 
rio de Mirc.wda, Incllo .cb Beazil, A.nGonio 
Basto~. Ur•bttno Santl).3, Luiz Domingues, 
Rodeignes Fornr1nJel, Guedelha Mourão, 
Chl'istino Cruz, Di<tS Vieint, H.aymundo Ar· 
thur, João Ga.yoso, Joaq.nim Pü·es, Thomaz 
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Accioly, Thomaz Cavalcanti, Francisco S;l, 
Frederico Borges, João Lope!l, Eduardo 
Studal'G, Gonçalo Souto, Ta va1·es de Lyl'a, 
Eloy de Souza, Pereira Reis, \Valfredo 
Leal, Trindade, Teixeü·a de Sá, Ermirio 
Coutinho, Affonso Costa, Celso ele Souza, José 
1\'Iarcellino, Bricio Filho, Malaquias Gonçal· 
ves, Esmeraldino B:.mdeir~t, Moreira Alves, 
Julio do Mello, Cornelio da Fonse~a, Estado 
Coimbra, Pedro Pernambu~o, Elpidio Figuei
redo, Arthur Or·lando, Epaminondas Gra
cindo, l~aymundo de Mi1·ancla, Euzebio de 
Andradc,Al'l\JXellas Galvã.o, Rodrignes Dorüt, 
Joviniano de Carvalho, Felisbello Freire, 
Domingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
Castro Rehello, TosGa, Bulcão Vianna, Felix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, 
Vergue de Abrou, Augusto de Freitas, Pinto 
Dantas, Alves Darbos:1, Eduard.o Ramos, Pa
ranhos 1\'Iontenegro, Marcolino Moura, Ber
nardo Horta, Corrêa Dutra, Fidelis Alves, 
João Baptista, Belisario de Sonza, GaJvão Ba
ptista, Silva Castro, Bezamat, Pereira Lima, 
Julio Santos, Henrique Borges, Paulino de 
Souza., Francisco Veiga, ViriatoMascarenhas, 
Estevão Lobo, Bernardo Monteiro, José Boni
facio, ~oão Luiz, Gastão da Cunha, Ribeiro 
Junqueira, Astolpho Dutr·a, Carlos Peixoto 
Frlho, Panido Filho, David Campista, Fran
cisco Bernardino, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, Ber
nardes de Faria, Hemique Salles, Carlos 
ottoni, Manoel Fulgencio, Nogueira, Lin
dolpho Caetano, 01egario Maciel, \Vence:;láo 
Braz, Rodolpho Paixão, Jesuíno Cardoso, 
Domingues de Castro, Bernardo de Cam
pos, Francisco Romeiro, Valois do Cltstr•o, 
Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves, Alvaro de 
Carvalho, Candido Rodrigues, Aze~·edo Mar
ques, Rodolpho Miranda, Hermenegildo de 
Moraes Filho, Bernardo Antonio, Candido de 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Alencar Guima
rães, Lamenha Lins, Paultt Rttmos, Abdon 
Baptista, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 
Barbosa Lima, Xavier do Valle, Angelo Pi· 
nheiro, Victorino Monteil'o, Domingos Masca
renhas, Cassiano do Nascimento, Vespasiano 
de Albuquerque, Alfredo Varela, Diogo For
tuna, e Campos Car tier. 

E sem causa os Srs. José Euzobio, Fonseca 
e Silva, Paula e Silva, Abdon J\1ilanez, Pe· 
rcira de Lyra, João Vieira, Moreira Gomes, 
José Monjardim, Heredia. de Sá, Mello Mat
tos, Irineu Machado, Nelson de Vas~oncello~, 
Augusto de Vasconcellos, S<L Freire,LaurlnJo 
Pitm, Crnvello Cavalcanti, C<.Lrnolro de Re
zontle, Antonio Za~arüt~, Çamillo Soares 
Filho, Calogeras, SiLblno Barroso, Carvalho 
~l'itto, Padua Rezende, Galeão Cal'valhal, 
Rebouças de Carvalho, Costa Junior, Amaral 
Cesar, .José Lobo, Loite de Souza, Paulino 
Carlos, Francis~o Malta, Acpüno Ribeiro, 

Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, James 
Darcy o Homem de Carvalho. 

O §r. Presidente -Em virtwle 
da communicação da Mesa do Senado á da 
CLtmara de que es1ão terminarlos os seus 
trabalhos relativos ao fim para que fôra 
convocada a pl'esente ses.>ão extraordinaria, 
e de accordo com o Regimento que dispõe 
que no ultimo dia da, sessão legislativa serCt 
lida e appeovada a acta aind:1 no caw de 
não havee na Casa numero legal de Depu· 
tados, está aberta a sessão. 

Vae-se proceder á leiturn. das actas das 
S8ssões anteriores. 

