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DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

Aft"oDiiO Costa I 
(Revisão do regulamento !la pt•at.icagmn do 

porto do Recife) Pag. ô?. 
( Rofornu do regimento ) Pags. 9.2, 93 e !!4. 

All'redo Varella 1 
(Explicação politiea.) Pags. 105 o 106. 
(Explicação pessoal ) Pags. 143 e H4. 
(Sobre a sua prisão) Pags. 148 o 166 a 168. 
( Resposta ao Sr. Cassiano do Nascimento) 

Pags. 151 e 152. 
( Fundamentação de di versos requerimentos ) 

Pags. 453 e 454. 
(A proposito de um discurso do Sr. Cassiano 

do Nascimento ) Pag. 391. 

Alves Darbo11a 1 · 

(Porto militar e arsenal ) Pags. 40 e 41. 
( Pela ordem ) Pag 391. 

J)arbofiln. Lima : 
(A secca do Norte ) Pags. 41 c 42. 

Cal'lofil Cavalcante: 
( Fixação <las forças dn tona ) Pags .. 344 á 350. 
(Pela ordóm) Pags. 392 e 39:1. 
(O serviço militar e os ;;acerclotes) Pags. 413 

a 4l9. 

CRsiilano do Naachuentol 
( Pela ordem) Pag. i07. 
(Resposta do Sr. Alfredo Varella) 

a 151. 
Pags. i49 

( Pedido de nomeação do um membro para a 
commissão de orçamento ) Pag. 202. 

( A proposito da revisão constitucional ) Pags· •. 
247 e 248. 

(Recusa do gerente do Banco Inglez de pres• 
tar esclarecimentos :i policia) Pag. 266 e 267. 

( Req1wrimento sobro o exercito) Pags. 363 e 
364. 

( Requci•imento sobre a marinha) Pags. 423 
a 425. 

(Resposta ao Sr. Alfredo Varella) Pags. 435. 
e 4c>6. 

( Sobre requerimentos do Sr. Alfreclo Varella) 
Pags. 4H a 47t3. ( A sccca do Norte) Pags. 66 a 68. 

(Pela or!lcm ) Pag·s. 69, '70, 71 e 37G. 
(A proposito da prisão do Sr. Alfl·ctlo Varella) Dn.vid Complstn. 1 

Pags. 153 a 158. 
(Credito agricola) Pagos. 212 e 213. ( J•}xplicação pessoal ) Pags. 173 a 178. 

(Resposta ao Sr. Mello Mattos) Pags. 187 a 192. Eduor•do 8tudart: 
(Explicação pessoal ) Pags. 1!!4 a 196. 
(Fixação das forças do t.ena ) Pags. 322 a 336. (Voto de pezar pelo fallecimento do conselheiro 
( Rcquerimen tos do informações sobre o ex e r- Rodrigues J uaior ) Pag. 40. 

eit.o e a marinha ) Pags. 354 e 35:-•, 3G·í a 367, 
o 425 a 429. Esmeraldino Dondelrn 1 

(Explicação pessoal) P~e-s. 368 a 370. 
( Transferencia J)ara a união do arehipelago 

de Fernando e Noronha) Pags. 512 a 515. 
(Credito para as for.;.as destacadas no Acre) 

Pags. Giô a 521. 

Brlclo Filho : 

( Croditos supplemontares ) Pag. 249. 

Eotte,•ão Lobo: 

( Pela o1•dem ) Pags. 394 c 393. 
( Obr_igação. dos adt~linist.radores de typ>ogra

plnas e hthograplnas ) Pags. 479 a 48h. 

(Pela ordem ) Pags. 104, 141, i72, 173, 391 e Fellabello Frelrel 
394. 

( Tdtpiche ele infiammaveis ) Pags. 239 e 240. 
( Segunda época de exames l(e preparatorios) 

Pag. 491. 

( Credito agrícola ) Pa1S5. 206a 211. 
(Recusa do gerente do jjanco Inglez d(l prestar 

esclarecimentos á policia ) Pags. 264 a 2üti 
e 268, 
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Laurlrado PIU.at 
(Pala ordem ) Pag. 70. ( Rt'{JI'gauísação da maúuba. 1 Pags. ett a 229. 
( Ju1!tilicaiiãO da ausencia do Sr. Col!ltn Junio1·) 

P as-. !>S. •ranuel FulgencloJ 

I< .. l"ederlco Dorgea: 
'(A secca d o Norlc) Pag. SO. 
· ( 1'1•ap icho do intlammrwri~ ) I':! I!>!. 2li, 211) " 

241 }. . 
( Rofol'llln ~-a lei de faiicncias) P ags . . ~:Jit n !lO!. 

Qaldllno Loreto: 
( I.iccMa no 2o escri11l.ural'io tla Delegacia I•'i ~

cal do F.:spirito Santo, I.ícinio do~ Sõ\ntos ) 
. Pag, 308. 

Germano &a .. Jocber:: 
(Voto de pB:i!llr reJo fhllccÍlllOiltO do Sl'- de-

' puta.do ~;cnora XavieJ' do Valle ) Pags . 38 
. . 8 39. 
~.; ,< ~esposta ao Sr. Alfred o' Varc1Ia) Pags. t6.t 
· •· .. , .l. e 165. 

( Rosposta ao Sr. l\Icllo l\Iattos 1 Pag. f82. 
,· ( .• Trnpic11ó do inllammo.vcie )' Pagl!l, 24t o 2ol2. 
. ( Poln ol'dílm ) Pago. :lfl.'l. 
· (O sor\'il}o militar n o" :i<lMl'tlole~) Pngs. 4~2 
' c 413. ' ~ ·, 
·( Sobrll l'P.IJ:UP.rimcnto~ fiPl'(>!lt!.nl:.tdos pele Sr. 
· Alfredo Varella ) l\\!(~ . ·i!ll a 4ffi' . 

. Heredla de aú1 
· .· ( Áppcllo ao Scn:HI<> n proposilo d:r rcf<•rm:• 

. :'· · olaito)•ul) Pugs. 1;:-, " ilti , 
' .. 
. ~;.Jam.e• Dare~• 
:;.;_· ·.(P~n~üo ti vinva c lillws do iJOmhch•o :\lanod 
.;·. ·dos Snnto~ 'r Pll![. 1~0. 
<..,,.,{ llfoção de J'cconhl'ciuwuto ao Dr. ,IO:IfJltilll 
. (' -~~.ll}~<"".•)j>og~. lHO "-~H~ · 
, . :.( Illlclam;tt;ao) Pag.~ . 3.,.l r. 3'H. 

:~â(iao L•il:r: A tvc._, 
·,_ ( ·1\.efotmlt olcitl)r;tl) P11~J;. 307 r. :li)S ) , 

.-. · (Rcfot•mn <la~ t a•·ifiJ:<) l'ag-s. :Ji:t a ;J; :,, 

.... oõB VleJrl\1 

· . · ( ObrigaçâQ !los adminbt ra.lore.s dt1 typo~n· 
··. P.hias e lit.hogr:Jphi~,; ) Pags. 25.1 a 2:-,t>. · 
. . . ( 1 ela ordem) Pllg'. :i:~,i ~ 

.:tciiÍi ~iii.!JJ[)Íó: 
:·'(voto do pc.zar JlClo railccimonlo do St•. depu-
tado · Rodrigues Fe:tJUIDiiMJ} Pn~, 258. · · 

( CommunicaQão) Pa;r. 2M. 

Julio de IUielor 

(Voto de poz:tr pelo fa llocím_ento •lo Sr •. Depu· 
.. ~ndo E;.rmil'io Cou.tiutw. ) l'ags. 20 e 2i. 

·.Juvetai41 'nuerí 
( Línba de. tiro.) Png; 356; 

L•mounl~r. Godori•edoJ 
" . ~~ ~.c • . . ·: <· . ~ · . 
~ ,f.:Viitéf :de. P,!lá:.át': pelo fa.llecimento do ex.~Deplt· 
:· · ;it~e .Gave.rthto de :Sjqueirl\. ) Pag. 22• . 

( Pcb ot·uéru ) 1'~•1!'· ll~. 
( J~xnnw.~ pal'cdJ,,u·u~) 1~<'1; • .r;.i. 

l'tlaurlelo de A.breu:r 
( Anrlitor os do ~;ncrra c de mal'iuhn. ) P :-g. 471. 

IUello IUatto•:r 

(A proposit.o tia f.ri~ão do Sr. Alrl"<'tlo Varella. ) 
P:tgs. ftl2 :~ Hi . 

( Rospo,;ta ao 81•. &rbosa L ima.) Pag~;, 181 
c 11!!. ' 

(Sobr e a acta. ) Pags. 186 c t87, 
( Rctõpo>ta ao Sr. Da1·bosa Líma. ) Pags. 100 o 

t97. 
( Rerol'llla tla lei de f:rllcncias. ) Pags. :!93 a. 

2fJ!). 
( Rcconltedmento ela. Academia de ComQlorcio--) 

Pílg~. 009 a 522, .·, 

llterell"ft Alves: 
< O ~ct•\'i~o milita1• e os sacC'rdote~.) P•gs. 4f9 

o -i20. 

MoreJrlli da aiJ"at 

( VQto <lc pc7.at• pelo fallccimeuto do Dr. Ya. 
uod C;~ml:uno, pre~itleut~ do Perti. ) Pag . 
!}J .. 

lWelwat 

( Rcfonua <la lei .!e fnllcDI.'ias.) P:~gs. 30! e 003. 
( l'tm:o;ií.o ú l'h n·a o lilbo;; do bombeiro llanoel 

;\os Santos . ) Pag. 3'21. 
( Fi~n~iio da,; for~as de lorJ'a . } Pags. 331 ., 

338. 
( Gl'lltlilo J'll1'.1 pnp-nmcnlo dos op,r:trios c~lra

m•tlina l·io,; t.lo "\r,:f'nal de \f:i~nha.) Pá!, -45.1. 
í Cr •••lill) p:! t':l.,p:l~:m\I'Dto cl" in~~L>tOJ•e,. ,l .. tt'IP· 
F•·nplin~.) Pil?'' · ·~•; ~ -ir.;: _ 

Olhrolrn FJauela-ed~ 

( TC!'l'tmos ri !' madnlta.) Png-s . ir, 11 fll. ... ~J. 
( Pel<l or<l«.>m.) P OJ g . H 9. : ~11 

Oliveira ValladÃo1 •!' . 'i 
. ' - . . ., ~... ' ~ .i 

( Montepio dos funccíonarios fedêtaes.) PBg. 81). 
( Reorg(lnisaçáo do exercito. ) Pag. 98. 
( .fu~ti\tea.;ão da auseneia do Sr. Rodrigues Do-

ri:•.) Pag. 703. ~ 
( Auditora~ de gO:errà o de marmba. ) ~~r 

. . . . . . , .. ' 

Paranh .. •lllonteaet~rot . :·. 
(Sob re a aeb. ) I'ng. OO!t;•;.-· 
(Pela ordem.) Pags. 91fo 311. . 1 
( R"rurma ua l ei llo Calloucias. ) 'hgá. Stt • 

8!2. - ' 

Ptt...o. de Mlrandat 

CP servi(o atilitaJo_e 01 sa~rdotes,) Pqs • .f~ 
·,a m.. ' . 
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INDlCE __________ ........., _____________ ~-~ .. , 
Paula Gulmnrã-• 

(Agradecimento pela. sua T'i<o>lPiçiio o\0 .~nr:~o ,j.; 
presidente.) Pllg •. ?::.. 

Paula Ramo•$' 
(Sobre :1 acta.) Pag&. 96 c 07. 
( Pela ordem. ) Pag. 2.'30. 
( Trnpiche do intlauúll;n·cis. ) P:~:;s. 2·13 cJ 24·i. 
( CrlldHo para a3 força~ ilfl-;tacad:ll; no Aci•s , ) 

Pags. 522 n 52·i, 

JJe.-glo ~nbo~a t 
( SCI!m~ 11 nctll ~) Pago. ()h. 

iillvn CR•h-o : 
( !'c:lnsão ;(s irmãs Po\engy .) Png, 400. 

•oare• do• Sontoe : 
( BxpiicMiio pnssoal. ) P11gs. 152 a 153. 

Tebtelra de 8& ; 
( Soh1'e n neta.) Pag. f7!'l. Pre.ldentet PDgs. :1, 21, 22, :n, G~l, 84, fl2, 

107, i-42, H8, 1-i9, il'i2, 1UH, na, Ziil, 2U8, 376, Thomaz Ca'Valcaute t 
403 c 473. 

ftebon~a• de Carvalhos 
(Sobro a acta.} Pags. 64 o {):), 

ft~olpbo Pals.iior 
( E:d.iueção do fundo do resgata, ) Pags. 4!) a 

61. 

ROd .. lgae. Dorlat 
( ~obro n acta . ) Pag. ôi. · 
(Voto de _pc.z:lr pelo fallecimont.odo oJ>.-Dep11tado 

Gemimano Brazil.) Pag. 84. 

Sá Pelsoto I 
(Sobre a acta.) Pag. 86. 
( Voto de pr.zar pelo fal~ccimcnto dq ex.

DeputildO Carlos ~!arcclhno.) Pags. 201 e 
202'. 

(A ~ecc(l do Nottc.) Pag~. 76 a 79, f.m' o i98. 
( Root·gunisação da força :mnada.) Pag. 85~ ·'·· 
( Pola ordom.) Pags. 107, 108, fi{), i98 o 199. _'·'·~ 
(Resposta ao Sr • .lllollo Manos.) Pag. 182. : 
(Sobre a acta.) P .•gs. i85 o :l8ô. 
( Communical}ão.) PDg. 50S. 

To•tal 
(Credito agricol•.) Pags. 2:14 a2lê~"'. .· , 
( Prolongamento'4la E~tracla de F!lrto C<'ntraJ.(~. 

dn Baliia.) Pags. 305 a 207. . ' ''' 
( Pel.a 'Ol'dem.} Pags. 392 e 393. . 
(O seniço militar o os sacerdotes.) Pags. 403. ,·. 

n 4t2. 

""all'roedo Leal I 
( P~rece1'nll l'ectmheccndo deputndos pelos Es• 

tndos do Minas e Parahyba.) Pag. 65. 
( Pclti. <n·dem.) P:1g. iOS, 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLU~VIE 

AJlplicação da dispo>;ição do art.. i" do de~ 
ereto n. 938, de .28 do (!P.zomhro de Hl02 ( Pt·o
jectn n. ti), ll<' 1!101,) Pa11·s . 144 e H5. 

Ar•senol rln ll'furinha e por1o militar (Pro
j cel.o n. ·!.':;, dn HJ04.) Pag·s. foi, 106 e 107. 

Anditor·~s <le guerra e de marinha ( Projecto 
n .Ji5, do 1!:04 ( Pu~s. 4.()2 a 41i0, 472, 477 a 
47!1, ·189, [>Oi, 507 e ,)26 . 

Au:x:llio: 
De 400$, mensaes, OUl'O, durante o p~riodo de 

nm anno, ao D1·. Garfiel. Aug-usto Perry 
de Almeida ( Project.o n. 24, de 1904 ) Pag·s. 
·187 e 193. 

De -10:000$ á cada uma rlas sociedades que per
tence!' á confederação do Til'O Brazileiro 
( Projecl:o n. 57, de HlOO) Pags. 350, 357, 377 
e 371:!. 

Dnnco ;lc auxílios á lavou1'a ( Pro;ecto n. 18.1, 
A, de 1!103 ) Pags. iO~l. 14.2, 1411, W\ 1()8 a 
172, 204, 20() a .2!G, 2.21, 280, 231, 2~7. 24G, 
.250, 256, 2112, 269 a 272 o 8111 a 3Hl. 

Co1nmissão : 
Mixta, para rever a legislação sobre \Honte

pios. Pag. 192. 
Pm•a acompanhar o enterro do deputarlo Ro-

drigues l•'ernandes . Pag. 25~). 
P:wa representar a Camara na sessão comme

morativa da morto do Marechal F .loriano 
Peixoto. Pago. 47:3. 

Credito: 

De LOOO:OOO$, para soocOJ'l'Ct' aos flagellados 
pela secca do Norte ( Projecto n. 13, d0 
'1901) Pags. G8, 6!1, 70 e 71. . 

De 3::399$!199, para pag·amento de ordenados de
vidos ao almoxartf'e aposentado do cxtinct.o 
arsenal rle g·nerra do P et'namlmco, .Toão Cli
maoo dos Santos Bcrnardes ( Projocto n. 1r'í, 
rle 1904) Pago. 141. 

'De 58:886$639, para pagamento ao major da 
Brigada Policial, Llli'z da Costa Azevedo 
{ Projecto n. 22, de 1904, Pags. 160, 16:1, 165, 

178, 18:3, 1m, .:tw, 220, 221, 2:n, 288, 241), 2:s1 • 
2M, 26.2, 273 e 341. 

De 8/•:7r'í:í$f.'i0, para pag::t~nent.o a Jos,\ FerroÍl'a 
· rlos Santos ( J>rojcdo-n. 27. rle 1904) Pn1~s . .20:) 

.216, 2W, 221, 2:T7, .2.1(), .2:-il, 2Z>6, .26~, 272, 352, 
3:'i7, 361, ~62, :J72, 3!10, 400, 402, r.t, 4110, 46;' 
470, 488, ;)0:1, 50() c 5.25. 

Do 6:020$000, para pagamento a Martins & 
Comp. ( Projccto n. 2!), de Hl04) Pagos. 201, 
216, 2.20, 221, 237, 24G, 251, 21i6, .2!lt', .21:1, 
352, 358, 362, 372, 400, 40.2, 451, 467, ·iGS, 41i!l, 
471, 488, 503, 506 e 7>25. 

De 90:000$, á verba Faculdade de Direito d,• 
S. Paulo: de 200:000$, á E>;cola Nacional rlt• 
Bellas Arte~; de 270:000$, ú policia do Dis
tricto Federal ; ele 1:585$1156, ouro, a dr 
pensões a alumnos na Europa ; de 3:16.2$::!17 . 
OUl'O, a ele pensões a artistus p1 ·emiados na 
Exposição Geral ; de 5:206$, a d e exames rl c 
prcpnra tol'ios no Gymnasio l\ncional : fif'l 

. .245:335$000, á de Asist.cncia a alienados 
( Projccto n. 31, rlc 1904) Pag·s. 231, 23.2, 2:3:1, 
24ô, 24!1, 2~>0, 2:11, 2:1G, 2G.2, 2G3, 27-1, 313, 34:3, 
8H, 37>2, 361, 372, 399 o 430. 

De 1:491$754, para pag-:uncnt.o de ordennrlo ao 
D1·. Andrc Dias de AgtliaJ', secr0tal'io npo
sentado da Fact1ldade de Direito rln S. Paulo 
( Projecto n. 32, ele 1904 ) Pagos. 238, 2·ifl, 251), 
251, 25tl, 262 274, 35.2, 358. 362, 372, 400, 402, 
451, 467, 469, 471, 488, 503, 50G c ~>25. 

De 1:200$, para pagamento de ajurlas de custo 
. ao empreg·ado de fazenda in~umbitlo da to

mada do contas de Estrada Fet'l'o S. Fran
cisco, no anno de 1901 e 1902 ( Projecto 
n. 33, de 1904 ( Pags. 233, 23i, 241i, 2:10, 251, 
25H, 274, 275, 352, 358, 3G2, 372, 400, 402, 4:''>1, 
46'7, 469, 471, 488, 503, 506 e 52::i .. 

De 5:181$000, para pagamento de rlinrias aos 
inspectorcs dos Telegraphos, Antonio .ToHe da 
Silva Rosa e Casemiro José rla Sill·n Ho;;n . 
( Projocto n. 34, de HJ04) Pag·s. 234, .2:]:;, 
257, 263, 268, 304, 3.20, 342, s:-,1 , 3iH, :m, 396, 
3D7, 45.2, 45'7, 458; 4ti'i', 4!3!1, 471, 48H, 48!1, 
504, 5013 e 525. 

De 14:313$065, para pagamento, om virt.n(le de 
sentença, a Lobo & Irmão. ( P1•nj ndo n. 48, 
rle 1!!04. ) Pags. 314, 315, !~4:1 , :J14, 3W, 3(]1, 
371, 398, 452, 458, 467, 4139, 4/l, 4:3'), 504, 
506 e 525. · 



De 100$000. orl c 27:7?\!•$000 deeluzitlos .ela vcrha 
de 530:864$000, destinado ao material da ta
bella anncxa o decreto n. 1.251., de janoü·o 
de 1\J04, para clifferenr,:.a de somma verificada 
no credito para f'onic:o' dn hygicno o pnrn 
integrar a rlotaçíío da nwha « estação da 
Yisita elo" porto )) ( Pro}.ecto n. n49, (~~ 19?~·.) 
Pags . 31<l, 316, 343, 314, 352, .:>61, <>li, 3t2, 
3\.l8, 452, 438, 467, 46\J, 471, 489, 504,506 o 525. 

Eta}Jas: Dos olliciacs in!'crioros elo exercito e 
da marinha que contarem mais de 10 .annos 
ll.o oOJ'viço. (Projecto n. 56, de 1904.) Pags .• 
339 c 377. 

Do 6:370$587, pai.' a pagamento ao Dr. Hilano 
d~ Gouveia ( Projecto n. 51, ele -1904.) P ags . 
3:J9, 372, 400, 401, 402, 452, 467, 469 471, 488, 
504, 506, e 523. 

Do 27:915$150, ouro, para contribuição do 
Brazil na construcção, em \VashiJ;1gton, ela 
Secretaria Internacional elas Repuhlicas Ame
ric.anas e para a Bihliotheca Commcmorativa 
de Colombo ( Projecto n. 52, ele 1904.) Pagos. 
359, 360, 372, 400, 401, 402, 452, 467, 469, 471, 
488, 504, 506 c 525. 

Para pagamento dos operarias extraordinarios 
do Arsenal de Ml!rinha. ( Projecto) Pag. 453. 

Do 3:644$827, para pagamento elo vencimentos 
ao Dr. Jose Juho Calazans, substituto da 
Faculdade de Medicina da Bahia. ( Projeeto 
n. 62, de 19Q,L) Pags . 459, 460, 471, 477,489, 
504, 507 e 526. 

De 12:801$870, para p agamento aos engenheiros 
Lucas Proença e Antonio da Costa Junior. 
( Projecto n. 63, de 1904.) Pags. 460 a 462, 
471, 477, 489, 504, 507 e 526. 

De 660$499, para pagamento a empreg·ados da 
secretaria do Senado.( Projecto 11. 64, de 1904.) 
pags. 4G2, 471, 472, 477, 504, 507 e 526. 

De 29:683$167, para pagamento ao alferes da 
Brig:uda Policial Alfredo Nunes ue Anurade. 
( Projoclo n. 71, de ·1901,) Pags. 497, 498, 499, 
;)07, 516 c 526. 

Dn 5.000:000$000, para occoner ás despe~as 
resultantes do movimento de forças, sua 
permanencia e operações no Alto Pnrús, Alto 
Acre e Alto Juntá.( Projecto n. 72, de 1904) 
Pags. 499 a 501, 507, 5'16 a 524 . 

De 107$850, para pagam ento tlr. vencimento aos 
soldados do 1° J.wl nlhiio rlc artilharia de po
SJçao Martinho Xnvier dos Santos r. outro 
( Projec1.o n. 7:1, el e '190·'t.) Pags. UH, · 1102, 
t10'7, t\24 e 52G. 

Do 6:434$980, para pag-amento a Franeisco An
tonio Palla, ccssion:ú·io de diversas ex-praças 
rlo oxoreito ost.aeionadas no Rst.ado de .1\fnt.to 
Grosso.( Projocl.o n. 71,, dn -!904.) Png·s. GD.?, 
~J03, t,Q'i', 52ft, G2r> c C>2iL 

Devolução: De pcm;iío a D. i\Iaria Carolina 
Nalmco de Araujo.( Projeclo.) Pago. l{í3. 

Dhopensa: elo !;1' . Bri cio Filho, ela commissão 
tlc Pazentla, Png·s. 104, 1-i'l, Hl', 17.2 e 173. 

Eleição: 

(Da mesa.) P ags. 2-i, 2~>, ~8 c :2D. 
(Das commissões portllancntcs. ) Pngs. 

'71 e 72. 

Exatnel!!l pal'cellados ( P1·ojoclo) Pags. !J.74 
e 1!11. 

Extlncçiio : Do fnndo de J'esg-atc . ( Projecto 
n. 1\J, de 190ft. ) Pags . 49 a 60 e 107. 

Fixação: 

Das forças d·c terra. ( Proposta do g·overno. ) 
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~llhl'P l)i rm'Ml~ ll:l\·io~ tl~ ~lli'ITa. ( RCI)Ilo'ri• 
m•~nln <lo Hr . Badm~a Li m a. J P:l!!"· ;~~.I,,. 
:Y,•i, 42!l 11 W!l. 

S o,]u••· :h in<lcmníz:tçoio'.; c<lli\Jit C'IIitl:! s pela c:om
llliss;,, J Nl<':t i'I'C!!:ula •la :h rnidrt !:PJlll':ol. {Uc·
'!'"'l'imcnlo d ei Sr, Alfl'C••Io, \ ';ll'•·lh. J 1':, ::~. 
-'1:,:~ a -FoH, <1 4H a .!;li, 

~<>hl'<' '' ccmll'tle ln oi<' l~u·ncdntrulu oi,· :11't'••Ícos 
pa••a" c•-.:f'l't:Íin. ( ll•·rru•·t·lmPillll •In ~~· •• \1-
fo•Polo \'ard ia , ) l'õi!-"S • . );,:~ fl r,(;, 

S<>IH\' () ;ti ;'I I'C':liiii'IJ]rt tln hifc>l:t tio r:uu~ ( til• 
S. Pau!C>. ( la Jo:,;ll':ul:J do• Fut•a•o C<>nt o·a l d" 
lk:ll~il. ( ·Rcqni'I'Ím"ntn do ::k. Alftcalo \ 'a
J'c•lln,) Pa~s . ~;,:1 a -t::iü v 47ti . 

:;;nhJ'll it'l'r:;nl at•ílladil~ conunot.titlas pelo dele
~a•lo dn p olicia cm•oncl P~c.!i Lcml} ( Rf't{ttC
l'imnnf<• olo Sr. All'•·cclo Vn a·c ii<J.' Pa~s. ·l:-.. 1 
;t oi:iti, c .f/G. 

~nht•r n J'l'Sf itniçãn d<1 um cont rabando na c(l. 
lon in lln J:ruaill!Ú ( H <'<tlll!l'Íilwnlo do ~r. Al
h·Nio V:ll'l~lla.) l'a.!:'~. ~r,3 n .["J(i, c Hli. 

SnltJ'il ~· di rcc lor ~la Jm}H'C"mn. ~:teiou:.l ( R!.: 
· '[llt't'lln<•nl<• 1lo S.•·. ,\(l rc< lo \· ;wellô.L I' a~. -\.,.J 
:1 -i ~>li. ·\I !i. 

s .. h.·c consi;{naçiír.;; indti\" Í<I:l~ pet't'O•Ilitlils na 
f:tmlaolo t•ill. t la (l u l!l'l':t J>C'Ia (;oop<'•·:rli l·:l )fi li· 
1:~~·. ( H r<JIH'I'Ín wu J() do St· • • \lf•'•'•J., \';or•·lla. 
l':w·,. ·i:í:l n .tr>~i. -1711, <'-li i. 

8ulw;• ~~·ali lh~a~- ÜC's daria~ a nllicia"~ ,.,.~.,, •. 
ma•l<>>< ll<tlll<'C\< lo>~ J'~ t•n \~On~l'\bo;; '"' ;:u('rl'n. 
( ltct<JHOI'i"'" nln tio :-ir·. A lfa·Nio V;lJ·dl:t. ; 
P:1i!"· -:~r,:l a -i~oli, .n7, e -i!ll n -i!li. 

Pen•ião: 
.\ ' viuva ~ filho~ •lo Jmmlwir·o )1.1n<Jd d o.<, 

~<tutos. ( l'm,irelu n. 2:l, ,(,, 1!101.} l'a:,!~ . 1&1 
181, 1n2. -w~. ao~. :120. :uL !11:~. :3;.~. :Jtil, 371, 

!"1!1.'! (1 4!30. 
A' \"ÍU\'H do ox-sí\nadm• P(·rh•l) l~:~ulino ll:t 

J•' ml!-:t'i'll o :is irmiis lln P:lpit fto Pnlf'W-'r , 
( PrniN~lo n. 47, de 1!1()-1.) P:o:rs. :lf~'l. :~L 
:l:íll, ;)Ji, :l!l!l. 400, 4Ul, -~112 . .J:.;?, -iti;, i! i~ I. -il I, 
4Bi!, r,o:J, :.tlti ., '1'J:,. 

J)o St·. !lq>nflulco Ah,•l:u•,lo d~> lf•·Un. ( P:;r ... ·.-r 
u , a; .J" I!IIH ) Pa!!. f ()IJ. 10.3 " tO.;, 

no:-;, •. '"'JtUI:ulu l:.·un illo l>r.~lr ..... { I•:~r .... · .· r n. ::. 
olr· l!ll.ll.) Pa~,;- !Jil, :Jõ~. :t"'ol. :~ill. ::;ti C' :lctf. 

n,, :O:r. ' '"tmt~·l" Pri,:t·o l'a rai"o ( P<tr,...·•·r n. ~~. 
,J •• l!-1í J ht :.!". 1;-o:.;, :.lrL ~lf.l.i r :;t· •. 

ll:! .\t':t<lo ·mi:o olo• c: o otollll i' l'• ~ in. ( l'l'·•i•'t'l•> ll'o'>!!•. 
;-,(fr a rol:. 

Recu.na 
Uu ;t•·r··ul c olu B:tm'•• l ... d .·z ,J,, t•r•- l!ll' ..,..·fa

l'• ' •' imrulus ~··li··il :l•l<.t.< P''b l"' li.· i:L ~ n ... ]lll
rimc•ulu .111 :"Õl' . 1-'f•li .. hrllct Fr···ir···) )'!1:.:•. tiH 
a l!ri:l. 

R.el'orm111: 
Dn l'<>f im..-o)lo iul··•·no. ( Projt"Cio o. 3:1(, cl .. 

wo·:. > ~'"=-'""· &i. Vi,:~!& t:J:; :t 2:11. ~=-·'· ~"'· 
2tl~. <!<., a :t!J:'t :~11. 11H. !Ui'. :1-"",f. :!a:;.l, :r.H.l 
~ti, 4~:1 a í~o(L 

lla l('i olo· fa li <' I~<.: Í;t.". ( P N jl't' l•l n. ~~·l. ,J,. t!lt"a:"t .I 
l':w . .;, ~~•. !to: a hllt. juj Jrl}. Un :~ t 11. ~·t 
2ti.~. ~ti!l . :t:tlll 3ta.t " :~ F. t :t :1ft. 

ll:t~ l;tri f:t, ela~ :oll:~u.l•·;.':l• . ( l'r••j····t .. 1P:1~•. ;:; ·) 
:• :r•~· - :;;:-:a :t•l. 

Rear•ealaaçihtl 
}Jn fur~·a :o rma•la. ( p,..~i· · ··lu n. 1 :~ •l•' S:o-':41;_ j 

I' a::-:<. K"o, !ki, !f~, tut . tu I. t tu. 
]l:• nwr·inha. ( Projl•,·t., Jl. :lllol;· l!"ll) i.) Pa~-

:tti a t:ltl. 

f!kt,eea do Norte: 

( l'rt\Í•'du n. lli . 1l<' 100.1 ) Pa~~- 'i:i n ';!1. i\li, 
lOS, f ~:-. , 1-íti, J.r;, ltiro, lit. l~l. f!t: r 19~. 

ilupp~lliiftl 

J)o log-ar 1le pralif·o olt• 1•harmad::~ .1" II~JV
rlaria ela ilha tl:t,; }-'lurf'~ ( Prnj•·•·ln n . ~~~. ~\ 
.1... 1!10."1 ) !'~~·· t!t:t. il~r. ~•"!: ~H. ~11:. ~1 
~· t:'ltJ.. ~ f 

Pratlen~en't Do Jllll'ln rln llf'<"il't> ( Pl'f~i·•<"' n 
n. 11. rln WtH. /Pll!!"- li~. ((Hi, :l i<'. !li:~ :1!:1. :l-H. 
~~,-,z. 3\ll. :lil , ~i!l8, !oül, -'.Ot, 4:-•t. ·l<í;, íci:t, -111. 
4~;:; ;~)I, ~.t): j , . :.t: •. 

Telêf~rammal 

J-ruee.IIO n ,jnJ~aJIJP.Rio cl(' \'lll•Ío~ l't'ÍillC'" n 
•·•mh·a \'l'liCl•iet< 1l:l c<~m\'fltt.'nd :\ 1!11 J m<tíc;a F <1-

•lPr·nl. ( PN•j<'<·l" 11. c>\1 .·\ ' •I<' !!lU L ) Pa;r<. 
;.:-,i! (\ 4>•!l. 

Prolongamento: 
Dn F.alr:ula •lo FP.t't'o C:rnlo·.~l •ln Bnhin. ( nl'· 

pr''"~'ntaçiio •I() s ... n:ulo •I··"'" l•: .. tn·l·'· ) P:~l-'~-
:1n:, n :lO-:-. " 

Qundf'O OXII':lOl'o)ill:lt'ÍO 1lcl~ omcl:ll's 1l0 I'Xf'r• 
cito pr t·l~tWI' II f c.~ nr• enl'J)O tloco·n lo• { P J~Jjl'd n 
n. ãil, oi& HlrH.) P;p!~. :1:r.1, :lít l, :li1i P :l;;. 

Reconhe~lmenloJ 

D11 81•. lll'pui:Hlo Olynlloo RihPil'<l ( Parl'''"r 
. n. 4, fl,, 1~1/ll. ) P :t:!S. H:>, 'i J. l i . ";'~{. ,'(:l. S~•. 

l. 95, 101, 10:1 o iO};. 
_ s,~.Do St'. ll<'tllllado Isidt'o L,..i~~ .. { P:>t<'t"\'1' n. r •• 
'·~B\\ de tOO!.) !'agi!. ü:í, 7S, 73, 83, 8J, Hei, tOl, l03 

\ .\lç 108. 
} ~~~ \ 

llu Sr, Ta,·a a·e-; tlc· I.\T,1, romm;nti.·:.nol•> t .. r 
.1 :-:~nnli •l•• u ;It,,-.. ~rn•' ;,., H i,, t_ir:~u•l,~ •l·• ~,~,.t ~. 
p., .. ~ .· 

)) ... .;. S~~ .. :\rJiudo X••~u· ·i rn .. · -j~l .. .i· P .. .-.~riu .. • e 
Fran,-i,.co ~:ali""· · ••n .-i:tn•l•\ >-:tU·I:>{'(;; • ._ pc'l:a 
•la I :I o\1' :~ tll'. •n;,itl. ,., ,.,_._ 2ll. 

n .• Sr. \'ic,•nl<' )f:ldl<l<ln. flrcl lo-..t:ancl<t I"OIIIta .. 1 
tupi•~o ela mcn~~<'Ill ]lr..·,ido·n.·i"l f'lll N'l:u;~'' 
a lerrilorin~ aclquiritlu~ . l'a~,;. t:l •' ~~ -

1\•l ]>l'r~id.·nl.- ol:t c:amõlrn d<N P.·pul:ulo~ · · Jo 
P••rÜ, :l)L~<I<'<'<>ndn o I " l<> . .:r:uuul:l <Ir <"Ondo,. 
l···u·ias polo f:tlll'l'inlf'nlo olo Jl ........ ;,ll'llll' oic>l'•a 
ll•' puhlir·.-. llr. 'l:tnOI'-1 t;aud.:lQlo. }•:a~. :1~. 

n.,, i-il'l'. Jost~ Pl'rPg-rjno, J.'r:IDCÍ"<'io S;liJr<. P~uio 
~;llla. T:a ..-a rr-< ok L~· ra, X a l'i<·r .:, • ..\lm .. i•la 
c 'B,,r~'"' •t,~ ~h~J~·ire;"" · ~Dti:.n•lo ~ . .itUtlil-:-~~ 
t•l'la data olt\ l~ oi .. utaio. Pai!'. :t.:. . 

Da t'•olllmi~~;;n do! c··•uuu!'rcio •lo Rio Grand(" do 
2\nrh•, pl'dind() pro~ioff'n<"ia" contr.a :1 ~C":&. 
1'<>!!-• . . Sj 11 42. 

0<> si-. Jo~.-. ~larN"llil:to. communi·::a.no1o lt'to 
:~~•nmitln o ~ol'c-rno •I" Bahia. P~. llit>. 

DI'> :'.r. Fr:anc1~.() SaUl":<, <"••mmUDi•~llltdCl a in
filnllação da ~ S('S~iio ordinaria .ta ~a l~i:;
htara do Congr~o llilleiro. Pag. S73. 
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l~DJCR .. .XlU 

~------------------------------------------------------------------~---------
1.,, :Sr. lu;~qu.iw Xab11.w. :.~ratleet•u•lo o ld<- "11ol.o de pe.:arl 
~rawu.a u.Tiatl•J pdõli~UI<'I'3. P;~~ . .fti. 

Ter~ de 
I'"t-'""· ~; a ~lf. 

... rl•ba: ( JuJicação) 

Tr-~ia ti·~ ;~rd•it>o.·l;,~o til' F~·rnaudo 
:Ir_ 'S·u·,•Db;J à Cuiii••· ( l•rnjt•du.) 11<~.7'·"' · 512 n ...... 

Traplcltea 
D.:: E-:tpJ&.;i.-~. ~·urr..,_!,·u~ c !ntlawmaYci::>. ( l'ru

ji'<'tu n . f~,r.t dt: ft-~19- 1 PaJ!". itê a ii9, t.ll , 
~x a tii. !'!-i?. :E;;t. i5\5. ~-e ii3. 

'ITIBJCet!il@l De 31>erleiro;aul'nto prol!don:~! au~ 
vi!id.,~ ·l• o·:tu~ifu r m.trinl!?.. 1 Pt"OJ<'clu 
»- :;:"":""•. <1-:: l~'•..li ) l'ag~. 1(, e tfYJ. 

Pelo f!'llcchnc:nto du ::ir. tlt'puladu E.rmirio 
Contmho. Pags. 20 c 2l. 

Pclo (allccimcnlo d<J c~-4.lcpuludu Cupcdino. 
•I c ~iqueira. P<tg. 2~. 

Pelo fallccimcnto tio 1>1·. Manoel CanJamu, 
prc:>hlcnle do Pcrú. Pago. at . 

Pelo fallceimcnto do Sr. deputado Xadur du 
Valle. Pa)!'s . 38 co 3!.1. 

l'do falln·imento du Sr. con~dhdt·o Rotll'igucs 
Junior. l'ag. -l.O. · 

l'rlo f!lllccimcnlu tro cx-Jeputado Gcruiniano 
Braz1l. Pa~. 8-i. 

Pelo fallccimeuto do ex-deputado Carlo3 :\Gr· 
cellino. l'ags. ·2Ui c 202. 

. l'du falleciull'nlo ... rlo Sr. llt,pulado Rodrigu• 
h·nHuJtlc:,;. P~gs . :!'}."'"}e z-,~1 •. 
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So!nnaa . sossão . da uuinta lo~islatnra do GonRrosso Nacional 

la SESSÃO PREPARA'l'OlUA EM i7 DE ABRIL DE 1904 

P1•esidcncia do Sr. Paula Guim.m·iíes 

Ao meio dia., acham-se }wesentcs os Srs. EXPEDIENTE 
Paula Guimarães, Alencar Guimu1•ães , Joé}.- Cunununicaçõcs: . 
quim Pirl\s, Hosannah de Olivcir<L, Rog·m•1o Dos srs. DeJ?uLados Calogo•·as, João Lwz 
de Miranúa, José Euzebio, Bezcrl'il Fonte- Alvos e Peretra H.cis, communicando. es· 
nelle. Tllomaz Cavalcanti, Set•gio Srtboy::~., tarorn promp~os para. os trabalhos logisla· 
Fonseca e Silva, Paulr.~. e Silva., Abdon Mi- tivos. -Inteirada.. 
Ja.n~z, João Vtein~, &mei'aldino Handci~<L, . bo Sr. Doputado Lamenha Lins, renun
Juho de Mello, Angelo Noto, Oliveira Val- ciando 0 seu mandato de Deputado pelo Es
ladão, N~iva, Alves Bat·~usu., Bernardo Ho~·: tu.do du Paran~i.-Inteirada.. Ofticie-se a.o Pro· 
ta, José Monjardjm, Galthno Lo1•eto, HtwcdJ_u. sidonte do Estado para os tios convenientes. 
de Sá, Mello M:~tt.od, ~elwn do Vasconce~los, Act<L da apuração geral da. ele.içll:o que se 
Erico Coelb~. _Be!Isa.rw de Sou~a •. Laup~do procedeu no dia 20 de fevereiro do corrente 
Pitta, Ma.'!.l'lCio do Abreu, Ol~ve:ra. F1~uel- anno, no Estado da Parahyba.- A' Com
rede, Gastã.o da. Cunha, Mormra. da Silva, missão de Petições e Poderes . 
Franeisco Romeiro, l~crreira Brttga, Joa.· 

. quim Toixoit•a. Brandão, Costa Neto, Aquino o Sr. Pres.idente --: Ac~a.m~so 
Ribeiro, ~indolpho Se1·ra., Paula Ramos, promptos pa.ro. os trabalhos leg1slatlvos 44 
Soares dos Santos e Ja.mes Darcy. Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão, 

O S1•. Alencar Guiinarães (1" 
Sect"etat·io) procedo á leitura do seguinte 

Vol, li 

Convtdo os Sl'S. Deputados a. comparece-
rem ama nhã, á hora regímenta.l . . 

Levanta.-se a. sessã.C> ás 12 horas e 30 rol· 
nntos da tarde. 

•' 
I· • ' , 

· : · 

. :. ·: 
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ANNA'ES DA CÀMARÀ 

~t\ SESSÃO ?BEI' A'!\ A. 'l'ORIA E!! ZS DE A13RtL DE 1904 

P1·esiclenoio. do Sr. PaulCL Guima1·ães 

Ao meio-dia o.dw.m-~:~c pL•c.sontcs os Sr~. 
Paula. ()uirnariies., Alenc:.Lr Gnimal'5.o3, Jvn.
quim Pires, Sá. i)eixoto, Atu•olio Amorin~, 
Antonio B~stos, Sorgio S:\boya., Abdon ML· 
la.noz Bricio Filho, João Vieira., Angelo NPto, 
Olivoirn. Valla.dã.o, Rourigues Lima, Ber
nardo Horta, Mello Ma.t.tos, Oliveira. Figuei
redo, Leonel I•'i!ho, Mol'oira da Silva, FJ•an
cisoo H.omoiro, Fa1'!'eir;\ Braga, Costa Nott;>, 
Hel'menagildo do Momo~ . Lindolplw Sort·a., 
Pattla Ramos o Eliseu Guillloi'me. 

carg11 de govet•nn.dor r!oEstn.do do Rio Grande 
do N'ortG, para o qu<1l foi eloito am 14 da 
juuho do anno peodmo find o.- Inteirada, 
a.gra.cleça.-se. 

Do se. v . Ra.mos Junior, vice-governador 
do Esk~do üe Santa Ca,ha.rlna, communi
ca.n<lo que pot· decre~o de 25 de março ultimo 
de.qignou o dia 2 de julho do corrente anao 
pa.n.1. se procetl1w em to!lo o Estado á eleição 
de um Depu~ado, na vaga. aberta pelo falia
cimento do tenen~a coronel Fra.ncisco Tolen
tino Vieira. de Souza.. -Inteirada. Abr•e·so i.l. so3sã'.o. 

E' Iíd~ o sem debato approvad.a a acta da 
sc~o antecedente. 

Passa-so no expediente. 

O Sr. Alencar Guhnarães (/0 

Seo1·etarío) prbeodo 1t leitura. do seguínto 

EXPEDIENTl~ 

Communicn.çõcs : 

Doa St•s. Dcplit<\dos David C;tmpi~:~b., Cn.l'
los ottoni e Arllolpho Azovcdo, eommnni
ca.ndo estilrorn pt•omptos pLn·a. os tmbalhos 
legisla. ti vos. -In toh·adn. . 

Officios: 
Do Sr. Sigísmundo Gonç.'l.!vos, governador 

do Estado do Pcrna.mhuw, o1forccondu um 
exmnplat• imp1·o~so \la. mensagem a.pl'oson· 
ta.da ao Congresso Legislativo do mesmo Es
ta•Io no dia 6 de ma.rço u ltimo pelo :;eu 
antecessor Dr. Antonio Gonça.L vos Ferro ira 
na. abertura d<'l. l ~ sossão úa 511 loglslatut•a.. 
-Agradcoa-so. 

Do Sr. Augusto T<wares do Lyt•a, do 25 do 
março proximo passado, communicaudo que 
nessa data, á 1 hot·.t da. taráe, depois do ter 
feUo a. promessa constitucional, assumiu o 

Da. Commíssão do Monumento ao Marechal 
Fíol'Ü\no PoixoGo, convidando para a -inau- 
ga.t•a r)ão solemnc da e.>tpoaíção publica das
maqwJtles-a.proscntad5s por ar tistas nossos 
par<J. o monumento que n, gra.tidã.o republi
cana. va.6 erigir ú. m emoría do mesmo Ma
recha.l. -Inteirada. 

O Sr. P••es idente-Communíca.ra.m 
quo estão prompt os parn. os trabalhos par· 
La.mertta..·es os Sr.'l. Carlos Ca va.lcan te, Can
llido tlc Abreu, l~l'odet•ico Borges, Da.vid 
(!;~rnphlta, Frnncisco Ml~ltr.t, Rodolpho Mi~ 
raoda., Ca!'los Ottoni, Arnolpbo Azevedo, 
Augus to do Ft•eitas, Eduardo Ramos, Ro
drigues Lima., Ca.stro Rebollo, Vergno da 
Aln·eu. Mu.rcolino Moura, Rodolpho Palxio, 
S;1l~roi m, Rotleigues Fernandes, Bulh?"'s 
Marcial, Artllur Lemol:!, 1I01•menegildo ue 
Momes, P as::los de Mira.11da, Wanderley do 
MendorH}ct, José Lobo, Adalb tn-to l<'~r1•az. 
Got'IIL'.\no Hasslochar4 • Barbosa Lima, Ber
nardo Mont1)il'o ~~ Ca.rv,\lho B1•itto. 

Acham·::m pt·omptos pa.r<t os t1•a.ba.lhoa lo· 
gislativos 77 St·s. Deputados. · ~ 

Convido os Srs. Deputados a. compare·· 
cm·em amanhã, á lwrt~. 1•egimenta!. · 

J 

Levanta-se a :mssão ás 12 horas o 30 mi
nutos <Lu. ta.rdc. 
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SESSÕES PREPARATORIAS 3 

3a. SElSSAO E'lUlPARA'l'OltiA EM gg D~ ~~lUL Dl:l 1904 

Presirlenoia do Sr. Paula Guimar(res 

Ao meio-dia, acham-se J.lresentes os Srs. EX.PEDIENTE 

Communicn.ções : 
Dos Srs. Deputados Padua Rezende, \Ven. 

cesláo Bra.z e Rodrigues S.:tlJaukt de que 
estão pt•mnptos para. os trabrühos legislativos. 
....;.rnteirad<t. 

Paula. Guimarães, Alencar Guimat•ães, Mello 
Mattos, Sá Peixoto, Bl'icio Filho, Pereira de 
Lyra, João Vieira, Julio de Mello. R~rnardo 
Horta, El'ico Coelho, Mauricio do Abreu, 
Ca:i·lus Teixeira Brandão, Adalber&o Ferraz, 
Moreira. d<L Silva, Jc.suioo C<l.t'<loso, Francisco 
Romeiro, Joaquim Teixeira Bramlão, Cos\<.~o 
Netto, Alluino Ribeiro e Paula. Ramos. 0 .$r. 1Pre8 idente- Com as com-

Abre-se a. sessão. muilica;ções feitas , hoje, verifica-se estarem 
E'_ lida e sam dfl~ato aJ.lprova.da a act:.~. da ~~~~E!o~~~~.os tra.b:\lhos logishtivos 82 

sessao antecedente. ~.?';~ , ,~. ,·•.: . , J.l ", -_.~,.'"' a· t .. .;.~%;"\\ ~ 1$JonVido·9~ S~s:..~putados a comparecerem 
Passa-soao expe Icn e, :<~::\~\\;(' a~a.Dhã, ~rh."~Jcg);~inu.:1.ção dos trab;~lhos 
O §r. Alencar Gui~'ã;i·ães pieparatoriOs. <;?~~· 

to. SecretG~ria) procede â leitúr'tr'1do ·se- Levanta-se a se~~t ;'âs 12 horas e 30 minu· 
um te \~· . . tos da. tarde. 1_.1 ; 1; • 

'· :~;-'Y .. ;;~)? . 
• -• ... : "'" ._ · ~-· .-o#~ 

4a SESSAO l'REHARA'l'ORIA EM .30 Dm A:BitiL DE 1904 

Pí·esidencia do Sr, Patcla Gt~imal'ãGs 

Ao moio-dia ttcha.m-se p1•esentes os Srs. 
Panla Guimarães, Alencar Guimarães, '\Vau
derJey de Mendonca., Luiz Domingur.s, .roão 
Vieira, Mello Mattos, João Ba.ptil'lt~~. Lau· 
r.intlo Pit.ta, Mauricio de Abreu, Oliveh·a 
Figueiredo9 Carlos Teixeira Brandã.o, Ado.l· 
barto Ferra-z, Francisco Bernardino, Lamou
niel' Godofr<Jdu, Moreira. da. Silva., Jc:mino 
Ca:.l.'do!:lo, l'l'<mcisco Romeiro, Hermenegildo 
de ·Moraes, Aquino Ribeiro, CandiJo de 
Abre11, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos e 
J ames Darcy. 

Abre-se a sessã;o. 
E' lidil. o som debate approvada a, acta. da 

sessão antecedente. 

Pass11· se ao expediente . 

O ~r. Alencar GuiDJa.t•iies (i" 
secretaJ·io) p1•ocede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicaçl)es: 

Dos Srs. Felisbello Freire, Jos!! Bonif'd.oio, 
Carlos Peixoto Filho, Valois de Castro, João 

Luiz, Co.l'Valllo ill'ito o Enéas Mar t.irls quo 
estão promptos l)Ltm os teabalhos logislatl• 
vos.-Inteit•ada. 

Oficio do Sr. Augusto Tavares de Lyra., 
commuuicando que no dia 25 ·da março ulti· 
mo as~umiu o C<U'go do governador do Esto.do 
do Rio Grande do Nurte. - Inteirada. 

Diplomn. do S1·. DL'. Isidro LeitJ Ferreil'.1 
de Araujo, Deputado eieito pelo Estado da. 
Pc~ra.hyba <lo Norte, na. eleição que se proce
deu no dia. 20 de fevereil·o do corrente :.~nno . 
-A' Commisslio de Petição o Podel'es. 

O Sr. Presidente ~ Polas com
municações feitas, verificu.-se quo o.stão 
promptos para os trabalhos legislativos 112 
81's. Deputados. 

Havcudo numero lel;'a! pal'a a aborturn. da 
sessão ordinaria, n. Mesa. da Ca.mn.ra va.o~ 
neslio sentirlo, oftlciar <1 do Senado. ,,,. 

Convido os Srs. Deputados a compare~~·~ 
rem seguuda·feü•a, 2 do maio, allm,f' ·· 
aguardarmos a resposta do Senado. ~ ..,. .. 

·i'i-<1'~··· 

Leva.nta.-se a sessão á.s 12 horas o 2:5:~@P. ... 
tos da tarde. .. ~:\,(J.·. ·: 

' : .::~~~)'- .. , 
.. ., : ~/· 
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4 A:'\NAES DA CAi\IARA 

5a SESSÃO l'BEPARA'l'OlUA EK 2 PE V.AtO PE 1904 

H·esidencia do Sr. Paula Guimat•cTes 

Ao meio~dia. acham·se presentes os Srs. 
Paula Guimarães, Alencar Guimarães, \Vaa
dei•ley de Mendonça, Arthur Lemos, Urbano 
Sn.ntos, Set•gio Sa.boya., Gonçalo Souto, Pe
reira. Reis, Walfredo Leal, Bernardo Horta, 
Moreira Gomes, José Monja.rdim, Roorl
guc.s Doria., Bulcão Vianna, Mello MMtos, 
Henrique Borges, Mauricio do Abreu, Oli
veira Figueiredo, Adalbarto Forraz, La· 

· mounier Oodofredo, W enccsláo Braz. Mo
l'eira. da Silva.. Francisco Romeiro, Hcrme
negildo de Mc>raes, Lindotpho Serra, Candido 
de Abreu, Ca.rlos Cavalcanti, . Pauú1. Ramos, 
Eliaeu Guilhormo c Alfredo Varelo.. 

Abre-se a sosgã.o. 
E' lida e sem deb:Ltc approvada a actt\ da. 

sessã.o antecedente. 
Passa·se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
( 1° Sflcro,ario ) procede á lcitut•a. do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Commuulcaçõm; : 
Dos St•s. Deputados Domingues de Castro, 

.t\s tolpho Dutra., Sa,bino Barroso, Candido 
ltodl'iguos, Antonio Zacarias, Ribeiro Jun
lllleira, Ahdon ilaptist:\ e Pinto Dantas. que 
estilo proroptos pa1•n. os t1•a.balhos legislativos. 
-Inteiratlo.. 

omcio: 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 30 do 

mez fiu~u, r.ommunclando que o Sonado, 
aro sessa.o prcpara.toria. de~~a. mesma. data, 

verificou ba.ver numero sulllciente de seus 
membros pal"a. encetar os trabalhos da. ~ 
sessão da 5a. legi~la.tura.- Inteirada. 

O Sr. Presiden-te - Não toado 
ainda chegado o ofHcio do Senado, sobre a 
ses.r:;ão solemne da. abet·tut•a oo Congresso. 
vou suspender a sessão por algum tempo 
para. aguardar a · oommunicação. 

SuspQDde-so a sessão á.s 12 e 40 minutos 
da. tardo. 

Reabre-se a sessão M 12 horas e 50 mi
nutos da tarde. 

O Sr. 1° Secretario procede á. 
leitura. do seguinte ofllcio : 

Senado da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil.Capital Felel'al, 2 de müo de 1904. 

Exm. Sr. 1° Secretario da Ca.mara. dos 
Deputados-Tenho a honra de communicar a 
V. Iix .• em resposta ao officio dessa Camam, 
de 30 de. abril ultimo, em que P3.1'ticipa. já 
haver numero ~uffieicnte de seus membros 
'para. podor funccionar, que será c~lobrada 
amanhã, á. l hora. da tarde, no edificio ·do 
Senado, como foi combinado pelas l'C.:,pectlvaa 
Mesas, a. ses~ão sAemne de abe1•tut•a dos trar 
balhos_ do Cong1·e:ss:-. Na.cional.-Cleto Nunes 
Pereira, supplento, servindo tle 1 o Secretario. 

O ~r . .Pre1!51<leoe;e-A Ca.mara. fica. 
iníetrada. 

Convido os Srs. Deputados a. comparece
rem amanhã., :i. l hora., no eflítlcio do Senado. 
pa.ra assistirem a se3são solemne do instal
lacão da 2• sessão da 5"' legisla-tura do Con-
gt•esso Nacional. . 

Lovanta.-se a. sef>São á 1 hora da "$a.rde. 



CONGRESSO NACIONAL 
--------~--------

Sessão solemne de abertura da 2" sessão da 5" legislatura do Congresso Nac1onal 
dos Estados Un~dos do Brazil 

P1·esidencia do Sr. Francisco de Pat!la Oliveira Gu·iniartíes (Presidente da Camara 
dos Deputados) 

A 1 hora da tarde do dia 3 de maio Com a troca das ratificações do tratado de 
de 19J4, reunidos no recinto do edificio do permuta de territorios e outras compensa
Senado os Srs. Senadores e Deputados, to- ções, celebrado com a Bolivia a 17 de no
mam assente á Mesa os Srs. Francisco de vemb1•o de 1903 e approvado na sessão ex
Paula Oliveira Guimarães ( Presidente da trao1•Jinaria do Cong·resso, especialmente 
Camara dos Deputados), Antonio Azeredo, convocado parn, tomar conhecimento desse 
(servindo de I• Secretario do Senado), Ma- importante n,cto internn,cional, foi expedido 
noel de Alencar Guimarães (I o Secretario da. o decreto n. 5.161, de lO de ma1•ço do cor
Camara dos Deputados), Antonio Constantino rente anno, ficando dest'a1•te resol vidn,, de 
Nery: (Servindo de Secretario do Senado), modo definitivo e honroso para os dous 
o José de Barros ·wanderley de Mendonça paizes, uma velha contenrJn, de limites e 
(3• Secretario da Camara dos Deputn,dos.) assegurada a cordialidade das nossas rela-

ções com aquella Republica. 
O Sr. Presidente-- Está aberta a Apraz-me consignal' com o mais sincero 

sessão. 
Achando-se no edificio do Senado o mensa

geiro do Sr. Presidente ela Republica, por
tador da. Mensagem dirigida ao Congresso. 
convido os Srs. 3° e 4• Secretarias para 
introduzil-o no recinto. 

Introduzido no recinto o mensageiro do 
Sr. Presidente da Republica, entrega a 
Mensagem á Mesa, retirando-se em ~eguida. 

desvanecimento que não só os altos repre
sentantes do governo de todos os Estados da 
União, como em sua grande generalidade os 
de todas as classes sociaes do paiz, mani
festaram-se de accordo com o pensamento 
que p1•esidiu á celebração do tratado, e as 
homenagens prestadas no dia 20 de fevereiro 
nesta Capi.hl aos seus dignos negociador·es, 
assumindo o car:.cter de urna vordadelra 
con~agração popular, deram ao Governo Fe-

0 Sr. Presidente-Vae se proce- dern.l a grata segurança de haver bem cum-
der á leitura da Mensagem. prido o seu dever. 

O Sr. -'"'-• Azeredo (servindo de 
1• Secretario do Senado) procede á leitura da 
seguinte 

MENSAG.EM 

S1•s. Mernbt•os do Congresso Nacional
Venho cumprir pela segunda vez o dever 
constitucional ele vos informar sobre o an
damento dos negocias publicas. 

Na mensagem que vos dirigi por occasião 
da abertura da ultima sessão ordinaria tive 
a honra de submetter ao vosso conhecimen
to o plano de administt•ação que havia. for
mulado. 

Não continha esse document-J expansões 
exageradas, nem é licito aos govemos, ne 
exposição das idéas do seu programma, ia 
a1éni do que vodem leal e razoavelrnentr 
curnprb·. Affirmei ent1·etanto, que havia 
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G CO:WlHl?.SSO NACIONAL 

--~------------------------------------,------~---------
um conjuncto 1ic meuiclD.S que dizin.m res
peito á vida eoonomíca do paiz e quo o go
verno ia, com animo firme, executat-as. 

Era,, realmente, con"idorada tlifficil a om-
1n·cza. de promover o s.tnc<~mcoto tlostn. Co.
pituJ, iniciando as gJ•a.ncl{'s oln•as. do molho
l'amonto do porto !l as da avomda central 
que lhes são <:'OllliJiementaros. Tornott se, 
por(Jm, om meuiJspil'ito inabalavcl a Cl'onça, 
folizmento geum·alizad<L, de quo as forças 
economica.s do vaiz não putlcrãv SOl' effic<~l
monto acl.iv<vJa)J omqn:u!Lo a G<.~.pital tia 
ncpnbllca nfio I'eu1li 1· <L-~ coudiçuHs intlispcn
savois par·:~ eousl.ituir um cen~ro poderoso 
de attmcçüo elo braços o cap1tacs, Hem as 
suspeitas dt~ insalnhritliule que, llXG.f?Cl'ada;; 
por uns e cxploradns por out.l'oS, v1w, som 
~;etttinuos, entm·pcc:cndo o 11nsso dt!Scnvol
v i monto. 

Não cru. lícito n.diat• pot' nmi~ tempo a sua, 
cxccudio som cornpromol;tc>l' soi'iamPJlte os 
iniol'o~aos politícüf..:; commcr~ia,eil_ o indus
triacs do pniz e ct~b.c-mo a. sa tJsl:~(·an ti e a~
nuncinr-vos quo, a.Jiula!lo pela. comp;Jtonma 
do bons auxilinl'Os o ful•talecülo pelo a11oio da 
opinião e de vossas nppol'tumt3 delibm·~ções, 
foram ellas iniciadas nu moiv de l'UHl~S;IS 
mttnifes~açÕHR li H jll hi!o da. popâht("ãO c Pl'O· 
seguem com l'êgill<tl'iúad;-'·· , 

A:>SP.f;U l'ados os ri.'Clll'SCIS flnanccu•os pelo 
cmprnsr.imo co!!trJ.ctado r:m LonJr•3s a 2fJ de 
mn.io ue 1903, om Cillltli(•ÕO~ gBl''dmcnte repu· 
ta1las Yólnt;ljosa.;s pn.l'<J. ~ no~so cl'cdito, mul· 
tiiJlas o Vílriadas pt'ovhkncia~ . preliminar
mente indicatla.s como iwli~peiJsn.vní.1 p;tm o 
apparolhamcnto 11us }~er\'iÇ'.os, puzemm em 
pt•uvn.. torl J o cstiH'I}U e LLctivirladu rla adrni· 
DiS1ol'I~ÇfiO, 

Em v~trda.tln, r.nc:lmp<Ll' as velhns rm1cos
sõcs por accrm!o com os intcrc~sados; orga.
ni'lal' o plano <l as obra::J c os on~:~.mcntos 
rcspecHvos; }Jmpal'«l' as commis;;\)es ttl··lmí
oas com pcswtd idonco; pl'OVCt' sobl'c as dr,.sa
pl•opriaçõcs do~ pt•cdio~ no tôrmn. ela .lei q_nc 
voti.l.s~CJ , ~em t'eola.ma.t;ocs dt•::! propl'ICT.l'l.!'líls 
n}JC:Zal' d!t mn!tíJiio tios intm•c:s~cs om jogn; 
e,})or ultimo, CfllclJl'<l.l' o coni.t•acto para. 0.2 
obrlLg, sem suscitar l'ep:~ros ou a critica do~ 
compotcmtos-siio ;;m•v1ços quo podem ser 
apçmtados como sigoiflca.Livos do empenho 
eom que se ha. devotado o Governo na exe
cução do tão proveitoso cmprebendirncnto. 

Ao mesmo tempo que, llcs~a fúrma., tenho 
procurado dcsompe~1Jat· uma parto dos COII!· 
promis~os contrah~dus, (/rgamzou a_reparti· 
ção da saude rmbhca. uma ve:n•úu.de1ra ca.m
panh:~. contl'a a. fcbi•o amat•ell:t com rwopo
sito írredueti vel do extingui l-a. d(' umu. vez. 
A expm•iencia adquirida em outros pa.izes 
o a no~aa mesma, lJaseatl:~ em o1)~el'vações 
.irrecusaveis, fortalece a. a.cçã;o administl'a, ... 

tiva. e assegura o exito dos esforços de seus 
agentas. . , . . , 

Multo ha de auxllml-a nesse nobil tssuno 
empenho a. lei quo !lecretast~s. par<!: :~ r•cor
gu.ni?,<\Zfi.o do>:~ SOL'VlÇOS a~IDl~!st.r~tiVOS .da 
hygicno, para cuja r.xecucao Jw fo1 oxpcd1do 
o rospectiyo regulamento. Compenetrada. 
do ze[o manifestado pelo Governo em bene
ficio da S<Luoe publica., a população ya.e cer
cando de sympa.tlüas o seu trabalho, certa do 
que, amparado com o seu apoio e ~ontla.nçéL ; 
c coadjnvaú.o com louv:w el tena.Cldaue por 
um jovcn profi~siona.l cheio llO ardor c con4 

vícçã.o hn. de Ü'llHII))har. . 
Pa.1'e\l{i\arne~rt~ á acç.ão do Governo c nmu~ 

liando se reoivroca.mente, desenvolve-se a da 
administração do Distl'ícto F'cdera.l, que se 
tem u~aignatudo ])nlo fir1nc propostto <le m o· 
di ficar as condições ma.toria.cs d a. Ca.l)ital , 
emiJcllezando-n. o tornando meJ110res as smu3 
comli(;ues hyginnlcas. . , 

J)utn ponderada :t. t'elevancw. <los_ SCl'Ylço s 
J'ealizaliOg ou em C!lmeço do oxecuc;ao, c cxu.· 
min:uh a feição geral do movimento opc
l'auo TI'lS di!fm·enteH ramos da. administração, 
com <~ l'L~fêwma. das Pep:wtiçõas de fazenda. 
pttl'a ;t mothol' arronad.tçã.o das rendas pn~ 
blícas, com o tl'anspor•te de forças par a. os 
cxtl-cmos da Rcpublica. e frequentes viagens 
J.os·uo,.;sos navios pela. costa. e pc~o exterior, 
com os tmbalhu:s tle ut•ganiztwão de novos 
tcrl'ltorios o os que fonuu ruis Ler pa.ea levar 
a bom termo a. questão de lialitt::s cum a 
no li via, tm·-se-ha fundado a convicção do 
qtJO o pcriotlo decorrido hn sido_de um tt·a
b:tlho fecundo e da gP<w,les soluçoes. 

Foi muito p:·oficuo o vosso cslorço secun
dando as vistas do Governo e habilitando-o 
com tL tl luis e autorizações nocessa1•ias pal'(~ 
bem rrerir os 11cgocios publicos. Não ficou, 
entretanto, complet u, a lei sobre impostml 
intorcstatlnaes, que constitue uma. necessi· 
rl<tde pa.!'l1 o liv ra <les1m volvimeoto do com· 
ffil'l'Cio e da inllm>tria e pendem úo exame do 
Sonado a. reforma rieitol'a.l e o codtgo civil. 

Não podei:'! o!:ll.l'anha.r ll2inha insistcncia 
pela solução de assnmptos de tanta impor
tancia . · .. · 

A modifica~ão do sy:-:terna oleitoral, ·quJ 
tanco inteL•essft ao fllncaionamanto normal 
do regimen, não deve ser adiada, e, depBn
dendo, para. set' bem executada, de provi
clenci<\S regulamentllores de muita indagação 
e de prazos lo11gos, principalmente para o 
processo de alistamento de eleitore.<J, é de 
toda conveniencia. quo não seja retawladn. 11 
sua appl'ovaçã.o. 

A c(}IJJficação do nosso direito nivH, qlUl 
tem slrlo objecto dos mais anurados esforços 
do Governo c .dos legisladores, constitue u~a. 
vêllht uspirat:ão do paiz, que é preciso satis. 
fazer. Conto com o vosso iute!ligente con-
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curso para que não se encerre a presente 
sessão sem que fique assignalach por esse 

<Wacontecimento ha tanto tempo esperado. 
Conheceis os embaraços com que tem lu

tado a nossa lavoura e a solicitude dos po
deres publicos dos E~ta.clos para desenvolvm" 
os seus productos. Uma situação mais f'avo
ravel de pre~~os nos mercados consumidores 
tem trazido algum alento aos que trabalham, 
mas hél proviclenctas que podem ser do i.n
calculaveis vantagonq para o productor, e, 
ent1•e ellas, salientam-se as que se rofe!'em 
á maior facilidade dos transportes, assumpto 
que preoccupa muito especialmente a atten
ção do Governo, e as que dizem respeito ao 
credito real, cuj:1 reorganização sei que tem 
sido objecto constante das eogitações do le
gislador e espero sel·o-ha das vossas dolibo
rações. 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Está o Brazil em paz com todas as outras 
potenciafil e ruuito me empenho om manter 
com ellas as melhores relações de amizade. 

A Persia nos enviou uma embclixada e 
concluiu comnosco um tratado de amizade e 
commercio que serü. submettido ao vos:m 
exame e approvaçã.o. A importancia real 
desse tratado está no esttt belecímento do r e. 
!ações diplomaticas, pois as commerciaes 
demandam muito tempo e esforço pam que 
se iniciem com esperança de continuação e 
inoremen to. 

feristes pelo art. 6° da lei n. 1.144, do 30 de 
dezembro do anno passado. 

As difficuldades que t.inhamos com a Bo
livia ficar:.tm resolvida.s pelo tratado con
duido om Petropol.is aos l7 de novmnliro dn 
1903 e que já teve a vo:::sa approvaç:'to 
assim como a do congresso daquella repu
blica. Ratificado pelas partes contractantes, 
foram as ratificações tr·ocadas nesta cidade 
do Rio de Janeiro a lO de março ultimo, 
sendo o mesmo pacto devidamente promul
gado nos dons paizes. 

Espero que, lealmente exqcutado, elle 
contribuirá poderosrnnen·be para que mais so 
estreitem as relações de amizade entre os 
dons povos e se desenvolvam as do com
morcio. 

Por esse tratario, não sô recupor<imoc: 
quasi todos os terrHorios do Alto Purüs e 
do Alto Juruá, quo pelo de 1867 havíamos 
implicitament3 cedido <i mesma Republicêt, e 
conteem uma numerosa população brazileira, 
m:ts ficámos tambem com direito aos quo a 
Bolívia reivindicava na bacia do UcayCde, 
ao nor·te de 11 gr•áos de latitude austral. 

O Governo do Perü pretendeu que o seu 
representante aqui acredit·cdo tomasse parto 
na ncgociac;ão e propoz pouco depois que <kJ 
questões do limites entre os tres paizos 
fossem submettidas á decisão de um arbitro. 
Não pude annuir a taes propostas, ptLl'O
cendo·-me mais simples e pratico tratar pl'i
meiro com um dos litig<mtes para dopoLl nus 
entendermos com o outro. Assim tom o 
Brazil prucedido sempre nas suas negocüL-

0 povo do Isthmo de Pi1namá. constit.uili·se ções sobre lírnites ; assim proeedeu tambem 
o anuo passado em Estado independen•e com o Perú, tratando em 1851 com o Brazil, para 
a denomin 1.ção de Republica do Panamá. depois se entender com o Equador e a Co
Este importante n.contecimento me fui com· lombict, e em. 1887 e 1890 com o Equador, 
municac.lo pelo governo provisorio que alli para depois tratar com a Colombia. A ten
so organizou. Respondi a essa communicação tativa que fez em 1894 para resolver simul
ao mesmo tempo qne o fu.ziam a Ropublica taneamente o:'sas tres questões de limites 
Argentina, a do Ch.ile e a dos Estados Unidos em conferencia de pleni_potenciarios e por 
Mexicanos, flmmclo assim reconhecida. pelos meio de um tríplice a.rbitramento não dun,. 
quatr J govornos a novtL republictt, por cujLt como era de pc'evm·, o resulGado que ontào
prosperidade faço os mals sinceros votos. espera v a o Governo Peruano. Até lloje cone 

O moclus vit,endi commerci:.tl que tinhtunos tinnam pendentes esses tres litíg-ios. 
com a FranÇ1t depois de denunciado pelo Depois do tratado de 17 de novembro ui
governo dessa Republi.ca foi renovado, de- timo pôde o Perú negociar separada:mente 
sístindo o mesmo governo de augmentar os e r o sol ver com menos ditficuldade as smLs 
direitos de entrad~t sobre o café em teoco questões de limites com o Brallil e com a Bo
da applicação d:,t nossa tarifa mínima aos livi:t. Os direitos, que elle pretende ter, 
productos fnmcezes. ficaram resalvados, e nãb nos l'ecusamos do 

Aos Est::tdos Unidos da Amar'ica, paiz que , J modo algum a tomar conhecimento das suas 
como saheis, ê o maior impOl'téLclor do prin- allegações. Não entraremos, porém, nessa 
cipal artigo da exportação brazilJira e ore- negocia.ção antes de retirados os clestacu.
cebe livre de dn·eitos em seus mercados, mentos militares quo o Govemo do Perú 
concedi, dentro do exercício vigente e a par- mn.ndou para o Alto Jum<i e para o Alto 
tir de 20 de a.bril ultimo, a reducção de Purús. Não poclemos toloi'<tr que durante o 
20 °/o nos direitos de importação pai';J, con- litígio levantado, e cujos fundamentos nos 
sumo de alo·uns ueneros üa sua producção, são de todo desconhecidos, venllam autori
usando assim da autorização que me con- dados perul!"nas governar populações bra:ú-, 
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1efras quo viviam trarHJuillamen1e nessas roco;thociJo br<Ozilo3iro em vitude do tra
paragens . ta.drJ de 17 de novcmb1·o de I 003 on lre o 

A demarcação da fc·ontcim c:nm a. Rcpn- Bl'~l7;il e a Bttlivin.. 
blica. Argentina e~t:i fcli:tmontll cuuclni ia, Níio foi pos~ivel imprimir ú. n.Jministl'a· 
tendo sido collocados todos us marcos c úo· çfín o cunho dn nni·ln.Lle ftn3 pa.rccia ua.tu· 
terminada a soberania de c3.da. uma cl<Ls dnl.ls 1':1!. As tros gJ'mFJes zona.s sel·vid;\S pelos 
Repr1blicas nas jJ!Jas do Urngua.y. Oconpn.-<e l'ios Act•e, Pm•J1s !! .Jurui'i. e seus afilnentcs 
agora a Com missão Mixta em tmb:\lhos ele nií.o toem Pl'r.son temont.o Jíg:\çãiJ interior, de 
gabinet.a. so..tc que um governa.:fo1' c~llocado em qual-

O Sr. Joaquim Nahuco, MinisLt'O om mis.;ã.,, fjUOt' ponlo !lo tert·it.orio não poderia so 
especial em Roma., cncal't'cgauo do defendm· oommnnkar com os otür.>s sem procurar a. 
o nos;:o dh•eito no arbitr,\monto da. qnostão ciJa.Jo do Ma.o:i.:Js o i.~t!) me3mo om c~rhs 
de limites entre o Brazil c a. Gnyan:t Bl'itan- c:piJ~:t.." do ;Lnno. Al;~m t.l.isto, @Cl'ia. ditftdl <\ 
nica., já. aprcs;:ntou n. sua. t~t·ccíra c ultima.' ~U;\ co:·L•rsp;)JlJcmch com o Governo Cent1•al. 
Memoria á Sua Mag~tacle o Hei ele ltttli;t, ,\ttõnollm•lt> a rutas coosidot•ações, vin.sc o 
na. mesma occasiã.o em que o l'ati;~ o f.•mb:u-- noverno força.·lo a. rli\' idir o territorio em 
xador de Inglaterra.. Termin:\d;~ a>slm n. dis- trcz zonas a•lmioi~t1•a.das pot• tres prefeito;~, 
cussão entre a.s Pal'tos, e.;;pJramo.'~, cr1m a crcan1lo um dr.legaclo om Ma.náos pat•a. set· o 

· ma.xima confiança na justiça. d:.t noss~ cn.usa, centro do informnçõcs c o transrni~sot· cb 
a sentença do Auguilr,o Al'hitro. ordens 1Io Governo Federal p u•a os pt•efcito.s 

Por iniciativa do Got·erno At•gantino, q11o n ll !lstr~ entt'O si. 
a.cceitei c"m s:Ltisfaçfio, SC'l'âo os Go,•m•nos O rlecweto n. 5.188, de 7 de abril pt•oxlmo 
das Republicns Argenl,ina, do Urnguay, f:> n, . findo, expedidu do confm•millado eom aquella. 
I·aguay o Brazil, rcprcHcnbdos em um Cvn· autorizaçiio, orgu.uizuu o tol'ritorio, t~í~i
gresso Saniia1·io, yue fnllcciunn.l'lÍ nesta ci· úindo o em tl'Cil llcp;l.l't<tmentos Ad.mlnLS
dade e cuja n.bcrtnr:.t se 1:Ll'<i. a 5 do pNximo Lt•;üi vos com as ~eg·tlintes denominações : 
mcz de junho. ..mo Acre, Allo Pun(s o Alto Jt,ni.CL 

Os dept~damcnto;; S<>i'Iio <:~.dmin!sl.ra.dos pol' 
prefl!i to3, nomc:HltJS })010 Presidente da. ne
públir.cl e demi~sivois (Ul nutmn c residirão 
ua.s locu.lidalles d()signadas pelo Governo, d.::l 
undc não potlc!l'iío se a.usentat• sem Jlçonça.. 

NEGOClOS INTglUOHKS 

ORT!I~M PUnf.TCA. 

Não tem havido n.Het•acão da ol'.lem pu. 
blica, cumpríodo-mo apnnas l'efcu>ir quo na 
capital do Cea1•à, pot• occasi:'ío do oil'ccl.u:u•. 
so o l:llL'~io parrt a a:•mada, occoprcm nm 
violento conflicto C(UO M;;suH C(Jffi a s pt•o,·i· 
dencias da.da.s p.,Jas ;wtol'idad.c~. 

JUSTWA FE!JTo:HAT, E T,OCi\T, 
Com a 2" sucção Cl'O<Lti<L pelo clem·utn logls· 

lativo o. 1.15?, de j.l.neit'o nlt.imo, o as .de· 
mais pl'ovidencias autol'lzatlas o .i'l om v i· 
gvr, ficou <L jus~iça fi'del'al ltabHit.a(ÜL a 
funccionn.r com mais vantagens para o sor
vico publico. 

Conttnita. submettido ao Yosso estudo o 
plano elo reol'g.'\Dizn.çiio d:• jt~stiç;~ !lo Distt·i
oto Fedornl. E' mcdid1t goi'o.lmonte rccla· 
ffillda. o l'esta.bolooiru!lnto d,\ ,justiça ;;ingular 
om ta iostancia.. A loi n. 2.0:~3, de :.!0 ele 
ectombro de 1871, oll'm•eco moltles I'eepmmcn· 
da.veis n.o JcgisJu.tlor, c, com as :dtc:wn.çõos 
acooselbn.das pela o~pel'iencia. c que estive
rem de ~ccJrd.o com as novas instiLuiçlíos, 
·:p6d~ hem sorvü· de base üqnolta I'eol•guni-

.. _zaça.o. 

TF.RRJTOIUO :UO AC':RI·l 

Pelo decreto n. 1.181. do 25 de fcvct'Cil'u 
do corronto anno, foi o GoVCl'no autorizado 
:\. administral' pl'ovi~o1'iamant<l o te1•ritorio 

Pal'::t os etfeito: judicia.ri0s o territot•io 
conslituh·;t um:.1. com:wca com um juiz a 
quam competem as atkibuiçõas do sogunua 
im;bncia o tre:~ jnizcs !Lo districto, que ex:Jl'· 
oerfío as (lo l"H'imeil'3.. 

gm ca.lla. dist!'icto foi cro:&clo um officio de 
tabúlli:to do puLiico, judicial e notas e um 
o;;r.rivão para a coma.r•cJ.. 

O Minisiorio Publico é rop1·osontado, em 
ca.!.l::~. distr.i.cLo, J>Ol' um pt'D1mrto1· ttuo ac
cmnula as fuuc~;ucs Llo cut·a.dor. As causas 
do natm'oz:t f'edera1 s~rão HUbordin;J.d~\S á 
jurisclicçiio do juiz secciunal do Amazonas. . 

São estas a~ linh:ts g,~I·acs do doct·oto. O 
CotJgl·csso t:r:t occasíão do est,udal' o as
sumpto pttt' a. pl'õvcr sobt•o a ol'ganiz:.\c;>lio 
dllfiniLiva do tn,t•ritoJ•io, que intcJ>e!lea. gt•:tn· 
demente á União pela considel'avol ~omma de 
encargos pr·ovonientoo da.qucllo tm.tn.do. 

g• muie•) espacial 1L siLuaç:io do tcrribrio 
!L<> Acm, mas será. conveniente quo, tratando 
tlc sun. ot·gnnlztwão. se }>l'onuncic o Congt'e.s...<:9 
sou;·o o <lcslirw dos tcrdtorios adquh•idos 
orn v il'tlt<to dos l;mdos ~l'bi traes a. quo os 
no~sos litigios intel'naciona.as teom siu<l sub
mettidos. Convom fazel-o pol'QUO não são 
pequenos os onus qno tem cu-~tado fi. União a. 
liquidação de nussas qu~stõcs de limit.;!s.A&~ 
agora pcslm sJbre o Thesouro as despezas 
CLltn a domãre.açTio llos tm•rHorios adqniridos 
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ao sul e outms tC'rá o Governo de f<lzer com 
igual serviço nos que estão situ::tdos ao norte 
da Republica. 
'"E' preciso definir a, sittração dess:Js terrl

torios. Parece-me que não estando elles, 
ao tempo em quo foi promulgada a Consti
tuição, ~ujeitos <i jurisdir.ção e dominio dos 
Estados, não se pó :e disputar á União o 
direito de administrai-os como seus, depois 
!los arranjJ,S internacionaes quo promoveu e 
que lhe tem custado os mai.~ penosos sacri
ficios, 

Os Estados, prevalecendo est<1 opinião, não 
ficarão prejudicados, pois ttlOm gt•andes ex
tensões teeritol'iaes para explorar e a União 
adquirirá força em seu credito em beneficio 
me~mo de toda acommunhão. 

SAUDE PUBLICA 

Em vietudo da lei c1ue votastos na u!Lima 
sessão foi reorganizado o serviço sanitario 
feder<tl. 

As providencias quo dizem raspeHo â saude 
publica, postas em pl'atica pela repartiçiio 
competente, teem produzido excollontes re
sultados. Com relação á febre amarella ha 
31 annos que no verão não se observa, como 
u!Limamente, tão pequeno munel'o de casm, 
o que demonst.ra a ofiicacia daqu0llas mo
didas. 

Grandes vantagens toem sido já colhihs 
no porto do Rio de Janeiro dtt estação flu
ctuante do desinfecção, cuj0 serviço, além 
das garantias que offoroco, facilit:t as reh1' 
ções commerciltes quo as providenchts n.do
ptadas no antigo regimen cmbar<\ç~wam. 

Ao Instituto de Manguinhqs, que, forne
cendo sôro e vaccina, relevante auxilio tem 
pl'estado á população de d1ver8as loc<Llid·.tdes 
da Republica accommettidas d:.t peste, con
vém dar nova organização, de accordo cJm a 
dos gl'andes institutos eur-opéos. Penso tam
bem que o Congresso não deve deixar dtJ 
decretar a vaccinação o rovaccinação o\Jri
gatorias contra a variol:.t. 

lht cinco annos que por· fa.lta dessa pro\·i· 
dencia a terrível enfermidade não nos tem 
abandonado. 

SOCCORROS PUBLICOS 

concedendo auxilias, determinando obras e 
serviços que prJpm•cionem occupaç·ão aos 
retirantes o f0rnocondo passil.gens aos que 
preferirem se estabelecer em outros Es
tado8 em demanda de trabalho o meios do 
subsistencia. 

INSTRUC()ÃO PUBLICA 

Esporo que conmg-t•m•ei > uma parto de 
vosso esforço ao estudo da questão do ensino 
a cargo do Governo Federal, lembrando-vos 
as p )ndcl·ações anteri-ormente feitas sobre 
tão importante r:1mo do serviço publico. 

ACTOS DIVERSOS 

Em vietudo dos !locretns legislativos 
n. 1.132, de 22 de dozombro de 1903, o 1.155, 
de 7 do Janoieo do corrJn to anno, foram reoe
gan;zados pelos decretos ns, 5.125, d,l I de fe
vereiro, e 5.1G2, de 1'1do março. a Assistonci:t 
a Alion:~dos no Distl'icto FoJoral o Instituto 
Nacional de Music~L 

A' vista do disposto no art. 3•,n. 2, d<t h'i 
n. 1.145, do 31 do dezembt·o de 1903, foi ot·
ganizada peto decreto n. 5.117, de 18 do 
janeil'J do c.:wren to anno, u. lVIaternidade do 
Rio do Ja.noiro, tendo si.:lo appi·ovados os 
resp2ct.ivos estatutos pelo decroõo n. 5.154, 
de:~ de març J pro.<dmo findo. 

Pelo decreto n. 5.160, de 8 de março do 
eorrent,e anno, foi a.pprovad<t a conso!idaçã.o 
dils le.is fe.jeu.to.3. rel:üivas <i organiz·\ção 
municipal do Distri(~to Fethr·u.l, que, na con
f'ot'midado do art. (jo dn.s disposições transi
t·Jt'ias da. !oi n. 939, dl~ 20 de dJzombro de 
190 2, (lúve vigorar como lei org mica do 
mesmo clistricto. 

GUB;RRA 

Tendo t!eSJ.])parecido a necessi,h,de d:t per
manGnci:t do foeça milHar no tcrl'itol'io d) 
Acre, ordenou-se a sua retirada, conservan
do-se nessa região os contingentes neccssa
rlos pa.l'ct a defesa o seguranç·1 intoena. 

Os bcttalhões 16°, 2.:>• e 29• de infantaria, 
que so achavam em ~1:\t\o Grosso, forafn 
tarnuem mandados recolhee. 

E' do justiça assig-nalar quo em todo nY
vimento do forças até agora realizado, of-

Teem sido íhgelladus pela secca alguns liciaes o praças, como era dr. e~perar de seu 
Estauos do nor .. e. E:;te phenomono CJULl se patriotismo o cspiJ:>ito dJ disciplina, teom-se 
tem repetido com ·alguma periodicidade ma- por&!J.do de modo dignJ de louvor. 
nifestou-se desta vez com grande violencia Todos os sorviç0s a cargo do Mini.>terio dn. 
no Caar;l, Rio Grande do Norte e Parahyba, Guerra vão sendo executados com regulttri· 
chegando a attingir o Pi:mhy e Bahia. dade e pi'C3teza complti vel com os rOJlll'Ws 

O Governo tem nest:t tri~to e:norgencia. autoriz'l.dos. 
procttrado, cornos l'cJcm·s_o~ gue autJr-iZat:ltos /1. commis3ão de osroudos pêtra escolha do 
o de acc01·do com as re~umçoes dos governa- Un;J. typo de Jhllvora som t'umaç:1 cJntini't::t. 
dores, alliviar os solfrunentos da populaçã.o 

1 
regularmon t.e 08 set!S tl'aballlod, dever do 

fol. Il ~ 
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dentro de pouco tempo conchül-os; a (lo c.'Jtu
dos o oxpcriencias do c.uthões do tiro rapido 
já. apt•esentou o seu l'cl;~l,orío; e a, do levan
tamento da. Carta, Gct·al da. ItcpnllliM orga
nizou o projecto paru, o.~ t•cconbccímentos 
geodesicos, constr·uin uw sigoal provísorio 
no mo1•ro do s,wt' Atma., cuja a.Jtil,ude ti c
terminou, c, apú.s os estudos definitivos uas 
trcs zona.s em <1ue foi dividiJo o SC1'Yiço, de· 
linear;t o projcct.o da rede de tri<tngulação c 
p1•ocedcr:i ;i. e~colhu. do terreno em quo dove
t•á sor locada. a ruspoctiv<l hase. 

A commis:;ã.o cucarrcg:.tih~ lta. escolha. du 
local para inst:dla.~·ão (r,~ lima. fabrica. do 
polvom som fumaç:;]. dOl)ois !lc h a ver oiltudn,
()o rlilfercn tos zonas quu lho p<~rocia.m u.p.·o
priadas p:.tra. osso tlm, tem j<t os elemen
tos neccssu.riÍ/s paz·a o se a p1'onun:::iamcn to 
definitivo. 
Prosegu~m com l'L'gulai'iua.U.e tt.S ohm.~ do 

fortiflcação c do:esu. nesGa cidadll e nos B<~ta
dos. A rcco\tStl'Uct.ão t(a. I'ortn.(cza da. .La.ge 
dovc ficar concluida. oo COl'reutn u.nno. 

No parto de Santo!>, com o auxili•) )ll'o.qtn.
do pelo govm·no de S. Paulo, l'üt•am cxccut:~· 
dos vat•ios traba.Jh. s. 

As obá~.s do edii"ioio do oovo aesonal a.chn.m
se mttito a.rlca.otu.da.s; j:~ cst<í in9b.llado u 
funcciona.udo no cacil fl'OrJt·:iro um guiadf\.-;to 
do ca.paciúa.de de cinco tone lada:,;; lvram lei
tas fnndariõcs pa.ra a. aHicina. dn rnottta.dot·ea 
e sob:c clh leva.ntntlu. a l'USpc.ctin~ a.rmar;ão 
metallica; as machína.1, tl'ansmissõcs o motor 
cletrko jil se aclH1m em dcposit'J. 

Na Jntondr~ncia Oe1•n.l (h Gum•t' il. conchti
ram-sc o P.diflcio p~u·.'l t' ocnbiment,<> e 1lnspa.· 
cito do mateJ•ial, a. casa. :Pll':L rosil!:mcia rio 
intemlcnto, o oüêl qun.si prompt.;L a ponte 
para, om b.~t·q uc e dellcm bt~!'({lte. 

No hospital co1rtr:Ll aclmm-sc mui ~o :uh:.~.n
ta.da.s a~ ob1·as de reeon~:~tt·ucc;.ão do pavilhão 
Doouol'o, ilcstruido por inccn,i.ío, e p :ompto o 
odificlo dest.in:tt.l(l no co1•po mcLlic<J c tlovom 
ficar conclui!! as no cOJ•ren te :tnno divm·sas 
depemlrmcin·J, 

No adilicio JliU':t. a Dirccçílo Güml de Saulo 
ns obras proscguom cJm rogula.cichdc. 

Na linba. tetegt•aphiet~ rln Gtmt'tt.pria.va. á 
coloniu. mílitw junto á J'oz do Iguu.ssú ficou 
concluiolo o trecho cotre os campos úo X:Lg(t 
e M~tto Queimado com um desenvolvimento 
de 58 kilomotros do linha. A explor.~ção foi 
leva.d:L até as proximitladcs ile C:u~antluvas, 
tendo a lor.:ação a t.Liugil.lo o rlv Adolaitla. No 
cor1•enta u.unu foi inaugm·a.(lLt. a sHcçã.o de li
nha. tolegmphica da. colunia Mallct n Gu111'lt.· 
pua.va. corn a oxtemão ue com kilometro-:5 . 

linha, tondo a Jofl:tCiio attingiodo o capã.o 
S:tnto Antonio a. :32_ OG6 motroi! de S. Luiz. 
I~m mn.io foi iou.ngurada a e11tação de S. Lui.z. 
sond.o o tt'r.cho l'eSpccti vo entregue á Repar
ti•;ií.o Gm·at dos Telcgra.phos. 

Nas linhas telegra.phicas de Ma tto Grosso 
fol'alll coDstt•uidos 46-LG48 metros, entre 
Campo Formoso o Curu111M, t.endo sido inau
guradas as cstaçi'í.;s dossa.s du:\s loco.lida.dos 
e as intermediarias de Fa,zcndn. Firme, Rio 
Negt·o c Aqttillanana, que foram entregues á 
mcsmí1 rc pa.l'tiç:io. 

Cuociuin-se o leva.nto.mcnto da. estrada. de 
Actuilfa,u;~nu. a. Mimnda., corn um desenvolvi
mento úc 82.2.1 l m ot1·os e proj~C'.to11-se <t 
rlircctdz tia. linlla. O<l oxtcmsi'í.o de 68.233-

Em julho f.m:tm iniciaoios os trabalho~ dn. 
cstrad!t d6 l'o·iagmn do Po1•to da. União da 
Victoria.· a - Palnn.s, intorromphbs üesde 
18!)8. Reparo u-sa todo o trocho construido, 
na. extonsã.o de 50 kllometl'os, a p:u•tir da 
villa. dn. União a.tü d011~ c melo li:iloruo~ros 
além do arroio coti<1 e constt•uira.m so mais 
dous. 

N:~ c;3trada. do Gu:J.rapua.va â coionia mi· 
titat·, jnnto :1 t'óz do lguas3ü , foram con
struidos 2:-i. r,;~ me~ros entre os campos do 
Xagll o Cotia.. 

Na. osGrada do fori'O de Cacequi a Inhan
tlu.liy ficou con~Jtruiolo o 1rocho do Iuba.nduhy
Alogrete, fa[to.ndo apeoas tormírlàl' a con
~ü·ucçi.i.o da. ponto sobt'<l o arroio Restinga 
Sccc:.t., pa.ra. o que ~ó so agut~r,(a. a chegaila. 
da. })arte do ma.teria.t meta.llico encommeu
da.tlo. 

Apnz.a.r disso, J)10iiante :1 Mostt•nccão de 
um.n punto provisol'ia. de matleirn. sobro 
a•Jll()lle ;trroio o um desvio do '750 metros, 
ina.ugut·an-so a 25 de ngosto o t.I'Ocllo entrll 
Ah!g-t•oto o Ut>ugua.yaoa. 

Os tl't\bo.Ihos do 1.'a.ma.l iârr•eo de Lorona. n. 
nowfica contiDuo.m c0m aetividadc. Duranto 
o auno de 1903 foram constl'Uido~ 6.520 me-· 
trod, ÍlllJ,U~nt•antlo·sa t\ 15 de novembro ul· 
timo o trafego n:\ tlisl.ancia. tle ú.419 metros. 
~ pm•tir da. estação inicial. 

Apezar da exiguldn.dc do recursos a con
stmcçii.o do S:tna.tol'io nm L::t vrinllas to v e 
gra.ndP. atlea.nt<~mcnto, rutando qua.siprompto 
o cd i fiei o :lo;; ti na.úo :t a.dmin ístra.cão e muito 
a.doa.nta.rla a construccão de uma. cnfar
maria., 

MARINHA. 

A noss;t marinlta não ostú. appa1·eibacJa. 
pu.1·a. M<\ ~isfazor as justa.s aspiraçõos do povo 
brazilch·o, que a deseja. convertor em im
pot•tante factor da defesa nacional. 

Na linha. tolegra.phica. do Rio Clraade do 
Sul foL'aro constl'ui!los, a pa.rtír de Coman
duhy, sMo da. colonia de Ijuhy, ponto a. que 
haviam nbogado os tmbalbos om fins de 1902, 
até o an·oio Pocegueiro, 63.650 met1•os de 

Semelhante convereão não será dífficil, si, 
a pai' do outras medidas t!mtlentes a rovi
go:t•al-a1 for decl'Ota!lO o credito neçessariQ 
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pa.rn. a reconstituição do seu depaupm•ado 
ma te1·ial tluctuau te. 
Est~ reconstituicão. qne 6 uma obt•:t m:\is 

oit menos lenta, devo SJ l' OXCJeut·.L·h~ fi entro 
das forç:ts da rcnd·1 ]mhlica, no docurs.J de 
um :tir.tzo razoa. vcl, mctlea11 te um programma. 
préviaínento delineado. 

Dest'arte, pr.cdoroin:mdo a mosma. orien
tação fiMrá. nosso. csquatha compost.<~. como 
tanto convem, de a.lguns navios inflividual
mente ,podcrosqs oro confronto com os typos 
siinila.i·e:s das ciu Ll'as ma r in h as. 

E éorilo o l>e~oa.l r:, por assim dizer, n. 
alma do material, tem o Governo pl'O · 
curado desenvolve1• :1.. iustl•ucção technicados 
officia~s e mat•inheiros, mobilizando qnn,nto 
poS:3iVel OS DÓSSOS na.vi:iS. 

Mt~.is c!Jmploto Rlll'<.t o 1H'9p!l.ro do porson.l, 
si for con vurtido em lei o p;:ojccta 1h m·c· 
ação das escolas pl'Ofissioua.es de artilheh•us. 
foguistas, tol'pecleiros, tlmorreii•os, sonda
doJ•es o signaloiros, quo ainda. penda t.l.c dc
Hbel'aqão d~ um dos ramos do Puder Le
gislativo. 

.O cruzador Barro.ço, que zarpou tli.t. C<t· 
pita! no dia, 15 do abril tlo 190:1, I'0g"t'Ps;:;ou 
a 26 de julho do mesmo :~.nno, ten1lo retl'i· 
bui~o as visif.as com quo nos hoor~wam os 
Governos do Chi10 c da Argentina, pol' in· 
termodio do na vias da.s l'<~spcct.i v as furças 
navaes. 

Do x·egresso tocou ém iviontovirMo, on•lo 
fôra. saudar, em \estemun h o do ft·t~tCl'lli
dade, o Ooverno do Urngua.y. 

No decUl'liO do 17 diJ agosto do anno finrlo 
a 22 da nmrço ultimo, coube ao n;wio-esGolil, 
B.enju.min Constant o desempenho de illemicn. 
missão junto ans Guvm·nos d,•s f!:i'lt!l.dos· 
Unidos, Inglaterra., F1•ança o PortugJ.l. 

Em todos osses pa.izoM, npmz-m<'~ dizer
vos, foram os officians e marinheiros dos 
dous navios ac,Jibidos c<~m fidalg:t. curtozia. 

_ U:l:lndo da. V•JSSa aut.orização vao o Govm•no 
adquirir algúmas emb;u·cações a~lcquauas â 
policia c dofosa. tluvia.l. 

Procedeu-s0 11. 20 do dezembro do anno fin
do a.o sorteio ontre o~ matricula los lMS C;tpi· 
tanias dos Portos para o preenchimento dos 
claros existentes nos col'pos da marinbt\. 

Este a.cto, quo correu pacificamente em 
todos os Estados. foi contrariado em sua e:t
ecução pelacuntlltcta de:~lgunsjnizas qno,sob 
o fundamP.nto do ser elle inconstitucional e 
illegal, concederam habcus-co,-pus a não pe
queno numel'o ele sorteados. Certo de que o 
regulamento que baixou com o --dccrJto 
n. 4.901, de 22 dn julho do a mo pas3ado, foi 
fielmente modela,!o pelo disposHivo do art.l4 
dalel n. 957, do 30 do dezembro do 1902, o 
Governo, embora. respeitasse a. concossã.o de 
habeai·corpus, mo.pteve oeitado regulamento. 

E assim procr.deu, conformando-se com a 
decisão respeítavel do Supremo Tribunal 
FcdoJ•a.l. quo, CIHVido sobre umt~ petição de 
ludJeas-cm']JUS, donegou-a, julgando em sua. 
elevada compe~unci<t regular o .sorteio legal 
e constHucional o regulamento oxpcdido para 
executai-o. 

Inirü:.tdo como está. o sorteio, que é um dos 
moios coustitucionacs de pro-ver os claros dos 
oo1•pos da. marinha e esclarecida a. opinião 
EohroJ as ~uM vantagens. ó de presumir que 
ulio mn.itl I't>.appa.reçam os embaraços a 
IJ.UO me 1.enho J·cthrido . . 

Stth.~istindo as I'azões que me induzira.m.a. 
pt•opor-vos a mudança do arsenaltJara sitio 
m~i:l ap ·opt•iarlo. e justo quo coutinue .a. 
plldir a. vossa attonçãu pn.ra a convaniencin, 
1lc scn· o Govel'Uo autorizado a adquirir a. 
á.r o:t onde íecm 1lo oor la.ncados os fundn
·montos do novo :n•senal e a lova1• por deanto 
a sua constrncçiio. 

Emq 1nnto não forem decretadas essas 
modidas, quo são da maior l'eleva.ncla, nada 
S.J poderJ. a.sscnt;\r sobre a construcçã.o já. 
d 1 nvvo hospikl.l, já dú qua.rteis mais hy
giouit:u:;; p . .u•a. as pra.ça.:i do Corpo ela Ma
riulwit·os Na.clona.es, nem sobro o resta.bele
cimco r;o dos tlopositos de artigos bellicos c 
officinas d pyrotechnia. . 
C:~ bJ a. mesma pontlera.ção com refe1•encia. 

(1.0 qun.rttll do COI'PO de Infantaria. de Ma· 
l'inl.Ht, cuja eonstruccã.o, comprehend.endo 
dn:~s comp:.~.nhias e urn COl'po contrai, está, 
póde-so dizer, em comeco. _ 

Som c:nlntrgo do~ enormes (liSpGndios com 
o nugm•mto, som plano p1•ecoucebido, do 
vct;usto edificio ela ill1a. das Enltadas, re· 
son t c· :>O a Escola Na va.L de um predio ado
qua.:lo ao seu funecionamento. 

Upportunamonto submotterei á vossa con
sideraçãu um projoct.o de rogulameuto p:1ra 
n, pesca, industrü\ essa que, devidamente 
animaria, constiGuil'á., ad instar do quo sue
cede em outNS paizes, umn. excellenta 
Conta ~~~,j~•;J:~~o de ablStoCi· 
men tQ.'Pá.rii, 1\9 <lQtJ19S ~'Z;~~R~ha. 

·.:~ ... ' ... _· ~ i~!J.~ . : 

. ·. INDUSTR.IA E VIAQAO. 
{~ ::·:·~ ~: 

REl•'ORMA. >.; 
L ,-:i .'(' ' 

A a.utol'ização non(éi'i.!J,~,;w aov~rno para. 
l'~org~niz~r . .os 's~r.ft9~§'\~ i~P-í1J~ições do Mi
msr.erw da'--Ind~trt~;!:(r.c-Vla.çao está sendo 
objodo de cuidadoso estudo. 

A cada. uma das repartições foi requisitado 
um projecto de reforma dos serviços q11elhe 
incumbem e sua organizttçã.o. . . . : 1 

. . . . 

De posse agora desses elementos,. qué re
presentam a experiencia o as aspiraÇões. de 
cada uma., vae ser elabora.da a roforma; 
cujos pontos essenciaes dependerão do v~ti 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 09:17- Página 9 de 15 

f:O~GHESSO KA.ClOXM. 

julgamento, nos termos da respectiva. dispo- · está sondo feito _Da zona. que va.e da. pa.rte 
sição Legislativa. meridional de S. Paulo a.o centro !lo Rio 

Orando do Snl, tendo sido negativas as ex-
AORICUJ.TVRA plorações realizadas no Pará e Estado do 

Em cumprimento do voto do Congresso 
Nacional, o Governo teve occas:ão durnnte o 
:J.nno findo de auxiliar a Socied 1.do Nacional 
de Agricultura. ílesta. Capital, a cujo. inicia
tiva e esforços se deve o cxito do congrnsso e 
da exposi9ão de a.pparelhos a alcool, realiza.da 
com extra.ordin&rio successo. 

Estão publicados os resultados a que chegou 
aquelle congresso, pu·a. o qual solicitamente 
concorreram representantes autorizados de 
varios Estados da União, e estão em via (le 
organização as medidas quo ao Governo ca.be 
pôr em ac<;iio pa.ra. n.lca.nçar resultados pru.
ticos da propaganda dentro dos recursos, quZJ 
lhe dêstes, de modo a melhorar a. situação da 
la.voui•a de canoa. pelo augmento do consumo 
1laquolle producto em a.pplicaçõcs irulu,·tr-iaes 
no pa.iz, a par do esforços que se fazom pat·a 
melhorar a sua. situação nos morcadus ex
toriore~. 

Por intermodio da. mesma. associação, li
gada. á.s suas coogemwos nos Estados, con
tinúa a. ser feita com re<tl p1·uvei to <t dis· 
tribulçíio de sementes importadas o as in· 
demuizações o.os imp11rtaàores do anímaos 
estrangeiros, an,io numero cresce r.m pr·opor
cão animadora, pa.ra melhoria da.s differentes 
raQ&S. 

Kntre os aotos de animação a. o:!! te dosen
volvimonto praticou o Governo o de tomar a 
responsabilidade dos prcmios annuaes de 
corridas, ne~ta Capital, de animaes na.cio· 
naee do puro aa.ngue, o quo deu on8ejo n. que 
as duasa~socio.çõos aqui existentes elevassem 
lmrnediata.men to o promto aos criadores. 

11!INER.A.('ÃO 

Insisto no. nec33Sidade de uma. IP.f <lo mine
ração que osta.beleca a segurança. dos capi· 
taes empenhado;: nesse ramo de induetrh, 
dellnindo os pontos de duvida que conheceis 
e facilitando as transacções cntrCJ pavtí
cularea. E' cada. vez ma.is patente n l'iquoz<J. 
do nosso ·sub· solo. constituiudo un:t poderoso 
a.itra.ctivo ao capital, <1ue púdo tor vasto 
emprego na mineração brazileira., uma vez. 
convenientemente amparado por umtl lug1s· 
laçã.o adequada. e garantidora. completa.d..'l. 
por facilidades razoa.vels nos tr<Lnsportes. 

l<'izer&m-so experieocías com o carvão na
cional, no mar e sobretudo em torra., e dellas 
é possivel concluil• a aonveoiencía. de seu 
aproveitamento. Afim do proco:ler com 
toda. a eegurança., o Governo incumbiu a um 
profissional especialista. do estudo de varías 
regiõe.<J do terrirorio naoiona-1, Esso t1•abalbo 

Rio. Limita-se, por emqua.oto, á observação 
dos pontos de anlot•ação, tidos pelos mais 
ricos desse minoria. Desde que sejam veri
ftca•las a riqueza de cada zona e a possibili
dade de oxplot•ação, quer para o consumo 
local, quer parr., a oxpo1•tr.ção,jrá. o Governo 
toma.ndo <~S pl'ovidcncias que · fãóllitem a. 
mineração o o consumo do producto. 

Com esse intuito e po1· convenieneia.s de 
ordem ecf.)nomica, tendentes a. reduzir o 
de{icit da. Estrada de Fert•o D. Tbereza Chrls
tina., est.;t sondo feito ·o reconhecimento e 
expll)ra,ção da linha. que ligue essa estrada. 
ao porco de MassiamM, cuja profundidade, 
permlttindv a ontrada. a. navios do grande 
cala.do , tornará }Jossível a l'odueção de ü•e. 
tes que o cai'vão e outros p-roductos exigem 
para c!H'lgar aos mm·oa.do:'J prinaipaes em oon
diçõe\1 fa.vo1·;~vels ao aonsumidor. 

Para. f 1cilita1' o tra.nsp::n·ta de minerio de 
maoga.nez, extr<~hido nas proximidades da. 
osta.ção ti~ G!L~r3, f1lZ·se o alargamento da. 
bitola. d<~ Estrada do Fot•ro central do Brazil 
da, estação de Vttfayete á de Gagé, evitandow 
se put' essa fórmn. as dJspezas e delongas da 
ba.ldeacão e esM. 8(mrlo angmenta.do o ma.te-
rla.ll'Od~ntc nocessario. · 

F.X f OSJt,~ÃO DE S. LUIZ 

Completaram-se no Brazfl os trabalhas 
po.1•u. o. rcmo8Sll. dos 11roductos destinados 4. 
gxpo3ição Uni \'6l'sal de S. Luiz nos Esta.d.os 
Unidos da. Amet•ica. do Norte. 

Foram onv l\\clos os p1·onuctos e seguiram 
os commissarios brazi!eiros. 

A' vista da quantidade o qualidade dos 
objoctos remettidos de qua.si todos os Estados 
c Ja. Capital Federal, pótte-se ter t\ convicção 
do que o nosso p:~.iz será bom 1•epresentado, 
para o qna coocoi'l'el'<\In etflcazmente· os go
vernos e3taduues e bem assim a.s associaçõ~ 
commm'<lia.es o companhias industriaes. 

O nosso paYilhão está quasi terminado, 
devendo ser um (Los primeiros concluidos, e, 
sol!'undo opiniões compotentes, distinguir· 
se-ha por sua. belleza entro os demais da-. 
quel\e g1·a.ndc certamon. 

NAV.ÊGAÇÃO 

São a.ioJa difficeis ae condicões de tra.ns
porte maritimo do cabotagem, embora. se 
obsel've cc'fto desJnvol vimento da. iniciativa. 
pa.rticuhw pela. ~quisíção de alguns va.pu
rcs com os tequisitos de paquetes. 

A dispogiçã.o legislativa., que autoriza a 
concessõ.o do va:p~>res gera.es, vae produ· 
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zindo os resultados esperados, jâ. havendo 
sido autorizada. a. organização de uma em
preza. que promettc desenvolvet• se, estabele· 
cendo trafego m1,1tuo com as linhas ter
restres, do que resultará maior commodi
da.de e barateamento nos transporteH. 

Até agora. não quiz o governo assignar 
contra.cto definitivo com a. em preza do Novo 
Lloyd, cuj:ts condi-,•ões não asseguram por 
emqua.n'fio uma regularidade do ~ra.fego quo 
justifique sa.hir do regimen provisorio, em 
que o contracto vae sen1o executado. 

EntretantJ, é de crer que a. eft'cctividade 
de novos reoursos, capazes de pcrmittir a 
melhOI'Ül. do ma.torial fiuotuanto c da admi
nistração, dê a.o Govct•no opportunidade de 
normalizara serviço a c.wgo dessa. empt•eza. 

VIAÇÃO 

E' objacto de espacial cuidado o augmento 
da nossa rêde de vioção ferrea. Ao norte, 
fo1•am encetados serviços de constt•ucQão no 
prolongamento da Estrada de Baturité, no 
Cca.r<i, e iniciada. a. do Ceará-Mirim, Outl'08 
poderão ser tomados em consideraçã.o oppor· 
tunamente si as condições o permhtirem, 

Foi inaugul'ado o trecho de ligação de 
Sa.ntu Eduardo a Cachoeh•o de Itapemirim 
entre os Estados do Rio de Janeil•o o Espi
rito Santo, continuando neste a construcçã() 
da linha. ferrea da Victoria a. Diamantina, 
cujo primeiro t1-aobo deve ser inaugm·a.do om 
breves dias. Do mesmo modo so adoa.nta. o 
prolongamento da, Central do Bra.zil, onde 
fora.m inauguradas tres estações e em breve 
sel-o·hiio outras, entre as qua.es deve figurar 

TELEGRAPHOS a da cidade de Curvello, sendo de e.:>perar 
que se possa adeantar tambem 11o linha de pe-

0 Governo do Brazll fez-se repl'e!Jontar netraçii.o para. Gayaz. No sul, a Companhia 
na Conferencia. Telegra.phica Internacional, S. Paulo ao Rio Grande proseguiu na con· 
realizada em Londres, em maio do 1903, pm• strucçiio da respectiva ostl'ada. e fez ~s estu. 
um funcciooa.rio da Repa.r·ticão Geral dos dos do ramal de S. Francisco; continuaram 
Telegraphos, encontrando-se no seu rela.torio os trabalhos da Porto Alegre a. Uruguayana, 
minucioS:J. descripcã.o dos trabalhos roa.li- a cargo do 2° batalhão de engenheü•os. Por 
zados na mesma conferencia. bom como as atreito de ope1•açoes realizadas pelo Ministe" 
modificações propost:\s ás divei'sn.s p~tencias rio da. Fa.z"nda., foram recebidas as Estradas 
que se fizeram reproaoota1•. de Forro Melhoramentos, hoje converUda. em 

Continua. a melhoria da nossa. rêda tele· linha. a,uxilial' d<L Ceutra.l do. Brazil, e a. Oeste 
graphica, cujo de:Jenvolvimontu é constante de Minas, sujeit~J. provisoriamente á admi
e vae ser agor<\ mais con vonioutemente en· nist:·açãu oíficia.l. Das est.radas enca.mpadas 
caminhado em virtude d~ preferoncia dada toi realizada. em primeiro lagar a. concur
pelo or<:amento a.o fechamento tlo.s circuitos. rcucia da. tlo Paraná, faltando somente para 
O emprego dos apparolhos modernos tem a decisão o conhaq.i~. m~o> .u~. l!-"P~. proposta. 
sido augmonta.do conforme h a p:lrmi ~tido o apresentada ,O..!l · e~~t iô~·~ ~~~~V'Milonte c 
preparo do pessoal, já estando providas <lo~ conforme n.~~êoAvoni nems"-de foa.da caso, se · 
mesmos as estações chefes do extremo tJul. rã.o arl'l.llldadã&·aa domais o corivertidorL oro 
Vão ser iniciadas entre Ma.ngat·atiba. o Ilha definitivos ':oà1 a.rl'o!ll~ nontos provi.So~i~sf; 
Gm,nde as communioaçõe.s pela telegt·a.phia oJmo p1·c~~~~ta a 101 VIgonto. .. ,; 
marooniana., experiencia de que é licito es
perar sagu1'a e gra.nilo vantagem, a.ttentas 
as irregularidades do cabo submarino, que 
liga. aquelles dons ponto;;, e seu elevado 
custeio. 

C'OltREIOS 

Os serviços pos:taes serão remodelados op
portunamente em vh•tudo da. reforma ali to
riza.da. achando-se desde jã assentado, como 
medida. que permitte il• preparando pessoal 
para, os Ci\rgos superiores, o aproveita.mento, 
sem excepção, para os de administradores e 
sub·administl'adores, de funccionarios do pro
prio Correio em com missão. 

O serviço deencomm€nda.s postaes cons.titue 
objooto de continuas solicitacQos ,de. paizes 
amigos e sua execução oompl~~::sõ depende 
~n. concessão de pessoal e credito necessarios 
a. ampliaçã() conveniente, 

o Governo teni : aci(;íU~~nhado. ~o~·B'olici~ 
tud[) os tristes atreitos da --secca ao noríc, 
agindo de modo a ap1·oveHar os recursos de 
que dispõe com a maior atHoacia. possivol. 

Além das providencias a que já me referi, 
foram organizados os sorvioos de con
struoção do pr.>longamento da. Estrada de 
Fe n•o do Ba.turitó,no Ceará, onde continuam 
tambem as obras de irrigação do Açude de 
Quixadá, e foram encetadas com vigor as 
obras do Açude de Aeara.hll-Mirim, bem 
como os estudos definitivos para acu~gem 
do valle do Acarape. . . . . . . . 

No-Rio Grande do. Norte está. iniciada a 
oonstruccão da. línha. ferrea. para o Cea.rá.-Mi· 
rim por uma. commissão incumbida.. ~gual· 
mente dos imprescindiveis estndo!l de ;uma.: 
linha. de penetração e dos estudos e execu9'ó 
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da.s obras possives de açudagem. As in
strucoõos que acompanharam a ot•ganizaç.-'io 
de cada um <lesses SCl'Viços Jeix[Lm bom 
claros os intuitos e o interesse do Govemo 
em attender á situação dolorosa dos nossos 
oompa.tríotas que vivem nas regiões M.~u-
lada.s. · 

Estão dadas a.s providencill.s para a con
stt•ucção de linhas telogra.phica.:; naqncUc5 
Estados e no da ParahylJa c seríi. apL·uveüada 
nestes e nos demais in te l'e~sado.; q u:.tlq tHll' 
opporttmidada de augmen1.a.r tra.balho que, 
a um tempo, attenda melhor ao futut'u e 
attenue as condições do presente. E', entt•e
tanto, ·da reflectit• na. impratica.bilidn.de de 
()bsta.r por comploto o abandono cios laros, 
dada a impossibili<lade material do roa.lizat• 
obras em um interior paro. ond~ se pl'ecba.
ria começar conduzindo a agu<~ indisponsa.
Tel ás tropas que o tive~sem de a.tra.vc~sar 
com o pessou.I, ma.taJ·ütl o l'Oam•sos noooss~
rios, sem contar que os açudes ora constrm
doa nã.o ~onstituiría.m recur>.~o a.!gum á falta 
de chuvas e apenas esperanças para futm·o 
melho1•. 

Pàra attenuar os olfl~itos dest;1 sitnação e 
dolnevit~vel oxodo a que <lá logar, foram 
1;eduzídas as tarifas de transporte de mcl·
cador·ias, inclusive a ttgua, nas vias ferrmts 
como a. da Bahia, ondu, IJcrn corno na. rêde 
da,' Great Westm·n e outr•as, o Governo al
canço·u transpor~o g1•atuito p:tra os infelizes 
retirantes. A agg1omemção destes nos portos 
de· ma. r foi mo ti v o para que o Govu1•nu dê;_; se 
ás obras do porto <lo Nat<Ll maior de,;envolvi
mento. torna.ndo-so, porém, apezar dbsso, 
impossível attendel' em curto prazo lLU 
numero dos quo prcois:tvam de amparo sob 
a. fôrma. da traball10. A' visttL l.lcste f,wto o 
de accôrJo com o governo desse Estado logo 
após as primeiras chuvas, quo infelizmente 
cessa,ro.m, fol'<Llll fol'nochlos recm•sus aos quo 
. pretendiam regressar ümnc.liatam.mto a 
seus lares. Accenmando·so, outretanto, o ila
gello da. secca., o Govel'UO pl'OCUl'OU eviG:tl' as 
deploraveis consequencias que rosultam da 
~glomeração ~o_ miUtar~s de pessoas em 
tao penosas condtçoes em ctdadea de ppquena 
populaÇão e 1-ecursos esgutüdoa. ProcUl'ando 
aon"ciliar a. noca:;sidade dessa, medida com a. 
vontade dos pruprios retirantes Jol'í1m os 
vti.poioes do Lloyd autm•iziLtlos a transpor
tal~os para o no1•toe p:.tl'a o sul, onde os go
vernbs locaea lhes toem facilit!.Ldu coll.Jcaçào. 
SOUL(o~lhes,; nesta CapUa.l, foi;necido agasalho, 
vêstu"'I'lcf o n;fimento pelo Gov~rno Federal. 
f:leií'd<fin!lufficú~nte O 'tl'il:nsporte !imitu.í.lo C!Ue 
os vapores da. carreira d~quolles porto~ póde 
fót•il.~'"'i'; ' foram fràtadofl v~ pores cspeeiacs 
pa,l;ai ô rmo.s mó 11m; ·provi dos de réoui'so.s· me~ 
diltôs e odtrds :ri<'cessarios á. saude e possivel 
oominodidâd~úio' trangporte. · 

' :}::."J-!:!:'!:1~ ~ - ~:~~ . . . . .. . 

l'ORTOS 

Declat'ei na minha. ultima mensagem que 
rcconllecia a Ut'goncia de se·rem encetadM 
as obras do Porto uo Rio de Janeiro. 

De accôrdo com o vosso voto, o Governo 
fez el<tborar um prvjecto oxclnsivamente in
spit'a.Llo no putHo de vist,a, dos intere.::~ses ge
t•aos, e, Ltma vez appeuvado, cuidou de dar· 
lhe immeJ.ia ta execução. 

Para cs:cJe tlmloram c JntractarlM as obt•as 
d<t muralha., aGm-ro e dragagem do porto, 
fisc,tlizada.s por uma commissão a quem ca.
l>ern t1~mbem funcçõe;;: aAministra.tiv;;s, in
cumbitla como está de project:J.r c do ren.liz;~.r 
os domais serviço~. 

Forr.m inaugurados os t r al.Htl!tos da. Ave
uída. Contml, os qua.es com os do Cana.l do 
Mangue,. em ittlcantt1.do estado, constituem 
obPas complementa.ros d<ts do JJorto, necc~
:,;al'ias ao tr<Lfogo entl"c este o a. cidade o 
ta.mbam as de dt•aga.gom. que se vao faz!mdo 
com regulal'idado, continuando a ch!lgar o 
mrünría.l <tvultado q ue o S;Jt'viço recfama. 
Nesta.s olmts consign<t o Governo com desva~ 
nccimento o apoio que Lom tido da opinião 
publica o particulariza o que lhe teem pre
stado os proprletn.l'ios o inquiliuo;;J de todas 
as mLcíoualidades. 

Adoa.utado vac o us~ur.lo de um projcct o de 
melhoramento tlu purto du Itucife, de cuja. 
execução e.~pero om breve tra. l;.tl..r, por quantiJ 
umD, Yl'~ I'Lmlizado o uo Rio d!J Janeiro, a. 
constt'lwção daquo!Ie impõc·se em consequen~ 
cia da respectiva situaçã.o geJgl'il,phica. 

O eontt'acto do porto da. Bahia. está sendo 
estndado P<~ra a revislio que autorizastes, 
afim de facilitar a. const1•ncção das obl'as, e o 
do P<~r<L pende de estudos quo ponham a sua 
roa,lir.n.oão do accôl'Jo com a saluta.r díspo
siç;io do Ol'ç<tmen tu vigente . 

Aca.I.H~ d~.: rcgrosõ3ar Jo snl o funcciona.rio 
iucuml.lhlo de inspucciono.r os serviços da 
barra úo Rio Gr;mde c as sua.s observações 
confirmam inteiramente as vistas da admi
nistl'ação no tocante u.o se1•víço quo aiii se 
elfectua. A emca.ch~ deste não pa.rece mais 
llUvidosa sinào porque a insufflciencia. dos 
recul'sus conceJzdos amma!m,mtf1 não se 
compa.,Iflce com o andamento hidispensavel 
a. ubra claquella na.tmeza. . " i regularização 
do ca.nal int.m·ior e a construcção do molha 
em and;\monto devem ter impulso que torne 
scnsivel a. sua off:.caci<t, pi.ira o que s erá. 
necossart.t a. cTt>.ação de recursos especia.es 
que habilitem o Governo a. 'il<Lr âquella. 
adea.ntad<~ regE0 um boncficiq -·a. g_ue i~m 
incóntesta.vc>l dit'Gíto. · · · · 

Os porto"' a.e Samos e d!}Ma.nãos continWtlll 
com regulal'idade progredindó rios seús t~a· 
balhos c' servindo ao commereio. 
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AGUA 

Tem tido sensivel melb.ora. a organização 
do serviço de abastecimento de agua. a esta. 
Capital, pelo estabelecimento de novas 11· 
nhas de ligação como a dos suburbios, hoje 
reO'ularmento abastecidos e com as de ontros 
po~tos da. rêde, especialmente os elevado!:!. 
lniciou·se a revisão tias pennas de agua, em 
geral 1n·ofundamente viciadas, e a con· 
strucçã.o de nova~> ca.ix.as, começando pela 
do castello; o proseguiu-se na. do reserva· 
torio du Engenho de Oontro c a. revisão de 
rêde ge1·al. Dos estabelecimentos publicas e 
dos particulares está. sendo exig.da. a collo· 
cação de caixas indispensaveis emurn serviço 
que ttinda n~tO pótlc SOL' con~iuuo. Entre· 
tanto, a des,Peito destas e de outl'as muitas 
providencias tcmdenLes a. molhor aproveitar 
e ma.is igualmente distribuir a.a.gua capitada, 
a ultima c l'econte secca., a maio1• que n.tê 
hoje temos registrado, mostrou com eviden
cia. a. necessidade do a.ugmontar o aba.steci· 
mento, que lltt basti.l.ntes annos não é refor
çado. Cuidl\d.osamento estudadas as (.líffe
rentos llypothoses, foi preferida a. capitação 
de cachoeiras já de prvpl'iedade do Govel'no, 
com uma. capacidade para um supprimento 
que permittirá. satisl'~\zer ás necessidades 
crescentes da. população pelo tempo indíspen
sa.vel á. rc<\lizagão do outros. 

ESOOTOS 

A imipecção do tcrviço do esgoto cstâ. 
:,;ando feita minuciosamente na rêdes gera.es 
o domiciliares, nr~s ctu;a:,; de machinas o nas 
dcma.is dopendonci<tt~, de modo a. cou:;tituh· 
ba.se segura. pn.ra a serie de }>rovidcncias que 
vão ser tomadas. Fig'Ul'a. entre estas as que 
decorrerem da~ moditl.Mcões quo estão fa.· 
zendo na cidade, o sobre toJa.s a do «JsgottL
mento fóra da barra, medida imprescindi vel 
á salubridade dos ta Ca.pi tal. 

ILLUltllNAÇÂO 

Devem ser em breve iniciados os ser•viços 
para. <L Illumimi.ção electrica. da. cJüade, do
pendendo apenas de estudo di\ Inspectot'ia. 
tia lllumina.ção a approvação do respectivo 
projecto. 

FAZf:NDA 

As repartições de fazenda resentin.m-se , em 
geral, da. falta. de funccionn.rios, que rleter
mioa.va. grande a.trazo na. maior parte dos 
aorviços. Tem dahi resultado a. impontuali· 
dada do Tbesouro na. confecção dos b:tlanços 
definitivos da. receita c despeza. da. Repuolica 
e o enfraquecimento du. 1lscalização de suas 

l'endas. Attendendo a, essa necessidade, vo
tastos as leis ns. 1,177 e 1.178, de 16 de ja.
neil•o ftndo, providenciando sobr~ a reorga. 
nizaçã.o do Tlwsouro, Casa da. Moeda, Rece
bed.oria. e Delegacias Fi.scaos. Com o resta
belecimento di1 2 .. Sub-Dircctori<t. das Rendas 
Publicas c 3a da Contabilidade ficou u 
Thesouro em condições de attender, de 
pt•ompto, ás exigonci~s do ~er·viço publico, 
habilitando o Govorno a a.p!'eciar zmri passu 
o movimento d;~ t•ecoita e da. despeza. 

A Casa da. Mooda, com al:l alterações dccre· 
tadas, vae entrar em phase do melhor func
ciona.mento. Para <õ execução da. lei n. l, 177 
foi expeliiúo o regulamento que b ~tixou com 
o dect·eto n. 5.Hm, d,, l7 de março ulttmo. 

A Roccbcdoria do Rio de Janeiro achava.· 
se ta.mbem em contlições preca.rias, tendo o 
decreto legisla. ti v o n. 1.178 adopta.do as pro· 
vi<loncíi.l.s que se tornavam indispemnvois :i, 
sua. reorg-anização. Para ser a lei executada. 
na. part.e l'ola.tiva aos lançamentos dos im
postos do ~nrltt:;trias o pt•ofis~::õos c pcnna.:~ do 
agua, foram expedidos os rcgnlamontos au
nexos aos doorotos ns. 5. 141 o 5.142, de 27 
de feVOl'Oiro ultimo, dependentes de vo:;sí\ 
approvação quanto ás pen[],:> estabelecülas e 
elevação das taxas. 

As delegacias flscaes mJihorara.m conside
ravelmente com o augmento de pessottl e a 
restanraç.ão dos Ioga.res de contador, de pl'O
curad'oi· fiscal o da junta de fazonda.. A cx
periencia de 50 aurws era ba.sta.nto para. 
demonstrar a. necessidado da permanench 
destes orgãos da. a.dmiuislra.çüo local, que 
de:mpparocorn.m com a ox~incção da.s an• 
t.igas thesoural'las de fawnda. Para. enca
recei' o seu resLabelecimento, não era no
ccSBtlrio mais do que ter em vi.;ta a des· 
organização comph~ta do todos os serviços 
de fiscalização e contu,biltda.d.e quo se operou 
do 1893 a 1903. 

Convem que autorizeis a revisão do rcgu
Lamcuto pal'a a arrccadaçáo dos impostos de 
consttmo c do selio, alterando-se com rela.ção 
ao pl'imeiro a lei n. 641, do 14 do novembro 
do lt!99, principa.Lmento nu. pl\r~e quo dizres
peito ã imposição de multas o á l'Otulagom 
do:i productos da. industria. nn.cional o qüC 
providencieis solJro as PeliJrmas quo estabe
lecem novo regimen para as Collectol'las l<'e· 
deraes c Uaxia.s Economicas. Como so acham 
organizarias, estas cuíxa::: vão absorvendo 
lentamente as economias particulares, que 
poderão aliás ter util applicação sem onera1• 
os cofres publicos, jâ devedores de somma. 
consideravel proveniente des:ses depositas. 

De accordo com as v ossas a.uwrir.ações 
fora.m expedidos decretos regulando o func
cionamcn t1> . das companhias de · seguros . de 
vida ma.ritimas e terrestres; nactonaes c es· 
trangeiras, o serviço das loteria_S f~iier{Ws e 
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e.".it[LdUiL~. a escr.ipturaçâo de empl'Cstimos 
do cofre de ot•plü'tos e foi orga.uizado o Co
digo t.le Con ~'lbifidado, submo~tido (Í. vossa, 
approvação. 

g::Ha.ntlo oJ•ganizado administr<~tivamente 
o torl'iwrio elo Acre por furça, do decreto 
legislatiVO n. I. 18 r. ele 25 de fevet·eit·o deste 
anno, providenciou o Govol'ITo wl>rc a suu. 
a.Jministt·acã.u fiscal, ct;oa,ndo mesas de ren
das e postos /i$t;!l~.t no::; logu,1·es ropu t.a•1os 
mais conveniento::l aos interesseiJ da Uuião. 

;/ !HTUAÇAO ECONOMICA. 

~ Apozn.r elas diHiculdades com que tem lu· 
í' ta. do a Ja voum, ~ã.u dignos de a. preço os 

_(lllumentos que temos pal'a ajuizar da ~ituação 
cconomica do paiz. 

evHaudo o3 prejuizo.s que ~oropre dP.corrom 
das oscillações bt•uscas e frequeoics. Esse 
l'Osultt\do tem sido conseguido com vanta
gem para o credito publico e para. o com
mcrcio. A carteira do desconto tem feito o 
possivel par<\ a.ttonder â:3 necessidades mais 
urgentes da praça na. medida dos limitados 
recurso~ de quo dispõ'l. . , _ 

Nt~ liquidação da conta antiga da emJssao 
de 121.845:0008, em apolicrn! .de 3 o/<>, foram 
x·esga.ta.dos a.té 25 de abril do cor1•ente anno 
72.076:0008 o proseguo o re3g~te sem int'?l"· 
mitencía, mas confo!'me as mrcnmsta.ncw.s 
do mercado fle titulas. 

O,; meios de . qne dbpõ l o bauoo 8ão evf
dentomente insutncientes para Imprimir· ao 
movimento ecooomico do paiz o impulso que 
tora p.tl'a dosejar. 

S!TUA(:AO FINANCEIRA 
Ol! algarismos definitivos opre~cntaclos 

pela. Reparti\'i'í.o do Esta.tistica CommcJ·cin.l, 
rela.tivos a.o anno de 1 U02, dii.o o Sf~g11int.e / . 
resultado: · / A rcuda :.1.rreca.thda. em HJ03, jã. escriptu-
E p t ç- ( ·n 1 · ra.rla. no 'l'hesou ro, foi conl't>nne a &ynopse 

xmoert· a111.a~ ) 
1 c 1151 \'C a. des~e exerci cio do 27.79 I :682$2:.1G, ouro, e 

u.. _?a. • -" • • ·~·· ·: .. : 730 · 583: 32~$000 128.378:796$649, pa.pat. 
lmporta~ao .( Inclu.l \c <~ Addicionadt\ a cs:>es a.ls:arismos a. rendt\r lnet .. IIzca J 49~.S~-J..·032.-::ooo ~ "' '· · · • · ·. · · • · · - -- ·~ ainda. nã.o e~cl'ipturada., mas já conhecida. 

Os tludos a.inda incompletos l'efcren&es a pelas demonstraÇÕtlS mensaes rcmcttida.s ao 
19J3 são 03 seguintes: Tlwsom·o, na impoL'tancin. de 15.918:881$845, 
Expot•taçi'ío ( inclu.Ü''C a orH'c), r. 120.221 :Z92.~87B, papel, a do 
mo'all'c~ ) 7 • I. 704.·S·.lr::_::.OOO 5U0:344S50i:1, oueo, o 3. G71 :?00.~:380, piLpel, 

' 
1 

"' • • • • • • • • • • • • .. ~ c;\lcula.du pa.ra o tt•imestro complornont:J.r e 
Importação ( inclu~i v c a nn.is o sn.l•lo ont:e l s recebimento~ c as cn· 

mct~llica.). •... . . . . . . . 498.03,1 :39~$0fl1 tt•ogas dos depo~ítos, já. apurarlo na S'>mma 
O movimento geral do commoPrio ex- de LI .1~61 :i l J$[)K8, papel, eleva.r·se-ha a a!'re· 

terior t~vJ, em I 903, um augmcnto de ea.daçã.o em todo o exercicio l~ 44. 300:!f08$5B9, 
1.4.250:822$ sobro o do anno anterior. ouvo, e 264.1 33:004.SB93, pa.pol • 
. Et•a do rccebt· fliiO diminuísse o valor th A ro~etta get·a.l ú.a. Repnblif',a foi, pela. lei 

o~tportaçã.o, á. vi~t:.~. da b<~ixa do cJ.fú, m:ts o n. !)5:!, de 20 de do:r.embm do Hl02, orçada. 
anuo encurrou-se !~prcsen~:~ndo um excesso em 40.9ôi:942.,, ouro, c 245,488:000$, pa.pel, 
da 6.G9~: t5:J$ :;obt·c a exp.Jrt:l~ão do morca- exclnitlus 2.530:0)0$. não arrec<\datl.os para. o 
!lori1l.S om 1002. A dimi uuio;ã.o no valor do -serviço da obras ue melhoramont•J uos portos 
ca1'6 foi cubcrtu. com abundancia pelos a.Hos nos J!::stll.Llos. 
pr·eçoi-l.alcanc;a•.los pela. oorra.cha.. Compat•ados estes algarismos com os da. 

A itnpJr&u.ção de 1903 hmbem a.p1•osent:J. receita arrecadada, verifica-se um augmento 
um accrescirno do li .2!4:,108$, comparado a fa.vot· do cxct•cicio de 1903, de 3.332:966$580, 
com o valor tbs merc'tllol'ias importa.rlasno ouro, c !8.ü45:0 J4:)893, pa.pol. ·· 
anno a.nter•iot•. A despeza vota.da por aquclla. lei, ex-
. O valor da. e"porbção do algodão, cuja cluindo 2.530:000$ não despendidos para. as 

cultura. vae sondo recommenda.da "COtn em- ol!t·as do melhoramento dos portoa nos Es
penho aos agricultot•es, excedeu ao do a.nno ta(h,J, foi do 41 . 390:062$834, ouro, e 
anteriot• om 2.320: OOD$, apezar do haver 241. m2:545$195, papel, algarismos osses qua 
uma. diminuição de 3.9UI.Btl3 kilog1·a.mma~. so elevam respectlvamente a42.981:127$881, 
dovlda ti. sueca que ~om assolado a região ai- ouro e 2ol.I98:959$733, papel. com a dospeza. 
guúooira do UOl'te e compensada polos altos de · 1.582.065$047- ouro, e 39.266:414$238, 
pt•<Jços alcançados .uo merca.do. Tem augmen· pa.pel, feita po1• conta de crcditos elttl"..LOr· 
ta.do íL OXpOl'~açãO do lUU.Dganez C UillÜllUiÚO, dinarios, e8}3E!Ci3.CS Ô f!Uplemeotal'OS abOl'tUS 
infelizmente, n. do assucal' c fumo. dentro du exerci cio. · 

Continua o Banco da Republica a pt>estar ·Comparada a deapez;t" l'ealiza.da com a 
os Sí.wviços qae lhe pm•mítb a sua conati-· receita. arrecadada vc1'ifléa~s~·um saldo de 
tuição actua.l. A carteira de cambio tem pt·o· 1.319:780$708, onl'o, ··c úmâ~ oitrerença de 
our,\do ümutcr corta ostabilhlade n<t"l t<.t~:\s , 17 .OG5;P54$840, tmpel, qnc IH\ do fica!' 
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muito reduzida., aitendendo-so que não 
foram de~pendidos em su:\ totalidade alguns 
creditos votados, apresentando só o Minis
tario da Fazenda um salJo om algumas 
verbas de cerca. do 2.000:000$ e devendo 
ser o credito a.bel'to para. cus~eio de eswada.s 
de .ferro a.lq~!~iúas peh União compensado, 
em grande parte, pela. renda não contem· 
piada. nos calculos da receita.. 

Apaza.r, entretanto, do terem sidG feitas 
com os recurs JS ordína.1•ios do orçamento 
despezas de ca.rac~el' ox ~raorrlinario, algumas 
das quaes, infelizmente, não pod.rm ain 111. 
de.iappil.recer, a perspectiva daquella. diífe· 
1•ença., reduzida embora. a. pequenas propor
çõea quando fur conhecida. definitivamente 
a. reeeii:J. e apur-ada a totalidu.de da. despeza, 
proyoca a maior vigilancia. na appJicaçã.o 
das rendas, cumprindo reduzir o orçamento 
ás justas proporções da. arrecada.ção e eli
minar por completo todas as autorizações 
quo nã.o couberem dentro de suas forças. 

Foi de 33.080:002$ a arrecadação, já. co· 
nhecida, dos impostos de consumo, no 
exercieio d.1 1903, ou mais 420:082$ do que 
a. orçada. pela loi do orçamentG. Esse au· 
gmonto deverá. ser maior, pois não se acha 
ainda. olassific'ida a ronda de grande nu· 
mero de eollectol'ias. 

Quanto á arreoa.Uação do correu te ox:er· 
cicio, a. Direetoria. de Rendas do ThesoUl\J 
calá. informada. que a renda. das P.lfandegas 
da. União no 1° t1•imestre foi de 53.0~6: 178~. 
sendo 11.465:850$, ouro, e 41.620:3~8$, 
papel, ou mais ~.307: 148$ do que a de igual 
periodo de 1903, sendo em ouro 785:578$ e 
papel 1.521:570$000. 

O fulldo de amortização crea.do pelo de~ 
c1-eto n. 4.382, d!.l 8 de abril do IQ02, é pre· 

v o·. Jj 

seotemente constHuido po1• 17.522 apo
lice~. representando o valor nominal de 
16.731:400$, inscriptas na. Caixa. de Amor
tização. 

O total circulante do emprestimo interno 
de 1868, ouro, que a 31 de março de 1903 
era. de 6. 710:000$ está. reduzido a. 6.389:000$ 
com o resga.teopera.do até dezembro findo. 

Para. a. caixa. de resgate dos titulos, ouro, 
juros de 4~/o, emittidos em Londres para a. 
encampa.çã.o de algumas estradas de ferro, 
que gozavam de garantia. de juros e conhe
cidos pela denomiaa.çã.o de Resoission Boml:i, 
foram adquiridos, em novembro de 1903, 
titulo:! dessa emissão no valor nominal de 
€ H\5.920, á razão de 76°/ o. 

A circulação do papol-mooda., om 31 do 
março da~te anno, era do 674.400:013$500. 

A estabilidade da taxa cambial e a. cotação 
elevada. de nossos tBulos internos e exter· 
nos são signa.es tranquillizM.orcs, quB attos~ 
iam a r•egula.ridade da. situação, cumprindo· 
me informar-vos que, em março ul\imo, o 
saldo a favor do Thesouro na. agencia. ftnan
cgira. do Brazil em Londras era. 'f: 4.400.000, 
sujeito a pequena moiitteação. nã.o se com
prehendendo nessa. importa.neia os recul'sos 
provenientes do ultimo emprestimo, desti
nado ás obras do porto. 

Com estes elementos e os que ha.veis de en· 
contrttl' nos rela.toritls dos ditferentes minis· 
terios ficareis ha.bilitados para bem a.precía.t• 
o movimento dos negoclos publico3. 

Rio de Janeiro, 3 do ma.io de 1904. 

FRANCISCo DE PAULA RoDRIGUEs ALVES. 

PresiclenZe da RepubZica. 

3 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

),_ ,<i~ f··· . .' . 

tn SES$~(<füRDINARIA E'M 4 DE l\IAIO DE 190.1: 
~. - ~ 

P1·e~idencin tla~ S1•!:. Jvlio de Mef.lo (2• WceP1·esidcnle) e DliveÍI'ct Figuei1•erlo (lo Vice· 
P/'esidentc) 

Ao moia-dia procede-se á. chama.da. a que pos, Domíngtres do Castro, Fr:mcísco Ro
respondem 08 Sr~. OliYeira. Flgúeiredo, Julio meiro, R~bouças de C<trvalho, Arnolpho Aze
de Mello, Alencar euimarã.es, \Va.nderlcy de vedo, Fernando Prestes, Ferreira Braga, 
:Mendonça, Joaquim Pil'es, Hosannall de Oli- Paulino C;tl'lo:-:. Francisco MaLta., Hel•mene
voira, Rogerio de Miranda., Lniz Oornin- gildo da Mura.e~. Joaquim Teixeira Brandão, 
guos, Bezerril Fontcnella, Frederico Borges, Costa Nettu, Candido de Abreu, Carlos Ca.~ 
Eduardo studart, Sergio Saboya, Gonc~lo valca.ntí, Paula. Ramos, Abt!on Baptista, 
Souto, Fonseca e Silva, Pel'oira Reis, Paula Eliseu Guilhet•mo, Germano Hasslocher e 
e Sllva, Walfredo L3al, Abdon Milaoez, Bri- Alfredo Varela. 
cio Filho, Pereira. de Lyra, João ViekL, Es- Deixam de comparecer com causa partici • 
mera.lilioo Baodeir.~, Rudt·igues Duria.~ Oli· pada os Sr:>. Paula Guimarã~:s, Thomaz Ac· 
Yoil'a Valladão, Neiva, Bulcãu Vianna, Ro- cioly, Anthoro Botelho, Carlos de Novaes, 
drigues Lima, Augu"t>to de FreiLu..1, Pl.flto Ut•b:Lno Santos, Rodr ignús Fernandes. Ao
Dantas, Paranhos Muntenegro, Eduartlo R<L- gelo Neto, Castro Rcbcllo, Leovegild.o FU
mos, Rodrigues Saldanha, Marcolino Moura,, gueira~, Vel'gne de Abrou, Alves Bn.rbosa. , 
Bet•nardo Hm·ta, Moreira. Gomes, Jo!lé Mon· Belisario de Souza, Silv1~ Castro, João Luiz, 
jardim, Galdino Loreto, Heredia do S<t, Cor- David Campish, Francisco Ber nardino, Lin .. 
rela Dutra., Mello Mattos, Nel8on de Vascon-
cellos, Sá. Freire, Americo do Albuquerque, úolphu c~~etaoo, Rudolphu Paixão, Jesuino 
Erico Coelho, Fidelis Alves, João Ha.p&isLa. Cardoso, Valois do Castr·o, Costa Junior, 

Candido RodrL4'ues, Azevedo Marques, Ro· 
Galvão Baptista., Laurindo Pitta, Pereira. dolpho Miranda., Barbosa Lima, Xavi&l' do 
Lima, Henriquo Borges, Mauricio tle Abreu, d · 
Cu.rlos Teixeira. Brandão, Paulino úe Souza, VaJie, Casaiano o Nascimento c Ve~pasrano 
Francisco Veiga, Estevá.o Lobo, Bernardo de Albuquerque. 
Monteiro, Josê Bonitacio, As~olpho Dtttra, E sem cauS<~. os Srs. Sá Peíxoto, Enéas 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro do Ruzcndc, Mat•tins, Rn.ymundo Nm•y, Aurelio Amorim, 
~ueoo de Pa.iva., João Luiz Alves, Loonol Pas::;os Miranda, Al'thue Lemos, Indio do 
Filho, Ad&lberto Ferraz, Antonio Zae<wias, B1•azil, Antonio Ba.!>tos, José Euzebio, Guede
LamounieP Gotlofredo, Caloge1·as, CaJ.'los lha Mout·ã.o, Christino Cruz, Dias Vieira, 
Ottoni, Sa.bino Barroso, carvalho Britto, Raymundo A1•thur, Anizio de Abreu, João 
·wence$láo Hraz,Padua. RezendJ, Galeão Cn.r·. Gayoso, Virgilio Brigido, Thomaz CavaJcan
valha.l, Moreh•a. da. Silva, Bernardo de Cam~ . ti, Fl·ancisco S!i, João Lo:pes, Elo~ do Souz~, 
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Trindade, Teixeira dR Sá, (\ffon:o Cos~a.. I n!co-V?S inco~modo saude, sa.uda.ções.
Celso de Souza., Jos6 Ma.rcelhno,. Ma.la.quw.s .NogHe~··a.-lnteuada.. 
Gonçalves, .Mureiu Al-vos. Cornollo da. Fon-
seca, Estacio Coimbra, Ped1·o Pet•natl,llmoo, _o Sr. Pr~sidentc -Está finda a 
Etpldio Flgueiredo, Al'Lhur Orlando, Epa.ml- lmtura do expedrente. 
nondas Grae1ndo, ltaymundo de M!randa, 
Euzebio de Andt·ado, Al'roxellas Galva:>, ,Jo- O 81• •• Julio 'le Mello - PecJ a. 
vinia.no de ca.rvalho, Fellsbello Frou·e, Do· palav-ra. 
nlin,•os Guimarãos, Tosta., Felix Gaspar, E_~u-

~ S t }) 0 ~R. PRESIDENTE- Tem a. :palavra O genio Tc>ul'inbo, Garcia. Pires, dl.. yro tas, b t 
Tolentino dos Santos, ll•ineu Machado, Hu- 00 l'e Uopu ado. 
Ihõe& M~rcia.l, Oscar Godoy, Augusto de V as- S • • 

11 Bezamat .J ulio Santos, Cruvello . .o • · .Ju~10 de :tlello (commo
conce os,. . . • , 1 G stã.o da. otdo)-Sr. PresHlcntc, ca.be-me a dolorosa. 
Ca.va.lcanf.l! V_1r1a~o Masc~uon laS, a . incumbencia, de tl•azrn• a.o conhecimento de 
cunha R.lbetro Junquell'a, Penldo Filho, v E d C . 11 ta. . . d 
1{0rn!u:des de Fat•ia, Hcnríqne SaBes, Cnm_lllo · x. 0 a . amara a w,:ws notiCia. o 
S F'lt Manoel Fulgoncio No:rumra prcma.tur~. P_:l.ssa.mcuto do um collcga. que 
• oa.res. 1M10

•. 1 A , 1 C, .. 1' Úoy Chaves' ~a.ot~ SG dt~ttogum p!lJ sou dcvotamoato ao 
Olega.rw aci_c • ma.ra. c~a • d ,ft • scrnço da. Pa.tria quanto se Jmpuoha ao no~s> 
Jos6 Lobo, Letto de Souza, Alva.ro o \Jdr· , ·t 1. , · . · d d 
valho, Bet•na.rdo Antonio. Aquino J,tibeh·o, tos~~-t o pe .ts sua~ em1oe~te~ quu.ltda es () 
Benedicto de Souza, LimloJpho Serl'a., Soares esptuto e do coraçao. (Jllu.lo bem.) 
dos Su.ntos, Juvena.l Millel', Mar~.al Escobal', Refiro-me ao saudosissimo reprcsanta.nto 
Allg9lo Pínheit•o, Victorino Montei~o, James do_ ~~ distri?to do meu Esta·lo, oS~. 01'. Er· 
Da.l'Oy, Domlng.Js Mascwenhas, D10go For- ma•1o CouLmho, cujo desapparootmonto a. 
tuna. campos Cu.1·til~1' c Homem do Carva· todos cnchou da maior surpreza, deixando os 
Jho.' seus cumpanhoil·o~ de bancada., habituados á. 

Aln•e·Se n. SCSiião. 

E' lida c som delJa.to <tpprova.da a. acta da 
sessão antecedente. 

sua. g1·a.ta eonvivcnci11, morgulha.dos na mais 
profunda magua. (Apoi •.1dos.) 

Não vaaho. SI'. Presidont~. fazar a bio· 
graphia do illustre e:oct.i nc to. 
TOd~L a. C:tmllra. pôde dar testemunho do~ 

relAvanta~ servit:os por elle prestados á. ca.usa. 
o Sr. Alencar Gnhnari'ie8 (1 publica e da correcção com quo dcsempe

Sec7'Ctal'io) procede ú. leil.ura do soguinte nhava 0 seu mandato. (Muitu bem.) 
Filho dilecto do glorlol)O E:st.ado quo tão 

Passa-ao ao cxpedionto. 

EXPEDII!!NTE 

Otflcio: 
Do 81·. Jol'go Tibit•íç:i, commnuicando ter 

assumido o oxarcicio do ca.rgo de presidente 
do J.~sta.do dos. Pa.nlo p:tra. o qual foi oloito. 
- Inteirada. 

Tetegra.mma'>: 
Thet·esina., S de maio dP. I 904,-P,·osit!fmte, 

Carilara Deputados - Rio - Apl'flsent.o a 
Y. Ex, C01'dia.cs st~.ndaçõos pela momora.vel 
1lata do hoje.- Ar·lindu NQYue1'1·a, governa· 
(lol'. - In teira.da.. 

Pal'ahyba, 3 de maio del904.-Prosidente 
Cama.ra Deputado-i - Rio- Congratulaciíos 
memoravel da.tn. l!istrJT'iCa. nossa Pa.tl'ifL. 
Jose Pe,·egrü1o, presidonte.-Inteh•a.da . 

Bello Horisonto, 3 de maío do 1004.- Exm. 
Sr. Pl'03idente Cn.ma.rn. Deputados -R.io
Congratulo· mo com V. Ex. pela. gloriosa. 
data. de hoje.- .F}·atU;istJo SaUes, pl'esidente. 
-Inteirada.. 

dign:.~mcutc rcpro~~entava, alli deixou Jo;t·mi
'~io Coutinho um nomo pol' todos roveroo
ci"do, não só pela. reotillão com qu6 sempre 
pt•ocodcu, como pelo muito que foz em prol 
da. terra na.\al e om beneficio da. bumanidil.do, 
já úomo poli til'o, já. como notavel clinico, 
quo fa.zia. da. sua. pt•ofiss.io urn sa.cerdocio. 

No extincto rcgirneu ocoupou olle posição 
sa.Uonto no saio do p:lrtido Jibm•a.l, sBaclo pot• 
vezes oleito Oepu~ado á. A!!!embl~a. Legisla· 
tiva ela Provínc.:l; e, qaando e:~uolhído oa.u
didato á. Ca.m:tr<t Geral, Olttl'emndo abollcio-· 
nish que era., ceueu, com a maiC>r abenega
ção, o seu logM a. Joa.quim Na.buco, o graodtl 
a.pol~olo d;t l'cdompçii.o dos c~ptlvos. 

Na Repuhlic:L, occupou diversos cargos, 
entro os quao;i o de Scnadur do Estado e du 
Oeputatlo Foderal, posto em que. a. morto 
brusc.~mcnto o veio colhel', e uo qual tanto 
se !!alientava. l)alo sou amor aos int~resses de 
Pernambuco. 

Limitaodo·mo, Sr. Prcsitlcoie, a ca''.l.S bre· 
ves pa.la.vrns, que p:~Uida.mento tt·a.duzem a. 
g1·<~ndo magoa. da. bancada. pcroõlmbucaoa. 
por se ver privada. para sempre d& crLte-

Minas Novas, 3 do maio de 1904.-Presi- t•iosa. collabõraçã.o de tã.o digno e leal com· 
dente Oamara Deputados - Rlo - Commu- panbeiro, requeü·o a V. Ex. que raqa con • 
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signar na acb d.oil no5so~ trabalhos de hoje 
um voto do ma1s profundo paza1• pot• tão 
luGuoso acontecimento e que, em seguida., 
se lovante a sessão. (Uuito bem; muito ben~.} 

profund() pezar pelo falleoime.ntO do ~i~~ 
rcpre;enttmta de PorMmbuco, Sl'. Ermiri& · 
Cuutiho, c de se su.;pMder om seguida. a. 
sessão, queiram se levantai', (Paula) . 

Foi unanimementG approvarlo. O Sr. Presidente- Apezar do 
não na ver na C..1.sa numero para. se votar, Designo para a ma.nhã. a. aeguinte ordem do 
vou, do accordo com OS' precedentes, consul- dia: . 
tal-a sobro a mataria. do requerimento do Elei"ãJ da. Mesa e da,s CommissõQs Per· 
nobre Deputado por Pernambuco. . v 

Os seohore& I)Ua a.pprovamo roqum•imento manontes. 
no sentido de se insarir na a c ta. ~m~~ .i' /~~~-so a sessã.o á l hora. da. tardo. 

' '~ ~t~ (lt~i~~ 
. . -~:'·\0 .. 

' {r:.···· 

-/t --------- o ·.· :}~ 
-~/ . · . .. 

2° SESSÃO ORDiNA'riiA. EM 5 DE o ~i1Go DE 190.{ 
... ... -# .· • 

H·esidencia do Sr. Oliveira F_iguci1·eclo (1° Vi<;e-PI"e~idente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada a que 
resp;.mdcm OB Srs. OliYeil·a Fjguoirelio. Julio 
de Mello, Wanderley de Mendonça.. Joaquim 
Piros, Anthel'O Botelho, Sá. Peixoto, Arthur 
Lemos, Bezorril Fontencllc, Frederico Dor·· 
goi>,Eduardo Studart, Sergio Sahoya, Gonça
lo Souto. J.t'onseca. c Silva, Pereira Reis, 
Paula e Silva. Abdon Milanl:lz, Bricio Filho. 
Pereira de Lyra. RodriguC3 Doria.. Oliveira. 
Valla.dão, Neiv<', Bulcão Vianna.. Augusto de 
Froi tas, Pinto IJa.ntas, Par<mhos Mooteno
«ro. Rodrigues Sa.ldanba, Bermndo Uort!l., 
José 1\loujardim, Corrêa Dutra., Mello .Ma.t
\Os, Irioeu Machado, Nelson de Vasconcel
los, Bulhõos Marcial, Augusto do Vascon
cellos, Sá Frt!tre, Amerlco dG Albucjucrque, 
João Baptista, Galvão Ba.ptis~a. Pe1•cira. 
Lima, Hoorique Borges, Maut•icio de A.lJreu, 
C;u·Jus Teixcim Brandão, Pa.ulino de Souza, 
Fra.octsco Veiga, Herrrardo i\lonteh'ú, .Jo.>é 
Bonit'acio, Gastã.o da Cnnlm, Astulpho Du
tra., Fraocis:•o Bernardino. Bueno de Paiva, 
João Luiz Alves, Leonel Filho, Borna.rdes 
de Faria, Antonio Z:w Lrias, Lamounier Go~ 
dofrudo, Calogeras, Ca.l'los Ottoni, Carvalho 
IWiUo, 'Vcncosláo Bt·a.z, l'adua. Rezende, 
:Mtlrelra. da Silva. Bernardo de Camp:.>s, Do
miugucs de Castro, Francisco Romeiro, Fer· 
nl\ndo Prestes, Forreil'il Braga, Paulino Ca.r· 
J~, Fra.nci:Jco Malb., Rodolpho .Mh•anda, 
Joaquim Teixeira Brandão, Costa Nc&to. 
Aqnino Ribeiro. Candido de Abreu, Carlos 
Cavalca.n\i, Paula Ramos. Abdon Baptista., 
}~liseu Guilherme, Germano Hasslockor, Ja-
mos Darcy c Ca.mpos Ca.rtior, 

Deixam de compa.1·eccr com causa p:trtici
pada us Srs. Paula Guimarães, Alencar G11i· 
ma.rãos, Thomaz Accioly, Carlos do Novaes, 
Urbano Santos, Luiz Domingucs, Rodrigues 
l~ernamles, Raymundo Arthur, Anizio de 
Ab1·ou, João Ga.yoso, Angelo Neto, LeovifTHdo 
Filguoiras, Castro Reballo, Vcrgno de A~rcu, 
Alva-~ Barbosa., Ma.rcolino Moura, Belisa.rio 
de Souza. Silva. Castro. João Luiz, Penitlo 
Filho, David Campista., Noguoira, Lindo1pbo 
Caetano, Rodolpho Pa.ixã.o, Jesuioo Cardoso, 
Va.loia de Castro, Costa. Junior, Candido Ro· 
driguos, Azevo.lo Marquos, Ba1•bos:~. Lima, 
Xavier do Va.lle, Angelo P1nheiro, Cas9iano 
do Nascimento e VospJ.Sia.no de Albuquel'quo. 

E sem causa, os Sra. Enéa.s Martins, Ra.y
mundo Nery, Aurelio Amorim, Hosanna.h 
do Oliveira., Passos Mira.nda., Rogo do de 
Mirand<~. lnJio do llra.zil. Antonto H1stos. 
Jo::1é l~uzebio, Guedelha Mourã.o. Chl'istlrío 
Cruz, Dias Vioit•a., Virgilio B1•igido, Thomaz 
Cavalcanti, Francisco Sá, Joã.o Lapas, Eloy 
de Souza., Walfrodo Leal, Tdndo.de. Tei
XP-i ra. de Sâ., Affonso Costa.. Celso de Souza, 
Jo~é Marcellino, João Vieii·a.t Ma.laquiat 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira., Morctra 
Alvo:~, Cornelio da Fonso:!a., Esta.cio Coim· 
bt·a, Pedt•o Pernambuco, Elpidio Figueiredo, 
Arthur OrlanJo, EpJ.minondu.s Gra.ciotlo, 
Ra.ymundo de Mira.nda., Euzebio de Andradot 
Arroxellas Ga.lvão, Joviniano de Ca.rvaJbo, 
Felisbello Freire, Domingos Guimarã.cs, 
Tosta, Felix Gaspa.r, Eugenio Tourinho, Gar· 
cia Pires, Sd.tyro Dias, Rodl.·igues Lima, To· 
lcntino dos Santos,Ed.ua.l'ilo &amos, Moreira. 
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Gomes, Galdino Vweto, Horedi:t d'J S•t, 
Oscar Go<loyf Erico Coelho, Fi lclis Alvos, 
Bozamat, Laurindo Pit~a. Julio Santos, 
Cruvel!o Cava.tcanti. Viria.to Mascaronhas, 
Estevão Lobo, Riboü•o Junqucira, Crrlos 
Peixoto Filho, Cal'DOíro de Ro7oenda, Ad,~l
berto Ferraz, Henrique Salles, G:\millo Soa
res Filho, Sa.bino Barroso. Manoel Fulgcn
cio, Olegario Maciel, Galeão Ca!'valbal, Re
bouças de Ca.rvalho, Arnolpho Azevedo. 
Amaral Casar, Eloy Chaves, .José Lobo. 
Leite de Souza, Alvaro de Cõll'Valho. Hcw
menegildo de Moraes, Borna.rdo Antvnio, Be
nedicto cle Souza, Lindolpho Serra. Soares 
dos Santos, Juvenal Miller, l\fal"çaJ Esc .. bar, 
Victorino Monteiro, Domingos Mascal'onhas, 
Alfredo Varela, Diogo Fortuna e Uomem 
de Carvalho. 

A bre·se a sessão. 

E' lida e sem delJate approvada a neta ua 
sessão antecedente. 

O Sr. "\N'a.nderlcy de l\•en
dooça (3" Secretm·io seru·:ndo de fo) d~ 
clara. que não ha expediente sobre a. il'les1.. 

O Sr. Lamounier GodoY.redo 
-Peco a palavra. 

O Sr. P•~osi•Jente- Tem a pala.
\'ra o nobre Deputado. 

O Sr. Larnounler Godora~edo 
-Sr. Presidente, venllo cutnpl'ir um do· 
loroso dever e ao mesmo tempo praticar um 
acto do inteira justiç~J., sohcítando, como 
solicito, da Cam:tm dos Depubdos a inser
ção na acta do seus trahalbos do um voto de 
pczar pela. mol'to do Dr • .Tosé Cup(wtioo de 

Siqueira, fLLUociJo ha. pouco tempo nesta 
Capital, JU()de.sta c obseuramentc, em ama. 
casa. de :>allJ.e. 

Es;a morLu nã!l póJo S3l' indilferente á 
RepublL:a, á. qual prestou alle relc\"a.nt.e.s 
~;c;•viços na tempo da prop:1ganda. a no seu 
porioch.1 rlc morgaoiZ·l~·ão; nã.:J póJe ser in
U.i treren ~o ao E~ta.do de Mina.s cujas tradi
ções procurou scmpro honrar; não póde ser 
indiJforente ã C<~.mara. dos Deputados por 
onrlc elle passou, dci:'!:lndo os m3.iS sa.Uentos 
ve:>~igio.~ du. sua íntelligoncia. e do seu grande 
amol' ao teab.d h o. ( Jluilo bem.) 

P1msu, p0is, iotorprctcJ.r os S(}Mimentos da. 
banca.rla mineira. (apoiados}, pedindo que na. 
acta. do nossos tl'a.balhos seja. lançado um 
voto do peza.1' pel;~ mo1•te do Dr. Josó 
Cupcrtino Je Siqueira.. (..lluilo bem; nmilo 
bem.) 

O S1·. P1•e"'idente- O~ nobres 
Depuüult.~s quo a.ppt·ova.m o requerimento do 
S1·. Lamounier Golllfredo, pedindo que so 
insim D<L a.ch um voto do profund{) p~zar. 
pelo fallecimeuto uo cx~Daprna.do por l\Una.s, 
o Sr. CilP::ll''t!lo do Siqueira., queiram so le~ 
vu.nta.r. (Pausa.) 

Fui approvado unanim~mente. 
Sondo a. or.lcm do dia- olei~ão da. Mesa. e 

da;:~ commis;ões permanente.:~ o, não ha.vendo 
nttmcro, para esse fim. vou Jesignu· a. or
d~m lio dia. pat'il. amanh& e, em segoidii.,lc
vantru· a scs~ã.J. (Pausa.) 

Designo para. am:m bã., a. seguinte ordem do 
di~~: 

E!ejção da. Mmm. c d~s commisdÕBs perma
m~utes. 

Levanta-se a. s!mão :L'l 12 horas e 30 mi
nutos da ta.rtla. 

3'L SESSi\.0 OJWINAHIA 1::\I r. DE MAIO DE 190~ 

Prc$idencia do 81·. Oliveira Fi!J!Icil·erlo (1° Yic c;-Presidclllc) 

Ao meio-dia pt•oce,lc-so •l chamad.1., a que r0i:·a. du L)Ta, João Vieira., E-.meralJínll 
respondem os Srs. O li vcil·a. Figuch·edo, Julio Ba.odcir;~. Angelo :'lt!ln, Ro lrigu3:> Do ria.. 
do Mello, Alencwr Guima.t·ães, "Wandel'loy Noiva., Ilulcã,., Vianna, PintJ D.lDt·-ttl, Alves 
de Mondonr:.a., .Joa'lllim PiL'c8, S:~ Peixoto, Ba.rbosa., Rodl'iguos Lima., Para.nllos Montc
Aul'olio Amol•im, Josó gm;cbio, F reJo rico. negr.:~, Ro lrigues SJ.lda.nh.a, Marcolino 1\loura. 
Borges, E·hliJ.l'do Stwl;u•t, SCI'gÍtl Saboy;\, ' .-: m•n;wJo Horh, ~lorcira. Gomes, Hcredia. 
Gonça.to Souto, J.'oulleca. a Silva., Poroira.. do Sá. Corrêa Dutra., ~leUo Matto3, Nelson 
R~is, "\Va.lft•edo Lca.l, Abd.on Mila.nsz, Po-1 de V:l.SCI)llcl}llos, Augn4o de Vasconcellos. 
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Sã FI'('ire, Americo de Albuqunrqu,~, Erico Do mesmo senhor, da 12 de março ultimo, 
Coelbo, .f<'i,lelis Alves, João Rw.ista., Galvão enviando dons dos a11tograpllos de cada. 
Baptist.."', LaurindJ Pitta, Pereira Lima, uma das resoluoões do Congresso Nacional, 
Crln-ello CavalcanLi, Jofauricio •le Abreu, dev-idamente sa.nccionadas, que autot'isa.m : 
Carlos Teixeira Brandão. Francisr:o Veiga, uma. a concessão de um annode llconca 
Estevão Lobo, Bernardo Montoiro, José com orJenado ao · ajuLlant~ àe estn.ção 
Bonifacio, G:.~stão da. Cunha, Astolpho Dutra., da Ja. c1ass3 da Estrada de Ferro 
Carlos Peixoto Filho. Ca1•neiro de Rezende, Central do Brazil João da Motta Macodo e 
Bueno de Paiva. João Luiz Alves, Leonel outra a abertura, do credito da 792:998$875, 
Filho, Bernardo de Faria., Antonio Z:u~arias, supplementat á verba 9" -Saldos e gra.tlfi
Lamouoier GodofL·odo, C&logera'l, Carvalho cações do art. 16 da. lei n. 957 ~,de 30 de de
llrito, \Veneesláo Bra.z. Francisco Romeiro, zembro de 1902.- Inteirada, archivando-so 
Rebouças de Ca.rvalho, Galeão Carvallla.l, os a.utographos. 
:Moreira. da. Silva, Bernardo de Campos, Do mesmo sonho r, de 2 do correntc,envia.u
Dominguos de Castro, Fernando Prestes, do do•zs dos n.utogt•aphos (le ca.da Uma das re· 
Amaral Cesar, Fet•reira Braga, Paulino soluções do Congresso Nacionl\J, devida.mento 
Carlos, Froncisco Malta, CanJido Rodrigues, santoionu.das, uma autorizando o Governo a 
Rodolpllo Mil:a.n~a. Hermen_!lgildo de Moraes, a..(ldll!rnLi._g ~(.l'~~:!-'ov. is. o. ria. mente o territorio rc· 
.Toaqmm Teuen-a. Brandao, Costa Netto, ~mtW · ~~~t~~· to tratado do 17 de 
Aquino Ribeiro, Lindolpho Sorl'a, Candid() ·nóWmbi•o O:J;o\C abrir os credi-
do Abreu, C l.l'los Cavalcanti, Pnula Ramo.~,- ~os nocessal'ios para p IJ\~lito de subsidias 
Abdon B ~ptista, Germano Has:.locher, Jamos c despaza.s de ordem mat<M~~;-e outPas, ol'i-
D;ll'cy, Alfredo Varcll~ c C.1mpos Cartior. undas.do mesmo trat:l.do.~;,l,.~~imda ; ar· 

Abrc·J;C a sossão. chiva.ndo·sa O.$ a.utograplws~· · .i:· 
E' lida o sem debato approvada a acta da. Telegra.mma. -.: ··· ~. ·t' / :_> 

SEl:iSão \l.ntecedente. Curityba, 5 d~·ma.io d.irl.90'4.- Prosidento 
p .1: Camal·a. Daprttados--Rlõ. 

assa-se ao expeu.ionte. Tenho a honra. communicar a V. Ex., para 

O Sr. .Aleneu.r Gui01nrães 
( Ja Seçrelado ) procede á. leitura. do se
gujnt(} 

EXPEDIENTE 

Officios ~ 

quo se digae levar ao conhecimento dessa il· 
lustre Camara, que em data de hoje dir igi o 
seguinte telegr.;-.mma ao honrado Presidente 
da Republioa -Saur1o cordial monto a V .Ex. 
a. quem pa:<o licença para protestar contra 
topico Mensagem apresentada. dia. 3 n.o Con
gresso NacioDal e na qual pcdo que o mesmo 
sn pronuncie sobro destino territorios adqui-

Do Sr. Deputado Angelo Pinheiro Ma.- ríd ,s laudos arbitrn.es a que tem sido submet~ 
cllatlo, communicando que. por motivo do tidos nos litigios intet·haciona.es.ll;m primeira 
molestia, não tem compa.1•ecido ás sessões logar peço venia. v. Ex. para. coniesl.ar quo 
prepa.ratorillS e !}Ue. logo quo sou estado de por· esses laudos tenh:tm sido a.dquiri'ios 
saudo o permitta, virá toma1• parte nos tm· territorios quer da.s Mis~ões quer do Ama~, 
balhos da Camara..- Inteirada.. pois esse!l ter·renos sempre pertenceram ao 

Do Sr. Doputado João Nogueira. Ponido terr.itot•io nacional e estiV'eL'am sob a. posse 
Filho, communicaodo ter necessidade de l'C- do Brazil ainda quo contestado o seu di· 
tirar-se para a. Europa, para trati.l.r de sua, roito. A' antiga província., hoje Esta.do do 
sa.ndo e lf.e pP.ssoa do sua f.tmilia, requerendo Paranâ, som pro pertenceu o torrito1•io das 

fi Missões, contestado pela Republica Argon· 
}l:-~.ra esse Im a necessaria. licença.- A' Com- tina c o laudo arbitral do Presidente Clewc· 
mi~são de Petições e Poderes. land dos Estados Unidos,decidindo o Jitigio a 

Uo Sr. lo Secretlrio, do Senado de 26 de favol' do nosso paiz, accentua. clara .e positl· 
fevereiro ultimo. remettendo um do:; auto- va.mente o caso. Os territorios das Missões e 
gra.phos da. resolução do Congresso Nacio- do Ama.pâ não se incorporaram ao patri· 
nal. ji sanccionado approvando, em todas as monio da nação em vista de arranjos JDter· 
suas elausul:ua o tra.tar1o assi(7nado em Pc· na.cionaes, como declal'a a. Mensagem de 
trupJli~ a. 17 de novembro de 1903, pelos V. Ex.., mas continuaram sob domínio o 
plenipotenciario~ llo Brazil o da. Bolivia, pusse do Bra.zH, som contestação pelo reco
modilicando, mediante permuta. de te1•rito- nhecimento da nosso direito por santança 
rios e outras compen~ações a linha divisaria. de arbitra"'em intemacíunal. O cha.mado ter~ 
emre O:i dous pa.izes. traçada.. paio an_terior j ritorio daS MisSões, do Estado do Pa.ra~. li. 
tratado de ~de m:1rço de 1868.- Inteirada, sob meu governo, esteve sempre spb JU:
arcbtv3ndo-se o autographo. risdicção .paranaense, quo1• no Iznperm quer 
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na. Republica. e a. elle não ca.be positiva~ 
mente a. situação juridica. que a. Mensagem 
assigaala., ao momento de ser promut .. 
gacla. a Coostltufçã.o da Reprrblica. O 
uJtico tenitorio accrcscido por arranjo 
internaeional ao patrlmonio da nação foi 
o do Acre, oro virtude do tratado de 
Pet.ropolis com o govorno da Bolivia., 
Si a V níão, como diz a. Mensagom, t&m tfdo 
gra.odes onue com a.s nossas quostõos de limi· 
tas, ê porque só ella. póde l'einvindical-os, 
quando contestados, pois l! quem tem auto· 
rid&.de internaaional e póde fa.zol-o, cabendo
lhe assegurar a inrogridado do territerio na
cional. Poço a V. Ex. quo releve o protesto 
que ora. !a.ço pa.ra resguardar os diroitos do 
Estado tiOb meu governo c a.indn. m·~is o d'3 
lavai-o ao Qonhecimento do Congresso Na
cional, ao qual foi d.irígida a. Mensagem de 3 
do corrente. 

Saudo n. V. Ex. a. quom aoseguro olovada 
estima o distincta. considora~ão. -.;. Vicente 
Machado, presidente do Estado do Para.ná.
A' Commissao de Constituição, Legislw;ão e 
Justiça. 

O Sr. Pre•idente - F..8tá finda a 
JeitUl-a do expedief)te, 

de Abreu. João Gayoso. Leovígíldo Filgueiras. 
Vergne de Abreu, B0lisa.1·fo de Sou:t'l., Silva 
Castro, João Luiz, Penfdo Filho, Dal'id Ca.m~ 
pista, Nogueir<L,Lindoipbo Cae~no,Rodoipho 
l'aixã.o, Jesuino CarJoso, Va.lois de Castro, 
Costa Jtulior, Al'nolpho Azevedo, Azevedo 
Marques, Xavier do Va.Uo, Ang&lo Pinheiro. 
Cassiano uo Na.scimento o Vespa.sia.oo de Al· 
buquerque. · 

E sem causa os Srs. Raymundo Nery, 
A1•thur Lemos, Antonio Bastos, Guedelba 
Mom'io, Christino Cruz, Dla..~ Vieira., Virgílio 
Brígida, Thomaz Caya.lcanti, F1·anaisco Sá, 
Eloy de Souza,, Trindade, Teix0ira. de Sá., Aí· 
fooso Co~ta, Celso de Souza., José Ma.rcelUno, 
Bricio Filllo, Ma.laqutas Gonçalves, Moreira. 
da Silva, Cornelio da FonsP.ca, Estacio Coim
bra., Pedro Pernambuco, Elpidio Figuelred.o, 
Al-thur Orlando, Epaminondas Oraciodo, 
R."Lyroundo de Miranda, Eussbio de Andrade, 
Arroxallo.s Galvão, Joviniano d~ Ca.rvalb.o, 
Felisba1lo Freh·P, Domingos Guimarães. 
Tosta, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Oar· 
cia Ph·es, Sat}'l'O Dias, Toluntino dos Santos, 

Si não houver quem quelra usar da. pa
lavra na hora do eJtped1ente, passarei á. or
dem do dia.. (Pa~sa.} 

ORDEM DO DlA 

José Monja.rdim, Bulhões Marcial, Oscar 
Godoy, Beza.mat, Julio Santos, Henrique 
Borges. Paulino de Souza., Viriato Mascare
nh:·,s, Ribeiro Junqueira., Henriqlle Salles. 
fumillo Soal'es Filho, Ma.nnel Futgeneio, 
Eloy Chaves, José Lobo, Leite de Souza, 
Alvaro de Cal'Valho, Bernardo Antonio, Be· 

. necdito de Souza.t Juvena.l Miller, Marçal Es· 
cobor, Victorino Monteiro, Domíngos Mas• 
carenhas e Homam de Carvalho. 

ELEIÇÃO IM. MESA 

O 8r. Pre•iden:te - Nã.o havendo 
ainda numero lega.! para se pl'<Xleder á elei
ção, suspendo a sassão por 20 minutos, n.ftm 
de agua.rdarmos o compa.t'ecimento de mais 
alguns Srs. Deputados. 

Suspende-se a sessão as 12 horas e 40 mi
nníos da. Q.rde. 

ComJarecem ainda os Srs. Paula. Gui· 
ma.râes, Hosanna.h de Oliveira., Passos Mi· 
randa., Rogot'io de Mit•n.nda, Indio do Braztf, 
Luiz Domingues, Bezer.ril l<'ontenolle, João 
Lopes, Paula o Sílvl\, Oliveira. Vn.IIadl.to, 
Castt•o Rebello, Augusto da Freitas, Eduardo 
Ra.mos, Galtlino Loreto, Irineu Machado, 
Franois<'-o Bernardino, Adalberto Ferraz, 
C<~rlos . Ottont~ Sa.bioo Barroso. Olegario Ma· 
cieJ, Padua · Rezende, Elyzou GllUhermo, 
Soares dos Santos, Da.rhosa. Lima o Diogo 
Fortuna.. 

Deixa.m de comparecer• com causa ptn•tici· 
pada, os S1•s. Thomoz Accioiy, Enéas Mar. 
tin!f, Carlos de Novaes, Urbano Santos, Ro
drigues Fernandcs,Raymundo Arthur, Anizfo 

Reabre-se a sessão á. l hora. da tarde. 

O Sr, Presidente- Achando-se 
ptesontes 112 SrJ. Deputados, rea.bro-~e a. 
aotaã.o. 

A ordem do dia ê a. eletoão d&.Mesa- e 
va.e-se proceder, nos termos do Regimento, á 
oleiç..'\o do Presidente e dos Vice-Presidentes. 

Vae•se proceder á chamada.. 

O 8r. Alencar GulmarAes 
(1° Sec1·etmio) procede a cbamada. 

ELEIÇÃO DA MESA 

Para Presidente: 

Foram recebidas 112 cedula.s, que aput•adas 
dão o seguin to rcsul ta do: 

Votos 

Paula. Guimarães......... 102 
Julio de Mello ..... :...... a 
Alfredo Varella ..... ·..... 1 
Francisco Veiga,......... 1 
Oliveh•a Fjgueiredo ••• ,, . : I 
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Esmeraldino Bandeira. • . • • 1 
Cedulas em b1·anco. • . • • • • • . 3 

112 

O Sr. Presideni;e-Procla.mo Prc
sidenoo o Sr. Paula Guimarães (reeleito) e 
convido S. Ex. a. vir occupar a cadeira tia 
p1·esidencia.. 

(O Sr. Olit>eira Figueiredo deia:a a p~·esi
dencia, que é OCCtlj](IU(l pew s,·. Pattla Gui· 
marães (p1·esidentc e lei to). 

O Sr. Paula Guimarães (assu
mim1o a p1·esidencia; movimef!to de attenção) 
-Subo a e3ta cadeira . senho1·e.s, sob o influxo 
unico do sentimento do dever, não me t.endo 
até hoje df'.svairado a meote fumos de vai
dade nem a.mbiçô~s descabidas. 

Volto a. oceupal' o posto que me designastes 
na sessão passada., em obedieonch ao vosso 
voto, que nã.o attcudcu, ontão, ás c{lnsidera
çõos quo vos foram adduzid<~.S, nem quiz 
ouvir agora. obscl'Vações ft·a.nco.s, expendidas 
sem refolhos bypocr1tas de falsa moJcatin., 
inconciliaveis com o meu caracter. 

Tenho nitida a. noção d:\s arduas x·o~ponsa.· 
bilidades deste cargo o a.ntevejo, em vi~ão 
clat•a., as difO.culdadcs o obices do uma jor· 
nada trabalhosa. 

Encaro, porém, set•enamcoie a. situat,\[O, 
:preliba.ndo ama.rgr1ra.s inavít<Lveis , certo de 
que vos anima. o mesmo 13$pirito do conci
liação, tolora.ncia o gonet•osidade quo vos 
inspirou quando, pela. :p1•imeira voz, olcvastes 
á mais alta posição destn. Casa «quem sempre 
pr ocurou, no acccso das luctas poWicM, ser 
calmo, moderado e justo quanto possivel,_ 
a~mndo, ~em quebra da fi rmeza. do suas con· 
vtcçõea, as opiniões oont1·arias, que sempro 
julgou tão respoit ·,veis como as suas pro· 
prias.:. 

Soa.m ainda aos meus ouvhlos, senhores, 
os a.pplausoa com que acolhrstes as palavras 
que proferi, justa.men te ha um armo . 

Que não me desviei da linha traçada destle 
o inicio da. mtnh\\ vida pulllíca., prova-o esta 
reelelçãotpara. que contribuiates com honrosa 
oxponta.neJdade, ante a qm\l me curvo agra
decido . (Jlfuilo bem.} 

Questões de alta releva.ncia. já. cnca.mi· 
nhad~ umas, outras que devem ser ioieiadas, 
impõem·.se ao vosso estutio, á. espera. \le so
lucão definitiva. S01•ão de certo debatida.:3 
com a maior proficiencia, solicitudo o z~lo. 
sem p.rejuizo, entre~nto, da mais importante 
das funcçõe~ que Vús competem, · qual seja 
a. do \raba.lho orçamentario,discutido a. t empo 

Yol. li 

de ser11perfciça.do pelo confronto das opiniõas 
nas duas casas ••o Congresso, e\·ita.das ineon· 
venientes precipitações de ultima bora.. 

Pa.ra rugular1daJe c norm aliuade dos tra.
baibos, não deve ser esquecido o projecto de 
l'eforma. (lo Regimento, o!ferecido pela Com ... 
missão de Pollcia, no anno passado, no in· 
tuíto de se conseguir uma lei interna tendo 
regras fixas o p1•cmi~as, não dando margem 
ao arbitl'io das interpretações vo.•·ia vets, 
orinndt\S das disposições autinomicas do 
actual Regimento o de praxes dcsoncon
~rarlas . 

E' grande c multii>la, mas não superior 
ás vo~::~a.s fol'~;~s. senhores, a tarefa que vos 
é commettida. Requer continuado esrorço, 
acurada atteoçã.o, proflcuo estudo e decisão 
promp\a. Reclamat acima de tudo, ordem. 
cond içã.t) essencial do trabalho fecundo, o 
exige o r rspe.to mutuo, a. reciprocidade de 
deferencia& no choque drui idéast que todos 
teem indiscutivel direito do manifestar li
vremonto, tendo. porém, por igut~.l o dever 
inilludi vel du guardar o decOL'o indispcnsa.
vnl ilO prestigio da representação nacional, 
que não póde, que não deve ser compromet
tida em agitações estareis o luctas menos 
di:.{nas, com perílo de tempo e sacrificio dos 
interesses da Ropublica. (M~tito bem.) 

De mim -vos digo, senhores, que empe· 
nhat•ni toda firmeza d.:t minha. vontade em 
ctt,';lprh• o meu devei' com a.s.'fiduidadc dlli· 
gentt~, imparcialidade cortez, energia calma 
e escrupulosa. observancia das prcscrlpções 
regimentaes . Assim não e:~moreç<~ a vossa 
confiança. e não me falto o vosso apolo. 
( 1lluito /Jem, mnito bem ; palmas no rect~to . ) 

Elei\'ãO p:wa. 1° Vice-Presidente. 

Foraíif~olhidas 112 cedulas que, apura· 
das, dã.o oJ t;tjnte resultado: 

1

•,:· ··0,.1,' • . F·~~~~~~ Vol0106:; J 
ry:mra JguoiJ'M6ff·:- • ~ •••• · 

Julto de Mello ........ ~ .• •• ·••• •• 1 
João Vieira. ........ ,;~; . , .. :. ... 1. 
Esmeratdülo Bandeira ~.--. ,..; ;... l 
·Em branco (cedulas) .. :~~;;.:;... 2 
Inutilizada. (cedt.Ua.)~ , , ... ;,... 1 

~· .~--,_ ' . ~'~-< 
112 

O Sr. P1·esidente - Proclamo 1• 
Vice-Presidente o Sr. Oliveira. Figueiredo. 