Em seguida, são successivavente sem de· 
b<tte a11_1lrovaclas as a~t·.ts da Selssão de 4 e a 
dos Jias 5, 6, 8, tl, lO, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 
20, 22 e 23 do corrente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 'l.!Vct.nderley de ..iY.Ien· 
don~a, (2° sect·etario, servindo de 1°) 
procede á leitura do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deputado Bernardo de Campos, 

communicando que por motivo de molestia 
não tem podido compttrecer ás sessões-In
teirada. 

Do Sr. deputado Alfredo Varela, commu 
nieando que se acha impedido do comparecer 
ás sessões-Inteirada. 

Telegramma: 
Soure, 6 de fevereiL·o de 1904. - Presi

dente Camara Federal- Rio -lVIolestia im
pede-me comparecer sessões extraordinarias, 
aguardo resposta justificação faltas-Intei· 
rada,, 

Oillcios: 

Do Sr. l • secretario do Senado, de 12 do 
corrente, communicando quo nesta data o 
Senado enviou <í sancção presidencial a Re
solução do Congresso Nacional approvando 
o tratado assignado em Petropoli:> a 17 de 
novembro de 1903, pelos plenipotenciarios 
do flrazil e da l:loli via, firmando a linha di· 
visaria entro os dous paizes-Inteirada, 

Do mesmo Sr., de 20 do corrente, trans
mittindo a esta Ca,mara a emenda do Senado 
á proposição que autoriza o Presidente da, 
Republica, á raorganizar as Escolas de Apren
dizes Marinheiros, ot~.-A' Commissão de 
Marinha e Guerra,. · · 
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Do mesmo Sr., de 23 do corrente, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
enviou á sancção o decreto iniciado nesta 
Camara, autorizando a abertura dos creditos 
necessarios para o pagamento do subsídios 
aos deputados e senadores e despezas de 
ordem material dm·ante a actua.l s;:;ssão ox
traord.inaria do Congresso-InGeirada. 

Do mesmo senhor, do 23 do corrente, com
municando que o Senado encerrou nossa 
data os seus trabalhos o aguarda idcntica 
communicação da Ca,rnara dos Deputados 
para poder ser designado o dia do encer
ra.mento da sessão extr::torclinaria do Con
gresso convoca.da por decreto n. 5.093, de 28 
de dezembro do anno findo.-Inteh·ada e res
pondido. 

Do Ministerio da Industria, Viqção o Obras 
Publicas, do 6 do corren·te, satisfazend.o a 
requisição desta Camara no officio n. 45, de 
30 de junho proximo passado.- A quem fez 
~. requisição. (A' Commissão de Orçamento.) 

Ao Ministerio da Guerra, de ll do cor
rente, satisfazendo a requisição desta Ca
mara no officio n. 21, do 9 de janeiro ultimo. 
- A quem fez a requisiçilo. (A' Comi11isoão 
de Marinha e Guerra.) 

Telegrammas .: 
PARAHYBA, 24 do fevereiro de 1904.-Con

gratulações pela magna data republicana 
hoje commemorada nossa patritt. 

Cúrdeaes saudações.-Jose Pe1·egrino, pre
sidente do Estado.- Inteirada. 

BELLO HoRISONTE, 24 de fevereiro de 1904. 
-Pres.idente Camara dos Deputados.- Rio. 

Apresento V. Ex. cJngratulaçõos data 
anniversario peomulgação estatuto funda-
mental Republica. · 

Attenciosos cumprimentos.- Francisco 
Salles, presidente c\o E;;ta.do.-Inteirada. 

CEARÁ, 24 de fevereiro do 1904.-- Prosi· 
dente Ca,mara dos Deputados;-Rio. 

Congratulações V. Ex. memoravol data 
promulgação Constituição da Republimt.

Respeitosas sa.udações.- Pedro 1lugusto 
Borges, presidente do Estado.- Inteirada. 

ARACAJU', 24 de fevereiro de 1904.- Pre
sidente Camara dos Deputados.-Rio. 

Tenho a satisfação de apresentar a V. Ex. 
minhas respeitosas congratulações pela data 
de hoje, que lembra o glorioso fa,cto pro
mulgação Constituição da Republica-Patria 
Brazileira. 

Saudações.-Josino Menezes, presidente do 
Estado.-Inteirada. 