Eleição do 2° Vicc-Presideuto: 
Fura.m recolhidas 112 coJiulas que, apura· 

da.s, dã.o o seguinte resultado: 

julio de Mello ........... • .. · • 
FrancJsco Bernardino •• • • •••• • 
Gal vão Baptista ........ , . ... , 
Pereira de Lyra. ••••••••• • •••• 

Vo tos 
IOL 

l 
. l 
1 
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Em branco (ccdu!tL-J) ..••. , . • • 3 
Inutiliz.a<ltlJS (ccduh\:S), •• ,..... 5 

112 

O Sr. Presideule- Pt·ocla..mo 2° 
Vice·Presidonte, o Sr. Julio de Mello. 

Não havendo nume!'O para se proseguir 
n•w v<tto.çõ·~8. designo pal'il. a.ma.tihã a. se
s·uíote Ol'dnlll do dia,: 

Continuaç5.o da. eleição du. Mesa. 

Levanta-se a smsão ás 2 ho:·ns a 30 minu
tos da. tardo. 

lt" SESSÃO OHDJNAHTA El\I 7 DE 1\IAIO DE 190i 

Fresiát!Hcia do 81·. Pau~a G1timarites 

Ao meio-dia. IH'occthlwsn <t dw.m<~dz~ a quo 
rcsponJem os Srs. Pa.ub Guiruariíc>~, Olivei
ra. Figueiredo, Julio de Mello, Aluncal' Gui
marães, Wandedey de 1\fondonçn, Joa.qutm 
Pires, Aurelio Amorim, Hosannah do OUvoi
ra, Passos Miranda., Edun.nlo .Stud<~rt. S<w
gio Saboya, Gonçalo flouto, FtmscC<L c Silva, 
Wa.lfred.o Len.l, !3t·ído Filho, Pereira. de Lyra, 
Angelo Neto, Rodri.~uos Doria, Bnlc:i,o Vían
no.,Pinto Da.nt<lS, Alve~ Barbosa, Pa.t'a.nhos 
Monte negro, Rorh•igues Sa.ld:1 nha, Bm•n;1 r'do 
Horta., Moreira Gome~. liCl•erlia rle ~:i, Cor· 
rêa Dutra, Mnllo Mattos, August<• Je Vas
conceUos, João Baptista .• Galdi.o il1<1>tista' 
La.ur>indo Pil. ta., Mauricio da Abreu, Ca.l'IO~ 
Toixeil'a. Brandão, l~st(•Vão Lo1JO, Bnl'llal',lo 
Monteiro, José Honiü\cio, Afltulplw Du ~r a, 
Carneiro do Rczondn. Bncno (lc Paiva, Arhl
berto Ferraz, Bern<trded de Faria., La.rnuu
nier Godofredo, C:tt•va\ho BdLto, \Vcnccslü.o 
I:lraz, Galeão Cn.t·va.lhal, Bem;u';lo de C:.t.mJWS, 
Domingues de Castro, Francisco Romeiru, 
Rebouças de Carvalho, Pm'U<l.udes Pt·estos, 
Paulino Gttrlos, HormenegiMo do Moraes, 
Aquino Ribeiro, P<wla Ramos, !!:liseu Gui
lherme e Soares uos Santus. 

Abre-soa sessão. 
E' lida. e som debate approva.da. a acGa da 

sessão antccodont(}. " 
Pussa-se ao cx.pe,dirm te. 

O Sr. ..t\..Jenc:ar Guin1.arãe~ 
(in Sec>·etario) declara que não ha, expcrlientc 
obre a mesa.. 

s 
O Sr. Presidente - Não ha.vcmlo 

numoro legal pn.ra. se pr·ocedcr :í cleiçiio, 
sus_peoJo a. scs~ão por uma. h()l'l\, a.tim do 
aguardarmos o comp::wo~imcnto do algnns 
Srs. Deputados. 

Suspende-se a sessão (t,q 12 1wras e 25 mi
nutos da tarde. 

Compa1·eeem ainda os SPS. Rogerio de 
niirand<J.. Indio elo Br.:.tí'.il. José Euzebio, Luíã 
Dominguc~. Bezcl'ril I•'on~cnell e, Pereira 
Rei:), P:=ula. c Silva., Abdon Mila.ncz, João 
Vieira, OJívoil'D. Va,lla·lão, Neiva, Augusto 
de Freitas, Rodl'igues Lima, José Monjar
dim. Galdino Lorcto, Nalsou da Vasconcellos, 
l.iulhÕ(~S Marcial, Sli, li't'ei r e, Americo de Al
bnquorque, Porcir't Lima, Cenver:o Caval
canti. F'ru.neise.o Voig:t, CnAo~ Pet~oto Fi
lho, FP:weisco Brwmtrfhno, An~hero Batelho, 
.Jt)ão Lniz ,\lve~. Leonel Filho, Antonio Za· 
car·ias, Ca.log-eras, Cat•lo.; Ottoni, Sabino 
Bar·rosf"l, OlegaJ•io Maciel, Padua. Rezando, 
E<'<wreir•n. Bra.g·a,Cannido Rodrig ues, Rodolpho 
M1ra.nclit, Joa.rrtüm Tc i x·~ira. Brandão, Cost a. 
Netto, Lindo[plto Serra, Canclido de Abreu, 
C:u·los C a. v •lc:LU ~i. A bJ,lu B;l ptista, Ba r•l.Josa. 
Límét, Germano Has:;lochel' e Diogo Fot·tuna. 

Deixam (}3 com[Xtl'CCel' coru causa partici
patla os Srs. Thom;tz Accioly, Enéas Martin-s• 
Ca.l'los do Nova($, Urb<tno Snntos, Rodrig Ms 
Fe!'naudos, Raymundo A1•thnr, Anizio de 
Abreu, Jo[ío G<tyoso, Leov igiltlo Filgueira.s, 
Ca,stl'D Iteb'lllo, Vergne do Abt•ou, Marcolioo 
Moura, Fidolís Alveo, Belisario de Souza, 
SilV'l Castro, Dezam<Lt, Julío Santos, João 
Luiz, Poaído Filho, David Campista, No
gueira., Líndolplw Ca.~ta.no , Rodolpbo Pu ixã.o, 
~Ioreira. da SllVJ.t, Jcsuiuo Ca.r.ioso, Vuloís 
U.c Ci1stro, Costa. Junioe, Aruolpho Azevedo, 
Azevedo Mal'quos, Xaviot• do Valle, Angelo 
Pinheil•o, Ca.ssiano do NiJ.scimento e Vespo.
sin.no do Albuquerquo. 

E sem c1.usn, os S1'il. S;i, PJixoto, R1!-ymunrlo 
Neey, Adhur Lo ·nos, Antonío l:lastos. Guo
delllo. MuUL'ão, Clwist ino C1•uz, Dias Vieírn., 
VL:·gilio Brjgiilo, Thom:tz Ca.valcauti, Fra.n
clsrJI) Flâ.. I~J'eilorico Borge9, João Lopes. Eloy 
J.o SúnZ<J, T1•iLula.de, TlliXel l'<t da Sâ, Affonso 
Gosta1 G0l11o !(0 Suuzu., JoJ:õé Ma.rcoUino, Ma-
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Iaquias Gonçalves, Esmeraldino Bande11•a, l\Iarçal E5cob;u•, Victol'ino Monteiro, James 
Moreira Alves, Cornelio da. Fonseca, Estacio Darcy, Domingos Mascttrenhas, Alft•odo Va· 
Coimb1•a, Pedro Pernambuco, Elpídio Fi- rela, Ca.mpos Ca.rtiet• e Homem d.e Carvalho. 
guciredo, Al·thm• Orlando, Ep:1minondas Reabl'<Ho a se.ssão â. I hora e 25 minutos 
Gl'Mindo, Rn.ymundo de Mira.nda, Euza!Jio da tarde. ' 
de Andrade, At•t•oxeUas Gaivão, Jovfniano de 
Carvalho, Folisbello Freire, Domingos Gui· 0 Sr. Presidente-A lista. da porta 
marfies, Tosta, I~elix Gaspar, Eugenio Tourí- accusa a prosença. do 104 Srs. Deputados. 
nho, Garcia Pires, Satyro Dias, Tolentino 
dos Santos, Ellun.rdo Ramos, Ieiueu Ma.cha· Não ha numero para se proceder ü. 
do, Oscar Golloy, E1•icu Goollw, I-Icm•iq11o eleição. 
Borges, Viriato Mascn.reu!Jas, Gas~ã.o da Dc,;igno p<~ri\ segunda-feira, 9 do corrento, 
Cunha, Ribeiro Juuqueíra, Hmll'Íllue Sa.ltes, a nwsm~t ordem do dia de hoje, isto é; 
Gamillo Sm~l'es Filho, Mauosl_ Fulgonc~u, -.;;"·~ti'~tn. U~()<'d&·a.leição dn. Mosa.. 
Amar•a..l Cesar, Eloy Chave!'!, Jose Lobo. L'J . ,J\~\ ;,::~;.1.~. ~.n:·lJn~'<l. . 
do So~za, Alv~~·cJ do, Ca.rvalho, Berna ,dP :·, tevanti:-~o td3es~~·l~~,.bor•a. e 30 mmutos 
Antomo, Bonedteto do Souza, Juvenal Mi1f13r;· da tarde. '·L·' . \ . 

; :"{-····. t .. _; '\. 

0: .;:. 1;~ 

5" SESSÃO OIWINAIUA EM lJ DE l\IAlO DE 1904 

Pn:sidencia dos Sl's. Paulu GHima~·cics (P1·esir.lcnlc) c Julio de NcUo (2° 1'ice·Prcsidenle) 

Ao meio-dia procede-se a chamada a que 
respondem os St•s. Pa.uht Guima.ràos, Oli
veira Figueü•edo, Julio de Mello Alen(~a,r 
Guimarãm, "\Vu.ndel'loy do Mendonça., Joa
quim Ph•es, Sá Peixoto, Am•clio Amorim, 
Hossannah de Oliveira., José Euzehio, Uc·
bano Santos, Frederico Borges, Ednar~o Stu· 
d.al't, sergio Saboya, Gonçalo Sout.o, Fonseca 
o .Silva, Pereira Reis, Paula o Siln, "\Val· 
fredo Le<J.l, Abdon Milanez, Per•eira. de Lyra, 
Joã.o Vioira, Rodrigues Daria., Oliveira Val
ladão, LeovigilJo Figueira., Bulcão Vianna, 
Augusto de F1·eítas. Pinto Dalltr;l.s, Alves Bn.r· 
bosa. Paranhos Montenegt•o, Rodrigues Sal
danha, Marcolino Moura~ Bernardo Horta, 
Moreira Gomos, Corróa Dut1•a, Mello Mattos. 
Irineu Machado, Augusto de Vasconcallos, 
Amoricu de Albuqum•qun, João 13aptista, Gal· 
vão Rtptista, Laul'indo Pitta, Poreil•a Lima, 
Mauricio do Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
PauUno de Souza, Estovão Lobo, nrwna,rdo 
Monteiro, João Luiz, Arnolpho Dutra., Carlos 
Peixoto Filho, Francisco Bcrna.l•,lino, Car
neiro de Rezende. Hueno de Paiva, Leonel 
l•'ilho, Adalber.to Ferraz, Bcruardo de Faria., 
Antonio Zaca.ria.s, Carlos Ottmü, Sabino Bar
roso, C;trvaiho Britto, Ologa.rio Maciel, Mo· 
rnira. da. Silvn., Bcrn<w<io de Campos, Domiu
gttos de Castl•o, Francisco Romeiro, Rebou
ças de Carvalho, Fe1•nautlo Prestes, Amaral 
Ccsar, Fctreira Braga, Jos6 LolJo, Paulino 

Ca.l'los, Francisco MalLa, Het·mcnegiid.o de 
Mora.os, Joaquim TAi:mir;L Reandão, Costa 
Nett.J, Aquino Ribeiro, Candido de Abreu, 
Ca;•los Ca.v<t!canti, P auht R~mos, Abdon Ba.~ 
ptista, Soapes do.s Santos, Germano Ha~slo
cher e Ja.mes Darcy, 

Abre-se a sassão. 

l~' llrla. , c sem dehu.te a.pprovu.d<1 a a.cta da 
sas:)ão au te cede a te . 

Pa.ssa-so ao oxpediento . 

O Sr. Alenca1• Guhnarães 
(i~ Sec1·etal'io) procede á. leHul-v. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicacões: 

Do Sr. Depnt!tdo Tolentino dos Sttntos, que 
por motivo do doençrt e impossivel soguir o 
pedindo dous mezos de licenç~t.-A' Commis· 
são de Petições e Podm·es. 

DJ St•. DJputa.do Jesuíno C!trclozo, que 
por. exigenoia. de t r:t tamento do sa.udo em 
pessoa. do sua fl.unilia c da sua pr·opria pes
sõ:t. é forçado :1 dei:mt' de comp.u·ecor por 
algum tempo <is ~essües.-lnteiralla. 

Do SL'• Deputado Antonio d:.1 Trindade An· 
tunes Meira Henriques, que a conselho me; 
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dico dci:nde compa.rccoi•,por• 01'3, aos traba· 
lho~ d 1t pr~~entn sossão ord\naria., por motivo 
do nrbal'-so ainda em t.J•atamento do sua 
sn.ude.-A' Commil5sã.o úc Pctic;ões e Pod<!t'cs. 

OlWE~{ DO OU. 

Continuar;fi.o d<L olciçfto da. Mesa.. 

O Sr. Pre,.;itV~nto- Niío h;\rmHJo 
aind ~t numero p:u•a. s~ )lroceder ás votações, 
susprmtlo a sc:Jsão po1' mci:.t h jrn.. 

Susf>Otl•lo-se a. sc.~sãrJ <Í$ 12 ho1•as o 40 mi
nuhs da tardo. 

valho, Bcrnar.Io Antonio, Beno·Hcto d,e 
Souza, Juvenal Millor. Març:~l Escoba1·, Bar· 
bom Li11H1, Victorino Monteiro, Domingos 
Mascat·enha.s, Alfl'e·lo Varella, Campos Cal'· 
tíer c Homem de Carvalho. 

Rea.bre-se a sessão á l hora o 20 minuto3 
da. tardo. 

O Sa•. Pa•c),jlden•e -A lista. da. 
pr;rt:.~ ttecus .. ~ u. presença. do 107 St'S. Depu
:.'ldt.s. 

VM-sc proce•lcr (\cha.mada. para. a. eleição 
,1c secrctarios. 

Comparecem ninrla. os St•a. P~LSSJS Mi- o Sl". Alencar Guhnarãee 
moda., Rog-erio do Mieand;~. lndio do Rrazíl, {fo Scc1·etm·io} procede á. chamada. 
Chri.;tino Cruz, Bt•zerríl Fontonullc, .João 
Lopes, BrJcio Filho, Esmoraldin:J Bnmlcira, 
Angelo Neto, Noivtt, Domingos Guimt\l'ã~s. O Sr. P resident.e - Va.c-se pro· 
.Tosê Monjardirn, Galdino Loreto, Bulhões ceder a a.pm·aç-ã.o da clc:çã.o de 1° Sccrcta.J•io, 

Pm'J. I o Sccretat·io : 

Mt~t·cial, S<L Freire, Jo:rico Cuolho, Fran ·i~co 
Voíg<t, Gale5v da Cuuha, An ~ll cro Bo1;ei1Jo , 
J c.. iio Luiz Alvm:, L:nmwninr qodofl·odo, 
Cal•>gm·r~s. Parlua. Rcznndc, G:tleao G:trva.
Jll l, C<tndido ltodt•ignHI, Lindnlpho Sorl':1, 
Eliseu OuHllormc C' Diogo Fortuna. Fot•am rccolhidils 107 ccduJasquc,a.put•adas, 

Dt!IX:Lm do compar,H!el' com cansa plrli- dão o seguinte resultado : 
cip!l.d[t os St•iJ, Thomi)Z At:cioly, l~néa.s Mar-
tins, .C;~rlo:s Je Novaes,, Luiz Domingucs, 
ltoúrigul'S f('J'IInlld('~, Rayruuodo Ar~hm·, 
A nlzlu do AlJI'eu, Juão _ Gt~yosu, 1'l'ind;1de, 
Ca.rlvs Rcbcllo, Ycl'gnc do Abreu, Tolcnti no 
dos S;\oto~. Eduarilo H.amos, Fidclis Alves, 
Butizal'io de Souza, Si! v a C~Lstr·o, Bezn.rnat, 
·Julio Santos, Pcn ído Filho, DilV'itl Compista, 
Nogueira. Linuolpbo Caetano, ftodolpho 
Paixão. Jesuíno Cürduso, Valois do Castro. 
Costa. Juniot·, Arnolpho Azcvc,lo, 1\zcvcdo 

Alcnc:u• Ouimarãc3 ••.•••••.••••••• 
Alft•cdo Varola. ..•..•...••••••••••• 
Wa.nuorlcy de MendoDç:t. ~ .•.. •• •.• 
Carlos Cav<dcanti. .. , .. .... ...... . 
Em bran~o (codulas) •. •••••..••. ••• 
lnutílisadas {ceJulas) ••.•••••.••••.. 

Votos 

9J 
2 

107 

M;u·qucs, Rodolpho Mil'<tndu, Xa.v1Cl' do 
Ya.lli:, Angelo Pinheiro, Ca.:;siano do Nasci- O Sr·. Pr·e:sidente- Proclamo 1" 
monto o Vcspa.si<tno t(c Allmqucrquc. Sfcrotario o Sr. Alencar Guimarães. 

E som C:Jil:)<t os Srs. rtaymumlo Ncl'y, Ar- (OS,,., Alenca1· Guúaar,res reeleito, occ.ttpa 
thu1· Lcmoll, Antonio Bastos, Gucdelha Mou- a cadeira de Jo Sccl'clario). 
rão, Dias Vicil•a, Virg-ilio Brígí(lo, Thomaz 

O Sr. Pl"ei!!ldente - Vu.e-sa p1'0-
ceder á aput·~~ção da oloiçã.o do 2~ Seoro
ta.J'iO . 

Para. 2~ Sucretarío : 

Cava!l!anli, Fritncisco S<i, ~lo.v da Souza, 
Teixeira tlo S<L, Afl'onso Cost<~. Celso de Suuza, 
Josfl Maroollin.:~, Illaluquias Gon~~.;lves, i\1o
J•oit•:t Al\'C!S, Col'lleliu de~ !!OJUWC<I, E~ttL~ío 
Coimbra,, PoJl'o · Pernambueo, Klpidio Fi· 

·gtrait•odo. At·lhut· Orhtndo, Epawiooml:ts 
(.il'aclndo, R"'ymnndn do l\1\l•a.utla., 1~11zohio Fo1·am recolhidas 107 cedulas que, apura-
do Andrade, Ar-roxella~; Gal vão, ,Jovlniano das, rlã.o o S•!gninto y·~sulutrlo : . 
U{) CiH'\'a.lho, Fc!if;bollo Froít·c, Tosta., Fclix 
Ga~p;~r. Eugenio Tourinho, Garcia Pil'cs, 
l::i<~~yl'o mas, H.odrigucs Lima, Hercdia de Sá, Thomaz. Acciuly .•. ,,, •.• , ..• , •• ,., 
Nolson da Vasconcollos, Oscar Gor!oy, Hon- Sá Peixoto ..•.... , ••.•••.••••• • ••• 
l'ÍCJ~IO Borges , Cruvello .Cll~alcu~ti,, Viriuto Em b:anco (codulas} .•.••...•.•.... 
l\b:scdrenhas, Jus~ Dontf;w10, Rtb<llro Jun- lnuttiz~das (cedulas) ........ ... .. . 
quoi t•l\, Honr-iquo Saltes, Ca.millo SOi\l'CS I 
l<'i!lw, Manoel Fulgl;lncio, Wencosláo Bt•az, 
l!:loy Chaves, Leioo de Som~a, Alva.m de Gat·· 

V o los 

lOl 
I 
1 
4 

101 
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O Sr, I"Joresident.e - Proclamo 2• 
Sooretal'io, o Sr. Th:>maz Accioly. 

(O Sr. Jt1lio de Mello, 2<> 1Jicc-Prcsidenee, 
occupa c~ cadeim da preside1tcia.) 

O Sr. I•residentc-Vai·SJ p!•ocoder 
á apuração da eleição de 3°-C 4° Socrotu.rio::l. 

Para. 3° SeCl'OUI.l'io : 
·.Foram recolhidas 107 cedulas que, a.pur,t· 

das, dto o seguinte l'esultados: 

• 

Joaquim PircH •••.••.••.• , • .•. . , ., 
Ant!tor.> BjtelhJ ........... . ..... . 
Ca-rlos Peixoto [i'ithl ........ . . ... .. 
Bm•nardo do Campos ........ . ... .. . 
Em branco (eedutas) ••••••••••.••.• 
hua ti liza.tJa (C3dul:.t) ..•••• , •• . .••.•• 

Votos 
70 
3l 
2 
1 
2 
l 

107 

Wa.nJ.edoy tle Menrll)nça. .••• , . • ••• 
Eugenio Tourinho ....•.•..••.. , .. , 

Votos O Sr. Pre~i lente-Pl'Ocla.rnl) 3° o 
4° Secrí':ta.l'ios os Sr.:~. \VaotiCL'Ioy do Men

n llOllf,l\ o .foi\quhn Pi1•ea o snpplentm 03 Srs. 
31 Eugenio Tourinho c Anthol\) Dot.ellto. 
2 Nõ.o havendo nad:~ m·~is a katat', desi<~no Em branco (cedula.s) .....•• , .... . . . 

IouLUiza~l ~ (cJdula.} ...••••..•.•.•. J prlt'lt amanhã, <J. s~guinto ordem do dia: "' 
Elclçiio f(a..; Ut>mmissõo3 Pot·manentes. 

107 Leva.ntt-se a. sossio às 2 h:)ra.s e 30 mi· 
nut.os d:1. ta.!'uo. 

6a Sl~SSÃO ORDL\'ARfA EM 10 DE l\HAO DE ·tOO't 

Ao meio - dh~ procedHo <Í chani.adtl, a, quo 
l'oê!spondem os St•g, Paula. Guimtwãos, O li voira 
Figueiredo, Julio de Mello, Alenc&t' Guima· 
r·~es, 'Vandm·ley de i\lendonç1L, .lo<Uiuim 
Pm~s. Passos Miranda, Arthur Lomos, Cht•is · 
tino Ct•uz, Edua.1•Jo Stnd;lrt, Gonçalo Souto, 
Fonseca. e Silva, Angolo Neto, Rodrigues 
Doria., Olivoiro. Vo.lladi'i.o, Domingos Gnima· 
rães. Leovlgildo l••ilgnoiras, Bulcão Viann:t, 
Garcia. Pires, Augusto dn Ft•eitas, Pinto 
Dantas, Alves Ba.rbo:;a, Rodriguo:i Lima., 
Pa.ra.nhos Mootenegro, Rodl·lguos Salclanha, 
Dermu·do Ho!•ta, Moreira Gomet~, Mello Mat
tos, Bulhões Marcial, Augusto do Vascon
eollos, Sá. Freire, Fidelis A L vos, G<~l vão na.
pti~ta , La.ur:ndo Pitta, Crnvcllo Ca.va.lcanti, 
Ma.UL'i"io de Abre11, Carlos Toixuira. Branrli'i'>, 
Bcrna.L"Jo l\fonteh•o, carlos Poixoto Fílho, 
Ft·anaísco Bernardino, An~hero Botelho, Car
neiro de Rezende, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Leonel Filho, Arlalborto Ferraz, Bar· 
na.rdes do Faria., Antonio Z:\cariu.a, La.mouaier 
Godofredo, C;u·los Ottoni, C:trvalho Bt·ito, 
Rudolpho Pai1ão, Moreira da Silva., Bernardo 
de Campos, Domingues de Ca.stt•o, Francisco 
Romeiro, Reboucas da Carvalho, Fel'na.ndo 
Prestes, Ama1·al Cesar, Ferreira Braga, Pa.U· 

lino Ca.rlos, Candi1lo Jb!lt•iguM. Hcl'tnC!H3· 
gíldo de Mura.ofl, Jo:tqnim Teixcil'a. Hcandào, 
C;wtlí1lo de AbrHn, C H'tos Cavalc:1nti, Pault~. 
Ra.moa, Abcl011 R~pLista, Gormano Has~lochiw, 
.btnefl D<Wcy c Campo::l Ca.t·tiol'. 

Abro-so a s~:s;,ã.o . 

E' lida o sem doh:~.t~ n.ppl'OV:\Il:t n. :wL'\ íh\ 
s~s>ã.o an tecmlnn to. 

Pa . .'Hõ:l.·SO ao ex p3:líon L c. 

O St•. Alenenr Guh)l~.rães 
( to Secl·efm·itJ) ·--procedo á. l~itlll\t do S,J
guin ér, 

EXPIWI!i:NTI•: 

CommunieaQio : 
Do Sr. Depu Lado Oscal' Goi.lvy, q llO por 

motivo do sa.udo em pes3oa do suu. fa.miHa. 
deixará da comp:lrecer ád primoir·as sessões. 
-Inteirada. 

Oalcios : 
Do Ministerio da. Guerra, do S do março . 

ultimo, enviando o requerimento om que .o ' 
alfel·es do 2l0 batalhã.o de infant'll'ia. Lul7r,··: 
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Lazaro de Araujo, tratando do projuizo quo 
allega ter soll'ritto na. sua nntiguid:.tcio, pede 
seja. ella. contado. da data. do. roforida pro
moção e não de de novembro de 189'1.- A' 
Coromissão doi\brinha c Guerl'a.. 

Do mesmo ministerlo, de igual d11.tn., en
-viando os papoi:3 om que o :;<Lrgcnto quartel· 
mestre lto 5o regimento do artilharia gsta
nisláo Joaquim Teixeira 1)eúe ser consit!et'.!llo 
como promovido offoetiva.mente ao posto de 
alferes !Lr;sdc 7 uo março do Hl94, nos tcr.r.os 
da lei n. 350, de 9 de dozomb1•o de 1805, on 
desde 3 de novembro de 1894, de a.ccortlo com 
o disposto nos decroto:~ ns. U81 o 9H2, do 7 
dejaneirJ el e Hl03. -A' Commissã.o de Ma
rinha c Guerra • 

Do mesmo mini)>tcrio, du l-1 tle março ul
timo, satisfazendo a requisição dl1sta. Ca
mara no olllcio o. 161, ctc.-A quem fez; a 
requisição ( A' Commissão do Marinha. e 
Gnerl'a ) . 

Do me~mo ministcrio, elo 24 da março ul· 
ttmo, ooviando o r~qrtel'imento em q11e o 
coronel commandn.ntc do 28° b<~talhiio do in
fantaria I<'it·mino Lopes Rego, pede que se 
lhe mande couhr pelo doiJro o pet•iodo ele· 
corrido de 1870 v, l875, em quo ustave fa
zendo pa1·tc das 'forças do occu:paçii.o do túr
ritorío da Repubiica do P<traguay. ·-A' Com
mi.S:!ão do Mariuhu. o Guer1·a. 

Do mesmo minist~wio, de 31 ue mnrço ul
timo. resLituindo o~ papeis em que JoU.o Ti· 
buroio Fiuza do Lima pede um auxilio pa-r-J. 
construir e montn.r umu. at·ma de guclT<~ de 
sua. invonçào denominada - Artilharia ins · 
tantanea. - aoompanb;.mdo as inl'Ol'JUaç,ües 
prestadas n tal respeito pela Dil•ec~'ão Get•al 
do Artilharia o ohcfo do estado-maior do 
exercito, erc.-A's commlssÕ<Js de MiLriuha a 
Guerra, Fazenda. e lndust1·ias <J de Orçamento. 

Do mesmo mini,terio, de 5 do corrout& en
viando a seguiaee Mensagem pa.l'a n tl.ugão 
das !Ol'ÇtlS de tcl'ra. para o ex:orciclo de 1905: 

Srs. Memul'Od do Congresso Nacion;~.l-l!:m 
cumprimento do preceito constitucionnl,apre
sento·vos a seguinte 

PltOPOSTA 

de 1874, com as modiftca.çÕog estabelecidas 
nos arts. 3° c 4o tla lei n. 39 A, de 30 de ja• 
neiro de l89.2, continuando om vjgor o para
grapho unico rlo nrt. 2<' c o a.rt. 3<> da lei 
n. 391, do 9 de outubro de 1896. 

Art. 3. 0 Emquauto não for executado o 
SOl'teiu militar, o tempo do serviço pal·a os 
voluntarios será de tl'cs annos, podendo o en
gajamento dos que ti\'crem concluído esse 
tempo do sen-;ç~o tor logar por mais do uma 
vez o por tempo nunca menor de troil o.nnos. 

Al't. 4. 0 As praças quo, tlntlo o seu tempo 
tlo serviço, cun tinua.I'om som interrupção 
na:; filoiJ•n s com eng<~jamonto por tres annos, 
pelo monos, tcrã.u diecito ti. importa,ncia. em 
dinheiro d<!- '3 poç•\~ de ia.rda.monto que so 
abonn.m gmtuitamcnt<:1 n.os recrutas no en
sino c bem élS:$im á gratificação diaria. do 
l!50 réis ostiputada na lei n. 247, de 15 de 
dezembro do 1894. 

Art. 5. o As ox·pJ'!\ç-as fLUO do novo so 
alistarem com ongujamento ou rcongajamen
t.o por tres annos, torií.o direito á importn.n
cia em dinllcü·o das peças do fardamento 
que se ahnnam a.os recrut:1s gratuitamento 
no ensino c a g!'a.•.ilicação dia.ria.. 
Ar~. 6." O Gover11o providenciará. para 

que nas colonin.s milita.rcs sojam convenien
temente loca.lizau<.~s as praças quo o dose· 
ja1'om, <iuu.ndo fQrcm excusas do serviço por 
conclusão de tempo, g~trantindo-as na. posse 
dos l'Cspecti vos lotes. 

At•t. 7. 0 O Ministel'io da. Guerra. terá um 
rcgistt'o dos vohmtarios, segundo os F.sta
dos onde tenham vel'ificado praça. pa.ra o fim 
de deduzir-so annua.lmente rlo contigente a. 
ser sortettüo em cadi.L Eslad.o (Gonslitnição 
:u·t. 87 P seus Jl:Lt'a.graphos) o numero da· 
quulles voluntarios. 

A;·t. 8. o O 11overno al:limará. a. creação 
no tiro nacioua1, ilMLituind0-80 pl'emios pe
Ol!Ofarios o medalhas de distincção para 
sm·em coufet·i\l.os a.unualmonte, em concu1:so 
solcmne, aos meU.lJZ'C3 atiradores,deduzindo
se opportunamcnte da verba - Instrucção 
militat•- do ol'çameu to do Ministerio da 
Guerl'a a importancia que for nocessaria ft. 
r eaUsa9ã.o dússe servico. 

Al'~. 9. 0 Rcvog<tm·se as disposições em 
contrario. Art. 1. o As forças do terra"p:tl'a o oxet•

cicio de 1905, constarão : 
§ 1, <> Dos officiMS das uiiierontes c1asses do 

exercito. 
Rio de Janeiro, 5 de rnaio de 1904.-.FranM 

cisco dl) Paula Rod1·ir;ues Al1les. -A' Com· 

§ 2.0 Dos a.lumnos da.s escolas militares 
até 800 praças . 

§ 8. o De ~S.lGO praças de pret distribuídas 
de accol'do com a. organização em vigol', as 
qua.es poderão ser eJevada!:l ao dobro ou mais 
em circumstancias axttaordinurias. ' 

Art. 2. o Estas praças serão obtidas pela 
fôrma expresSA no artigo 87, § 4° da. Consti

. tuiçã:o e na. lei n. 2. 556t de 26 de setembro 

missão d(} Marinha c Guerra. · 

Do Ministerio da. :'YJa.rtnb:L, de lO de ma1·ço 
ultimo, satis!aznndo a. requisição desta. c~ 
mara no olftcio n. 129, de 24 de julho Pl'O
ximo passa.íio.-A quem fez :l requisição. (A' 
Commis:~ã.o de Marinha e Guerra. . ) 

Do mesmo ministerio, de 23 de abril ul
timo, envianrlo o requerimento · em que o 
po1·teiro da. Repartição da C:,n•;a Maritima 
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:l:o'cliciano José da Cunha, pede lho seja ab
onada mensalmente uma quaotia afim do 
aluzar uma casa. para. sua r esidonciu.-A' 
Co~missão do Orçamento. 

Do mesmo minístei'io, <lo ? do maio cor
rente enviando nma petição do m achinistí1 
contràctado do ArBCiml do Mnrinh:t du Es
tttdo <lo Matto Gt•o:-;so João X<WÍOL' •lo Ama.
ra.l, solicitando alJono de eta.pas, otc.-A' 
Commissão <le Ma.l•inha. e Guert•n.. 

Acta da. a.pur(l.çã.o g,~ra l ll<L eleir.ão proce
dida, em 20 de mat•ço do correm to a nno. para 
um Deputado Federal pt!lo 10° distrioto do 
Estado de Minas Gm•a.es .~A' Commissão de 
Petições e Podere~. 

O 8r. Moreira (lu, Sfl·va
sr. Presidente, sa.bbado ás 7 horas o :1;4 da 
ma.nbii, fa llccen em Aroquipa () Sr. Dr. Ma
noel Candamo, Pt•esi<l<<nto !lu p,1r1í. 

Nós, os habitantes d<\ Re!mblical3l'<l..<:iloh·a, 
parte integrante da. familin. s ul-americana., 
nã.o podemos assistir com indiffm·cnon. a esse 
cspcctaculo lutuoso quu t~o PI'Oftmt.lamcn1;c 
í'criu ~ nossa. co-il'mã, a. Republica. do Pnrú. 

Membros de uma mesma. filmilin. Jn nações 
devemo-nos n.kgrar com n.s alegrias do PorLi, 
entristecermo-nos com as suus tri;,tczas c cn
luta.r-nos com o sen luto . 

Entendo, port!!-nto, que nós, os membros 
da Garoara dos Deputados, dovemos dar o 
testemunho dos noa:;og sincet•os sentimen tos 
á Republicn. do l'erú , a s:>ignal:tndo nn. acta. 
dos naSS()9 tralml1los o noss.J pezat• c; po1• iu
termedio da .Mesa, cnviat• <tctnclla Republico., 
r epresentada. pela. sua Asscmbl~a congenere 
da. nossa, a oxpre~são du.s nossas C')ndolcn
cias. 

Nestas condiçõe:;, }Jeço :L Y. Ex. quo con
sulte á. Casa. sobre si consento na <~pprovação 
do requorimento que acabo do fa.zm· . 

E' o que tlnha a dizor. pluito bem.) 

O Sr. I_.residente- A Cama.ra 
ouviu o pedido foi to pelo ::>r . Deputado Mo
reira da. Silva para qnc se consigne Dit act<L 
de hoje um voto de profundo pez::tr polo fat
lecimento do Presidente do Pertí o SB trans
mit ta. po1• intermodio da Mes<\ â Assembléa 
daquella. Republica este voto da Camara , 

0.'1 senhores que approva.rem o J'Qqueri· 
monto queiram se lev~:. nta.r. (Pausa. ) 

Foiapprovado. · 
Não havendo quem queh·a usa.1• da palavra 

no ell:pedieote, vou pa:;sa.r ;t oL•dem do <lia. 
(Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

Eleiçã.o da.s commissões permanentes. 

O Sr. P1•esidente- -Não havendo 
ainda. numero p~r& se proce(ler â e leíçü.o das 

Commissões Permanentes, suspendo a sessão. 
por meia. hor•a., afim de a.gun.rda.r mus o com. 
pa.t•ecimento do ma.is a.lg nns 8rs . Deputados. 

Suspende-se a i'lessão ás 12 horas c 45 mi
nutos áa tarcl.o. 

Comparecem ainda os Srs. Hosannah do 
Olivcirt~. José Euzobio, Urbano Santos, Be
zerril Forrtoncllo, Frcdol'ico Borges, Sergio 
Saboyt\, Pcroit·a. Reis, Pn.ula. c Silva, Abdon 
Mila.noz, Pereira. de Lyra.,João Vieira, Noiva, 
Domingos Guimarães.Castt•o Rebello,Edua.rdo 
Ramos, Nelson do ~a!>concellos, João Ba
ptista., Pereira. Lima, Francisco Veiga., Es· 
1.cvã.o LolJO, João Luiz, Gastão da Cunhu,, 
CnJo>rm·as, Sa.bino Barroso, Olegario Maciel, 
PMtUi'.l. Rezeuda, Ga.l:~ão Oa.rva.lhal, Va.llois 
de Castro. .José Lobo, Frn.ncisc() Malta, 
Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra., Elizou 
Guilhct•mc o Ba.rl)Ot!a Lima.. 

Doixu.m de compa.l'Ccor com causo. parti
cipncln os Sr s. Tlwma.z Accioly, Enóa.s .Mat•
tiHS, Carlos de Novaes, Luiz Dominguos, 
Ro(ldgnos Forna.ndos, Raymundo ArUmr, 
Aniz .o do Abecm, João Gayoso, Trindade, 
Bt•icio li'i!l!o, VCl'gne de Abreu, Tl•Ientino 
duf:l Santos, Mitrcolino Moura, Oscar Godoy, 
B ·Jisal'io do Souza., Silva. Gast1•o, Bezamat, 
Julio S11ntos, Penido Filho, David Campista, 
No~rueira, Lindolpho Gaotano, Jesuíno Car
doso, Costt\ J nniol', At•nolpho Azevedo, Azo. 
v. ~do Marque.'3, Rodolllho Míra.nda, Xa.v io1• 
do Valle, Angolo Pinh,~iro. Co.ssiiLno do Nas
cimento e Vcspa.sia.no do Albuquerque. 

E sem causa os SI'.~. Sá. Peixoto, Ray
munrlo Nery, Aurelio Amol'im, Rogerio do 
Mírauda, Indio do Bra.zil, Antonio Bastos, 
Guetlelha. Mourão, Dias Vieira., Virgílio Bri· 
gido, Thomaz Ca.va.lcant i, Francisco Sá, João 
LopP.S, EJoy de Souza., Walfredo Leal , Tei· 
xeira da Sá., Affonso Costa, Celso de Souza, 
Jos~ Ma.rcellino, M:"~laqula.s Gonçalves, Ell~ 
merttldino Ba.nJeira , Moreira Alves, Cor
nelio du. Fousccn., Pedro Pernambuco, Ji;stacio 
Coimbra, Elpidio Figueiredo, Arthur Or
lando, Epaminondas Gracindo; Raymundo de 
Miranda , Euzebio de Andrade, Arro:x:ellas 
Galvão, Jov!niano de Carvalho, Foliabollo 
Frcil'o, Tosta, Felix Gaspa.r, Eugenio Tou
rinho, Sa.tyro Dins, .José Monjardim, GaJdino 
Loreto, Hel'edi& de Sá, Corréa Dutra, Irinou 
Machado, Americo de Albuquerque, Eric:o 
Coolho, Henrique Bo1•ges, Paulino de Souza, 
Vil"ia.to Mascarenhas, Jos6 Bonif11.eio, Ri
beh•o Junqucira, Astotpho Dutra, Henrique 
Salles, CaroiHo Soares Filho, Manoel Ful
gencio, \Voncesláo Br<~z. Eloy Chaves, Leite 
de Souzu., Alvaro de Cat•valllo, Bernardo 
Antonio, Costa. Neto, Benadiato de Souza.. 
Soar es dos Santos, Juvena l Miller, Marçal 
Bscobar, Victorino Monteiro, Domingos Mas-
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carenhas, Alfredo Varella, Diogo Furtuna o 
Homem da Carva.Iho. 

Reabre-se a sessão (L I hora o 25 minutos 
da t:Lrde. 

o S••. Presidente -A lista da. 

Não ha. numero. 

Designo para. amanllã, a. mesma ordem do 
dia de hoje, i,;to é : 

Eleição das commisaões permanentes. 
porta a.ccusa a preson~a de lO~ Sr.~. Depu- Levanta-se a sossã.·J á. I hor:t e 3:) minuto!l 
ta. dos. dn. trmlo. 

· .. ;~. 

7~ SESSÃO ORDINARTA Eí\f H DE MAIO DE iDOt 

Presidencia dos Srs. Paula Guimm·ães, {P1·esídente), 0li1JeÍl"a Figuei1·edo (fo V:'ce-Pre· 
fiirlenle) c Pmrla G~imm·<Tes (Presidtmte} 

Ao meio-dia prooede-se â chamada, a. que 
respondem ós Srs. Paula Gnimal'ãos,Olivoira. 
Figueiredo, Julio de Moll o, Alencar G ui ma rã.es, 
Wanderley de Mendonça, Joaquim Pires, Sá 
Peixoto, José EuzAbio,Luiz Domioguos.Sergio 
Saboya.,Gonçalo Souto,Fomwca o Silva,Paula 
e Silva, '\Vaifredo Leal, Abdon Milaacz, Pe
reira de Lyra., João Vieira, Rodl'igucs Doria, 
Domingos Guimarães, Bulcâo Vianna, Pinto 
Dantas, Alves Harb!Jsa, Paranho:-~ .1\Ionte
negro, Rodrigue.\0 S<Lld<mh;\, Bernal'llo Horta, 
M:orei1•a Gomes, Mello Mattos, Sft Freim, Fi· 
delis Alves, Galvão Baptista, Peroir~ Lima,. 
Mauricio do Abreu, Caz•/os TolxoL·a Bt•andão, 
Francisco Veiga, Estevão Loho, Bcrnu.rdo 
Monteiro, Joã.o Luiz, Astolpho Dutra, Carlos 
Pe:xoto Filho, Francisco ncrna.rdino, Car
neiro do Rezende, Bueno da Pa.iva, João 
Luiz Alvos, Leonel Filho, Adn.lberto Ftwraz, 
Berna.rdos de Faria, Ant.onio Zacu.rias, La
mouníar Godofredo, Carlos O ttoni, Sn.bi no 
Barroso, Carvalho Britto, Olagario Ma
ciel, Galeão Carvalbn.l, Moreira. <l-'1. Silva, 
Bernardo de Campos, Francisco Romeiro, Va
lois de Castro, Rebouças de Ctwvalho, Fet'· 
nando Prestes, Ferreira...Braga, Eloy Chaves, 
Paulino Carlos, Hermenegildo de Moraes, 
Joaq_uim Teixeira Dranuã.o, Crosta Netto, 
Aqmno Ribeiro, Candido do Abrr.u, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos,Eiisen Guilherme, 
Soares dos Santos, Germano Hasslocher, 
Jamos Darcy, Diogo Fortuna e Campos 
Cartior. 

Abre-Be a_ sessão. 
E' lida. e sem debato approvada. a aota. da 

sessão antecedente. 
.Passa-se ao expediente. 

O Sr·. Alencar Gubnarães
(10 Sec,·e(m·in) procedo á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTI'.: 

Communicaç:ão: 

Do Sr. Deputado Mariool I-'ulgoncio1 de quo 
osU prompto pa.t•a. os trabalhos legislativos. 
-fntcir:vh. 

Officios: 

Do Ministel'io da MaPinba,. de 10 do cor
t•cnte, enviando a seguinte 

MEN SAGEM 

Srs. Membros do Congresso Naeiona.l
T_en~o a. Jwnr~ de submetter á vossa a.pre· 
maçao a.s soguwtes bases para. a Joi.de fixa· 
ção da. Jot'Ç!~ naval, p<ll'a o anno do 1905: 

Art. l • o A força. na. v a. I, no exercício do 
1905, constará.: 

§ 1." Dos olllciatlS do corpo da :.t.l"ma.da.~ 
das classes n.nnexas constantes dos respectivos 
quadros . 

§ 2. 0 De 80, no maximo, aspirantes a, 
gua.rcJas~mal'inba.. 

§ 3. 0 Da 4.000 praças do corpo de mar1· 
nlleiros nacionaas, inclnsive ll8 para. a. com· 
pll.nhia de Matto Grosso. 

§ 4. 0 De 900 foguistas contra.cl.ados. 
~ :l.0 De 1.50(} aprendi~os marinheiros. 
§ G.n De 500 praç'LS do corpo de infantaria 

de marinha. 
Art. 2. 0 Em tempo de guerra, a força, 

na.~al se comporá do pessoal que for necea .. 
sar10. 
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A1•t. 3. 0 As pra.cas e ex·pracas que rcen
gaja.rem por trcs annos, pelo menos, terão 
direito á importancia. om dinheiro das pecas 
da fardamento, gratuitamente dbtribuida 
aos recrutlls. 

A1•t. 4. 0 Revogam-se as dispo:>ições em 
contrario. 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1004-
l'raHcisco dcPr.wlcr Rod,·igues Alves.-A' Com· 
missão de Marinha e Guerru,. 

Roqum•imontos: 

Do ox-Doputado Antonio ch Amorim Gar· 
cia, pedindo relovação da penscripção om 
que diz ter incorl'ido para, recebei' o subsidio 
rolativo ao :periodo decOtTido de 18 de de
zombl'v do 1891 a 20 de j:tnciro de 1802, por 
não haver a Commissiio do Polici:1 da Cl~
mara. mandado incluil' o seu nome na re:,:pe· 
ctiva fvlha.-A' Commissão de Fm~ontl<L e In
dustria. 

Do baoh:.tral João B1.rbalho UohóQ. Caval
canti, ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, pedindo um anno de licença, pat·a. tra
t:l.mento de sua. sande, -A' Comruíssã.o lll:l 
Petições e Podor,.;s, 

Do Augusto Luiz Rosa, scci·ota.rlo d:\ Ca.
pitania do Porto da. Bahia, pedindo augmen
to de veocimcntos.-A' Commissão do Ot·ça- · 
menta. 

Telogrammas: 
Curityb::~., 10 de maio do Hl04- S!'. 1• So

ct•eta.rio da Ca.mara. dus Deputados-Rio
R.ocebi e agra.deço communicação eleição 
Mesa. Ca.ma.ra. Dermtados. 

Saudações.- Yicenle :Alaclwdo, presidente. 
-Inteirada. 

Maceió, 10 de maio de 190,1- Sl'. I• .Sect•e
tal'io Cama.ra DopnLados- Rio- 1\gradeço 
vosso te1cgrn.mma hontem communicando 
eonstituiçã.o Mesa. dessa camn.ra. 

Sa.udações.-Pm!la lll,Wa, govcmador. 
In teira.dt~. 

s. Paulo. lO do maio ele 1904- Sr. l" Se
ci-etario da: Cama1'a dos Deputados- Rio
Recebi o tclcgramma. em q uc V. ~x. me 
communica a constitui~ã.o .fla. Mesa. da Ca· 
ma.ra dos Deputu.dos e n.}l't'a·lcco a. gontileza. 
da. pai'ticifiação. Saudações.-JOI'[/O Tilliriçâ, 
presidente.- Inteirada. 

Coya.bã, lO de maio de 1904 - Sr. 1° ·se
cretario da. Cama.ra. dos Deput:.J.dos -- Rio -
Agradeço V. Es:. coromuuica.ção dignou-se 
fa.zer-me tebgra.phl.nJ.o hontem sobra consti
tuição Meu Camara. Sa.utlaçõeg.- Anton io 
Paes, presidenk>.-lo teh•ada. 

fel, 11 

ll.:llo Horh:antc, lO do maio de 1904 -
sx:. l" Secretario da Ca.mara dos DJputados
Rto- Agt•a.deço commnnicacão constituiQão 
fl.!os.a C~nara, J'clici~ndo-vos pela honrosa 
chstmcçao r,ue v o: f01 conferida e aos demais 
diguissimos mem.bros da. Mesa c apresento
vos meus cumprtment•Js.- Francisco Salles 
presidente.- Inteirada. ' 

Aracnjú, 10 ele maio do W04- St•. l~íie
cl•ctat•io da C<muwa dos Deputados- Rio -
·Agradeço communioação achar.:so oonstit'uid~ 
Mesa. Camara Deputarias, felicitando (>leitos 
intermedio V. Ex. sou digno 1° sdrlretario. 
Saudações.- Josino Jlienezes, presidente.
Intuirada.. 

J\Iaragogipe, 8 de maio de lD04- Pt•esile.Qte 
Ca.mara Deputados- Rio- Não houve elei
ção neste município vaga. Dr. Milton.
Rozendo Col'l'eia Carmo, presidente conselho. 
~A' Comrnis~ão do Petições c Poderes. 

O §r. 1.-.resident.e-Está. feih o. 
leitura. do expediente. 

Si nenhum Sr. Dcputa.do quizer usat' da. 
11ala. vra na. h(\r<t do expeiien'.o, passarei á. 
ordem do dia. (Pau sa .) . · 

ORDEM DO DlA 

Eleição das commissões pormanontes. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
ainda. numoro pa.ra so p r ocodo1• á. votação, 
suspendo a so~são por meia, hora, afiro do 
agna1•clarmos o compn.rccimon to do mais al
guns Srs. Deputados . 

Suspendo-se a sessã o ás 12 horas e 3ô mi
nutos da t~u·de. 

Comparecem mai.i os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosu.nnat1 dL~ Oliveir\t, Passos Mh·anda, lndoi 
úo Bt•a.zil, U!'bano Santos, Cllristino Cruz, 
Boz&t•ril Fontenelle, Frcuorico Borges, oão 
Lope3, Eduardo Stud!tvt, Pereira RP.is, JAn· 
gelo Neto, Oliveira. Valladão, Noiva., Lcovi
glldo F1Jgueiru,s, Cttst l'J Rebello, Augusto de 
Frdtas, Rodrigues Lima., Eduardo Ramos, 
.Tosê Monjardim, Ga.ldino Loret o, Heredia. de 
Sá, Irinen Mach;,tlo, Bulhões Mat·cial, Au
gusto d,; Vasconcellos, Erlco Coelho, João 
Baptii!ta., Laurindo Pitta. Gastão da. Cunlm., 
AnLhero 13otelllo, Rodolpho Paixão, Pa.dua 
Rezende. Amaml Ccsar, José Lobo, Francisco 
Malta., Ca.ndido Rodrigues, Lh1dolpho Serra., 
e Abdon Baptista. 

Deixa,m de compa,rccor com caus:L pa.rtici- · 
pada os Srs. Thomaz Accioly, Enéas Martins, 
Carlos do Novaos, Antonio Hastas, Rodl'fgues 
Fernandes, Raymundo Artbur, Anizio d~ 
Abrou, Joã.o Gt.l.yoso, Tt'inda.de, Vergna dEt 

~ 
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Abreu, Tolentino dos Santos, Marcolino 
Moura., Oscar Godoy, Belisa.rio de Sou~a. 
Silva Castro, Boza.ma.t, Julio Sllntos. Pemdo 
Filho, David Campi::;ta., Manoel Fulgencio, 
Nogueira., Lindo!pho Caota.no, Jesuíno Car
doso, Costa Junior, Al'nolpho A7..c.vodo, 
Azevedo Marquos, Rodolplw Mir;mda, Xtv 
vier do Valle, Angelo .Pinheiro, ca.~siãoo 
do · ~a.selmento e Vespa.smno lle Atbuqum·
quo: 

E som causa, os Srs. l~aymundo Nory, 
Arthur Lmnos, Rog{lt'ÍO de Mh·anda., Guc
delha. Mourão, Dias Vieira, Virgilio Bl'igido, 
Thomaz Cavalcanti, Ft•a.neis~o ~(~. Eloy de 
SouZ<t, Teixeira. do Sá, Celso de Souza.. 
Affonso Costt~. José Marcollino, Bricio l•'ilho, 
Malaquias Gonçalves, EsmaNJ.ldino Bandeira, 
MorAira Alv'es, Cornelio da Fonseaa, Es
"ta.eio Coimbra, Pedl'o Parn:J.mbuco, ElP.idio 
Ffgneiredo, Arthur Orlando. Epaminondas 
Gra.ciodo, Raymundo da Miranda, Em~ehio de 
Andrn.de, Arroxellas Galvão, Joviniano de 
Carvalho, Felhbello Freil•o, 'l'o;;h, Folix: 

4 Euzebio de Anrlra.de ............ . 
5 LíndoJpbo Caetano • • ••.•.. , ••• . • 

Bezan1a t ••• . , . • . • • . . • • •. .• , .••.• 
El·•Y Cha.vcs, •••... . .• . •.•••.• •• 
IInreclin. de StL ...•••••.•• , .••• , , 

85 
84 

l 
I 
l 

O §r. P~·osillon.tc- PJ•oclamo 
momiJroil da Commi9ú'io do Poti~!Õ~E o Po
deres os S i'S. S<i. Fl'<:llt'CI, Folix: Gaspar, Jm;ú 
Euzcbio, Buzohio tln Andr•ad J c Lindol1·ho 
Cu.eta.no. 

Vae-so procerlcr ;1 <Lpul':t.t;ã.o da. eleição da 
Commissão do Coostimição, Legislação e 
Justiça . 

F.LElÇ.\0 IH CO:\f:\m:sÃo D.li: CO~STlTUIÇÃO, 
L~2GISLA('ÃO E .JUSTIÇA 

I•'l)r~tm recolhidas 108 cerlulas, qne apu
radas dão o segui oh re.::ultado: 

l Luiz Oomingucs .. ..... .. .... .. . . 
2 Al'tb ut• L orno~ ........... . .. .. . . 
3 Frederico Rot·ges .•• , •••••.•••••• 
4 Gorm,\no Ha.~s lucllot· . ••...••••.•• 
5 Toixoira do S<l. ..... . ........... . 
6 Estf:Vão LulJv .................. . 

Yoto10 

87 
85 
iG 
72 
71 
67 
1]5 7 McUo ;\la.ttos ••• . •••••••••• • ••••• 

8 P;wanhos Mootenegro .••••••.••. 
{) Azevedo MarqtJe.;; ............... . 

.Tuão Luiz Alve.~ ............... .. . 
~civ·a.. ~ .. . w ... , ...... .. ... " ......... . 

Augusto tlc I•'rcita..~ .•••.. . • , • • ... 
Inu~ilizu.das, 2 ccdula.s. 

60 
57 

1 
I 
1 

Gaspar, .IJ:ugooio Touriuho, Ga.rci<t Pires, Sa
tyro Dia.s, Corrêa. Dutra., Nelson do Vascon· 
ceiJos, Amcrico do AlbUllUI:ll'quo, Hont•iquo 
Botges, Cruvello Cavalcttnti, P~mlino do 
Souza, Viria.to MascaJ•enllas, Jo::é Bonifacio, 
Ribeiro Jnnqueil'a., HonriiJUe Salle!l, CtLJUillo 
Son.res Filho, Calogm·as, Wencesláo B1·az, 
Domingues de Castl'o. Leite tle S.:wza. AI varo 
de Cn.rvalho, Be1•nardo Antonio, Benedicto 
de Souza, Juveno.l Millor, Mu.1·çal Escob!U'. 
Barbosa Lima, Victorino Morrteit•o, Domingos 
Mascarenhas, Alfredo Varela. o Homem do 
Carvalho. 

Roabrc-se a sessão ;i 1 ho1;<~ e 25 minutos 
da tarde. 

O Sr", Pt•e@hlent.e - A lista. dt~ 
porta accusa. a. presença do lOS Srs . Dopu
tados. 

O !Sr. Pres idente - P.l·oclamo 
me tnbl'OS d<r. Cornmissã.o de CunstituiQ.'io. Le· 
gis!aç·ão c .Justiça. os Srs. J.ui~ Domingue.:. 
,\rthnr Lornos, Frcdm·ico Borges , Germn.no 
Hn. st~chel', Teixeira de Sá, Este.\·ão l..obo, 
Mello M;j.ttús, Pai•J.nhos ;\Iontenegl'O o Aze-
vedo Mtn'lllles. · 

Vae-se proceder (~chamada. Vae-se proc~~Cl' á aJIUra~o da eleir:ão da. 
Gommis::fw do F,•zunlla o Jn,!ustt•ias. 

O Sr. Alencar Gu.hnn.J.·iieA 
(t0 Scc1·eto.rio) :procedo á cbamn.cln. EJ$IÇÃO lU CO:\fMISSÃO DE l"AZ~~OA. 

E 11'\DUiTRL\S 
O Sr. Preslden-te-Vae-so proco· 

<ler á a.pura.çã.o da eleição do. Commissã.o de Fo1•;un t•ecolhtcl.M lft8 cP.dula..<>, qne apu· 
Peth;ões c Poderes, l't\da~ dão o sogui,Jtc I•asul ta.Jo: 

ELEIÇlo llA CO~IMIS.':;Ão DE l'ETWÕBS 1~ 
PODERES . 

Foram l'Ccolllld~s 108 cedutas, quo n.pu1·n.· 
das ilão o seg11inte t•osulta.do: 

Vo tos 

1 J. A. No i V4~ • ••••••••• • •••••••••• 
2 Pa~sos l\1it<wdu. ................ .. 
3 Bez;una.t .• . •. .• ... ••. ••••••••• ••• 
4 llrit;io Filho ...... .. .. . ......... . 
5 J nvonal Millcr .. ..... .. .. ...... . 

1 Sá Freire • •• . •... . ...•.•.••••• • . 
2 Felix Gaspar . •. . • . , .....•.•..... 
3 José Euzebio •• , •••••.•.•• .. •...• 

G VirgiHo Brigido ............... .. 
88 7 Galtlíno Loruto .................. . 
86 8 IUI>úiro JunqueiJ·a ......... . .. . .. 
~c; g Francisco M.'\l ta ... .. ........... . 

V o los 

i9 
73 
i2 
7() 
70 
70 
67 
67 
56 
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Do mingues dá Cas~1·o ••••.•.••••. 
Bueno do Pa.t va. ••.•••..•••••••• 
Cruvello Ca.v~tle-mti. .•.•. . •..• .• 
Inutilizada., I ced nla .••. .• . ..• . • . 

10 7 Satyro Dias ................ , •..• 
5 8 José Bonifacio ..... . ..... ..... . .. 

70· 
70 
60 5 9 Augelo Pinbeiro .... .. ..... .. . .. 

Augusto do Freitas ... , ..... . .. . 

o Sr. Presi<len:te-Procl3.mo mom
bl•os da Commissiio de Fazenda. o Industt•ia.s 
us Srs. Deputados J. A. Nei-va., Passos Mi
ra.nda, Beznmti.t, Brício Fiilw, Juvenal Mil
ler, Virgilio Brigido, Galdino Loreto, Ri
boiro Juoqueira. o J."l•lmcisco Malta. 

Vae se procede~· â apuracão d:.t eleição da. 
C()mmis..'\â.o <le Mn.rinha e Guet•ra. 

ELEIÇÃO DA com,IISSÃO DF; lUA.ll.l:-IHA E 
OURRRA. 

Fomm rc~o1hida.s 103 co!.lulas que apul'a
das dio o segninl.c resultado: 

Votos 

Costa Netto ..........•..•.....•. 
Bricio Filho •..•• .•.• •.•.••.•... 
E rico Coelho ••••••• . .••..•••. •. , 
B:u·bosa Lima ................. ,. 
S:t Freire . .• • .... • •••... .. .•..•• 

2 
2 
2 
1 
l 
l 

O li!i••.P1•eside ut.o-Pt•oalamo mom· 
bro dtL Commissão de InstrucÇã.o o Saude 
Publica. os Srs. Anthero Botelho, Va.lois do 
Castro, Joií.o Vieit'tt., Carlos Teixeit·a Bran
dão, Malaqnia.s Gonçalves, Sti Peixoto, Sa
tyro Dias, .José Bonif<lCio o Angelo Pi
nheiro. 

Vu.e-sc proceder á aptn•:tcão da oloi~ão da 
Commissão dn Or~a.monto. 

Jo:Tif:IÇÃO DA COMUISSÃO DE ORQAMI~NTO 
l Ca.1•los Cavalcanti. ............. . 
2 Alvos Bat•bosa. . . ........ ..... .. . 

89 
86 Foram recolhidas 108 cctlulas qnê apUl'a· 
84 das d.iio o sot{uinte rosult..1.do: 3 Oli:veil•:\ Va.Uadão . .. .... •...• . .• 

4 Rodolpho Pab ... i.o .... .. ......... . 
5 Soares dos Sant0s ... . .... . .. ... . 

Indio do BFd.llil • •••••• • ••••••• • •• 

S4 
77 
3 l Francisco VC'iga. •• •• ••••••• • , •••• 
s 2 Galoão Ca1•valb.al ......... . ..... . 

Voto11 
76 
71 
71 
71 
70 
60 
67 
M 
64 
13 

Boz!:!rril ~'on tene I hl .• ••.•••••••• 
Lindolpho Serra • .•.. •••.••••.••• 
Inutilizada., 1 ccdula.. 

1 3 Da.vid Campista ............... .. 
4 Lauriodo Phta. ................. . 

O Sr. P .1"eS1iden te-Proclamo mom
bl'OS da. Commissão de Marinha e Guerra 
os Sl'il. Carlos Cavalcanti, AlveJ Ba.rbgsa, 
Oliveira. Va.lladão, Rodolpho Pa.bão e Soares 
dos Santos . 

Vae-so proceder <i. apuração da. eloiçõ.o da 
Commissão de Inst1·ucyão o Saudo Publica. 

ELE1ÇÃo OA CO~n.nssio DE INSTROCÇÃO E 
!;AUr>E l'UfH,ICA 

Foram recolhidas 108 cotlulas, que apura
das dão o gegttlnt!l l'uinrltado: 

5 Cot•nelio d a. Fonseca. ............ . 
6 Urbano Santos .•.•••••••••••.••• 
7 Pa.ula Ramos .•. ••••.• . •••. • ..•• 
8 Ca.ssiano do N<J.scimento ••..• . •.•• 
9 Francisco Sá. .......... . ... . . . ... . 

Anisio de Abreu ... . ........... .. 
..Sá Peixuto .. , .......... ,.,, .•..• 
Aurelio Amorim . ............... . 
Oliveira Figuoi1'edo .......... . .. . 

1 
l 
I 

O St•. I:.re~i<lente-Proclu.mo mem· 
broa da Commissão rlc Orçamento, os l:lrs. 
F~ancisco Voigo., Gnleão Ca.t•va.Ihal Davi\1 
Campista, Ltmrinào Pittn., Coroelio da Fon· 
seca, Ur·ba.no Sa.ntoil, Pa.ula. Ra.m;J.>, · Ca.ssi:.l.· 
no uo Nascimento o l<'rancisco Si\ .. 

1 Ant.horo Botelho ............... .. 
2 Valais de Ca.stro ............. .. 

Nã\J ha.vondo narla. ma.iil a b•a.ta.r, dc3igno 
RO pn.ra. amanhã a segnin to ot•Jcm do dia.: 
77 C•.Hltinua.çfi.u lia oleição da.'i Co mmissõc 

Votos 

3 João Vieira. •. •. ..••••• . •. • , •••• . . 
-1 Gar)(ls Tcixoh·a lll'anJ.ão ........ . ;~ Perma.nenkls . 

5 ~falaquias Gonç:~.lvcs ••.•.•• ••. • • 
ü Sã Pei][oto ••..••.••.• .• .••.••.••• 

71 Levanta-se a sos5ã.o <ill 5 hm·as o :30 minn-
71 tos da. tarda. 
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.AC'l'A DE 19 DE !IAIO DE 190~ 

PJ·esidci!cia do Sr. PClula Guimrr.nTcs 

X~'meio-día procedo-se á. chamada a que 
respondem os Srs. Paula Ouímarãoa, Alen· 
oar Oufmariies, \Vanderloy de \fendonça,Joa· 
quim Pires, Sá. Poixoto, Aurelio Amorím. 
Virgílio Erigido, Pereira. do Lyra, Joã.o 
Vieira, Rodrigues DorJa, Domingvs Gnima.
rães, nulc'ã.o Vianna. Garcia PireH, Alves 
BarboSil, Mello Mattos. El'ico Coelho, Juã.o 
Baptista. G;tlvão Bapdsta, Maudcio do 
Abreu, Oliveira Figueir~uo, Ca.rlu~ Toixeh•a. 
Brandão. Francisco Veígn., !<;~Jtevii.o Lobo, 
Joã.o Luiz. CadO$ Peixoto Filh•), Ca1•neit•o 
do Rezend.~. Bneno de Po.i.vo., Ada.lbert.o 
Ferraz, Antonio Zacal'Üt.S, Lam"'unier Go· 
dofeedo, Carlos O&toni, Olega.1•1o Macio1, 
Padua Rezeo<l.o, Moreira da. Sílva, Beruat•do 
de Ca.mpos, Fernando Pre~tos, Candidu Ro· 
drigues, Hcrmenegildo de Mol'l\0.9, Joaquim 
Teixeira. Brandão, Can.dido de Abreu, Carlos 
Ca.valca.ntí, Pa.ula R!lmos, Elisell Guilhel'mc, 
Germano HM'.IloclHll' o Diogo Fortuna (45}. 

Doixa.m de coropa.recAr, com caus:l. par
tlcipn.da, os Sr.s. Julio de Mollo, Thomaz Ac
cíoly, Eugonio Tourinho, Anthero Botolho, 
Indio do Brazit, Em~as Ma.rtin:ct, Cal' los de 
Novaes, Antonio Bastos, Urbaou Santos, Luiz 
Domloguos, Roddgues Fernandes, lta.ymnndo 
Artlmr, Aniuo de Ahteu, Joio On,yoso, Oon
oalo SJuto, Trindade, Rl'icio Filho, Augelo 
Neto. Noiva, Ltnvigildo FHgueirall, Castro 
RebeHo, Vergne de Abreu, August() tle Frei
tas, Tolon•ioo dos Santos. Edtia.rJo Ríl.mofl, 
Para.nli()s Montenogi~o. Ma.rcolino Moura., 
Oscar Oodoy, Fidclis Alves, Boliza.rio de 
Souza, Silva. Castro, neza.ma.t, Julio So.nt.os, 
Pentdo Filho, David C<\mpista, Francísc9 
Bernardino, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Llndolpho Caetano, Rodolpho Pa.ixào, Je
sutno Cardoso, Francisco Romeit•o, Valois de 
Castro, Costa. Junior, Arnolpho A~vcdo, Azo
vedo Marques, Rodolpllo Mlra.nda, Xavier do 
Valle, Angelo Pinheiro, Cas:;ia.no do Nasci
mento e Vespasiano de Albuquerque. 

valcanti, Fra.nciseo Sá., Frederico Borges, 
João Lopes, Eduardo Stullart, Sergio Sa.boya, 
li:loy do Souza., li'ousPca. o Silva, Peraira. Reis. 
PauJa o Silva., Walrrcrlo Loal, Abdon Mila.
ncz, Teixeira dJ 8:1. 1\Jfon~o Co.-W., Celso de 
Souza., José Mat·cnllino, ~Ialaquias Gonçal
ves, Esm(wa.ltlino Ba.ndeb•a, Moreira. AlvC'.s, 
Gornelio d;~ f•'onscca, Estacio Coimbra.. Pedro 
Porm~mbuco, Elpidio Figueiredo. Ar~hur Or
la.ud.,, EP<lminondas Gractntlu, Rllymuodo de 
Mü•;ullfa., EuzolJio de Andrade, Arroxeias 
Galvfto, Joviniano uc Car<.ralllo, Fe1ísbollo 
Fr~ire. Olivnirs~ Valhdilo. Tosta, Felix Gas
par, Satyt•o Dia.s, Pinto Dantas. Rodrigues 
Lima, Rodl'lguos Saldanha, Bernardo Hol'tn., 
Mol'eira. Gomes, Josl! ·Monj!l.rdim, Ga.ldino 
Loreto. Heredi\\ do Sá., Corrê..1. Dutra., Irinou 
Machado, Nelson de V!\seonccllos, Bulhões 
Ma.rcia..l, Augrt::;to de Vasconcellos, Sá Freire, 
Amcrico de Albuquerque, Laurindo Pitta, 
Poroh·a. Lima., Henrique Borges, Cruvello 
Cava.Lcanti, Paulino flc Snuza., Yiriato Mas· 
c:trenhas, B~rna.rdo Monteiro, Jose Bouifaeio, 
Gastão rla. Cunlla., R:lmiro Junqneirà., Astol
pbo Dut.ra, João Luiz Alvos, Leonel Filho, 
Horoa;·tlos de Fa1•ia., Henrique Sallos, Camillo 
Soares filho, Ca.logoras, Sahino Barroso, 
Ca,rvalho Britto, \Voncesláo Braz, Galeão 
Carva[hal, Dorningues de Castro, Rebouçag 
de Cil.rvalho, Ama.J'a.l CGsar, Feneira. Braga, 
Eloy Chaves, José Lobo, Leite de Souza., Pa.u
Hno Carlos, l!~rancisco Malta, Alvaro de Ga.r
valho, Borna.rdt> Antonio, Costa Net~o. Aqui
no Ribeil'o, Renedicto de Souza, Lindolpbo 
Serra, Abdon Hapti~tn.. Soares dos Santos, 
Ju vcna.l Mil!e.1•, Mat><;al Escoba.l". Ba.rbosa. 
Lima, Victorino Monteiro, James Darcy, Do
mingos Mascarenhas, Alfredo Varella, 
c,~mpos Ga.rtier c Homc:uu de Carvalho. 

E sem causa os Srs. Ra.ymundo Nery, Ho· 
sa.nna.h dA Oliveira, Passos Miranda, Al'thur 
Lemos, Rogerio di\ Miranda, José Euzebio, 
Guerlelh~ Mourão, Dii1S Vieira, Christino 
Cruz,, Dezorril Pontonelle, Thomaz Ca.-

O S•·· P:~·e~i(Ieute-Rcspondoram 
á. chamatla. 45 Srs. Dopata.dos . 

Hoje não ba. sessfto • 
Designo para. sa.bbado, 14 do corrente, a 

mesma ordem do dia. do hoje, isto é: 

Continuaç.1.o da. eleição das Commissõos 
Permanentes. 
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SHSSÃO E.M 14 DB M.AIO DE 1904 37 , .' 

aa SESSÃO ORDINARIA El\1 i4 DE MAIO DE 1904 

Presidencia do Sr. Paula Guimart7.es 

Ao meio-dia. pr<X:edc-se <.t cbt~maua a que 
I'espondem os Srs. Paula Guiruitrães, Oli
veira. Figueiredo, Alencar Guimarães, Wa.n. 
darley de ~lendonça., Joaquim Pires, Sá 
Peixoto. Aurelio Amorim, Hl1Sannah de Oli· 
voit•a, Indio do Bra.zil, Jo:3é l~uzebio, Luiz 
Domingncs, Christiuo 1 ~ruz. B ,!Zel'l'il Fon
tonellc, E1tw,rdo Scuda.rt, Sergio Sahoy;J., 
Gonça.lo Souto, Fllllsoca. o Silva. Walft•oclo 
Leal, Abdon Mila.nez, João Vieira • .Julio ({e 
:Mello, Ro::irigno3 Doria, OliveiN. Vn.lla.dão, 
Garcia. Pires, August~ de Freitas, Pinto 
Dantas, Alves Barb(•sa., Para.nhos Monte 
negro, Rodrigues Sa.ldanll'l. Hercdia da Sâ, 
Corrêa Duira. Mello Mattos, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, !!:rico Coelho,Galvã.o 
Baptist"• Maul'iei() de Abreu, Ca.t•los l'!JÍ· 
xeira Brandão, F1•anci.~co Veigã. Estev.io 
Lobo, BernarJo Montoiro, Joi\o Lni7., As· 
toJpho Dutra, Carlos Peixoto Filho, Antb.ero 
Botelho, Carneiro de Rezende, Bueno de 
Pa.iva, V:lonal Filho, Bern'lrtle:> dl3 Faria, 
Antonio Z·.\ca.ria.s, Gar!os Otto:li, Olegario 
Mamel, Moreira da. Silva, I•'ra.uci::lco Ro· 
mell'O, RebOU(;:as lle Carvalho, Ferna.ntlo 
Pre3tos, Ferreira. Braga., Eluy Cha.vcs, Pau
lino Carlos, J.t'ra.ucisco Malta, Caudido lto· 
drigues, Hermenogildo do Mora.o3, Joaquim 
Teixeira. Brandão, Linriolpho Sol'ra, C<Ll'Los 
Cavalcanti, P:mla. Ra.mos, Abdoo Bapti~ta., 
Eliseu Gailherme, Sorres dos S:mtos, Gcr
ma.no Il~salochfn· e Ca.mpos Ca1•tior. 

Deixam de comparocor com causa pllrt>tici
pada os Srs. Thomaz Accioly, Eugenio Tcm
rinliQ, Ené~ Martins, Ca1•Ios do Novaes, An· 
tonio Bastos, Urbano Sa.ntos, Rodt•iguos FeL'· 
nandes, Raymundo Artbur. Anizio tle AbL·eu, 
João Gayoso, TL•inda.dc, Bricio .Filho, Angelo 
Ne'to, Domingos Guimarã.os, Neiva., Leove
gildo Filgueiras, Castro Robollo, Bulcã.o 
Vianna, Vorgne de Abreu, Tobntino uos San
tos, Edu:~.rdo Ramos, Marcolino Moura, Os· 
c:tr Godoy, FideHo Aires, BeliS!lrio do Souza., 
Silva Castro, BeZ.'\TDat, Jutio S:mt:Js, Ribeiro 
Juoquoir~, Pünido Filho, Uavi•l Campista., 
Francisco Borna.rdino, Manoel I<'ulgencio, 
Nogueira, Liodolpbo Caetano, ·weucesláo 
Braz, Rodolpho Paixão, Jesuino C<~rdoso, V a· 
lois do Castro, Cosl.a. Juniol', Aruolpbo Aze
vedo, Azevedo Marques, R.O'lull' ho Miranda, 
Canlfido de Abreu. An! . .'elo Pinhoit'O, Ca.ssiano 
do NascimootJ e Ve:>pasiano do Albuque1•que. 

E som causa os Srs. lv.tymuntlo Nery, 
Passos Miranda, Ar,hur Lomo!J, Roget•i() de 

MiPa.nda., Guodelh·\ Mourão, Dia.!! Vieira, 
Vh·gilio B1•ígido, Thomaz Cavalca.nti, '1-~~n
cisco Sà, ~,redoríco Borges, João Lopes,'~lo:r 
de Souza.. Pereira Reis. Paula o Silva: Tei· 
xeim de Sá .. \tl'on~o Custa, Celso de Souza, 
Jos~ M<Lt'collin '· P 3' eira de Lyra. ~~~.ra~luias 
Gonç.a.l v e~. l~:;;m<Jraldino Bandeira, Mot•oira 
Alve~. Co•·nBiio da Funsoca., Estacio Coim
bra. Pedro Paroamlmco, Elpidio Flgueil•edo, 
Arthur Ol•lando,~pn.roinond:ts Gra.e.indo, R.<>Y· 
mundo de Miranda, Euzebío de Aodt•ade, Ar
roxellas Ga.lvão, Jovinia.no de Carvalho, Fe
Iisbello Freira, Tosh, Felix Gaspar, Sa.tyro 
Dias, Ro.lrigues Lima, Berna.1·do Hort~t., Mo· 
reira Gomo~. José Monj.~ordim, Ga.ldino Lo· 
rr.to, Jt•inou Machado, Ne lson de Vil.sconceUos, 
Bulhões Ma.l'oia.l, Amarico de Albuquerque, 
João Uaptista, La.urindo Pitta.. Pereira. 
Lima.. Henrique Borgc~ . Cruvello On.valoa.nti, 
Paulino de Souza, Vil'ia.to Mascarenhas, JosG 
Oooifacio, Ga.stã.o da. Cunha., João Luiz ALves, 
Ada.lberto Ferraz, La.múunier Godotrelo,Hen· 
riquo Sallcs, Oamillo Soa.t•cs Filho, Calo1Je
ras, Sa.bino Darroso, Cn.rvo.lho Bl'itto, Pa.uua. 
R.ezendo, Galeão Ca.rva.lhal, · Borna.rdo do 
C<Lmpos, Uomingue:'l de Castro, Amaral Ce
sn.l", Josó Lobo, Leite de SouZ<L, Borna.rdo 
Antonio, Costa Netto, Aquino Rlbctro, Be· 
nedicto do Souza, Juvenal Millor, M<wça.l 
Escohat•, Barbosa. Lima, Victorino Monteh·o, 
Ja.me::~ Dn.rcy, Domingos Mascarenhas, Al· 
Credo Va.l'cla, Diogo Fortuna.- e Homem do 
Ca.rva.lho. 

Abre-se a sessão . 
São successivamente sem debato approvR.· 

d,Ls a.s acta.s da. sessão do 11 o u. do dia. 12 do 
corrente. 

Passa-se ao expediente. 

O 8l·· Alencar Gufmarãee 
(t~ Secretario) procedo á leitura do seguidte: 

EXPEDIENTE 

Otncios: 
Do Sr. Deputado Ribeiro Junqueira, com• , 

municando que tem deixado qo _comparec~r. · 
ás scss!Se.a pot• motivo da molcst.a. - Inte••: 
ra.da. · ' 

Do Sr. Jo Secretario do Senado, de 10 do1 
corrente, communicando que o Sena.do, eJl\~ 
sessão de 9 do corrente, elcgott para o car~: 



Câmara dos Oepttados - lm~esso em 2510512015 !ll:22- Página 2 de 2 

ANNAES DA CAMARA 

de Vice-Presidente o Sr. José Gomes Pi· 
nheiro Mnclmdo; para 1 o S ·!cret:~ri<J oS··. Joa
kim de Oliveira Cn.tunl::t; 2• o St•. Alhorto 
José Gonçalves: 3o o Sr. Joaquim Fcrl'eira 
Chaves; 4• o Sr. Thomaz Delflao dos Santos 
o supplentes os Sre. JoSé do Almeida Bal'· 
rotto. Antonio Fmncisco de Azorcdo, Jos6 
Mo.ria. Metello, Brazillo Fm•rcil'a da Luz, 
CJcto Nunes Pereira, Hm•culano Bandeira de 
Mello e GustêL v o Richard. - In loin.da.. 

~il~~:· . . 
:.fiO· Sr. Viconte Maull:.1.do, JH'esJdcntc do 

Estâno do P<tramt, !111 5 do corrente, com
munica.ndo os&a.r Eciunto do tor estt•. Ca.ma.ra, 
em clatl\ do lG do rnoz finito. t'Jmaclo CO• 
nhecimonto da renuncia. do umnélato de Depu
tado pelo Paraná du Sr. Dr. Rmto José La
menha. Lia '• e padieipando quo pol' decreto 

· de 2 do corrente e de accorJo com o art. 59 
· da 1oi n. 3:;, de :2G do janeiro do l81l2, fui 
marcado o dia, 5 de junho prox.imo po.l'a. se 
pr•uccdcr em todo o g,~tn.do O. eleição q uc 
prccnchcr <í. aqucll11 vaga.- Inteirada. 

'l'olcgra.mll1a.8: 
Lima, 1:~ uo maio du ln04 - · Exm. Sr. 

Alencar Guimarãeil, 1 ~Secretario da C<mHl.ra 
do Deputa.dos - ltio - Ho l'Ccibido cl tcle
grammo. do V. Ex. 'il em o cun.l me commn· 
nica que h~ Cama.ra do Diputodos dol Brasil 
por acum•do unanin1e lla resuelto consignat• 
em Hl acto d3 su sosion de a.yer un voto do 
condolencia. po1• el fallecimi(1nto dol Exm. 
Sr. Crmdamo, Pl'c~idontc do l<t R.epublica
Interprcto los ~:~en ~imcn tos do la Ca.mara. de 
Diputarlo!! dcl Perú, enviando a. la. doi BI'ILSil, 
pol' ol digno organo de S. Ex., su profundo 
a.gra.docimento para pr•ucba do simputhh~ 
que lc dá. asociando · ~c <tl tluclu de la oacion 
peruana cn la llolle~tel<L fürma em flUO lo ha 
llecho. revelando la do qnc no ~c ha. dobili
tarlo la amistttll tradicional quo siompro ha 
JJ:L unido a. ambos p:1izcs.-.Nicanor .Mom·ez 
Colderon, Pt•esidento. -Inteirada. 

Pn.rahyba, 13 de mnio ele 1004-~xm. Pre
sidente, Cn.mara DPpntados-lUo - Congra.
tulações da ta aurea lüstoria pa. t1·ia..- Josâ 
Pereg~·ino, pl'O):lider. te do Estn.do. - lntci
l'a.tln. . 

Bcllo Hol'isonto, 1:; de maio do I:JOi-Exm. 

Parahyba, 13 de maio de 190-1. -Sr. I<> 
seerebrio Ca.m:1.ra. Dcput.ados-Rio-Sciento 
Ol'gllnização M4!Sa Camam tenho a. honro. 
apresentar-vos pcnhormlo geumeza. vossa 
communicação. 

Respeitosas e col'Jiao.~ sa.udaçõr.s-José Pe
t·egrino-Presidonte do Estado-lnteirad:J.. 

Natal, 13 do maio do 190-l-Sr. I" Sccre
ta.rio da Caroara. d;;s Deputados - Rio -
Agradeço V. Ex. gcntilel.a communica.ção 
Me;;~ Camara. Saud~õcs-litnal·cs de Ly,·a. 
,;overnador .-Intcil·a.d<\. 

Goyaz, 13 tle ma.io do 1904-Sr. JoSe· 
crot:u·io da. Cam;u·;~ .eles Deputados-Rio
Agradeço a communicRc:ão que V . Ex.dignou
sa fa.zer- me dn. olei~ã.o da ~lesa. d:~ Ca.ma1'a 
dos Deputados. congr.•tuJanrlo-mo com os 
eleitos pela. merecida prov:~ do confiança. que 
aM.ba. de lhes sor l'cnnYada .. Cordiacs sauda
ções- Xa-oicr ele Alllle:Ja, Pt·csidcnte do 
Goy;tz.-Inteil'ada. 

Porto-Alegre, I I do maio de l9U-l- St·. lo 
SOCJ'r.tnrio ria C:tmara. llf'S Deputados-Rio
Com l>UZar communico f•~llccimcnto hontcm 
occonido (lo v anera.núo gcncr·a.IJoa.quim An
tonio Xa.vicr cl•J Vai h. DepuL:\do pelo 2" di
stricto des~e Estado. ~audações cordiaes
Bo,·gcs Jlontciro.- Iowirada, officio-se 00 
presidente tio Estado p:tra proviclencia.r sobre 
o proonebimento da. vaga. 

Req IIOI'i!UCO LOl!: 
Do Manoel lgnacio Cat'\'alho de Mendont;>A, 

juiz seccional rlo Paran:i, pedindo oito mezes 
do licença, com Ol'dena.do. em proroga~o 
li que em cujo goso se at:ha. c qoo finda a 23 
de junho proximo futm·o.-A' commissão de 
Petições o Potlül'ts. 

Dos proprietarios tlo cercados de peix<>.s no 
rio nortioga, prot~staodo contra o acto do 
~fínistro da nlarinha quo mandou ex,inguir 
em to1los os Est~Ldos da Rcpubliea o~ cercadoj 
de peiltos . -A·-~ Commissõc . .; dn Fazenda. e 
Industrü~s c de ilf<trioha. e Gnot•ra. 

O St·.f';e I"IUauo HasslochcJ.• (') 
(Commovido) -~~·-Presidente. cumpro o do
loroso dovor rh communicar á ea~a o fallc
cimonto do Vcpubdo p ·lo kio Grande do 
Sul, Sr. general Joaquim Antonio XaY"lcr do 
Valle. 

Presidente Ca.mara ueputados-lUo-l\linhali 
cong1•atuloções V. Ex. passagem memora.vel 
dat.a consagrada fr:•t .!rnidad3 brazileil·a. -
A ttcnciosos comr•rimnnto:;-Fl'.tnt:isco Salles 
- Inteil•atla.. 

i\IiLceió, 13 ele maio do HI04- Presitlento 
Camara Deputados-Hio-Tcmho a. hom·a do 
apresentai• V. Ex. attcnciosos cumpl'iment<-s 

. nesta d[Lta -glol•iosa. confra.te1•njzaçiu br;~zi
leira- Cordiaes saudaçõ~s - Pftu la Jlj((f{(J 
Govcrnadór-IateiJ•ada. 

Em uome da. bane:t,Ja c!o 'Iue sou um dos 
roprcscutante~. vonho p l1àir õl V.E'x., Sr. Pro
sid-entc, qno con.,ulto á. C:unal'õL si coo!>ente 
que na acta dos nossos h ·almlhos ~<'j:-L insorto 
um voto de J>l17d'lr, as>im como que srja. sus
pensa a se::s.1.o, po1· c~~u t1·isto acontrei
mento • 
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O general Valle, Sr. Prcsi ~ente, não dei
xará nest."L Casa. a recordação que ordin;u•in.
mento deixam aquelles que se sa.licntam no 
tumolio das nossas lutas politicas ; mas, in
conies~a.velmente, ha de deixa.r a saudado 
das suas gl~o\ndes qualidades pessoacs, da 
bond<\de do seu cor(lção, dotes quo o haviam 
tornado estimado de to(los qua.ntos puderam 
privar com elle. (Apoiu.,los ; muito bem.) 

Não ora, entretanto, um homem sem ser· 
viços políticos este que acaba. 110 tlcsappa
l-ceer, porque do outro m vdu não se oxpli
t~uia. lazer elle pa.rcc da b::..ncada do Rio 
Grande do Sul, na. qua.i cada nm do n(if: , pelo 
menos na opinião do part.ido, ropresunta al
guma somma cJe esforços, quo lho deom o 
direito de pertencer a essa mesma bancada.. 

O general Vnlle, na. épQca. calamitosa. da. 
rcvolm;ão do Rio Gt•andc do Sul, foi, inllis
cutivclmentc, um dos ser\'idorcs mais deno
dado:~ da politic:~. ent-ão dominante, quando 
clla se via. a. braços com uma luta que lhe 
ameaçava a existencia.. devastando 11or com
pleto a. terra l'io-gt·andense. 

JoLima.mento ligado ao marccha.l Floria.no 
Peixoto, o general Vallo h·azia-llto constan
temente as informações segu1-as da sua pro
bidade quanto aos succcssos do Rio Grande 
do Sol, orientando assim o ma.recha.l qua.udo 
este pudesse, porventm·a, ser desviado, ~ob 
a. influencia- quem sabe? - de informações 
apaixonadas c menos verdadeiras, d1t Iiuha 
quo convinha. seguir no momento, a hem da 
Republica. · 

Soldado, o no~;so collcga que acaba. de fa l
lecer 11restou as:::ignatados sot·viços á su:~ 
).la~ria. nas divcrsa.s campanhaS Clll quo to-

mou pa1•to, tondo-so distinguido, si não me 
f.rahe a momoria, no fa.moso cerco de Peri
bcbuhy, onde ser v in sob as ordens do então 
commandantc em chefe do exercito, o ·ma
rocha! Conde d'E!L 

Sentimo-nos profundamenio entristecidos 
com a. morto deste ancião, quo era para nós 
um exemplo de dedica.çã.o e da lealdade, qu& 
se distinguia. pelas superiores qualidades do 
seu coração, como eu já. díss6 ha pó~. 
(Muito bem.) -~ 

Por isso, a nossa manifestação nã.o é rima. 
pura formalilla.de: é, sim, a expressão sin· 
cera (]o que nos vae deo.tro d'alma.. E espero 
que a Camn.1•a, de accordo com o sentir da 
b;wçada do Rio Grande, defira. o pedido que 
a,c;tbo de furroula.r. (M'uito bem ; mttito 
bem.) 

O Sr. Pre@i<lentõ-0 Sr. Deputad!> 
Germano Hasslocher acaba de reque"er que se 
insira na acta um voto de :profundo pezar, e 
que, em seguida, se levante a sessão, em ho· 
monagem á. memoria. do nosso distinctissimo 
collega. general Xavier do Valle, que morreu 
ca.t•rcgado do sorviços á patría. (.Mtdto bem.) 

Os 81'S. que a.pprova.m o requerimento do 
Sr. Deputado Gcrm<~ono Ha.sslocher qneira.m 
se 1Qvantar. (Pausa,) 

Foi unanimemente a:pprova.do, 
Designo para ordem do dia do. sossão de 

sogun,.la.·feira, 16 do corrente, a mesma. da. 
do hoje, isto é: 

Coutinuação da eleição da.a commissões por· 
mt~nentcs. 

Lovanta-sa a sossão á. 1 hora da tardo. 

vn S.ESS10 OHDI:\'AHIA EM i6 DE MAIO DE 190~ 

Presid.e1tcia do 81·. Patdt~ Guimm·cies 

Ao meio-dia p1•ocede ·:se á. clmmada, a quo A1•roxella.s Ga.lvão, Rodrigue:~ Dol'ia., Oli· 
respondem os Srs. Paula Guimarães,Oliveira .V'eira. Vallo.dão, Domingos Guimarães,O::.r~i~ 
Fi;?uoil'eJo. Alenc;lr Guimarães, Wa.ntlorlcy Pires, Pinto Dantas, Alves Barbosa, Pa.· 
du ll!lndon~-a.. Joa...1uim Pir63, Anthol'o Bo- ra.uho~ Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
i::lbo, Pa sos ~Iiranda. , José Euzebio, Luiz Hcredta. de Sí1, Augusto do Vasconcellos, Sá. 
Duruiugue3, Vh•gilio nrigido, Thomaz C tva.l- l.i'rei r•e, João Baptista.. Galvão Baptista, Silva. 
canti, Fredurico Borg~. E•lu:tl'd o Studart. Castro, Julio Sant03, Mauricio de Abreu,. 
Sergio Sabllya., Gonçalo Souto, Fon~>o::a e Cat•los Teixaira Bt·andão, Francisco Veiga, 
Si~\-a, \Valrt·etlo Lo;aJ, Abtloo Milanoz, E:pa.- Estevão Lobo, João Luiz, Carlos Peixoto FilhO. 
mmoodas Gracindo, Euzebio do Andrade, Ca.rneit·o (le Rezende, Duono doPaiva, Leonel 
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. . 
Filho; Hernardes de Faria., Antonio Z:.a.ca.rlas, 
Carlo:;,Ottoni, Olcgario Maciel, Galeiio Cal·
valhal, Francisco Romeil·o, Fernando PrrS· 
te~, Amaral Ccsar, Eloy Chaves, José J,obo, 
Paulino Carlos, Fraaci~co Malta., Alva.ro de 
CarvaJho, Candído Rodl'igues, Rodolphu 
Miranda, Hermencgildo d,: Morao~. Joaquim 
Teixeira Brandão, Costa. Netto, Paula Ramos, 
'ij3.f;bosa. Lima, Gormnno Hasslm·her, Diogo 
lrtuna o Campo.9 Gartior•. 

"~Abre-se a. sossãu. 

E' lida. o sem deba~e appruvarb a. ad<t tla. 
sessão antccedontc. 

Passa-se ao expedicnto. 

O Sr. Alene::n• Guilnai•âe,.; 
(lo See~·etc~rio) IJl'ocude ú. lcitul';L do St•guinte 

EXPEDIENTI~ 

Oillcio do Sr. Deputado RttymundJ Pontes 
do Mil'anda, communlcr~ndo que, achando-se 
impossihilita.do do comparecer ás sessões. 
pede licença para deixar de f a. zel-o em([uauto 
durar a. enfermidade que o u.1llige.- A' Com· 
missão de Petições o Poderes. 

Requet·imanto do Ma.noel Jo>ô Bastos, JlC• 
dindo pagn.mento a que so julga. com direito, 
em virtude do sentença CJ ue obtovo c ... ntra a. 
Fazenda. Nacional. -A' Commi:;.~ão do Orça.· 
me ato. 

O li!h•. F.<.luu.a•do Studn.a•L (')
Sx. Presidente, de accurd..t cvm o;; prece· 
dontes d!lo Ca.rna.ra e como um preito â. me· 
moria. do um cidtdiio illnstrc o do muHo me
rito, venho pedir <\ V .. Ex, que sJ lti~lle con~ 
sultar a Cas;t si eonson1.o quo a acta 1!os 
nossos trabalhos do hoje seja. honra·l~ com 
um voto do poz:ar pJ!o inrspcrad\J JillSSl.
rnento do CJnsclhoil·o Antonio Jf)aquim RtJ· 
d riguos Junit.r, facto occasionado n<t man M 
da 14 do corrente. 

Ad~·er.~ario elo com:~1heiro Roilrig tJP.S Jn· 
nior, acostumei-me do ha muito a p1·r.sb.r . 
lhe M homenagens do mon respeito f\ d;\ 
minha admiração •. ·~ 

O SR. FmwEmco H:JJWWJ~Muito !Jom. 

O Sa. EouARDo STVDART-... pelo ~íln 
ClU.'il.cter e acry.mlatla.s virtadtêS c i víca~ 
(muito bem) e hoj:J, ncsto momonto, sinto-mo 
bem com a minha. consciollcia., p!';J.ticanrl o 
um a.cto de jusLiça e llaudo ]n·ova d:L minha. 
sinccrida.[lo IJOIHíca.. em n.tllrmln' á Cam que 
a morto r1o consellwil•o Rodl'ignes Junior 
oquivalo a. urna gt•ande perda p \ra o E;.;fatlo 

do Cea1·il (muito bem}, que oUe muito amou 
c quo lhe deve gt·andes serviços. (Apoi<ldos. 
Mu ila bem.) 

Sr. Pt•csidcntc, o con:>clheiro Rodrlgue..;: 
Junim• occupvu os c:u·gos maio; impot•ta.nt.es 
a que podia aspit·a.r um homem publico no 
passado regimcu: foi Deputado provincial, 
Deputauo geral mai;; de um:\ vez. ~linistro 
du Est.atlt) c a.dmini;.;trou a. sua provincia. 
com muita honra c proveito para a causa 
puhJiCiL. 

E,s,,s titulas. St·. Presidcr.b, fão por si 
sõ; basbnt'!:; para que a Camar;;. dos Depu
t:tduil prruto :i memoria. do cousc1llciro 
Rod1•igued Jnnim• ·~ h.Jroena.gom pol' mitn so
licita.da.. {Mt!ilo b_·m, muilo bem.) 

O S.-. Pre,..;iden.tc-0 Sr. Depu· 
tado Eduar.!o Studnrt requer que se consigna 
na acta da scss.1o de boje mo voto de pro
fundo pesar pelo ines~r:LdO passamento do 
con,.;uJheíro RoJl'igues Junior, que no pa.s
sndo rogimen re~r~ntou DC.'lta Casa a então 
p ·ovincia do Cearâ.. 

Os Senhoros que app!'ovam o re'}uerimento 
queh·am levantar-se. (flauta.) 

Fui a.pprovado. 

Tem a palavra. o Sr. Alve:; Darbosa. 

O S1.·. fl..lves Barbosa ("}-Venho 
Sr-. Presidente, subme\ter ao c:!Cla.recido 
ex \me da Cas;l um projocto que presumo ser 
oppal'l.una c tla m:1is reconhecida. utilidade 
v~ra. a marinha: trata-se da erea.çâo de um 
porto milil.ar o a.rs:m:~.l de primeira. ordem, 
em substi~uição ao quo actua.lmontc possui
mo~ no porto desta Capit1.l. 

Dhsse. Sr. Pr~~idontc. que o projecto ê de 
reconlrcciih utilida.Jc porque de lu maito se 
agita C.)~a quo$tiilJ de mudar o_ arsenal do 
Rio de J<.tneiro, não só pela impropriedade 
do local t:!m quo cllo..: cs~ sita;Ldo, e<,mo 
ainda pela. impossibilid;\d} de desen•olvel-o 
ua::; pt·oporçõcs que exigem o:; ier•içus cb. 
madnba.. 

Di~sc aind?. que é opportuoo o projecto, 
p111'!JUf\ reconbeci,Ja. a inconvenieneia. do 
local, csló!. t.ot·na.-sa ainda. maior n~ situação 
Jll'rsent.,~. em que trn~a.-se de melhoramentos 
do porto dc.4a Ct\pit.'\1, melboramcntos que 
hii.o dt• nOOf'..ss&l'ia.moate tornar aquollo ~ia
llelccimcnlo ainda mcn'l:l proprio pu-.a pre
:ILar vs :serviços que devo á marinha. nacional. 
E' facil do comprchcndcr-&e que, tendo de 
um lado a Alf,m.lí'ga, cuja ãroa é insum
cicnto c reclama. scl" desenvolvida; do outro 
as novas docas, enjo movimento 8eri em 
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grande pa.rlc impedido pelo AI:sena~ de .Ma
rioha, aehar-so-ba este em s1tuaçao amda. 
mais difficil: a neces.;idade da. providencia a 
Que se refere o projecto é polr~ manife.!!ta. 
Traia-se de um problema., Sr. Presiden~. a 
quo não podemos deixar de attcnder, e, como 
envolve um coojuncto da. medidas, sem as 
qu:tes nao p:Jderá. ser ~lvido, Cl!· com a 
davida venh que ~~:_;licito aos memnllustres 
coJiegas •1ue b•ataram desta questão aiml?l na. 
sessão passada., venho apresentar um proJeeto 
que me pareco con~igna.r as proridencias que 
devom ser adopiada.s para a r~olução t..e-5tO 
imporbnie assumpt.o, quo aca.ba de mc:ccor 
esp.Jeial rcrercne;ia na. McnsagtJm Presiden
cial. 

K' claro que. R:l.S c:rcumstaneia.s a.ctuaes, 
quando as cogitacões sobre a situação finan
ceira do paiz primam sobre todas as quos· 
tõos que so apr.!Seoiam, nõs não poderemos 
levar a effeito do um só golpe a oonstrucçã.o 
do é11'8CIIa.l ; m~ o quo não podemos doba.t• 
do Jazer é coida.r de prepal'ar os el.?mcntoa 
matcria.~s de con.sor"õaçâo da mnioha, por
que seria um aesacerto que o Congre!I!Jo 
Nacional vot'JSSJ grandes somm~ para. sel'.Jm 
transformadas em n;.vios do guer1·a. quando 
css~s navios teriam do ser restituídos á in· 
dustria. ~-trangt?il':l, períodica.mento,de modo 
a iorn~se t3.1idos para os serviçcs a. que 
se destinam. 

.Acho que não podemos encarar o ,~:~ro
blllln:l. da IDill'inh:1. rooio desenvolvendo pa· 
ra.Uela.meutc a f;Jrç:L naval o os elomcn1ios 
p.-e~Ji~Lradores dCSSJ. mc.sma marinha, que 
pus:sam conservar a emcaci'l. dcs na vics que 
adf]uirinnos. (.lfuUo &em.) 

E' nestas condições, o animado de~ses in· 
tuitos. que apreseoto o prop~to. submetten
do-o ao e~clarccido cmme da C~a c aguar· 
dand~me para, si ella. entendor que a. ma
teria mel"'ef'e a. EU:\ eoosideração, em ()(!casíão 
mam opporluoa, quando O :Ls!!Umpto VÍOI" ;i 
di3cwsã.o, apresentar outras razões que pos
um ser ute1s ao ~Luoeeiment.o da. questão. 

Envio á Mesa o projec'u. (JJuilo bem ; 
muito bcnt.) • 

o Sr _ P.1.~aiden t.c-0 projecto fica. 
sobre ;. mesa. até ulterior delibera,eãf:\. 

Yae& oobre ~ m~té ulterior dP.liberaçãiJ. 
{) re_,"ttil! te 

l'P.OIECTO 

O CQngreaso Nacional ~l m: 
Art. I.• O .Arsenal de M:u-inba. do Rio de 

Janeirn. :mas ofDeinas. dependenci.:Ls c o 
mais que ao Es~o não con"rier consenar, 
ecrio alieaados mediante concurrcncia. pu
biJea. oo como for mai! conveniente e o 

T-.1. li 

praducto da. sua. rendil .sm·á applicado á cvn• 
strueção de um por'o milita.r e arsena.l do 1• 
ordem; os diques, cabreai e mortona.s só· 
mente poderão ser tr.:tnsteridos com a clau
sula do prcferencia aos serviços da armada. 
nacional. 

Art. 2." {)s odificio~ onde funccionam ro
partições di\ ma1•inh:\, suas arrQCa.dações e 
uepositos, comprefloadidos na. área do a.r· 
sçnal, sm·ã~ conservados omqu\lnto forem .~lk 
t.hspensavctd. ... 

Art. 3." A fim de prove1• .~ conservaç.ão do 
matcl'ial da armJ,da. e ma.is obt·as do Minis
tel"io tla Marinha., recorrerá. o Oovot·no R. in
dusLria. mcrea.om. por meio do contractos 
p&rciacs,ou ar•·cndando (lfficinas particulares 
quo serão custeadas pelo Estatl.o. 

Art. 4." O fornecimento de gonm•os e 
matm·iaes de qua.lq11ez- especie, feitos por 
concurrcncia publica, ~Ser.ã.o entregues ài
rectamcnto do mercado, aos navios e est.abe· 
lecimcn;os, c~sando peJo ~mpo qile for con
veoieo1iG, o abastecimento do:J dopositos da 
Ma.l'inha.. 

Art. 5. o Ao pessoal elfeotivo dos quadros 
do Arsanal são g:Lrantidos a perm·menc.ia. no 
trab~lho e as vantagens a que tem direi tu 
pelo rcspootivo regulamento, os operarios 
edraordioarios ~orão admitt.idos o dispen
S!Ltlos á. proporção das cxigoncias do s~r
viço • 

Art. t1. " Em local designado pelo Governo, 
no Distl'ieto Federal. será construido um 
editido com ~ In·oporcõcs e dependeneias 
nccessarias para. nello sor insta.lbd•~ a;-Re
parLição Central da. Ma.rinba- sendo os re
spec~ivos planos po!ltos, desde Jogo; om con
currencia. publica.. 

Art. 7. o O governo resolverá. sobl'e a. es· 
colha. do local destina.:.lo ao porto miJH!Ll' e 
Arsenal de Marinha., tendo em vi5td., além 
das condições ne~arias, a. pogk.ão estrnte· 
gica mais convonicote pa.r a. a deies'lo dom
toi·al, ao sul do porto do Rio de Janoiro. 

Art. 8, ó Afim do iniciar·se a. exocução da. 
proscotolei, é o governo :J.UtOI1zado :L fuzor 
as neec.~l"ias altot·ações no rogulamcnto do 
Arsenal de Mar loba. e a. despender no a ctu11l 
excrcicio, ai~ a quamia. de 800:000$000. 

Art. 9.0 ReYogam-se as tlisposiçõcs em 
conirarto. 

Sall. das soosõM, 16 do maio de WOL
, (l11C$ Barbosa. 

O Sr. Ba•·bo$a Limo. ('}-Sr. 
Proi!idente, ba. cerca de qua,ro ou ciuco dia:f 
recebi do Estado do Rio Grande do Norte 
um t.cbgrn.mm:1, do qual sómente hoje ve-

(·) F-.~tQ <!h c nr'o nà·> foi re\-i,.&•> 1"'10 orador. 
() 
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nho dar conhecimento ti. Casa.por nã.o tot' ha
vido sessão dcsdo q_uintn.-feü•n.. 

O tcl~gra.JEm:.t. é o soguinto: «:'lfussoró-A 
nossa. sttuaçao toca extremos a.ngustia., mi· 
seria. nnica.. Pop11laçã.o rlagcllada sueca 
nunca soJn•lJu tanto. Con.~tra.ngem alma 
qua.tlros pungont.e.~ ob~ct·vamo~ clloios cu
tt·i~tGcimonto, po1~·u·. Não é passivct píLrla.· 
monto bi•aziloil·o fiquo ostl'a.nho soffrirricntos 

Jovo, morto.fomc. Appclla mos V. Ex. con~ 
lloguil' urgentes t.rabalhos, não dc;;locar resto 
:popu\ac;Ko. ev ita r dcspovo:.\mento Estado, 
sa.I Vitl' \'idas pre.stcs succumiJfrem faJt& <l.li
mcn tos. gm noltle carid~~dc, amQr hurnani
daclo pJrJimo1: u t·gontos modid;ts sa.lvadot•as 
melind!'osa. sHnaçãu. Toda rlomora, adia
mento ser<i. fat,;d, Ma.rretando pP.rd :~. millm
res vidas. Cumprimos nc-s:o dcVOl' nvisando 
pct•igos situação-Commis~ão oxocutiva com
mm·cio.- Almcidt.' Ov.~t1·o, de .•. }> 

E' um lJmtln tlo dnsospct•o, um supromo 
l\l}pollo angustiol)o , mai-1 c\QflUcnto do qun 
'1ua.o.sq uct· commen t<Lrios quo ou pwlosse 
tar.cr : estou C:)rto de que o Uoverno c o Con
gresso tomarão na devida cons idcração este 
documonto. 

Mantlo·o <~ Mesa , ( Mtti l o be m ; muito bmn.) 

Vom á. Mosu. c 6 lido o s~gulnt::l talogram
ma: 

l\Iossoi'Ó- A no.;;~n sitnn(lão toca r.xt:·cmus 
angustia, misel'i:t unica.. População flagclladn. 
soc,~a. nunca so1ft·ou tauto. Gonstr~\Dt,om al
ma~ quu.dl'IJS oo1np11n ~cntos observamos clwio~ 
cu lt•i,ltccimouto, p(!:Úu·. Niio ó l'ossivnl p ;u·ht
mont1 brazilnil•o fique ostt•a.nho so.ffrimonto 
povo,. mot·to fome. App3lla.tnos v. E:'t. c, n. 
sogtu r 11rgcntcs tmh:llltoa não d<lslocar l'C;;~n 
popula.çã.o ovitar tl.esJJovo;uMnti:J Estado c 
sn l vm• vidas pt•cstc.) succtm11iit·cm lillLa ali
meu to. Eru nvmo c;wirlado,:unor hum<~oidadc 
pcdiruos ur·gcntcs medidas aalvadot·;~s mc!irr
drosa situação. Toda. rlemor•a, a.rliamon to sorá 
fa. Lal, aco.rretando ]lerdas milhares uo vida. 
C~mp~imos t~os~o . d~vor avisando porigos 
s1tuaçao. - comnussao o:<ccntiva do com
mr~rcio, Dl•. ..!/moída Ca.çlm, prosülento.
Dionysia Filgueircrs. - Vi!~onto Fvnztmrlcs.
Olemenft: Gatvcio.- Miqttcf. .ll ontc. - - llfcmoel 
llenido .-JJcnto ]>l'((;•;c(ies. 

O Sr. PrQsidente-Si não Jwuvm• 
ma.is qumu qnoh·n. \lSal· tl:\ pahwl'a n<~ hora. 
do cxpcdícnle., 1n~~sarcí <t 01dom do rlü~. 
( Pt!tCSC~ .) 

OlWE~I DO lJ!A 

O Sr. l•a·e.si<lente-Nã.o h tt numero 
It•.:r:w para su pr·occtlur á olllição ; a li~;~ta da 

porta, accus:t a.:penas a. pre8ença de 85 srs· 
Ooput.ulos. 

Assim, poi~. suspendo a sPssão por meia. 
hora, a fim de uguard~rmos o compareci· 
meoto de mais alguns Srs. Deputados. 

Stz.~poude-se a sos~ft.o ás 12 horas o 40 mi
nutos da tarde . 

Comparecem mais os Sl's. Julio do Mello, 
l~néas ~Iartlns, Aurelio Amorim, Ho.;a.nnah 
do Olivcir·a, Rogol'io de Mil•anda, Urbano 
Santos, Ghrit~tino Urnz. Bozet·ril Fontenello, 
.João Lopes, Pm·eirn. Reis, Affonso Costa, Pe· 
roira. de Lyru., João Vieü•a., Bsmm•a.ldíno Ban
doil·a.. Angelo Noto, Lcovigildo Filgueims, 
Augusto de Freitas, Rodrigue3 Limf\, Bdun.rdo 
Ramos, M;Lrcolino Moura, Corrêa. Dutra, 
Il'in.m Machadn, Bulhões Ma.rcial. JtJr·ico 
Coelho, Fidelis Arves, Pereira Lima. Hen
riqcw Borges, Bernardo MonLciro, Gastão f' 
(;unha, Fmnci5co llornal'dino, Lamounier Go· 
rloft•cdo, Rodolpho Pu.ixão, Ferreira flraga , 
Ac1nino Ril>oi1·o, Lintlolpho Sor1·a, Caodido 
do Ah1•cu, Cat•los Cavalcanti, Abclon Baptista., 
Etistlu Guilhcrzno, Soar es do;,; Santos a Jamc~ 
Darcy . 

De1xam tlc compa.rocOl' com ca.usu. partiei
p_ada, os Srs. Th"maz Aeciuly, Eugenio Ton
l'lllho, Cal'los ele Novaos, Antonio Bast<ls, 
Rotlt•iguos Fernandes, Ra.~·mnndo Arthur, 
Anisio do Abreu, João Gayoso, TrindadH, 
lkicio FiU10, Raymundo de Miranda., .Tovi· 
niano do G;tnallw, Neiva, Gasiro Rebello, 
Bnlcão Vianna, FeJix Gaspar, Vergoc do 
Abreu, Tolcntino tio!! Santos, Osca.r Godoy, 
Dd lsario de Souza., Silva Castt·u, Bczamat, 
Penhlo Filho, Ribeiro Junqucim, Da vid Ca.m· 
pJ:; ~a. _IIenrirpw Sa.lle:;, .1\Jano(•l Fulgencio, 
Noguetm, LIUdolpho Ca.ota.no, Wcuccslüo 
Bt·•~r.. Morei nL da Silva. Jesuioo Cardozo, 
Valois do Castro, Costa. Junior, Amolpho 
At~tWC(lo, Azevedo Marques, An~slo Pinheiro 
Ca.ssiano do Nascimento e Voopasiano do 
Allmqucr'<!Ue. 

E som ca.tlS[L os St·s . S<i. Peixoto, Ray
mundo Ncry, Artbm• Lemos, Indio do Brazii, 
Gneclelha Mourão, Dias Vieira, Francisco de 
S;i., Elo~' do Souza., Paula o Silva., Teixeir a. 
do Sá, Celso de Souza, José Marcellino, Ma
laquías Gon çalves, Moreira Alves, Co1•nelio 
dõ.l. Fonsroa, J~~ta.cio Coimbra, Pedro Per
nambuco, Elpidio l~igueirMo, Ar;hur Or
lando, Fclisbcl!o Freim, Tosta, Sa.tyro Dit~s, 
IJot·mt.t·do Horta, MorHira Gomos, jusé Mon
jal'dim, Galdino Loroto, Mello Mattos, Nelson 
de V<L:;concclloi3, Amcrlco do Albuquorquu, 
L:\tn•indo Pitta., Cruvollo Cavalcanti. Pa.ulino 
elo Souz;t, Vh•iato Masca.l'OflhM. José Boni• 
1:-t.cio, Astolpho Dutt•a, João Luiz Alves, Adal
bcrto l~'ePt'az, Ca.millo Soat·os Filho, Calo
gcn•ao;:, S<tl)ÍDO BM·roso, cu.rvalho Brito, Padua. 
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Rezendo, Berna1•do de C<Lmpo;.:, Doming11es movm· o desenvolvimento das industria~ 
do castro, Rebouças •lo C<lrvalho, Leite de navai'S, va.lorisanJo, ao mesmo tempo, os 
Souza, Borna.rdo Antonio, Benedicto .to Souza., abundantes l'ecursos matGriaes que possue o 
Juvcual .Miller, l\larçal E:~cob:n·, VictJt·ino pn.iz . .. 
Monteiro, Domintros M<lSC;Ironba.:s, Alfredo Emquanto, porJm, não dispõe de (4lomentos 
Vat•cla. o Homem do Cn1·valho. proprios, não devo o Estado aba.nlouar os 

Roabt·o.se n. se~sfi1J á 1 hora. 0 30 minutos gt'iltldcs interesses, que exigem a cooperação 
da t

1
trdc. da. sua mn.I'inha de guerra.; mas, sarnento 

O Sa•. Presidente- II:. uumoro 
pa.I'a. se pl'Jcodcr ã. cletção das commi3Sões 
porm•~nentcs; n lista da. porta ac.1usa. a pre· 
sonç;~ de 100 Srs.Doputados. 

Vac-sa JH'ocodor t~ chamada. 

() §•·· .. ~lenc:u.· Gnianarã.es (1° 
Sr:crclr.wio) procede li. chamada. 

por mtJa ,juuiciosr.. applicação das verbas a. 
clh ill'.stin:tdas, recorrendo á. jndustria es· 
trangei!•n. p:tra obter navios. o, simultanea.··.~ 
mente org-..toi~ndu as forças productora.s do 
pah, é quo coasogniremos a.pparelhar, &O· 
lida o mothodicamente, o seu poJer naval. 

Um eloquente exemplo deste asserto otfc· 
rece-nosa hisLoria da. Unifí.o Norte-Americana, 
quando, termin<~da a. campanha. separatista, 
pot• que pasSO li <\quelle píl.IZ, cuidou elle logo 
de cxplot'al' as suas mitml:l de carvão e do 
fet'l'O, e, impulsionando as lnclustrias metal-
lnrgicas c , com ella:1, n. viação ferrea e a. 
navegaçii,o, crcou para a sua. arma.da os po
doror,;ns elomontos do que dispõe, riva.lisando 
bojo cora as grn.nrlcs potcncias marítimas 

Pl'Occuen.lo-so á chl~mada. paPa a eleição 
das cLJmmís~õe.q pormanentc3, -voriftca-se tc
rem-so auseot;LllLl os 81'5. Enéas Martins, 
Joarplim Pires, Thomazcavalcaoti , Frederico 
Bnrgc>s, João Lopes, .\.rroxell:l.'l Galv'ão, He 
redia de Sil, Et•ico f'..oclho o Gcrma.n·J lia.')· 
sloc hN'. . do globo . 

No continente snl-americano, por6m, o 
pl'oblama. nn,v;tl parece obedecm· :1 um:t 
orioutaçã.o diffe1·ente. Dentro a.s nações que 
ahi possuem gmndes extensões de cosh ocea· 
nica, o BPazil, a despeito tbs gloriosas tra
diçõm! da. sua. <wmada., e de possuir recur· 
Eos equivalt'ntcs, sinã.o superiores, a.os da. 
gt•awlo nação do norte, está. ainda tfi.o de· 
ponJent9 da indu~tt·ia naval ostrangeh•a, que 
não pó<! e a limentar siqum• n. sut~ cabotagem, 
:1 pozu.r de luwel-a. nacionalizado; u. Argen
tina e o Chile, a.ntPs 1ne:,:mo úe .desenvolve· 
t•cm as ~un.s marinhas mei'cantes, a.d'i.uiram 
sulJitamenLe o com gl'andcs sucrificios, for
midélV(jiS armamento::; navaes, sem as garan
tias. talvez;, das sua.s forças orçl\mentaria.s, 
nem recursos proprios que assegurem a. 
cousonação etllcaz dos mesmo::~ armamen
tos. 

1\..) !S;~.•. l."' .L·c~i(len.to- Qna.uclo an
nuncici a t•oabcrtura da sossão a. Hst.<L da 
pot•ta accusav:\ a p1•esonça de 100 Srs. DcpLt
hdo.s; mas, peb cham;tda n. quo se aca.bn. de 
prvcedor pat•a a elci~;ão t!as commissõcs pr.r
manont.e<', Yoriílca.-so que f'C mtirarnm lf1, 
p"i:; vota1•a.m a. penas 99 Srs. DApu Lados. 

Nus'a~ condicçõ .. s, vou dC$ÍgOtlr a ordem 
do t!ia pam amanhã. c, em scgnhla., levunta.r 
a se!>~ã.u. 

Vau a impt•imir o sogninte 

I'ROJECTO 

N. ll-1001 

Fi,m a (o1·ça na"Ve!l ~1ara o omw do 1905 

A CommissãLl do Mai•inlm o Guorra, cum
lll'i ndn n rli.s110~l.o uo ar~. 29 da. Constituição, 
rJllll eonfere á Camara. a iniciativa. das leis 
de fürças, c, Lonlo om considerL~çiio as bases 
c iufonn<~ções do Gover no, vem <•,prcsenbr 
o (ll'~jncto tle lei. quo fixa a. forçn ua.vu.l ua. 
Uopnblica piLr<t- ó a.nnv do 1903. 

Comquanto C;Jgite a. l'uferida. lei sómento 
d::~s meilidas relativns á n.cquisição do pcs
~oal da. Armada (art. 87 da. Constituiçãu}, 
1•st:mdo estas intimamente ligadas aos re· 
r·u~·.~o:; rn!1tm•ü1cs indispcns<tvcis }JD.ra. os seus 
c!lr.ttos. Julg:t a Cummissiio nlio sorcm dt:r:cn.
lnJ"s algumn,s considoraçõrs, IJ.Ue s ubmetto 
a.·J e;;clat•coido j uizo da. Ca.ma.I'U., sobre a:;sum
ll~Pt: do relevanto intm·csso pat'.'\ t1 M:.tri11lm. 

Cabendo ao B1•aúl oxptora.l' o dofund.m• um 
va!fto domínio marítimo, forçoso lhe ó pro· 

No regimeo pt\ssado, a. concentt•ação ad~ 
miuistrativa. da. marinha era um facto com· 
par. i vel com n indole dactuollo organismo po· 
litico; ~~ tlldet•ação,porém , tendo desenvolvido 
a u.utonomiu. do:~ Estados, mdgo que a io
llucmcitt tlo poder central se faça. sentir onde 
quet• que <t reclamem os enctJ.rgoa ge1•aes da. 
Uniã.IJ : a descentra.lizttçào da marinha em 
bem dos interesses navaes do paiz. seria. 
mais uma t'oi'ça. conservadora do rághnon 
federativo . 

Como torn<u' offectivo o domínio da Ropu
blica sobro as s uas romohs fronteir a,:::, ainda 
ugw•a augmGn Ladas, no Atlau•.ico nnt•te com 
o Ama.pá. o no Amazooas com o Acre, sem 
dispo1•mos alli de bases da operações nem de 
recursos 1 
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o Estado de Mat"W Grosso, separa.uo por OÍCi:lo B graudcs rios naveg-aveis, não seda em 
enorme distancia e franqueadas as suas cvm- uxcL'SSO que díspuzesse a administração naval 
municações fiuviaes, poderá ser convenion- de quatro arsenaes, as~im distribuídos: 
temente defendido sem o t~ultilio de forçt\ No Ama.zooag ou Pará: 
naval, ou achandowso esta dependente de re-
cursos concentrados na séde da. União? Um arsenal. porto milit<n', conveniente-

Como desenvolver, em tão extenso litto1•al, mente appa.rollla.do para eonstt•uir c a1•mar 
a navegação mercante, a cabotagem nacio- as embarcações n.propria.das ft. policia. e defe· 
na.l. a pesca e industrias extractivas dos Ra. da.quella. região; 

~ pl'oducios- do mal', as fontes da. maruja de Na Ba.hia ou Pernambuco, depois de me· 
guerra.; polfcia.r e conser·var os por Los e lhorado o seu porto: 
prover, tlnalmonte, a taotus inte__r·es~es fe- Um af:icm~J. pol·to mtlitar, auxiiar do do 
deraea, que só t a.rdla.mento podcrao set· a.t- Rio de Janeiro, com rccue:ms p;u·a atLcndm• 
1en~i~os pelo Governo_Centra.l ~ . _ ás obra~ de l'cpa.ra.cão epa.ra commuirno.vios 

St, para a. con'!em~ot~ dlstribu1ça.o _das de uma. t.oneli;.gem metlia; 
forç?'s de torra, ~l!Ja. m1ssao é ma,ls res~;·!c~n.~ No Rio de J ·mciro: 
aos 1nteresses mthta.res, adoptamos a <llVISao ' . . . 
do territorio em dist1·ictos, como deixar 11 . Um arsenal de prtm~n·a ordem e p orto ~11· 
marinha. encrava.da na. séde do Governo Fc- !Jtar, podendo construir e armar os nav10s 
dera.!, sem dispormos, siquer, de meios l'a.pi- de todas as classes; 
dos de communícação ~ Em Ma.tto Grosso: 

O exemplo da. Ioglaterra., da França, da Um arsenal, porto militar, com recursos 
Alleroanha. e de outras nações, oue possuem i .enticos nos do Pará ou Ama.zonas . 
oxien.;os dominios maritimo3, indicam-nos a. Dos Estados indicados, tr11s já. possuem ar· 
conveniencia de descentt•a.Jiza.r a. adminhttra- senaes, na.s condiçõe:!l porém, que a. cama.ra 
ção naval, localizando-a militn.rmente nus conhP.C41 pelos relatol'ios da Marinha.; os de 
&rsenaes, fóra da influencia immediata t.lGs Pernambuco e da Ba.hia. ful'<~m sup}!rímidos, 
interesses políticos, o, commercialmcn te, por depois da uma longa. existencia, a pr .;texto 
meio da del~ações, agindo sob a. ftsca.lização de sua ponca. prodncção , como si fúSSCm 
e reaponsabtlidatle dü•ecta daquc!les cen- ta.es estabelecimentos da exclusivo interesso 
t1•os. conimercia.l; resultando desse n.cto o deix:al'-

A creação de Ulfl porto milita1• o aracna.l 
de l" ordeui, em substituição a.o (1ue e.tiste, 
no porto do H.io de Ja.neiL·o, é uma. das me · 
didas mais esseneia.es para a rco1·ga.nizaçfi.o 
e desenvolvimento da. nossa mat•inha. 

A pra.tlca, om gorai, tem demonstra,do 
que, sob o ponto de vlsta do rendlroen~o in· 
dustria.I, não são as emprezas officiacs as 
que oíferecom os melhoL'OS resuHados; totltt
via., as nações marítimas, ainda que dispondo 
de recurl!los proprio.;, conservam e desenvol
vem os seus a.rllenaes, o, por medidas indire
ctas, proc•1ra.m até anim~t· a.quella.s indus
trias que alimentam as suas fontos de ri
queza, Oll forneccm·lh.es os meios de o.cçô.o 
para a. defesa e guarda, dos seus diroitus. 

O atrazo da-s nObsas industria.s navaes tor
na. mais imperiosa a.inda a necessidade dos 
arseoaes de marinha., que, além de serem 
esta.belecimen tos destinados á ronova<;ão o 
abastecimento da.s forças de mar, propagam 
a instru~ão profissional o constit uem cen
tros do acQão tlsca.lisadora. do poder central, 
confiada, entre nós, ainda a pequenas re
partições isoladas, sem acçã.o propria nem 
responsabilidade effocti v a. 

Para. corresponder á. expansão do commer
cfo marítimo do BrazU, e ao iodisp()nsavcl 
a.ugmen to da. suo. marinha. de guerra, tendo
se em conta. a extensfio da. sua fronteira ocoa-

mos, ao norte do Brazil , sem recnrso algum 
uma. extensa. costa., que é n. derrota. obrigada 
da na.vogaçiio transocea.nica. do Atlantico ao 
Pacílh.:u,pclo menos emqua.nto não fo1· aberta 
a passagem du Panamá.. 

Além du.quelles pdncipa.es contr.1s regu
ladores dos sorviçus militaras o admí.nistt·a.
ttvos da marinha, mui~o conviria que dispu· 
zesso esta, pelo menos e!llquando nã.o se desen
volve entre nós a. industria meta.llurgica., de 
um est·1hslecimcnto dest\ua.do so prepa.l'o do 
matorií\l do contrucção nav-al, ft\bríco de ar· 
mamento,c~c. ; utílisa.ndo-se para. aquolle fim 
as minas de fe1•ro c as j:.\zidas o:u•bonifol'as, 
quo po~suimos jâ. em com·cço do explo
ração . 

Com a indicação dos ~os elemeribs, po1•6m, 
cuja. elllcaCJa requer nocessari;1mente t,empo 
e dispendio, não oJ-rereM a CommissãO ao 
elevado criterio da Ca.mara pl'ovidencias, 
cuj<~ realização imponb(l.-::0 de um só golpe, 
e a despeito das cit·cumstancias tlna.nceil'a.S 
da. Republica.; convém, entr~:~tanto ponde1•ar 
que, saro o preparo, embot•a. lonto, dos re· 
cur::;os na.cionaes, ainc.la quo possamos ad
qulril· do. indust1•io. est.-angei-ra. poderos:lS 
machinas de cornbatl},:ml'·nu~·hu. sempre dif
ftcil a sua. conservação e incer to o seu poder 
combatente. 

·O melhor arsenal que actualmont~ poil
suimos é o rlo Rio de Jauoi ro, fundadQ 
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quando ainda. não oecupa. v a. a cidade aq uelle 
local e sem obdeccr a um plano que permit
tisse o seu desenvolvimento futuro, o que 
seria de todo iropratica.vel, si, porventura, 
alli fosso conse1•vado depois das actna.es 
obras de melhoratnento do porto. 

Gra<lunlmente accrescida 1\ sua <~.ron., por 
meio de constantes demolições e aterros so· 
bre o mar, ja. não !! possi.vel augmentai·-se 
o a.t•senal; estando as suas officinas a depsn
doncias som espaçu sufticiomo e di~cminadus 
pela. bania. du Rio do Janeiro. Os seus ve
lhos edíficios, alguns já socularto.s, t•cclamam 
granrles obrali o acham-se desprovidos de ro
cm•.sos ap ·rfeiçoadus para a P.:ocecucão d~~ 
t1•abalhos import;•Dlies, quer de ma.chinas ou 
de contrucçã.o naval; está, por couseguiot1, , 
este :l.l'sena,l bem lunge de cot•responder ás 
exigencias industriaos o ostro.tegicas do um 
osiabeleeimento na vu.l de la ordem. 

Ha. muito que é rcconhfcida a convo· 
níencta. de mudar-se o AJ·sen;~l do Rio de Ja.
nl~iro, tendo já o Congresso Nacional . cone~· 
dido ao Ministsrio d<~ Ma.rinba. um credite, 
quo não foi utilizado, para attentler <\s des
pezas com estudos, exploração e acquisição 
do local destinado a. um novo arsenal. Sobre 
esta. importante providunoia, quo parecia 
relegada para o rol das soluções a.dia.veis 
da Marinhfl., ac~ba de pronunciar-se termi
nantemento a. mensngom prcsidonaial, cha
mando po.ra. ella a a.ttenção do Congre.;so Na· 
ciona.l. 

No pl tno do reorganização naval, auoexo 
a.o retatorio da. Ma.1•inha. de 1897, lê·sc, com 
referencia a este importante . assumpto : 
•••••••••a•••ll• •• ••••••-••••••• • ••••••••• 

«Dos estudos, fellos por ordem do Go
vorno, a pelo que pessoalmeuta tive occaaião 
de observa1•, a fundação de um arsenal porto 
militar na en~ea.da de Jacua.canga, muní
cipio de Ang1•a dos Reis, attenderia ás prin
cipnes exigencias de uma importante base de 
operações para. a vossa mal'inha. 
N~o estando immediatamente situada. no 

oceano, a enseada de Jn.cuacanga. abre-se 
dentro da bacia formada pela ilha. Grande, 
a Ma.ramba.ia o a costa elevada. do conti
n.ente ; situação esta. que permittit•ía for
tlllcar-se a,s a.v«nçadas do arsenal, si n.lli 
fosse coustr•uido, apruveita.ndo as eroinencias 
da mesma. ba.cin. c ilhas QUB a precedem e 
:.tbrigam, em pa1•te, dos ventos do SO. 

Afim do diminuir a.inda. mais a influencia. 
dos ventos daqualle quadrante, facil seria. 
oon~truir se '"Ui um quebra-mar, que prote
~erta. ta.mbem o poNo cont1·a. as investid~s 
e torpedeir<LS, que o_perasscm de combina.çã:o 

com q ua.lq ner esq u!Uira _ · 
A onseada. de Jaouacanga., pois, que otfc

.1~ boas condições de deres~ e dispõe de 

amplo e seguro ancoradouro, om cujo p~ri
me&ro bn. ospa9o para. edidcar-sG um a.rsena.l 
com todas as suas dependencias, inclusive 
habitaçõeil; tondo abundantes ma.nanciaas a 
um río paro. gua.rda.r pL"qUenas embarcações; 
podendo communica.l' direct amonte com o in
terior do pa.iz c n.cha.ndo-se em postçã.o para 
protegcl' a. Hhn. Grande o servir de base á. 
defesa naval dos portos do Rio de Janeiro, 
Angra dos Reis, Parana.guá, Santos, Santa. _ 
Catba.r·ina e Rio Grande do Sal, parece-me " 
otferecor as condições de um bom porto mi
litar e s~de para um a.rEenal de primeira. 
ordem. 

Assentada. a convenienoia. d~ muda.nça do 
Arsenal do Rio de Janeiro, convem saber si 
os purto~ militares, cen~ros do a.ctiv idade e 
1·ecursos pa.ra a. marinha. de gttorra, devem 
achat·se em commum com os portos commer· 
ciaes. 

Sem d11vida. a. bahia. de Guanabara o1ferece 
con .ições-de espaço c segurança para con· 
ter um podo militar; na vendo, porém, na 
costa. maritima ao sul do Rio de Janeiro, 
outra.s loca.lida.des iodepcndentes dos p()rtos 
commarciaes, q_ue so prestam á.quelle ftm, e, 
seguindo a. orwntação, boje acceita pelas 
principaes potencias marítimas, que isolam 
os StlUS portos militares, parece mais oon· 
vcniente r()servarmos ao trafego commorcia.l 
e ao dc8envolvJmen to das industria.s navaes 
os grandes centl'os de importa9ão e expor
tll.ção marítima. do paiz. » . . . . . . 

Sem dispormos do a.rsena.es nem recursos 
que garantam a etncaoia dô nosso poder 
oava.l, parece que o seu augrnonto deverá, 
por omquanto, limitar-se ao que nos fôl' ne
cessa.rio paTa. policiar e defender a.s nossas 
frunteii'as, ins1.ruir o possoal, proteger os 
intereSles imroediatatos do commercio ma· 
ritimo e rctril1uir condignamente os act.os 
de cortezfa. internacional. 

Erro e grave seria acreditar que a. re
organizacão da. nossa marinha de guerra re
sume-se unioamente D& aompra. de navios, 
com os recursos de que a.ctualmente dispo
mos, a posso de numerosas e grandes unf· 
do.des de corob11.te, além do insnpporta.vel 
onus quo trario.m ella.s aos no!l.!los orça.-. 
mentos, impo1•-nos-hiam a .contingencia. de 
serem periodicamente devolvidas á. industril\ 
estrangeira, para que esta nol-as restituisse 
em condições st~.tisfactoria.s. -

Estas ponderações, entretanto, não justi
ficam a paDUl'la. a. que ficou reduzida a. 
nossa. força naval. não dispondo aetu&lment6 
de elementos, ero espeeie .nem numero, 
sutllcientes pa.ra. attendel'em ás el:fgeoctas 
dos serviços maf& indispensa.veis ; indioam 
enas, pelo contrario, a urgente necessidade 
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que ha de adquirirímos alguns navios, 
obedecendo·se, porém, a um plano racional, o 
methodico, pat•a. a rccon!itituiçláü lia nossn. 
m ll.l'inha. militar. 

Iodispensa.vol 6, porta.ntQ, qno os podare.~ 
do Est~do Gllft•eutern ro~oluta.mente a. /jitna
çiio da. nossa fot•ça nr.LVal, afim de encami
nhai-a consoante as nosms condiçõo:J gco
graphicas e interessos politicos no cont.inon te 
sul amerhmo. 

' Com l'cferencia a•J pes!loal cla Armada.-
dontre as coosidet•açõu~ quo julga. <t Commis 
silo dever apres,ntar ll. Ca.ma.ra., sohrelova. a 
provid~:~ncia indisprmsa.vol de umn. lei qu{} 
regula o sorteio pat•a. o ~orviço da n.t•ma.da. 
nos termos do art. 87, § 4.0 , <la Constitui çiio. 

Pela dontrimt do citado artigo, dcvcnrlo a 
marinha mercante concori'et' ao sorteio parn. 
a al'Ino.da, não podem dei:m1• do nollo serem 
cc..mprehcndidos todos os bt•nzilo1ros lw.bitual
mentn mnprogados nn. navegação, qww flu
vial, ma,ritima. intcl'iOt', de longo Clll'>10 ou 
de cabotagem, c os ombn.rcadiços quo nx
crceram a profissão dn. pesca., qum• nave
gando ou estacionanclo em cmhm•caçõos de 
qualquer especie. Nos pa.izos Que ado11tam o 
SOl'teio nu.val,é a classe dos pesctvloro~ a que 
proporciona molhores contingentes á maruj<L 
de guerra ; porqmtnto 11 p1·ofis~ão Jmbi
tuando·os, desde r~ tenra i dado, aos riscos e 
pol'igos da vida no mal', dá-lhes, além da 
tempora. physica, essa. pa.nientc energia 
mot•a.l que cat•:tctcrlza. o m:trinhoii'O. 

O sorteio dos matl'icula.dos nus capitanias 
dos portos, de que mui prl.lvitleutemonte 
lançou mão o Govel'UJ, aftm de ll.tLenual' a 

O numero indicado nas bases do Governo 
para. !L lotaçiio dn. Escola Naval no proximo 
n.nno baixou do 90 a 80 o total dos alumnos 
alli ma.trwulados. 

O excesso de gua.rrlas-mal'inlns, om pro
grossiv:t despropor ç?í.o com o numero de 
offici:tes subalternos do quarl1•o da arma.da, 
daria bgal' a que l10uvesse a escola de sus
penJm· a sua actividadr, em comequencia. 
da. superabundn.ncin. de offic!aes, ou a ;opna.t·· 
se excessivamente lenta a. carreira da. mu.
rinha. p ela dilação do iotersttcio no primeiro 
posto. Romodoin. esse inconveniente, devido 
á excessiva matl'Ícula. em annofi n.ntol'iol'es, 
n. wovit.lencia nrlopt:vJa pelo Governo, fa
zcmdo com que vll., anuua.l mente, diminuindo 
a pt·oducção tia. oscolu., aL~ roduzil'-:m a.u sup
primento proporclona.l ás vagas aboeto.s an· 
nua.lmento no CllHVlro arrecti vo dos ofHci<tO.J 
da arma.:! a. 

O flUadeo geral d:~ :wmada, ora em despL'O
pon;-ão cum a r odm:idn. fol'(Hl mtval de que 
dispomos, tondrmte ainda. a diminuiL• pela. 
tà.l~;1 de r ,1novaçiio do sou ma.toda.l, roclama 
uma rods5.o quo attonda. com mais acm•to 
<L rolação numeríca entro os difforcotes pos
tos o classes que o compõem. 

A venlatlalra base pa.ra. o. fol'mu.ção dos 
quadt•os da armada seria, em vez dessa pro
put'ciuna.li.tade, deduzida por absolutil. com
para.ção do outras tnarin has, cuJ<~ organi
zac:ã.o difl'ore, aliás. da nossa, a distribuição 
do pegsoal pelus serviços organizados, fixan
do-se o n umet•o, soaundo as exigonciu.s do:; 
mesmos, e attendcndo-so na distr·íbuição dos 
cctt•gos, u.o prepu.ro e habilita.ção do cado. uma. 
das classes. 

grande caroncia. de pessoa.l nn. armada., é A Ji:lrça combatonto dos modernos navios 
uma medida do Mractor transito rio, embara do gucrl'a, ca.úa vez mais dependente do re
legai e constitucional, carecendo, pol'tu.ntu, guhr fuocciona.mento dos sous m ultlplos o 
de sm• complota.rl:t pot• umu. l!ü orgcmica complicados machinismos e appa.rcl ltos,· r!.)
que attcoda. a todas as convenicneia.s do sor-: qnOt' o apuro da instrucção pt•ofisüona.l do 
viço militar obrigatorio. nmchini~ta: a. essa conveniencia. forço:m 6 

Sem 0 alistamento .dlilitar, nem inscripcã.o attendormo3, em uwa reforma geral do on
ma.rlt.imn., como bases segur<v;, 0 sorLcio para sino teclmico da m ~~rinha, infelizmonte p cio
o exercito 0 o. a.rmarla, 1tt.'•m de tornar-se ra.do com as s:JCces,;ivas rcfo1•mas relativas, 
improficno, pod~Nt, porventura, converter â.quelle pessoal. 
aquella sujeição pa.tt·iotioa quo a Gon~ti· O maehinista naval , cujo preparo theot·ioo 
tuição impõe <~ todos 08 brazildl•os em um tem, necessariamente, de acompanhar os 
pel'igo para. n. sua liberda.uc: hn., poi;;;, ruis- continuos pi'Og~essos da_s~aprofiss~o-, é, pelo 
ter de uma. lei quo, regulando conveniente- al~nco qe suas funccoas no navw, um dos 
mente essa instituição, cla.ra.men te espccill- mats vahodos elomontos do seu pe~soal o 
que não só os c:isos do isenção do serviço tlolle d_opcnde, om grande parte, o cxt:.o da.s 
militar obrigatorio, como tu.mlmru as van- 1 oper~woes.. . 
tagens concedirlas pelo Estado em compen- . Por ma~s ~n:port:moos, p_ol:ém , quo se-
sação de sua obrifl'atoriedatle. Jam as u.ti._!'tbu1çooo do ma~htnJsta. a bordo,. 

o convem nao esquocor que sao ellas . de na.t u. 
Convencida. dessa necessítlado, a Cornniis- reza. essencialmcnto pratioas e exigem ha· 

são 'tém em estudo um projecto de aorte.io bitu:s que só no roglmen operario das ofil. 
geral para · o exercito e a. armada quEI, cina.s podem ser adquiridos; o quo não des· 
opportuuamonto, submetterá á. Camara. lustra a posição milltar, por ma.i~ graduada · 
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que posso. sor a do machinista. a bordo : com 
esta. orientação é quo na. Inglaterra pen
sa-se hoje em tü•ar, dt.> eotro os 2n• tononto.s, 
depois de concluído o otn•ao oJcolar do 
official de marinha., a classe de maclünista,s, 
dcsUn:tdn. á. direcçiio supet•ior dt~íl machinus 
a. boruo. 

A instrucção pt•atic::t dos macllinistas dove 
ser objecto de solicita n,ttenção em nossa. 
marinha., fazendo-ze com quo Oil embn.rcpte!! 
lhos proporcionem uma expariencia real A 
continua, qu~nto ao funccion[Lmrmto, r.co
nomitt e conserv~~ção das machioas e app:t
rclhoA do navio. 

Podoriamos para isso a.doptar, talvez com 
vantagem, a l)et•manenciít de ma,chinistms 
do boa nota, durante algum tompo, no scw
viço das grande.'! companhias da niwBgaçã.o, 
em oontinuas vin,gens, ou mesmo om mari
nhas estrangeiras. 

O pouc;J movimento q_lle é possivAl drtl' 11 
nossa. força na. vai, cnm o:; rAcm•:ms do qna 
dispõe para a sun. mGbiiizaçiio, as lüngas es
tadias de jovens machinistas em etupregos 
ou commisaõns scucntarias e o seu doficiente 
preparo são causas dJ. sua not.)l'ia inoxpcríen
cía profissiumd, o conc~rrmu, talv·e:t,, para 
alimentai' o exa.ggero das regJ.!i<~s oftl.ciaeg, 
embora não raros saibam crlteriosn.rnente 
ailia.l-as á. natureza. elos serviços que lhr'í ~ão 
proprios. 

O acertado in tu i to do Govm•no, reduzimlo e 
numero actual das e;;colns de aprondizcs 
marinheiros, afim U(' molhorn.e aqucllu. prc
Yidente instituição do. nossa Jnttl'inha, não 
tem sido }Jossivcl rcr.liZM'·Se, devido ü. rcsia· 
tencia quo, por vozos, tem encontrado 
o.quclla.. idêa. 

Muito justificavel, sem uuvhla, ó o e.sfúl'ÇO 
quo fi],z cada um dos E::;tv.rlos da. União pal'a 
que o seu terL'it•Jrio soj ~ contemplado !l<l 

distribuição d:ls esc-.~las de aprendims nnri
nheiros ; acima, pot>l\m, desse louvavel in
tuito estão as convenicncius úo abastecimen
to de pessoal á. rmn'inha., cuja.s tlespczas ca.
bcm <t União. A Constituição, esto.belscontlo 
que o exei•cito e a at•mad<L compor-se-hão do 
contingentes fol'Duciuus polos Est<Ltlus, não 
obsta a quo possa cada um dl'lles ter a sui:L 
escola. para. o preparo elemcutat· !lu apren
dizes marinheit·os, fion.ndo, porém, [l, instru
cção militar superior a cargo da. União. 

Assim, porém, não sendo, parece que o me· 
lhor meio dB a.pural'-so o producto das os
culas seria dinünuir o r.:ou numero, Iocali
zando-as ondo fôr mais conveniente, n.ppa.
:relh<~das pal'll. o ensino thcorico e pratico, 
quo exige a. formaÇ'Jio do pessoal dos modm·-
nos navios de combato. , 

A diminuição do numero do escolas de 
a.prondizes marinheiros não impediria, en-

tretanto, que a cllas concorrossem, volun1a
riamen te, todos os Esta.:los, adoptu,ndo a. 
Uniã.o um systomn. do Ievt~s periodicas; 
assim ovitar-so-hi1t a cxistencia. improdue~i
vt~ do n.lgmn1s dcllns, e, com o 11.ugmonto cl:t. 
produc;ão d;ts quo fb~smn C•>n»m• varlrts, }lo
tleN\13-llin., tal vez, dirninuir a. nrccs:5ida.do do 
Hortcio para. a armn.da. 

A ct'eaçã.o ilo companhia~J de foguistas no 
Cüt'lJO r1e mari.nheil'os nncionfi.P.S muito acol'· 
t:u.la.mr.nto deu a. os ;P. pB;;soal o caracter das 
domais pr~u:.fHl qnc J'l'.gnln.t'mnnt.c.l drwem 
compot• a lota~ão dos navios do guorra; nem 
de outt·a Horto puderüt líel', a.ttendemlo-sc a o 
facLo de sorcm llujs oxclu:üvamento movi
dos n. Ya.por os n:1vios comh<ttontes da tocln.s 
as J1UJ.l'lnhn.s. 

A fn,lta, porém, <lesse pessoal tom foUo 
com quo recorramos a.inda ao seu constante 
engi\ja.numl;o, o qnA oqnivule a admttt il' na. 
n,t•rua.da, eml>om. sub divor s[l. !lirma., o YO• 
ltHÜ<ti'Üttl.o com promio, oxprotl~amr.otc ve
dado pr:la Constituição. Afim do pôr termo a 
somei han te anorm:tlid::t.dc, dcvídtt <t escassez 
llaq uülle pe;;soa.l, e, não con.vindo desfcüca.l' 
a m:1rinha me1'cante de u m elemento ignal
mtJute indis1mnsavel ás suas equipagens, 
twgo desenvolver JJ <l. n.l'maJa a instmcção 
pratica da foguistas, o que seria n.inda em 
pt·oyeito da economi<t o regular funcciooa.
mcnto das machina.s c, por consC:'gninto, p;~ra 
a gar<tntia da vclocida[lo dos navios, como 
factm' importante, fJll C o, do seu podel' offcm
sivo ·c dcti:msivo. 

Sem opinar pala tt•a.nsfm•mação immedi<du. 
do corpo ue infantaria. do marinha, jtt'gn. lt 
C•Jmnlissão não luwcr motivos quo justi
tl·JUOlll ca.ba!mcnh a. sua oxistcncia na ma
rinha. O verdadeiro inf<~nto marci11.l é o 
mnrinhcil'o, q nc deve achar·-so sumcícntc
mento instruido uos mcswos e:wrcicios que 
o solun.•lo. o canhão é o princip::tl m•nm· 
mMto de bo1•do, em cuja pratica convPm 
quo esteja. pcrJolhmonto iostPuido o m:tri· 
nhciro. 

E' corto que, desde longo tempo, existo na 
armada. essa. millcia., oucr'or :t com a dono
minaçlí.o de fuzileiros n~~Yl\CS ; os rnot lvos, 
porém, que justificavam a stlt\ nocossidn.rle, 
rlmnpparecera.m com a cwwção do cot·po de 
marinheiros naclonacs. e niio são para 
rcceiar-se no regimen do sorteio navrd. As 
lotações dos navios da armada eram, a pi'in
cipio, campostas, em gt'<Lnde pa.1•to. de pes
soal mot•cenario, cuj<t submis~ãa ú disciplina 
não otfemcia in tei ra confi1mça. ; do.hi !•e
sultou a conveuioncia de ha.vor uma foi'Q<~ 
estranha. á ma.rinhngem, como garantia da· 
ordem a bordo. 
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A l''raoça., por longo tempo, manteve 
aqueJln. milícia não como parte das Iot'lções 
dos seus navios, mas pa.ra. o fim especial de 
f:(llarnecet• as suas colonia.s, on tão a cargo 
do Ministerio da Marinha; actuahnent ~, po
rêm, se acha aqnella t1•opa dP.pcnrlentll do 
Minlsterio da Gum·ra. o forma um cc1rpo do 
exercito destinado ao serviço colonial . 

A applicacão do corpo do infantaria da. 
marlnha. é limitada aponas n.os serviços de 
guarda a bordo ou nos estabelecimentos na· 
vaes, pat•ece quo com mais utili.dalle pollo
l'ia n!J.uolltt milícia, sem grande despeza e 
n.proveita.ndo-so o roe~mo possoal, ser con
vertida. em corpo de artilba.ria. de ma.rinila., 
afim de fornecer aos navios pessoal espooial
mente excrcitu.do na. pratica do canhão por 
meio fle exerclcios reg-ulares feitos em uma. 
linha do tlro naval, convenientomonte in
staUada. 

Ad. 3. 0 As praças e ex-praoa.s que se re
engajai'mn por tres a.nnos, pelo monos, terão 
direito a importa.ncia, em dinheiro, da.s 
peças do fu.rda.meoto, gratuitamente dístri
buidt~s aos recl'UtJs, 

J\ rt. 4. o Revogam-se as di.Gposiçõ~s em 
cantr•ario. 

Sal!i. das sessões.-.4.lues- Bcwbosa, l'Ola.tor.
Oli-oeiro. Vatladao.-Rodolpl!o Paixtro.-Soc:,.es 
dos Sa1tlos .- Carlos Cavalccmti, 

Bases do Goven1o 

S1•s Membros do Congrcs.!lo Nacional 
Tenho a honra de suumettor á vossa apro· 

cio.ção a..-; seguintes bases p11.ra a lei da .fixação 
da. fol'ça naval para o anno do HJ05 : 

Art. 1. o A força. naval no exercício do 
1905 constará : 

§ I • o Dos officiaes do corpo da armada. e 
Com exercícios do f•>go, ra.t•amcnte propor- das classes a.ooexas, eonsta.nte3 dos respe· 

cio nados áB guarnições dos navios, nã.o conse- c ti vos quadros, 
guiremos adestrai-as no tiro úA bordo do § 2 ... de 80, no ma.ximo, aspirantes a. 
cuja. priltica. t.'l.ato dependo o exito do com- guardas-marinha. · 
ba.to no mar. § 3. o no 4. 000 praças do corpo de ma ri· · 

Com. ostas Hgeil'as considerações c de nhciros nacionaes, inclusive 118 pai'a a. com
aceordo com a::~ bases do Governo, ~~ Com· panhia de liiatto Grosso. 
missão submette á. Garoara o seguinte pr<J- § 4.o De 900 foguistas oontracla.dos. 
jecto : § 5.a De 1.500 aprendizes marinheir·os. 

§ 6." De 500 praças do corpo de infa.nta.1•ia. 
O Congresso Nacional dccrettt: de ma.rioba. 
Ar,, J.a A força naval no oxiH'cicio do At•t. 2.o Em tJmpo de guerra, a. foroa na.· 

1905 constará.: ea.lae comporá do pessoal quo for nece,sario. 
§ !. 0 Doa oftlcia.es do corpo da armada c A~·t. 3.o As praças e e:x:·pl'a.ças que se ~c· 

das classes annexas, constantes dos l'c.spe-1 n~a.Jare!J?. por trcs annos, ~elo .menos, terao 
etivos quadros. dtrelto á nnpoi•tancia., ~m drohe1ro! d~ p~ças 

2 D 80 
. 

1 
t do fu.rda.monto, gra.tmtamento dtstribtu<la.~ 

§ ,o 3 • , no ma:umo, a.sp ran os a aos 1·ocrutas. 
gua.rda.s-marmha. .A1•t. 4. o U.evogam-so as clisposiçõe3 em 

§ 3,0 De 4.000 p1•aças do cot'Pl> de mari· contmrio. 
nhei~os naciona.es, inclusive 118 para. a com- Rto de Janeiro, 7 de maio ·do 1904. _ 
panhia. U.e Matto Grosso. Ft·ancisco de Paula Rod1·igues Alves. 

§ 4. 0 Do goo foguistas contra.ctados. 
§ 5 ... Da 1.500 aprenui1.es marinheiros. 
§ ~ ... De 500 praç:J.B do corpo de infantaria 

de marinha, 

Art. 2,o Em tOD;!pO de guerra, a força 
naval se compor;t do pessoal que for ne
cossario. 

O S.r . I>res icle.n. te- Designo para 
amanhã a. mesma orde!ll do dia., de bojo, 
isto é: 

Continuação da. eleição das commissões 
permanentes. 

Lovanta.-so a sessão às 2 horas da t:~rdc. 
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10• SESSÃO ORDINARIA EM 17 DE l\·IAIO DE 1904 

Presidencia do S1·. Patela Guimarlfes 

Ao meio-dia. procede-se á chamada a. que 
respondem os St•s. Paula. Guimarães, Oli
veira Figueirerio, Julio do MP.llo, Alencar 
Guima.rães, Wanderley de Menrlonça, An
thero Botelho, Am•elio Amorim, Hosannah 
de Oliveira, Luiz 0Gmingues. Christino Cruz, 
Bezarril Fonteaelle, Frederico Borges, Edu
ardo Studart,Sergio Saboya, Gonçalo Souto, 
Fonst>cn. e Silva., Pereira Reis, João Vieira, 
Esmeraldino Bandeira, Epaminondas Gra· 
cindo, Rodrlgu~s Doria, Oliveira Valla.Lião, 
Domingos Guimal'ã.ns, Gal'CÍ.\ Ph•es, Pinto 
Dantas, Alves Barbosa, Paranhos Monte
negro, Rodrigues Sa.ld:tnha, Be1•nardo Horta, 
Heredia. de Sá, Corrêa Dutra, Americo de 
Albuquerque, Fidelís Alves, Gal.vão RaptisÇa, 
Silva Castro, Laut•indo Pitta, Julio Santos. 
Henrique Borges, Mauricio do Abreu, Carlos 
Teixeira. Br·a.ndão, F1•ancisco Veiga, Estevão 
Lobo, B3l'nardo Montoh•o, João Luiz, Cctrlos 
Pelxoto Filho, David Cll.mpista, Franaisco 
Bernardino, Carneiro de Rezende, Bueno de 
Paiva, Adalberto Ferraz, Bernarfles de 
l<'aria, Antonio Zaca.rias, Carlos Ottonl, Ole
garío Maciel, Rodolpho Paixão, Padua. Ro· 
zendo, Galvão Carvallml, Fr~nclsco Romeir·o, 
Fol'nando Pt·estes, Amaral. Cesar, Eloy 
Chaves, José Lobo, Paulino Cn.rlos. Alvaro 
de Carvalho, Candido H.oJ.rigues, Hermene
gildo do Moraes, Aquino Riboir ü, G;~rlos Ca
valcanti, Pa ulo. Ramos, Suares <los Santos e 
Germano Hasslocher. 

Abro-se a sessão. 
E' lida e sem doba.te appt•ova.da a. acta da 

sessão antecedente . 
Passa-se ao expodicute. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(1° 8eci·etario) procede á leitura do seguinte 

F.XPEDIENTE 

OfHcios: 
Do Sr. Deputado Eugenio Tourinho, com

municando que tem deixado de compo.
recel' ás sessões por motivo de molestia em 
pessoa dB sua fa.milia.-Inteirada. 

Do Mioisterio dos Nogocios da. Marinha.J 
de 16 do corrent~. sat isfazendo a requisição 
desta Camara no ofilcio n. 13U, de 24 de 
juoho do anno p1•oximo flndo.-A quem fez 
a requisição . (Ao St•. Depu.tado Oiivaira. 
Valladão), 

Vol, 11 

Requerimento de Brito & Comp. , nego
ciantes nosta prao:t, propondo·se, mediante• 
a.s condicõos que estabelecem, encarrega.,•-se 
do serviço de propaganda de café aos pas· 
sa.geiros do bordo, que passam pelo nosso 
porto.-A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Rodolpho Pa~xão
Sr. PresidenteJ pedi a. palavra pa ra. a.pro
~enta.r 11. consideraçã~ da. Ca.~ara um pro
Jacto que traduz 1déa.s mmha.s, defen
didas :por varias vezes, a respeito do fundo 
rte resgate, fundo este que, entendo, deve 
desapparccer completament e da. nossa logili· 
lação. 

Sr. Presidente, fut sempre contmrio 4 
doutrina. ftnanceira o economica. do illustre 
ex-Ministt•o da Fazenda, o Sr. Dr. Joaquim 
Murtinho, a. quem aliá.s sempre tributei a 
maior consideração, pelos seus talentos 
e:dt•aordinarios e pela sua. il.l.u!ltraçã.o iUV6· 
javel, manifestaria. m:1.is de uma. vez em 
va1•ias espheras dos conhecimentos humanos, 
(Muito bem.) 

Não venho <~occusar o ox-M:ini:ltro da. Fu, 
zenda. ; comqua.nto nem sompt•e estivesso d 
a.ccordo com S. Ex., a Camara se dovo l'O· 
cor(btr Je que muitas vezes pedi a. pa.l.a.vra. 
pa.ra. dofeoder actos seus que mereceram 
crhicas menos justas . 

Houve u.penas uma divergencia. no modo 
de cnnsi1ierarmos ô ·problema, economico-11-
nanceiro i ta.lvez uma ousadia. de minha. 
p<lrte em pensar de maneira. divel"Sa. da tão 
eminen ta cidadão, mas cómo V. Ex. sabo, 
ha muitos caminhos para se chegar á ver
dade e me pa.r<Jce que o caminho que pt•o
curei seguir me conduziria,. ou antes, condu
ziria. o paiz melhm· do que o seguido por 
S. Ex. 

Pensei sempre, Sr. Presidente, que o 
nosso meio circulante era insutflcienta e 
que, portanto, não se deveria jámais tet• in· 
cinerado papcl-moeila.. Lastimei que tivessl3 
entrado no contracto do ft.mding esta clau· 
sula., que, afinal, deveria ser respeitada. 
como foi brilh:wtemente pelo Governo pa.s· 
sa.do, tornando o Ulustre ex-Presidente da 
Republtca e o seu Ministro dignos de toda. . a. 
gratidão do paiz (apoiados), pela. perseveran· 
ça., pelo rigor, pela. honestidade com que 
souberam executar oste convênio financeiro. 
levanbJ.ndo o nosso credito no exterior. 
lMuito bem.) 

7 
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Por diversas ve1.es, Sr. P residente, 1i2; fundo de mggu,te dos emprestimos internos, 
ver que o mci~ circulante no BrazU era. in- teremos conseguido dous tlns impor tao tis· 
sufficianto pe1• capila, e es tudei es!,a questão, simos: em p1'imeiro log-a.r fa.remos voltar á 
a.presenta.odo o exemplo da.s naçõos cstran· circulação uwa parta de moeda··p~pel, d~ 
geira.s e estabelecendo um pa.ra.llC:llo com a. que carecemos para o desrn"Volvimento do 
nos.sa. nossls industrias; e, em segundo log~r. ire-

Fiz ver, ainda o anno passado, :por meio 
de um estudo quo tlgu.t•a. em discurso ftuo 
proferi (), respeito do Orça.meuto da. Receita, 
que, do todos os paizes do mno?o civHJzad~, 
a.quelle que tinhrJ. menos <tuanttdado d 1~ meto 
circulante po1· capita et•a exa.etamentc o 
Brazil, <J.Uando o1•a elle um dos quo m_!lis 
precídll.V'am dosso ~ust t•urneuto d~ írt.Ul~:lcçoes 
visto a sua úlssemJoada. populaçM, o seu tcr
ritorío Ví\Sti~simo, as ditllculdades (le tram'l
porte, e, ao mesmo tempo, <1 sua. nenhuma. 
educação commercial. 

mos amo:·tizun,io a nossa. dividu. intm•na, 
que _já. e por doma.is alevada, que já sóbe 
a. curca. de 800 mil con~os de r~is, funda.du. c 
tluctuantc, que, sommadu. com (), nossa di· 
vida. cxtel'Jla n.ttingo a importa.ncia. da um 
milhão o trezentos e tantos mil contiJs do 
réis. 

Amortizemos, porta.nto, esta dívida in· 
terna. com o resultado imme:liato da dizni· 
ouiçli\) do~ jm•os que pagamos poe ella., u.n
nuu.tmente, e ao mesmo tempo com a. de
volução deaso dinl1eiro á nossa. la.vóura e 
indus~ria.s, minorando a.ssim ossa. apolice
ma,nia, qne ch:~,ma a si todos os capibes dis· 
poniveis do pa.lz. 

Provei que, na propt•ía Inglaterra., pa.iz 
de população densa. e onde a. . V:id~ com mm·
clal está, potle ·lie dizm·, murttgstmo desen
volvida., a qtl:mti!iu.dc de mucda, l'c'· ellp ilH 
era muito superior á tlu uxa~íl. apezu.1· do 
não haver na Jnglatm·L·a quasi nocessWado tlc 
moed&, l'isto se fazemm as tra.nsa.cções por 
meio de cheques o com t~.uxilio dos cle<~dng 
hou.res. 

Ha di:1s, 81•. Pt•esidente , como V, Ex:. e a 
Casa. s.~t•em, a. Associação Commal'cia.l oxpoz 
ao Sr. P1'Csidente da, Republica ns condições 
prec..'Lri.u do commercio, tez ver que a cl'isa 
ó tr·amenda., nesta. Capi~l. e tl'emenda. f.a.m.· 
bem o é no interior, j<~ por fitlh de con· 
11a.nça, já. por f•1lta ueda:;contos. Mais atnda. 
Disse a. Uu.stra.da. Associação Commercial 
que não ora ia.nto a. falta de capital que se 
fazia :~entir, como a. de confiança.. 

Lastimei sempre, Sr. Presll'lcnte, ess:. 
orientacno do alguns financistas nossos, essa 
teimGsia. eon~tanto de queimar pa.pcl·moodn, 
roubando assim os tnguo ~enm·oso que dava 
vida. ás nossas pouea.s inuustrias e á nossa. 
lavoura. dooadente. 

Por isso,Sr. Pre::~idente, mais de uma. vez, 
apresentei emendas ao Or\a.mento da. Re
ceita, extinguindo o fundo de resgn,te, emen
das que não merecel.'am o estudo da illulltre 
Commis!lão do Orçamento, não porque não 
tra.tC1ssem de as~umpto digno do attoncão, 
mas por ontcndol' a digna. Vornmissão <tuo a 
mn.toria. ora. de Jei ordma.ria,isto é . era. mu.te. 
rla. pei'ma.naute, que não tlevia ser c3tuün.cla. 
á.s p1•essas em uma. lei de o.rçamento. 

As minhas emendas, como o meu projecto, 
visa.va.m extinguir osse fundo .I'Uinoso, sem 
expllcaçã.o no momento actnal, porquu SJi 
explica~.ão tíull11 .POl' occaslão do (uHd.inrt, 
afim de restabelucer o nosso credito, bojo 
não a tem; o mau pl'ojccto visa, o que ·viso.
v&m as minhas emendas: a. e:tf-incçãCI desse 
!ando, pass!l.ndo as sua.e consignações para o 
fundo do resga.te dos ornprcs~imos intornos. 

Entendo que a. solução quo apresento é a 
mais c(Jnsentanea. com o noi!So estado eco· 
nomico dcplot·a.vel, neste momento em que 
a. crise se torna. ca.da vez Jnu.is aguda., PI'O
vocando outras não meno3 temerosu..'3. Penso, 
Sr. Presidente, quo, at>plicando as consigna
ções deste fundo, a.ddteionada.s a oull•as, ao 

Mas, eu direi, Sr. Presidente, que ~ ta.nto 
a. falta da capital, como a de contlança. 

Sim; é a f<~lta de co.pHo.l e é a. fa.l ta do con~ 
t:laoça , porque esse capital ostt'L diminuinclo 
do cento e tantos mil contos réist do papel
moeda, que fot·am incinerados ; é a. falta. 
de confiança resultante do jogo da. bolsa, 
dessa e.ioilmote~ção r oquintadn. em que a 
for·tuna. da.queiics que t1 Jw.viam ganho hõ
nest!4mente passoa para as algibeims do!? 
O:Jpenu[adores do pl'Ofi:lsào. 

Essa falta de confia.nçí\ l'eunida. á fa.lta de 
capi.tal ha.vía. de produzi L', in~vita.velmente, 
a cr1se que ora se observa, a crise economica. 
e a commorcial, porque osta. é provenicntn 
d:tquella. 

. O ouro não sahe do nad:t ; um paiz Q'Je não 
tnrer produccfio não poderá. viver vida fol
ga.dtt: por isso é que tenho sempre dito 
4. uo si não cuidarmos de erea1• novas indus· 
trius c pt·otegel'mos as existentes actual
mente, póde·se dizer agoni7<\Utes, si nã.o- prCI
curaL·mcs novas fontes do l'enda , hu,vemos 
do voltar á pos!çã.o muito paior do ~ue 
aquell~ em que nol! a.cha.vu.mos por occ<J.$tã.o 
do convet"Wo da morato1·ia~ · 

O oueo nOCo sahe do nada., como jd. disse, 6 
preciso quo, quando se errectue um cmpres-
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timo, (!Ualquer que elle seja, para sa.hir de levantar o nósso credito financeiro não só 
posição .ditllcil, ê preciso, repito, que se pro· no interior1 como no exterior, que 'não deixo 
cure, ao mesmo tempo, augmcntar as fontes o meu proJecto morrer entt•e os pa.pois da 
de renda, afim de se poder nem só fazer faca sua. volumosa pasta, nem o relegue ás traca.s 
aos novos compromissos, como tambem aos famintas do nosso pooirento archivo. 
anteriores. Do p:ltriotismo da illustre Commissão, es-

E' isto justa. mente o que não temos feito. pe1•o parecer a. respeito dos ta projecto, por
A folga do ("nding é momontanert, tende a quanto estou convencido de que defendo a 

desa.ppa.recer, ha. do a.ca.ba.r, c, si não pt•o- verdadeit•a doutrina de sot• a illcinemcã.o do 
curarmos levantar as Di)SSas imiustrias,si não papel-mo3da_, n.o momcnt? aotual, um cri.@O 
crearmos novos recursos, tet"emos do chegar de leso-patl'IOttsmo. (Mutto bom; mtc;to ba~~t. 
8 té á b3.DOU.rota,, 0 Omdor e COinprimcnlado,) 

E' por isso quo venho apresentar este p1·o- Fica so.bre a mesa ate ulterior deliberação 
jccto. ·o seg~in'te 

Não tenho a pt•etcn~:.ão de suppor q uc só 
com a providencia nel!c contida se possa. 
r m;ol ver a crise. 

Não ; a crise ê complcx.a. ; é preciso <lU 
soja a.ta.cada. por todos os lados. 

A la.voura carece de pmtccç.'i.o. O Governo 
precisa sobretudo cne:Lrar essa. tlllcstão de 
transporte, afiJD. de rtue os pt·oductos não 
apodl>cçam nas csiações mariiimas f)uvia.o.'i 
c \crt·~res ; precisa protcgct· as inJw~rhs 
YiaYois, por m'üos de \arlftt:i a.lfa.ndcgarias 
proteccioni~tas o tarifas b 1ixas D<!ii nossas 
enrada.s do fei·ro j procisa. a.nim<~.t' a. noss:\. 
prodncção. Não quero com isto dizer que 
cllc vá. proteger <1ualquer industt·ia, mas, 
ao manos, oão jngule aquollas qn;~ po~sam 
vivoL', <1ue não se v(t tira.L' a. taos iudustrias, 
já. acclimada.s, o pouco de at' quo lhes resta. 

Não tenho a preten!;'.ã.O de suppor que as 
minhas idéa.s scja.m por si sós capazes de 
curar o mal profundo quo nos está dop:w
pera.ndo o organismo. 

Mas as mesmas · idéa.s, addiciona.das a ou
tras, como a. fundação de ba.ncOi! regula.I'es, 
cQmo a. protecção já á lavoura, j ti ás iodus
trias, ha de necess;tria.mente tt·•\ZOl' resulta
dos lJaneficos para, o pâiZ. 

Sr. Presidente, por diversas vezes tenho 
feito longos discursos, ferindo sempre este 
ponto. Eu poderia, agora, occupar a atten
ção da. Casa por espaço de horas ; mas não o 
f~rei, em primeiro logar, porque teria do 
rept•oduzir argumentos mais do uma vez 
adduzidos por mim, avgumcntos (!nfa~lonlw:-: , 
quo, certa.meuto, sol'iam m:.d rcn1:ltiflos llUl' 
motts illustros collagas. (N,co apaitl!fus. ) 

Nasta,s coudiçoes, pL'eliro procerleL' u mou 
projecto de uma exposição de mo ti \'OS ondu 
o mou pensameoto t'oi eluctrla(lo de modo a 
poder a illustl'ada Commis.~o llll Orçamontl) 
elaborar seu parecer cvw pel'f~ito conhe
cimento das minhas id~as. 

Ao deixar a. tribuna., pedit•ci á iUustrada 
Commissão, r1ue tanto sa tem esforçado pu.rt~ 

rnoJgC'l'o 

A temerosa. crise tinanceim que explodira 
em 1897, quando o credito do Bra.zil estivera 
a pique do n;mfraga.r nas grandes praças es-
t.rangeiros, foi solvicla, quiçá. a.áia.da1 pelo 
Fwuling loan. O desempenho quo dera o 
Gove1•no passado a c.gse imp<>rtanto com· enio, 
salvador da melindl·osa. situação do Thcsouru 
Federal, fôt•a completo. como o tem provadu 
o eminente Dr. Serzedello Corrê3., com :L 
sua compcteocia. 38õás 1-econbccida. O ex
Prosidcnte da Itepublica., Dr. Campos Salles, 
e o seu illustrc Mmis1ro da. Fazenda, Dr. 
Joaquim Murtinho,bom mereceram, por isso, 
a gratidão dos véros pa.tr(l)tas, daquelleg quo 
não onca.ram os subidos in,eresses da. Patl"ia 
através de prisma turvado pela ambição so· 
frega e despe i to part.idario I Mas, semelhante 
emprestimo sobro títulos da. divida. publica 
e:;:torna constituiu, acaso, rem~dio bastante 
para todos os males que ailligia.m e a.illigem 
esta nacionalidade nova, sedenta do tra.nquil
Udado, progresso e grandeza.~ Nã.o tem ella, 
porventura, um dever a cumprir, um logar 
do honra entre as sua,s irmã.s civilizadas do 
volho mundo e do novo~ Nonhum outro 
papol aspira. que o de expectador inditferen
te ás maravilhas do esplendoroso scenarjo 
qua se desdobra ante os seus olhos amorteci
dos pela lgnavia aborigone ~ 

Não; o bt<azileiro não é o chim americano, 
por mais q_ue o apregoem os seuH ingr<ltos, 
pcrfidos o injnstos tlctt•actoros ! 

to:llo ClliCL' pt·vgrcdir, auhel<~ pot• vct• o · 
pu.tdo burço, a. teL'l'a formo:>a. e fbcunda oud(} 
nasceu, l'espei tad<~. prospera e fiJlh:. Si assi lll ( 
é, e cu 1>cnso que não ul'l'O o alliL'mtmdu, 
urgo (1 ue o Congr~so ~t•edaral o o Govornu,. 
combinados ümã.moote, deet•etem medidas 
effica.zcs e promptas, as quaos respi>ndam a. . 
tão nobre e ardente aspiração de subir •. 
subir muito! na escala dos grandiosos com
me~timcntos de ordem physica., moral o Jn~ 
1ellectual. 
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Prosperidado financeira. ê pt•osperidade eco
noroicil. ~ PMe aquella ser dul'adoura, quando 
es~a. é nulla ou negativa? Certamente que 
não; .salvo para. aq uellcs quo só vcem supor
ftcialmentc os phenomcnos sooíaos ou que 
aprendoram economia politicn. e finanças em 
mundos sidereol::l, muito diifcrentes tlcste nm 
que nós outros, pobrns mortncs, vivemos 
em lucta constante c tcrrivel cuntl'a ele
mentos de toda. a cspecio, rtuando no"> não 
ca.be a. dura. sorte do vego~m· em bravio ter· 
rono. 

O Estadn, como o imlividuo, ameaçado llc 
bancarrota. irnminente, pórle, si <~inda me· 
l'ecer algum credito, contrabir emprestimo, 
oneroso ou não, que o sa.lve do abysmo e 
viver vida. algum tanto fulgad!l' p.9r c~~a.ço 
de moia duzia do annos; mus, s1 nao dirlgJt• 
melhor os seus arruinados negocios e nao 
augmentar n.s suas fontcll de renda, voltará, 
ti\ta.hnonto, •t ,qituação poioz• que a anterior 
Eis o que nos ospera., si, e.~go tacla a momon· 
ta.nea. folga. oriunda. do Funding, não cuidar 
mos com afinco da nossa. decadente la.vout•u. 
e de todas as industria.s agoni:>antes; creando, 
ao mesmo tempo, outras f•S'3ími.!:wei~ ao 
nosso meio, afim de quo se avolumem os 
ma.uanciacs de onde proma.I~!'l, a titulo de 
impostos dirccios c indircctos, o <l~nl.tcil'o 
nccessal'fo ao prtgamcnto do nossa rl1v1da o 
n. dospoza.s uteis, inadja.vcis, ímpresclndlvols: 
ó mister•, om Sl)mma. quo pz·omova.mo~ o 
accl'escimo du. fortnn n. pa.I' Licu lar o da. for
tuna publica, pa1•cellas constit.UJ.ivas da 1'1-
queza uacíona,l. 

E' esto o nosso uei'Cl' luilludi,·elno mo
monto :tetnal, mn que •~ crhe ec!Jnomica se 
aggmva do moc)o n.ssns~a!lor, provocu..ndu 
outras não tueOOo) temerosas, O quando nu
vens nogras SG accumulam DLI extremo norto, 
onde, em meio de flore:>tas seculat·u::;, ba.tida.H 
11ulos ventos nmazouicos o banhadas pelos 
allluent<!S ctLmhdo:>os d•> río-mt~r; os nossos 
do~tomidos irmãos mourojt\m, di<~. o noltc, 
roubando tis sm•ingucleas o sueco p1•ccio~o 
do outlc provit•U. o pfio ele ouro, (lUO ell~ 
amassa, em provolto de outros rn<Li~ Culizc;), 
com u s tlOl' tlo sou rosto, uunogl'e<:ido pclo1:1 
sóes CliUt.toria.os, l$l' o não é cmn as gott<~.s 
de su.nguo gcnoro;o, tlorr<umt'lo en:': üuollo 
do morto com os St'!vagon~ c a.f;t·evrdos in
vasores do pa.trio o querido solo ! 

si tivemos s<~ldo ou debito nos dous ultimos 
exercícios. 

Clama.m os fa.natisados paio empiri~mo do. 
queinm. do pn.pel-moeda convenciona.l, que, 
boa ou m•l, ó a nos3a moeda quasi exclusiva, 
contra a especulação desenfl'cíada dos bol
sista.."!, causa. unica., segundo e llos, da baixa. 
e oscillaçõos da ta.xa. cambi:\1. Cif.."ull, em 
m·ova. do snas ~~llegações , o facto economico 
o bs<n'V:\do dtl. cu-cxi:ltencia de taxas ca.m
biaos de ~l, 10, 12, JlCnce, etc,. por mil réis, 
e umn.. exportação cujo valol' ó duplo, ou 
quasi duplo, do valor da importação. 

Senhora~, não conhcç~o meiilor <~.rgumento 
contra a. doutrin;t tina.nceir;~ do emínentis
simo Sr. ex-Ministro da fazenda., que e.:~ lá. 
queixa. do seus discípulos, ini1nigos confessos 
do popol-mocd:t, a. respeito da deprecia.çã.o 
desto em f<tce elo uma. expot·t~Jão dupla da 
importação . Aprofundemos o ass11ropto, que 
é sobremodu intm•ossaHte, discutinda, ainda. 
uma. vo:~, a formula lh~ taxa. cambial a.prc
sontada pBlo illustre Dr. Mortinho, e que 
tanta. cotemua leva.ntuu deutro o t'ól'a das 
duas casat~ do Parlamon to Brazileil•o. 

Ess<~ formula é represeota.da. pela. .seguinte 
iguu.ldttdo : 

Taxa caml>iu.l 
YaloL· ouro d:t. ox porto.ç[o X 27, 

Pnpcl orn ohcnlaçõ.o 

cujo sognndo termo ó uma. fracgã.o. A fór
mula, como se vê, d1~ valot•cs quo podom 
vMiar de O :10 i.ofinito; porõrn, os não dá. no
gativos, o.s qua.G~ intlica.1•iam que o porta.dor, 
por exemplo, úe uru~ codur~ dt:l l$ ora. dovc
dor uo um certo numero do pencc a qua.lqucl' 
individuo qn\! o, qtlizesso cu.rreg·~r no bolso. 
Si i1 taxn, í'vS:!O igual n.-1, -2, -10, ot ~ . , O 
n·etc a. pa.gar, em ouro, a quem se incum
bia:;c tlu tr<wsportar t:s~a. carga. tão suja., im
port.."'.rln. om l, ~. lll din.heiros, etc. Ora, 
si o valor om·o da oxporttu;ão u.ugmantara 
u.:pós o l i'tt.H<lút!f, ~:;i (\Jra.m incimn-a.dos, 110 
periodo do 1 uo setP-mbl'o c.lo 1898 a 31 dB 
maio do 1903, l13.0Hl:ô49.~500 de papal
moeth~o inconvetti vcl, ou cercil. de i5 % 
do quo .su aclmYa. om oi~·culaçào, qual o mo
~i v o pot· quo esse •~eceosc1mo do n umor·a.dot· e 
tl.ecL'e~cimo do donomLll.auor di1 fra.cçã.o re
prcsen ta. ti v a. da. lo i ver i ficauor~ da. ta.xa. ca.m
bia.l nito influll·;.un, proporcional e directa
monte no valor du, mesma taxa ? Como se o annu passado, ao discutir o :projecto llo . t o 1 · o d 1 lei, rotativo á receita. geral da Republica oxplma, par leu al'Iza.n ° 0 P wnomeno, o 
facto d~ 11ão ter •;a.ria.do, sensivelmente, o 

para o exercício vigante, abundando na~ valor os~or•lino dm•anto o periodo de !901 a. 
conside'raçõus qne ora expondo, justifica ti vali ol d' ~· d 

o • o • • t 1903, qua.nuo a Laerença. p;~ra. menos e 
do projccto mfra., pronunciei as scgntn os papol-moco.a. i'oi tlo 18.508:057$500, como o 
P.~laVl'flS: pondera, em oxc!<LIU<tvão a.ma.r·ga., o illus

«0 Slt. RotoLPIIO PAn:\o-Von analys;u·, o tre rcln.tor, :t pagina H do parecer em 
ttgol'<l, :t no~s:~ b<l.hmç<t inl .. et·m~ciom~l e vel' dolJatc ~ : 
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Essa. exclamação, que estiUo. pungente 
ironia, foi uma. scent.-lha de luz que pene
trou as iuf01•mes e n~gras cinzas des~e infor
tnnado papel, o qn:::~.l, como o holl:tndez, pa~a 
o mal qne não fez! O muswc relator, com a 
fl'a.nqne.z:t e causUcidado de expressão fJlW o 
caracterizam, devera~. dot'l'•nnon agua fria 
n:t f4WV11r:l. da. illl'fllei'I.MIIlOIW de alguns ti~ 
nossos fiuancist.as. (Riso.) 

O pa1•allelo ent1•a os t•esulta.dos fo1•nocidos 
pela. fórmula constitue uma ve1·dadoim. de
cepção lla.rn. o.qnclles que at tribuom a rnelbo· 
l'ia elo cambio <\ queima (lo ]l:l.pCI·mC1r.da. 
inconvnrt.iYOl. 

DA f:\cto, em I n()l o valuP om·o da oxpol'
L:L.;;ão foi de r: '10.021.tl0:3 n. em l!l02, de 
s: 30.-137 .4ti0, ou menos<~ 4 . 181.5:·;7 . A taxa. 
c;ombial forn<.•cill:~ pela fórmul:\ foi igual a 
14.33 no primei;''J nxercicio cita.do o'~ L?.V45, 
nu sngnndú, dn muJo <L uillcrcnçí\ panL menos, 
ncst..:, do 1.:185; a.u pai'So <tuo a.s taxa5l média)) 
offioiaos (11,40G.~5 c li ,D5ü) aecusa.m a difl'e
J'c:mç~a para. rnnis ,)o 1!,549i5,on n. discort1ancifl. 
S(uJsivel dn 1,!13475, qun.:-;l llous pcncc l quo 
devo intrig;tr bast•w to o illustro ox-:\Unistro 
da. Fll.zenrla e os seus discipulo<~ em mate1'Ül. 
economico-finn.nceiro.. 

O pllenomcno, senflorc·s, ú perfeitamcnt·:1 
cxplica.vcl. do a.ccoedo com a s:t doutrina. da. 
Balança flllerJlaciOtwl, IJUO é cousa diver:;a. 
da. improstrwcl e ohsolot;~. thGori<t ela. « Ba
l•~n\.a. do Commm•cio >>, 

Os resultados fomccillos por a.quellu. nos 
darão o motivo desse qunsi estacionamento 
da taxa cambial na c.:ts::t de 12 pence por 
mil réis, apezar do v:l.lt11' ouro da. exporta
ção havm• augmcnb.do e diminnido a quan
tlfiadc de pttJ10I·mo;xh em c'ircult~ção ; vo-
ja.rnos: 

Em HJOI, o valor oltl'(> c.Lt oxpol'"tação foi 
do -r 40. ô2l . D9::l e o papel (}Jn circula.ção 
desceu n. 680.451:058$; a. ta.xa. cambial mé
dia clevia ser igtu.l, port:.tnto, confot·mo a lei 
MurLiulw, a 14,:=!3 J)tmc~J c nfío n. ll,40625, 
como acontecou. 

Sendo o valor da libra stm•lifla a essa 
ta.xa, média. offioin.l = 2l$1J41,5rl, segue-se 
que t\ quan .idu.do de papel-moed•~, em cil•
cul:J.ção col'l'espondcu, em média, no ci
tado exet·cieio tt e H2. 338 . 432 am vez <.le 
i: 40.626.369-2-2, ú. t:lxu. do 1-1,33, ou menos 
~ 8.287.937-2-2. 

No exercicio de 1902, segundo os ~n.lculos 
da. Repa.t•ti .;ão de EstatisLica Comrnercial, 
que rcl<wt~>ntf'i fHH'Viços tem p[·esta.do ao paiz, 
sob a tlirecção in~elligente do Sr. ·wdeman, 
auxiliado por um pe:>soal activu e cucupi'i
dol' d~ seus d..:vm·es, o Vi.l.lol' da. expm·ta
ção at~iugiu á nnportanc1u. de ~ 36.4;37. 456. 

Durante o mesmo cxer.:icio, a quantidade 
de papel em cit·culaçiio Ot'<J. de 675.536 : 78~$ ; 
logn, ue confot'!Uid;LdC com a. lei Mm-tinho, R. 
taxa. ca.IUI>ia.l média. devia, sar igual a 12/'45, 
ou sej;:~.m l3 pcncc , c nã:o a 11, Y5ô, ou aoj,.m 
121>cnce, como succ3dcu. 

Essa qtmntída.d~ 9-o pa.pol em circulação a 
31 dodezomut'O do cit.ado cxcreiciu, qu.t devia. 
valer, á. taxa. do 13 pcncc, '~ 30.501.576-14-2, 
a pena.::~ va.lau ~ 3:3. 77<'1.839-2-0, ou monos 
i: 2.t!l4. 737-1~-2. 

Eis ahi o ahqurdo resultante do empirismo, 
em vog;t, t.la queima do papel-moeib,, qno 
nem siquor chr.g;,~. p_a.l'n.. u,s · lll'getltes nccessi
d:tdcs do paiz, com o fim, completa.mento 
negativo, tio melhorar o cambio e valorizar, 
por conseguinto, as codulag restantus! Se· 
nhoros, cr.:io que posso o:<plíca.r o pheno
meno mn poucas pll.la.vra.s o vou dizel-o 
conti<~do em vossa bencvolencia pwra com
migo. 

Commette erro de Economia Politic(\, e 
erro grava, quem di~e ,· que em um paiz, 
ondo o vatOl' orn om·o di1 expurtaç.i.o cobre o 
debito total no cxtel'wr, <L taxi.l. cambial se 
conset·va, dut·ante longos annos, muito t\ba.ixo 
do par, como entre nós acontece. 