I 

O Sr. Presidente-A sessão ex· 
traordinaria que hoje termina foi convocada 
por decreto n. 5,093, de 28 de dezembro de 

Voll 

1903, tendo se realizado a sessão de abertura 
a 30 e a primeira sessão da Camara a 31 do 
mesmo mez. O Sr. Presidente da Republica, 
«considerando que o Congresso Nacional, na 
sei'são ordinaria, não podia pronunciar-se 
sobre o tratado de limites com a Bolivia, 
assignado em Petropolis a 17 de novembro, e 
considerando urgente decidir o Congresso so
bre tal assumpto, de alta relevancia para 
os interesses na.ciomtes», fez a 28 a convoca
ção e, a 29 de dezembro, em .. mgnsag.eln"tt 
Camara dos Deputados, enviou aquello tra·· 
tado, que mereceu parecer favoravel da 
Commissão de Diplomn.cia e Tratados, a 5 de 
janeiro deste anno. Por deliberação tomada 
a 13 do mesmo mez, foi o parecer publicado 
juntamente com a mensagem e com a expo
sição de motivos do Sr. Ministl•o do Exterior, 
sob n. I, de 1904. O parecer terminava por 
projecto approvando o tratado. 

A Camara resolveu, na sessão de 13, quo 
a deliberação a. respeito devia ser tomada 
em sessões secretas, que nesse mesmo dia 
começaram e que foram em numero de 
onze, ·terminando a 25, com a approvaçiio do 
tratado por 118 votos contra 1:1. O resul
tad.o da votação, que foi nominal, teve a pu
blicidade officíalrequerida pelo Sr. Cassiano 
do Nascimento e concedida pela Camara. 

O projecto, approvando o tratado e os 
papeis a elle referentes foram enviados ao 
Senado em 26 de janeiro. Nesse mesmo dia, 
as Commissões reunidas de Orçamento e ele 
Constituição, Legislação e Justiça apresen
taram o projecto complementar da appro
vação do tratado de Petropolis, autorizando 
o Governo a administrar o territ.orio do Acre 
e a fazet' as operações de m·edito precisas 
para pagamento das dospezas oriundas do 
mesmo tratado. Este projecto, depois de 
passar pela 2a discussão, foi substituído, em 
3a discussão, por outro das mesmas Commis
ções, sendo approvado o substitutivo, do 
qual se destacou a parte relativa éí adminis
tração do Acre para constituir projecto sepa
rado, com· uma nova discussão, feita imme~ 
diatamente, seguindo ambas para o Senado 
a 5 de fevereiro corrente. 

Durante a sessão extraordinaria, a Cmnara 
approvou ainda e enviou ao Senodo o cre
dito solicitado pelo Poder Executivo para as 
despezas com o pagamento de subsidio aos 
Deputados e Senadores e com o pagamento 
ele outras despezas decorrentes da convoca
ção extraordinaria, taes como apanhamento 
e publicação de debates. 

Ficaram sem andamento, tendo sido envia
dos ás commissões respectivas. quatro pro
jectos apresentados ho correr da sessão ex
traordinaria: o lo, do Sr. Alfredo V areia, 
sobre promoções de alferes e tenentes-coro
neis e sobre reforma d.e sargentos do exer-

23 
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cito;-o 2", do SI'. Aifon~o Costa, regulando 
o sorteio pa.ra o exel'cito o a1·ma.da;-o 3°, do 
Sr, Alfredo Varela, suspendendo a. execução 
do regulamento para. o sot•teiu da. :1rmarla;
e o 4", do SJ', Cmvello Cavalcanti, abrin,Jo 
credito de 10:033$016 para. pagamento de 
dons fieis da Rocebedorla d<t C:1pital l~c:deral, 
cargvs creados por decreto logLllativo. 

Tenho o pezar do deixar consignado que 
falleceram, durante a sessão extraol'dinal'ia, 
os Srs. Deputados Aristides Augusto Milton, 
Eduardo Augusto Pimentel Bttrbosa e Fran
cisco TolentinG Viail'a de Souza, que tão 
gratas e saudusas recordações deixaram nesta 
casa pela intelligencia, zelo o dedicação com 
que desempenharam os mandtttos que lhe:> 
foram confiados pelos l!;stadüs da B:J.!Iia, 
Minas e Santa Cath:ulna. 

O Senado, em data de 23 da fevereiro, 
communicou á Cam111'a h11ver concluído 
nesse dia os seus trabalhos,aguardando iden
tica communicação dest:1 Casa do Con
gresso para poder ser de:>igna~o o dia de 
t>ncerramento da presente sessao extraoe
dinaria, convocada pelo decrete n. 5. 093 de 
28 de dezembro de 1903. 

A Mesa da Camara vae officiar á do 
Senado que pó:le ter logar o encerramento 
dos trabalhos amanhã, 26 do corrente, a 
1 hom da tarde; do que dotl conhecimento 
aos Srs. Deput11dos, convidando-os a com· 
p11recerem nesse dia e á hora designada á 
sessão de encerramento dos referidos tra
balhos. (Pausa.) 

o Sr. Eliseu. Guilherllle-Peço 
a palavra. · 

O Sr. Presidente-Tem 11 p:tla.VJ'a 
pela ordem o nobre Deputaclo. 

No antigo regimon, na. Assembléa Estadual 
e na. :í'rnprensa. de Sant::t Catharin~t. o·seu ta• 
lento, a sua illustração, os seus vastos co
nhecimentos e o sou patriotismo torna,l'am-se 
salientes. clrcumdaudo o seu nome de um3. 
auroola de gloria, 

Foi, senhores, em virtU<io desses mereci
. mentos extra.ordinarios, extraor./ inarios por
que olles se revelavam em uma torra pe
quenl1, onde ditncil t' ao merito tornar~se no
tavel, fvi em virtude das suas qu11lidade!! 
excelsas que o meu Estado, apó3 a Republic~, 
o elegeu seu repre.seata,nto no . Congresso 
Nacional. 

Nesta nova senda que se lhe abriu, é sa
bido que Francisco Tolentino Vieira de 
Souza prestou verdadeiros e relevantes set•
viços ao p~1iz, a reunirem-se aquelles que já 
tinha prestado na administração estadual. 

Jurista illustrado, perante as Commissões 
da Ca>a os seus tmbalhos mereceram sem
pre apoio o eonsider.1ção da c~tmar·a. Ainda 
nes.:;a colossal e monumental obr<1. da orga
nização do Codigo Civ:I, Francisco Tolentiuo 
foi figura saliente, como sect'etario da Com
missão encarre~·acla rb confec~ão de tão im· 
portantG t1•abalho. 

Por suas qu11lidades, por suas virtuies, 
por seu talento, por sua illustração e servi
ços Feancisco Tolentino bem meroci.a. da 
patrla e bem mel'eceu desta Cas:t, de que 
em omamen to. 

E', portanto, bem justa a homenagem que 
peço lhe tl'ilmtemos, nestlt hora triste em 
que elle vem de desapparocer do sconario da 
vida, deixando-nos a mais saudosa memoria 
!la seu nome. 

Peço 11 V. Ex., Sr. Pl'csidente, um voto 
de profundo pezar na act:1 da sessão de hoj9 
pelo desa ppareci mento de tão dist:ncto col!e
ga. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Prel!liclente-0 Sr. Deputado 
por Sant:.t Catharína requer :1 inclusão, nn. 
acta de hoje, de um voto de pez:u· p0lo in
fausto pas~amento do Sp. Deputado Fran
cisco Tol9ntino, que representou aquelle Es
tado nesta Casa. o que t<into honrou pela 
dedicação, pelo zelo, pela intelligenciõJ. do 
que deu provas. 

o Sr. Ely!i!eu Guilherme (pela 
ordem)-Sr. Presiuente, é ainda compungido 
pelo uo.loroso acontecimento, de que ost:t 
Casa teve conhecimento ha dias, do passa
mento do nosso distincto cJlloga, o illustre 
Deputado Sr. Francisco Tolontino Vieira de 
Souza, que me dirijo a V. Ex. o tt Camara 
para solicitar que se consigne na acc11 dos 
nossos trabalhos de !tojo, a ultima da sessão 
extraordinaria, um voto de profnnclissimo 
pezar pelo desapparecimento desse meu dis· 
tincto conterr-aneo, digno membro de3ta 
Casa, quo tanto honrou o seu ma .dato du
rante os longos annos em que o exerceu, com 
a proficiencia que todos lhe reconhecíamos. 
(Muito bem.) 

De accordo com o; estylos, submotto á 
deliberação do qualquer numero o requeri
mento do nobre Deputado. 

Sr. Presidante, Francisco Tolentino Vieira 
de Souza, durante mui tos annos, no Estado 
do Santa Catharin:t, foi um dos procfwes da.
polltica daqnella terra. 

Os senhores que o approvam queiram so 
levantar. (Pausa.) 

Foi unanimemente approvado. 

Será consignado m~ a da o voto do pezar . 
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NAda mais hwendo a tratar, vou sus
pender a sessio- pari1 se lavrar tt respectiva 
acta. 

Suspende-se a sessio ás 12 horas e 50 mi· 
nu tos da tarde. 

Reabre-se a sei'são á 1 hora da tardJ. 

O Sr. Presiclen~e- Vae-se pro· 
ceder <i leitura da aeb da sessão de hoje. 

Em seguida é som debate approvada a acta 
da se~são de hoje. 

O Sr. Pre~id<v1t9 - Naihl, mai 8 

lu~ vendo tt trata.r, declaro encarrarlol ostra· 
bu.lhos da sust:ão cxl;raordln:uia, cunvocada. 
pdo decreto do 28 do dezembro do 1803, e 
convicht os Sr8. Deputados a comparecerem 
<i SDssão de encerramento do Congl'esso Na
cional am:whã, ü, I hora da tarde, no edi
ficio do Senado. 

Levanta-se a sos~ão á J hora o 10 minutos 
da tardo. 

Flllf DO I'ItUIIElR,O YOLUME 
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