E' racicmí1l, é evidento que, nõ,o havondo 
necessidatl.e de ouro ou cu.mbia.es para a liqui
dação du debltos nas p!'<tça.s estrangeira.s, o 
papel-moeda., cOJll o sou valor nominal, ser
virá de iastt•nmeoto para todas as trans
acçõl3s cummer<!iu.os e outros actos da. v ida. 
em que se tornar preciso. 

E' cu.reocia manifesta de obsel'vação dizer· 
se quo o Brazil produz de mais, quando clle 
nom siquol' pJ•oduz a metade do que devera 
produzir para attcndor as necessidades da. 
sua viuaintet•nn. e solver, a.nnua.lmoate, o seu 
debiGo nas pra.c-1s estrangeit•as 1 Senhores, só 
p1•oduzimos de mais o café, dando Jogar â 
dcsvaltwlzação ünmonsa a q_ue elle chegou; 
essa l'ubiacea, preciosíssima outr'ora., repre
sentil, em H bras esterlinas, cm•ca. da metade 
da. no-~sa ex:put•tação to&a.I~ como o demonstra 
~ 8!\Q:Jttnte !~ua.dro: 
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Quadro comparativo tla. cxportnçíio do Brn.zil 

}o SEMESTRE DE 1901 1° SEMESTH.E DE HJ02 1°-SEMESTRE DE 1903 

~1ERCAHOniAS I 
Valr'll' em Valor Valor em Y:llOl' Valor em Vo.lor 

contos rle réis em confog Je rt'-is em contos !le réis Clll 

Jl3Jlel ~ 1. 000 papel S;: f.OUO papel f: 1.000 

--------4-- ---·- ... --. ------ "" 

Co.(t~ ....•........ Iüfl. 023 :000~: 7 .9:í0 I67.00!):ooos 8.318 l-i7. 116:()00~ 7.:189 
Borracha S(ll'inga. l0l.566:000:f; 4.730 83.109:000$ '1.104 105:051 :OOO,L; 5.003 
Fumo,, .. , .• r ~ ... ., + 27.269:000~ 1.350 .14. i I 0:0008 GSO 12.524:000$ 626 
Algodão .......... 3.230:000$ !54 15.531: 0(108 iiO 18.501:00~ 92-1 
Cacâo ..•.••...•.. 5.5!5:000$ 253 G.!J70:00PS 345 6.92l:OO!·f 341 
Herva-matte ...•. 7.793:000:1; 377 9. ~66 ; 000.~ 464 5.071 :000; 252 
As~>ucar .........• 19.561:000$ gl7 14.149:000.~ 607 2.367:00~ 116 

Total .•....... 333.958:000$ 15,731 310.84A:OOO;i; 13.378 297 ,Ml :000$ 14.850 

"-- -- -- --- .-- - ---- - , . ..-.....--·-----
Ontras mercado-

rias, , , ~ ........ 26.180:000$ 1.298 

Total geraL . 360.138:000$ 17.029 

A exportação de mercn.doJ•ias, moedas c 
notas de bancos estrangeiros import~h·a, nu 
exorcici o passado, em 324. 176: 422$ (ouro) o a. 
importação de mercadorias e moedas em 
215.694:394$, tambem ouro, de onda o saldo 
de l08A82:028$, que fôra todo consumido, dei
xando consideravel deflcit, com as seguintes 
dcspezas em ouro: juros de apolices partEm· 
contes a capitalistas residentes no ext:·rior, 
armamento de navios, material da Armada, 
dividendos de acções do bancos e aompanl1ias, 
a. pagar no exterior, remessas dos colonos, 
alugueis de p:redios-de proprietarios rcsi~ 
dentes no exterior, remessas do Tllesouro 
para Londres ( cerca de 40 mil contos de réis), 
sommas transporta.das por -viajantes, sub
vonoões a. capitalistas de casa.s commerciaes, 
residentes no exterior, passagens, seguros, 
coti.tra.ba.ndos, etc. 

A despeza alludida, cuja enumeração fôra 
feita em grande parto pelo Dr. Veiga Filho, 
em ~eu apreciadissfmo «Manual da Scioocia. 
das Finançn.s», pn.g. 222, póde ser avaliada 
em cerca de 380.000:000$, ouro, ficando, por 
conseguinte, a. descoberto o saldo cunLra. nós 
de 271,517:972$, que determinou, como acon· 

38.043:000:j; 1.!:132 43,988:0008 2.178 

348.887:000$ 17,310 341.629:000$ 17.028 

-
tecera. nos anuos anterim·es,a n.ctiva procura 
de C;tmbiacs ou quaesqucr eifeitos repre
sentativo::! de moeda-ouro. Dahi, a canse. 
quente caTestia. de lettraS" de cambio; dahi, 
a especulação desenfreada. na. Bolsa., que lm. 
sido etfeito c não causa. dessa bai'xa. e oscil
laçõcs da taxa cambial, quo nos teem cruel· 
mente depauperado : a. conclusão, a mim me 
parece, não pôde ser outra., em que pozo â 
incinero-mania reinante. 

Qual o remedio, scnbol'oa, pura. a. cura. do 
mal que venho de apontar ? Respondo: a 
protecção ct·iteriosa. a. nossas industrias,mól.'· 
mente â. agricola,afim de que nos l ,bertemos, 
bnto qua,nto fôr possivel, da. pressão quo 
sobre nós exercl"m os mercados estrangeiros, 
os quaos nos tratam como colonos das nações 
a que elles pertencem, e a. valorização de 
nossosproductos exporta.veis são os primeiros 
remedio~ de que precisamos lançar mão, irn. 
mediatamenie. 

All industrias, por!Yn, não podem prospe-
rai' sem o san~ue generoso que as forlaleça. o 
desenvol-va.; moditm'l- circula?lS ncccssa.rio 
á. expansão das suas !orças utcis: demos-lhes, 
portanto, moeda, mesmo essa moed~ tií.o ca.-
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lumnia.tla, cujos !Jonellcios, na phrasc insus
peita de Lcroy-Beaulieu, teem sido maiores 
que os maleftcios; esse papeL inconverttvol, 
do qual hemos baurido o pouquillsimo vigor 
de que ainda dispomos . uemos-llles tarifas 
protcctoi•as, isenções do dli·eitos sobro o ma
toria.L de quo ca.recem, transporto ra.pido o 
ft·ote barato, afim de que os sou.; pt•oduc~os 
possam resistir á concurrencia do3 similares 
estrangeiros, dent l'o e fót•a do paiz. Salvemos 
os nossos desprotegidos l avradores; dcfcnda
mol-os contl'a a gula dos Shylocks maldicto:;, 
os qua.os, om lhes emprestando uns mi;~m·a.
ycis ceitis, aguçam, deHlc logo, os colmllhos 
que lhes hl'io do dilacerar as carnes, na. êpoc~. 
•lo pagamento n.ju:.ita.du . Fa.cilitomos-lht>s o 
cl'cdito, afim de que, obtendo () numcr~wto 
pl'eeiso pa.ra. o moltwrn.mcnto dos prodncto3 
da. sua. lavour a., o:~ não vcnda.m, por pt•cço 
vilissimo, a.os intermediarias c atravessa
dores sem consciencia, que o,; perseguem. ar
I'ni.nando-os, de vez, e reduzindo a vcL•da
dcira inutilidade o commcrcio legitimo o 
honrado. Estas mediuos, rech~mu.llas · po1· 
todos os patriotas de lei, por todos os conhe
cedoras do nosso pessimo estado economico e 
portanto, do morbus que o occa.sionou, uma. 
vez Pl".lticadas, farão desrLJ1pa.roccr a. mo
lestia desso orga.nismo novo, capttz do en
trar logo em frauca. e animadora. con:a.les
cença. 

Creio ]lavor provado que não produzimos, 
siqucr, o indispensa.vel pt\ra. a.liment:\t• a 
nossa. vida. economico-tina.ncJil'a o attendet• 
ás nossas prementes necessidades de cada 
dia; este · quadro (most?-a-o), gua não leio, 
porque tenho por costume evitar leituras 
enfadonhas quando est•)n nn. tribuna, mas 
qne será insct·to em meu discurs::>, n.ccnsa a. 
importação do gonel'Ds similares aos que pt•o
duzimos, ou podemos produzi1', nc vu.lol' tio 
Jt'0.263:855$750, pa.pel. o dos dc:stínados :i. 
alimentação e forragens, no nlor do 
173.825:95<$000 ! l 

uffendida., qu<\l o doutrinam os indh·idua-
Usta.s d outranc~. 

Seria, nese caso, o Estado-policia, o Es
todo-ma.I'inheiro ou soldado, alheio a. todas 
as noce~sidades physico-moracs-intellcctuaos 
da. sociedade do que <! a expressão, a qual 
dove dirigir e protoger criteriosamente. 
sem que pot• isso a sua. cqnstante interven
ção na vida social o transforme no patr iar
chn.do do.s prisoas eras. 

Ul'ge que o Gover no, auxiliado pelo Con· 
grosso, leva.ntc n. vida. economica do Brazil, 
a.fim (lo que cllc não impo1•to tudo ou quasi 
tudo de que ~ ca.l'fmte para. o consumo rle 
sua clisi>eminad:t popnlaçiio . 

O S 1t . G.u.F.:\o C .ut vAT,HAT. - A Ioglu.tei•r& 
ta.mbom importa. tuclo. 

0 S R . RODOJ,PilO P A.I XÃO - E' VOl'dl.dO 
mas cxpm·ta. capitaes 'que volvem ao reino 
com os juros accumulados, semestralmente. 
A celebre m axima {\Conomica. citada ne.~te 
rccin to pelo m en rl istincto collega Sr. Ger
mano H~sslocher, cujo nome declino, data 
vcnia 11que se tl~ve Cmpodm· ba1·ato o que $e 
pt•oduz cm·o ~ ca;pot·to.~· caro o qHc se prodtlz 
óarato»-tl':tduziria o ideal dos economistas 
o financeiros do pn.iz si este tivesse pro
duetos baratos para, vender caro, o qnc, 
de certo, so não dú., a.ctua.lmente. Produ· 
zimos, como já fiz ve r , cafá demasiado ; mas 
o valor esterlino doilte, quo mal representa. 
o austo do sua producção, sommado ao do 
outros prolluctos inlHgena.s, que t'.lzom tris
tissirntt figut•a. nos intêress:mtissimos dia· 
l?ramrnu.s exhibidos no Relatorio da Fazenda 
ueste a.nno, é in, utnciento para salda.r o 
nosso debito no extorio1•, como hei provado . 

Ol'a., si não augmentarmos a. nos~n. os
ca.ssa producç5.o, apaL'fciçoando-a, pari-passu, 
afim de duplicar a exportação, como equi
libl'ar a nossa. balança inte••nacional de vt\
lores, que nos é nlmtameuts desfu.voraveH 
Si contiouat• esta quie tismo a.trophia.ntc do 
Estado, ost:~. Je~llargica indlffcrença musul
mana. do seus üirectores. voltaremos a situa· 
ção mai~ ci•itica do q•ie ;'1QU:.!lla que deter· 
minara o eonvenio tina.nceiro-«Funditlg•. 

Senhores, um paiz que não produz o que 
póde qroduzir com vantagem, evitando, deste 
modo, a oxpor,aç1io de out•o ou papeis cqui· 
valentes, um paiz que se entrega, inteira
mente, á. cultura exclusivo. ou quasi exclu
siva. do um producto e que. quando esse p ro
dueto não compensa, siqucr, as uospczas 1t 
quo deu Jogar, cruza os braços, não pro
curando produzit• outros; intensivamente. 
afim de evital'. ao menos, r., ilispendiodo ouro 
com a sua importação annna.l, é um }laiz 
quo nenhuma noção possue da scionciu. 
cconomica. 

A melhora. d:t taxa. cambial não foi de
vida., assim m'o pa.roce, á. incineração de 
l13.018:610$500 d.e papel moeda de curso 
forçado. 

O Estado não tGm por missã.o unica. man
t er a paz no iotorior. def~ndot• o territorio 
pat1•io contra inv asões iusolitas ou fazer 
guerra. em des;ttfronta da. hom·a. nacional 

0 Sn., PAUL A. lh.MOS-Apoiado. 

O SR. RoooLPno PAixÃO- A queima. do 
papcllleu, antes, l'osult.ado negativo; foi· um 
et'l'O a inclusào de semelhante clausula no 
contracto relativo a esse emprostimo sobre 
fundos, o qual, entretanto, devia. ser reJi
giusame.atn cumprido, como o foi, pelo go· 
vcrno do Sr . Cal)lpos .Sa.Ues. 
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A taxa. bancaria a.ttingiu o maximo de Entreta.nto, Minas, Goya.z e Matto Grosso,não 
14 3/8 pence em 1900 c tem eousorva.do a h a vendo mistér de u.lludir o. outros Esta.dos, 
média otnclal de 7 .29/ 64 (1899) a 11,956 podem fornecer gado pal'a o abastecimento 
pence ( 1902), por causa. üo rnenor debito r o- de todo o 13razil e até paz·a oxport&l' coro 
sultante do dec1escimento du. impo1·tação, destino ao estrangeiro, desde que lhos faoi
da. quota de dirPitos alfandegarios cobrada li tem o transporte. 
em ouro, a qual afastou o Governo do mm• · AI · .., ~" 
ca.do do cambio, da encampaçã.o das estradas O SR. PAuLA. RAMOS- ll <! que esw~ u. 
de ferro, da rigorosa economia no dispendio difficuldado . E' o que 4evemos tom:w om 
do dinheiros publicos 0 v u.rios factore.'l de considol·ação na pr•otccQ<'io ás iodustrias. 
somenos importa.ncia., que deixo de onu· O SR. l~onoLPIIO PAixÃo-De a.ccordo; por 
merar. isso peço o abaixamento das t.'lrilàs da.s 

Eis a.s causas effi.cientcs dessa melho1·a re- fal'ro-vias, sobretudo da Central, e das li
lativa. do cambio, onde nii.o arrolo a incine- nhas de nave.:ação costeira e tluvia.I, que se 
r~çã.o do ~apel·moeda., porquo ~s factos ~ão devem conten~a.r com um lucro razoa.vel. 
m~perm1ttem ~azar. A h1storm fi.~ancm_ra 0 Sr. PAULA RAI\WS -Infelizmente haEs
do I~porlo nos d1z que-~ taxa cambw.l_subla, tados quG não teem transportes fluviaes e 
quas1 semprc,por occasiao do novas cmi;;_sõcs, . , . 
reclamadas pelo desenvolvimento cconoriiico· mai Himos. 
do paiz. Demos, po1• conseguinte, a mão ás O Sn.. RoDOLPHO PAixÃo- Senhore3, lm 
industria.s3colimavcis e acolimadas no B1•azil, serviços publiclis importantes quo não foram 
á.s industrias quo podem viver e prospm·ar, areados pa.ra se consti tu irem, no fim de 
mediante algum auxilio do Estado, que, certo periodo, em abundantes fontes do 
dentro de poucos annos, será fartamente renda, taes como o co1'.roio, o tolographo, 
compensado, si distribuil•,com o maxlmo cri- os estabelecimenGos do i n~tt•ucção, quaes
terio, os favores reclamados pola.s olassaspro- quer que sejam os grãos e n ttureza. do 
•luctoras da nação. As industrlas oxtracti- ensino .oolles racult:Ldo, e, ouso dizel·o, i1S 
vas do om·o, do manganez, do fet•ro e de ou- grandes vi ;~J do communicaçilu, por onde 
tros metaes preciosos on uteis, das gemmas circulam O$ pro iuctos da lavoura o das 
de va.riegadas cores, do crystal rle rocha industr•ias em demanda dos mercados con
(quartzo hya.llno), agatha, mi~a. a reias mo- surnidores a os que este:i enviam em troca, 
nazit ica.s, etc .• devem ser amparadas pelos movimentando o commercio . tra.nsmíttindo 
governos estadoaes e da União. a. a nimnção do centro á poripheria , o bem 

A extracçã.o do manganez, que tantas cs- est<~r. a. alegria. pe~Juliat• aos Ol'ganismos sãos 
peranças despertara. em Minas... o bern conformados. E' para. isto que se 

cub;.oam d!roitos e impo~tos, que se não 
jusLific:tria.m, absolutament e, si delles nã.o 
t·edundasse algum beoeftcio pa.ra. o povo, que 
os paga á bocca. do cofre. 

O SR. CARVAT.HO BRITo-Apoiado. 
·O SR. RoDOLPUO PAtxÃo-.•. n. qual se pode

ria tornar fonte de renda abundante para. 
aqu~lle e outros Estados da U niiio, pois que são 
inexha.uriveis entre nós as irnmensas jaziuas 
desse metal u .:u ; essa. industria promet
~odora, e por isso mesmo digna da m:1ior 
protecção e cariuho, está prestes a dcsa.ppa
rocor, visto comv o baixo preço do minaria 
Dão resistirá. ao farto sa.lario e á. cu.r.~stia do 
frete na Central,que mais o quer elevar, ag
gravando, sobremodo, a situação, jiL por si 
desesperada, das emprezas que se entregam 
a esse penoso t rabalho: e de mais, semelhante 
individualismo do Estado! 

Acontece qua.sl a mesma causa quanto a 
outras industrias viaveis, como a pastoril, 
condemnada a. parecer, fata.hnonte, em pro
veito e gaudio de nossos bons visinhos do 
Prata, que nos sugam, a.nnun.lmente, pe1•to 
do 80.000:000$, dos quaes apooas nos devol
vem 30.ou 31.000:000$, em pagamento dos 
ar'igos que nos compram, deixando uma. 

. differença. con~ro. nós-os grandes e eternos 
sentimentalistas da. America do Sul !-de 
cel;ca. de 50.000:000$, como prova1•ei depois . 

Supponha.mos que a. « Central~ désse 
p1•ompta. sabida. á. enorme quantidade de 
manga.nez que póde ser e~trahido, annual
ment c, sem lucro dlr ecw; que rna.l a.dviria. 
ao Thcsouro Feder<~l. st o lucro imtil·ec~ 
seria. cet•to e considera.vel'l 

Nri.o contribuira para a melhora da. taxa 
Mmbit~l o. importaç..~o desse capital em ouro, 
correspondente ao vaJo1• do mínerio expor· 
tado? Não f<lria. prospora.r t!Ssas cidades, 
vil!as e povoações que bordam a linha., ora. 
prosas do desanimo, como quo nostalgica.s 
dos tenebrosos tempos caloniaes, quando as 
folhetas de om·o tremeluziam aos olha••cs 
cubiçosos dos seus habitantes, ou da gr an
deza, por domais ophemura, que ostentaram 
em opocas pouco dista.ntas de nós 1 

A t onelagem da.s mcrca.tlorias impor
tadas p;n•a. o consumo quotidiano de mi
lhares de ioJlivitluos empregados na ex
tracçã.o do minereo nio augmentaria. a 
renda. da estrada, com~nsando·a de quaes-
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quer sa.criticios feitos em prol dos emp1•eza.s 
explorador~ do manga.nsz 1 

Respondo.m os ooohecedore~ do assumpto, 
quo se não deixam cügar por thaorias im
pra.tica.vcis om paizes novos, como o Brazil, 
carentes de aapi tal e rlcssn. o.ctividade Vlwti
ginosa do~amorlca.nos do norte, que teom 
operado prodigius em ponco mu.is do um se· 
culo do iodependencia.. 

Entro no oxamc do fundo de rosgato do 
papel-moeda, cuja. oxtincção Pl'Opuz om uma. 
das minhas omondas, passando to lus t\S snn:~ 
consignu.çõos pwa. o fundo de amortização da 
divida. interna.. 

Esta. medida que lorobroi se me afiguravn 
de nimio alcance economico-ftua.nceiro o 
perfeita.mentG nccoitn.vcl pola hom•ada. Com
mis&'io de Orça.mcnto, que, ont1·eta.nto, a 
rejeiton, sem uma pa.la.vra., stq_aer, justitica.
tiva de tal pro::edimento ! · 

A emend~ faz pl\rta lla um plano, tra.rluz o 
meu pensamento quanto ao.s meios que 
devom se1• empregados pelo Govcrnó o pelo 
Congresso para a I'e.sta.umção da riqueza p11· 
blfea., abaladtt, pt•ufuntla.monto, nestes ulti
mas a.unos, por va.rios factut•es coohocidos o 
poderosos, porúm, annulla.veis po1• acção con• 
traria c con:>tante que o Est:t.do, umt\ vez 
compenetrado do seus duve:os p~~a. com a 
nacionalidade de que é a. nxpl'essão, quizer o 
puder deseuvol ver. sem vaci!Ja.Qões ou fra.
quezo.s incompn.tiveis com a. sua olevn.da 
missão bistortca no espaço o no tompo. 

Sabemos todos quo a nossa divida interna 
tem augmentado o que os juL'OS respectivos, 
no futuro exercicio de 1904, devem a.ttingir 
á. irnpoL•tancia do 4.6. 993: 150.$ ( reduzida :t 
verba. em our•o -2. ~86:065$- a papel, ao 
combio de 12 dinheiros) ou sejam 13,3 Dj ., de 
dcspeza orçada. pa.ra. o monelonado pm•iodo 
tlna.ncetro . 

Pois bom, senllol'es, em vez do applicar· 
mos a. l'enda esp::Jcia.i a. que mo l'~fi1•o â 
quejma desse papel tão ca.lumniado, amor
tizemos a nossLt divida. interna, pl'Ogl'e;;sivu.· 
manto. fazendo voltar á. eircu[a.çã.o as cc
dulas que fo1•am destinadas pelo legislado!' 
ás fornalhas da Alf<\ndega. 

Da.hi, os seguint~ provoHos : circulação 
de uma lloa. pa.rceU\1. de capital morto, quo 
1-edunda.rú. om animação ao commercio, á 
lavoura, n. todas as industrüts, pequenas ou 
grandes, fundadas no pa.iz, dando tra.ballto 
proftcuo a.o operariado honosto, que o re
cln.ma; diminuição sen~'livel da. despoza. com 
os juros pagos, a.nnua.lmonto, n.os p u1·tadores 
da titulos, podondo·se nreur uma. rese1'vo. 
para a conversão ou l'esga.te dos om}!rosti
mos em ouro, que nos toom sido por demais 
onerosos. 

Vol! l1 

Deixemos, por~auto, o nosso meio cil'· 
culante em p:~.z, pois qne lhe devemos o 
no~so progt•csso, embora bastante mol'oso. 

No R1'1\7.il o pu.pnl-muccln, !lo curso forçado 
nuncn._já.mu.is aLtingil.t ;i, <l ~pt•ocinção ma.Jiima. 
que t•vormu os a~H1gnarlo ~ nm França, a. 
Qual foi de 99,006Gli % ; d<'. sort~ qn~ o 
louis d'o1·, t.lo :M ~. ora. comprado po1' 7.200 ·~ 
om assignados ! Quasi o mesmo aconteceu 
na Austría, ondo, em daa a época., I 00 florins 
de prah Cl'am comprados por 1.200 Horins 
em pa.pcl; enGreta.nto, a tnaxima. depreciação 
quo se tem ob3cr·vado entre nó3 corrospondcu 
:L tn.:s:a. c:1.mbia.l mioima. de 5 3/8, ou sej:~m 
80,0{) 0/o• 

lilto quer dízel' qno nu. Françil, q_ua.n,to a 
dopl'Ocia.ção dos assigaados attingil•:t o ponto 
culminanto ch cul'Y:l. repre~enta.tiva. das 
snns va.l'ía.çõ~s. o valor real de nma.li br:t c r:\ 
cgnal a 0,003334 dt> v;~lor nominal; ao pa.ssu 
que no Bra.zil, na. êpoca. úo cl'isG li.na.nccit'a. 
aguclissim:t, c:n qno o agio ou l.)l'emio do 
out•o subiu ao maximo de 40~,32<'/0, o valor 
do milréls-pa.pul, o1•a. ognal a O, 1991 rlo seu 
va!ot• nominal, ouseja,m 199, 1 réis, oueo. 

Di.sso e vou }}l'ova.t'. agot'a., que a. quanti
tlaclo do pa.pel om circulação ll insrtmciento 
p<trfl. n.s nossa~ necessiúa.tlcs economico-finan
ccims c outras que a viria social impõe ; um 
ligeir0 parallclo ontre a d istl·ibt~íção do nu
mt~l'l.\l' io. p cw capita, om va.t•ios pa.ízes do 
mundo, inclusivo a. Inglat~1rra, a qual, tendo 
t01'l'ltorio relatlvamen to diminuto, ser vido 
por optimas vias de eotnmunicu.çü.o , marí· 
t1mas o te1•rcstres, o densa. população, activa 
intelligeote e melhor educa.da. quo a. noS$3. 
1;ob o ponto de vista commerclal, precisa ue 
m:JOOl' q nan t ida.1le do moeda. que o Brazil,on do 
!!Ua.si quo não existem os meios de tt•anspor
te facil, r a.pido o a ba.h:o preco o são dasc.P· 
nhecidos os asta.batecimantos de Wtuida.(!aO 
de contas, tu.es come~ ·~s ctcti,-ing houses, quo 
cvita.m gnwde disponuio de dinheiro tlo 
contado. 

Eis o qua.rlro exltil>iJo pelo eminente pro
fes~or D r. Vieira Souto, li. 11ag. 38 do foUwto 
em que ostud ~t. com mnito cdterio e profun
deza, a. !!itua.çã.o economíen. uo Brnzil: 

.:Ft•a.nça 214 f1'., por habitantn 
(170$044) ao ca.mbio llo 12 pc11cc . 

Inglatet•ra 10·1 fr . , por habitante, 
(8·? . .'~538), ao ca.mbio de 1~ pence. 

fi()llantla lOl ft•., por habitante, 
(80$254,3), ao ctl.m bio d~ 12 pencc. 

Belgica. 101 fr. por habitante, 
(80$254,3), a.o ca.m!Jio de 12 pence. 

Allam;\nlm 67 fr. por habitante, 
(53$238), ao cambio de !2 pence., 

8 
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Observa. s. Ex:., ú. mesma. pagino.: 
« Os numeras que o orador acaba. do 

apms~mtar são extra.hidos dos trabalhos 
de Soetbeer, que 6 reputado a maior 
autorida.do na ot•ga.nização do estatís
ticas concernentes a metaes preciosos, 
moeda, ba.ncos,~ etc. Es:ses numeras 
J•efcrom·se unicamente a especies me· 
talllcas c sabe-se que na. Europa, onde 
funcclonam os bancos do emissão, os 
cstabclceimcoto do Cl'odito dotado de tal 
fãculdndc cmittem, em geral, na base 
de um de raserva mcta.llica para. trcs de 
mo<Jda·papcl, o que importa dizm' que a 
propot•ção do nnmomt•io ri ainda. mait1r 
do que a indica.da.. » 

mentanea que nos proporcionara o {1'ndittg 
loan nos embalar, por JmiB tempo, até ado1•.: 
mecermos, sonhando glorias e grandezas, 
enervados pelo opio lethifero da mais suptn:1 
imprcvidcncia., característico dos cerebros 
preguiçosos, que se nií.o dão ao t1·~ba.lho de 
pensar em ::~Jguma cousa util. Do nada., nada 
se tira ; vem do molde csto logar commum : 
« Ouro é o que o ouro vale•, é o producto 
a.bundant.o o de boa. qua.lidttde, que encontra. 
mercado ce1•to c franco no exterior. inde· 
pendente, portanto, dn esforços sobrehuma
nos o dispendio que aunultf!, por comploto, 
o lucro, o resultado compensa.dor do capital, 
tampo o tJ•nlJalho quo o mosmo producto 
consumiu. 

I~ui o sou pl'otcccionista. ; esta. bandeira, 
hoje tão acariciada, eu o muitos do maus 
disUnctos collegas a. desfl'a.ldá.mos,ba. mais de 
um lustro, nesta Casa. do Parlamento e; 

Na. H.epublica Argentina a quota, por hllobi
tanto, ora, em 1897, de 13\?$240, e pouc·o 
tem variado; cmquanto quo no Brazil mal 
attinge, actua.lmonto, a ~;7$530-papel, para. 
c:.Wa um dos seu~ 18 milhões do ba.bit;mtes, 
disseminados por vastíssimo torritorio, onde, 
excepto nas proximidades do littoral, só c:ds
tem possimas estt•ada.s, verdt.Ldeil•os caminhos 
infernaes, que gelam de terror os mais intro· 
pidos sct··~ancjos: e queime-se mais papel, 
torl'iflque-~o mais uma considet•a.vcl dósc tio 
sangue vivitlcadC)r de noSSl. moribunda la· 
V(.:lra c das vacillantes industl•ias, para; 
eterno gaudio dos que dofcndmu, cegamente' 
uma doutrina fu.lsa, negativa, porniciosa., C..'l.· 
paz de produzir ·eala.mito:ms coosequencias! 

Lastimo, devél'llS, a orienta.çiío cconomicg 
e financeira. de alguns de nossos cstadi~taa 
responsavcis pela. sorte da Republicn: por
mitta. Deus quo nós, os que a combn.!,omos, 

. di<~ e nouto, sem trogua.~. nã.o tenhamos o 
trista fado de Cassand;•a,a <losventurn.tia filha. 
de HeJub:~. e de Priamo, que vaticinára a 
destruição de T1•oya, mas níngnem lho deu 
ci'cdito. Si continuar a incineração do papel 
do curso forçado, sem que o possamos substi-

-tulr pola moeda motallica, ou po1• bilhete 
llancario, coovm•tivol á vista e ao portador, 
t}sse pobt•o paiz será. completamente liqui
dado, dentro de moia. duzia annos. As con· 
dições financeiras de urna naç<"io, de uma. so
ciedade auonyma. otf de qua.lquot• indiYiduo 
podem so to1•nar prosporns do urn tlia p:.tra 
outro, em vh•tude do omp1•estimos bom:l ou 

.· máos ; mas, ai a nação, a. sociedade a.nooyma 
- ou o individuo niio croo.rem novas e allun
dantcs fontes de renda, VCl'·Be·hão. uma. voz 
exgotbdo O&ie recurso extraordinario. em 
situação pcor que aq_uell t\ que determin:í.ra 

- a8 alludidas opcraçocs do credito. (Muito 
bem.) 

· · E' o quo nos ha. d<! acontecei', fatalmente, 
\ ei ·o 1111iettsmo occasionado pela. folga. mo-. •, 

dia, a dia, hora. a hora., a temos defendido 
contr:~ os ataques incessantes do individua.· 
ismo a Horbert Spencer .• 

1 
Quaos as medida.s. porém, quo devo pra.ti

ca.r o E~tado, sem dcsfa.llecimontos o temores 
injustificaveis, no sentido do ser melhorada, 
com a. possi vel urgencia, a. angustiosa situa-
4,'ão da !a.vou•·a. , do commm·cio c do todas as 
indust1·ias quo a.inda. podem respirar na. 
n.tmosphe1·a. mortífera que uma. serfo inintor· 
rupta de erros condensou em 'ol'DO dellas 1 
Varias, como se vae ver. 

O mal é visível, o diagnostico es~á seicntl· 
ticamonte feito: agor a, indique a thera.peu
tica legislo. ti v a o remedio efticaz que, appll
cado pelo Governo com a ma.xima. prosteza. e 
cautala., o extinga de voz. Não ha dinheh•o, 
siquor, a juros onzenal'ios, para as melhores 
firmas desto o do outros mercados impor· 
tantos do Bl'uzil o muito menos pa.ra. os gran· 
des o pequenos la. v l'a.dorcs.industl'iaos e com· 
roerc!ank>.s do i o te rim•. 

Em conferencia com o Sr. Pr esidente da 
Republlca., di~so a. illustra.da. e patriotica. 
directot•ia. da Associacão Commercial do Ri() 
de Janeiro (tue a.s difficuJJadcs com que es· 
La v a lnet.ando n. classo, que com tanta com
pctencia c dedicação representa, eram de
vidas, postos outl'oS motivos a. pnrte,á auseo
ciíl. a.ll~olu~u. de descontos o que olla, dire
ctoria, attribue «metMs à carcMia do capstaes 
que d falla de confit.mça que tem afttstado dos 
bancos os depositos e as 1·escrvas dos gue at 
possuem.» Em vista disto, « acredii.a. que 
um movimento por pa.rte do commercio, da. 
indust1•ia, dos capitahstas, emtim, no sentido 
de organizarem, sobre bases solid•ss,. um 
banco que opere de profereocia. em descon
tos seria um recurso que ba.via. de minorar 
os males presentes. Desejava, pois, ouvir o 
pemm.mento do Governo, porque, no a.ppare-
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lha.monto do Danco do. Republíca, podia. o bora pequeno, a fon,es cm•ta.s o seguras:......: 
novo instituto encontrar meios mais amplos ca.ixas Economícas do Governo e apolices d& 
pn.ra. operar, confol'mo exige a. situação dividà. publica.! 
a.etual.» (Vari11. do Jornal do Oomme1·cio, de Por occasião de minha. recente viagem & 
10 do corrente.) Minas, ouvi de varios negooia.nte::~ e indus. 

Está abi uma. idêa,, um alvitre que póde ser triaee a.ma.l'issimas quoixaa motivadas pol' 
adoptado, desde que o Govm•no, confo1•me essa apolícl}-mania, que entorpece todos os 
aconselha O Pai3, de 12 deste me~. em uma ramos de negocio, em desprovcíto ma.nifosto 
local rapleta de sensatez, decrete que todas as daquelles que possuem t.t\es titulos de fra.ca. 
tra.nsa.cçõcs commorcia.es a. prazo, superiores renda. e do Estado, cuja. divida. vae augmen. 
n. cer~a quo.ntüt, só to1.'ão 'valor legal no tando de modo assustador . Doanto disto, 
caso do terem sido documüntadas por porque perseverar nessa fa.lsa. doutrina. da. 
conto. n.ssignada., com o rP.spectivo sello quoima de pa_pel-roooda., ma.ntendo o fundo 
p1•oporciona.l : não ha, porém , escassez creado pela lei n. 581, de 20 de jull1o 1899, 
1ln ~apitai circulante, o pa.p)l·moeda in-, o qual, ai m•a. ontíio justifieave\, por ser 
convertivcl , instrumento , quasi oxclu- preciso l'csta.balocol' a. confianca do nosso'! 
sivo. das tra.nsacçõos que so OJ}Ol'am neste cl~dores estrangeiros, lloje não. ioro ra%ão 
despovoado e immenso paiz 1 Qua.l de nós em que se es~ribe e é sobremodo ruinoso 
quo tenha. visitado os munictpios tio iuterior, ao p:tiz '? A inoinera.ção de papel-moeda, quo 
sem que haja. tido necessida.de de percorrer jti. u.ttingiu cunstdoravel cifl'a, co ~·reswndeu 
os invios sertões de Ma!.to·Gl"Oi!SO, Goya~, á. expectatiV'i.lo dos saus fervorosos defan· 
Minas, etc .• responderá-não~ Seria offender soros 1 Póde-so at\ribuir A diminuição do 
do ma.is os moll!l illustros collegas, si jul- papel-cireulante H. melhora da ta.~<a. ca.mbial 
gasse haver entre eUes a.lguem tão d,•Spl.'o· nestes ultimos annos ~ Não, absoluta.men~ 
vido dessa. poderosa. qualidade do <mtendí· não, como procm~i demonstra.r no meu Cl• 
mento. em virtude da. qut\l grande numero ta.do discurso, ácerca do orçamento da. re· 
de leis a.l\mir<\vais tem t~m•iqueci<.lo o pa.tri- ceita ~ara. o exercicio vigente, do qual 
monio dos altos conbecimonLos humanos. extraiu o trecho que ftgur~ nesta expo
Sel•Ja suppôr que um de nos fosse incapaz llicão. · 
de observar qualquer phenomeno rocia.t, Eis o meu modo de penllar quo.nto ao fundo 
ainda o mai~ simples, o a.tA do ver aquillo de resgate do papel-mooda incoovertivel, 
que não escapa ao orgão de visão menos cuja oxtincção proponho no projeoto que ora 
dotado pela na.tureza avara desse precio- justifico e defendo, o qual reproduz uma. 
si,;simo dom. emenda. por mim apresentada.. ao supra refe· 

A tltlta. de numm•a1·io é patente; em toda rido orçamento da. receita. e qu& foi rejeibda. 
: p:trto oo ouve este incessante clnmor: pelo meu emioenta collega e amigo Dr. Ani

«Possu~mos ca.pitaes em bens rno"Vefs, trn- sio do Abreu; não por encerrar idéa inaccei~ 
movci:J <l somovootos, mas não temos o di- tavel, á primeira. vista, conformo elle m'o 
nheiro de <1tto precisamos pa.l'a. a tJ nossas declarou, mas porque cou.tinll!l. materla do 
transn.cçõcs, para. da.r vida. ao nosso com- puro cn.raotcr permanente. 
mereio, á nossa lavoura ou ás nossas in- Parece-me que o assumpto é digno de 
dnstrias! ». De facto, foram r~duzidos a. sol'io estudo por partt> da. O<lmara; direi 
n~t·as cinzas cerca de 1 H . 000:000$, que po- mesmo que a medida. constante do pt•ojecto 
dm.m estar mo~imenta.ndo o commerck, a se impõe no momento a.ctua.l, que me não 
lavoura. e domais indust1•ia.s. parece roseo, comquanto não seja. eu pessi· 

A formidolosa. especulacão bolsista, que mista. a Schopenhauer. 
:tl'rninára, de vez, milbn.res do ful'\unas con Não alimento a estulta. preteuçio de 
tluietadas á cusu de jnsano c honesto labor, suppor que jndico I'omedio capaz de, isola
passando, por uma especie de l'equintad<~ damBntc, curar o profundo mal eoonomíco 
c~camoteação,das carteitas dos seus logitimos do pal:z., que se vê assobel·bado, além disto.· 
donos paru. as algibeiras vasia.s dos cspPctda- por ditf:lcultlades sérias no momento aotual. 
tlor~s sem coração, sem honra fl sem decoro. A o:dinoçâo do fundo de rAsgate do papel· 
mUlt?3 dos quaes pertencentes a intlmu. ralé moeda em circulação será um dos fuotores,-· 
dos Jogadoras do profissão; a ultima crise uma. pa.rceUa que, addlcionada. a outras, 
baocaría e üutras callSas do ma.iox• ou menor quiçá. âe maior valor, concorrerá basta.uta 
impol·ta.ncic. origim~ra.m essa falta. de eon- para a prompta. solução do graTissimo pro
fiança do que se queixa. a. illustrada dire· blema quo tanto nos preoccupa. nC!lt:a época 
etorHl. da. Aasocia.ção Commtorcíal. Da.bí, o de incertezas o appreheu:sões. AuxJllúmos a 
rctrahtmcnto do capital que póde circular, la.voura., as industrias via.veis do paiz, entra 
do p<~.pel-moeda. icconvortivel. qua se oc- as quaes a pastoril e congBilares, a cera· 
culta no mea.lhelro do pobre e nos ferroos mica. a. do sa.l, da. cerveja, de tecidos, de 
cofres do l'ico ou vae, sequioso da lucro, em· moveis, de cortume e outras qua nos devem 
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morQcer especial attenção, constituindo-se o 

1

20 do julho de 1800, pa~;~sflndo todas as suas 
noli me tangere do nosso IIIUndo economico. consigna.çõos l?a.ra. o fun,to de amortizr~.ção rlf'::J 

R ·• n d R bl' cmprcstUllO!:! lULCrnos. 
eorgann:emos o a.oco a cpu 1ca, essa Art. 2 ,o R(wor.:tm-s~ ~~~ di"po::içõ(n nm 

co1os8tll sangue-suga d~ Thes_om•o, o qmtl, contl'ario. · 
como fiz ver em mm• mtn.do d1scmso, de(ltl'o 
uo prazo de 10 n.nnoR, tm•â rr.ccbich tlos cof'1't1.~ ~~:-th clru ~·"fliíJP:~. 17 tlll m:do tln Hlíl f. ... 
publicos, em constan·tes f:t,•oro:l prcuuia.l'ius, Uorlolpho Pa-:·i·.··:io. --
cerca de 336 mil contos de r(•is ! ! 

Encaremos, do face, o sêl"io prr·blcm::\ do 
tt•ansportc, tomando-o l:n•gn. o do~ímpedilla 
~rtoria por onclc circule, com a maxim:.~ 
rapidez o b1dxo frete, toda. a. noHsa. pJ•o
ducçii.o, afim do que clla não apo(lL'«Qa nas 
tulhas e depositns ou nos O.L'lltazons att·a.va.n
cados das estações ma.t•ilima..'l, t!uviaes a tar-
res~res. · 

A pa1• disto, não nos esq ucçamos do quo a 
divida. externa do Bra.zil subin, o a.nno pas
sado, a~ 65.~17.597-9-0, inclusivo o em
prestimo da ex-companlti;L 01Jslf: dt.: Jllirw.~. 
nova.lordc~ 3 .7I O.OOO,oo Rescisio1z Bnmls, 
no valor de S 14.f>05.G80; quo a imet•n;t con
solidada. att.ingiu.na mr.sma. êpuca., ;i, cifra tio 
581.520,000$ fl a fluc tua.nto,â do lSttO't(}:IJU0~5. 
ou sej:~. :w r.n.rnbio dn ~7 pe,;ce. um tot:Ll de 
1.355.46l:GHI$n:j, cn.benrlo a c;1dr~ um dos 
seus 18 milhões dn J\;Lhita.n~cs n. 'l'wt:~ <lo 
'75$30:~. infcl'ior i'L verific •d;L n;t ArgtJu cinn 
(154$H33), no Ghila (~548 5\J), na. F Pança 
{27;;$9fi2), na. rt:ttia ( 1-10$181), mt li ·spanlla 
{187$009) o em POt·tugal (159$l61), m:L~ su 
.Períor ã verificada. no~ EsLados Unido . .; 
{27$706) e na Russia ( 44$893). 

Esta. divida precis:\ set• amoJ'tizatla deut1•o 
dos racurdos Ol'Q~monta.rios do paiz, :t bem elo 
sou credito renascido c do dosenvolvimcn•.o 
cconomico do que tan .o noco~si i.;L , A autui·tJ. 
za.Qã.o deve e:<L~Oi!m·-se ;í. divitl<t intonJ:L !'un· 
dada., em cumpl'imen to d0 d!spo:;to no ar· t. ~6 
da lei de 15 ci(} novmnhro Jn 1827 o r.m uono· 
ftcio immodia.to du commcrcio o tl~l.ll class•~s 
productoN;:J, que e:;tão tnOl'l'Ood:J :Lmi11gna 
ita dinheh•o, qno ú o srtngnn l'llbJ'O n gcnul'uSO 
que lhes dá vida n vigor: u meu illus~r·c C<L
m~r~da o amigo D r. Sormdcllo Co••rô 1, cujo 
t:l.lon to do o.>ool, activiJ:l.,lo íncxco.livol, 
a.condt·ado p:\tl'iotismo o probi<lado e:Ül'cme 
do jaça. ~odos nós a.imil'amos, clumonst.roq,_ a. 
COUV6!liencia. Jesst~ amurtizaç.io, Clll 1110 dos 
seus luminosos pareceras iiohru a, Rec e-ita 
Geral da Ropublica. 

Concluindo, oJn.v·r,ço á elevada coosülol'aQão 
dos mous illustrcs collega.s o seguinte pt•o
jooto dG loi, conaJ·otizu.clol' das idéa.s oxpon
didas nosta. longa exposiçi'io: . . / ' 

O Congresso Nacional decl'eta: 

O Sr. l.~.J'Ci'<i<lonte-Si não hom·Pr 
mttis q1113m queira. 11su· da. palí!.Yra na. hor<\ 
tl o exped ion ~c. p<~.sS:\-se a ordl'm tlo d i;l. 
(Pau~a.) 

ORDEM DO DT\ 

CONTJNU.\f;,\0 liA. F.LEI(\.o DAS Co:mmSÕES 
l'lo:R:\!Al\ t::NTES 

O §t•. Presiclcnte - A lista. <h 
porta. accus:t Sómente a. prcs~nça. de 82 St·s. 
lJcput:tdos; as:>im, poi;:, suspondu a. sessi'io po1• 
mcüt hom, a.filll tlc •~gU<\rch\rmriS o cümp;\
r .1cirncnf.o elo m:ti~ alguns Sr:!. Dcputa·~o.L 

Snspen!lc·se a sessão :is 12 horas c 5tl 
mimHo:J da t:Lrdo. 

Comp;u•ccl"ltn <.ti llda. os Sr,;. S:t P c:ix,:,tc1, 
Pas~o~ \fii"IJ.Odn, Rogerio ele Mil•anJ'l, In·li·l 
rio Br·azil, José Eus:![)Jo, Urbano Santos, vi···
gilio Bt•igiclJ, Tlto:naz C:~.valca.n ;.i. Al.don 
Mila.noz. Afi'unso CIJ;;;ta., Pet'dira do L\'l',l, 
!~nwbio tio A.nJra.de, A,·:·ol:olla.s Ga.lviio. L~n
vi!{ildo Filgueh·as, Ca.!;;teo Rou..!liD, Au:tusto 
<lo Ft•dt:t;;, G:~Jclino Loroto, Bulhões Mtll'Ch\l, 
Augusto do V:~sconcollos, S(L l<'rdr·c, Pm•cira. 
Litm~. Gastã.o d:\ Cunha, La. uounier l:oJo
l'L'edo, Sa biuu Barroso, Fel•t•oir;L Bl'<lg:J., Ro
dolpho Miraod<\, J .aqulm Tcíxdra. Braod:il,, 
Limlolpho Sl~l'l'a., .Jn.mds D.1rcy o Dia;{o For
tun<t,. 

Orixam llo c··mparccel' com Cim~a p:wlld
parl:~ os Srs. Tlwmaz \Ccioly, .J,)aquim P i
r es, Arthnr Lemo.~, Ca.l·los rio No,·a•;s, Ali
LonicJ B-. sto~J. R01h'1git::s F~~ra:> nJes, Ib .r
mundo Arthut·, í\n iú-> do Abl'cn , .J ,)ã.t) 
G ··~·"so. Trind•~ ie, llr io:io Filho, .\ngclc> Noto, 
Ra.nnundo d<l Miranda.. Jovinüno do Cal'· 
vailw, ~oiv:t, Buie:\o Vianna, l~dix G:L~i'al', 
~ugt~nio Tour•inho, Satyt·o Dia~, YHrgnc tlo 
Abl'cn, Tul~?ntino fiO.~ lhnt:JS, ~larc.)lillo 
.\loura., 0.-;e:u• G.ulc1Y, Il~l!zario de SJH2a. 
P.c:-:ama.t, Itibairo Jucqucit':l., Penidü l~ilho, 
Looncl Filho, Honl"iqu•) Sallos, Manoel Ful
gcncio, Nogueira, Lindolpho Cae1.ano, \Ven
cesllio Hra.z. Mot•dra tia Stl \"a, Jí!:milll) Car
doso, Valois elo Ca:;tt•o, Costa. Junim•, Ar
nolpllJ A ZilVUUO, AZIWO!IO ~!arques, Candi•!o 
do Abreu, Angelo Pinlleiro, cassiano do 
Nascimento e VclliJasiano do Albuqnorquo. 

Al't. 1.° Fica. oxtincto o fundo do 
do papel-moeda., creatlo pelíl. lei n. 

I'esgatc E, som c:ms:\, os SI'!!. Enéa.~ Mal' Lins, Ray-
58l, do _ mundo Xerr, Gnr.dclh<\ 1\fom·ão, Jli;t~ ViPt· 
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ra, ·Francisco Sâ, José Lopes, Eloy de Sou
za. Paula e Silva, 'Va.lí"redo Lel\1, Teixeira 
de' S:l, Celso de Souza., José Marcellino, 
1\Ialaquias Gonçalves, Moreira. Alves, Cor
uolto da. Fonst!ca., Esta.cio Cnimbra, Petlro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Arthur 
Orlando, Felisbello Froiro, Tusta, Rodri
uncs Lima, Eduardo Rn.mos, Moreira. Go
~ws, José Monjardim, Mello Mattos, Irineu 
1\fachn.do, Nelson do Vasconcellos, Ericv 
Coelho, João Baptista, Cruvello Cavalcanti, 
Paulino do Souza, Viria.to Ma.scarenhas, Jo
sé Donifaeio, Adolpho Dutra, João Luiz 
Alves, Camillo Soares Filho, Calogoras, Co.r
Ya'ho Britto, Bernardo de Gam~os, Domín· 
guos de castro, Rebouças de Carvalho, Leite 
de Souza, Francisco Malta, Bernardo Anto
nio, Costa Netto, Benedicto de Souz~. Juve
m~l MillcP, Ma.rçal Escobar, Bal'lJOZ:.t Lima, 
Victorino Monteii•o, Domingos Mascarenhas, 

Alfredo Varella, Campos 01\rtier, e Homem 
de Carvalho. 

A' 1 hora e 35 minutos reabre-se a sessão. 

O Sr. Prel!!ldeute-Até agora com
pu.roceram ~penas 103 Srs. Deputados, 
tendo-se reteradó tres ; não :ha, portanto, 
numero para as vota.çõés. 

Desta. cadeira faço um appello aos Srs. 
Deputados presentes nesta Capital da.ra. com
parecerem á sessão amanhã, afim de consti
tuir-se aCamara definitivamente, ultimando
se o.. eleição das Commissões pcrron,nent~. 

Vou lovo.nt[l.l' a. aes~ã.o, ma1•cando parO;t 
ordem do dia de amo.nllã a mesma da. do 
hoje, isto é: 

ET,EIÇÃO DAS COi'I!M lSSÕBS PERMANENTES 

Leva.n ta-se a sessão á l hora e 45 minutos 
da tarde. 

118 SESSXO ORDINARIA EM 18 DE l\IAIO DE 1904 

f>restclencia do Sr, Pat~~a G~imarctes 

,\o meio tiia procede-su á c!Jamatla, a que OlG.fFU'Ío Maciel, Rodolpho Paixão, Padua. 
respondem os St•s. Paula Guima.rãos, Olivei- R.e~ende, Ga.loão Carv.~Jhal, Fl•a.ncfsco Ro
ra. Figueiredo •. Julio de 1fcllo, Alenc:tL' Gui- ruoil'o, Fernando Prcs Les, Ama1•al Cesal', Fer
mwiies, \Vaoder-ley do Mcudonç.:t, Joaquim roipn. Hra.gn., Eloy Chaves, José Lobo, Pau
Pil'~, Anthcro HutelhJ, Sá Peixoto. Aurelio fino Cn.r!os, Alvaro do Carvalho, Candido 
Amorim, José Euz.cbio, Urb:mo Santos, Lui:t Rotlriguos, RoJolpho Mirunda, Hcrmenegil
D.Jmingues, Ghristino Cruz, Bczerril Fonte- du do Mora.os, .lJa,quim Teixeira Hl'a.ndão, 
nclle, llrctlct•ico Rol'gcs, João Lopes, Ellua.rdo Bm•n;~rdo Antonio, Aquino Ribeíro, Lindol
Slutlart, Sergio Saboya., lionr:alo tiou ~o. !<'ou- pilo ~el'ra, Uu.t'los C<Walcanti, Paula. Ramos, 
:o;c(·a. o Sih·a, Pereira. Reis, Walreello Lu:d, Elizen GuílhOl'ffie, Germano Has~locher, J<t• 
.\bdon "Miiancz, .\Jlonso Gosta, Pereira, de rues Da.rcy e Ca.mpos Ca,rtier. 
Lvra., João Vieit•a, Eusobio do Andrade, Ro-
oli·i:wes Doria., Oliveü·:l Vall~ã.o, Domingos Abre-se a Sessão. 
l.it~imarã.es, Leovigifdo Filguei.t·as, G-~rcia. E' lida. e sem debate approvada a. aota. dz. 
Pires , Augustv do Freitas. Pinto Daot:ts, sesdão ;~ntecedente . 
• \tvcs Ba.t·lJosa.. Rodrigues Lima., Pa1·anhos p d' t 
;.runtcnogro. ltodriglles Salda.uha, Bernardo assa-se ao expe Ien e. 
lht·ta, Gal,Jino Lo1•oto, HcrcJia. do Sá., Cor- o Sr. ~lenoar Gulmarõ.es 
r·ci:t Dn~1·a, Bulhões Marcia.!, AmcPico de (1• Scc1·ctnrio} procede á. leitura do seguinto 
i·.::mqncH"que, Fidclis Alms, Silvo. Castro, 
.iuiio Santos, II::HJriqun Borges l\l;.wricio de 
.\bmu, carlos Teixeira Brandão, Francisco f!;XPEDIENTE 
Veiga, Estavam Lobo, B }rOardo Monteiro, . 
. Jooi.o Luiz. Gastão da Cunha, C.wlo;:; Peixoto 

1 
Requerimento do Sr. Sylvio Romero. ·lente 

Filho, David Campi:>ta, Carneit·o de Rozondo, de logica. do Internato do Gymnasio. Nacio· 
B'lcno de Pahra.. "\.d:,lberto Fe1•raz, Bermw- oal, pedindo um auno de licença para tra
d_e;~ de Fa.ria •. \ntonio Z~?riM,. Lamonnierpa~e~to de sna saudo. -·-·A' Coi'qm'issão do 
'->Wofrcdo, Carlos Ottont, Sa.l.uoo Ba.rrozo, PctLçao e Poderes. . 
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O Sr. Afronso Costa- Sr. Pre
sidente, o Poder Legislativo em o anno 
passado votou um projecto que foi ~>anccio
nado e pelo qual11c'Jva o Governo autori-
2a.do a. rever o regulamento da. pratJcagem 
do porto do Rcciro. E>:~sa revisão tinba por 
ftm, não só interesses publiws, como in
tosses, muito justillcaveís, d.tquollt\. asso
ciação. 

Acontece, pot•ém, Sr. Prusidcnt.o, que a. 
ultima. pJ.rte da. disposição da. lei a que me 
vou referindo, foi redigida erra.d~mente, 
fa.zendo.se rot'erencia.s a um regulamento que 
nã.o existia. 

Por esse engano o Poder E~ncutivo deixou 
do executal·a.. 

E' esse erro, Sr . Presidente, quo veollo 
reetiHcar, por meio do p1·ojocto de lei que 
vou ter a. honra de aprcsonta.r á C;~mara, 
por intermedio do V. I~x. (Mt,ito lJem.) 

Flea sobre a mesa.,a.t.é ulterior deUbet•acão, 
o seguinte 

PROH~CTO 

O Congresso Nacional re.qolva : 

Art. I. o A di:3pJsicão da Iottt•a. c do art. In, 
§ 2°, do docreto n. 1.171 A, tle 12 da ja
neiro de 1904, soja. substituida pela seguinte: 
A fixação das talas peJo aluguel do material 
do praticagem e sorvíco do pessoal avulso 
da mesma, devido pelas omba.rcacões quo 
demandarem o porto e de accôrdo com o 
rQgulameoto do 28 de fevereiro de l85t. 

Art • . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrar1o. 

:Sala. das sos.sõos, 18 de maio do WU·1.
NJonso Costa. 

O Sr. Prettlden-te - Si nenhum 
Sr. Deputado qller us:u• da. pal<l-Vra na hora. 
do Olpedient~, VOU pa..ssa.r i\. oruem do dia.. 
(PmMfl,) 

ORDEM no UIA 

CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃo I>AS OOM!IU~ÕES 
rERMA.N~NTES 

Comparecem mais 09 Srs. Passos Miranda, 
Rogerio de ~Ii!anda, Indio do BrazU, Virgi
lio Bl'igido, Thomaz Ca.va.lca.nti, Esmol"a.ldino 
Bandeira, Angelo Xeto, Arroxollas Gall'ão, 
Eduardo Ra.mos, Augas"' d:.~ Vasconcellos, 
Sá. Freiro, Percir~ Lima., Sila.rcs dos Santos e 
Barbosa. Lima.. 

Deixam de comparooor com cam." partici
pada. os Sr;;. Thomaz Accioly. t:ugeuio Too
rinbo, Artbur L'3mo;;, Carlos do Novaes, An
tonio Bastos, Rodrigues Fernandes, Gucdclh<l 
Mourão, R:wmundo A;-thu1·, Aui~lo de Abreu. 
Joio Ga.yosõ, Trindade, Bricio Filbo, Epa
minondas Gra.cindo, R.aymundo de .Mirand<l, 
.loviniano de Carvalho, Felisbollo Freire, 
Noiva., Castro Reballo, Bulcão Vhlnna., F~lii 
Gaspar, SatyrtJ Dias, Vergnc do Abreu. To
lootino dos Saotos. MarcoJioo Monr;l, 1\laiiD 
MMtos, Oscar _Godoy, Bclisario de Souza, 
Galviio Baptista, Bezamat, Ribeiro Juoqueira, 
Ponido llilbo, Francisco B~•·n.,rdino. Leonel 
f'i1ho, Hcurilt••o Sallcs, l.htnoal Fulgencio, 
Nogueira., Liodolpho CJ.ot~no, Wcncesl<i.o 
Braz, Moreil-a 4:\ Silva, Jesuíno ClrJos.J, Va
lois de Castro, Cosia Junior, Arnolpbo Azo· 
vedo, Azevedo Marques, C&ndido do Abreu, 
Abclon Baptista, Angelo Pinheiro, caS:Jiano 
do Nasciroen.to e Vespa.siaoo de Albuquerque. 

E sem causa. os Srs. En~ M:u-lins, Ray
mundo Nory. HoslDnah do Oliveira, Dias 
Vieira.. Francj.sco Sá, Eloy do sonza, Pauh 
c Silva. Tllíxeira. de Sá.. Celso de Souza, Josú 
t\hrcellino. .Malaquias Gonç \Jvas, Moreira. 
Alves, Coraclio da. Fonseca, Esta. ... ~o Coimbra, 
Pedro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Ar
tbur Orla.nd·,, Tosta.. Moreira Gomes, José 
Monjardirn, Irineu Macba.do. Ncl5on de V~· 
concellos, Erico Coc!ho, João Baptista.. Lau
rindo f>itta, Ct·uvello Cava.lcan~i, Paulino 
de Souza, Viriato ll.lo.se:lreDh;u!, José Boni
fa.cio, Astolpbo Duh·a., João Luiz Alv~, 
CamiUo Soat'l'll Filho, Calogeras, Carv-.Llbo 
Britto, Burna.rdo do Ca.mpo.i, Uomiog11es do 
Castro, Rebouças de Garvalbo, Leita dt: 
Sou%8., Francisco Malta, Costa. Nct~. Bene· 
dicto de Souza., Juvcoal Millel', Mal'Ç.'ll Es
cobar, Victorino Monteiro, Domingl)S .M:asca.
t•enhas, Alfredo V<u-clla., Diogo Fo1•tuna e 
Homem de Carvalho. 

Reabre-se a sc,são á I bora o 30 minutos 
da. tardo. 

O Sr. P ~·esiclent.a - A lista. da 
porb a..:cusa a preseo~a de hU Stos. Depu
tados. A M!!sa tb'i.á infol' IDt\d" de quo tres já. 
so reUraram. Não ba, por~a.oto, numero. 

O Sr. Preeldente-A lista. da por· 
ta. aoousa. a pl'eseoça du 89 Srs. Deputados. 
Nã.o havendo a.lnde. numet'O, vou suspender 
a sessão por 30 minutos. 

SuSpênde-se :t sessão ãs 12 ltoras o 45 mi
nutos de. tardo. 

Devo preveoir aos Sr:3. Depuwtos. que nlo 
tendo dado resultado a slldpensão dll.ll sessõ"s 
á C.SptJt>a. do numero, a M~>..sa resolvo de ora. 
em deante ui\? w.'\.r mais dosta. pr<L\ica·. 
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Yão a imprimir os seguintes 

PAREC.t:R•:~ 

N. 1 - 1004 

C<lt•ccdc tiO Dept.dado Jlelo l!.'~tado dtt Bahia, 
.Nicoláo Toknlino dos Santos, clous mc:cs 
de liuttça pa1·a tralm· de srra scmclc 

1-:m telcgramma. de 7 do corrente o Depu· 
~o pelo &bdo da Bahia, Tolcntino dos 
Sao"s, oommunica á Camara. quo, por 
doou te, não pódo vir agora tomar parte 003 
trabalbos plrlamcnta.t·es, llrecisa.ndo do dous 
mezes de Jiccnca. para. seu tratamento no 
a.lludido Estado. · 

Paroce :l Commi~ do Petições e Poderes 
que de\'e ser a'teodido o pedido. 

sala das Commissões da. C<~mara. dos Depu
tada~, 1'1 de maio de IOOJ.- José Eusebio, 
prosidente.-E1uebio de .·llt.~l,·adc, rcla.tot•.
Sà Ft·ei1·~. 

. N. 2-l90t 

PARECER. 

C(lfluàe <W Deputado pelo Estado d e Jlla.q6as, 
Raymurtdo Pontes de Mi,·anda, licença·pa1·a 
deixar de compan:ctw ds sessües 

A' Commit!Sio de Petiçõc., c Poderes foi 
pre3ente a commuoieaç<"i.o do Deputado polo 
Eata.do de Alagôas, l:ta.ymuodo Pon~s de Mi
l"c~.nda., em qoa, juntando a.tteatado medico 
que comprova açllar-so doente, pede licença 
p.11" tempo indeterminado; sendo de parecer 
que deve ser atfiendido ·o pedido feito. · 

Sala das Commlssõea da Ca.mara. dos Depu· 
lados, 17 de maio do 19().i.-José Eusebio, 
presidente . - Brw.:bio de .l11drad..:. - Sei 
11nire. 

N. 3- 1904 

(Joncede M Deputndo pelo Estado de Mina5 
Geraes Joiw .Nogueim. Pcnirlo Filho, lir.en
ra J>artt i r a E~trop. ! trai,,,. tf,! sun S(HirltJ 

Por officio datado dn 3 do corronto moz, 
o Deputado pelo Estado de Minas Geracs 
João Nogueira. Penido Filbo, communica á. 
Cam·,ra. ter necessidade do re\irar-so para. a 
Em'Opa. para. tra.tat• da. :sa.ude propril& e de 
Pv11803. de sua. famtlia. o por tal motivo ,;o
licita a nece8ilal'Ia. licença. ; parecendo il. 
Commissio quo dovo sm• t.ltf.endii!o o pedido 
do mesmo Deput.a.do. 

Sala. das Commissões, 17 de maio de 1904. 
-Jose EwBbW, presidente. - Et~sebio de A.n· 
dradc, relator . .:....Sd J·)·eirc. 

Vae a imprimir o seguinte 

I'ROJEC'N 

N. 12- I9J4 

Azdori.;tz o Pode1· ExccuEIJo · a conceder um 
a11110 de licença, con' todos os vcncim~tnlo!', 
ao mi11istro do 8u1wemo 1'Yilnmal Federal 
Dr. Jot7o Barballw UclL<ia Caoalcanti, 11ara 
ll"(t!ar de s11a saudc · 

A' Commi:lsão do Pctiçõos e Poderes foi 
distribuído o requerimento do minldtro do 
Supremo Tribum1l Federal Exm. Sr. Dr .João 
Ba1•balho Uchôa. Cavalcanti. no qual solicita 
do Congresso Naciooa.l licença., com todos os 
vencimentos, por prazo nunca. ioforiol' a. uro 
anr.o. por ostar privado de ex01'Cer a.s func
ções de seu ca.t•go em consoquencia do serio 
insulto cerebral de quo fôra. acommottido. 
produzindo· lho hemtplegia do lado esque1·do, 
para. cujo tra.tamenlo preeisa do longo o 
completo ropouil() phy~ico o iotollcctua.l, 
conforma attestações dos facultativos que o 
estão medif'..ando • 

O attesta.do firmado por dous mcdicos e 
com que o raqueront9 fundamenta o pedido 
de licença. determina. o perto lo miuimo de 
12 mazes pa.ra. o respecttv-o tratamento. 

O peticionaria peJe ta.mbem que a licença 
impetrada seja. contada da. data. de 10 de abril 
findo. 

H' proposito da Com missão não conceder a 
tuocciona.rios o emprefrados publicos licenças 
com todQs as vantagens inherentes ao exer
cício pleno dos respacti vos cargos siniio em 
ca.<Jos muito cspeciaes, não só para. de alguma 
so•t" minorar os encargos que da f1•equen· 
cia. d" ta.es concessões resuUam par11 o erario 
nacit "al, siofio tambcm para. e~tabelecer 
em seus· precisos termos . o princípio detor· . 
minante da divisão da retribuição dos ser
viços publicos em duu.s partes - ordenado c 
gra.tift.ct\ção-csta. sórnente devida 1wo labm·c 
pelo elfectivo exeL•cicio da fuocção on om· 
progo. 

Ma.s o eo.so vcrtentG se enquadra. nas CI• 
cepções supra. indicadas. attentas a especial 
situac:ão do pnticionario, Hlustrado ma~if.l· 
tra.do, c.redot• (le l'Qlovn.n I.P.R ~::erviç.os ao 
pa.iz o a gzavJdade da moleJtiíl. qu" o pren,Jo 
actnalmonto, qnasi inntlliza.do, <Lo !oito. 

Entende }lOl' isto a Commissão quo duvo 
merecer deferimento o pedido pela. fórma. 
requerida.; pelo que oJforece á consideração 
da C<~.ma.t•a o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. J.o Fica. o Podet• Executivo autorizado 

a conceder ao ministl·o do Supl'omo Tribu· 
nal Fedem! Dl'. Joií.o Ba.t•balho Uchôa. Ca.va.l- · 
canti licença. de um anno, com todos os 
vencimentos; a. contar de 10 de a.bril do COl"· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:24 +Página 1 de 9 

ANNAES DA CAMARA 

renta <tnno, para. tratamento de sua saude 
ondo lhe convier. 

Art. 2, 0 Rovogam·so <1.S disposições em con· 
trario. 

Sala das Commissões dt\ Cam<tl'a dos Depu
tados, 17 do maio d(' l!J04.-Jo.çé Ettzeúio, 
presitiento.-Eu..:eóio do Andrade, rolator. 
Sd Frci1·e, 

o Sr. Presiden.t.e - Designo para. 
nmanllii a. mesma ordem tlo dia de hoje, 
isto é: 

Cuntinuaçiio da. oleição das Commissões 
P ot•mtmuu tes. 

Lennta-se a. sessão á I hora e 35 minuto$ 
da tarde. 

1!2." SESS} ... O OHDINAHIA. E~l ·J9 DE MAIO DE Hl04 

Pre$idencla tlos S1·s. Paula Guimw·ães (Pt·esidente), Oli.veij·a F'iguei1·edo (1° Vice-PJ•esi
rlent.J) e Patlla Guimarües (P1·esidente) 

Ao moio-uia IJt•ocetle .. so <i. clw.m<tda., a. quo 
respondem os St•s. Paulí1 Guiml\rã.{'S, Oli
veim. Figuoireuu, Julio de Mello, AlcncQ.r 
Guimal'ães, \Vantlerloy !lo .Mendonça, Joa
quim Pires, Anthet•u Botcllw, Sá. Poixotn, 

. Aurelio Amoriru, l-Io.;mnnalt de O li voil'a., 
Indio do Bt·~~zil,Jo~ó Enwbiu, Ul'bano Sl\ntos, 
Luiz Domingues, Christinu Cruz, Bezcrríl 
FonLenelle, VirgUio BI·igido, Tlwmaz Caval
canti, Ft•oderieo Borge~, João Lopes, Edu
ardo S~udat•&, Sort(iO Saboya, Oonça.lo 
Souto, l<'ou~cca e SiiY<t, Pol'cil·<~ Hois, '\V!J,I
fredo Lettl, Ahdon Milancz, AJronso Cos~tt. 
Pereim ((C Lym, Juão Vieit•u., Angelo 
Noto, l~pamirwnda.s Gmdnilo, gazcbi!) !le 
Antlrallo, Al'J'oxcllns Ual vão, H.odt'igue~ 
Dot•iu., Oliveira V;~:bldãl), Domingo,; Gui
mu.r1ic.<J, Nei V<t, Loovi&lhlo ml~ucil·a~, Gw
cia. Pil'OS, Augusto du Freitas, PintiJ. 
Dan~ns, Al ms Baebosa., Rodt'Íl{UO:> Lima, 
Pal'a.nlws 111rllltcncgi"u, Rodrig-ues Sal
dt1nha, M<n·eulino Muttl'a, Born;~rdo Ho1•la, 
Gu.ldino Lot·uto, Hctu·.íia úo S<i, C()rrêu. Du
ti·a, NclsoJJ úo Ya,"Jcont.:ullo~. Bull!l:Jcs ~\'h~rcia.l, 
Amorioo de Alburp1crqun, r•hlulis Al vcs,::Hl v a 
Cu.st.ro, Laurintio PHL:L, Pereira Lima, ,Julio 
Santos, 1-Iem•iquo Burgos, 1vhwrjoio do Abreut 
Carlos Teixoira. Urand5.o, Francisco Veiga, 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Ca.rlos Pei
xoto Fllho, Da.Yid Campista, Fra.nciseo Bor
n:u·dino, Bueno de Pa.iva, Aclalbarto Ferraz, 
llorna.rdos de Fa.l'ia., Antonio Zaca.rias, Lu.
mounior Godol'roJo, Carlos Ottoni, Sa.bino 
Bal'L'oso, Ologa.rio Maciol, Rodolp!J.o Paixão, 
Pt~dua. H.ezonde, Ga.leã.o Cai'vultta.l, Fr·a.ncisco 
ltomoiro, H.obouças da Carvalho, Fet•nando 

1Pt•astes, Amar;~! Ccsar, Fel'reit•a Braga. Eloy 
,lcnav~s, Jos~ Loho, Loito do Souza, Paulino 
· Cn·los, Alvaro de Carvalho, CJanllido Rodri-

gues, Rodolpho Miranda, Joaquim Teixeira 
BI'<~ndão, Bet•nardo Antonio,Lindolpho Serra, 
Candi,lo de Abreu, Ca1•los Cavalcanti, Paula 
Ramos, Eliseu Guilherme, Barbosa. Lima, 
Get•mano H.tsslochcl', James Darcy, Vespa
siano do Albuquorquo,Diogo Fortuna e Cam
pos Cu.l'tim•. 

Abro-se a. aossã:o. 
E' lida e posta. em discussão a acta.. 

O ~r. Rod••igue&. Doria. (sobt•e lt 
u.cta)-Sr. P rcslrlonto, no lJiario do Congresso 
lle hoje, nã.o consta. a communicação que 
hontom 1iz rle que o Sr. Deputado Epaminon
da.-.J Gra.cinuo não pedia compareaer á sessão 
por motivo de moles~ia., si bem que, da. lista., 
consto, que faltou com causa participada. 

O Sr. Pl"eM~«<ente-Devo declarai' 
ao nobre Deputado que da acta, que acaba. 
de BOl' lida, consta ~L communicação a. que 
a.llndo. 

O S1•. Sergio Saboya (solmJ a 
actu)- St•. Prosident;e, o mou companheiro 
do ropro~ontu.Qã.o, o Sr. Ft•a.ncisoo Sá, po· 
de-me para communica.r a V. Ex, e á. Casa 
que ·tem deixado de compa.recor ás sessões 
du. CamM'a. por motivo tle molestia em pes~ 
soa do su~ fa.miliü., e o fará logo quo cesso 
esse impedimento. 

0 Sn.. PRESIDENTE- A Mesa. fica. intei· 
raia.. 

o Sr. R~bon{m.s de Carva
lho (sabre a acta)-S:r. Presidente, com
munico a v. Ex. e :t casa que deixei de com . 
pl\recer â s sessões de segunda, tarca e quat·· 
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t~-feiras por achar-me doente e gual'dande o 
leito. 

Desojo que V. Ex. faça const::l.r no Dia~· ia 
do Congresso a minha declaração. 

O t!lr. President-e- O podido de 
v. Ex. será a.ttondido. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecJdento. 

Passa-se ao expediente. 
O Sr. Alencar Guiln.a.rães 

(Jn Secretario) procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENm 

Communicacão : 
Do Sr. Deputado Francisco Co!'nnlio da 

Fonseca Lima, que pot• motivo jnsto tem 
deixado de comrnrecer á.s ~essõos da. Cu.rna.ra. 
-Inteirada, 

Diploma do Sr. Dr. Abelardo de Mello, 
Deputado eleito pelo 2° distrlcto do Estado 
do Rio de Janeiro.-A' Commissão de Peti
ções e Poderes. 

Acta. da apuração geral da eleiçü.·1 d6 um 
Deputa.do procedida no 2" districto do .t<;s
ta!lo do Rio de Ja.neiro, em 17 de ab1•il ul
timo.-A' CommiiJsã.o de Petições c Pode:es. 

O 81·. "WalC .. edo Leal-Sr. Pro
sic.lente, requeiro a V. Ex. que consulta il 
Ca.~a sobt•e si concede dlspen~a. do imprcs"lão 
e lntareticio p1ra. os pareceres ns. 4 e 5, 
desto anno1 que vão a imprimü·, relativos 
á~ eleições de Minas e da. Parabyba. / 

O Sr. Pre!!!ideote-Quoü·a. V, Ex. 
mandar á. Mesa o :seu l'mlum·iruen~o !lu m
gencia. por cscripto, quo em tempo consul
tarei á Cn.mara. 

Comparecem mais os Srs. Passos Mi
randa., Rogerb de Miranla., Castro RclJello, 
Eduard'l lta.mos, Mello Mattos, Augusto de 
Vasooncollos, Gastã.o da Cuuh::t., Hermeoe· 
gildo de Mur.'l.e J o Aqui no Ribairo. 

Daixa,m de comparecer com cau&'t par· 
ticipa.da os Srs. Thomaz Acaioly, Eugenio 
Tourinho, Arthur Lemos, Carlos de Novnes, 
Antonio B1stos, R.odrigties Fernandes, Gue
delha Muurão, Rllrymundo Arthur, Anir.io do 
Abreu, J0ã.o Gn.yuso, F1•ancisco Sá, Trindade , 
Bricio Filho, Co1•nelio da Fonseca, Raymun
do do Mít•a.nda, Joviniano de Carvalho, Feli.s
bello Freire, Bulcão V1anna, Fali x Ga.spa.r, 
Sltyro Dias, Vm·gno do Abreu, Tolentino dos 
Santos, Oscar L. Godoy, João Baptista, Bcli· 
sario do Souza, Galvã.o Baptista, Bezamat, 
U.ibairo Juoquoira., Peuido Junior, Leonel 
FHho, Honrique Salles, Manoel lt'ulgencio, 
Nogueira, Lindolpho Ca.etano, Wencosláo 

Vol. Il 

Braz, Moreira da. Silva., Je~uino Cardoso, 
Valois de Castro, Gosta Junim•, Arnolpho 
Azevedo, Azevedo Marques, Abdon Baptista., 
Angelo Pinheiro e Cas~iano do Nascimento~ 

E sem causa os S1•s. Enéa.s Martins, Ray· 
mundo Nery, Dias Vieira, Eloy de Souza, 
Paula. c Silva, Teixeira de Sá, Celso de Souza, 
Jos:i Marcellino, Ma.laquias Gonça.lves, Mo
reü•a. Alves, Esmeraldino Bandeira, Estaclo 
Coirubr•a, PoJ1•o Pernambuco, Elpidio Figuei
redo, Al'thur 1Jr!ando, Tustn., Moreira Gomos, 
José Monja.1•Jim, Irincu Machado, Sá. Freire, 
Eri::o Coelho, Cruvello Ca.va.tcanti, Paulino do 
~~mza, Viria.to MasC\arenhas, Estevão Lobo, 
José Bonifacio, Astolpho Dutra,, Carneiro de 
Rezende, João Luiz Alve~, Camillo Soares 
Filho, ca.Iogoras, Carvalho Britto, Bernardo 
de Campos, Domingues de Castro, Fra.nci6co 
MalLa., Costa Netto, Donedícto do Souza., Soa.· 
l'CS dos Santos, JuYena.l Millel', Marça.l. Esco
ba.t•, Víct0I'ino Monteiro, Domio15os Maslltl.re
nhas, AlfL·odo Vareta e Homem a.e Carvalho. 

O. Sr. Heredia de 8á (') -
S r, P l'esi d.en te, den t1•e os p1•ojectos a.pprova.
doil o auuo passado pela. Ca.m&l'a, o do re
forma. cleit:m.d fl}i a.quelle quo maia agrada.· 
velmcnto impressionou o espírito publico. 

A Caruara, con vortendo em lei o trabalho 
apresentado pll}o Hlustre Dap!Jt:.\do pelo Pi
auhy, Sr. Anizio dil Abreu, deu uma pl'OV(~ 
eloquente da sua sinceridade, quanto ao de· 
sejJ qus nutl·o do vor completn.mante trans
formada. a Mtual situacão eleitoral do paiz 
dG fôrma a razm• com qua eoo~ero, de uma. vêz 
para sempre, a.s jus~as reelamaoõ~~ que S~() 
frequontomente fmtas por occa.sw.o dos dt· 
vet·soa pleitos. (Apoiarias.) 

Boa. ou má, Sr. Presidente, a Ca.maru. fez 
um!L lei, e, infellzmcnto, esta. lei, até 9 mo
monb actua.l, ainda não foi julgada peloS<.-. 
n~do, que nem siquor por intermediu da 
coromíssao l'espectiv (], se prúDUDciou sobre 
assumpto de tanta magnitude, quo não pôdo 
continuar a SOl' t1•a.tado com ta.nunho csquo
r.ime.nto, sob pena. tte sor o ra.mo do Poder 
Legislativo a CfUO me rcfi t'O increpado tfu. 
jus~a censura., 

o SR. DOMINGOS GunÜRÃES - A reforma. 
c inadia.vol e urgente. 

O SR.. HEREDIA DE SÁ - ••• · de nã.o 
cuidar do dal' ao assumpto a. soLução qnG 
tem sido :r:eclama<la. por toda a opi_n!ão pu
bii~a na. imprensa , telbuna, comicws, em 
toda.' a parto, e o quo é mais, o. proprio Go
verno da Republica, o p-ropl'lo Cllof~ do 
Estado, em v1uias mensagens disso .se ~em 
occupado, solicitando do Poder LegLs!atlvo 

; ) i .. ·~ ~ d!: Cilr:a r.ii-> f•Ji l'CYi•to.> ]leio.> ore.dtro 
o 
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t
. decretação dessa importanta medida que 
· ão pOde de fórma. alguma. sm· adia.dll. 
_ Ora. Sr. Presidente, pa.l•ece·me que o 
. Senado, qnc em mais do uma oMítSíão tom 
exercido ct•itica severa ILOS actos úesta Ca.

, mu.m, princip::~.lmonte no quo concoruc a 
, roatoria orçamentn.ria, devi<~ tl·ntar do os-

autorizações susneptivois do a.rmar conve
nicutemtmte o Poder Executivo do modo a. 
providencial', como se f;,~,z: mister, em rela. 
ção ao tl'i:stbsimo estado a. quo se acha ro
duzi(lo u Jlot•te do Bra.zil pela sccca quo as
sola quatrv doll Ksta.:los da.quell<~ I'egiiio l}fll· 

tudar o.~to assumpto de fól'ma. n. poucr sm• 
discutido, do mani>ira que a futura Gleiçll.o 
po$sa scl' feita. do accordo com a lai vocada 
por esta. Casa. ou com as a.ltorações do 
Senado. 

Sr. Prosidento, não me proponho neste 
momento incort•er nas mesmas faltas quo tt 
outros toem sidu apont:\rlas rtuauto ao dlt•oito 
do critica, que pa1•:t muitos não pódc ser 
compa.tlvel com a indopendrmcia ue.-;to l'ann 
do podor publico. 

O meu proposito não é crHica. t•, ma.~ só· 
mente fazer um appello ;i.qunlla. douta eorpo· 
·ração, para que não cour.íouc a. adiat• a 
solução deste problomu. que 6 urgcotnmnntc 
reclamado pela opinião 1m1Jlic.:"t. c pdo Cbcfc 
do Estado. 

Fazendo este appollo ao Senado, faço-o 
áquelles quo toem seu prestigio, snu. palavra 
empenhados, aos chefes politic(')IS, quo em 
mais de uma occa.sião toam promo~tido 
transt'ol'mal' em 1~1 m odidas, cuj::~. síncel'i· 
da.de não póúo ser posta em duvídt~, do fór· 
ma que, de uma. voz parn. sompre, cessem 
reclamações que sã.o consto..ntcmcnto nota
das. (;Wuito bem; muito bem.) 

O Sr. Ba1•bosa Lhna (')- St·. 
Prcsidcotc, em resposta. ao not:~vel discut'S!) 
proferido l10ntom, no Sonaclo, pelo cmiueutc 
pa.tricio Sr. La.Ul'o Sollré, declarou o velttu 
chefe democt•ata, tão cheio de rcsponsa.úi· 
Hllades no reg irnen poli ti co n. que ser·vímos, 
o Sr. Francisco Glycerio, que n. culpa, da 

·deploravel situação a que chegou o Brat.il 
cabe, no momonto lH'USllnte, ao Congresso 
Nacional. 

O Sn.. Tuoi\1.\Z 0AVAT,CANTI - E' porque 
S. Ex. não leu. o orçamento d;t dcspcza. ; 
do contrario não teria di to semelhante 
couaa. 

O Srt, PAULA ltA~ros- Todos os ot•ça-
mantos. ~ 

O Sn .. JoXo LOPES- Bastava Iot• tt Cousti. 
tuição. 

0 Sa. THO?tfAZ CAVALCANTI-Votároos no 
orçamento d~t despeza :1. quantia do 2.1JOO 
contos para isto. 

0 S&. BARBOSA LIMA- Eu acreditava que 
'~ouvessemos votado, om tompo, todas as 

.(·)Este discm~ nii.o roi revlslo pelo orador. ' 

zíloil•a. · 
Deu.nte tlestn. dr-cla.t'ar.;áo !lo íncontest;wcl 

valor politico, de grandíssima. significação, 
mm~ vez quu nós nlio pudemos doscoulleccr 
08 hwos do jus~a aympa.thia o dB systema.. 
tica. solhhriedado que prondom ttquelle emi
nente r.hefe político ao accwtl governo, em 
vist<L d•:st:1 doclu.raçãt>, eu entendi do mim 
Pll.l'<1 mim que oro. o MSO ú.c col'rGt•mos, ]}rea
surosos, nós, os mombeus do Poder Legi:;lt
tivo, á votação o discussão de alguma. mc
di(h capu.z tle, q uan co antes, a.rmn.r o Go
vm•no com os recursos indispansaveis a ro
moilio fluo não póde mn.is to.rd~t' .•. 

O SH. IIosANl'iAI! DE ÜLlVElRA.- Muito 
I> em. 

0 Srt. BAIWOSA Lnv .. - ... e redigi O SO· 
gninCe prujecLo de leit 1n~ra cuja discussão o 
votaçáo }letin•ei a. V. Ex . que, logo que lH\ja. 
numero, consulte ~~ Ca.sa si concolle urgeocia. 
par~ quo, {H'eteridas todas as formalidades 
l'egrm(lntn.cs que é possi vel. no CWIO di-s· 
pensat•, o Congre;so, coru justitlca.(Ussimo 
açorlamento, dô as providencias que na. 
sua u.lç1~da. cabetn e n,utorizo o Presidente da 
Rcpublica a sa.llll' desta conjunctura doplo
ravel em quo, na. opinião do eminonto chefe 
paulisr.a, se enconl;r/1 S. Ex. 

Eu não igno1·o, Sl'. Presidente, quo o ope
t•oso Ministro da Inrlu.~tria, o meu estimo,do 
amigo S1·. Lauro Müller, tem se multipli
cado com a a c tívidado, que é um d11s seus 
lll<J.ía botlos pre,licados de estadista, em pro
víJcncía" complexas úe efl'eí~os lentos, mas 
<L:> unicas quo estão ao alcance do departa
mento em tão \)oa, hOl'a coufia.do á. sua. in-
telligco te gestão. . 

Estas medidas, porêm, estã.o 1lestinadas a. 
}Wodu1.ir resultados remotos: a construcçã.o 
de estradas de tet•t•o qu!! llão da ligar o sertão 
a.o littot•at naquellcs Estados da U.epublica; a. 
açulla.gem e os tro.ba.lhos C\lmplümentar~ de 
trríg·1ção; o replan~io daquollas zonas de
v:~st<tdo.s hn. tantos annoa - todos estas me· 
didas,pol' ma.isinteutgeutsmente qM tenham 
sido al'chi Ceota.das, PJtlcrão pr·oduzir excel
lentes resultado.'! para os tllhos e neios . 
daqnolles que, ás centeoas, estão perecendo 
de fome naquelle recanto da territot•io bra
,;iloiro. 

l<'iquei muita vez devér~ eutristoaido.que
rrmdo acL·eJital' que Mossoró, Natal e outras, 
quo oorn ht><:~ denomina.çõos geographicas pot• 
alli ftguran1 constantomento em publicações 
dejornaos, eram logarojos da.Mandchuría., da. 
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Sibaria ou, talvez. do in~at'ior da Afríe:'l; 
que o~' eph;odio.:~ tds~issinNs ~~~ quo estao 
sucmtmbinrlo milhar•c!-J de braztlell'Os se p~;!_
sam om logaros tão remotos, em zuna. tao 
dísta.nelaíl:L do no.ssu querido Bra.z~l, . quo 
apenas podemos o.~cutar os fL•aqmsstmos 
êcos desta. soliJal'Íllda.<lo vaga. que prcnuo o 
(J'ensro lluma.uo nos varios ra.mos em que sc 
divide pelos continentes d1) no.3so planet<t. 

Mor:rem do fomo, :t miuguu. !le qualquer 
soccon-o, nosto Bmzíl fBllol'ad.o, ues_Lil. Repu· 
bliea quo so dír, ;:ssonta.r so!Jl'e. o . a.llceml} da 
f.ra.tcrnidade, millnu·es de br~ztlerros -mot•
rem do fome ! 11;, entrr.tn.ntoas providencias 
de quo nó~ tomos notici11.~. n \quíllo em 9-uc 
ollas cabem na alç.~.tb. fios l)ortero:-l publLco~ 
fedr1•aes, po.lor.'io s~l'VÍ!', r.mn•) já. digso, p:tt'tt 
um futm•o muito remoto, q ua.ndo no !R.do de 
cai la um dos L·~ aoudes o li. beh·a. do leito cl o 
ca{la 11m:t do3t<ts mtra.dit.·;, se pudor assigna
la.r, não o ponto m~1 q tte os ti vera.m ,fin
cada3 as esta.c~t':l dc~tm.l<l:ts •• e~ses sorv1ços 
tcchnicos ma.:l as contantt'3 de c:ovas l'.J.Zü·S, 
em que,' aos d~tl? o ao.:; tres, tenhat~ ~ido 
enterntuas, pre:nplt:.tdamente, os brazücH·os 
que, flm vao, clam want dJ extl'erno norte, 
pedindo soccorros :\o. Rra~il intoit·o •. ~~:cr~di
tando nes&:\ vaga. soltdarwdado, tl'l:~ttssum. 
:llgura. U.e rllctorica, cujos efTeitos nós estar 
mos vendo todos os dias. 

Tenho visto publica.r-so eom uma t:orta 
emphase: «Hoje em tal logar choveu. O 
plu viometro recolheu uma certa porção 
íle agua., e nesto ou naqu(}Ue ponto do palz 
p.traca quo as cous·.ts vão melhorn.r >> e para. 
logo sn.be-se quo certo numeJ'O de medidas 
administra.~iva~ pa~!l:tm a sur -retardadas, 
outras snspensilrs; o os planos, como planos 
que são, vão enriquecer os archlvos das 
noS3<Hl secre-tn, rij,S. 

Quem mort•ou mort'on; quem est<t mor
rendo ac tbe do uma vez, porque fl.9 chnvas 
ahi vee!ll, e, com v.\g<tl', hão de se traosfJt•
mar om f'<trtn.s soâ.rM, daqut a uma mein. 
duzía de mezea ! ... E, flrtranto esses mezc~, 
quem ni'io tem o (iUCl comer clwru por ter 
nascido no norte ! ( J.htita bem.) 

Em smnm<~, as o!mts empl'ehencUdas pelo 
Governo, tendentes a. roruediar do mnu. vez 
por totlas, system!üicament~, a csso oshrlo 
de causas, só pôdem produzir resultados 
muito longinq uos; a~ clm va.s não vêm om oa· 
tadup:J.s úe vi veees ; u. fome co:ltinúa. a as
solar uma vast:t zona !lo nosso pa.iz... Os 

· brazilekos seconfeder·ai'U.m paro. systematizar 
os~m aoç!io frnrt ~rna, fortifica.ndo os laços ua
turacs, pJlitieo.s, socii\es, murwes, cthnicos, 
que constituem o molhai' de noss(l.s t1•a.diçõo.s, 
parn que o fol"L!-l ampa.ro o fl'aco, pu.rn, que o 
fraco possa. confiai', sam o minimu vislumbro 
de hnmilbaçfí.o, no ::tmparo que a lei impõe ao 

forte que ll\;) uô, no\! tGrmos do al't. 5° d a. 
Cons Lituição. 

Tonlw ou vicio ctam.1r mui til contra os 
abuso;; rcsttltantca úo.l socool'ro:~ enviados aos 
fo.mintos por OOOU.Siii.G da.S SOCCaS do norte, 

O SR.. HosANNA.H DE OLIVElRA-Evitem·so 
os abuso~. 

o SR. BA.ulluSA. LIMA-0 abutio não ó, abso~ 
lntamen1;o, motivo bastantl) fo rte ll<tl' l\ dis
Pufl$lLl' o p()dm· public;> tlo cumpl'il' esse seu 
J.ever elemtJntaJ'i os a.builofl s6 ost.ã.o dando -
os mais c!amoros:Js, torpes, vel'gouhosissi
mos- nisto que nós ahi estamos vondo todos 
os dia.'3 um dezenas de reparti<,:tim;, sob n 
rórum do (lesl'a.lquus, do 700 contos aqui. de 
800 cotltos ac.,Já, g n inguom pensa em sup· 
primir tn.os serviços e ropn.rtiç1'íos, sioã.o o 
que 11code ao bom senso de ca!l.a. qun.l ê punil· 
o.~ delimtnontes e ~uida.r da vigl lancia. ad· 
mimstra.tivít, sem a qual não lw. ordom nmn 
rogula.rttlalle. 

?-los votá.mos aqni, em o anno }Ht.ssa.do1 

um01 lei elevando as úe:~pozas !\ c;n'go do Mi· 
uistol'io do Iuterjor, de uma. vez, do panci\da., 
do 5.ij00 contos. E pu.1'a. que~ P<~.ra. a cuJir 
aos llue pódem enferma.r de peste oriental, 
p:1ra. evitar qna o estra.nge~rv-ah ! o nosso 
zslo pela :iaUde do estrauge1ro é phenome
nal r-quo o estrangeiro possa a.doeeer de 
fobre <lmarella. nastt\ torra tão dt>.sa.creditada. 
pelo- typho ioteroide. Nós não trepidú.mos: 
f<.Jram 5.500 oontos a sorem empregados no 
saneamento da CLlopitu.l Fodm•a.l, a. !lorom om
pregn.ú.oatle modo quo aqui so viva. mais e 
mnlhol'. 

Porque não empregamos umn. pa.raella 
dossu. grossa quantia. para. qua no nortll níl.o 
se morm de fome'/! (Jl1ttito áem.) 

Eotão, só o que nos deve preoccupnr ê quo 
nioguem mor r:.. de f'ebl'e amarellé\ no Rio rle 
Ja.nei.ro- ningnem, principa.lm ente nstran
geiro-porquo i;üo dP.~acretlita o Buv.il? Mas 
do fome niio fMJ mal cpm mol'ra.m contonas 
de brazileh•os, porque, l'li n6f! mandasseroos 
so~corl'OS, se realiz::t.rla. logo a velha. lenda !la. 
« moamll:.t »-olles i riam ern'i(lLHlcnr centenos 
do %; :pa.tríota.s »desavergonhado-i; c csto mo
tivo é 1mtficiantc: para n:\.·.) ctcv<n'mos r..m
pa.t•t.tl' os nossos compatrieios I ... 

Como si os fornGcimentos de dl'oga.s o t:J.n· 
ta.s Otltras causas quo Sr3 prucura.1~ justifi· 
car com mccliilas d~ $tneamento nao purlcs
sem dn.t• log:J;l' n. tra. ltc:wdas as illJtiil vnrgo· 
nlloSits, e nem por isso devassemos nós rc· 
cusa.r ao Guvúi'no aquelltts medidas quo elle 
julgct. a.cortarlo solicita1• ela. no~Sil coUabora
ção, pa.1·a su.nen.mento dosta., como do rfnal-
quer outra. zona do nosso Brazil l .. 

EnLão ~ B' mttndarm~s do~Bmba.:1:ea.r a.q•~ 1 • 1 
em levas do mil o m1l os nossos rnfortun,t~ ; 
dos pa.tricios do norte 1 Qua vonbam dos · 1 
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embarcar aqui, nesse velho caes Pha.roux, 
hoj~ tã.o afor·moscado pa. .·a. g;mdio do cs
trangeJro, quo vonham desembarr.ar aqui 
dezona.s de familia.s, em ctuc um cego tra1. 
comalgo lO QU 12 crea.nçns, em que uma 
desolada. viuva. traz comsigo orztrus lO ou 
J2; o esta lugubre cara.vnnaquo sejrt encami
nhada para o cite•, para. o trabalho quo 
absolutamente é incompatível com a. debili
dade a. quo ftcara.m reduziuos polu. mingua. 
em quo se encontt•at·am! (.illu~to bem.) 

Mandaremos dcsemb..'trcu.r mil e mais mil 
e mais dons mil c mais tlez mil, cmqunnto 
quo mil, c mais mil, a mais dnz mill:L fi
ca.rio, poi·quc a;; l.mllP-:r.as d:~. cabotagem na
cional impedem a preciso. velocidade, o re
vosamento do r1avios pu.ra quo ta'anspurtem 
do uma. voz toda a população do norte ! ... 

Lá. ftca.rã.o outros mil e mil a fenecer, a 
morrer, a se amontoarem, att que so repro
duza.n as tetricas scení.loS do 1877 c 1878 em 
que a inhumação ~e tornava impossivel c 
queiroa;vam-so cada.veros de bl·<~zileiros nos 
quatrocentos, ao:; seiscentos e mais ! 

Que morram de anasarca, molostia que 
não dá Jogar a grandes pesq uizas de te
chnica microscopica,que não provoca a Ol'ga
nizac;ãode commissões de sa.bios, que venham 
aqui t'o.zer fallat· do nosso paiz, com gra.ode 
gaudio da Bciencia indígena. 

Ora, anaSai·ca. 1 o estraugeh·o, oro t•egra., 
não tom metlo de a.nasat•ca I 

O ruim ~ febro ::un:wella.. Nfi.o SA pMA 
morrer de fobre :~ma.n~lla na Repuhlica; mas 
de a.nasa.z·ca, de fome, uma cousn. tão com
muro, tão simplos ! ... 

Não é contagioso, isso não dá Iogar a isola
mento compul.sorio: para que nos incommo
da.rmos a Pl'OCUNJ.r o culicidio ( riso) que 
produz tal cnformidado ~ 

Depoia, fa.çam como os ou~ros E.'lt:tdos, quo 
cuidaram di1s suas riqUCZiLS, quo llzot'<Lm 
corta.1• os seus terrítorios de estmdoR de 
ferro intolligentamcnte distrilmida9, que se 
entregam a culturas escolhidas com muito 
mais acerto c bom sonso ; que, si tlves:>o·m 
.secoa.,a toriam somente por um anno ou dons, 
porque bu. muito que teriam jugulmlo o fla· 
gello. 

Ah I não jugularam 1 Pois, queixem-se de 
si; que morram, porque a. 1'etlera.ção "'não 
obl'iga. absolut~mento a cstl\ sympathla com
passlva.,quo mais paroec um Iyrismo des· 
temperado, fó1•a de proposlto, de quom anda 
aqui a inommodar-se com quem morro t.ã.o 
longe. 

Não sei porque recebo, uma voz por ou
trat tnlegrammaa tle patriciosagoniu.dissimos 
com a situação do quo são tcstomunha.s. 
(Pausa.) 

Tive occasião de ler um antc-hontem, 
nesta Casa, tendo aqui outros em mãos, 

« :Mossoró-Deputado Barbosa. Lima.-Aca· 
baram-se !\ontem lO: 000:$, unico recurso 
mt.'nsagcm soccormr cerca do 8. 000 famintos 
elo centro dostCI Estado, do. Para.by ba, Ceará 
a •1ui alglomorados. A população fttminta. 
está vagando nas ruas om estado desespera
dor. Pedimos por Deus salve a J:.elindrosa 
situacão.-Commi, são tlo commercio: Dr.Al· 
meidc( Caslro.--Diottysio Hlgueú·as.-Vicente 
.f'~J·nandcs.-Manoel Benicio .-Bento Pra-
v:edcs. » -

Porque não dizer? Chego á.~ vezos aqueror 
cl'er que ha.Jn. q uom supponha. q IJO os signa
tario.1, que os .u.tmvitlOS» signn.ta.rios destes 
telegl'<l.mmas são, n.c•L~o, alguus C[LU<!idatos 
ás gordas maquias qun os soccorros pubticos 
poderão canalizar p:1ra. o norte! 

Mesmo assim. aqui fica o reclamo~ assim 
mesmo, aqui fica o meu projecto do lei ; 
como quer quo E.eja, aqui fica. o requerimento, 
que a pi'o8ento u. V. Ex . St•. Presiden &o, para 
que Jogo que hu.ja. numero na Casa. se a con
sulte sohre si concedo urgenoi::t. pat•a que,prG
teridas todas as form~lidades regillient.a.es 
(ostoame referindo á pubUcidade eél.consulto. 
da. respectiva comrnls3ão), a camara. l!e pro· 
nuncio sobro a opportunidade, sobre a Ul'· 
goncia., sobro a. necossid(;.de de abrir ao 
Ministerio do Interior, á. verba - Soccor· 
l'os Publicas- o credito supplomentar do 
1.000:000.~, (tostina.dos a soccorr•m• os brazi
leiro~ quo padet~em fomP- nos Estados do 
norte. flagAHados ])nla !,cccn.. 

E' menos do quo os 800:000$ do colebro 
caixão da Central somma.do~ aos 900:000$ da. 
Cvntadoria da. Guerra.. (Muito bem ; muito 
bem. O o1·ador d comprimenlado). 

O Sr. Pa•esidente-Devo informar 
ao nobre Deputado que o projecto n. 177, 
ap1·esontado pelo nobl'e Deputado o Sr, 
Tbomaz Cavalcante e . outt•os e o de n. 252, 
vindo do Senado, pendem do pa.1·ecer da 
Commissão de Orçamento. 

E' lido, julgado objacto de deliberação e 
enviado á Commissão de Orçamento o se· 
guinta 

PROJECTO 

N. 13- 1904 

AEn·e á rubl'ica - Soccor1·os pubUcos - do l.Ii
r~istorio do Inte1·ior, o c1·edito suppZemcntar 
d e 1.000:000$, destinados a soccor,·er os 
órazilti1·os que palle'eem fome nos Estados 
do norte flagellados pela secca 

O Cougresso Na.cionn.l decreta: 

Art. FiM aberto á rubrica.- Soccorros 
publicoa -do Mintsterio do lu\erior, o ere• 
dito l!upplemonta.r de LOOO:OOO$, destinados 
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a soccort•or os brazileiros que padecem fome 
nos Estados do n!)rtn fhgellados p~la secca 
(Constituição da Republica, ~rt. 5°). 

s~la. das f!'essllcs, 10 da maio de Hl04.
Barbosa Lima, 

ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃO .!JA.S COMmss5ES 
PER~IANENTE:> 

O Sr. Presidente - V.~o-se Pl'O• 
ceder á chilmada. 

O Sr. Darbo.su Lima (pola o1·dont) 
-Havondo numero, 

O SR. PRESIDENTE- Ha numeL'o, 
O SR. BARBO:>A LIMA- O meu l'equeri· 

monto consistia exactamentc nisto. Era. uma. 
das su~s part_·s principa.cs ••• 

0 SR. PRESIDENTE - V. Ex:. mu.nde Oro~ 
querimento por escripto. 

0 SR. BARBOSA LiliiA - ... sabor sí a 
Camara consente etn que, preteridas todas 
as formalidades que -podem ser preterida~, 
o projecto, scj;\ immcdiatamouto dado a dis· 
cussão. 

Ot•a, entre as formalidades qur) po1cm ser 
prolicridas, urnl1. oxh:te em um dos ttrtig.us do 
Regimento, verdade 6 que em relação ao 
orçamento, que consente quo a Commissão 
de Orçamento dê parecer vorl.Ja.lmonto sobre 
qualq ue1• projccto. 

Ao mesmo tempo n.prasen.tei um rcrtuerl· 
monto de urgencia. 

O assumpto é daqnelles c1uo, não sendo 
rr.Bolvidos immcd iata.monto, ficam prejudi
cados. 

Creio q no não preciso justifica l' os ta affil'
mativa. 

De maneirn. que eu peço a V. Ex. que con
sulte a Casa si concede urgoucia. pa.t•a. que se 
resolva. pt•iim~iro lSobre essiL que8Lão, do que 
svbro a questão de eleição do Commissões, 
que ha. tlez dias a Cama.J'<t tiJm julgado dis· 
pensavel. 

E' o meu requerimento. 

O Sr. Pre!Sidente-Jâ. declal'Oi ao 
nobr·e doputa.do que na. pasta d<L Commissão 
de Orçamento ha. dois projcdog ralati.vos á 
auxilio ás victimas da seeca. no norte do 
Brasil, um de n. 177, a prosGntado a 12 do 
agosto de 1903 pelo Sr. 'fhomaz Cavalcanti, 
e um outro vindo do Sonado. 

V. El. si quizar, pode regimentalmente 
requerer C!UO ontl"o n;L ordem dos t<·abalbos, 
da, primeira sessã.o, independente de parecer, 
qualquer um do:; dous proj:~ctos. E' o melhor 
camtnbo a seguir. 

O ~r. Barbosa Lima, (pala ar· 
dsm)-0 meupl•ojecto é dh·erso. ê differen
te deste~ quo infelizma3to por demais se 
demor~tram na pasta. da Commissão, ostes
entendom com medidas destinadas a evitar 
o desenvolvimento do fiagello, ao menos 
com a intensi-Jado com que tam apparocido; 
o meu manda. dar soccorroA publicas imme
diatos, como si no Ceará. o no Rio Grande do 
Norte, th·essa a.pparecido a tremenda. epi· 
demía. de febre amarella ou de peste bubo
nica. 

E' destes assumptos que não comportam 
adiamento. 

Por outJ'(} lado a. cada. Dopntarlo ê licito, 
é prwmittirlo l'equerer nrganci:t para. que a 
Cam:wa tomB coruoecimentn de assnmptG 
que, na opinião do m osmo ne pntado, ficaria 
prejudicado si esta intm•vnnção da Casa não 
tivesse lagar no momento, na hora. a nos 
termus em que o Regimento permltto. 

Da modo que, St•, Presidente, mantenho o 
m~u requeNmeuto nestes tet•mos: Peco a 
V. Ex. qne consulte á, Casa. si concede ur· 
gcmchL (o a urgoncia prate1•e :t ordem do 
dia, a urgencia. inver r.e todos os nossos tra
balhos, porque a Ui'llenci ~ ontende cncta
mente colU a imtdla1:1ilidade do assumpto 
que se qum• ventilar), que consu!t~ á. Casa, 
uma vez quo ha. numero, si concede urgen· 
cia. para que o assumpto onftre imrnudia.ta.· 
mente em dü~c.us8ã.o . 

O Sa·. Presidente-V. Ex. queira 
manda.r o requerimento de ul'gencia por es· 
cript'l, na forma. do Regimento. 

Vem á. Mesa., ê lido e apoiado o seguinte 

REQUERniENTO 

Requeiro urgencia pa.ra que, pretm•ida a 
ordem do rlia.ontre immediata.menta em dis
cussao o projecto que concede 1.000:000$ á 
verba.- Soocorros publico3 - pat\1 acudir ás 
vi c ~i ma.s (la, secca. . 

Sa.hL das sessões, 19 de maio de 1904. -
Ba-rbosa Lima, 

O Sr. Presidente-O requeriment() 
do St·. B:wbosa. Lima obedoce a.o estatuído 
no art. 111 do Regimento que diz o se~ 
guinte: 

« Quando a matoria do projecto fôr de 
simples intuição e conshr de poucos a.rt~gos 
ou mesmo em qualquer caso de urgencJa, o 
absoluta necess.dade, a Cama.ra poderá dls. 
peosar a impressão· a req_uorlmento de qual. 
quer Dep~ta.do, indepBndanta ~e discussão :~>. 

Cumpre-me, porém, declarar que a. caR 
ma.ra. ainda não está oons&ituida, uma. vez 
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qun nã..o ~c ultimolt o tt•aballlo da. cloição cl:t.:; { O SR. HAnno:>A LlM'A-Ell 11ão ado:pto. 
Commtssoos pct•mancntcu. . . 0 SR. FRANCISCO Vmcn- Accclto-a por 
, VozEs-Perfertarnonte. conta do Sr. Francisco GÍ.rcel'io. 

O S1· . Fernando 1J;,.·etlt.~ti!-Peço O SR. BAnnosA. LtMA-}fa.s, o que eu não 
a pa.[avra pela ordem. flll(H'O, ~ capa. nenh111na., prH' transparente 

O Sn. . Pw~siDBN'rE-V. K'(. pretendo 1\lr~r 
sohro o l'CIJacrimento 1 

(l ue soja., att·ás <ht q ua.I se po.~s :~, por o~to ou 
aquollo motivo, rcspcit<:d.Jilis~imo, ombo1•a, 
r c:ltr·iogü• o a.goutc ti<~ au tot·idad c publicn. 
doa.nt o de um 1lí1gclio <l~sti~ ordem. 

Vou ao cncvntt•o de~ta. SIJggcstão do um 
O Sr. ]..>re~idcnte-Tem a.pahwr•a. eminente compittríeÍ•) c apl'O$OOI.o o pt'o~ecto 

pela ol'dc:n o Sr. Focnanà.o Pre.;tcs. do ld , que por forma u l.~uma. limita, aquell:t 
ti1Cmldach~ que o Govcruó possue, em vtrtp.do 

O Sn.. FER1\A NDO I'Iti!S'I'l\S-NãrJ, senlwr. 

O s ... J.~.cr•JH.uul.o P•·estes (pela da.\1 nrJssas lois fl~caos,qno manrbm ab1·h• Cl'l)· 
orrlcm)- Sr . Prcoi;lonto, a.!d!l! d:t consld.c· ditos <i. rubric~·· ·Soccot'L'vS Publicos-funccio
ra~ão .i~'itissiJ!U <DqJOs!,a ~o r_ V. Ex. de qne, c ionan<lo ou não o Congt•o.sso Nacional. 
a OaSit ;~m.hnao GSlu.eonstL~md;L,tlcvot<unlJcm (Ap1iarlos) . 
a.cct'r.3cont:tr CliiO a Commi~>sã.o de Orçamento O que cu tra[cv é •~ C•Jllü.biJ1'í!Çãa oxpre.';'Sa 
c1uo t 9m do W l' ouvida svhl'C o asilntn pto, do Po•lc1' Legisl<t~ívo que C$tli. funccionandC\, 
tmnlJ~Jn o não está . p:n•qr1anto IW !ll scrlUOI' com o docla t•;ti', uão que lh!liO autorizado 
ologou tünda. o Sll\l p~esiJ(!uto. r1ucm já ;uttol'iZ HI:.l ~~~t!i, ma~:~, com o tlecla· 

Al r~m dis to p:~r·uce quo o ru·oj!)do apresu11- mr, com a nut•JI'idado, quo nós, 1'-~Pl'esen· 
t:tdo ])Olo mo11 cal'o ~~mÍ"O Sr. Jiu.l'iJosa Lima., tantas do cont t'tlwintc, fi:>C<tcs úo Túasouro, 
vem l imitai' :r autoriza&io orc,·u.1ncutaria em ~m,ts, qu~ ftq11e a.lJ(!t't!J impm·a.tivameote 
vigo1•, 11110 u;l a u Poclnr Exocutivo o tlil!eito um credib de wiJ conLos <i l'uuríca.-Soccor· 
do abt·i t' O!! crc(titas qnn j11lg·al' 11oee:síW t•ios :os Publicos-pam. q~o o GovcriJo haja. de 
!);.l.l'él SOCCOl'~'Ol' .• OS l):~t:Ul.JS U~SO(i~UOS }Jelil.l ;;Oc COl'!'úl' aos lu;tsl}OJros que p:W.ocetn (ome. 

SúC<!ót, ~utOt'!ZiU;a<J , ~dw.::>, q ue cllo .Já P?S:;uo o S!t . l"RAX(;TSCO v~~IGA- Não a.!tcra. a 
}lc\a.. lr~1 lXtl'a. toJo:'> 0.1 c'1~0~~ ttc cn.h).Tfrldtttlo qlh'SL1o. 
pubhca.. 

u s o SR. l:M.Rno.:;A LmA- Altera, porque tal 
M • 'H . Di<1t>UTAlJO- E -lt<t 11<\ Con:lLituição. póilC se!' a. sítuitÇâo q ne o Podei' ~xecutivo não 

O Srt. llAilDOSA Lnu- !.;to é p:~n~ u. tl is- . cJ~19_i J •:t cha.m;u· soht'<! s i sómonto a re:lpunsa.-
cussã.o do pl'ujec Lo. btllllado tlo ;w gmcnta t·, do lli.I.Uca.da, om 

O Stt. l•'HRNA.XDo P r<r, !;1•l!J:; - .Juluando 
pois, uosnec:JS>ario o pt•o,jcc~o d e S. r:Z., v c: 
nhu mo o}lliOt' ao LWiU t:wirnont.o do n l'gcncia, 
ltz:wmon·tadu pelo illn:;l.l'H ll~JJU ta(hl. (.II11ilo 
bem; mttilo bl!m.) 

O f!i!it.·. lbr•e!!óicl.snlt.•a-Vuu con,;uHar 
novamunto a C<Wl<l.l'él. SIJI.Jl'e ::;i o assumpto é 
do m~turo,;a. ta.l, que, si nã.o f , ot' julrrado im· 
mediu;t,a.men te, fiq UC ]ll'l•jm\í CllUO, 

0 

O S t•. Da.t•bosa Lhnu. (?Jcla ot·· 
dcm)-S1•. P1•estdcnte, as pundm•a.çõc.; que 
acaba de fazer o honrado Do pu tado polo Estado 
de S. P<~~L~. dl1 modo algum invttlida.m t\ 
opport:t~td:tt.le e n._m'g@cht r1:1 meJiu:1, <JUe u 
roct.t pl'O,JCCto consigna. 

O Govol'llo não o.~tá úcvidamcnto a ntol'i
zaclo a. abt•iJ' 0 :1 nccel!stu•ios ct•o.Ji tos isto !~ 
a ser vil'·So legalmente dos dinheir~s publÍ: 
COS, pa.t•3. a.onúlt• ao flagollo !.la. SGCCO., 

Quem o. diz 6 o hom•u.do Scmulor por S . 
Pu.u~o, CUJO presado nnmo, peço veni~ pu.r a 
duclma.J•, o Sl' . Francisco Glycul'it•. 

OSn. Fn.ANCiscoVewA- M:1sV. Ex. não 
<vlopt;J. t1. doutrin ~~. 

gr·~Lnoltl r1uauti:l, o defi.r.: il a uuunciado na men· 
sagem . 

Nós l ho trazemo<~ o eoncm•so oxp1•esso 
com n. noss:t J' e~pousu.lJihrlu.de, sem receio 
do, em ltyputlt::so tt•mnen•la. uomo edta., au· 
gnmuta1· todos os dcficits possíveis, cumto.uto 
quo u.i nossos comp:.ttt•iuio:; uiio úoutinuom a 
olhar para o ~ul, ti. '~:>pura. do v apol'.e.:; c 
tl'aUS~lul'te.s, cujos passa ~"Ciros vão a.ssisth• ao 
ospect!\culo ma.c~dll'o dn vm• murre1• ás dutiás 
c duzia.s, de Iomo, m:ds bi·azilel t•os. 

A Camtu'a. t ·}m cnsojo dal<WiLP o seu voto 
:1. sua. opinião, tt manifest:J.çã.o do seus desejo~ 
.lo r eal ft•<~.tll l'll i rlade pn.1•a com os nossos com
po.wicio~, á ôl..LLo nção (lo Governo que. estou 
cort_o, ~lU.? S01~0'>mnwua rncuos quo nós com 
a tJ'l.~;Jtlsslm<t st tuaçiio em (fUO so encoiltt am 
~t{!Uellc::; t~·~uileil·u5 , l'ropvrciono li. Ca.m;u•a 
uma Ol!casuw rwie;t lfH 8:1 pL·ununcíal' sobro o 
a.ssumpto. 

A Ca.ma1':J. f!LWiz•.:~. PCl'Joa. t• :t minhl iusis
tencüt, ma~_pat·~co-JU:1 c1u3 clh uunca teve 
Lima.. occtl.stao 1.n.u bot~ tlu IU:.I.Oifesta.l• seus 
:mnt1mentos de l'Gn.l r,•;.LT;m·nidaúe e cornise
r•ação pela. sm'L" dn p:L tricivs quo nã•} pedem 
esmola, mas polom o que a. lei lhes fil.Culta. 
o que li. Consti.tuição lhes prometta, o que ; 
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regimen 1•epublicnno lhes aconou ao ser fun· 
dado oru nossa pa.tria. 

Tenho concloido. 
Posto em votação, é rejeitado por 58 cou

tra 51 votos o requerimento de urgencia, do 
Sr·. Barbosa Lima. 

o S•·· Preslllente- Vou consulta.!' 
a Cama.ra sobre o requerimento de urgench\ 
do Sr. Wa.lfredo Lc&l, o qtla.l se acha sobro 
o mesa. 

E' hdo o apoiado o seguiu to 

REQUERI11IEI';TO 

Requeiro urgeneia para. que se dispense a 
impressão o intorsticio para os pareceres re
conhecendo Deputados pelos Estados da Para.· 
hyba. o do Minas. 

Sala das sesst:Js, 19 de maio do l 904.-
1Valf1·edo Leal. 

Co01iUltada,, a Camttra não conceclo a ur
gnocia. pedida pelo 81·. \Valt'redo Leal. 

O l!!h•. Presidente-Vuc so proco· 
dor a. continuaçã.o da eleição das Commissõcs 
Pcrmanen,cs. 

Va.o se proceder á chamada. 

O Sr. Alencar Guhnurães 
( fo 8ec1·etario) procede á chama.ua. 

O l!b•. Presideu.te-Vae so pru<:e · 
der ~t apm•ação da eleição da Commissão do 
Pensões e Contas. 

ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DH PENSÕES E CONTAS 

Foram recolhidas 110 cednlas que apu-
radas, dão o seguinte resultado : ' 

l Manoel Fulgenaio., .............. . 
2 Jmseu Guilherme •...•• • ..••.•.•.• 
3 Moreira. Alves ................... . 
4 Eloy Chaves ••..•.•...••.•..•.•..• 
5 João Baptista •...•••••.•..••••••.• 
6 Gonçalo Souto . . ............... .. 

Votoll 
72 
71 
7l 
67 
137 
65 

O Sr. Presidente - Proclamo 
membros da. Commissã.o de Pensões e Contas, 
os Srs . Manuel Fulgenclo, Elisou Guilherme, 
Moreira Alves, Eloy Cha.ves, João Baptista., 
Gonçalo Souto, Carneh•o •.ic Rezende, Mo· 
reira. Gomes e H.aymuQ.do de Miranda.. 

ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DE OBRAS PUBLICAS 
E COLONIZAÇÃO 

F01·am recolhida.s 110 cadulas quo, apu-
radas, dão o soguinte resultado : · 

l Sorgio Saboya. ... . ........ . ....... . 
2 Olegario Maciel •.•..••.••.•..•. , .• 
3 Vespa.siano de Albuquerque •••.•.•. 
4 AlJdon Milanez ................... . 
5 H.aymuodo ArthUt· . .. ............. . 
6 Colso do Souza ••.•••••••••.••.•••• 
7 Candido Rodt•iguos .......... ... . .. . 
8 Abdon Baptista ......•...•......•.• 
9 CanJ.ido de Abreu ..••.•.• • .• . • , ••• 

B.ogc1·io de ~Hranda ..•....•......• 

Votos 
76 
75 
67 
67 
66 
66 
63 
61 
61 
2 

Wa.nderloy de Mcmlonça._, Julio de Mello, 
Anthcl'o Botelho, Bueno de Paiva., Rodri· 
gues Saldanha, Joaquim Teixeira Brandão, 
Hermenegildo do Moraes, Ca.millo Soares 
Filho, Rebouças da Carvalho, Felisbello 
Freil'C, Carlos P eixoto Filho, Anizio de 
Abreu e Paula c Silva, um· voto cada um. 
Em branco ••. ••••••• · . • • • • . • • • • 5 cedulas 
Inutilizada.. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 1 cedula 

O s~·. Presidente- Proclamo 
membros dê\ Comm!ssão de Obras Publicas 
e Colonização, os Srs. Sergio Saboya., Olega.·· 
ric Maciel, Vesp3.Sia.no ue Albuquerque, 
Abdon ufilanoz, R.aymuado Arthu1•, l:elso dG 
Souza, Caudido Rodrigues, Abdon Baptista e 
Candido de Abreu. 

ELF.lÇAO DA. CO!IUUSSÃO ))E TARIFAS 

Foram recolhidas 110 cedulas que, apu
radas, dão o seguinte r esulta.do: 

7 Carneiro de Rezende ....... •. •... : 
8 Moreira. Gomes • ..... ..... ..•• . . .. • 
9 Raymundo de Miranda ••.•••••.•.• 

~~ l Irineu Machado .... .. ............ .. 

64 
2 Rodrigues FernaodGs .•. •. . ....•... , 

Votos 

72 
65 
65 
65 
65 

Rod1•ígues Doría •••• •. , • •.. • •.•• •.. 
.Toiíu Luiz •.•••••...• , • : .•.•.••.••• 
Aurelio AruorlJu .•• . ••........• . •. 
Galvão Baptista ........... , ••.••.• 

3 
3 Cn.millo Soares Filho ............. . 

3 
4 Rebouças de Carvalho ... . ... .. .• . . 

2 
5 Paula o Silva .................... .. 

') 5 Henrique Burgos .. ... . ........... .. 
;:.. 7 Josê Monjardim .................. . 

P~t·oira. Limn., Enóas Martins, José Lobo, 8 Felisbello b~reíro ...•..••..••••••.• 
Serg10 Saboya, João Noiva, Galdino Loreto, 9 A.nizio de Abreu.·················· 
Amcr~co de Albuquerque, Ole"'a.rio 1\faciol e Tosta.··· • • • • · • • · • · · · • • · • • · • • • • · • • 
Moretra. da Silva um voto ca.diL um. Francisco Bernardino .•...• ~ ..••..• 

E b Hermonegildo de Moraes • ..•.•..•• I mt" l'a.nco.... . . • • • • . . .. . . . • . 5 cedulas Gu.ldioo Loreto ................... . 
nu tlizadas........ . . . ....... 3 cedula.s Corrêa Dutra .................... •• 

.64 
84 
63 
63 
4 
3 
s 
2 
2 
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Bernardo Antonio, Domingos ·l\lascal'6· 
nbas, Jovioiano da Cat•valho, Nelson do 
VascoaceHos, Rogerio do Miranda, Fran· 
cisco Romeiro, Dulcã.o Vianna,l~dtacio Coirn· 
bra. e Candido Rodriguo.J, um voto cada. um . 

Em branco............ . .. . .. • .. ô codula.s 
Inutili:zad..1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I coJula. 

O Sr. Presl<lent.e - Procla.mo 
mombt•os da. Commissful do Tat•ira.g os Srs . 
lrineu Ma.cha.!lo. Rodrigues Fcrno.nrlos, Cn.
millo Soares Filho, Rebouças do Có:walho, 
Pa.nln. o Silva., Hcnl'iq ttc flol'ga~. Josó Mon
j&rdim, Felisbello l~reim c Auizio de Abreu. 

EJ,EH.: .\o D.\ C03ÓIISSAO DE Dli'J.011IACIA F: 
TRATA !lOS 

Wain•odo L:Jal, Domingos Guimarães e Vi· 
l'iato Ma.5c:.~.r·enhas. 

ELEI~'ÃO DA CO:IUHSSÃ.O DI:: AGRICULTURA E 
INDUSTitiAS CONNI·:XAS 

For;Lm recJlhidas li O cndulas quo, a.pu· 
ra.(l<ts, dão· o sogn inie rosulta.do: 

l E~tacio Coimbra ............ . .. ... . 
.2 Tos tll. ••.••. - . - . - .• - ..• ••• . • • • • • • • • 
3 Brllcã.o Viannt~ ... , ............. ... . 
4 Bezcrl'il Fontcoollo ......... .. ... .. 
5 Joaquim Toixoira Brandão ••• .•• ••• 
6 Cllristino C;·u?: .•••••••.••••••••••.• 
7 Domingos Masca.a.enhas .. .... ..... . 
8 Jovlotano de Carvalho ••••••••••••• 
9 Francisco ·Romeiro ••••.••••••• .•• • 

Votos 

75 
72 
71 
69 
69 
67 
G5 
65 
54 
2 Foru.m recolhidas 110 cnrlula.s q uc,apuraclas, Viria to Mascarenh. ts ............ .. . 

dii.o ·o seguinte rcsulta.rlo : 
Votos 

1 Grl.stão da Cunha....... .. .. .. • • • • .. 85 
2 Antonio JJa.Btos. • • .. • • • • • • • .. • • .. • • 8·1 
3 Pereira de Lyru... .. . . .. .. . . • .. .. • . SO 
4 Francisco Berna.rdin!l ...... , .• ,.... 70 
5· Leovigi!do Filgueiras............ .. 08 

Eduarâo Ramos ..•• , •.... ,......... 4 

Atlalbm•to FOL'J'a.z, Ca.1•los Peixoto Filho, 
Hcmloncgildo de Moraes, Paula. e Sllva, 
Amorico de Albuquor(ttte o Hered.ia de Sd., 
nm voto ca.da. um. 

Em lJt"anco................... 5 ccdulas 
Iuutilizu.das........... ..... • • 2 • 

Enéa.s Ma.rtin~ .•.............. , , •• . 2 O Sr. Presdente-Prvclamo mem-
Irincu Machado ....... . ..••..•. . ,., 2 bros dl\ CJmmissã.'> df} Agricultura. e Indus· 

tria.~ Connexa.:l, o~ Srs.: Esta.cio Coimbra, 
Tosta., Bulcão Vianna, Bezerríl Fontanelle, 
Jo:\quim Teixeira Bt·a.ndão, Cht•istino Cruz, 
Domingos li'Ia.sca.mnha:l. Jov'lnia.·Jo de Car
valho o Francisco Rom~il'o. 

Gormano HMslochct•, BJ.t'bosa. Lima, Pio to 
Danta.s, Aurelio Amorim c B~Jroa.l·do Antonio, 
urn voto cada. um. 

l~tn branco... • • . . • • . • . • . • . • . . • • .. 5 cerlulas 
lnuttliz:tdas..................... 2 ccduln.s 

o Sr. Presidente - Proclamo 
membros da Commissã.o de Diplomacia. e 
Tratados os St'':l. Oastã.o d:.L Cunha, Antonio 
Bastos, Pm•eira de Lyra, Fr·n.ncisco Berna.r· 
dino o J .. eovigildo Filgucir:ts. 

EriE:IÇ:\0 DA COMMBSÃO D!·l P.EDAC~::\0 

Foram recolhidas li O cc:lnlas quc,a.pura.das, 
dü.o o seguinto resultado: 

O Sr. Presi<lcn.~o - EstM findas 
as votações . 

Não ha.vendo na.da. mais a tra.tar, vou 
designar a ordem do dia. para. a.ma.nhã e em 
seguiria levantar a. sessão. 

Vão a inl}lrimir 03 s~guintes 

PARECERF.S 

N. 4- !90-t 

V o los R11conhece Deputado pel(} 10• d!'stricta do 

68 
ôQ 

Estaclo de Minas Geraes o Dr·, OlynCho Au-
9~'slo Riue ir o · 1 Walfredo Leal. •... , •... , ..... , •.. 

2 Domingos Gulma.rã.os .••..........• • 
3 Viria.to Mascarenhas ..••••.••••••• 
Au~usto de Freitas ...... , ..... ... . 

OG A Commissão do Patil)üe~ e Poderes, tendo . 
2 em vista o diplorn'l expedido e:n favor do 
2 St•. Dr. Olyntho August:) Riboiro pela junta. 

apuradora. do lO• district9 do Estado do 
Carlos Peixoto .•.•....•..••....... 

Alvaro de Carv<\lho, Barbosa. Lima c Fer
reira. Braga, um voto cada um. 
Em branco • •.• , •• ,, ...•• , . • . . • • . 4 colulas 
Inutilizada. .... , . . • . .. . .. . .. . .. • .. l cednla. 

O Sr. P1•esident.e - Proclamo 
membros da Commissã.o de Redac~o os S1·s. 

Min::t.S Goraes. c a.tt.endando que nã.o {i>i op
po~ta. qual(!uar contestação ás cleiçõe~ rea.li· 
zad:ts no dia. 20 de março do corrente anno ; 
•~ttcndondo quo o ca.nuidato diplom'ldo 
oiJtcvo 2.070 votos, maioria. a.b30luta dos 
tJloitorcs que concoiTera.m á dita. elclçio ; 
u.Ltendondo, finalmente, flue as a.uthenticas 
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o nvla.daa á Carnara gua.rdam as formalida.d :~s 
presct•iptas pula. lei , é de parecer : 

}, 0 Que sej'1m a]lprovaflas as eleições rc:l.
Jizadas no t!ia. 20 do ma.Pco do 1904 no 
10° districto do Estado d~ i\'lina.s. 

2. 0 Quo seja. l'ecoohecido o }Jroclamn.do 
Doputado o Dr. Olyn~ho Augusto Ribeiro. 

Sala das Commissões, 18 do maio <.l o 1904. 
-.Sei Frcir9, r.-,l._ttOL'. - Jose h.'tt~abia, prosi
dooto. - Eu~ebio de An~lrade . 

N. 5-WO.i 
Reconhece Deputado JHJlo Estado da Pa1·ahyba 

o Dr. I :idro L1d11 Ferreira de jb·cmjo 

Ao ex::Lme da Commis~ão de 11etiçõe.q e 
Poderos foram submàttidos os documentos 
sela ti vos á. eleição que se realizou no dia 20 
do iovereiro dc.'lte anoo, no Estado <.la Para.
hyba., para. preenchimento d<L va.ga. a.bert:l. 
na. respectiva. represontaçi'io com o fa.llcci
men~o dv Dcpntadl) Feuera.l João Soa.t·cs 
Neiva.. 

Do aecôrdo com o Regimento, fot·am con
vidados todos os intereasadvs na referhla. 
eleição a comparecerem por si on pur seus 
}Jrocuradores em reunião dn. Commissão, 
ppévia.mentc a.nnunciada.. 

Além do canditlato diplomado pela re~pO· 
ctiva junta. apuradora, nenhum outro iote
l'Ossado c->mparecau ou so fez rcpresont::Lr 
pet•a.ote a Commissão, que po1• esto. fórma. 
verificou incontwtada. a. elição do a.lludido 
candida~o. 

D& acta da apnraç.1o geral tambem se ve~ 
ri fica a ausencia. de prote;to ou reclamação, 
quer sobre a regularidade do processo elei· 
tor;.d, quer sobre a dos tl'<Lbalhoi! da junta. 
apuradora. 

Em vist:t disto, a Commilisio julgou dcsn·J~ 
cossari:> um estudo mintteioso sobre ca.d:J. 
uma. das autbentic:ts, tlnt.> mais qun.nto pelo 
exame get·al quJ nellas fo:,o: nfí.o notott abso· 
lntamcnto irregula.t•idades que possa.m inqui· 
n ·.~r a. eleição de nullidalo. 

O resulhdo da apuraç-ão de votos foi o 
scguint~: 
Dr. Izidro Leite Ferreira de Araujo>. 2~.1 ,{g 
Dr. Anastacio Peregrino.... . • . . . . . 11 

Em conclusão, ó a Commiss1o 1le parecor : 
l n,"quc r>Pj::L a.ppt'OV'ada. fL eleição l'P.a,llzada 

no dia 20 ilo fevcreh·o u!timo, no Estado da 
Parahyba. pa.ra pt•eonchimooto de urna vaga. 
elo Dcptttado na. raspectiv<L rop1·osont~~o; 

~., que soja. t•ooonhcci lo o proclamado 
Depu~do Fcdct•al por aqncl'c Esto.d0 o 
S1· . Dr. Iúilro Leite Fm' l'Cira. do A ranjo. 

Su.la. das Commissões, 18 tle maio de 19()4. 
._Jo.wJ Euzebio, Jil'Csidente e rola.tot•.- .Sd 
Frei1·e . - Elu.ebio de .And1·ede. 

O S1•. Presitlente- Dr,si.gno para 
:.tmanhã a sc:;uinto ordem do dia: 

2a di~cns5:l.o do pt•ojc~to n. 11, 1le 1904, 
fixando a fo1·ça navnl pa.t•a o anno do 1905; 

DV.cussão unica do projcc~o n. 3, do H)() I, 
relativo <LS emendas do Sona.do ao projecto 
n, 25~ B, d<J 1903, declarando livre do 
qmwsquor ímposto:J di\ U9iã.o ou dos gs~a~os 
e municípios o intercur3o das mercador1a>J 
oa.ciona.G;J ou estrangeiras, quando objcctu do 
comrucrcio elos l!::;ta.dos ontro si e com o 
Distt·icto Fc.Jm·al, o dando outt•a.s providen
cias. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas o 50 minu · 
tos du. ta1·de. 

13a S11SSÃO OHDI:\AHlA E M 20 DE :MAIO DE 1904 

P1•asidcncia do Sr. Paulo. Gtdmarr.Tcs 

Ao meio-dia procelo-so :l cha.tna.da. a quo D~tnhs. Alves RLrbo~a., P.1.ra.nhos Montcne· 
respondem 03 Si'!l. Pa.ltla. Guimarãoo, Atcoea.r l{ro, Rod1•iguos Sa.tdanlta., BnrnarJo IIot•ta, 
Guimarães, W <mdedoy do MendonQa., Joa.- Galdino Lol'eto, Herodia. de S..'i, Mullo Mat· 
quím Pires, Aurdlio Amorim, José Eusobio, tos. S;.t F1•olro, Sih·a Ca.:Jtro, Pereira Lim.L, 
Luiz Domingucs, Ohristino OI'UZ, Eduardo Jullo S·.\ntos, Oruvclla Cavalcanti. ~lo.uri~lo 
Stll•lart, Sorgio Sa.baya, Gonça.lo Souto, Fon- de Abrou, Oliveira. Figueir\ido, Jo?-o Lmz, 
seca. e Sílva, Pereii•a. Reis, ArroxellM Gal· Cal'lo~ Pcix.ot,) Filho, iluHoo de Pa.tva, Der· 
vão, Rodrigues Uoria,! Oliveira. Valla.dão, nlu·des de F<~or•ia, Antoniú Z1cil.ria.s, ~.mou
Domiogoll" Guimarães, Garcia. Pires, Pinto níer Godofrodo, Carlos Ottoni, Ologar1o Ma.· 
~ - ll ~ 



camara aos Dept.taaos- lm!J"esso em 2510512015 09 25- Página 2 ae to 

ANNAES DA CA~IAHA 

cicl, ltoJo!pho Paixfio, Padnn. rtezen:le, Fran
cisco Romoil'•) , ltcbouça.s do Ca.rvallw. FOJ·
nando Pl'C.itcs, l•'crreira rwagu.. L:Jil;c !lo 
Souza,, Paulino Carlos, Candido ltodJ'iguc~. 
Jou.quim Toixcit·a. Br.•.n-liit), Det•mu•Jo Antt>
nio, Costa. Nntto, Aquino Ribcit·o. Lindolpho 
Serra, Ca.nrlhlo de Aht·ea, CtLl'lo3 C:w;~lc!tnti, 
Paula. Ramos, Gct'ma.no I·ln.si<locltcr, Jam<H 
Darl!y o Diogo f"ortnna.. 

Fl'oil'e, Castro Rebello, Rulcão Vianna., Folix 
Ga.sJ}itr, s,l~yro Dias, Vergne de Abreu, To
lent in(l uu:> Santos, Eduardo Rantos, Ma.rco
Jinu Muut'~L, Corrê:~. Duka , Oscar Godoy, Fi
delis Al vus, João Baptista, Bolisario do 
Sottza, Gi.llvão Baptista, Bczamat, Ribeit·o 
.Junque.ir•tt, Astolpho DutJ•a, Penido Filho, 
Leonel Filho, ncnriquc Sallo~. Manool Ful
gencin, Nogueil•a, Liodolpho Caetano, Wcn~ 
C!!~;lá.o Bra.·,, Moreira da. Silva., Jesuino Ca.r
do:r.o, Valois do Castro, Cost1. Junior, Arnol~ 
phn Azet·o<lo, Azevedo i\Ia.rqucs, AIJdon Ba
ptista, Angelo Pinheiro c Cassia.no do Nas~ 
cimento. 

Abre-se a EC~são. 

E' litla c sem dob:t.to approv;~(la a :td<~ !la 
sessfi.o a.ntGcodcnto. 

ORDEM DO DIA 

São sucr~o.{:)Í\'(Ummte som tl oba.t!} crJCcrt·•~
dos em 2a discussfío os :tt·ts . 1", ~·. 3• e 4° 
elo Pl'ojoeto 11. f I, de 1004, fl:xnnrlo a furça 
nn. v;i.l p:tr:.t o exerci cio do 1005, fic:tndo ~t•.lia.· 
da :1 ...-otaçüo. 

Jt.;' a.nnnnciarh~ a di:-Jcu :>~fí.tJ nniea do pro,iecto 
n. 3, <lo WOf, rel:tti vo ás emendas do Senado 
ao pr~jecto n. 232 H, do J!)Q::l.dP.c!ara.ndo li vrc 
de quaesquor impostos (lt~ Uni~o on dos Jr:s. 
tadüs e municípios o int.orcul'sn ua.i: mercrL· 
doria.s naci.onac~ uu estra.ngeil•n.s, qu·muo tJIJ· 
jccto do c )mmcrcio dos ~};tn.dos entl'o si o 
CQm o Distl'ic&u l•'cdera.l, e dando outras :p:·o· 
v iõ.oncias. 

Ninguem JlP.r!inrlo n palav;·.ví cncerm.d;L a. 
discussão e adiada a votuçi'io . 

Compn.I'cccm mais os Sr·s. Anthcro Botelho, 
PMSOS Mil•a.mh, llugot•io 1l0 ;i.Jil'anda., 130· 
zen· H Fon tcncl!c, Virgílio Bt•ighlo, Thomaz 
Ca.va.lcanti, Frodcrico BOl'I!CS, \Valft•odo Leal, 
Abdon Milanuz, Affonso Cosla, Ptweirfl do 
Lyra, Esmr.ru.hlino B:mrleira. AngoL) Net:>, 
J~paminondul! Gracinrlo, N!~itril , .Leovigildo 
FHguoit·a~. Augusto de Freitas, Nelson de 
Vasconc31lo~. Bulhões Mm·cial, August·J do 
Vasconcellos, Amct·:co de Albuquerque, grico 
CJelho, Hcnrl jllC Borges, Carlos Tcixcil'<~ 
Brandão, lí'l'<tllCi::!CO Veig<t, u~rnll.rdo Mon
teil'O,. Ga.stão da . Cunha. On.vitl Campi::;ta, 
FJ'<Ulcbco Beruat•.l.lno, Adalhnrlo Fcmtt., S:t.· 
hino Ba.J•t•oso, G:Liofí.o Cat•v;~lhal, Am;w:ll 
Ccsar, Eloy Chave:;, ,Tosé Loho, Alvà.ro tlo 
Carvn.lbo, Rodolpho t-.Iit·andu., Jiurmonegildo 
tio Mo1·aes, Ba.rbos<t Lima., Vcspasiano do 
Albturuer<iUC e Alrrodo Varo!a. 

E sem cau!;a os Srs. S;í. Peixoto, Enéas 
Mal'tins, lhymundo NP-ry, Hosannah de Oli· 
voil'a., Indiv do RI·azil, Dias Viei.•a., João Lo· 
pGs, g(oy de Souza, Paula e Silva.. Teixeira. 
rle Sá. Cel~o de Souza, Jo~é M;u•ccllino, Jo.'io 
Vieira, :'1-Iulaquias Gouçalv,Js, 1\Iorcü-a. Alves, 
gsl;acio CoiuJl.Jra., Pedro Pci'namlmcu. Elpi· 
dio Fi:;ucirotlu, At·thur Ol'laudo, Enr,ebio d" 
Andrade, Tosta., Rodrigues Lima. Moreira. 
Gomes, José Monja.rdim, Irineu Macba.do, 
La.uriurlo Pitta., P:mlino de Souza. Viri;~to 
~Jasc<J..ronh ·.s. Estevão Lobo, Jo3é Bonifacio, 
Ca.1•neiro do ftezoode, .João Luiz Alves, Ca
millo Snn.rcs Filho. Ca.logcras, Carvalho 
Uri r. to, Borna.rdo de Campos, Domioguos de 
CasLro, Francisco Malta., Benedicto de Souza, 
Elisou Guilhormc, Soares dos Santos, Juve· 
ua.l Millor, Marçal Escobar, Victorino Mon
t3iro, Domingos Masc<trenlla.s, Campos Car
iiet• e Homem de Cal'V::Llho. 

O St·. Pre;,;;hloute- Está os~.:>· 
ta~!a. a. m:Ltot•ia. con~tanLc da orJom 1lo dla.. 

Vac :;o p1•oceder ó. leitut•a do expediente. 

O S1.'. Alencn.•·~ Guhna.riies 
(l"Sccl·clario) procede á leitur a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio: 

Do Miniséel'io da Justiça o Ncgoclos l il tc
I'iort!S, de 18 do cot•t•onto, em addita.mcnto 
no adso n. 2.118, llC 3 ttc ago;;to ultimo, 
enviando <L prccatoria. solicit~ndo o pa.ga.
men ~o ao m:tjo1r d:L bt•iga.da. policial Luiz da. 
CoSti.l. "\zcvcdo, ela Íffi(lortancia tot.a.l de . 
58:8ô6:~G3D, scudo G8:G398iJ:l9 de que it·a.ta. a. 
mcn~a.gcm rio S1•. Pt•csidente da Republica, 
que acompilnhou o citado aviso, e 227$100 
do cusms :tccrasciclas nos ombargos de ex
ccução.-A' Commi~são de Orça.monto. 

Rm1uul'imontvs: 

Dcix:<1m do compn.l'CCCl' com c;msa parti
cipada. os St•s. Julio rlo Mello, Thomaz 
Accioly, gugonio Tourinho, Artltur Lnmns. 
Carlos do Nova.es, Antonio lla.stos, Urb<tno 
Santos, Ro<lriguo::; Forlli.Lllllcs, Oucdl\lin l\Iou· 
rã.o, n.a.ymuudo Arthur, Anizio uo Aurcu, 
João Gayoso, l?raooisco Sá, Trimlado, 131'lcio 
Filho, Cornelio du. Fousoca., Raymuudo de 
Mil•anda, Joviniano de Ca.l'va.lho, Felisi)Cllo 

Do Dr. Alclbiades de Toledo Piza. pro· 
cur;Ldor da Itepublica. om S. Paulo, soltci
tandl) um anno tle licença, sem vencimen-
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to~, }l:l.l'a. tl'a.ta1• de SDus intere.;.-;c:s onri.e lhe 
convier.- A' Curumissão Jc Peli1 ~í'íes e Po-
dere~. · 

!Jo Guilhermino Ttt,·,u·e~ 1lo Medeiros Fi
lho, delegado d0 Govc1·nn FeJcl'uJ jnnto á 
Escol;~ de Engcnhal'i; d•.~ Pernambuco, }Hl
tlin•lo pt1.gamcnto de vcneimento:> a qul'l so 
julg<~ co:n .!il'C3ito.- A' C:ommissiio de lu
struc'-"ão c de :::audo Public<t. 

O St·. Pre:sidünte - l!::~tá. limht u, 
lu i tlll'a. do expedico te. 

Tem i\ p:tln.rrn. o S:· . Thomaz Ca v<dcanti. 

O §a·. 'if'~n~·~ azo CnYalca.n ti ( ·) 
-Sr. Pre~'lidcn te, cu mo V. Ex. c a C:mi:tl'a. 
onvir;rm houtetu, o meu ill :r;,;trc col:c.~n., 
honl'<ulu I''!Pl'Oi Onta.nto tlo Rio Grande do Sul 
o St•. B<l.rb;Jsa. lima, tez "-!gum:ts e.JnsLtn
ra~ões :\ resp~Ho d:) díscut·~o lH'Onnnciittlo 
un. otttt'i\ Ca..>tt <lo Congt'O$SO pel o illu.->tro So· 
mul_or por S. PJ.ulo, o ~r. Franci:::co Gly
cel'tl). 

S. E~ . in L!'l'JH'a tuil pct•Ji)Ha.mcntc o mctz 
:lcnLhuoato naq uolh~ occasiiío. 

c"fi.o, venho pedir a. V. Ex. lle digne con. 
t.em.p!a.t' na. ordem 4os nossos tra.balhos o 
Pl'OJecto que f•rmulet e o..presontei em nome 
d \S b:tnca.da.~ do:; Estados do norto o anno 
i~as.~atl~. tl~ 9 r(C agosto, pelo qual o Poder 
Exccut1vo fHl<~ arm<~do de todos os moios pa.ra. 
<~e~ ·cnção da~ medidas J)Plle consignadas. · 

.ht qu,, 5c torna ncccss<H•io determina.1• om 
I~l qu~.'-' Uovcrno .[u.ça este ou a.qucllo sol'
VJÇO; Ja quo lhe nao basta a aut orização que 
reecLcu do Congrc~so Nacional, requeiro a 
V. l·;;c pal'<L incluir n<~. ordem do úh1. tia. 
sos!ião de a.m~ul~~ o. referido pl'ojecto. 

Peço perJUiil:~au <t Camara para fazer um 
bJ'<!Vn histul'i co do quo a re8peito se passou 
o annu pn. ,sarlo, a[i~ Jo most1·ar que, pelo 
mono.;, t•sLc t•amo elo Congrossu e o outro 
ttuui.Jtui Li·;~tuam do aJ•ma.r· o Governo do 
todos o~ t>ltHnr~ll tC!-~ quo fossem precisos par;t 
S•JCCC>l'l't:H' OS f ,I!JillltOS do llOI'te. 

1\. V do a!fosw do ;umo p:LSsauo aprosco· 
to i 11 ~;eguiu Lo p:·oj~.:c~u. em nome dos mous 
di::H!ncCvs cdlugat! llaa lJa..Qcadas do norte: 

g ,tabr:lt:r.;e 1Jtcrl:"ilas tendentes a attenua,. os 
Cfj'cilos das seccas nos Estaclos do 710t'te 
({U J~CpHbliCtt 

H.aziíus justificativas : 
Su1wo o mc:mlO as:sumpto cu ln·c ten,lia 

f,~ ! fa.r; lUa~. CJHW a C.ttn<.t.l';l OU ViU, <IIS pala· 
n :s ent.iio lH'ommciarlas pelo nobt•c Dopu
htli) fut':Hn t :io Signiüe:ttin ts , tão cxpros- A~ ca.lamitla:!os rnsu\t:trlto:l das continuas 
Ri ~·as, flliC me julg uei tlispensado U.C vil• á 1:1ecc::t~ Clue toem .ssol&do os L•:stu.dos do Norto 
t.r·t~mna qnc hqjc occu:1o, não p:mt jnst.Hicar• nossos ultimrJS anoos, cstãc~ pedindo com 
o Jlln::~tt•o Scnadm•, ;t qucn.1 j;1 mo rcf . .ll'i. in:'lt~ n tc solicitude a u.t_tençü.o dos poderes 
:sim, put·cm, p;u'<L vir ao orh.mUti'O tlv d.osuj<..~ pubheos P<tr<~ u. 13XOcuç'to ,Jo mcdida.s quo 
1b :::;, Ex . do al'JU<U' o GJVOl'llo C\•)lll as m'1- tcnd.am, IH:Jlo menys. a. minoral', tanto quarlf;o 
rl ~·las ncc?~s:~riu.s e par;~ q nc niio se p .x;::l<t P•; ss1 v oi, o so!fl'llnen 1.0 do nossos concid;~
dtz,_·r m;us um•~ \' Ol: ,1 u~ o Ouvcenu nil.•J c,;tt~ .Llão.::, t'io }>.:r-seguidos polas má-s condições 
apF;tt•clhauo. nãu tem os nec;}ss:witJS ct'u(litos motcorologicM.i daquollas r egiõos. 
par.•. :;occui't'ul' o:; lamiuiu:; .;o liOI'tc. Gurn <tS soccu.s riu nor•to t inn o Govorno 

.-\s·mn me cxpt-..!s~o. S t•, PJ.'Ositlerrio. por- Ci:n l,n\l di.--}>cndido, pr·iucipalmente no nu
que aehv tliiC o UtJ\'Cl'llO ~0;11 :1 obrwanáo jm- tigo r egimcn, dezena!! de mílha.J.•os do contos 
Pr!-!:;_ci udi vcl, aliti.s cstab\llcuidt~ 11 ~ l.;ou:Hi· do reis, q u:tsi nm pura porda., porque om 
Ltw,:~u. tlü . s~cctii'L'OL' tt pc:t t•te uo tct•t•ito!'iv logM de Ollllll'cgar tlio o..vultuJ.a quantia em 
n;tclunal SUJCltu <t mmt desta~ c;~lamili <Lcle~. constru ·çõ,Js •lO obra.s pamla.non to~ que vies· 

A no:~sa const iíuiçã.•l encerra di-:;pu:;ição sem mcll..10l'al' a. situação affiictiva daqucl
d tLra. o nx_"ttiva a esLc 1.1:spuito, 0 <L lei uo lo:; E:s Lu.!.los, n. tem d istt·ibuido aos indivíduos 
Ot·,~ameuto ui'<~ om vigor u::;peciOcuu v4w11n <\ tir.ulo de S.Jccorros , salvo uma poquona. 
}l'!-t'a os r.c fim, com•) ainua h•Jntem bem dtssa p:wtc •~pplic:~da. na cot1strncção de algumas 
OlltUSLI'O l.lr.pntü.tlo i••n·~. Pa.ulo 0 Sr. l<'ct•- ubl' IS no J.;stailo do Cua1•á. 
naJhlo Pru4e.-:. A COII-itl'llCÇil.D do ostt•a.das ue ferro, açude!! 
. . ~la~, aUeg~t~ ? uubt•u Sunadot> ~L .fl~!C ill c poços naq,wUos Estados tom não só a con~ 

l ~;ubJ Mo 1·c lo.·1nJo. 11 uo cski rhs po.;;J ~1 \'u~ V:luicncb. Ja empregai' utilmonte o dinheiro 
c<~IJ<SI.i~nt.Js <lD l);ç.uu:~ilto não :;ân t -~:t<ttivo;;, pt·cciso paea SOCi~orrs~ as. nccçssidadcs c!,~ 
ua..J s .:w olJl'ig.1t,) t•ios, s?i.o m oNs aut or·i· quella l~m·o_ica, pOl\!Jll 1Ufcllz popqlaçao, 
z:.u;ü ,:):;. ?on~o.n. chgmfi~<~. tr<tnSfurmando os soccoi'l'OS 

Em ,·i :;~ dcsia. dccl<t!'rt.cilo !lo que 0 Oo· llldlvl. .. u;~o~, .lUSt~:nen~e co~sldtwados como 
Vt!I'no pólo cu nlo cxocu~:.tr os~~ disp :Js içàu osmob.~ , om aux1hos IUatorracs, COJl?C? com· 
or•;a.ment,u·ia, dc.:>do <iUC se tra-ta, como di-su pa~tsaçn.0 do irabldho, ~empt•e oob11ltanto. 
o nob1'6 Sena.uor uo uma. simtlcs ·mtonn·j · u.s .soccorros dados dlT'_octamonto a cada 

' 1 ' ' Jn1hvulu() tom, ao cont1•arto. a desvantagem 
E de nenhum beneficio rnatol•iat traze1• para a. 

c·J ~ • c cl; !cu;~o r.:io foi r·- ~·i.~:o ~,~ Jo orador. União ou par<t os EsGados assolados pela. 
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secca, alêm do grande inconvonionte do inci
tar .as populações dos Jogares ameaçados ptH' 
este mal a. emigrarem llu.ra as Ci\pita.os, um 
procura do socoor!'os, onde a agglomol·açã.o 
de tanta gente tem sido funestissima, G:vnto 
para os emigrantes, como p:tra seus Jm.bi· 
tantes, e, corno oxemplo, cita.rmuos os factos 
de tristissimas t•ecordaçõm; dn.s :wcca.s ante
riores, ospecialmcntr3 no Esta.do do CoiU'<t, 
eJltão provlncia do mesmo nomu. 

Em vista do exposto, convh·<i. que o Po,lot' 
Lcgislu.tivo, secundando as b::ms intençõ Js 
do Executivo, a.b•·a.-lhe novo:; horizontes pa.rJ. 
a sua aC()ão e dê-lltu us moi.us nocess.u·io . .; 
para novos cmpt•chandimco toJ, no intuil<J 
de minvrar os cll'cito:> da cal:nuidatlo que 
ameaça. actua.lmento os Est:trlos do not•tu . 

Assim, }lois, c .msidot•a.ndo qu~ :w c stl':\u 1.·: 
de fet·ro, alóm du ;wgrnon~a.t· a riqueza. n ·~· 
cional, trazem vcur&agon.~ do ordem indn -;
tl"lal, facilitando o transporto de \odos os pt'O· 
duetos natru•ae:; e a.t•tifida.es, cspccia.hncntc 
nos loga.res assula.dm:! pcln. se0c•~. oudo dtt· 
ranto essa c:~la.mid:~~te h:l complot:L cs· 
cu.asez de meios de tJ•anspin•te, um vist;~ lb 
fa.lta de agua. c lKt.st:l.gcm p<t.l'a os :J.DíJMes; 

Considerando que os :.tçmles convenien
temente distrtbutdo» tecm a pt·opriodtt(!C não 
so de fornecnr a <tguil ncccss,Lrla. á u.Umcn· 
tação anim_a.l, como do con,;Ol'n.r mats ou 
menos fertilizada uma. corta zona, já pel~ 
infiltração das aguas nn solo c j<í. pel<L eva
poração da.~ meamu.s, Ol'V<\lha.udo os Jog;tro.<J 
vizinhos; 

Con~;iderando que QS poço:;; auxiliam vautl\
josamente os açudc:l, vi:>to que, si ost.cs ad
quirem a.gua. cum as chuvas, iUJuolles pode
rão sempre f~.•rnccol-a. de modo f<l.<lil e oco
nomico, com o a.proveiLamento dos ventos 
constantes naqueUD.S regiões ; 

Consido1•a.ndo, finalmonte, c1uo t~ a.cção dJ 
Governo pódo SOl' efficazmont.o auxiliada 
polos Píll'tiolllares, com u. cousteucc;ão de pe· 
quenos açudes e poço~. motliLLntu compensa
ções monetaria9 sob o titulo de pt·ernios: 

Tomamos a deliber~Lçíio de aprosont;L1' <Í 
consideração da Ce.mat'<L o seguinte projedo 
de lei: 

O Congl'es:>o Nacional !loct•ob : 

Art. J.o No íntttito do a.ttenna.r unto 
quanto possível os c.lfoitos das socc;.~s nos 
Estados do Norte o Governo chtrá oxr.cuçií.o ;ta 
seguintes medidas : 

1 o, o.Jnstruir açndes o poços nos Esttulos 
do Ceará, Rio GranJe do Norte, Pn.mhyh, 
P iauhy o Maranhão ; 

2°, prolongar a Estrada de Ferro do Da.· 
turité ao Cra.to, a. do Sob1·at até ~t cidudo 
de Thereúnu., o o ramal de ca.mploas Gt'M· 

do :1M llatL~.Ihão ou out1•o ponLo mais con
veniente; 

3•, constt•~tit• uo Esta.cio <lo Rio Gt'a.ndo 
ilo Norte uma. e3tt•ada de f<wro do ponctra
çã.o, qul3, partindo <lo ponto ma.is con\·e· 
nlon to do littoral, v<L Wl' á rogião mais a.s
sola.da pelas seccas ; 

4°, consti'nir ontt\tS vh\s fm·rea.s quo li· 
gttem os pontos mais <tfrccti\dos pela. socca 
il.C)S contt•os productore3 e do fa.cil commn
nicaçâ.o com os melhot•cs mercados ; 

5", pl'cmia.I' os cid.t.Jãos quo construirem 
em tot•t•a. de su ~ propric1lade pcqnenoa 
a~~u.lu~ o p•lÇO~, de accur.to com i.L8 c·Jndlcõ~ 
cst:tbolecitl<ls pelo Govm·n•J. 

Al't. 2.0 O Pod1lr l~xccuti\·o a.bl'irá os cro
d i tus necmmu·ins r>a.1•a. a. oxocução das mcdi
tl.a.:3 acima. especifica.,f:ls. 

S. R.- Sala da.s ses~ões, 18 do agosto do 
1903. -1'1wuw:o Cavalcanti.- FreúericrJ Bol'
[fCS . -Tl,oma;; .•lcciuly .-.4ni;;io de A(n·eu.
lltn·lJaw Liuw.-Gonçalo ·"'outo. -Sctgio Sa
úoia.-Edt~ardo Sludw·t.-Be.:nrri' Fonrenelle. 
-R ·ynumdo ..-1rf.llm·.-Joaquim Pi,·es.-Joiío 
Lopes . -l'í'mJci~·co Sd .- l 'i,•gilio B.-i.(Jido.
Tavares ele L.lfra.-Rloy de Sou.:a.-l•õnscca 
c Sih·a.-PeJ"ci.ra Reís .-Soares Neiva.-!fo
sannall de 0li1Jcit·a,-Pat,la e Siloc~ - Abdon 
illilane:s.- lV al(1·edo Leal.-1't'i nd wl.e.- Ollris
tino C1·u::.- LHi:: Domingues. - Rod1·igucs 
FeJ'IletHde:;.- U1·bano :So.ntos.- Jose Eu::ebio. 
N tt mesma. da.h fvi onviado ás Comroissões 
do Obras Publicas e de Orçamento. 

Na Commissão de Obras Puhlic~ c CoJo
niz:L··iio foi cs t.c pt•ojocto distt·ibuhlo \\') Sr. 
Deputado Folix Gaspar a. 21 do 1Uto mez. 

A 2<! a. Mez•\ da. Ca.m;~ra. dos Depuf..:L
!los enviou ü. Commis<Jã.o etc Orça.mento o se· 
guinte tolegt·ammi~, recebido de Na.ta.l, ca.
pihl do Estado do Rio Gra.nde do Norte, da.
ta.do do mesmo mez: 

Exm. Sl'. ProsidenLe da. Camara. dos De· 
putauos. - Rio. -O congt·o~o Ie.,islaiivo 
deste Estado,unanimemeute,t•esolvou"'<tU9 a.Oll 
u.ltos sontimen~us de Immaoidade c pa.h•io
tismo di3~Sa iHustrc corporação so lizeJsu, 
em nome Jo~ oo:;~sos i o felizes co·esta.duanos 
ílagolla.úus peh~ stJcca., um respoltoso appello 
no s•Jntido uo se;·em ulles soccorl'ili.os pelos 
meios quo ao tino e criterio dessa Camara. 
melhm·mcn Le pa.ruçam ca.pa.zes do a.Uenua.r a · 
proseote e quunto possivel pt·cveoh· flltut-a.s 
c idonticas ca.\amitla·les; tomamos,cntretaot.o. 
a libOl'dade de lembr-t~.r que o dosanvolvimen
to da. via.c'io forrca e a. eonstt•ucção de 
<\çudes o poços, serviços que, a. pa.r de sua. 
incontcst"vcl utilidade, po:Ieri:.l.m occupa1· 
Oll imtiglmt.es , s~l'ia.m, UJ mometlto, de a.cor
ta.di:>:>imo a.lcaoce. Os musquinhos recut-sos 
das ultimM colheBas acham-se de todo.e.;go, 
tadl>s. 
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Contrista. o conft•an~c o oxodo do centenas 
de familia-; em busca do littora.l, onde alitts 
não é po.53ivel n.rop:tral-a.s. A fomJ a.ggra.· 
vada pelo dooe!!pero é a. situa.ção di1s mise· 
raveis vietimas. Numerosos jã. sãn os casos 
tlc morte por inanição.-.fàbricio J1faru.nhão, 
prcs:cl.mta.-P,'(ll'o Soare.~, Jo sccret:trio.
Jooquim Corr/Jl'., 2• SCCl'Ot:.ll'io. 

A Mesa da Cama.ra recebeu a 25 de agosto, 
th cidade d!l Moss•Jrõ, Estado do Rio Or~nde 
do Norte. o seguinto talegr.tmma. qne n. 281Ji 
euviatlo á Commis.ão de Orçamento: 

Cresce diariamontn numcl'U t]c fhmintos. 
Fi.l.milkt.s inteiras ca.hidns de rornc. Cat•idado 
particulat• esgotada. Appella.mos Camara. 
proporcionar meios de socco•·ros urgentes 
ao povo com tr.~balhos de estrada do fm•t•o 
:t(!Ui beneficio ; nullificada.s fnturas soccas. 

Representante.;; bt·azileiros. não cunsintaes 
irmãos mor·rcr·em abandonado:>. gnxu~ar la
grimas, S1lYar vidas maior sorvlço 'huma· 
nUade. 

Commiss.'i.o commarcio.-Terlulifmo Fer
nflndcs & · Comp.-feite Jrmc7os.-1Jelphino 
Frcit·c.-.Ili. F • .J/onlcs & Comp. 

Assú, 8 de setembro tle l9J3. 
Gama.ra. dos Deput:vlos - Rio-Povo rc· 

uuido prar,:<:.! publica. dolilJeL'Ott telcgL·aphar
vos pcdin1lo vosso valioso concurso re<tlização 
p1•ojccto estrada fert•o, partindo porto Mac<to 
pass!J os ta cidade direcção ccn tro Estado, ter
minando margem S. Francisco. Uacâo é 
ponto equidist:mte z;ona. litoral, convindo 
alli partid:L QStrada que apro>cita. municiplos 
mai" agr·iculas as,;olados secca. nosso Estll.do. 
Accr~ce n~os.-;idi.iode trnbalho pa1·a grando 
mul\idã.o pobre:; i.tcvs:mdos fome. 

~ovo confia, espera. vosso patriotismo so· 
luçao pt·oblema quo vi:á. salvar nossa. an
gustios•~ !lituaç.:W, a.bt•igando nas futura& ca.
la.midades.-A cururní~ã.o: Jo~é SoaJ'e.~.-Fil
g~.~ein•s :Sobl'inlw.-.4.rllml' .llacedo. - Joaqtâm 
S1l Leitao.-Joao Vicente Fonseca.-Derlindo 
Lu i:: Medei,·os. 

O Sr. Felix Gaspar, depoís de ouvir o 
Govern~ a respeito do a.s.sumpto tle que trata. 
ess~ proJecto, deu o seguinte parecer quo foi 
asMgnaào pela. respcctiVi\ Commi~são a 9 de 
seterubro : 

Ao estudo da. CommJssão de Colonização e 
Obras Publicas foi snbmettido o projecto 
n. ll7,des~~ anno.proponolo J)rovidencias que 
a'teuuem,tan\0 qu .. nto possivcl, os atHietivos 
effeitos das seccas quo pe1·iodicamente fla
gell<\m grande p:tt•te do nort.o d:\ Republiea.. 

Prestigiam o projec.to a.q nssigna.tura.~ dos 
repYesenta.ntes de varios dos Es&ados sujeitos 
á. alludida. calamidade. 

Con~idcrando que o projecto visa esta.bc 
locer um serviço permanente de construcção 
de poços e de açutles que diminuam, no fu
turo, os desastrosos resull;;tdos da fa.lh da 
chuva.s, ass1m como o. construcção de w
tl'adas de ferro quo, além dos demais bene· 
t:l.cios, facHitom o transporte de roouraos 
pn.1•a onde deverem e puderam set' man
d;tdos ; 

Considerando que taes providencias, exe
cutadas em e11ocns normaas, segundo planos 
o systemas resnlt[lnte;; do estudos dos compe. 
tentos, a.lêm de mitigai' deplal'<LV<liS elfoitog 
da. auscncia do chuvas, cvitllm as l'opetidns 
despezas avultadas que mais de uma. vez a 
Nação tem feito para. soccorrer braziloiros 
famiotos,,iolorosa ueces-idade que ra.ta.lmente 
se roprodnzil'<í., em quanto não forem toma
das medidas preventivas como as contid3s 
no projecto ; 

Considerando que essas obras, conhecida a, 
incont~sta.vol uberdado do solo, omie serão 
fundad,~s a~1gmentarão a l'lqueza publica pelo 
dcsenvolYlmonto tla proclucção naquollas ro
glõos; 

Cunsitlera.nuo, porém, que não são so
mente os Estados dosignados no n. 1 do 
ar·t. 1 o do prujecto os expostas aos maios 
dccorreotcs da fu.lta do chuvas ; 

Conside;·a.ndo, pol' outro lado, que ao 
Congl'!lsso, nu. confecção dos orça.montos, 
cumpre t·e~olver quanto so deverá. dosponder 
om cn.da. ex.croicio com o serviço cren.do pelo 
pl'ojccto: 

E' a. Commisslio do parecer quo ::leja. a.do
ptado o projecto com as seguin Les emonda.'l: 

Ao n. l do art. lo, accresconto-se: - Per
nambuco e Bahia. 

Substitua-se o art. 2° pelo seguinte: 
O Governo despendorá nas obras a. q ue se 

refere esta lei t\ quantia. constante da lei do 
orçamento. 

S11Ia das Commissões, 9 do setembro da 
1903.- Olegm·io 11Iaciel, presidan\e.- &U(l) 
Ga.~par, relator.- llav mundo A,·tlnw.- .4u
,·clio Amoí"im. - Se1·gio Suboia.- Aódon Mi· 
lanez • - Vespasiatto de A~lJuquerf/ue , 

A Commissão do Orçamento, tendo em 
Tiilta. o projocto n. 177 c o parecel' sobre ellc 
ful'mulado pela Commi.ssã o de Colonização e 
Obras Publicas, subscreve plenamente os 
funtlamentos com que um e outro o justl
ftcam. 

E', sem duvida, indispensa.vcl que og po
dere.'! pu blico.s acudam, com um plano sys
tematico de medidas, á calamidade com que 
exteos" região do pa.iz é periodicamente 
flagollada, e quo impõe á Nação o dBver 
coostituciooal de levar-lhe custosos o quasi 
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sompl'e inotficaze.~ snccorl'os. P:tra r!S);O fim, 
o pt•ojoeto propõo uma Ol'ganit. :.ção d.: :l'l!'· 
viço permancnto. 

Algumas dn,s medidas que cllo co::sign:L J;t 
o Governo tom nC1.loi tlo orr;-a.monto vigente 
autorização para oxecutar, tluan,; os })l'olon· 
ga.meo tos das estrada~ dn rcn•o fi;dcmc:s. 
Se~undo o projecto, devcr<i. o sCl'Vir;o proso
gmr á. mcrlida. dos CL'Oilitos quo llm forem 
consignados. Tra.taudo-se, onh·Bta.nto, do 
decretar a lei no momcot) cx:wtn ern '11!(; ;~ 
call\rnida.tlo cujo oHHto ella \'is:L uttütlun.l', 
se faz sentir doloros:1mcn~o em :dgum: ~~~
tados do norte, paroco quo dc.~tlo j<L ·ieve ::;cr 
o;ut.oriw.do. u. dm<p<'.ZU. wm <11> {l\'~~\W! li
mites. 

A Commiss5.o }JCnsa, pois, quo n pt•ojcct') 
deve sor tLpprova.do com :te: scg-ninws a Ite
rações, ulém do, omond:t ao ar-1.. I•) ap:·n~,'ll
ta.da pala Commissãu úe Obt•as Prtb!1c:t~ : 

Substi cumn-se a.s primei t•as p Ll:tvJ•as do 
art. I" pela.~ soguinte~: Ficam rlni.!I'<'.t:u1as 
as seguintes modirla:; cl)nt!'a ·~~ :;ccca:-; 1l o 
norte <lo l:lrazil. O mn.i>J como es~a nu lH'O· 
jecto. 

HubsMtua-se o ar-t. 2° pelo seguinto: 
Pa.t•n, cxocu<.:Ko dos ser\·íço,; decreta.,lu;:; 110 

artigo ant~cüllento, o Podo r r<;xo~rui vo ,d>cir;i. 
dcsdo já o credi&o ncct:S.>:trio a tü de;,: mil 
contos da róis, u.lêm tio.~ crcrlitü.~ t(UO ftH'Oill 
consignados a.nnuairnento em !oi. 
~ala d11s Com missões, l ') rl0. srtwnbt'o de 

1903.- l<hmcisr.o Sd, rrlln.trw. - - .1?!i:;io de 
A7wcu. 

Embora I'Oconllecidri a IHlCt'Ssid:l(lc in
adia.vel de acn:lit• n.o norto fl<tgcllad J pr~l:~ 
secca, pa.reoe que deve ser 011 vi rio" tí.NHI'll'' 
sobre as mHdila~ propost:.t::l, que s5.o en~tvsas 
e clemoradas. 

Est'as modidas con~ignarn u!J,•a,g qun de
pendem du estudo e tl(l m·ça.nwttto que nii•J 
são encontrados entt•emLos paJwis. 

Caso a socca Sll aJJnguc e ptH·tut'bJ .~ vi-l:L 
da popuhçã.o, o Po.lor gxecutivo tom attr'i
bulçõos que lhe sfi.o tt·açada::l p<\t·a u~ C<tsm; 
de salvação publica, il!imitaclo~ c impr. 
riosos. 

A fal~a, pot•tant:l, dn 1J;:t.;{J seJ,tHl';J. .r~u·:t. :m 
o autm•Jzat• a tlespnzas n<J. impm·t,;t~~cia. rio 
dez rol\ contos, ou para ~~bl'ir cl'editos sem 
nenhum limito, sct'i<t o caso du PoJCJr Lc~h-
1o.tivo croar para. o Executivo um, rln:Hwicio· 
nario, que escapa. de nussa. m·g:tnizaçãrJ }lO· 
litioa., ainda. que nenhum l'eceio ltaj., do po
rigo de m·eaçào semelhante. 

Si b Poder Executivo entende f\llG as oiH•as 
propostas são comportadas pelos l'o~uwo,; 
do thesouro, pedirá, som duvHl!t, os crodir.us 
necessu.rios attendendo para a nP.r·P.;=;siohcle 
inadia.vel dos serviços. 

O justo erupenllo, parém, patt•iotico c hu
manit .rio, in ;pi:•wJ;) no e;;t; ulo das popu
laçí31~S ;;.n!lc,as c appt·ellJnsi vas ilv lll)f i c, dos 
illustrP-S Dctm~ad"s qurJ reprc•srnt:tm os in
to:·esc;cs l<tquellJ. r•~gJã;J, ü moti,·o poJ.ero$) 
pc1.1'<1 gae p~·ovucn,,lo o Goverll~> a inror•m:u• :t 
<J<Hil<~J·<~ lLS Doputadv3 qu1.cd <l~ pl'ovi~ 
llcnciu.:; a.Jopta.Ja;, fll} .~ontiúo Je mdltoi'<U' •~ 
siLUa•;ào Jus K>·.a.Jo; que SÁJ 'l'id.ima.lo.o~ 
pela sc·~·~•t c:; ~mbcm ;;l •Jb:c a c _.nviloicn;)h 
das oiJ:a; a. SC!'.} n CJ:.::•~ctti..Lol<L~. 

A.~sim, s.JU Jo p<U'llC<'lt' qtu a. r~·.,;p~ito S3 
I!UÇ<t u CiJVOt'1lO. ·--Luo·j,~ -10 ! 'ih:. 

1 ''-lffi(} ve a Ca.1ll'H':.t o :u·t. l" ~ b.xatívo o 
diz com a maxima. cht•ez'l. : 

« At>t. 1.~ No in~ui·o d·1 :t:t ·nu1r hnt·"J 
rpt:ln o p t~SLYO~ (;il t~ íf,!i (O~ (hS S 't'C ,l..: U:;;l 
l~c:t:Hi•JS •lo nor•;c •l r; ,rerno da,·.\ ex-~ca:;'io :1,; 
SC\!!'llH\.(',; me•liUõ\<:·>. . 

'tsr. J Y!'Hl :t P'' r1[1 · l'i ~o P'H'•]U • o ilt:JSW:1 
lca•lcr ll'l ~'"n<tl-J, o ;-;r. Fr.wcisc:l tl'yefrio 
rledJ.rou '111'! C!'.J. p.·,•ci~·J f! li'.! o C Jllg'i'u5S-) ar
IIFIS'O pi·c.:i::t~•nerttc e lil-'<a.tí ~~amen•o o Go· 
vcrno ctrlll•J:; l!t'eui!.o~ ucces:::a.rios pa.ra. pooor 
ol!cu:·r _•e :is JH!~c~:>i•la':!es pmrenieute.s da. 
~ecc;~. 

Es~c pNjceto. Sr. Pr• '::itlentc, foi á Com
mis<ão iJe Obr.ts Pnbli~a.s c no fim de poUC<J3 
di<~; <~11!ella. íl!nstl'ad·l Com ·li~:\<) d Bu o seu 
p:.tJ•cmH·, peJin'ltJ a approv;\Çiü:l do projecw, 
n.pcnas apre..;ont;~~~~to uma. t:mcnd:L incluindo 
o; ~~ ~ii: tti•).l d<L B:Lhiu. c Pt!r·numbu•~o. 

M:ti.s ta.t'dll, f.Ji rcmcttido ;í. Gommi3:J.'ío d~ 
Orç<tmcnto, cujo rclatot• o illu~tt•e U3pntrl•lo 
p••lo Ctl<tt'<i, o ~~·. FJ•:l.ncisco ti•.~ S;i, deu p.'l.r~
cor f;tn.H'IL\'e! ao p 1'oj Jct:J, pn_!in,to que f<•~~ 
:tiJerL•' um Cl'Ctlito tio lO.UI)O:o:;o_-=- ; p:ll"ém, 
ptJI' mrm fM.-t.!iúa•lc quo a h i .;t·.Jria ulai3 l.'lrJ~ 
lm ti•~ nxplh~:u•, 11111 dos mernhro;; da C Jm
mis~ào U.u ur~,~~unonto. t'dpr·e~ ~ ~~tant"J de um 
Jo; E~tados cb :ml.jnlgi.HllkCil.::'Strio qu~ o 
thl\.ül'no fo~s!~ on,·irlo sobro o a.;-<U·r~p\0. 

!<: tot'iw istu !um S<Oiien to p;ua o ft111 de sa.· 
IJot• u illnstrt} ~en~ulor rpm os dous ramo:; do 
Poder Lflg-isl:tl,í\'0, p-Jr intr.;-mi~ho d :s suas 
commis.,õ!~S. c;t:to c"'ns i.anr~men~o em enm
i}lllíu;·ãn Ci1111 o lioYcl'n•J, na. <ll'Cl'·•t<c:io 1lo 
mcrU.Ias quo }J03sam d~ al ,~um mtJ:Ir, iutc
mssa.t• a ac(,"io c:tc··n~i7a. 

O cer·to (• quo c:;so iflnstro membro th 
Commiss~o opinou que fos~J Oll\'i.lo o GJ· 
nwno e •J p1·1':~í·leo1 o d<t Commi:;:siirJ. cn-.ãõ o 
Sr. !;t'<tnci, co V<1igo1, coocor.l•m ni~:L Dias 
depois, chega ,-;t :~ esta cidatle o presid:~ nt.-, 
elic(;ti vo ri;~ Commbs:'io, o Sr. C<t.ssiano dtl 
Na:scimento. o t{J IWUJtlo os p~tP•'i~ cntcn.icu
so eom o Go\'el'no. 
~bis t:wJe vol;.an,lo-~r. <\ tra tlr do a.ssom

pto no seio tb Gommissão. s. Ex. :tpr.:}SeoJ.Ort 
algumas ol1j:1cçõr.~ ao projer.t•J pondoranrJn 
a.o seu autor q,ue seria mai.:J CJn\·cnieílte q'"' 
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as medidas ÍOS$em apl.•eseutada.~ ao orça
mento. 

Sabendo, Sr. Presidcnt~. c1ue dc;dn qrtt1 o 
pr'e!'i1lcn~ da Commissão th 01•çamcuto 
tinha se ontendido com o Governo e Yindo n.o 
seio da Commissão f • ..zer os;;~ dc."lara.ção, 
acht'i que tuJa. o qu :!quer ton 1;-tti-va. da 
minha. par~ cr.1. inulil, c então, r<Jsol\· i 
.:~pl'CSentar ao Orçamontu as mesmas me(li
d:.s que est."\o C:JDdignada.s D<> pmj(•.cto. 

Efl'ectivamcnle no dia. 3 de novMlbt·o, 
aehando-se o Jn'ojcctv de Ot·o::unan to ,[a 
Viaç~o em di,;cussiio. c;t l'<)pl'o·íuLi as mc~
nns medidas em fórma de cnwntlas, mas, um 
Jogar de se1· tlctermin••do que o lJ_,yenw fi
:re...~u as dC'sp3z~. líz como aubriza.,.ão. J>Or
quc cs·as lei:ii d,~ orçamento niw eo~nport.arn 
sin;'io rota. rcda.-~ç.'io. 

Ent.'io, apt·e..;cnki n s;}_:mintu omomh. 

ond1; convier : 

Fie:\ o Po.l•n· E:~: ·~~;rti\"t> a.ntoriz;ulo : 

§ 1. o A tomar :u segniutn~ medida::~ nc 
intuito de attoouai' t t!lH ltU<Ull:J po:;sivcl os 
elfcitos das Sdcca:; nos E.i:adus do Norte: 

1•. construir a.çõdc" c poç·H no~ E:3t:tuo3 
as..~l~los pelas St~s. de accordo com i\S 
in~trucçõos quo ful'Cffi exp::J.lidos ; 

:t", prolongar a. E::~tt•ada de Ferro do. Ba.
turit.é ao Ct-a.to. a. do Sobral até a chiado de 
Thot•ezina. e o rom;tl do Campina lira.nde ;ttê 
lliltalhão ou ouko pJnto mais connmicn te~ 

3<>, '~nsmlir no Esta.no do Rio Grande do 
Not•t"• uma. estra~la. Jc t<kro qur>,p.u·tindú uo 
ponto o mais convt)nieme J.o iLoral, vá ter 
<i região mais a::solad:t pAa. SJt'Ctl ; 

4°, construir e,;lraJas d e) f.:l'rv c melhorar 
outrn..i vi :.s de communica{;ão qu~ liguem O:> 
pont:J,J alfe·~~'\!los pelas SG"CCas aos tlc facíl 
cornmunic."!çao com os wellwre.> ll1CJ!'ü:Vlús e 
aru c~ntros projuci;~l'.!:>: 

5•, pr'emi:tr aos eHaJ1i·J5 fJ t.IO construirem 
em ~rra de sua pl-opt·ieda.dc peqlwno:J açuJc~ 
ou }x>çus, dcaccorJo com a.,; condi~õc:~ est:\
belceidas pelo GoYcrno. 

§ 2." Par-o~. a ('XOOUÇ'~io d ;l" medidas acima 
cspecil1cadas o l'o1br Ext~ntivo dosprmdorâ, 
além das \"Ol'ba.s •lue f~wom consi;JüõLdas no 
a~mento. <lté a qu11.ntia do l.OOtl:OOO$. ern 
condições ordioa1·ias e as que f•Jrcm ncces
sari:l.s. em caso de calamiili~lle, pl'uvunlcntc 
da 8Cct'a. 

Sala das sessôa:;. 3 dn novem hro de I 903. 
Thoma4 Cawlrunli. 

Sr. Ptw;idento, esb tli,;p);.iQã.o foi appro
\'3.-da. pela Camara. e esta. c ,lll:,;:igna.da. nvs 
o<:. XXXI( e XXXIII do a.rt. 15 do IH'ojecto 
d11 lei n. 304 I, ue 1903, isto é, llo Orça-

munto da. Viação, alêm Üa!i outl•a.s quCl es
tão consignad:.~s orn outt•os p;mtos: 

Estmb pant a constl·ucç . .To dtJ açudes, poços 
e aul1w., merl·idrrs, cont~a Me !Jeitos da eacca 
inclu.~i'Ve os qu.: facilitam o l!'llllspo!·tc 1101: 
tc1'1'a e pm· mw·. 

A 16m disto, Sr. Prosillonto~ no Ot•çamouto 
d:t l?a,zenda., vom o:r1.ra auto1'i7..:tçlio o muito 
a.mpl:.\, sem Jimi'o.~, o n. mo~mn. ost<Lno 
01•ça.mento do Iote1•ior. 

Lo;:a, o rospons3.vel pel:t f;tlta. cln pl'Ovt~ 
doncias ni'í.o ú o Cong.-os~o Naciona.l. 

Quom o rcsponsavct n~o ~oi; mas o em. 
gr.~sso N3.cioualoãu ó, co:r1o di~so o illust,·o 
-;cna.dot· pot• S. P<wlo; devo, porém, dccla.· 
r•u· que temos encontrado a melhor boa 
Yvnta.([O dtt p:1rtc do Sr. Ministl'O da In
dustria, qnc, si nito pútle flzm· _mais a.lgnma. 
cott8:t 1) purquc cl! l nã0 t1•m compot.nncii\ 
ah5oluta pat'!J. tal :t~surnpto. 

Em vish dils consilleraçãns quo ac.:tbei do 
f<t?.cr, peço n, V. Ex. pJ.t'<l coasulta.r op}>or
tnn:unente á Camat•a., si cvn~entc flUO o 
prvjecto a que ac~tboi do me l'oforir c (}\lO 
J'Oi U.JJl'm!ODt:tdo O <l.[}llO p :.~ss ·.do, entre na. 
oetlom do dia.. 

Peço que con~ulta á Camara, por.:]uc a 
Cornmi~são tio Orça.monto não deu parecor 
faYOl'<LVCI, porquo um dos membros, o 
Sr. Llllll'indo Pitt:J., Devutado pelo Esta.do do 
Rio de J~neiro, o granJ.o Es~ado do sul n. qne 
h:\ }JOUco me rol"eri, ttahon que se (icv ia 
vu v il• o Governo ... 
P~Jindo, pois, á V. l~x. quo const•lto 

uppo1·tuna.mcnto J. C••mar<~ si pódo entrar 
em discns~ão este projecto, on espero qnc a. 
Camara. uã.o conlh•mo a proposição J.o hon· 
ndo Sonaut;r pvr S. Paulo, uo q liC o Con· 
gecsso Na.c:iunal é o respons:wo! pola falta 
de cumprimuuto do dever dos b1'azileiros 
que dirigem estJ paiz. H.espon;·;a.vois r;omos 
todvs nôs, em ro!bçio ti.qucllo.i (1uc estão po~ 
diu<lo, instantmncn~o. que se lho:1 mando o3 
soceot·ros ga.rantid.o3 poln. Constituiçiio da 
ttcpublica.. - illdta bcn~; m.:íto bem . 

O !§r. Pt-esidente - Quoira. tor a 
l>ü!ldu.úo do mandar o seu reqlxcl'imc!lta 
po.· oscriplo, pa.t•a. SC!' opportunamentc at
tenuido. 

Vem á Mesa, é lido, a;tüiarlo o sem doln.te 
enccrl'ado, fi(}ando adind;t a. \'otaç:to, o so
guintc 

R!::QU ~lUUF.NTO 

Req ucil'o q tw seja posto em ordem (!cJ dia. 
o projceto n. 177, do l!J03, ínúopcn!lentn ele 
pa.1·e~er da. Commis&l.o de 0l'0:tmento. 

Sala das Sil:;;sõos, 20 elo maio do WOL
Thoma:: Cavu~ccwti. 
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-------------------------------------------------------------------
O Sr. Frederico Dorge!;C

St', Pl'Csidcntc, pedi a ptda.vn p:u·_, aprc
sentu.r ta.mbmn um l'cquerimento. 

Hontom, quando o illustre ropt•csonr.a.nto 
do Rio Omndc do Sul, o Sr. Barbosa Lima, t·e
quOI'eu urganch pa.ro. O. UÍSCll~ãO do Uln pl'O· 
jacto sou, quo vioh:1 d:n• proYidoocias scb:'f! 
ns ca.la.rr..ída(les quo as:1oborb:'.m alguns J~s
t!l•los (lo nortl', \'. g:~:, 1nüícou ao unHmo 
DepLU.ndo a. c !11 vcnionela. do l'cJquurel' que 
fo3~cm lnscl'irlos na or,Jom do di<~ o~ dons 
})ro,jectos lllle consignavam rneuid:ls iryJpnr
portanta; !1al'it debolfat• aquelia CILI:LrtHd:tdO. 

Agora, o meu nohrc companheiro tle rc· 
prc3ontacãJJ, o Sr. Tlwma.z Cavahnntí, ru· 
quor á. Cama,r.~ q1w um dosses pt•ujecLus :;cja 
inscriJo In Ol'<lem do dia, independente lle 
p:trol!or da Cnmmis,;ã.o uo Orç:J.monto ; c, 
asâm, pJc;o igua.lmente a. V. Ex. que con
sulto a. U;J.mara. si consente quo o ou~ro pr·o
jC'cto. quo t(Wl} ot•igum no Senado. rolatin~o
mnntc ao mesmo as:Jumpto, scj:t i11cluiuo na 
orJeru do dia. 

E' este o requorimento que vou enviar á. 
Mc~sa.. 

Tenho ~oncluido. 

Di)3 dadol remettido3 · p~lo Míni8terlo da. 
Fn.z ·nda c11 tomaroi apeD:ts os cxorcidos de 
l!JOO, HlOI c 1902, tres c:rercici()s. A Cam.ua 
vao ver si Cll tinha. ou não razão om insísloir 
por uma. modida urgente, relath"a. á quostão 
liO montepio. 

• A rceeih. do montepio, Sr. PrEHidcnte. 
d1scriminad~ por minis,eriu:o:, nos oxercieios 
a que acaiM do me rafcrir, f1.1i a seguin\e: 

[~unccional'io~ publicos clos 
Ministm·ios civi;; ..••....• 

Mi nhtcrio da Ma.1·inh:~. ••••• 
Ministerio da. Guerra. •••.•• 

Som ma............ 3.379:385$184 

Esta flli a. receita uo mon~pi() em t.rcs 
annos ~ a. Ca.mara. vae ver qu:d toi a. desp~za. 
no mesmo periodo. 
Funce1onat•ios pu!Jlioos dos 

Miuístorios civis •.•.••••• 
Minist.erio da. Marinha. .•.•• 
Ministol'io da Guerra. •..•.. 

6,775:085$12~ 
I • 500: 8 l9$'l68 
2.457:8(~98 

Som ma. . • . • • • • • . • 10.823:746$788 

Vem :i. MMl., é litlo, a.poi<ulo o som d~h~üo o qn~ rlá o deflci! de 7.H4:3üi$60J, ou uma 
~nc(}t'ra(lo, ficando aúiatla a vot:.tt·ão, o se- média a.nnllal de :!. 481 :453$86:J. 
guinto 

ItEQUEHI.\IE:'\TO 

Reqtttlit'o quo, indepcnuontc do PlW!CCL' da. 
Commissã.o de Ot•ç:~.mento, seja inserido na 
ortlom do dia. o PL',1jecto n. 234, de nw:~. 

S<tla. uas so.:;sõe.->, 20 do lll''io de l 004.
Fl·cdel'ico Hol'ges. 

O Sr. Vullntlüo (·)-St•. P.L·osi<Jento, 
t~nh!l om m(í.os as infcn·m:t<;;úes qua, na. il<ls::;ào 
do a.nno pass:~..Jo, pot· íntarmmlio da. Mesa, 
requeri do Minia~oi·io da. Fazcnd:t, rulali vas 
no montopio J.os funccionat•ivs federa.cs, oi vi; 
o mllitar•cs. 

Estas infut•maçÕeil, S1•. P••nsiúenb, con
tristam e desanima.m ;irpmlles q~e, como IJU, 
desojam vm• a ini!t.itui~·ão do montepio flr· 
ma.da. :sobro bases soliuas, de rnodo que possa 
descmprmhl1l' perfeitarnento (I Jlm que se 
tevo em vista com a su'\ croaçiiJ. 

Esta. mêJía. S:·. Prcsi :ente, como a Ga· 
IUJlra sa.lJO, tende a augmeotlr. 

Ull Sn.. DErUTADO-E<>tã. au~meob.ndo, 

O Sn..FnAxci:;co VEJG.\.-E ha. d!l cootino'U' 
a a.ugmontar. 

o SR. ÚI.In:mA v.u.un"io- Sim. porque 
~t r•ocoita. e;:;tã. rutacionari:J. o a. dt!Spa%3. tende 
a. Cl'CSCOr. 

Rsl<í. nom !<~.da uma. Commissii:> Mixta de 
mmuot'O:! da. Camat·;~ C !lo Senad(), a qual tem 
de estudar est:1. quostão.p:tra. que o Congra-so 
tenha. desde já. cunhecimento p erfeito e cabal 
llo assumpto. 

Peço a V. Ex •• S1•. P1-egidente, que,com 3.11 
ligch\19 ohservaÇt)Cl;J que acabo de adJuzir>, 
seja.m pul.Jlicad•JS no Dim•ia do Congrl!!so os 
d..,dos remettidos pelo Mínisterio d<1 Fazenda. 
(llluito bem; mdto bem.) 

O Sr. P:t•esi(lente - O pa<lido do 
nobre o~pnta.do sm•á. atteodido. 
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DOCOliE.''"TOS A. QUE S~ REJ'ERE O SR.. OLIVEIRA. V A.LLA.Dlo 

.Minis&ario da. Fazenda-N. 6-Rio de Janeiro, 16 da ma.io de 1904. 
Sr. 1° Secretario da. Ca.mara.· dos Deputllodo!!-S:tti::.fa.zeudo a requisição cousta.nto dfl 

vosso ofHeio o. 130. de 24 de julho do a.nno pro:dUlo flodo, 'tra.nsmit to·vos, pa.ra. os fins 
convcoien:.es, as inclUBa.S cópias dos mappil.s demonstrativos da receita e despeza. dos mon· 
tepios citil e militai" nos exercícios de 1893 a 1902. 

Saude o fraternidaJe.- LeojJoldo d~ Bulhões. 

Cópia-Receit-~ e despen do Monte11io dos Funccionarlos Publlcos, nos etercicios 
de 1900 a 1902 

--==---... 
o 
õ TOTAT, 'l'OTAL .... 

IDNISTERIOS m :Ct:;I'I'A o DESPEZA i..!~PEZA. ::l DA R~CEITA DA 
;.;! 
~ 
;w 

1900 Justiça •••• . ••••...•.•• . ..••• 134:844$001 514:4~235 
Exterior . • .•..••.•••• • ••••.. 5:6368787 43:0 1106 
Marinha. ..... . .. .... . .. .. . .. . 20:619$536 98:610:$124 
Goe1-ra. .. . ................... 21:706::;518 119:978.$440 
Industria, etc ................ :3,19: !)50S 107 6(6:20~98 
Fazex~da •.. ................... 262:696.~35 606:796~86 

-----~ 815: 354.~184 ------ 2.029:091$38 9 

1901 Justiça •••••• •••• ••••••• . ••.. 133:803$309 G28:83~~i06 
Ex"~rior • •••.•••..••.• : ..••.. 5:55.5S()g5 46:401~1G7 
Mari.D.b:\ •..................... 20:437$844 100:51~26 
Guerr•~- ••.•.••.••••••.••.••. 21 :625S8:26 128: 736$721 
lndu,-tria., etc ......... . . _ •••• 365:968Sil5 720:770$101 
FazcndJL ••••••••••••• _ • • ••••• 2D8:413.$l-JO 664: 796$886 

-- 805:86~~ --- --- 2.290:032$220 

1902 Justiça. ....................... 115: 094$1)22 671:693$738 
Exterior .... . ................ 5:053$3<17 G3:~98 
~lat•ioba . ............... ...... 21 :U-t7ti652 ll2:9H8$610 
Guerra ••••••.•••••••••• • - ••• 2i;~99 92:67~1~3 
Indu:;tria, etc •.•••... •. • . ...• 345:0~'702 84L: 520$855 
Fuenlla •• .•••...•..••••••••. 2:..">9: 056$045 673:658$079 

----- 743:459$167 ----- 2.455:891$513 
···-·-· .. ' ···- .... 

Primeira Sub-diroctoria. de Contabilidade d<> Thosonro Foicn~l, 30 de março de l 00 •• 
- JO<lgl4in& L+at&eiaço Borges, 1·· c~<:ripsurari:Q.-C'.ón(ori, Candido Co.sta.-Co.nfere, Proénçc 
Gome1. 

Vot. Jl u 
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Cópia- Quadro da. receita e despeZ'a do Montepio Militar dos exerclclos de 
1893 a 1.902 

RECEITA DJ~SPEZA 

Marinh:~ Guerra Mal.'inhiL Guerra. 
E:X.ER.CIClOS ! 
----~· · · ---·1------- :-------- -------1-------
JB!J3 ....... 
ltl94 •••••• -
1895 ••••••• 
189ô •••.•.. 
1897 ...... . 
1898 ...... . 
!899 ...... . 
1!100., .... . 
1901 ..... .. 
1902 ..••... 

74:266$336 
69:264$:170 
97: 0!18$4:13 

ll4: 3978383 
ll g: 067$281 
120:029$981 
127:598:5273 
109: 466$269 
l20:20G$005 
138:397.~9-1~ 

225:988$166 
183:759$:!78 
269:76{)$613 
268:52U$H6! 
271: 2i0s')] 5 
25D: 17~21}() 
259:304$955 
259:771$784 
219: Oi7$145 
167:788$759 

387:270$069 
530: 777$96::1 
uI O: 366$4R6 
733:756$600 
719:69;).$863 
988:3~ô$670 
4ti7:297$15l:i 
496:870$990 
532;3i3$008 
50 1 ; 6!15$270 

593:143$832 
726:377$103 
822:700$325 
908:764$970 

::;.;.-·· ·;;.:.;···..;....;.;·;..;:·~- ·:..o.--·~,_..:..:-._~·----·~·~·~;;;:~""-;.;;;;;~ ~·-~=;::;;-=;;.;:;--==~=====;;;i;;;;;;;==-=-=·· ~.;:.o 

ObStJI'Vl!ÇÕOS 

A rlisel'imioação ua. despeza. pot· ministerio só é feita do oxereieio df} 1899 em dea.ntõ. 
porque att então era. a mesma dcspcza. escriptura.da. engloba.da.menta nos respectivos 
balanços. 

P.rirnoirJ. Sub-diroetoria. da Conta.bilida.rle do The!souro Fedet'a.l. 30 de março ue 
1904.-0 I o escripturario, Joaquim. i<'M.ncisco Borges. -Con for i, Oandido Costa •• - Confere, 
P,·oença Gomes. 

Cópia- Mapp<~ da reccit:t a du:opcZ<l do Montepio dos Fllnccionario3 Publicos do~ 
exercicios de 1893 a 1902 

RE:CEITA -rJl 
o .... 
o .... 
o DESPEZA SALtJO DEFlCIT ~ Contribuiçõns ~J Jrtros ~1 o johs ra 

------~- --~-- -~ 

1892 . •••••.. . ' ~ . ~ ..... "' .... .. " ............ .. ... I." .. • I • I • I I I 111 I 1.726:61~144 
1893 ........ 775. 670$565 86:330$ü57 437:812$439 2.150:~~27 1894 ........ 9114: 692$667 Hl7: 540$0Dfl ú34:209$Q73 2.588:8:. 17 
1895 .•. . ..• . l. O:Jü: 404$921 129:HI$2SO 1-!68~278$465 2.886:483$353 
1800 ........ 1.013:907$fHd 1.14: 3.t4$167 I. 176:462$72i 2.868:25~$741 
1897 ... . .... 1.002:~~8$2.'l7 143:412$1137 I • 4:~9: 4li3$U30 2. 57 4: 560$585 
1898 ........ 965: 592;ii=!.'j:; I ~.:~: 728.$'J29 1 • 508:803$ I 93 2.072:077$774 
1899 ••••. . .• 90 I : 723$426 I c t3: 003,')888 I .829:078$285 1.~48:326$803 
1900 ..•..•. . 815:354$184 62:416$~40 2.029:91!$389 97:005$938 
1901 •• ' ..... 805;863$0~9 4:850$296 2.290:032$220 .... ~ ' .... ' ... 1.332:31?$057 
1902 ........ 743:430$167 

•• • ' ' • p •••• " •• t 2. 455:&11$513 ............ " . I. 712:43~346 
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OBSERVAÇ'ÕES 

A discdmfnação por ministcrio, tendo principiado a sor escriptura.da. do exercicio 
do 1900 em deantc, irá em omro mappa.. 

O decrescimento da. rendé!. é devido á execução do art. 37 da. Iei n. 490, tle 16 do 
dezembro de 1897, pelo qual ficou susp:msa a admissã o de novos contribuin~os. 

Primoh·a Sab-diroctol'i:~ <lo Contabilidade do Thesouro Fedm•al, 30 de março do 1904. 
-0 to e3crlptura.rio, Joaquim l'l'(mâ~t·o lJOI'fJC$, - Conferi, Candido Costa,- Confere, 
l'rocnça Gomes. 

O Sr. Pro.;iflcute - Si niugumn 
m~is quer usa ;• da palavra. para. a.ssumpLo de 
expediente, vou lovantal' a. sossã.o . ( PaHsa.) 

Designo pa;ra. nmanhã a seguinte ordem do 
dia: 

Yotaçã.o do pa.t·eceL' n. ,f, de IOO.t, rcconho· 
condu Deputa•1o pelo I o~ (listl'ictl) do J~:5b·lo 
de Minas Geraes o Dt•. Olyntbo Augusto Ri
beiro; 

Vota.çã.o do parecer n. 5, do [{)0,1, reconhO· 
cendo Deputado pBlo Estado d :1 Pa.t•ahyl.la. o 
Dl'. Izidro L~itu Ferl'OÍ!'a de Araujo; 

Votação do projecto n. ll , do 190 '· fixando 
a fo1•ça na.vai pot•a o anuo de 1905 (2"' dis
cussão); 

Votação do tn•oj;Jcto n. 3. de 1901 , I'Jla· 
t ívo ás emendas do Sena.d:> ao projecto nu
moro 252 B, do 1903, dechmndo livre dl) 
quaesquer impostos da União ou dos Estados 
c municípios o i ntcrcm'so das morcadorias 
naciouaes ou estrangeiras, quando objoct.J 
de commercio dos Estados entro si c com o 

Districto Fodel'al; e dá outt•a.s providencias 
(discuss.w unica.); 

Discussão unicn. do p3.t'ecct• n. l, de 1904, 
conceden'io ao Deputll.do pelo Eshdo da. Bll.· 
hta Nicoláo Tolentino dos S:~.ntos dous me· 
zcs de Iiceoça para. tmtar .do sua saudc; 

Discussio unica. do pil.roccr n. 2, de 1904, 
concedonuo ao Deputado pBlu Estado do Ala.
gôa.s Raymtmdo Pontes de Miranda li
canoa pa.ra. deixar de comparecer ás sessões; 

Disc11ssão unica. do parecct• n. 3, do l90t, 
conccdt!ndo ao Deputado pelo Estado de 
Minas Gemes João Nogueit·a Penldo Filho 
licença. pa1•a. ir a Europa. tL•atat• do sna. 
S<Lude ; 

Discussão nnica do projecto n. 12, de 1904, 
autorizanJo o Poder Execu-tivo a. conceder 
um auno de licança., com t odos os venei
mo.ntos, ao ministro do Supremo Tribunal 
Federal Dr. João Ba.rba.lho Uchôa Caval
canti, para tratat• de sua. saudo. 

Levanta-se a. sa<lsão a. I hora. c 5 minutos 
da tardo. 

Ha SESSAO OHDL\'ARIA EM 21 DE MAIO DE 1901, 

:\.o meio· di~ PL'Jcadc-so (t clm.matla, a. CLIIU Augusto !lo r~rolLtlil , Alvos Bat•Losa, Ro
ro:;poudcm os S1•s. Paula. Uuim<lriios, OU vou·<~ tlríguc.<l Lima, Eduat•do Ramos, Paranhos 
I<' iguoiretlo, Alencar Uuima.rã.es, \ Vaud9rley Montonogro, Rodrigue3 Saldanha., Mu.reolino 
de Mendonça, .Joaquim Pires, .Ail tbero Bo- .Mo um, Bernardo Horta., Galdino Loreto, 
telho, Aurelio Amorim, lfosanna.h de Oli- Heredia. de Sá, Cot•rêa. Dutra., Mello Mattos, 
voÍl'a, Luiz Domingues; Gueclolha. Mourãl), h•inBu Macllado, Sá Freire, Silva. Caitro, Be· 
Cltt•istino Ct•uz, Thomaz Cavalcanti, Eliu•u·do zamat, La.urindo Pitta., Peroit·a. Lima, Jwio 
Studart, Sergio Sa.boya., Gonçalo Souto, Fon· Santos , Cruvello Uwa.lca.utj, Mauricio de 
seca e Silva, ·PereiN Roís, ·wa.Ift•cdo Leal, Abreu , Fra.11cisco Voiga, Beroardo Monteh•o, 
Abdon l\lilau&z, Pereira. do Ly1•a , Angelo João Luiz, Carlos Peixoto Filho, Da.vid Ca.m
Neto, Epa.miuowla.s G1•a.cindl), Euzcbio do An- pista., Bueno de Paiva , Ada.lberto Ferraz. 
dra.lla, Rodrigum; Dot·ia., Olivcit'a. Va.lla.diío, Rernardes de Faria, Antonio Z..Warias, Ca.rloJ 
Domingos Guimarães, · Nci v a., G:wcia. P ires, Ottoni, Sa.bino Barroso, OJcgal'io Maciel, Ro.. 
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dolpho Paixão, Galeão CarvalhaJ, Fr~ncisco 
Roroeh•o, Rebouças do Carv~lho, Fernando 
P1•ostes, Amaral Cesar, Ferreu·u. Braga, E!oy 
Chaves, José Lubo, Leito d 1J Souza, Pauhno 
Carlos, A\.vat·o úe en.rvalho, Candido ~.o
drJguus, Rodolpl)l) Mil:andt~, Horm!:nogtldo 
llo Morae~. Joa.quim TCJxcirt~ Brandao! Ber
nardo Antonio, Aquioo lUben·o, CaO<.hdo de 
Abreu, Car'los CiLV<l.lca.nti, PQ,Uht rram?S, Ger
ma.oo Ha.s:>lochm·, Ju.nw:-; Dal'cy. Gassutno uo 
Nascimento, Vespaziano· de Albuqqerquo o 
Diogo F01•tuna:. . . 

Abre-se a seSilão. 
E' lida o som deba.te npprovada a aeta da 

sessão a.ntecodanto. 
Pass:t-so ao expedion tc . 

o S1•. A.Iei:J.cal· Gu.iiDaa·ães 
(Ju Secreta;·io) procede .1. leittit<l do soguinto 

EXPEDIENTE 

H.cq_uorímentos : 
De Mariu. Rosa da Concúç5.o, pedindo re

loYai,~ão de pr•oscripção om quo diz te1• in
COl'l'ido úo montepio a. quo tem di reito como 
mão d rJ ca1•toira üo 2a. classe Joaquim . d9 
Souza Pm·cira..- A' Commissão de Fazenda. 
e Industrins. 

Do Antonio Joaquimlto!Jt•igues, juiz e pr~·· 
sidento da Górtu de Appi:Jllação do Dist1•ictO· 
Pcclora.l, pe1lí nJo um O.UDO do licença. lJal'a. 
trat(l,meuto da s~udo.- A' Cómm'issão de= 
P\\ti~Õt'-il <) P()J.~r~i!. 

Doi:üLlll ilo compa,roccr, cum causa partt
clpa.da., os St·.~ -- ,Julio tlc Mello, Thonm;~; Ac.
cioly, Eugenio Tont•inlto. ,\l'thur Lcrno~. 
Gar•los do· N'ovao:4, Antánio llastos, Urbano 
Santos, Rodrigues Fct•nande.o; , Ra.ymundo 
Arthm', ,\ nizio de Abron, João Gayuso, 
l~l'U.neisco Sá, TrindíLde, Bdoio Filho, Esmo
raltlino B<~Odl•ira, Cornclio ili~ l"onscca, Rn.y
llltlmlo elo Miraodn., .Jànm.tdo do Carvalho, 
Fellslmllo ercire, Leovigildo l•'ilgueir!ts, 
ca.:;tro Rcucllo, Bulcão Via.nn~. Pclix Ga.spar, 
Satyro Dias, Vct•g-no de .Ain•eu, Tolcntirfo olos 
Santos, Oscar liodoy, Fitlclil$ Alves, Joiio O Sr. Rod••ig.ue@J Dorlu-Sr~. 
Hu.ptist<l., Belisario de ~ouz:.r., Gnlvüo BaptiS· Presidente, ao tmtrar ha poucos momeulos· 
-~tt, C;u·los Toixoil'é~ llt•;tnúão, Rih(jÜ\1 Jun- nesta Casa, tive a triste noticia. do. fa.lleci
IJUOir;~, Ar.;wlp~lO DttCru., J:>eni~o FHito, L•'~an- mento do Dr. Geniinía.no Bt•a.zil de Oliveü·a. 
ci>co BemaJ•dmo, Leuucl F1lho, Hcnr1quo Góes, <~qual me incumbe o peâoso dever dtt 
S<~i!mJ, Mrmoot Fulgoncio, Noguvil':t, Lindol- comrnunicar á. Camarn.. 
J>llo Cncta.no, "\VcnçC'.-Jlüo lH't~;r.. Mot'l'!il·:~ ela. O (11111 foi o l )J•. 11erniilhwo Brazil, como· 
:-iilva ,To~llillo Carrloso, V:1.lois do Ca.st1•o, hollJ('.lll (lc t:tl:>nh, do cruclição o Iea.ldado 
Gos(,,\' Juuim•, ArnollJho :\'l,L\\'l!tlo, ,\-t;c,vc.lu politic:t, l:om <'ünhcco cst~ Cu.mara, ria qn~l 
Mll.l'CJnOs, Ahtlon llaptisL<t, ih t·l.w::;:•, Lima c nllo fez lJ<U'I.~J em ~.riJa~ logisla.tul'as ne.ste !'e· 
Augcio Pinlleit·o . gimou, tendo sido taml>i:im depu~ado geral 

B som c;w:::J, o:; Srs. Si~ Puíxoto, Enúa.s I no r0gimon motlln·chico no qual militou nas 
lrftu•tin .~ . Raymundo NCI'y, Passos Mh·a.nda, Jileirw~ rlo parLitlu con~e1·varJor. 
Hogcrio elo Mimnda., ltldio t!o Bl':t7.il, Justl F'oi em Sergipe, seu Estu.do Jlata.I, tl~:~pu
Eusnb:n, m:ts Vioi t'.1. , f:07.1}l't'il I•'outolrtllo, tauo provincia.l em v•~rü~s legisla.t~tras, tendi) 
Vil'gilío lii•igiclo, l•'ro,h,rico l:orge::;, João presLadu irnpol'ttLutrs serviços, como presi· 
Lopes, mo.r do l-louz;~., P:tala e Silr~t, Toi· dente ua}H'OVillCÍtt, t1G que dá. toste.munho a 
xoü·;~ de Stí, Afl'un!'lo Cosf;a., CClhld dn Souza, p~puhlçã.u de Alagoas. 
Jos<i i\[a.rccUiuo. Juã.o Vi nit·:~. M<tlar]uías Gon. l•:l'a. magistrttJ.o eul' d1sponibUidn.dc, o nesta. 
•:-a-I v c~, Mtll'<:i r·•~ :\ 1\·os, Jo:~t.aci.o Goimhm, carreim di:Jtiu.:;uith90 pulo .sa.bol' o cligni
Petll'o Pem mtlJUco, Elpitlío Figueiredo, Ar· úallc. 
~hm' Ol:'hu1d1>, Anuxdl<t:; O:.üviw, TosLa, Vo11lw, pois, peuir a V. Kt. quo con!iuUe 
Pinto Danttts, ;\!u1·drü. U·.!I!H\~J. Jos,) Mouj<\\'- tL Ca.::tL ;.;i cousortl.u quo un. actu. de noje s<t 
tlilU, Nel.-Júll tio Yma:tHt<.:dlos, llull!ões Mar- consigno nm voto do J.>l'úfundo pezat' pl}la.. 
c.íal, Augu,jL•J tle VascOUI}ellull, Amul'ico d.o mol'te do D1•. Gemi.nilmo Bt•azil. (.lllteito bem; 
,\.lJJtH(Uet•qun, E1•icv CuoUtu, Húnt·iquu HOL'- mztito úcm). 
IN\l, P<\Ulino !lo !:iouza., Vil'iato Masr.a,runha.s, 
l~sLo1•Iw LolJo, Ju:;ü llrmii:lc!u, l <ast..."í.<.> tltt O Si•. 1•..:•(_~side11:te~o St•. Ue11ü~ 
Cunh~t, Uarucü•u do Hezondo, Juão Luiz tado Rodt•igtms Dol'i:t t·oq_iioJ• q_ue·ná: a.cta dâ
J\1 vc-o,s, Lw1oUllicr GuJol'l'tJtltl, Camillo· So:tl'OS scs~ão uo· h.Jjll soja htnç:.üio um voto de· pro~ 
Fitho; C<tlogc1·as, C;wvu.lho Bl'ito, Padm~ fundo po~a1• poló fal!óc'imeoto !lo Dr. Gemi~ 
n.czcnúo, Borna.Nlü d~ Cu.mpos; Domingucs niano Bl'aZil di:i Olivoil'~ Góes, que !'Opraiíén~ 
cln Cctstro, Francisco Mu.!L.()., Cost;~ Núto, tou nesta Ca;a o· ~tadO' dé Sergipe; 
Huncdicto do Souzi!i;· Lind·ól:i.Jittt St!h'a:, Elistiu Os senhores q 11a a:IJpr ovam o l 'equerl ménto 
l-lnil~ler·nm; Suaros dos Santos, Juvún:d Mil - qnoiram Jov:mt:tr-se (Pausa.) 
lel•; Marçu~ J•:.~cob.it', \'ictol'ioo ~.wu~· ·i 1 •o, l?oí nn.'\.nimemrmtr. a{l'provatlô. 
Domin:;ç~ Mt\,Stl:\l'Ollha.~,Aift•Mo V~rúl<~, C<l,l\1· Si ilG:I\ \.U\.1 ~l'. 0(;l1llÜ\.dO qu~r usar dá. 
lli!S C<u.·tii.Jr o IIomJlU tlo G;tl'\'alliv. I QU.l.<Wl'~~ •• , 
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SESSJ\o EM 21 DE MAIO DE 190}. 

o SJL TnoMAz CAVAT.CANTr-Püço a. pala
vra.. 

O Sr. PRESlDENTE-TP.m a pn.I:\VI':l. o Sr. 
Thomaz Gavalc:mti. 

o ~h·. Tho1.n.az Ca.vnJcanti
Sr. Prosiitcnto peço á. V. Ex. que ponha em 
ordem elo rlia, llQ. sossfio tle segunrh-fcim, 
um projecto qns foi n.prescnta.rlo a. osLa Ca
ma.ra. no anno do 1896, rcorga.niianrlu a forçc~ 
arma.ch bra~ileir,t, 

Es'tc projecto tem pa.roce1' da. CommissUu 
de Marinha. e Guet·ra. 

Como os orgãos dg publicidade desta. Ca· 
pita!, l'cpresentando a opinião do quasi todo 
o paíz, estejam pectimip in~istcnt ~mo.q.te qna 
o Governo l:lrazileh•o trate de rOJPgani7.ar :t 
n(lssa força armada,, de mucln !L tll), em caso 
de ncccso>ida.rlc, trmham:l;: 11m nucleo q\Je 
sirva para o desenvul vi monto dessu. mesma 
forQa., poço a V. Ex. que p:mha. em ordem 
do dirt, para tt sc~~Ilo do Sl\gnnda·fcir:~,, o 
projocto n. 132, de 1891). (.1/Hito bem). 

f> Sr. Pp.-esiqe~-te- A MeS.:t Pl'úVÍ· 
dencia.rii opportunamento sobre o pedido 1.1UE1 
o nobro DeJ,JUtado ac:tb:1 de faznr. 

SI não houver mais quem queiru. usar rh 
paltLvra. na. hora dC'stinada no oxpediemo, 
passara i ú. ordem d.o dia.. (Pausa.) . 

ORDE~I DO DI.\ 

o §1•. P.5.'C_sideJl.te - Niio lmvcnuo 
a.inda número prl.Í'<>,. se · proc::dcr :1 votação 
das matcd,s oucct•radas c constantPS da or 
dem tio düt, passo á. matnrÍ<L om discussão. 

E' annunci~da. a d isc!ls~ão uaica. do pt•o
.i~cto n: 12, de 1!104, autorizapdo o Po~or 
li,xmmtrvo :-~. conc0:dor um anno do licença. 
com toilos os vencrmentos, ao m inistro do 
Supremo Tribunal F~(leral De. João Bar· 
hal!1o Uchôa Ccwalcanti, para. tr<tta.t' ele sun 
sa.ude, 

Ninguem pcxlimlo n. pn.lavra ~ oncm'l'<l\la. <L 
discnssào o atliMa a Yutaçitl). 

O Sr. Pre~iden1;e- Estão osgotn.. 
das as nHdcriots da. ordt~m tlo dia. 

Po1· _nã.o lw.~·er ainda ~nmero para. sa Pl'O· 
ceLler a vohçao, vou 1lr.srgmw a ordem do dia. 
e, oro aog ui da, Ieva.nta.r í1 sessão, (Pausa .) 

Designo pa.ra scgllnda-fcir:t. ~3 rio coJ'l'L'll · 
te, a. SC!~ninl;e ordem <io flia: · 

Vot:tção do pat'OCOL' 11. 4., do 1004, l'cco
nheccm'lo Peputn.do pelo lO" d istricto do 
~~stadu de Mlna.s Geraes o Dr, Oly1ltho Au4 
gnst.o Ribuüo ; 

Yt1t.~.çi'í.o l/0 pnrccnr n. 5, rlo HJn4, rrc,)
n(tee ~rHl!> Ocputtulo pelo E3tado <la. ·f'ara.l1yiJa. 
o 01'. Tziclvo Leite Forr.eil'a. de Al'<lnjo ; 

Vohçft.o do projecto n. ll, de l\10.!, íb:ando 
a força nn.val pal'a. o anuo de 1905 ( 2a dis
Ctt~sZw); 

Votação do projecto n. 3, d e 1904, relativo 
<is emendas do Sen~uo ao p rojec to n. 25-~ 13, 
de 1903, declarando livre de quaesquer im
pustus da União ou dos E~tados o municípios 
o intercurso das m ercadm·las nacionao~ OI! 
estrangeiras, quando ol1ieoto do commm•cio 
Llos J~st<.Ldos entre si o com o Dístl'icto Fe~ 
dm·u.l ; e Mt outras proviú.cnciu.s ( discus~ãu 
unica) ; 
· V uta.ção do parecer n. 1, de 1904, conce· 

dcndo ao 'Jeputado pelo Estado d;.,. Babia Ni· 
colá'o Tolentmo fios Snp cos dous mPzes de 
lic~nç~ para trata.t• do sua sa.ude (discussílo 
unica) ; 

Votu.ção do parecer n. 2, 4e 1904, conce
dendo ao Deputttdo pelo Es tado do Alagv~s 

Ninguern pedindo u. palíl.Vl'iL é encerrada a ll\l>Ymnn~o Pontes d,e Mil•<mda. licença p~ra 
discntlsão o ü.dii\Ll<t a vvt:.tç.iiu. dcix~l' Q.e co~parecer iL'l sc~õcs (Uscuss~o 

E' annunciarla a discuss!í.o Utüc<L do parecer 
n. 1, do 1004, conCAdendo ao Deputado polo 
Estlvlo du. Bahia Nicol<ío Tolentinu dos l:ian
tos dous mozcs de liccn :a p:tl'a. tratat' de sua 
s..1.u:lo. · 

E' · d d - unic<t) ,· '• annunota a ~ iscussao unica. do j')are-
cer n. 2, do 1904, cuncedcndo ao Deputado Votação do pa.recor n. 3t rlc 1~04J col}ce
pBlo Estado de A:agôas llaymnnrlo PonGeS de dondo ao Deput.q.4o nelo E.stal)o (!e Mil)..lS 
Mir.1n1ü~ Hcnnç:a pura deixa<' 4la comparecer. (}era.cll .JQiio Noguoit•a Panido Filho liaença. 
át:J ses:;ucs. para ir á EUl'opa tra.tn,r de sua saudo (diS'· 

cussã.o nnica); • 
. Ning~em pedi o do a pa.lav.1''!> ~ e nco1•rada a votacão do projectp n. 12, de 190~, auto-

dJscussn.o c a.Jü~da a votação. toriza.ndo o Poder Ewcutivo ~ con~e~er um 

E~ (l.Unuqcip.l~i.l. a. discuss.ao unica do parecer 
n. "• d .1 191)4, concedendo M Daputa.do p<Jlo 
Estado de Mina.!l Guru.~s João N"IJ"Ilen·a Penido 
Filho, liccn\'·:l.. 11a.t'<~ f r <L Eu1·opa. t t•u.ta.r do 
sua. sande. 

anno de IicençtL, com todos os vonoim~ntos, 
ao mínistro do SupreiUo Tr•ibun.d Federal 
Dl'. João Bn.rba.llJ.o Uchôa. Cavalcanti, para 
trn.tal' do .sua 8a.udo (discussão unica); 

l"' dlsr.us~ão do }Jl'OjBcto n. 190, 1lc 1903, 
obrjg~ndo os admin~~r.ra ,ores d!'l officin.as de 

Ninguem pedlndo a. palavra e GllCGVl'9.ÕA typographia, mhogl'l:\Phia etc., da Cap1&al e 
a discussão a n.dia.da. a. vota.ção. • dos Esta.dos a. reme L terem á Bibliotheca Na.· 
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clonal exemplares das obras que executarem 
o dando outras pl'ovirlcncias, cum omendus 
da. Commissão do constituição, Lcgi~la(!ã.o c 
Justiça; 

2" discussão do projecto n. 334, de 100:1, 
reformando o Regimento interno da Ca,mara 
dos Deputados. 

L~vanta.-sC1 a Sf\JRíi.o li I lwrn. o 50 minn· 
tos d:1. tal'(! r.. 

RECTil'ICA ÇÃO 

O reqnm'imcnto doGuilherminoTaval'esde 
i'llcdciros Fill1o, delcgallo do Governo FoJera.l 
junto á. E~cola de Engenh<1ria do Pernam
IJLwo, pedindo pagamento de vencimentos a 
que se julga com direito. -Foi enviado ás 
commissõr>s !lo Jnst.rucçrto c ~:1.11do Publica. e 
•In Oi·r:a.llli~nto. 

15° SESSÃO ORDI\'ARIA E\1 ~.1 DE :\fAlO DE 1901· 

Pt·esidencíc~ do Sr. Paula Guimm·,res 

Ao meiu·tlia Pl'ocmJ.e.se il. chamada, a que 
respondem os ~rs. Paula. Guimarães, Olivei
ra. Figueirodo, Alenca.r Gnima.l'?ics, \Vandcr· 
ley de Mondonr;;L, .Joaquim Pires, Sá Peixoto, 
Aurelio Amorim, Christino Cruz, Thomaz 
Cavalcant-i, Frerlcrico Rorgcs, Eduardo Stu
dart, Seruio Salioya, Goncalo Souto, Fonseca 
e Silva, Walfrodo Leal, Affonso Costa, An· 
golo Noto. Eu:wbio de Andrade. Foli:;;bello 
Freire, Oliveira Valladio, Garcia Pires, 
Alvos Barbosa, Rodrigues Lima, PaPanhos 
Montonegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Horta, Galdino Loreto, Horcdiu. de Sá, Cor
rêa. Dutra, Irineu Machado, Belisario de 
Souza, Silva Castro, Bczamat, Laurindo 
Pitta, Pereira Lima., Mu.uriciu do Abreu, 
Carlos Teixeira BranJão, João Luiz, Carlos 
Peixoto Filho, Da.vld Campista, Bueno de 
Paiva, Ada.lberto Ferraz, Bernardes de l''a· 
ria, Antonio Zn.caria.'l, Lamounier Godofredo, 
Olegario Maciel, R.odolpho Paixão, Pa.dua 
Rezende, Galr.ão Cm•valha.l, Francisco Ro 
melro, Robon("as de Carvalho, Ferrmndo 
Prestes, Eloy Chaves, José Lobo, Leite de 
Souza, Pauhno Carlos, Candido Rodrigues, 
Azevedo Ma.rquos, Joaquim Teixeira Bra.n
dão, Bernardo Antonio, Costa. Netto, Aquino 
Ribeiro, Carloll Cava.lcanti, Paula. Ramos, 
Eliseu GuiJhel'me, Soares dos Santos, Germa.· 
D() Hasslocher, Cassía.no do Nascimento, 
Vespasia.no de Albuquerque, Diogo Fortuna 
.e Campos Oa.r1ier. 

Abre-ao a. soouã.o. 
E' lida e posta em discu~são a. acta. 

O Sr. Pa.u•anbos l\lontenegro 
(sobr-e a acta)-·0 Sr. Deputado Castro Re· 
helio pediu-me p&ra communica.r u. V, Ex,, 

Sr . Pr·esi<lento, que, u.chando-se enferíno e 
guardando o leito, tem po1• i:;so deixado do 
comp;ll·ccm· ;t algumas ~essões da Ca.mat•a., 
sendo provavel tlnc, dov1do ao mesmo mo· 
th'o, t::Ll f;tcto aiutla. so continue a dat' !lU· 
rante algnns dias . . 

O Sr. P1•esidente - A Camara. 
fica inteirada. 

O S1•. Sá P e ixoto (sob1·e aacla)
O Sr. Depuhdo Raymun(io Nery pediu,ma 
que cornmunicasse á Ca.ma.ra, que, por mo· 
tivo de molestio., tem deixado de compa.re
r.cr á Curnara para. t omar parte nos traba
lhos <la. presont~ sossfio. 

O Sr. Presidente- A Camara 
fica inteirada. 

Em :mguttla ú approvn.da a acta da sessão 
a.ntecodonte. 

Passa·sc ao expe!licntc. 

0 S-:. AlellCiu· GulUlal•ães (1~ 
S~:cn:tu.na) procudo <L leltul'D. do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Communioaçõos : 

Do Sr. Deputado Thomaz Accioly, de queJ 
devido á molestia., deixa de comparecei' 6 
pedindo 1 i cença. por alguns dias. - A' Com ... 
missão de Petições e Poderes. 

Do Sr. Deputado Eioy de Sauza., que de de
vido a domora. do vapor do Lloyd, ainda não 
poude seguir para t Jmar parto nos t ralla.· 
lhos legisla ti vos. -In toirada. 
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·SESSÃO EM 2~ DB ?tlAIO DE i904 

Ofllcio: 
Do Ministerio da Justiça c Nogocios Inte

riores. de 20 do eorrente. satisfazendo a re
quisição desta Camara no offieio n. 22, de 9 
de .janeiro uUimo.-A quem foz a. requisk·ão, 
(A' Commi.ssão de Ol)}'as Pohli~l\S e Coloni
zação.) 

Requerimento: 
De Josó Ferl'círa dos Santos, por sell pro

curado!', pwlindo pagamonto do quantia a 
que se julga com dil'eito e por sentença J)l.\.'S· 
sada. em julgado eonka lt Fazenda Naeiuna.l. 
-A' Conun.is'são do Orçamonto. 

Tolegra.~mn.: 

Mtwanhão, 20 do Maio de 1904.-St·. ~c
Cl'ot:l.l'io Camn.ra. Deputados-n.lo-Teuho a 
bont'a a.ccusal' recebida. e agt•a.deeor commu· 
11icacão me enviastes havcl' Mesa casa. ·mús
tl'e corpm·ação ficado assim constituida: 
Paula. Ouima~·ães, pt·csid>.nte; Oliveil'a Fi· 
gueíredo, 1° viee·presidsnto; Julio de Mel!o 
.2° vico·p:·esi.len~e; Alencar Guimarães 1~ 
Scerotal'io: Thoma~ Accioly, 2o Secreta.~·io ; 
Wandol'ley de Mendonça., 3° Secreta.rio e 
Joaquim Pires, 4" Socreta.l'io. 

Sauda.ções.-Collares Moreira, govcl•nador. 
- lntoü·a.da. . 

t~os nos terrenos de marinha. e nos mat·· 
~ma.es dos rios navegaveis o aos de que so 
tazom os na.vegavcis, domínio que a U.niíio 
pretende lhe pel'tcnça, om virtude de um 
argumento a co"tra.rio SBnsu tirado do ari 64 
da. C~nstttuição, sendo que, por outro lado, 
snrvrndo-se do mesmo argumento para o 
fina.l do citado artigo, os Estados ta.moom 
prct_!3ndcm para si. 

Na.;J ignoro, SJ•. Presi.lcnte- e enfrento 
a ditHculdadc - q110 nesta Ca.!a., em 1893, foi 
agitada. e,ta questão pelo pt•ojccto n. 66 D, 
<Jue, appl'ovado aflUÍ por gl'a.ndc maiorh~ u 
vota.do com pequenas emendas pelo Senado, 
em 1895, foi vetado pelo venerando Presi· 
dente da. Republlca, o DI". Prudente de Mo· 
ra.os, de sa.udostss\ma. mem-Jl'io.. (Apoiarlos.} 

Não me ontibia., :porém, esso véto pa.ra. o 
fim a que os meus collegail o eu tendemos, 
pol' motivos que posteriormente a.v.onta1•ei. 

Não tive tempo para reavivar a memoria., 
relendo os importantes discursos pronunciao
dos -em amb~s as Casas do Congresso sobre 
f!Ste ~ssumpto, :po1' occasião dos deba.tes do 
aUudi<lo projceto; mus tivo, felizmente, 
tempo pa1•a. 1•eler o brilhanl.issímo discurso 
gue na. sessã.o de 22 de sotemb1•o do 1900 pro· 

O. 8r. Pre~ldente-Esl;á 
Joítu1•a. do expediente. 

Tem a pl lavra o St'. Oliveil'a 
loOOO. . 

Hwiu nos ta. Ca.mara o illu.sb·e e operoao Depu
ta.do polo Espirilo Sa.nto, o Sr. Galuino Lo
rcro, ~tscu~so que, l;'ai•a. mim, esgotou a. 

finda. a ma.tcml. e Jámo.ts poder~ Bel' robatido com 
vantagem.! tão energtcos sã.o os seus argu· 

Figuei- meotos, tao bem eonduzldog são os princi· 
pios jurídicos com que os concatenou. 

O Sr.Ollvelra Figueiredo(·)
Sl'. Prcsidootc, encarregado pot' alD'uns col
lega.,s de subme;tor d. consideração d; V.Ex. o 
da. Casa uma. H!dica~ão, . peço licença. para., 
em termos cunctsos, JUStificai-a.. 

Oe_ntre os assumptos que, pot• sua impor
ta.ncl!", reclamam prompta. solução por parte 
do CUI1~1·esso, em beneftch:> do paiz e para 

·regularidade dos serviços pubttcos não é 
d.e, menor relevancia a ioterpretaçilo 'authcn
ttca, ou leglslattva, quanto ao disposto no 
art. 64 da Con.;tituíção Federal, o qual, 
ape~ar de seu preciso e claro texto, continua 
a na.~ o'bter a.cquiescencia geral, provocando 
co_n~1ctos lamenta.vais de pt·etenções a do· 
mtnlO entro os Governos Fodora.l o Est.a.
dua._es, em d~trimcnto de nossos cL'Odito:l de 
naça.o ~1·~ao1zada, perante o cstraugeit-o, o 
em praJutzo da. har~onia que deve exi3tir 
samp_ro ·entre os d1versos ramos do Podor 
Pubhc.>. 

81'. Presidente, ll força. eonfesssar que ele
pois d !l in:lopondenoi:J. do Bra.zil a.penas uma. 
lei de orçamento, a. de l83I, de 15 do novem
fti'o (e :l.S$ignaJo a coincideucla. da. data!), 
dotm•m'inou rou~to ds passagem, muito per
functm•ia.mcnte {( que o Govet•no concederia. 
para logradouros publicos os terrenos de ma
rinhas do Distl·icto Federal, então Município 
Ncu~ro », ~ontinua.ndo a pe1•tencer ao patrl
~on~u nn.c10na.l os terrenos situados nas pro· 
VIUClUS. 

A Çamara já -vê que rue refiro á aberta 
qu!.lstao sobre o dominío rla. União ou dos Es-

. Nada. mais h:t na. nossa legislação q!!e 
au•va de P?nto de p~l'tida. pa.1•a. a. crea.çao 
des~e hyb1'1do dorotmo sobro os terrenos de 
mal'inha.s. 

Com grande desembaraço, então explica
vel, porque as attribuiQões do P()der Ex· 
ecuti vo anteriores ao Aoto Addiciona.I se es
tendiam indiscrimilladamente por todo o 
rmpet•lo, as instru~es de 14 de novembro 
do 1832, a.1•t. 4° determinaram •quo serfa.m 
considerados te1•renos de marJnhas todos os 
que, banha.dos pQlas agua.s do mar ou dos 
rf.os na.vogavois, vão até ·a distancia de 15 
braças oravoiras peJa parte de terJ'S., eon
tu.d•J.S estas doado os pontos a que chega. o 
proa mar medlo de uwa. Junação». 
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o Ministro da Fazenda, nes-sas instruccões, 
conslderou-se h'Lbilitado para estabelecer 
qua:t era a extensão desses terrenos, sob1:c os 
quaes lígDiramente, como acabei ile di7.•3r, 
~e pronunciara a lei de 15 do novembro de 
1831. 

Dous annos depois, uma ontr<1. loi, ~ de 
n.83, dr;J 3 do outubro de 18:14, a.rt. 37 § 2~, 
determinou flUO estes 1;urrenos, quan_do 1n· 
tuu.dos no Mtwicipío Neutro, pa.ss<t.rJ ;tm a 
i~ertencer :l Gamttra. Municipal, IJUC cobra.ria-· 
os respectivos fóros, regafia quo a Joi. do 20 
do outubro de 1838, oo art. 9°, § 37, esten
·deu aos I:~oudomios, na sogt~intH disposlçào: 

«. Pertencem á. RecoHu. Gora.! do Impc· 
l"io: ·. :. os fórvs dos torreoo.:l do m'.~rinbas 
o la.utlcmios, excepto no município da. cidade 
do Rio do Janeiro.» 
· Pela loi n. 1.507, de 2() du setembro de 
1867, art. 39, o legislador entoodeu que po· 
dia a.inda. a mpliar á sua vontatle, com vor
uadoiro despotismo de sobora.nb, o dominio 
central dos torl'onos marginaos dos rios navc
ga.veis, e ~os de que 110 fa.zem os nuvegaveis 
na. distancw. do 15 metros pn.ra. cada lado. 

Isto foi ostabolocido com verdadeira alte
ração do disrosto a. respeito no Dil·eito Pu

"blico europeu ; pois que a pr-OIJI'la Iugla
t"erra., tão ciosa de suas prorogaH vas, em no
gocios rle sua marinh~,. d.ctermin1t om lei 
que domínio publico, no~ tm•renos das ma.r
goos dos rios oavegaveis, só se exerce quanto 
a~s quo recebem as a.gtias do mar. 

Entretanto,a. n.ossa alludith lei de 18137 foi 
ao pqnto de estender o domiuio puhlico á:~ 
ip~rgens dos r ios do íntei'iol', onde não ha 
ji_ossibilidade de cl1ogarem as aguas tlo mar 
é, alnllri. mais, ás dos atflnentos e coofh.J.entns 
desse3 mesmos i'ios ! · ' 
· AsSim', a. unica. conclusão a. tirae é que 
toda. a rMc flttvial do então Imperio estava 
~ujeita. a. essa. tlisposícã.o, varda.doira. t~bsor
çíio em projuízo de direitos mui respeita-
v~is . · 
·. Mas, porque todos estes princípios da le
gislação, que acal.Jo do Jombrar, sobre ter· 
t~nos de mariuha.s ~ Porque- o este ó o ar
g~ni~nto de quom os defende-a N~ção pre
éisa. desses terrenos tanto na costa mari· 
tima., como nas ft•ontcil•as tm:•restres ·para a 

· detesa nacional contra. a invasão do ini · mlgo. ··· · · · 
" ·y. E~ .. ~ê, Sr. pres~loate, quo esta dcfesn. 
nada. explica. em 1•elaçao a.os terrenos nwrgi· 
:iiaes do"s rios no íntnrior das então provili· 
ci~~~. porq~e a~i já. não se d;~va. a noceseidad«:~ 
de P.~àv~~tr a mq-asão, que, n. chegar ao in
terior, Ja é conquista. 
· Mas ~ta. razão de defesa. nacional serve 
paro oxplica.r a absorpção, visto como a. pri
meira coiJsa. que deveria. fazer um governo 

que qufzesse possuir t orrtorio patl). n. sua. 
ú.cfesr~. SBria conservai-o. 

Ent1•etanto, o que fez o Podet• .Logislativo 
de então ~ Den os tRl'renos do Jittorol do 
Município Noutl'o, nquelles em que, dad~ 
uma. emergcncia. qualqum· de aggressão, a 
defesa. poderia. toma.r os ma.is uecessarios o 
cffic<tzcs, á r cspcc1.iva Municipalidade, a (JUCID 
permittiu o af01•a.mento perpetuo e a co· 
b1•a.oça. do foros, c poste1·iormonte tarnuem 
a. do Ja.udomios . 

Assim, a lei cedeu o domínio direc.to á dita 
Municipalidade, quo, p f)r seu turno, trans
forilt a pat·te dcBse domiaio conhecida pelo 
titulo do dom tuio util aos seus foreiros. 

Posteriormente, e já. decorridos muitos 
annos, apoiando-se nos vordadeiros prinei
llios da direito veio a. lei n. 3.348, .de 20 de 
outubro de 1887, n.rt. 8o, n. 3, quo di!!poz : 
«<1 o Gvverno autot•izado a. trn.q~fer1r <lS ca
maras municipn.os o llireitQ do:~ terrenos 
a.ccrescidos aos da marinha.» . · 

Não se t•eferiu a. terrenos de marinhas 
porquo a. concessão já. estava. feita. á.S ca.
maras rounicipa.es, ap!')nq,s a estendeu pa.~·a. 
os terrenos accrescidos. · ' 

E mais: «A's crunaras municipaes das pro
víncias os terrenos de marinhas e accres-
aidos nos res pccti\ros municipiJs~. · · 

Dosdo cn~ão, senhores, o poder cel)tral 
ocdcu es~o pa.trimonie> naciona.lú.s municipa:
lida'.i.es ; dosdo ontão, não 1)1'~ m11js Uci to 
declarar quo oGov.n•no conservava ess~s tel·
ritorios para. sa!vaguarúa.t• os interesses de 
defesa, porque da posso dcllos abrira mão, 
afür<~.ndo-os porpotuamenta, vinculando-os a 
noyo proprie~a;l'io , pelo que elles não podiam 
mais prestar a utilidade de que se cogitava 
a&é então . 

Foi nnsLas condições que a Republica en
controu u. questão. 

Os tort•Juos de marinhas da. Ca.pii al Fe
tlora.I pa~~a.ram v. per tencel.' á. sua muniolpa.
lioiado, tanto para cobrança. úe fóros , !}orno 
para de laudarnios. Os ter1·enos de marinhas 
na.s J?l"ovincias po.ssar:.1.m ta.mbem a. perten
cer as mtmioipalida.tles dos Jt':sta.do~, tanto 
pa.ra. um, como para outro dos e.ll'ettos que 
ncal.Jo de onnumcrar. 

A prova de que a Republioa. encont1'0U o 
Governo central sem mais dominio sobr3 
ossM tei·renos, se encontra. no facto de sare m 
as munioipa.lidade'i! quem os dava em aforn.
mento perpetuo; ora, cs.sc direi to de aforar 
perpotwuncnto importa. no domínio directo 
pa.t·a. as municipalido.des. · 

Ninguom póde ceder o domiuio util sobre 
um immovel si não possue o direi to directo 
no tocante a este. O util é a secção do .di· 
recto. 

Dizem: as ca.mal'as munícipaes não tinbam 
dominio directo, pois que não podiam ven-
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del' os terrenos que a.foravam. E' cx::t.cto, 
ellàs não podiam venúer porque: 1•, não se 
vendo o que está aforado perpetuamente; 
2o, os bons pa.trimoniaes d!1 União, do Es· 
ta.do ou das municipalidades não são ven· 
da.vei- sinão por autol'ízaçiio dada om lei. 

Allega,-sa ainda : :.s municipalidades não 
tinllu.m direito de rehaver o domínio util no 
caso da commisso. Não é oxacto ; iinha.m, 
mas pat'l\ novo aforamento a terceiro. 

O SR. PAur.A RAMOS - V. Ex-. om seu 
discurso está fazendo uma distincçã.o l':J,rlir.al 
énb•e terrenos dovolutos de mí1rinhas. 

o SR. OLIYEUM FIGUt::nmno ~ Aindtt não 
cheguei lá.. 

Foi, pois, nestas condições qua a Ropu
blica. eocontrou a questão perfeitamente deli
mitada. O Imperio, do qua a Rcpublica foi suc
ceSBora, nã.o tinfla,na ooaa.si[o de se effoct\nl' 
a mudança da. fórma. de regimen, o mooot• 
dominio, nem sobre os terrenos uc marinha$ 
nem sobre O.S terrenos marginaes de rios UiJ.,: 
vegaveis ou susceptíveis de serem naveg;:l.(los. 

O que fez a Con~tituição Federal ~ 
Estabeleceu no seu u.r~. 64 ; 
«Fica. pertencendo s6mente ú. Unifí.o 

aquella porçã.a dA territaria que for inllis· 
Jlensa.vel par'n. dP.fAsa das fron tniT•:J.s, p:LI'a 
constrncção de forl;iflcações e outras mili
tares o estradas de fAno feile.raes. » 

Passou para os li:;tado3 tudo mais porque, 
segundo o art. 65, pet-toncem-lhes todos os 
poderes e direitos que lhes não fur nt1gado 
por cJa.usula expressa ou implicitammlL13 
contida. n~s clausulas expressas diL musrua 
Constituição. 

Ora, si o al't. 05 é tã.o claro, si nito eocotl· 
tramos em todos os outros artigo;;~ da Consti
tuição uma. só disposição, uma.- simples pa
laVl'a que conceda ao Governo Federal, á. 
União, o domínio dos to1•renos de marinhas ; 
si, por outro lado, não ha. clausula. impllcita 
4a. mesma Constituição que fnço. repugnar a 
attribuição desse domini.o aos Ef!ta.do:J, !le
gue-se que olle é 1nteü·amente dos ditos Es-
t~4os. · 

O Sa. PAuu RA.Mos-Não apoiado. 

0 Sa, OLIVEIRA. FIGUEIREDO - Si osta. COll· 
clusão não ó lvgica, si este al'guraanto uão é 
de força., não sei do que argumento se po.~sa. 
lançar mão para ana.lysa.r o art. 0<1. 

0 SR. PAULA RAMOS-Dos mesmos de quo 
lancei mão. 

0 Sft, ÜLIVEIR.A. FIGUEIREDO - Os argu• 
mBntos a conh·ari•J censu de que Ja.nçara.m 
Wã.o o nobra Dapulatlo o QS q~e o acampa.· 
nbam, Sli!.lfà.voraveis (!. nós outros, pol'que 
pela lei só pertence :1 Uniã:o a fo.ü:a neces-

VDI. ~~ 

saria. para a. conl':ltrucgã.o de a.rsena.es c obras 
da dofesa. 

O SR. PAur.A RA11ros- Não apoiado; sus· 
tent.o quo os a.ldeia.mentos do indios por
tcncmn á União. 

O SR. 0LIY~IRA FIGUBIR.EDo-l\It\S é V, Ex, 
e uão 6 o a.rt. 64. 

OSR. PAUI.A RAMOS-E' do :~rt. 64, por• 
que isso não é tnneno devoluta , o V. Ex. , 
como nin{!'uem, tem autoridarlé pitra. revoga.1• 
o clispositi :o da. lei do 1850. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-NãO fa.ço cn,. 
bet.Ia.I do terras devolutn,s quo pertencem lll'i · 
vativamente ao Estado. 

Sobrll estas, a Iottra. da Constituiciio é tão 
úlo.ra. que não n-dmitto interpretação. O qne 
(~ cla.l'o não so demonstra.. A este I',JSOeito 
não ha. duvida., á vista do texto expie~so, 
p~ttmte, do art. 61 : lL'l tonn.~ dcvohlt·1s 
pertencem ao Estndo - mas ... 

0 Sn. PAULA RAMOS-8alvo.,, 
0 SR. OLIVEIRA l<'IGUEIREDO-:- Si terrenos 

de ma.I·inhas estão comprehendidos na clas8e 
terras rhwolutn.s. ê outra questão, na qual 
não prclcisoab~olutamonte entl'a.r. Para. mim 
são, porque o são to.ias que não estão 
occupadas. 

o SR. PAULA RA11IOs-Nã.o apoiado. A lol 
de 1850 di~; que podem cstal' oecupadas. 

O SR. OLIVEIRAFJGUEIREDo-Illegn.Imento, 
e é o mesmo que n1ío estar. 

0 SR. PAULA RAMOS d ii. um apG.rto, 
O SR. ÜLlVEIRA FmuEmrmo-Nã.o me posso 

referir a. abu:~us, o no sentido J.o nobl'a Oepu
tado ohog<~-so a. dizer que na. nação não ha. 
quasi. tel'râs devolutas, porque as proprias 
mo..tt:.ts virgens ;>ão occ upad<~::l pelo gentio sel
vagem. 

O .nobre Depuktdo ha. do chegar a esta 
conclusão. 

o Sa. PAULA RA.11ms-Perdão . 
O SR. OLtvEzaA. F IGUErarmo -Não entro, 

por6m, nes8a. questií.o, que é Í[]utll. · 
O SR. P,tULA RAMos-E' cssJncial. 
O Sa. OLIVEIRA FwuEmEno - Tudo que 

não está na ultima. part e do art. 64 pa.ra a 
federaÇão, pertom::e aos Es~a.dos. Isto está 
ev idonte, pot•que o pensa.meoto pl'incipal da. 
Constituição foi cr~ar Estados autonomos, 
senhores d~ seus bens, propt•iedades e terri
torios, e só por excepção tirou·lbes as terras 
precisas para a defesa' naciona.l,. Quando essn. 
faixt~ de tert•eno nào for necossaria á defesa. 
da Nação, então pm• tence a.os Esta.dos. 

O SR. PAULA RA.Mo.S-Esse m•gumento me 
serve muito, 
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o S!t. or.rvEJUA FIGUJ~IRBDO- Dou-o do 
proson to a. V • Ex ; 

O Sn. PAULA RA)WS-Já. estabnloceu CJlW os 
tel'l'unos de mal'inhas são consitl.orados fron
teiras marítimas. 

O SR. Or.tVEIR.\ FIGUEIJtJmo-E' Uffi(l. ex
tensão enot•me, do Amazona~ ao Prata, no 
litiora.l, de B3 melros de lcLrgni'n, n. p!u·th• do 
prc<\mar. Pois bom, r1no foz o lrnpcl'io n 
de}lúiS a RopubUcu. tlestas tm'ras 1 Abriu mã.o 
dclla.s. 

O Sn. PAIJI,A RAM0:5-Posso t•csponúcl': do 
mosmo modo 1>01' fJUO Pl'•JCOtl:m com as fl•on-
tnil·as. · 

o SR. Or.n·F.mA FrcaamtEoo - Dcll·as gra
tuitamonto. 

O Sn. PAuL.~ JlA.lJOS- Sim, senhor. 
0 SR. OUYElll:\. FIGUEJnJWO - Qnaoto ás 

marinhas cedeu-as aos municípios; tanto em 
um como no outro caso, cedeu-as por não 
pt•cci~ar ma.i:~ das mesmas terras par<i a. tlc
r~sn. na.cional. 

Si viesse ou vier a precisa.r p:tra ta.! fim, 
tcml o t·ccurso lia. dcsa.propl'iar:ã.o por neces
sidade fJHblica, intlemniz:Ludo os sous pJssui· 
dores chs bmnfcitot'ias existentes. 

O SR. PAULA flAlllos- E atú em terrenos 
particul~res. 

O SR. ÜJ.tVF.mA Fwurmumo - Logo, não 
Jlc:t privado do uso destes terrenos que são 
adquiridos para <\ defesa. em c:1so do neces. 
sidn.dc publica., obrigado o Governo a imle. 
mnizar o possuidoP, seja pr•oJwietm•io, oc
cupante logitimo ou quem for. 

O Sn. PAULA. RAl\IOS - Ainda hoje isto 
se faz. 

O Sa. ÜLIVI~IRA. lhGVImtEDO - E' qua o 
Governo abriu mão destas fJ•ontciras mari
tima.s, como cha.mD. o nohtc Deputado, entre
gando-as aos 1mrLiculares, QUe alli ficam 
perpetuamente vinculados a ellas. 

Senhorr,s, ú !lxacto que o venerando Pm
sidento da Itepublica. vetou o projecto de 
lei, pnssadu no Sí'na.rlo em l8Y6, iniciado 
nestü. Casa fliD 1893 ; ú ex:l.Cto ClllO a:~te veto 
foia.cc.eito _in<~irec~;~mentê ne3ta. Cama.rn por 
granrlu mawria,po!s q ua com eUa. ropelliu o 
projecto vo~ado, mas deva pond~rar á Ca.· 
mara. _que o PI'ojccto era. comptcxu: com· 
prchcndia dispo:sições sobre terrenos do 
m:ll'inhas, sobre terrenos das fronteiras o 
sobra torronos marginaes ás estradas do 
ferro estrategicas, o que o Governo no seu 
voto considerou uma rcstricção no do
minío nacional, dado pelo citado mt. 04 
da Constituição. 

Isto ou considero, na. verdado. inconstitu
cion~I, mas em saotido opposto ao do v<.~to 

porque nós não podíamos dar ao patrimonio 
nacional dotaçõos do dos Estados, mais do 
que lhe deu a Constituição, isto é, tão sú
lLCn~o o tet·reno necessario para. a cnn· 
»trucção e exploração das estradas do ferro, 
e não mais uma. margem de 15 metros para 
cada. lado. 

O Sn.. PA.UI,A RAMos- O nobre Deputado 
,julga. qne o Govm·no só tem direito n. dos· 
u.propriar unicamente os tel't'enos nccos
sa.l'los ao la.nça.mento dos trilllos ? E' prin
ciplo gci'al de cons ~rn!!ç.Í.o úe ostrada d!! 
l'crl'O, 

o Sn.. OJ,IYEmA FIGUEm&no - Ma.s, sendo 
comploxo o projecto, 1-opugnanclo a muitos 
a!gurna.s olansu(as sobroos quaes o voto tinha 
feito rcfcroncia.s, Cl'a. muUo natu1•al que a 
Cama.ra. pt·ocnrasse refot•ma.t· este projeeto 
par,'t da.t•Iogar a um outro de melhor cUil.bo
l'ação. 

Ist!l quanto ao valor moral. QuantO ao 
mlur constauciooal é perfeitamente licito 
renoval' nm )Jrojo~to vetado, comtanto que o 
novo projooto sP.ja apresentado na sessão se
guinte á do voto. 

Dt,sappamc<', portt~.nto, a observação sobre 
o ell'eito moral do veto, tanto ma.is qua.nt.>, 
além do ser sobt·u mu.teria.s dive1•sas, que o 
pt•ojecto cuu~inha., fni dado em uma. épocl:l. de 
reacçâo contra o que se suppunha tet• sido 
disperdioio das rendas gemes em proveito 
(lal! estaduae;.; ! 

O SR. PAuLA R.Aums- O meu voto não 
significou isto. 

0 SR. ÜLlVEIRI\ FIGUEiltEDO-Prcsupposto 
de totlo o })onto falso, porque os Estados, 
ahi ost.ão l'odan.dos do diUlculdadoo, atr:wos· 
sando quadra bem cl'itioa , u.o p:\sso que a 
Uni~o vô ontra.l.' para. a.s a.t•ca.8 do Thesouro, 
qu(} estão choin.t>, renda.s avultadas. 

A opioião então col·rcn te era. de que a, 
União tinha. sido muito desfalcada. em sous 
recursos pela discl·iluinü.Qão das rendas pu· 
blicas entre olla e os Estados. Hoje já. não 
haquem de boa fé nu tm. os~a convicção. 

Passada a l'Cacção, verific:\llo qne não pro· 
cedi<1 a censura, tendo caminhado o estudo 
do direito constitucional para novos hori· 
zontes; hojo, omllm, eu acredito quo sei'Ül. 
impossiwl ql\(~ o Chefe do Estado se pl'O· 
nunciasse do modo por que se p l'ontmciou 
naquella. época. 

Ernftm, sonhores é fundudo nesLa.s obser
vaçõ.:~s quo uós, alguns Dopu.tados, eompe
netr[l.dos de que a medida. é ünminente • • . 

0 SR. PAULA RAMOS- Apoiado. 
0 SR. ÜLIVEIHA FIGUElltEVO ... - qUO a SUa 

n13ooss\<iade 1:0 faz. sentir por todo o modo.,. 
0 SR. PAULA RAliiOS- ApoitWOt 



Cilmara dos Depctados . lm~esso em 2510512015 00:26- Pàglna 6 de 10 

SESSÃO KM 23 PE MAIO DE 190~ 

0 Sa. OLIVEIRA FIGUEIREDO-••• que as 
questões, os conflictos e prctenções, entre o 
Govet•no Fcdoral o cs govornos esta.duaes 
j :i, chega.t•am ti. téla. jtt~iciaria. com g1•nn~e 
pl'ojnizo para n. hitrmoma dos poE-el'CS,. ~i. o 
necessaria para que a, communhn.o pohttca 
não venha. soffl'er ... 

0 SR. llF.WlAniO DE SOUZA-Apoiado. 
O Sn. Or.IVP.IRA Fwu&mtmo-.. . conven· 

cidos aimlo. IJUO no c:;lra.ngeh·o o conheci· 
Jnento destas nossas disscnsiies produ;r, }Hl'a a 
nossa. reputação politícu. o mal ~e pa.~s:mno~ 
pol' noção u.!.ndn. som oPgantzaçao sérra ••• 

O Sn. PAUt.A ltAMOS -- V . Ex., pelos 
sous conhecimento;; d~ historia, dovo snhcr 
(j iiC a.tl'ictos itlonticos so cloram ent1•o n 
Fmnca c a. Itali:\ sohru tm•t•enos m:tritirno.'l . 

o SR. OJ.I'·"'mA FJGUEtnF:M- •. _ foí que 
nós re-.~lvemos npreseota.r t1. sc;!'ni!lte indi
ca.ç.i.o., que ~mbmetto ao o.:;clar<'lei,Jo jnizo da 
C.amara. (V}. 

O SR. P.\t'L~ R.-\)10,;- Perfoít:unentu. 
O Sct. 0LL\' EIR.\. Fwu~:mzwo- Não solid· 

tnmos decisão noste 011 aquollo sentido ; 
pedimos a.peuas á illustra.1ln. cJormnis~ão que, 
illuminu.udo-sc, pondorauuo bem, o S<ih1·o o 
ulc;wce dos urtigos constltucionaes o com n. 
sua iHustraçúo jurídica tüo provada., r esolva 
com toda a medita~:ão t~olJre u. merJidn. que 
maia convém pai'iL reparar os . males pre
sentes e para n. fiel uiJ36l'V!tncia <los pl'eccitos 
constitucionaos. (Muito bem; mt~ito bem . 
0 OJ•adD)' e COH1J)1"imcmtaC{O jlOI' 1iH~ieOS (/c 
seus co/legas.) 

Vem á. Mesa., é lida. e euvia.tlu. tí. Co1umissã.o 
de Constituiçã.o, f~egi:slaç~o <l .J u.-;ti ~;a. n, SC· 
gnin!.t} 

lNDICAÇAO 

Indicamos qllc u. Commissão de Oonsti· 
tuiçã.u, Legis la.';iio e Justiça, attcndendl) ás 
disposições dos a1•ts . 34, n. :!9, M e 65, n. 2, 
da Constituição l<'edcral, mn[ta sou p:.trecer u. 
ros}leito do llominio l~ que estão sujeitos os 
torl'Emus de Ularinhas, e ru:.trgioacs dos I'io~ 
navegaveis o dos tle que sa lazem os na.
vegavcis. 

Sala elas scs:.ões, 23 de maio de 1904.
Mt!u,·icio de Ab1·eu.-Alúvrlo lJazmnat .-Oli· 
1lei ra Figuci1·edo .-Cados 1.'ei:tJei1"ll Brartdúo. 
-Laurindo Pi!la.-llernardo ll01·ta. - .Silva 
Cash·o.- Sti Peixoto.- Edtwrdo S tudm·t.
Gor.çt~.lo So-uto.- Aw·eUo Amorim.- Cl"U1Jella 
Vt:'t1alcanti ,- Bclifm•io da Sou:;o. ,- Pc1·eíra 
L: ma .-Joüo Baptista . • 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Hosa.rmah do Oliveira, Innio do Brazíl José 
EusebiQ, Ut•IH\no Santos, Luiz Domi~gues, 

Bezerril FontenellA, João Lopes, Abdon Mi
Ja.nez. Pm·cir<\ Reis, PMeira de Lyra., João 
Vieira, Esmc!'a.lJino Bantleira., Epaminondas 
Gracindo, Arroxella.s Galvã.o, Rodrigues 
Doria., Domingos Guima.rãe~. Neiva., Vorgne 
do Abreu , Augusto elo Froitas, Eduarclo R.a.
ruos, Mello Mattos, Nelson de Vasconcellos, 
Bulhões Ma,rcial, August•l do Vasconcellos, 
Stl Froiro, João Baptista., Crnvello Caval· 
canti, Fríl.ncisco · nerna.ndino, Sabiuo Bar
roso, Fnrroi1•a. Rra.ga, Iformcnegildo <lo Mo· 
raos, nencdicto do Souza, Jamos Dar~y e 
Alfl'edo Ya.rela. 

Deixam de comparecer com !la.usa partici
pado. os Srs. Thomn Accioly, Eugenio Tou~ 
I'inho, Antllcro Botelho, Ra.ymundo Nory, 
ArLhur Lemos, Carlos de Novacs, Antonio 
Ra!ito.s, RodrigutJ.~ Fornt\ndos, Guedelha Mou· 
riio,Raymuw.lo Arthur, Anisio de Abreu, 
João Gayoso, Francisco Sá. Eloy de Souza, 
T1·indatte, Bricio Filho, CorneUo da Fonseca. 
Raymuntl" do Miranda, Jovioiano de C&r
\·alllo, L\!OVigildo Filguciras, Cash'o ne
heUo, Bulclio Viauaa, Fellx Gaspar, satyro 
Dias, T~>loníino •lo;; S:~nto:;, Marcoliao Moura, 
O.>cat• Godoy, Fitlclis Alves, Galvão Baptista, 
.Julio S(.(n lu$, r~rancisco Veiga., Bernardo 
Montch•o, Gnstão da Cunha, Ribeiro Jun· 
queira, Astolpho Outra, Pcnido l!'ilbo, Loo
:!el l."ilho,Henrique Salles, Carlos ottoni, Ma
noel l~ul!{encio, Nugueil·a, Lindolpho Cae
ti!.no, \Vencesláo Hr<Lz, Moreira da Silva, 
Jr.suino Cardoso, Valois de Castro, Costa. 
Junior, Al'no!pho AZQVedo, Rodolpho Mi
ranJLt, Candido de Abreu, Abdon Baptista, 
Barbosa Lima c Angelo Pinheiro. 

E sem causa os Sr.s. Eoéas Ma.rtios, Pag.. 
so:-s Míre.nda, Rogerio de Miranda, Dias 
Vic~ü·a., Vargilio Erigido, Pa.ula e Silva, 
Teíxoit·u. da Sá, Celso <\c Souza., Jose M<'r· 
co !lia o, Mala.quio.s Gonça.l ves, Moreira Al
ves, Estacio Coimbra, P~dro Pernambuco, 
Elpidio Figueiredo, Arthur Orlando, Tosta, 
Pinto Dantas, Morell'<4 Gomes, José Mon• 
jGrdim, Americo do Albuquerque, .F;rico 
Codho, Henrique Borgas, Paulioo do Souza., 
Vil•iato Moscarenhaa, Estcv1í.o Lobo, José 
Bonifacio. carneir.1 do Rezende, Jollo Lltiz 
Alvos, cn.mlllo Soares Filho, Céllogeras, Car
Vê•lllú Britw, Bernn.rdo de Campos, Dumío
gues de Castro, Ama.ra.l Casar, Francisco 
l\lalta, Alvaro de Carvalho, Lindolpho Serra.. 
Juvenal Miller, Ma.rçal Escobar, Victorino 
Monteiro, Domingos Mascarenhas e Homem 
de Carvalho, 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Prceddente-Não havendo 
aioda numero para. a votaçfío d 11S matarias, 
cuja discussão ficou encerrada, passa-se á ma· 
t<:n·ia. am discussão. 
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E' annuncia,.da. a 1" diEJcnssão do pmjecto 
A. 190, de 1903, obrigando os administra.dm:ns 
do otf1c.ina.~ da typogx·aphin., líth• gra.ph1a, 
~t~., da. Gapita.l o dos I~st~dos a reme~terem 
á. Bibliothec.a. Nacio~al oxomplu.res das ob1•as 
qu_e exeouta.rem. 

Ninguom ]>edindo a pala.vrn., é onccrr~du. n. 
discussão o adiu.dn. a. votação. 

E' annuociada a 2"" discnssao dr> projecto 
n. 334, de 1903, l'cforma.ndo o Regimento in
terno da Ca.mat•a úos Deputados. 

O t!!h.•. Pl"e~illent.e-Devo declarar 
á C~"$\ll'a. que o projecto, nas suas (~Í~poo.i
iõos preliminares, que coosti~\H\ID o tl~nlo ~, 
nada. ma.is fez do que consolidar os dispor:n
tivos da. ConsLituiçã.o. Ha., porém, nesse U
tulo, o pa.1·~graphu uuico do arL lS, que von 
submetter a considemçã.o 1lus Srs. Depu
to.dos. e qQ.cdiz o srwuinte: 

« O subsidio sertí. d'ovido ao Deputado Lh
pois da posse do manda. to, sendo [L <t.iurl3. de 
c:usta. po.ga a tgdos os que p<~l'U. cllu. tiverem 
verba. ui!. lei, indopcndcuto de <Wcriguação 
sobre o setl domicilio no intcrv<~.llo uas 
acssõcs». 
· Estd. em díscuss·'o. (Pausa). 

Si não ha. quem peça. u. pul<n'ra, encerro a 
.discussão. (Pausa). 

Es~â oncerra.da.. 
Entra em discussão o -Titulo 2. • 
São successi va.montc som dcba.tc cnoor

l't~,dos os a.Pt.s. 14 o 15. 
B' annunciadn a discussão do snguittte ar-

tigo ; · 
Art. IG. Fm•ma.da assim a 1\Ies<t, cn,dá um 

dos Do;putado~ en~rega1·á :w Pr·esühnte o seu 
diploma, e um dos Secret.;trios fará a l'elaqfto 
riomíua.l dos ap1·csrmtado~ . 

.pa.ragmpho uni co. En ,;endel'·se-ha. por (li· 
ploma o título ou d.oc11mento quo como tu! 
for dellniuo pela. lei eleitul'al vigentu ao 
tempo em que· se procoJ.ou i.L eleiçfio p~u·:~ a 
nqva.legisla.tur•a. 

O Sr. ~Wpnlilo Co!!!ta- Peço a. 
palavr~. 

O Sr. Presidente- Tem a. :paliWl'a. 
o Sr. Deput~do Alfo-nso Costa. 

O 8~· . Jl}.fl"onli!'o Costa.(·)-Sr, Prc· 
sidont~. uma vez que a hunl'ad<~ ComrniSl>fiO 
de Policia. foi u. primeira. a declal'[l.l', no 
lumhioso pa.•·ccm· com quo encetou as con
aideraç.õcs de n.preseutt\ç'ã.o da reforma do 
Regimento qpe osta.mos discutindo, qur: lhe 
serin. agradavel n.~:ceita. l' us ponderações (ie 
qua.J9.qer Dep!J.~a.du, c <J.S eiu;:nde~s que a 
:prá.tw~ tivessl} ensinado sm·em u~eis, eu me 

:mimo n. fazm• em ra.piuos t raços a justitl
ca.cão de umu. amc:mda ao pa.ragrapho unico 
tlo ;•rtigo cnja discussão V. E li:. acaba. do 
annnnceir. 

fliz o art. 16, })aragra.pho unico: « En
íenuer-s~·ha. por diplom:~ o titulG on do
cumento que como tal fDt• rlefinitlo 1)ala Joi 
eleitoral vigente ao t empo em que se pm
codrm ;t, eletçio para a n0Ya Iegislatu.·n. >~. 

O velho Regimon Lu, Sr. Presidente, não o 
q11o est<i em vigor, mas o anh(WiOl' a cllo, 
náo se r.:fcri<L li interpretação que se doYc· 
l'Í<L da.t' aos diplomas apresentados pel.os ca.n
uidat ... s no começo do C<~da leg:slatut·a. 

Da.lti sllrgin11n duv idas a di!Iiculdade3, que 
a Cummissiio de PoHci:~ ele ontã.o julguu con
vonicnto rmnovm•, a.pr·esent:.tndo um11 H
geit•a definição do que (;e deveria. entonrh•.t• 
por djploma na.s sessões pl'OpaPn.toJ•i~s •.. 

A Ca.mar(l, deve lcmbt•aNJ.e quo <l rcfónna. 
foi votada, não .sn fh zeotlo espera!' os se11s 
I'CSUit.afloS. 

HujB, porém, St·. Presi(lente, na. reformH. 
que ;L honraria Commissio de Policia JWO
põe o parag-r;Lpho nnico diz vagttmen&e: gu
r.rondor-se·lw. pot' di ploma o titulo ou do
CUffiM!lto que como tnl fàt• defin ido pela !oi 
eleitoral Yil{ente ao tempo om quo ae pro
cedeu á eh,iç:lo pa.r:t CL nova legislatm'a.». 

Penso, S1•. Presitlento, e penso J?Or qua 
em nenhum dos projcctos discutidos u.quj e 
q UP f o P<~m pa1•n. o ~<ma.d~, se rlotí n i u o quo 
to.ssG diploma.--pensa quu no Regimento rio· 
vmn.LIS d ·n• uma idúa. oxacta <lo q11n SE) dnvo 
enr.endnl' como taJ, a.ft.m de {Witat' diffil}nl· 
d;~rlt~S futumg. · 

A meu ver o .:~.rtigo ficar ia. melhor assim 
reJ.ígirlo : 

« t~nr.eoder-sc -h3. por diploma. o titulo ou 
documento assígn Ldo pela ma.ioria dq.:3 juntas 
apuradoras cunstituirlas de n.ccordu com as 
dispo~íçõcs dtt lei eleitoml -v ig ente ao t empo 
em qu.} so ti VCI' procerlido â eleiçfí,o». 

Bom se vG, Sr, Presillonte, quq a primeít'J. 
vist;t não se pólio tei' lllJl criterlo segut~o 
pat•a de~er;nin:~r que oste 011 ~quelle é o d i
plonw. legitimo ; nus. em t.oc.ia~ :.~,s operaç.ões 
de o.\lpil'ito, C{)mo em t orla.s· a~ oper1.1.ções mn.· 
todaes, devemos te!' como ponto de partida. 
aqnH!o que nos pa1•ocer ma.i.; !'a.zoavel , e no 
caso, o mal<~ r:tz<Javel é jus ~amente qJJe so 
CJnsidere dipio:na legitimo o quo fur cxpo· 
c.litlo pJla. mairwiLL lliL junta... · · 

O SR. ALKNCAlt GuntõiÜES - O diploma. 
sOPá de fi 11id o m~ te i oleitol'<l.l. • . · 

O SR. AFFüNS:.~ CosTA. - 0 honrado co)l<;>ga., 
que neste momento me ap<LI't i<L, deve soro
COl'!hLr quo ll\}S~a Ca.sa t1•ausitn.ram c1ifl'Bmn
L9s lJl'ojecLos de reJiJrma. e!nitoral n em 
nenhum dolles •.. 
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SESSÃO El\I 23 DE MAÍO DE 1904 

o Sa. ALENCAR GUTl!IA.RÃ!i:s -Mas deve 
am· definido na lei eleitoral. 

0 SR. AFFONSO COST.A. - 0 meu fim, pois, 
é pl'eencher essa lacuna, ê evita.1· futura~ 
dílllcultlades no :·econhccimento tle potleres. 

Passo ós mãos de V.Ex.u. emenda. conven· 
ci!lo de que a illustre Commissão de Potlcia 
a tomará na. devida cunsideração, o cha.nio 
pu.t•a, ella. o esclarecido juizo da, Cama1'a. 
rMttUo õeu~; muito bem.) 

Vem á. Mesa., é HJa., a.poía.tla. c posta con
junctamente em discns:;;ão a soguit1 to 

BMENllA. 

.lia projer.;lo ?t. s:u, de 190/J 

O pai't\gl'apho unico do art. 16 t•cdija-se 
as3im : 

gntendel'· se-ha. pot' diploma o w.ulo ou 
documento a;stlignado po1a. mniol'Ía das jurüa.s 
t~.pm-adoras, constituidas de a.ccor•do cum a 
disposição ·da lei cleitm·a! vigente M tempo 
em quo se tivé1' proceditl.o a eleição. 

SuJa das ses,:;õos, 23 de maio da 1901. -
AffonllD Costa. 

Niuguorn mais pedindo o. pala. v r· a, é encer
rada a. discussão do art. 16. 

- JÇ annunc]adu. a. discussã.o do seguinte ar· 
tigo: 

Al't. 17. ltcuriidos os diplomas •. e Ol'gani· 
zada. u rei ação de que ti' a tà o ttri1go ante. 
rlor, o PresidentB nornGal'á umâ Ct}lllmíssão 
lle cinc'o membros; a. qual, no prü.ZO m:~ximo 
de cinco tli<J.s, á. vist<J. dos uiplomas, acta.s 
nloitora.es, protestos, reclama~·óes ou rep: e· 
se·nt.açõas. que furem presentes á Mesa. ou a. 
mc~ma Commís5ii.o, organizará. duas listas : 
umu. dos Deptttados legalmente diplomado:s, 
quer polo Dlstricto Federal, quer pelos Esta· 
dos, enumcl'a.D.do as contestações que tenham 
shlo apresoiHttcltts ; o ontrn. daquolles cujos 
tllpluma~ não revestirem as condições loga.c::l. 
. § l." Approvádus _pél:t Caruaru. a.s duas 

h:;tas d<t Com_missã.o, median&o votnçã.u na. 
q mtl só tom,~ .... v l.J~Lrte os Depu tá.dos legiti
ma~cnto drplomados, e incluidos na pri
mmNt dn.qucllas listas, ~OI·ã.o dontro elles 
t.i1·arlas â. soJ?to cinco commissõos de oínoo 
membros C'l.d<L uma. 
. § 2 . 0 Estas commissucs nomen.rão déntre 

~~ un~ p~esídén to pa1'a dií-igir os tt·alJa.llws- e 
uJstrriJuu· o~ paj)eis t•o!a.tlvos a cada Estado 
ou ao Distrilno l•'edero.l c funccion:t.rào aõé o 
fi11_1 da pduwir;.t sossão da. legisJ <~tura. 

:3 3.~ Nenhum Deputado podérã funccional' 
e~u comll!is~ão á. qual iucumba. o wquel'ito 
tla.~ e!etçoas do Estado POl" onde houver· sido 
clntto. Assim ümbem so n·ntond•w:t com o:'! 
.roprescüta.moa do Disti'icto l~cde1·~i, 

Na hypotheso moncionn.dn., bem comb nàs 
vagas on impaclímen.to de qua.lquer natureza 
dos membros das referidas commissões a, 
substituição se fará por so1'teio. ' 

O S•·· Aft"onso Costa(')- Sr. 
Pt·e~i ·lento. não me tome a. Cil.mara. {>or 11m 
impet·tinontc; a discussão abriu·so e ella. não 
tem u 11 ti' o fim si não usto. 

O art. 17, a.meu ver, carece ta.mbem da 
umu. rectificação, na. sua parte final. 

Dhpõa este artigo ~ 

«Reunida. a. Mesa. provisol'ia, serão roeu 
bidus os dil'lomal:l. de accordo com o artigo 
antrn·ior e a. commi!ssã.o dos Cinco, nomea.dào 
pelo PrHsiJonte, organizará du:4s listas: umà 
dos candirla.tos que apresentarem diplomas 
lcgn.lmentc e:s:pedidos o outra ~os Deputados 
que apenas se apresentarem eomó co'nte5tll.n· 
tes, ou apresentarem diplomas que não 
tenham sido, a. criterio ela Mesu., de a.ccordo 
com <1 disposição regimental, considera-dos 
legitimas.» 

Mas, S1·. Presidente, o artigo nã.o ii'izou 
bem um ponto, que é capital. . 

Es:oa Commissão não deve ter o direito da 
en ~l'a.r na a.naly&e úas contestações ou }lro· 
tastos, que (orem presentes á. Mesa, porque, 
si o tiver, Lm·emos os candidatos sujeitos a. 
duas vorificações: uma. realizada pela Com~ 
missii.o dos Cinco e outra pelas oommissoos 
pu.rciaes. 

Fot>mulantlo a minha emenda, tenho em 
vist<L escli.LI'ecer este p(}nto. 

A Uommissã.o orga.nizarâ. duas listás : u·ma. 
do.s diplomas legalmente expedidos, $6m 
poder julgar do merito das contestações 011 
dos protcs .os que lha forem apresentados, 
VISGU que esses protsstos e ésl:;as cont estaçÕeS 
:;,ó poderão ser deviJamente apreciados pelas 
commissões parciaes, o out ra. da.quolles cujos 
divlomas nào resvesti reni as ooilsidórações 
leg<\es . (Mui to bem .• ) 

Vem ú Mesa., é lida, n.poiada. o post(l. êon
juntauientu olll discussão a seguinte 

EMENDA 

Ja 1n·ojecto t~. 334, de 1903 

o ;u·t. 17 redi.ia·se assim : 
Reunidos os diplomas e organizada. o. ró

laÇão de que trõ.i.ta. o ai'tigo an.tériór, o pi.'esi· 
rlento nllmeará. úina. comrrús.são do cinéo 
membros, a qual, no prazó maX:iilio do cinco 
tl.iCls, á. vista. dos di[Jlomilll, actos elehtn;aes, 
protestos, reclamações ou representiló(Jês di· 
rigiua.s á. Me.sa, ou á mesma. Cónúriissão, Ol'· 
gamzu.rá. duas listas: uma dos Deput:;ld()s fe· 
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galmente diplomados, na. fór·ma do artigo 
antecedente, paeagrapho unico, quor pelo 
Dietricto Federal, q um• pelos Estados, não 
podendo Julgar do merocimento das contos
hções ou protes~o!'! feitos a. cada diploma; c 
outra daquelles cujos diplomtLS não revesti
rem as condições legaes. 

Sala. das sessões, 23 de maio do l9rH.
Affonso Costa. 

Ningumn mais pedindo a. paJav1•a, é cn
C:!rrada. a discussão do arL 17. 

São succeSI:'ivamente sem delmte encet•t•n.
dos os arts, 18, 10, 20, 21, 2~. 23, 2,1, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, ~l, 32, 33, ;34, 35, 3G, 37,:18, 
30, 40, 41, 42, 4:~, 4'1, ,15, 46, 47, '18, 4U, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5'J, GO. 61, 62, 
63, 6t, 65, G6, 67, 68, 61J, 70, 7l, 7:}, 73, 7'1, 
75, 76, 77, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84 o 85. 

Jt;' annunciada a. discussão do seguinte 
artigo: 

A1·t. 8i':i. Os l'equel'imcntos, pat•a. q uc pos
sam ser admittidos, necessitam úo a.poh\
mento de cinco Deputados, pelo menos, o 
nã.o havendo quem po~a u. palavra sobro a 
·sua ma.tería, sel'ã') postos a votação; no caso 
contrario, soríío discutidos na primeira hora 
da sessão $Ubsequcnte, si nesta, n"iio houver 
oradores inscriptos, e, dada r.ssa bypothcso, 
na da quo se seguir, de prefet·encia a out.rn.s 
q ua.esquer assumptos. 

Quando, porém, forem diversos os t•cque
rimentos nestas condições, regular-sG-ila a. 
preferencia na. discussão pola. ordom da. re
spectiva. aprcsontaçao. 

O Sr. Afl"on~o Costa-(·) ~t·. PI'O
sidente, este artigo diz respeito :1 m~wcha do:) 
roquerímontos a.prr.~on i;ados na horn. do ox
p:3ciionte. A Camara toda sabe quo requeri
mentos ap1•esentados na. hora do expediente 
de uma sessão, embora tralom i.lG assumpto 
mgonte, inadiavol, du importancia. muito 
reconhaclda, deíx:a.m de sm• dlscutrdos immc· 
lliata.mente tod1t vez quo so acham i11scriptos 
alguns ot•adores, c, como cs~et, inscrípçio 
se succedc no iiia segnintc, o at'Sim pnr de
ante, osrcquerime.ntüs apre~entn.do:; em nm<t 
$CSSão, levam muitas~ vezes um mcz, dous, 
tros o qu:ttro a dormir sobre a mcs<t, sem que 
possa ser continuada a rl1scrJ.ssão a respeito. 

Era esse inconveniente, Sr. Presidenta, 
que a Commissão reconheceu, procurando 
t~ttenuar em parte com e::~sa d!sposicã,o-« si 
não houve1· oradores inscriptos na ::;essão que 
so seguir~. 

M:tS porque não se hn. de discutir immedia
t:Lmente 1 

Pelo Reglmento actual. apresentado o re~ 
quel'imcnto, desde que o orador que ó justi
llcou senta-se, não se segue a discussão do 
mesmo requerimento, todas as vezes que ha 
oradores insc.:l'i p &o.9. l•'ica encerrada a di:i
cussão, espcmndo :t llora do expediento do 
qualquer sessão, do modo que assumpto 
importante, assumpto ioadia.vol, fica. com a. 
discussU.o pl'OLellada, ás vozes, poL' dous, tre'l 
o quatt•o mezcs. 

u~, SR. DEPUTAno-Ne;to ca.s~ ha. o reme~ 
dio da urgcncia._ 

0 Srt. AFI,'ONS'l COSTA-Lembra. O nohre 
Depu~ado o rnmodio tl \ u r·geuci:L, mas some
lh:tntr. l'omcJio ó cxtt•cmo, não poJe ser 
usado ~~ cadtt momen to. 

O que é na,tura.l é rtuo, quando um orador 
pede a palavm c justillc<~ o sou requori
mrm~o, <~gita. a discussao uo lllesmo a1é 
osg•Jtat··se a hora do expotliento, e no dia. 
seguinte, á mesma. hor;t, continua. a di..q
cussãu atú esgota1·-so o .:~ssumpto, mas, não 
rnt} pat'G(lB natural r1ue so interrompJ. esta. 
di se ussão, pol'q ue 1nja. ot•adores in'lcrí ptos, 
pal'a outroH assumpto~. 

0 Sn.. PAULA RAMOS-Mas Si esse o1•ador. 
tem m·gencia de tratar do assumpto que o 
levou á tribuna. 

O SR. AL·'FONso COS'l'A-Requeira urgcnoia. 

O SR. PAULA ILuros-Nes tc caso a urgen~ 
cia j<t não é mu rcmedio cx.tecmo. 

0 SR. Aff.,NSO COSTA-Mas pôde SOl' usado, 
IJOrquanto os grandes romcdio3 podem ser 
applicados. 

O qu() succcdc é i~~o; o orador •~prescnt<\ 
o t~cu rcquorimento, mas havendo outro~ 
oradol'eS iuscriptos pm•<t a mesma sossão, 
fica estabelecido que a discu:;são, do reque
rimento apresentado só terá logar depois 
que esses oradores tivot•em usado da pa~ 
lavra, succedendo muitas vezes qua um re
querimento fica rlous, trcs, quatro mozes, 
a:;m aolução, como lrn, f;t()tml, encerr;mdo 
ollo, muitafl VAZ0 1, mater h in ~dhvcl. 

Nost.:~.s cnndiçÕC!.l Pf'.;ligi nma r menda. sohi'B 
a qual ft Camt~l'tl. S(} llronuncial'á C>Jfnl) me
lhor ontondcr. ~ !lf~tito bem .) 

Vem á Mesa., é liti(l,, <~poia.tla e posta. con• 
juotamonte em di.scu~sã.o a seguinte 

EMENDA. 

Ao p1·ojecto n . 33 ..1 de 1903 

Ao u.rt. 8ô-Depois dos termos-srn'ão pos~ 
tos a, Yotação-di.~a-sc: no caso contrario 
seri'í.o discutido.s lmme!liatamcnte durante 
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toda & hol'a. do expediente o na dos expedien- Vem á Mesa.,~ Ud:l., apoiada. c posta. con-
tes quo se seguirem, a.té esgotat•-se o assum- junciamonte em diseussã.o a seguinte : 
pto. 

O ma.is suppríma-!m. 
Sala das sessões, 23 de maio de l\J04.

A!{onso ÇQsta. 

Ninguem ma.ts pedindo a. palaVl't\, é cnccr~ 
rada. a. discnssão do art. 86. 

E~fENDA 

,lo p1·ojecto ?L 334, do 190S 

Ao ~rt. 2~3. diga-se: O directo1• c dema.is 
empregados da. Sccretu.ria sorão nomeados, 
dispensados do serviço e uemHtidoo pela ca
mara.,.em vil•tude de proposta da Commíssão 
de Policia.. 

Pa.ragra.pho uoieJ. Para as vagas de por
teiros e sous a.,judantos serão nomea.dos os 
con ti n uos mn.is ha.I.Jilí tlldos. 

Sah das ses~õu.:~, 23 ue maio do l904.
Gt!rcia /'b·es,- At·vr.:s· lla1·õosa.- Rodl'igues 
Stt~dauha. - OlivP.ira FigOJeiJ•cdo.- Perei1·a 
Lima.- Antonio Zaca,·ias.-tlquino RíiJeiro. 
-Costa Netto. -F,·e<lm'ico Dorgcs.- Edum·do 
~tt,dart .-llosarmu.l~ ela Oliveira. 

Ninguom pediaüo a. pa.la.vr~~, é encel'rautt 
a. discussão do art. 223. 

São suecessíva.monte som deba.te encerra
dos os arts. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 9t, %, 
96, 97. 98, !J9, 100, 101, 102, 10~~. 104, 105, 
106, 107, 108, 10!), 110, ll!. 112, 113, 114, 115, 
116, 117, ll8.ll9, 1~0. 121, 122, 1.23, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 1:34, Jil5, 
136, t37, t3S, 139, ao, 14'2, l4·!, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151. 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 15{), 160, !61, 162, l6:l, !04, IG5. 
166, )67, 168, 169,170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177. 168, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 1!J2, 193, HH, 105. 
196, 197, 198, 199, 200,201, 202, 20J; 204, 205, 
206,207,208,209,210,211,212,213,214,215, 
216, 217, 218,210, 200, e 221. São succes!.liva.mcnto, som dobate, ~ncer

E' annuuciada. a. discussão do seguinte ra.do$ os <u·ts. 224, 225, 226, 227, 228 e 229. 
artigo: Yom á mesa, é lida, apoiada e posta con

Art. 222. A Socrotaria., sob a. 1lirecçã.o juncta.mento em discussã.o a seguinte 
geral do lo Scoret:l.l'io da. Cama r,,, torá. um 
direotor, quatro chefes do secção, scodo um 
incumbido da bibliothaca., sefs oillcia.cs, um 
consarvador da. biblioihcca, dous portmros, 

EMENDA. 

Ao pl'ojecto n. 834, d; 1.903 

sondo um d& Sec1·eta.ria e outro do snlã.o úas Accresccnto-se onde convier: 
sessões, 14 continuos e dous correios com 
vencimentos fixado.; pela. Ca.ma.ra., sob pro-
posta dt\ Mesa. . 

Vom â Mesa, <1lida, a.poiada. e cnviaila. tl 
Commisslo de Orça.ruunto a l:luguinte 

E~IENOA 

Ao pl'oj~to ~~. 334, de 1.903 

Ao art. 222, dig&-so : Dous aju(la.nioa de 
porteiro, sendD um da. secreta.rin. e outro do 
salão das sessões, com os vencim(mtos tlxados 
pela Oamara. 

Sala. das sessõeg, 23 de maio do 1904.
Etuebio de Artd·rade. 

Ninguem pedindo a. pa.la. vra., é encerrada. a 
discussão do art. 222. · 

E' annuneia.da. a. (líscussão do seguinte 
artigo: 
Ar~. 223. o dlt·oc~ol' o etnpl'cgados da. 

Secretaria. serão nome<ldos, d1spensa.dos do 
serviço u demittidos pela Ca.m~u·a, em vir
tude de proposta. da. Commi&são de Políeía.. 
Todos os outros empregados subalternos 
serão nomeados e despedidos pela. dita com
missio, e dispensados peJa. Oama.m. 

Paragra.pho - As Commis.>õea Pel·manen
tcs apresentarão no comoQo de cada sessão 
os projootos da..~ lciij. oujt\ inícia.tiva. oom· 
pote ti. Ca.ma.ra (art. 2f> da. couatituiçã.u }. 

Sala das .sessões, 23 do maio do !904.
Alves Ba1·úosa . 

Nioguem mais paliado a. pahvra, são suc
cessiv<tmente encerrados em 2a discussão os 
artigos do .projeeto u . 334, de l!W3, fica.ndo 
adía.d!l. a. votação, até que :1, Commissã.o de 
Qrçamonto dê pat•ecer sobl'e a. emenrla offc. 
rcclda, pnlo Sr. EuzcMo de Andrade . 

O §r. Presiden-te- Compa.re-~e
ra.m 6. sessão apenas lO.& Srs. Deputados, não 
ha, numero pa.ra. tts vota.t•lícs. 

Estando encerradas t\S m:~tm•ia.s om dis~ 
cul:'S5o constantes da. ordom do dla., vou 
levantar a :sessão. 

nosigno para amanhã a scgnioto ordem do 
dia.: 

Votação do pa.rccur u. 4, de 1904, reco- · 
nbeeendo Doputa.do pelo 10° distrieío do Es· 
tado do Minas Geraes o DI'. Olyntho Augusto 
Ribrliro; 
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Vot!l.ção tlo pa.recor n. 5, de 1904, rr.conhe
·cendo Deputado }>elo l.:Sbdo da Pa.rahylJa. o 
Dr. Tzidt·o Leite Ferreira de Al'aujo ; 

Votação do projecto n . 11, de 1904, fi
xa.nJ.o u, forca. naval 11ara. o anao de 1905 w· discussão) ; 

Votação do prójecto n. 3, do 1904, rola
tiYo ás emendai! do Senado ao projecto 
n. 252 B, do 1903, declarando livro .do ·quaos
quer impostos da União ou dos Estados o 
municípios o intercm'So das ro&roa.dorias na.· 
cionaes ou estraogaims, quando objecto do 
commorcío dos Bstados entre si e com o Dis
tt•icto l<'edora.t ; o dá. outra:i provühmcias 
(discussão unica}; 

Votação do pa.t·ece1· n. l, de Hl04, conce
dendo ao Deputado pelo ~sLa.tlo di1 Bahia Ni
coláo 'l'olcntino dmJ Santos dous mezes de 
licença para tratar de sua. saude (discussão 
uoica.) ; 

Votação do pil.l'ocer u. 2, do 1004. conce
dendo ao Daputu.do pelo Estaú.o de Alagôus 
Ra.ymundo Pontos do Mirn.ndu. licença. purtt 
dol:tar do cómparecol' ás sessões (discussão 
unica.) ; 

Votação do parecer n. 3, de 1904, concc~ 
dcndo <~o Deputa.to pelo Estado de Mlna.s 

Gel·aes João Nogueira Penido Filho licençá 
pat•a ir á Europa trata.t' de sua. saude (dis· 
cussã.o unica) ; 

Votação do projecto n. 12, ele 1904, auto• 
rlzando o Poder E"ecutivo a conceder um 
anuo do licença, com todos os vencimen~. 
ao ministro do Supremo Tribunal Fed~ral 
Dr. João Barbalho Uchôa. Cavalcanti, para 
tratar de sua sauda (discussão unica.) ; 

Vutaçã.o do projocto n. 190, de 1.903. obri
gando os administradores de officinas dô 
trp!J~1·a.phia, lithogt'õ1,pbia, etc., da Capital e 
dos Estados a remetterem á. Bihliothecá Na.~ 
cional 6X~mpÍares das obra~ quo executarem 
o dando outras providencias, corrr emendas 
da. Commissão de Constituição, Legislação é 
Justiça. (l" discussão) ; 

1"' discussão do pmjecti:> n. 132, dei . 1896, 
a.uto1•izaudo o . Govorrio a reorganfz~r . . o 
nxurcito, a reformál' as escolaS militares, 
segundo 08 planos que propõe, a rearga;nizár 
V<Lrias repartições dá guerJ.•a. e dando outras 
providencias : 

2 .. discussão do projec to n. 263, do 1903, 
l'eiorma.udo o I>rooesso das fallencias. 

Levanta-sa a sessão á l hora. e 50 minutos 
da tardo. 

fG• SESSÂ.O OHDlNARIA EM 24 lll~ MAIO DE 190-i 

Ao moio·dii.\ pt•ocotlu-se i~ clla.mada, <t quo 
l'OI!pondem os SI'.S. Paula Guima1·ãcs, . Oli
veil•a Figueiredo, Alencar Guimarães, wa.n
dorley do Mendonça., Jou.quiin Piros, Hd
sannah de Olivoil'a, Luiz Domínguo.~ . Guo. 
delba. Mour ão, Dias Vioira, Virgílio Brig·íuo, 
Thomaz Cavalcanti, Frederico Borgea, Eduardo 
Studart, Gonçalo Souto, Fonscoi\ c Silva.. 
\Vn.lt'redo Loal, João Yleü·a.,~ Epaminondas 
01·a.cindo, Euzebio de Andra:de, Rodrigues 
Doria, Olívoira Valla.Uão, Domingos Gutron;
rãcs, Satyr·o Dias, Alv~ Ba.r•bosa., Para.nhos 
Montonegro, Bernardo Horta., Bulhões Ma.r
cia.l, Si1 Freit'e, João Baptista., L:.wr1udo 
Pit~. Mauricio de Abreu, Ca.1•1os Teixeira 
Brandão, Joã.o Luiz, Carlos Peixoto Filho, 
David Campista, Bueno do Pa.iva, Bernardes 
do Fat•ía, Antonio Zacat•ia.,J, L~monnier Go· 
dofredo, S~~bino 13a.t•r•oso, Manoel Fulgencio, 

Olega.l'ío Maciel, Galeã.o Cu.i'valhal, F.l';t.U· 
cisco Romoiro, Uebouçn.s d3 Carvalho. Fei·~ 
nando Pr•estes, Arna.l'a.i Cesar,Ferreira Braga, 
~loy Clmves, Leite de Souza.. Cti.ndido Rodri· 
gues, Hermenogilào do Moraes, Joaquim 
Teixeira Dra.nclão, Bernardo Antonio, Oosto. 
Netto, Carlos C&valcanti, Paula Ra.mos, 
Eliscu Guilherme, Germa.no lla.aslocher, Ja
moil Daroy, e ussíano do Nascimento, Vospn.· 
siano de Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abre·se a sessão. 
· E' lida e po$ta. em discllSSão a a.ota. 

O Sr. Pnula àa.mês (s·obre a àctd) 
...- S1•. Presidente, quando hontem orava,. o 
nobre Deputll.<lo pelo Rio de Janéiro, o mên 
particular• amigo Sr. Oliveira. F:iguefrédo, 
1undamenta.ndv a. indicação p~ru, que a. Com-
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miiDiãO de Legislação e Justiça se pronuucie 
a respeito d~ questão da p1;opriodade dos 
terrenos de maritllla.s, tive ensejo do dar a 
S. Ex. diversos aparte:>. 

Tra.ta-so, Sr. Presidente, de um<~ quc3t1i.o 
muito sêt•ia e sobre a. qual tenho opinião 
formada, manifestada. mais de umu. voz Gm 
discursos perante esta C:t.mara.. Alguns dos 
apartes que dei a S. Ex. estão completa· 
mente adulterados na. publicação feita no 
lJim·ia do Cong,·esso. 

Pat•a. que não col'ra mundo com a. minha. 
responsabilidade doutrina com a qual estou 
em dcsaccordo perfeito, julguei do nHm 
dcvm' vil• :1 trllmna pedir a v. Ex. que 
faça. constar do Dim·i1 da Congresso as re
ctiftca.çõro que, na fórma. d.o Regimento, 
mando por escripto <t Mesa.. 

O Sr. Pret!!idente-A reclamação 
do nobre Deputado será tomada em consi-
der&çio. · 

nEOTIFICAÇÕES A (~Uiil SE IWI<'IRE O SH, T'AULA 
n.AIIWS 

Os seguintes apaJ"lcs por. mim dados ao 
Sr. Olivo.il'a Figuciredo,pl!blicados no Dlado 
dfJ Congl'Csso de hoje, devem ser assim emen
dados: 

O 81·. Paula Ramos-V. Ex:. em seu •tis
curso está. fazendo nma. distincQão ra.dicn.l 
entre teJ•renos. dovointos da ro.at•inhas.-Em 
vez de tcrruzos (le:volutos de marinlws teit\·se: 
teJ'ras devolutas r: terrenos de mm·inhas. 

O Sr. Paula .Rama~-E' do art · !H, porque 
isso llão é torrono devoluto, e V. Ex., como 
niaguom, tem autorid;t!lo p:tm rcvogm· o 
IHS"positivo d•~ lr.l de 1850.-RcrJij;Hw n.s-'lim 
-E' do art. 64., porque eli;ses não são tcl'l'enos 
devulutos.-V. ~x. Síl.be que a tcclmologi<• ju· 
ridica não foi modificada. pültt Constituição. 
A lei de 1850 defiul.l o qne são terras devo
lutas. 

O S1·. Pat!l:.c Rumos-O nuL1'o Doputa.do 
juJga. que o Governo sô t61U dil•eíto a dos
a.pl'OPl'Íat' unicamente os tcrt'onos nocessa.rios 
a.o la.nçamento dos trilhos·~ E' principio geral 
de constl'ucção de estrada. dr, ferro.-H.edija.· 
sa assim: O nobre Deputado julga. quo a 
União tem direito unicamente aos tat'l'Jnos 
neccssados ao lançamento dos trilhos ~ 
Attenda aos p1•incipios gel'aos de construcção 
de os~radas de ferro. 

o Sr. Paulr..t llamos:.:v~-ílfx~,-pelÕs-ãõliS 
conhecimentos da historia., deve sa.hor que 
attri"tos ideaticos se det•a.rn aut1'6 a. Fra.n9a e a 
lti.llia. sobre tet·reno~ maritímos.-Em vez 
de a ltalia, diga,~sa: e suas colonias sobre 
tm·refiQs de mm·inlw.s; 

S&Ia. das sessões, 24 de maio de !904.
Pfl:uh~ llamos. 

\'ol. IJ 

Em seguida ê app1•ovada l\ actn. da. sossão 
antecedente. . 

Pa.ssa·se <W expediente. 

O 81•, Aleu.eal· Guhnarães 
(1" Secretm·io) procede. á leitn!'a, do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
De Romualuo Justino Netto, 3• cscrip~ul'a· 

rio da Alfandoga. lla Bahia., pedindo um anno 
de licença. -A' Commillsão de Pet ições o Po
det•t!~;, 

De Licinio Lyrio dos S<tntos, 2° cscriptu
ra.rio da Delegacia. Fisea.l do Thesouro no Es~ 
tado do Espirito Sa.nto, pedindo seis mez~s 
de licença.- A' Commissã.o de Petições o 
Poderes. 

Do Dt>. Francisco Bra.ulio Pereira., lente ca
thedra.tico d:1 Facutdadc do Medicina da. Ba
hia, pedindo um armo de licença.- A' Com
rois::;ào ue Petições o Podereg. 

GomJ.lal'Jccm mais os Srs. Aurelio AlUO· 
1·im, Iudio do Brazil, Jos6 Enzebio, Urbano 
Sa.n~os, Chr:stino Cruz, Bezcrríl Fontenclle, 
João Lopes, Sergio Saboya, Aflonso Costa, 
Angelo Net·1, Augusto de Froita.s, Rodrigues 
Limn., Rod1•igues Salda.nha, Galdino Loreto, 
Mello M . ...ttos, Augusto de Va:sconcellos, Silm 
Castra, Pereira. Lima, Gastão da. Cunha, 
Francisco BernarJiuo. Adalberto Ferraz, 
Pu.du<~ H.czandc, Josê Lobo, Azevedo Ma1•ques 
e Liodolpho S1wra. 

Dei:{tl.lll de c )mpa.rt}CJl' com ca.usa. p:.trtici .õ 
pad;~ os Srs. Jullo (lú Mello, Thomaz Accioiy, 
Eugenio TonrJoho, Antero Botelho, R!l.y
mundo Nery, Endas Martins, ArUmr Lemos, 
Carlos tle Novn.cs, Antonio Bastos, Rodr•ígues 
Fonmndos, Jt;tymumlo Arthm·, Anizio do 
Abreu, João GlLJOSO, Fra.Jlcísco Sá, moy <te 
Souzt~, Teinda.rlej Bl'icío Filho. Esmeraldino 
Bautleirll., Cor•ueUo · t.ht Fonseca, R.a.ymundo 
de Mü•anútl., Joviuiano de Ca.rv<.~.lllo, Felis· 
bcllo I~rch•e, Neiva, Leovigildo FHguciras. 
Castro ReboUo, Tosta, Bulcã.o Vianna., Folix 
Ga.spar, VGrgne de Abr•au, Tolentíno dos 
Santos, Eduar•do Ra.mos, Marcolino Mom•a. 
coz'l'êa Dutra., Oscar Godoy, Fidolis Alvos, 
Beliza1•io dll Souza, Ga.lvdo Baptista, He
za.mat, Julio Sa.nto3, F1•ancisco Veiga, Uor
nu.rdo Monteiro, Ribeil·o Junqucira., Astolph() 
Dutra., Pcuido Filho, Leonel Filho. Ucnl'ique 
Salles, Carlos Othoui, Nogueira, Lindolpho 
Cauta.no, Wence~láo Braz, H.odolpho Paixão, 
Moreira. da Silva, Jesuioo Cardoso, Valois 
de t.:a.stt•o, Costa. Junior, Aroolpho Azevedo, 
Alvllro da Carvalho, Rodolpho Miranda, 
Ca.ndido elo Abren, Abdon Baptista., Barbosa 
Lima. e Angelo Pinheiro. 
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-----------------~-~----------------------
E som ca.u:;;~ os Srd. f-;;~ Poíxoto, Po.~::.;.-;osr·· O § :i•, Ollhrc iton. Wallaaão-Sr. 

Miranda. J~o.:;:crio tlc ilíil'lHHl~1, PLlroü•.:t, Pl'Gsiilen tu, Amhom o pl'Qjocto em discussãlo 
Reis, Pauli1 e- Silva, A h lon l\Iilano1., Toi- l,!!nlta. ]KLl'eCI..lJ' rb. Commis.;ã.o de Mt~l'inh~ o 
xeit·u. de S•t, Celso tio SuuztL, .To:;tí Ma.1•cel!i no, Guct'l'a, h:.L a oh-;erva.r que o.:;to pa.recer Iiao 
Pereü·;~ do Ly1·a, .llf•1liM1nias Gonç:~lves, Mo· 6 ih•mttdo pelo..> :tcGmws mombrJs da dita. 
reira Alvcf.!, E~;taclo Coill lbl'-\, Pcdm Pm·- Com mi :;-;iio ; e cu, po1' exemplo, quo della 
nambuco, .I!: I pidio L•'íç~u:;iL•cLiO , Al't!Jfll' ÜJ.'- nLço pal' :.c, pl'cciso é1iJHh1 cstndu.l' o aSSUill· 
lando, 1.\.l.'I'oxollas Gat vlio,Ga.rcia Pll'ell, Píntu p to,;1elt:~nllo-so no mc~mt> caso diversos com
Da.ntas, l\Jm·oic:~ Gonzcs, Ju~H} Mu n,j~trdim, 1n~nlwil'os nossos. 
Horedia. do S;.i, 11'i ~H111 M<Lchado,, Nc!..:op_.do NPs~as condiçõos. mando á. Mesa. um ro· 
Vosconcollos, AlllCl'WI) de AlhllfliJCl(li!B, Etrco ( UCl'l. "lCnt cr r'>Jl t 'lrlo .1n l't• no·ramonte o 
C 11 I:I•> r•' • > r~ • rr <> ''1' V f lO ('··•y" 1_ :1 li 0, nO "~ Uu > v 

,
0

0 .
10

• •• n. l· l
11

•· > '0~ '":~ ... -: v 
1
•
1 

•. ? ''.· ... ~- rn·ajccto <L Commi::-&1:0 do :u~winha e G!_!Ori'a, 
c.mtJ, PanllllO de Su.rt. .. ,_ Vni.tL.l O. i\LlSCil. . um 'c W•l" r. ··t tdallú u.pó!i a 1(1. di~cussao. 
I'enhas, E$ícv<tm Lol>v, Josn Uonrf<tew, Ut\l'· '1 u J ··' t - L •• · 

nciL·o dn Jtczuntlu, .J oi1.0 Luiz Alvn~. C'<t.mill·) Vem ú. Mus:1, é liJ.o, :t poia,olo o J;>oslo con· 
Soares Filho, Calu~OI'<\S, C<Ll'ntlho lll'itta, j unc~[l..monto om discus:\:ito o seguinte 
ncrnal'Jo do C:uupo~. Dum ingtWS ({C C·lsko, 
Paulino Ca.rlos, Ft•tmeiscu !li<LiG:t, Af1uino Hi· 
bci t•o, BunCflicto <!c SouztL,Sv;u'D:Hlol.! SiJ.n tos, 
Juvenal Miller, 1\'larçal J~~ crJIJ:tl', V.ic&<)l'iilO 
Monteü·o. D<>rmngo~ MascttJ·cnhuJ;, Alf'!'\!du 
Varcln,, Campos U~~1·tim• o Homem de Car
valho. 

O Sr. Pro~id.o:n. to -- E3tá find:.t a 
Ieitm•a. do cxpctllontc . Nã.o In oi•;ul orl:'.~ in
scl'iptoR; si nonhum don Srd. f.), •puí:tdo::: pn!lo 
a. pn lavra . . • 

cO f.i}t•. I?.-~&·Ha.u<l -!) .tf"t'Cf'1!i.{~ : --: --
Peço ~t p:l,hLVl'a. 

O §ia•. P .t.· e:o;ií!i;,n !;o - - Tu~ll a piJ.l;t-· 
Vt':1 o St• . I!'CJ•n:Lnll.o Pyestmt . 

O @a•. R<'<'>l-'IHntdo ]Lba.•e:.~o;;itc:,; -
Sr. P rosidnnte, o ::it'. llclmbdu Gosi;;L .Ju
JÜOl' patliLHno p w.:t camillll nic<>.l' :.•, V. Ex . 
liUO 1:JO <Wh~~ Cllfü l'IIIO O irHpü.-;::=ilJil il;v.dO t/(J 
viaj~ l', motivo por (J U•J ·Lem dei.'"trlo de 
comp;_u•cect· :ís so.;süo:_;. 

Comll.lUIIÍC<tÇ!::lo idmüic;t fa~ o S1•. J.lepu L;tdo 
Alvar.J dn Cal'v:~llw, fl ll') t:Lud.,em e;JL;t w l'
i'l'ent.lo do Ílll!llHllliotlu.~ de· :><.~.uLIH. 

O Sr. Pnl!:swJ;~·m - A ·Canuu·a. lka, iu
teiracla. 

Si m :Lís ncnlunu Sr. Dopul;!tdo quer us:1r 
dn. p;\l~Wl'a., you pas:.;,u• <~ ot•dcm tio dia... 
(Pll l!S!'-,) 

R•' CJUC.iro qne, votado em 1" discussâo o 
Jn·njt!clll n . 13~ . c.le WOG, v(~ nova.mcnLc 1L 
lJomrnissi'iu do i\farin lté~ o GnorTa, ailm da 
Sel' cstwlado p elos :.wtuues membros d~ 
tn('SffitL Commissão. 

S:lla das 1:cssvo.3, 2-! rlc maio (lc HJO,f
Otiw;írc~ l'alladiíü . 

Ningut:!í11 m.'l.i~ pntlinào a p:th\'1',1-, é cnccr
t':t,de~, a rli8ctts.sií.o o :Ld ia. rJ ~~ a. votilçú.o . 

E' n.nnn,1ei:vla. a 2" üi-;cHs.~ão 1lo pt•ojeeto 
n. j~; ); ;, (l!J UlfH, ro!ot•rn:~ndo o J:ll'vco;so dns 
fa.ll ~ tHri:tJ. 

O 5Ji•. P..!..•c ;;; j(lente - O ]Wojecto 
o;·< ~ em rlob<tto ü da. Cornrnissiio d~ Con.sti
tuicfí.o, Lc.!tidaçfio o Jusl iça •.• 

~L} S r.-. Pnl!.'<'-LO.haB N,llo:ntencgl•o 
- Pco;.o tL p<di.I.Vl'<t l1Ci<~ ortlcnt. 

O S1•. J.-"a•eto;ideut..e - Tom a. })i~la.
V l.'<~ 111~ h~ Ol't{em o fi l'. l'i.l.\'1.1.\lh\)s Montenogro. 

f!i:I1 ~i .. • . :n_.t>c.u·~~ uahos ~loillteuega•o 
(peta onlv111) - Sr•. P J•csüleutc, sendo consi
tler.::wcl o numero do a r tigos uesto projecto, 
do acco1'clo com o tl lsposto no :trt. 123, § lo, 
do Regimento, rcquc íl'o a. V. Elt. quo consulto 
:L cn.si1 si l~onscníe (!UC u. tliscussno soja. foita. 
pol' cnpitulos. 

OIWi•:;\<1 DO DL\ 
O Sn. CASSl:l.l'\0 no NA:JC1l\1BNTÕ- Muito 

O St•, I~re~i<.lonto - Não havcildo IJOH1. 
nmuel'0 lugal pal'<~ as vut;to;i"io:.;, p<tl!sa-:;u ü. O Stt . PAil.\~I!u~ Mui:\'1'1:;.1\l!:GIW-APl'O\'Oito 
matel'i<L um d18aussil0 . <t occasiao l lal'<t <.lizm· que. ha.ven.lo a.Iguus 

E' aanunclacla a 1" dlscus.oão tl iJ projccto 
n. 132, üo 1806, a.utorlzantlo o Ooverno a 
rcorga.nizat• o OXCl'CitO, o. reformar as O:l
cola.smi/it.'l.l'P.s,sognn(IO os pla.nO!l quo pro}1Õe, 
a reor~anizél.l' Yél.l'ins l'opa.l'tir!nt'S cl:J, "UCl'i'â. 
c du.udo outn:.s providcnc.Úu;. , o 

e1•ros typogmphicos no avulso que foi distl'i· 
lJuido <i. Ca.<;a , pcc;u p:.:rmissão p:l.t'a otlemcct· 
:L J\-lc~a. um oxemp!ar em quo estilo fcitr~s 
todas as cor1•ccçõcs. 

O Sn. PaEsm"NTF-Quoir n. V. Ex.. m:tndal' 
á .1\fus~l o :-:ult r eqnerimlml,u, <J.UC J;et•ti. oppot·- . 
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ttlllamente submcttido á. consideraç-ão da. 
Casa., vit;to a.inda não lla.Vol' numot•o. 

Vem <í. Mn.:;n, é lido, apoiado c posto em 
discnasão o scguin to 

REQUERUIENTO 

Sendo con~ideravel o nnmoro dos artigos 
tio pr•ojecto n. 211:1, d~ 1903, rcqueit'O f}UC a. 
úiscuss."í.o Sf!j<L I'P.Ha. por capitulas. 

Sn hsti tua.-se a rclint?(t :~1\ tlo <trt. 2° }JCio 
scguinto: 

As mn!hores ca.srulas c os numores qne 
commorcmrcm, ::em a. autorisaçf.io do 
art. 1 •, n~. 3 o :l ao Codigo Commcrcial, não 
pod em ser decl[l.lwlos fa.llülos. 

Sala d.as Sossõc.~. 24, de maio de l904,
Pat·anllos Jllonlen.egro. 

Ning-ncm !Jr.d.indo a. p:d:wra, ê énccrrruh a. 
Clif;CtlSSÜ.O (lo n.rt, 2·•. 

Sí\la da.s sossõcs, 2.J !lf! mai~ flp W04.-- São suc!:.o~sivamenio sem deba.to oncct•ra-
<los os :trt.s. 3•, •1", 5•, (i0 , 7°, 8·, r. !Jo. l:>:~_·;-(.tt~ll~l.-: !~:!t;s--;tcnegn;~ 

Entt•a em üiscussão o al't. 10. 
O Si•. Pt•esiflenf.t"J - O l'mlu~d- _ Vem <Í mesa., é l!da., apoiada e posta con .. 

monto 6 considerado prejudicarfo, lJnt· não Jtmctamento em chscn:ssao, a. sognínto 
havet' numet';J, }Jal'a so pl'Ocmler <~ votação. 

Cont.iuna 't 2" cliscusião do pr•n.keto n. 2!~:{ , l::MENDA 
da I903, t·e J'r .:1:1.udo o pt·o~.;·so da$ fa llonc·l·"!', 

guLm em discw;!ião o •~r·t . 1". 
"'- .lo _/H'O'J·.:du n. 2ô :J, dv 1.003 

y,·mt :t nm.;a, ~;iL•) lid;tG, apohtLla:> 0 110sta!:l Ao tu· r~. l 0-n.ecrc~cout:J·:;e-~ 4•- Pe!a 
coojunc!am•Jnto unHli;,;eu<siio a.s st>grüntrlS ropt•u.-;ont<.wLe tio Ministcl'iO Publico nos 

casos tlo art. 7". 
EMEN!J.\ S 

Ao Jlr'oj!!do 11. 203, de 10U3 

Sub~títu:~·~ll o enunciado do eapí íulo 1"
P:trto 1", p:!lo seguinte: 

Ebmcntos constitlllivos dn. f<tlloncin., meios 
jwliciacs pa.r;1, n. Stta. l'ea.lir.ação. 

Sa.!n. !la~ so3siíos, 24 elo maio do 190-1. 
Pm·cmlws Jlonlcnegro. 

O ;ut. 1•. sul>stituil-SC pelo seg uint e: 
Art. 1." O c.;t:\do de iallenciu. vcrificn.·se 

co ncol'l'e ndo os seguinte~ rcquesitos: 
Jo, tli\•irl:L llllll'(l:Lntil; 
2", doVC!lor commorci:l.ntc, on qnttlqncr dos 

agentes nuxiliartB do commercio mencio
mulu3 n o art. 3,tz; 

. :;•, itl~p~Julut~liti~Mlo llo pag;~mcnLo !le di
Vhht extgt n:lllqllllht c ccl'ta, ou 13mcrgllneitt 
d~ algum uus 1act;;s 6llUIUOl'U.UOS QO at•t , 7", 
U<LO o fJ!i ~autc u. poutu<~liJado . · 

Sa.Iu. das Sl!~ :;iíe~. 24 de mu.io de 1904.
Pol'cmhos ,J[un!eut:t}I'V. 

Niog~orn pctlimtu a pala.n·n. u oncorl':l.!ltl. a. 
dlscu~:-;a.o du :u•t . 1 o. 

Enb•a. em tli~cussão o ~u·L ~2·•. 

V_ôm a MCSl\, 9iio lit~M, a.poia.cla.s n posta.<; 
conJuOctamonto em discussão, as seguintes 

E~lENDAS 

Sa.lu. uas Sü:;BÕCS 24 l1 c ma i o de 19fl-L -
Pal'(r.n/ws .Montc1tegro. 

Ningnmn pedindo a palan·tL, C! cncc t·ratlll. a 
<liscus:úo do art. 10. 

São succcs.:liva.monto sem <lohale encerra· 
do:~ O~ l\l't~ . li, L'~, 1?., 14, ]f), IG, 17, 18, 19 ; 
20, 2 1, 22~ 23, ~··t , 25, :zo. 21. ~~t ;?!J, ~to, :n ,
s:~, ~tJ, 3-l, :.r>, :~~;, 37, 3S, ~H1, 40, 4t, 11~~, 43, 
1A~ ,!:'), 4/j, <!70 4~, 4!1, 50, 51, f'í2, !)31 5:1, ú5, 
50, 57, 58, 5v , G\J, 01 , ·()Z, ô3 , <H, 65, 66, 6?, 
68, fi!/, 70, '71 1 '72, ?;), 7't, 7q, 70, i7 t 73, 70, 
80, 8 1, W!., 83, 8 1, 85, 8(1, 87, 83, 89, 90,91, 
u2, o:J. !J-1, u5, ~o. g1, ns, ou, 100. 101, 102, 
I 0:1, lO I, 105, I Ou, l 07, 108, Hl9, 11 O, lll, 
112, U::l, 114, 115, llG, 117, ll8, lHJ, 120, 
121, 122, l2:i, 124, 125, l 2G, 127, l :?8, 120, 
130, J3 t, 1:52, 1:r~. 13,1, 135, 131, 137, 138, 
I3t1, 1<10, 1·!1, 14:?., 14~1 . H.J, H:í, 146, 147, 
148, HO, 150, 1!>1, 15:~. 153, 154, 155, 156, 
157, 156, l:JV, HiO, Wl, Hi2, 163, llH, 165, 
l6ü, lti7, !ü8, lG9, l7tl, 171, 172,173, 174, 
175, 176, li7, 178, 17!J, 180, 181, 182, 183, 
18-1, 185, UM, l·S7, HlL~ , 189, HlJ, 101, 102, 
HJ3, W4, 195, H1C3, 107, l!JB, 199, 200, 201 
o ~0.'~. 

En tt·a em fliscuss~ío o :u·t. 20:;. 
Vôm a. ·Mcs::t, sfi.o lHI\s, :tpoiadafl a posLas 

cunjuncta.monto om discussão as seguintes 

g~fENDAS 

Ao projeclo n . 563, de 190.1 Ao p;·ojccto n. 263t do 1003 

Ao art. 2''-aline~ P-accrescente-sc : ou I At•t. 203.-Supprlma.m-se as pa.lan'ilS- ~ 
acha-so comprohendido em algum dos casos apresent:Ldo o laudo !la. commü:são do n.rtip-ct 
llt? ~\l't . 19. · j anterior. . 

Rá.la das sessões, 2,1 de m <tio <lc HI04.- Sttla das sos.~õos, 2-! Llu ma.io du HJO-l.-"' 
Pa.l·anlto~ MoJ'l~rt.e[JI'O '· l!a.i'anhos ~1IonltJIU.i[Ji'tJ, 
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Ondo convier: 
Art. A Jiq_uidaçã.o fol'ç:ada das socio-

darlcs a.nonymas tem loga.r om tod<_J.'I os casos 
o pelos m l:Jmos fa.ct•Js determm~tlos na. 
part9 primeil'a, capi tulo P, destu. lct. 

Sa.ln. das sessões, 24 ue maio de 1904.
P twq,nhos Jt.fonlellC!JI'O . 

Ninguom p:!dindo a P<Llll.vrtt, é cncet·radll. 
a discu~:o:ão rio o.rt . 203. 

S?i.o snccossi va.mcn tn sem do lm tú cncoJ•t•a
•l:t.s os arts . 204, 205, 205, 207. 20!>, 20!1, 210, 
~Zll, 212, 21 :~ , 214, 215, 2!6, 21í, 218, 219, 
220,221, 222, 223, 224, 22.!), 226, 2~7. 221>, 
220, :230, 2311 232, 213, 2.)<1, 23:;, 236, 237, 
2:-18 239 .'240, 2tl, 2·1í?, 24~~. 244, 245, }.W3, 
;;m' 248: 24H, 250, 251, 252, 25:->, l!5-1, 255, 
•J~~·· 257 'r s <)~,... 'JGQ '1'' 1 ·J6'> ;'IJ".l ~64 ·· ...... J ), ... , -lJ r ~t)V, I<W , ~v , - ....,, ...., , , 
i!63, 266, 267, 2GH, 1!69, 270, 271, .272, 27:i, 
::.74, 275, 276, 277, 278, 270, 280, 281' 282, 
:?8H, 2H4, !!85, 2Rll. 287, ~S8, 28!), 200, 2~ll , 
~92, 29:1, 204, 205, 2J6, 297, ~08, 2D9, :iOO, 
301, :-.02, 303, 304, 305, 306, ::!07, 303, 309, 
:no, 311. 31 2, 31 :'l, 3H, 315, 310, :.111, 3l s, 
;JH), 320; 321, :~2, 32.3, 3'2tl, 325, 32("), 3~7. 
:~28, 3~ç, , sao, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
:3::!7, 3::l8 , 3 l!?. 34tl, 3'11, 342 c 343, do pró· 
jecto a. 263, de 19!)3, ficando adiada a. vo
tação. 

O S1". Pre!iii<lcnte __:_ R~f.n,ntl.o en· 
(!nt'l'aÔ<tS :ts di.-Jeu~:sül'.'l das ma.tnrin,s 11110 
fazialll parto da. urdem tlo dia e não hav onuo 
numero p;wa a. votação, vou leva ntll.r a 
:>ess:·io. 
· Van a irnprin.-r o scguinlo 

Barroso, o quttl, cxhi!Jindo documento!!, aliils 
recn&'tdos pela. junttl, r J la.tivos á clei~.ão tla. 
2a secc<'i.o do I lo districto, da secçlío umca •lo 
8• dis~rictJ do município ele C,•,mpos, c w• do 
municipio do Itapel'Una., nãl) lova.ntuu, entre· 
tanto, protooto algum <I litn• s.:bro o proces.io 
eleitora!, quer sobt•o a. rogulll.i'idade dos tt·a
balhos da. mc.<~ma. j unb . 

A apuração gel'<~L chí. o seguinte r esultado: 

D••. Abohrtlo S"tnrnino Tcixcil>a de Mollo, 
7 .!Hü votos. 

D;·. i\!i.moel Coelho Jhrrogo, 2.059 c 243 
votos em scp;~ra.clo . 

Dr. Mauoul n.o,h·i){UCS Peixoto, 50 votos. 
lJt• . João AI vcs tle Mttttos Pit!,mbo, lO 

votos. 
Dr. Alli·cdo Augu::;to Gomes Bttclwr, 3 

votos . 
Teoonto-coronol l\I,tuool Luopoldino Almi

rante Podo, 2 votos. 
Dt• , Mn.nod Landim, Dr. Silva T:LV:l

res, Dr. P<1t'eiru. Nu nos, .loã.o Fra.ucis~o 
Correia., José Augusto d1. Sil va. c Dr. Joao 
da Cos t,~ Wbllit·o, um vo~; c:~'h um. Chap<ts 
em b!'anco, tt•es. 

Em vista. do que: 

Consiliet•ando não ti'! r sido opposta. q ua.l
quol' con tostn.ção i snpradita. elnicão; 

Consirlorando (JIIC as atühcntieas exa.min:t· 
do.s gnnnlam as fm•malidades prcscl'ip t:t~ na. 
lei c ccrtillca.m a au~encia. de quacsquot• n•r·o· 
gulal'ida.des ; . 
coo~idorando, finalmente, que o candulato 

dipformulo obteve a maioria absoluta. dos 
YoLos elos oloitorcs que concvrrcram á. rcfc
l'ida eleição, ê de parocet•: 

1 o, qu6 seja. approvn.d ~ a. oloiç:ío realizam~ 
a. 17 tlg alJL·il findu no :;:.; tlbtricto do Esbtdo do 
JUo de hud r·o ; · 

2o, quo SOji\ l'DCU IIhC <~i •l o <~ }ll'OCf<Ull:J.UO 
Deputt~.do p··Joallutlitlu Jl:,;t;,•lo o UI'. Al.ml:u·do 
::ia.tLU'llÍno T.~ixoit·" 1lu llklfo. 

_·lJ'pl·o~·(r tt d t·iç,;o t' tJali:md<t em 17 d JJ (!fJJ'il 
<lO CUI'I't!H/V IIJ!III) 110 .:.'" lli$/I ' Ít~f.O tlo f:.:s(t!diJ 
do u,·u ,,., .!wrcil't) /) n:conlwr:r: /Jcjnttwlo ]ld tl 
allmlido fr.\todo o 1J1·. Jbelm'<lo 8atHrJtitw 
'1'ai:-:ci1'<t ele Mrd to 

Ao cxamo tio. Cmnmis$ã.O rio P etições c 
Potloros foram snlnncttidos os dotmmentos 
•·nforcntes á. e1eiçiw p:t:Occdida., em 17 ele 
alJril findo, no 2P tlistricto tio Estado do Rio 
do .Janoit·o pa.1•a. pt•eenchimento <la vaga l)~i.s· 
tt1nte na I'espectiva rcpresantação. 

Sa.ht du.s Commis::isõcs du. Gomara elos Dopu
tados. 23 de maio tlc HIO-t.-José Euz~(Jio, 
pt•osidontc . - En:mbio rt~J Anrll·adc:, •·cla.toi·.
Sd Ft·ci,·o. 

l!'aozendo pubiioar, na, fórmu. do Regimento, 
convite pi'éVio aos in teressados pa.ra.. com
p:trecerem ti, reunião da m esma commis:Jão, 
nínguem se apresentou ouso fez I'elH'esen ta.r 
:por procurallol'. 

Da a.cta. d<L apuração gemi, oll'cctuada a 17 
do maio, coosta. tocln.via. quo perante a junta 
'U.lJUl'adom, além do c:wt.Lid<~to diplonw.Jo. 
compareceu o candida.to Dr . Nla.not;l Guulltu 

Vae a imprimir o seguinto 

PROJECTO 

N. 14-1904 

Auto1·ü a o Govo1·no a c.oncetlet· um wmo rle 
licença, com toclos os ·vtmcimentos, ao clo$
embargrulol' .4.ntonio Jowzuim Rotll'igucs 

O descinbargatlor Antonio Joaquim Ro· 
dl'igu ~u . om petição dirigida. tw Congresso 
N<tcwu<~.l , v~ .h, um a uno ue Jieeuçc.t. com todos 
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(•il ,-cndmoot.os <JUO lhe compotcm como juiz 
dc:L Côrk> do Appclla,çã.o tlo l)istricto Federal. 
Exhibc a.tl.c:it<v.lo rucdil:o. 

n. 252 n, do H103, deel::\l'n.ndo lívt•c. da 
qua.esquat• impostos da. União ou dos Esta.dos 
e municipios o intercul'm das merc:tdol'in.s 
nMionae::~ ou ostrangeiras. qnando objecto 
do commcrcio dos Estado~ cntt·~ st e Mm o 
Distekto Fcdci•al e dá outras pt•o,,irleucias 
(di se uss::iv 1111 ica) ; 

A C~>mmissã.o de PotlçÕi!S e POllOl'CS, t~t· 
tondoodo n. que, cinbot·n. dispondo tt Jci quo os 
,.cucimen1o~ dos juizos silo divldiuos em or~ 
df'lnado e gr.'\tifi~ação {llli n. I .O:l~. ~P. U_do 
novembro do lR!W), (I (flh) •'-~ta SI) l' cl1Wltl:t Vot<lçfo •lo púecor n . l, de 1004, conce
~·lo ofn•cth'tJ mwt·eicio, 1\ ·~ol'lo ttno (IJll caso.<; tl•~n,lo rw Doputa.clo )JOlO \t~sLa.do dn. Rahia 
a.n!\log,H o CunJ~I'(.'~t.o;c~ N;~eiouat tnm dofm•it}o Nir.ol:í.o TolnnthH> dos SAnto.~ clous mozes do 
prut~·uçõcs scnnolltu.n &c~. !.1·a.tando-sc do fun- liconça. pa1•a tra.ta.t• do sua. ~a.udo (rliscussão 
crionarios que tenham prest:tdo rclonmte::; unica) ; 
::;cll'vlço:;, como aeonti!CC :to !lupplicJ.nte; a.~- Votacão 1\o pa.t·ecer n . 2, 1lo HlU-1, concc
tond?rulo :t ~!~c a co.nc~~siio. dt~ pcen(}:t ~om dtlntlo tta Dnputado pelo Estn.lo tlo Alagõns 
to:lo:; os ~?ur. J .J~on~o:s. n ,~o aM~r.e~.a: ~ug~~nLo Raymundo Pontos do Mit•a.rHla liooupa pat·a 
<k. dospcz,~. po. cpu:n~ ·1. s~tb:>ttt:nc.w d,t·SO, . d"i:<·\t' de comparecer !ts sessões (d"scusgão 
n;~ llypothcs:~. pelo JUIZ mat:> anttgu da outra u~ic~) . 1 

C:mHlrJ. da. Curte do Appclht::ã:> o polos im- • 
mcdia.t.üs e, sõ u·.t falb d•;stCJs, polos juizes do Vot<tvão do pat·o~cr n. 3, do ID04, conce-
Tl'ibunal Civil o Gt·jmin:J.l, na. ot·dc:ll de nn- donú.o ao Dol'ul.a.Jo polo Estado tlo ~lin:\s 
tiguida.dc (t•cgula.meoto n . 2.4<34, 1lo 17 do Get•:tes João Nogtwira. Ponido Flllw licon(·a 
fu\·erairo de l89i); a&toud.:n1lo a quo assim so p:\r<L ir ::L Bnt•op:.& tt•ab.t• de sua. saudc (dis· 
devo •·nten<l<w, pui·qua.ni.o o Jletlido do li- oussiio tmica.); · 
ccnça, não :>c fl\i't;t·c ao log;w 1h} p~·os~thnlt•l 
1la Cürtu t!c A l'li L~lia~::io u ):;illl ao do tl•;sutu· 
IJn.l'ltrtdm•, ú <.IH lJ u·ect'l' quo seja <WlH·ovado 
o soguinte Pl'ojeeto : 

At·t. 1.• Fiei\ o Gove1'llO n.uto1•izatlo 3. con
cnJor um anno de licençíl., c:Jm todoz o.:~ vcn
elmontos, :to desomb:~l'g;ttlor Antonio Joa
(lUim l':.orll'i~ue:>. 

Al'~. ~. " Hovugam-::;n ;L; (li::; J)t)Ji~õos om 
CIJiltr;u·i.y.-- .fqsrJ 81•;1!11io, pn!:;LionLo.- 8(t 
l•i·eú·c. -E'H;;cll:u d~ tÍ•Idrat/•: . 

O Sr. PresoitlE:lnt.e-D.!signo para, 
amanhfi. a seguinte ordem tlo dia: 

Yotn.ç.ã.o do parecei· n. 4, de l90,J, l'CCO· 
nhecendu Oo1mh!lo }leio l0° <Ustl•fcto do Es
hdo de Minas Geracs l~ Dr. Olyntllo An
gusto Ribeiro ; 

Vota.çào do pat•ccel' n. 5, do !904, t•econhe· 
ccmlo Dcputatlu polo Eshdu da. Para.hylJa. o 
Dl'. Izfdro LoHo Fm·roira de At·a.ujo ; 

Vot;lção do projeeto n . Il, de 1904, tlxa.udo 
:t furQa. naval para. o anno do Ul05 {2" dis
cuss;.lo) ; 

V<Jt:.tçào do proji.lctu n. 3, do 190J, l'Cla.
tlvo i\s cmomlas do Senado ao projocto 

Vot:tção do pl'ojecto n. 12, do 1004, auto· 
riza.udo o Potlt\r ExtJcuti vo ~~ couee<let' uru 
anuo t..b lir,·~nça., com tat.lo:i Of.l vmwirnt:Hitú$, 
ao ministr"> tfo Supr·cmo Tl'ibnnal Fotlnr·c:Ll 
~it• . .Toã.o B<wb:\lho Uehiia. Cu.valca.nt.i, para 
tra.ta.1• ela sun. so.udc (di.>:cns~iLo unict\); 

Vvt<t~ii:o (lo }ll'ojocto n. WJ, de WO:~, olJr•i
g;~tHlo os arlministradol'C:l cltil oflielnn.$ dJ 
tn,ogt·-Lphia, Htlmgra.phia, otc .. (lol, 0.1.pital 
<! dvs E~ta.tlu.~ <t t·urnul;torcm <~ Biblk•~ll')C<L 
Nacional cxumpl:u•n!i rins ol.JJ·as qtlO cxer:uta· 
l'<llll c ua.n\lQ Qukas pl.·ovide•tcin.s, com omon
da.~ da Commissão do Constituição, Legi.'llação 
c J nsLiça ( 1 a d iscuss.'io) ; 

Votação do prujo~to n. 132, de 189~, 1\11· 
torizaado o Govet·ao a reorganizar o oxer· 
cito, a. refol'mar as escolas milit:J..res, se· 
gnndo os pl;~nos quo p.mpõe, a. root•g11nizar 
va.rhs repartições da, gt~errJ. o dan.J.o outt•as 
providencias, preccdenlo a votl\ção dn re
quc t•imonto do St·. Oliveira. Vu.lhdáo (l"liis· 
cussão); 

Votação do projocto n. 253, de 1903, ra· 
formando o processo das fu.Uencías (2"' dis
cussão). 

Levanta-se a sessão á l hot'a d.'\ t:u•.ie. 
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~----------------------------------------------------------------
17n SESSAO ORDJ:\.\RL\. E11I ~5 DE l\IAIO DE 190-~ 

Ao moio <lia lH'ocdcHI~ :i. cht\HHLÚ:.t a. qnc 
rnspunclmu o.<:~ Sr.{.: P;wl;L Onimí'l.J'ãC:l, Oli
voira. Figueiredo, Al<mcat• Guimarães. \Van
dOl·ley elo Mon1lunça, Joaquim l' it·n:.:, ,\ m·cl i o 
Amorim, .Tm.!é Eu:whiu, l.Ji : L~ Yioit'<L, Vir;~ilio 
Ht'iiJ'itlo, Tltu ut<\~ C'a\·;dc;t~J !;i, F.du;n·do S(.n
d:Lt''t. Se t•gio SaiJoy;L, Gnnr;:d;J :>ou f.•>, F~_,IJA:c;t 
o Silv:L. PnJ'OÍl'!t ltPi-;, \V:tl!'l•r-.do !.(';!( , .I 1tiu 
Vinh•;1, l•:u~nlJ io rlt~ A;J,ít•:ul:\ ,\l'l'o:;nl!as G LI
VãiJ, H.ot11·igncs nurii~. olin:it';l. V<LilíHlii•J, Do· 
mingos Oni.lll<LI'fie.;, G;t,!'Gi<t Pil't~ !l. S·d.yro 
Dia~. Alvos Btu•bvS·~ . Ro<l l'ignP,; Li1 11:L, P;LI·a
u.ho~ ~lon~oun;t t•o, lt•J!.ll-igiH's .'h l•lnnha. HrH'
narrlo lfol'h, Hnnd.n. rlo S;i , Cot'l'i!in. Dut ·a , 
Mello .Mat tos, No!.~on dn V:·tsconccliol!l, Bu· 
1-hõcs ~Ial'Cial, Et•Ico Cvoi ho, J•'ilHi~ ,\lves, 
Jt;ã.o Ba.pt.h;t<L, Sil \':L Ca:;t,·o. L::mt•indo Pitt;~. 
Pcrcit•a. Lima., C:l'lln:llo C:Lvalcanl.i, M;tu· 
ric:io ÚO AIJJ'Cll, C:LJ·I•lH Teix•~iL-rt. IJnllluàiJ, 
Pa.ulino da suuz;r .. João Luiz, C<wlo~ Poi
xoto i•'ii!Jo, D:will CalllJli sl.:t, Fmucisco ncr
n~t·dino ,llt WIJO rle Paira, Uet·u••J•t le:; dG l•'at•i: ~. 
AnLoniu Z:~c:n·ia,;, La.lill)tlll i:.IJ• C.:rJ.Lnfl'f!fin, S:L
bino B :tl'I'OW, i\Ca.l}l)u l Fuknncio, OIP-~at•io 
Maeicl, Rotlolplto I'.Jh:·,..,, I';LII!n lt·~?'.t! ll 'ln. 
G;lleão Gal'V<llll<l J, Fl'iLrtcbt•u r:ouwim, l!u· 
honçn~ do C:u•y;l( lw. I·\~t'lta :t•~ <-' Pt'l!i.: : .• ~~J , Fol!'· 
l'cil•a. Bt•og:.t, .Jr>:>;\ Loh:1, Lt>i :o ,] ,) :·.;,Jil7. 1, !fct•
mcnn,!:(il(lo ,[f) :-.I.~r•:tP.~,.f:J~L' J it i m Toi:wi !'a, 1 ~t'a n.· 
diio, Hllt'IHll',iO :'.:JI.:nlit} 1 Cn.~h 1\'dt.n. BL'IW· 

tlído do ~~0117.'1., ,\qninn Hib,• ii•,J, C:~l'l·u C:L
v:dca.n t.i, Pauh n :t•llo1, Ki.;1~11 Hnil iloi'lllc. 
So:tt'CS tltl~ ::i: ~ont.·Js , W•l'!tnuo J1. 1..~ ;Jocii<W; 
Cassia.no do N:t~;,} i menlo, Ve::-:p:1:d:1no de AI· 
buqum•quo c [•fogo For&un.J .. 

Al.Jru- ~;o •~ s.J:J~ã·>. 

E' lida e :mm dolnto :tppt·ovrda a act<~. t!a 
sessão an t 3ceden te. 

Cl)mpa.rccom <Li ntla os Sr.L Gnetlellla 
1\Iom·ã.o, Chr istino Ct•ur., Ab:lorr Mii:w:•z. 
Augusto do Fi'l.Üt:ts, U:LIJino Lo1•etu, Amú J'tcu 
do A lblltlll flt'f} 110, Aliai b:11' lo f?t\l't':t7. . A ma1·al 
Ccs:w, Azev edo illar;t tw; cJ:Lnws lJ.1rüy. 

Deixam tio ~OillJI:troeel' c·-.m c:w !in. ]l:tl'tici
padn. o:) Srs . ,lulio du Mello. Thom:17. Ae· 
cioly, Eug~nio Tom•inho, Anthnro llo~alho , 
Raymuotlo Ncry, Enéa.s iiin.l'Lins, At•thur L·\
mos, c.:trlos da Novam;, lnt!io do BI·ar.il, An
tonio lhstotl, Ul'bano Sanl;os, Luiz Domin· 
g ucs, H.odl'i.~uci! Pcrna.ntlm, Ra.y mnrltlo Al'· 
thm·, Anizio do Abreu, João Gn.yo.)O, Pran
ci~co St~, Eloy elo Souza, Trincltf!c, lkicio 

Filho, g~mcraldin(J Bantlcira, Coi·nelio ria 
Fun;;ec:t , An:~~clo Xeto. Epaminonda.; ÜJ':\· 
cintia. Raymundl) do i\fira nda, .Jovinhno do 
Carvalho. Fdi:-hello l<'J•cil'C, Nci\";t, Lcovi
gildo Fif;;t~cil<t:;, l'ns tJ•o Itcheii•J. Tosta, 
Hukiitl \ ' iaurv, Felh: Gn.~})a.l'. \",~r;.;uc <ic 
.\ IJ!'c U, Toll:ntino tlo.,; S;mlos, El n:a·Jo 1:.:1.
lll• i~, MaL'Culino :\r•mJ';\, O.iC:tl' GOdl))'", Bel iz~· 
I'ÍU rln StlUZ'l. t~alr~1o B:tptistn, noz:una.t, .f tl• 
lio S:wto:,, Fl'ó\.nci .. :co Yeig;t, Rcrn :~rdo :r.ro
toil•o, H.ibeit·o. JrJnqm:iJ•a, Astolpho J)u ti'a, 
Poni1lú Filho, Lcunnl Filho, Ucm·iígm S:t lks, 
c.wlos Ottoní, Nogu;~i l'a, Lintlol ;1hu Caet.lD•>. 
\VcnccHJ-io Rm.z. o\fnr d 1·a ch SiiY:t • .!e.<:ui:lo 
Cat·do~o, Valai ~ dn Castl•o, Costa. Ju i1iu1•, Ar
nolph l) ,\wv;!(lo, Alval'o de C:\t'\' :tllto, Ro
rlolplw Mir;m1b, C~tntlido de Ab:·c:r, AhJa11 
lhpt:~t:t. H:n·bosa. Lima. o Angelo Pi!thei!·u. 

E som c:ur:> ~ os Srs. Sá. Peixot o, Hos..•n
n.dl de Olin~iJ·:t, P~9sos Mil>;l.nLla , Rc:g2l'i:l. 
tlc :\Iit·a.nda, J:,:7.t~ t·ril Fontenc llc, Fl'ctl"t'icf) 
Bol';r~-~ . . Jr,fil) L11p·~,·· P:w l:t c Sit ' ' <L, Tcixcü·o 
•lc S;i., .\ITo::so C:u$~:1. . CtJI,;o tlc Sonza., .T..,~·i 
::O.fat•t:tJII in.J, p,~,·.~it·;L rl n Ly1•a, llia i<V}tli:IS 
(l Hif.~ . d \"•'ll, ~rm·. •i I';~ AI \'I"H, Es t:tcio Coimbr:1, 
Ptdt'tJ I •,wna.m buco, Elpitlil) Jo'i~twi :·c, io . . .:\ r 
t;htll' Ot'l:illtlo, PinttJ UanLas, .MuJ·cit•a GotnP~, 
.lo -·(1 ~Iunja.l'd i 111, lt·inou :-.rach:L!lo. Au:!us i.a 
d:.\ \'n sr:onc;,o.llo3, S:i. Frdro, Uonl'ique ·Bor
:Ns. \'il·i<.Ltll :\la .. c;ea·l·,~nhas, K; tcviio Lobo, Jo~.: 
ltonifacio, (hst.:!o da Cunha, C;u·ncÍI't) dn 
Rf'Z·.•ndt1, Jüão Luiz Ah·es, Camillo Soa t'cs 
l~ ilho, C:tlo~~t·a :::, C:u•v:llho Britto, Bm·narilo 
ilo Campos, Uomingii::>t: do Ca.3Lro. EJ,;y Ch:L
y,,;;, PanliJH C:u·los. Ft'n.ncisco M:<lb., Can
ttit!l) Ro•lrig tw:>, Lindolplw Sr.rr.t, J uWm.'\1 
~lillct·, M;u·c;tl Escobar, Victor ino MonteiTo, 
Domingos Masc:trcnhas, Alft•cdo VaroJla., 
Campos Carticl' e IIommn de Carvalho. 

Pw:Jsí'l.-sc •~o 0~2c.liontc. 

O ®a•. :~.lcncn t.• Gulntaa•ãcs 
(1° Sec;·.:lm·io) pt·ocedi} á l~itura do seguinte 

EXP1WIE~TE 

Olllcio: 
Do Miui!;bwiorln. Jns Li~.1. e NPgor.in!l Jntc

riorr.s, do 23 (lo corl'cntr., cn ,· ian•!o a se. 
guinto 

J\IF-:o;SAGEM 

St·:~ . Membro.~ do Cong'l'o~o Nn.cional
Tcndo em consideração o quo pondo!'a. o 1\fi· 



camara aos Dept.taaos- lm!J"esso em 2510512015 09 27- Página 2 ae 2 

SESS.:\0 EM 25 l>F. MAIO D!•: ! 904, i03 

ojstro <la. Justka c Ncsucius Jnl.eriorcil, na. 
csposição junta. :;()bre u. convouümcia. de sm· 
l'ec•iflca.d& a tabell:l. qu~ acomptwhou o Jo· 
ereto le~h•laUv\.l n . l. Hil, llc ;; t.ln j~\nciro 
ultimo, ';;!tbmctt? o a~·~:umpto :i. vo.t~ : t :tpl'l"l· 
ciaç:to. pa.l~t clm1 ,·u: tliglll''i.; rrsolnn• o qnn 
ror wais acertado. 

lli<J ,]n .l:ln~i l'n, :!~ "'' m:·, jo íl!1 l0(U.
F,·•wc::i3t'D 1!.: Pcuda Ror/J'i,;Hf':> i\! t"C~.- A' 
Commi;,S;1t~ tlc On:a.mcato. · 

dos It;st:vlos entro si o com o DistJ•ioto l<'edoral; 
c d:iudo outras pl'OVítloncias ( di.:lcussãf) 
unica); 

Vobç-tio do p~tl'eccw n . l, de H)Q,f couce 
di'n.lo ao DI11Hita<lo }Jnlo r·:~t:ulo d<L Ü(\hia Ni
eolttrJ Toleut. i no tlor; S•tntos dons mezcs do· 
licenç•, para tea.tttl' do :;na. ~~t n!le (tliscn~são· 
unic:t); 

\'uhção llo par.,ccl' n. 2, de 1004, concc
•lf:!lllo ao l.lcpntmlo p olo Estado dn Alagôu,s. 
1{ aymuntlo Pontes do Miranda. liceoça. pa.I'a. .. 
J.oixat• de comparcccl' eis sessões {<liscussã,o, 
unica.); 

Do Caot;tno Luiz )f:tch<do Jnnim', clemit- votaçii.o do pa.rccüt n . 3, dl.' 1 9!)4., conce~· 
tido do C<\ r go c.la omcial do !li~SC:1rg::t, c:n·go rlontlú o.o neplüado pelo Estado úo Minas Gc-· 
par~oqu~l foi nornmentononw:do, p·:dinúo 1'aacs ,Joii.L> N._,gncil'.~ Pcnido Filho licença,·, 
(1.110 P..S~1. sna noJ_neat;:'ío ~f'.Í•~ .'~'.'n .. ~i riH:·a.!:t 1;cin- p;u·:J. ÍL' ,~ l~nropa. t ~a~~L' de str..1. fln.ttdo (dis-· 
t~~l'<_!çao p:u·~ ·wks o:-.: c!lcltc:J.- A Cr.m- cu%:io unte~); 
nmsao do ÜIÇ\l11Coto. Vot<\ç:ão •lo p1•ojcdo n. 12, de 1904, auto• · 

o § 1•• p J.•eGi ilen te _ E;;t;t fh;da. n. l ~·ízn.1Hl?~ o. P~dcr ExccutiY? n.. concçucr Ul_!l' 
leitura do mq>cclimün. :tnno ~·l: ~~~c.1ç.1, co1n~ todo.,, ~;; vc_nctn:ento~. ~ 

Si Jl!'»hum St· . Dupntadu qu:!l' usa.L' d ;L .u) nu~nstl.J, 1Lo Su.nomp fubun,~l ~cdoral 
pllaYn, \'I' li p:\S~ <l. l' ;í, u;·,lctu \hhli:~. ( Pcww.) ~ }J· • • Jo:ra I:ktrbalho Uc;hoa c._u.yalc_a.ntJ, par~· 

Oftotm DO DL\. 

O §r. !".l·a.s~dente- A ordem do 
dh couJta de votu•;·õt~s ele mt~t~ri:\S cnJL dis· 
cu:~,iio ficou c n ;'Cl'l'rlJlu . :\ t,;. •~-.:Ol'LI. COIHIJa.
l'CCCram apuna::; 88 S!'.l. Dcptt(•t•lo.::, nliJ ha
ven·.lo, }101'&'\Ht•J, nuuwro. 

Vou }(J\·anta.t• a Sl'f!iTío. llJ~rcau,;o p:lPa 
amanhã. :1. soguinto orúem tio dia.: 

Voí!l.çfio uo pr~,l·cecr n. -~. de lfJl:-1, rcco
nhm:cnrlo Di!puta!lo pelo l()<> d i;;Lt•ído <lo 
Mina.~1 Gcracs o DL'. Olyntlu Augw;to lU
bcil'o· 

Votaç:io do pr.tl'OCCl' IL ::S, dJ HIJJ, rcc:J· 
nhoccntlü Deputado pnlo E::; L~<Ilo dn.. P<H'U.
hybn. o DI'. Izült·o Lcit.o l~ort·cit';l. du At•twju; 
Vuta~ão do p.lrCI!ó!l' n. 6, de HJJ.J, a.ppi\l· 

YanJo a elúil;fi.•) l':!.nliz:ul:t ('111 !7 ll1l abl'i! do 
t:ot•ren Lo anu,, no 2<> dtstl'ie l.o llv Kün.do do 
Rio de Janeiro o 1'cconh0.ccml:> [Lipt! t:tdo polo 
n.lhtdido Estarl•) o DP. .!llnhi.'clo Sé1.turnin1J 
'fuixnit•a do l\l:Jlll); 

Vuhçíio do proj:Joto n . ll, !lo J!)() . .í.fixan•Io a 
fo1•.;a naval p:ll'll. o anno do l !)ü5 (2'' tliscu~,;ão) ; 
Vota~;ão do lll'ojccto n. 3, de wo r, l'CII rLth·o 

á~ omc nllao 1lo Son~1U•) t\o pt·~~j.)~ to n . 2~i~ 13, 
de l!Jll3, üccl::J.l'au~to Iivt•n de llU<tC~)(luct• l m
posto~ ela. Uniii.o ou dos l~:.;t:vlo.~ c municipios 
o latcl'CIIl'.~o da:3 nK:rc:1dorin.::1 ll<H:imnc:: on 
cst1·angcira~, ftmtn-Io (l},jncto üo c·)mmorcio 

tr;tht· t!<) ::;u·.\ mntlc (1h.scussa.o Ulllca); 
Yot:l~:lo do \)rnjccto n. HJO, de 1003, obl•i

ga.n·!o o~ adrnini:;tra.tlt )l'C; ela oilicínas do ty
pogmpltia, lithogl';1pll1a., otc., <la. Ctql!ttü e 
iln:~ K;t:J.llo:'! <t rmn3ttGl'ún1. á BiblioLltOC<~ Nll.
cion:tl P.xcmpl<u·L~S da::1 olJI'a.s q tLO executarem 
o chn;ln outL•.•.,; pl'ovitloncias, com omonclas 
1[::1, Gommissão do Constltuiçiio, L!,gislação e 
.Ju;!.iv:t ( l" tlíscus.~ão}; 

Vut:~';'f(o llo ])rvjcct·J n. 132, de i89G, auto. 
l'iZ\:;J.o o GO\'Ji'thJ n. rcorganiz:u· o exercito 
~ n~foenmr as mcúla:; mUIGa.rcs, scgnnclo os 
pl<l!lOS I[UC }>t'O})i)~, a. j'C~l?gl\.11ÍZal' V<Wlas ra
parlit;Õ3S d:L guerra o dtmd.o outra..<J pt•ovi -
1!cneb.; , l1l' C\i~í\dcudo :~ votação do requer[· 
mc:nt:l. do Sr. Olivoir•a. Va.Jl;.r.rlfi.o (l" (liscussão); 

Vot:\,c}íio do l)l'Ojcc t\l n . 2G3, 'ln 1003, l'ofor· 
mando o pl'oe\l:.>:m d:1s fttltl'3ncias (2(\ dis· 
ü llSS;lo). 

nís.~tH~iio unic:1. do p1•ojncto n. l4, U.o l üOi, 
:1.nbl l'i'!,niHio o Governo u. co ucedet• um a.nno 
de Iic:}I\Çt com totlo:s os vencimentos, ao tlos
() tnb:~t·géLdoe Antonio .Toa.rrnim Ro!ll.•jgucs ; 

P discussio llo pl'ojc~to n. 1013 A, do 1903, 
:wf,(n•izn.utto o Gl vCt'U:) a promovm• a valor i· 
za.çií.o d<J c.tfu o o Cllllilibt•io ontre u, o.tl'erti\ e 
:L prOClll'l\ uo:;se ~i0fl/H'O - COID pal'CCOl' UU. 
Comntissiiu tle Ül'ÇalJlen to c YOtO em sepa.-
1':1.!10 tlo SL'. Galolo Ca.t•vn. llt<tl. 

Lcvanta.-sn a scs.,ii.o <i.s 12 horas c 45 mi· 
nw;os :Jt~ t lWdt). 
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10.1. 

18" SES~Ã.O ORDIXAniA E~I 26 DE 1\JAIO DE 190.1, 

Ao mP.ÍO·din. pt'ocr!tln·.~P. :1 clt:tmacl:\, t~ f!IIC 
rcspondom o.~ S1·s. Panl:t nuilil:tl'ãnil. OJí-

. vniJ•a. Figue~ii•Prlo, A!nncar• Guimrtt'.tHS, \Vn.n
ilCl•loy do i\fondonl.':l .. .J ;arp1im Pit•es, AnihOl'o 
Butcl!Jo, AuJ•elio Aulu!'Ül), IIosannah du O li
vuira., Clu'i$tino C L' !I t., Uh~s \"iei r a, Thomaz 
Cava!1:anLi, Frederico Bol'g-u.~. Edua.t•.lo Stu
dart, sergio Saboyt~. Gonç.llo Souto, l"onscc:t 
e Sil\'a, Poro!t·a Rei~, \Yalf't·(:clo Leal, ,\.lJrlon 
MIJn.:u~z, Aflbnso Co.;;t.:t, lkiciu J•'illto, l\n.-1el.Jio 
de i\Wh'ai!P., Rodl'i:.l'tlC'f.l f)l)l'i:L, OJiv.·i:·it Vai· 
lildfi.o, Nrdva., n:m~ia. Pi1·.~;a. Hrd.yr-o Di:t::. 
Alvos B:u·bosa, Prr.r;wltn:~ .\llliil.t··n;•gJ·o, l~"IIJ•i. 
f(llm Sn.lrhnlln., i\l:m:nli!W Mnlll':l, l!:!l'trtl'.ln 
Hm•t:t. li:J.!dino Ll)l'í~lo , lll!l'CJia. d,J :~:i, Nnl;;on 
ilo Yascooccllc•B, Fidd1$ .\Ire.~, .Joiiu RtpU-~t·~, 
Oalvã.o Ba.pt,isht, SilYa. Ca~i.r,l, Perdra. Lima,, 
Cruvollo Candcaati, Mnuddo do Abreu, 
Cat'los Toixcirn Brandãt:>, .João Lui:r., C·trlos 
Peixoto Filho, David G<tmpisb,, Bueno ~e 
Pai ''a, Hcrmmlo do I•';u·in, Antonio Z~tca.
rLu.s, Lammwim· Goilol'l·cdo, Sa.bino Bu.r
roso, Manoel l<'HI}.pncio, O!eg~Lrio Mn.ciel, 
H.odolpho P:1.ixãu, Dc~mingnes rio Cas~t·o, 
l•'l'ancisco Homoil'O, neiJOUÇ':tS elo Cm•valho, 
Fm.·na1alo P1·o~tn~, l"et•rcit·~~ H1•ag:J., ,II)RlÍ 
Loho, LoiCu do ~Olt'la, P;~ulino Ca.do.:r, C~tn
!litlu Rutli•iguos, Az8vcdu Mat•q tW•J, Hut'Jllfl
ncgilrlo do Mol'a()S, joaquim T1~ilwira Bran
dã.o, Bm•lla1·do Antonio. Cost:L NHtto, ;\quino 
Ribeh·o, Lin1lolpho Sel'J'll, Carlos Gi~Yal~Janti, 
Puula Ramos, Lliseu Gnillllll'Hlt', Sutu•o,J ti1JS 
Sanr,os, GoJ'!llano Uu.s.~lochcll', C:tssia.no do 
Nascimento, Ve8pasia.no do Albnr:rum•que, 
Alfrotlo Vfu·olln. e Diogo Fortuni.\, 

A br&se a Sfl~si'io • 

E' lida e sem dolmto <~pprm·ada a acta da 
sess.'io an tecnclente. 

· Passa-so ao expNlinntn. 

O s.~. Alencar Guhn.a1·~tc~ 
(Jo &c.relm·io) Jlt'occde <Í. loiLtU'a, do Hl.\g'UÍIÜc 

EXPED!Jt}N'fE 

Offi1üo tlo Mínistel'io Ja. Jm;tiça. o Ncgocioi!. 
IntoríOI'os, do 23 do éül'J'ontc, cuviawlo a 
seguinto 

l't!El'\S.Wl\U 

Senhores Membros do Congresso Nacional 
-Submetto '~ vo:;sn. a}WCcitt~!i1o, afim de 

<tnn ro3 tiiJ~IlP.i~ l'flso!vPr ;;olwo o a.s,;nmpto, a 
inclu.-:: L (!xpu.'1j,;.'lll q un m;l fvi ap-,·~·>:!'nt:t.d:l. 
pnlo Ministl'<l da. .J u:-:tiça. n Ncgocws Inte
l'iot'P.r: !':Dbi'O a. nr.cP.s:> iútLiln de sot'em solici
ta• lo.-; ao Cungl'N;:~J Nacion:ll Cl'Oditos a. di
n:J':'OS rcl"IJa;; do •m;ament ·J do ;~ctual exor
cidu. 

Rio do Jancit•o, 23 de maio de l9J4.
-- l'hmci3w d,r Pmtla fl.1rl1·i:JHes AlPes,
A' r ·ummi8s:ío ti.~ Ot••:a.nwnto. 

H.f~'Jitrt·i rnr.t1tú rb Assoeiitç:i.o tlr. A 111ilio~ 
Mttlnn:; dus rlnat•chs }fu:licltnr..~ rl o Di!'!LJ•ido 
l"o:ilm•:tl. vmrinrln fJIIP- :103 Sfln;; memh.'ufl sn
j;J.tr• ~·Jtweditln.il J1.:1:lo;;~gens na Eiltra.'lll. do 
'r\!rro l~on tr;LI do llt'ílZil, com a.õatimento de 
7ií <o/,..--·_.\' Cmnmissão do Orç:lment.o. 

D;l Julio l! . OLI;oni , rc.ltJel'cndo qt1e, por 
O']nidaLlc, s!'jt~ dísp:msa.do <los impostos <lo 
herança, que t:mlla de paga.r pol' quaasquet• 
leg.tdos.- Sclh.rio cvnnmionternente, voHo, 
qucl'Cntlo. 

•0 !§r. Uricio Ii"Hho (pela m·dem)
Itcconhccido, cmbot•.t, aos meus co!legas quo 
me olt:;.{<Jt'Mil pa.ra. ~~ <knnmi;;s(LO de Fa.zo .di.!. 
c lnutd<J'ia, :sin lo n;ía potlm· ac~cita.r o logat• 
p:J.r;J. que ['ui r.:suolhido . 

lJcpo;; ito n;s niiios tl c V. K"'. u ffiCll· po· 
1tir.o de d0missão, solir.itn.ntlo quo em occa.
siiio oppói•tuna seja. feita. í1 Casa a consulta. 
rngimnnhl. 

O §1•. I~a·e81iden:te-Ser;L submat. 
l.itla á consi•lén'aç:1o d:t Casa. logo quo haja 
numol"t.l. 

Comparecem ma.is o:~ St·s. Passos de M~
l'aud:t, Jo~ü gusebio, Urh:uwi! Sant'JS, LUIZ 
Doroin~tte.;, llmmrl'íl Fontonelle, Poroi1·a._ da 
LYl'.:t, João Vioi1•a. B5mera.ldino B:wdmra, 
Anr~clo Noto, Epa.minonchs Gra.cindo, Al'l'O· 
xelliJ.S Galvão, Domiugos Ouimarãos, Augusto 
de F1•oitas, Rodrigui:'S Lima, Cm•t•êa Dutm, 
Mullo M;tttos, Oscu.r Golloy, Augusto de 
Va.scon~ello:>, Amm-ico do Albuquerque, l~Picq 
Coelho, Bclisa.rio de Souza! La.m·inuo PitLa, 
Oa~>ti'í.o rl!L cunhu., Francisco Bernurdino, 
At!allHH'to Fo·Taz, Padua Rozendo, Galeão 
c~n·vallml, Dene.licto de Souza, Ma.t•çal .Es
couat'. Ba.l'bosa. Lima., Ja.mes Darcy,Domingos 
ll·fu.mai'enlms e Campos l'al'tiel'. 

Dcixu.m de comp;u•occr com causa. parti. 
cip<Hht os Srs .. Julio do Mello, Thomaz Ac. 
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r.ioh-. J~ugonin Tourinho, Enéns Ma.rtios, 
ita):mundo Nery, Arthul• V3mos, Cat·loJ do 
Nova.cs. AntoniC) B Lstos, Rr)drigues Fernan· 
des, Guc.tolha. Motll'lio, H.aymundo At•tlmr, 
Anizio do Abt•ou, Jo[o Gayos '· I•'t•anci.;co Sá., 
El·ly de Souza., Trinhde, Cot•aclio tb Fon
seca., Raym11nJo de Mil'anh, Joviniano de 
C:~t·valbo, Folishallo Froh•o, Lcovigil·lo ft'H
guei ra._<;,. Castro !lelmUo. Tm:ta. Bnlcã(} Vianna., 
·J.'p,Jix na~p:n·, Vorg1w 1(,~ Abrnu, 1'tJlmüin(J 
dus ~a.!ltu•. Erltr:ml•l Ra.nNs, Bf'r.am:"l.t, Jn!i•J 
SlLntos, Francisco Veiga, Bornal'du Monteil'o, 
Rib3Jro JuO!iUCÍI';\, Astulpho Dutl'a., Pcni<.lo 
l•' tlho, Leonel Filltu, Hcnt•irgto S<!.:lt!S, C'tl'lll$ 
Uttoni, Noguch'iL, Limlolphu C<w~anu, \Ven· 
r.~sláo B1·az, Mot•oit·~t d:t f:)ill·~t, J osuino 
Cardoso, Co;;ta, Juniot•, Al•nolph'l Azcvcrlo, 
V:dui.~ do Ca~tro, Eloy Chavcf!, Alnti'O do 
Carvalho, Rodolpllo .MiL•a.mb, C:tnd i <lo •In 
Abt•Em, Ahdon r.aprist:t o Angelo l'inlli!iro, 

E s~m cíl.n:~·t os St•g . Sá Peixoto, l?.o:r•wif) 
1];1 Miran1la, Indio do IW:tzit, Vil•gilio Brigido, 
Jofio Lopo~. Paula c Silva.. Toixcit•u. de Sá., 
Celso tio Souza, .José 1\fa.rcollino, Ma.laquias 
noncal,·cs, Moreira Alves. !t~st:"Lcio Coimlnt. 
Pedl'o Pernambuco, Elpitlio Fi.:tt:lÍl'Q.io, Al'· 
thur Orla.ndo, Pinto Da.nca~. Mot'úira Gomo~. 
José hlonja.rdim, ldoou Ma.ch:do, Bulhões 
Marcial, SiL Ft•eit·c, Honl'i tn:J B'Jrgos, Pau
Uno de Souza., Viria. to M;Lsc;u·enh 1S, K~L::wão 
Lobo, .Jn~é Bo[)iraclo, C:.~orueir-o du Rozendo, 
João Luir, Alv!)s,· Ca.millo ::>o ;~rcs Flih->, Ca
logcras, Ctu·v<dlw BI' to.BM'na.z\ lo de Carrlp·>S, 
Amam! Cesar, Franch=tn M;tlt<t. Juvao:.tl 
l\lillm•, \"lctol'lno 1\lontoir.o e Hu:n\lm de Cttt'· 
\'a llto . 

() 8r. Au·,·edo v.u·ela diz tliiU 
•luvia começar o sou discurso expUcuntlu à 
C;tmara como aqui se acha. escapo do nm 
tra içoch·o morticínio prcpa1·a.do paio do~pota 
quo cscravi:m. o Pa.rMi ; fica pn.ra. outra 
sessão, e neste dia., com a na1•rativa. do 
f;~cto, da.t•ü. noticias ao })liz de novos crimes 
daquolle politiqueiro •. · 

No momento, quar justificl.r :\ sna. aUitndu 
politica., quet• no Congresso, que1• na im 
prensa.. 

E' um bomom tlc luta.; nc~cita-a. em qna.l
quet• tet·reuo, e, por i~o. desce com os p t·o· 
f;m·ulures a Ulllit ~eputtut•;\ s ~gt\l.d<t p tl'a 
nãoserm•t"\r ao ex"\me univei·s~l ua.gent3 
de ~em dos dc·spojos de sua mimo33. mã.:~, 
a.rpu vil meu te ultru.ja.r!:1.. Q uom foi Rogit:l 
Vat•ck\ ~ Dlga.m os tL•cs vultos do 1-oti~o 1'0· 
gimon politico: Sih,airn. Mll.l'tinil, Pedt•o do 
Ba.t•ros o Homem do MoUo, cujo:s conceito::; o 
ora. dor· I ê. <L Ga ma;:a.. 

Julga-se sa.tlsfulto o l'Mlia.nte da. pJ.'OO'CTil· 
tot•a, cuja. nobro figura exlliba, cu,j.'\ lid;tlgttb 
mot·al constitue o seuma.tor orgulho o dos· 

\' o!, ll 

105 

vanocitmn to. R.osita. V areia foi um anjo 
imma.cula.do c mulhOl' superior como tllb.l o 
como osposa.. 

Siio ü:l~cs os cffeltos contt'ario~ lin. ca.
lumni:t; ntaca.do n1. su:t pr•olli•lade, doixoll·t\ 
ma.is patente que nunca. ; attJ.cado na. sua 
fa.milia, oxllibo um uos seu~ mais bellos 
oxcmplo.res ; a.tacado n:.t sua ltltegritla.uo de 
hom.-;m publico. v;Ln l\ m:tlrllicl'ncill l':lci\1. 
t·u·· lhn a occ:l!lià.o 11,1 mn.;; .ril.t' a unitla.de pm•. 
feH•t d:t su;L vi,Ja. poli.Lica. 

Füi tlil.o aqui o aliHu·n~ qu11 a. su:1. rnn.cç:iu 
actm~l Cl'a ~~ de um homem afuoúa.t.lo qno 
JH'o~· ura n1. sooi'Cnatlar cam um a c to de au
Ú.,_Ld it. 

Nõ'io tem o afan de mtnt.:r-so no sc::ln:ll'io 
po!itico 11ua;n vJ.e mostm1• que dcs:Ienhon 
SCillJI L'O as suas glor•ioh~. 

· l~m l8\J~ o R)1 f:J·mule, jllt' li:tl o lit:Ltl,) n:t 
ffiOSIOõ.L cidadn o/ .) S •u l<::JLiulo, )JilOJiCOII UJH;L 
tlocl:~r.'l('<-W th~ '111:~ v Ol';vlol' uio a.cc.1iln. v :t 
ca.t•g-o tLlg-um polit.c.>. 

Pol'qttc, uuf;ão, uct:upa. um log.tr nc:sta. 
b:uwath ~ 

A razã.o ost..'i no tolegramm:t, qu3 o m•ador 
lê, !los illu::Jti'...:~ Ju iio da CCJ.Stillws c BJl'_.-o.i 
-l•.l :\Itltleil•Js comnlunic:l.odo-Hlo quo, em "Vil·
tn.lc do saus taluntos o tios :m·viçrJS }H'cst•L· 
dos <t tol't>.t quot·ida., o seu noms os~ava n :~ 
cha.pa. tlJ p:.trti-Jo pat•a. ropt•,1s<mt<w o Rio 
Gmndo do !:iul no CJngt·~ss) Ft,ilcr,\1. 

Anto c;> t~} Ol1ll ~llo, nã.o rccttSJn, num llOlli<, 
l'CG!l ~.ll'. 

Pa:.:,;:t um :wguitla o ot•;dol' ít tl~t· a; lH'.J\';J:l 
tltl •111n lm fÍtJ.I :.t!tn·l:;, II 'J suiu c.() seu P•U'Git!o, 
l'l.nF:f-1 conk;~ OS l:l'tlSI:Olltn,:; dcsmatHIO~i th 
l\.e pu blic<L. 

u qttJ d~ve ao ftl(iz l!l>Í:iodio de su" viJ ~~ 
em ttllU t'e libc!·liou do umJ. horrível op
prcssão, potlcntlo assim eat.rega.r-~c pvr in· 
teiro ao serviço da. patt-h, ê a melhor 
afin :lção rlu seu C:l. l' ll.C tet• pJ.r3. a. lut \; e o 
q ua proci pitou ~t su;\ hostili La.J.n ü. sHna~~l.o 
actnt~.l-saiJe o Pt•cs idcnto da C:1m:1t•a, pol'tJUO 
Jho commnaie;m em p.'l.rticala.r - foram a.s. 
pm·seguiçõcs movirlas a Mcnoa. B:u·reto. 

Nio podi::t coota.r c.:>msigo a sttu:LÇão p;,
lítirJ:\ qu:! sa.ct•ific wa. uma. gloria braziJeira. 
u.o tl<Hp J tJ. tio inreliz P:!. l'Má.. 

E' um c.Jhorcnt.~>. lia. dez a.nnos que divorg.J 
da. oricmt11ção l>Diitica. dó seu palz. As pt·ova..s 
$io os doeumuo to3 q tte o ora.dor oxbibo lla. 
tl'ibtun . O pi'Ímoiro dellos lí 1\ e:1rta abet't:\ 
aoi seus comptniwir·os d:! bancada antes 1b 
scisà.o do pa.t•tit.lo repul.llicano fctloral. Não u. 
puuli ~ou pot• inlol'vcn~.ão a.mi:St osa. dos Srs. 
Ni.lo Pcçanln e Pliuio Cas:.tdo. 

Em 18"J4, impressiona.tlo peta. mardm, dos 
ue,(!ocios puhliCJ::l, úil•igiu mu a.ppol,o ao 
chefo po!itico l'io·gra.ntllm3c, St·. Fcl'naollo 
Abot~. 
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10G ANNAES DA CAMARA 

----------------------------------------
J~m 1\JOI escreveu, sol) n. mc~mn. imp1•cs~ão, J N. 18-Hl04 

umn. lona-o. cat•tn, n.o son s;wdoso amigo Julio 
do Cttstilttos. Em 1003 dirigiu-lhe no v~ c:tr~~. Mlmqa c?HSl1•uiJ' wa po1·lo militar e arsenal de 
dando as sua.s imprcssõc~ soln·o a Sltua~a.o JH'tmim·a o;·tlcm co.m o p1·odt~cfo da 1Je1:cla 
politicn, 1lu ;lr,\'CIU!~ de Illannhf! rlo R~o de JanC!i'O; 

Como vô a Cama1•a, rliz hoj•l o f!UC rliüa lm c tlú 011traR Jll'o·vHcncüt$ 
dez; allno~. f·;· vn1'dudn tjiWO rlia)J:tSlLO (~_?ut~·~; 
masoutl'l1 (~ n r}pür::t, oilt1·a ü n ri•spr!nabllt· 
ua.rlo dmo\ hom~u,;. 

Niío ftJ1. i n,irwi:t n. nillf{HOm ; injttrh~ lho foi 
feita., c injnrü1 g·l':Wll. 

Não o sot•prr:h!..mdn, llot·()l11, e:;te fcucto 
anmrgo rlo dvi~mo. . . 

Ao inicim· u o1•a.ilm• r~ lmtlll'<L rh~ c;1r~a rlt
ri"irla :w Dr. .Jos·~ Pint.o GnhnavK~~il, un.l 
bollo (•spiril.o d;~ cidarlt: tlc P~il'~O J\IGgt'<1 1 o 
sr, P1·o~idcn Lc o!Jwev:t qun csl.1~ fwrla n. lwr•~ 
do 0:\pmiicnto. _ 

J•:m yj:,;b UeS.;J. n!JSCL'\'ilÇiW, O 0!'11tlOl' pede 

o Con[{i'NJ.t!O Nacionnlrcsolvo; 
Art. 1. 0 O Ar . ..;mml Jr. Mttt•inh:l. <lo Rio do· 

.lallcim, fmas olllcinus, <lcpcmlcncin.s c o mais 
<J.Ile ;w EsbLdo nfio convim• conset'VU.l', ~uriiu 
1~linnad D:->, mcrloanto concnrroncia. publica uu 
c.mw fur mais con venlentc, o o producto lla. 
.~wt vendtL se·:·:l applicado <1 const l'UC('l.to do 
um podo milita.r e al'scnn.l de primeira. or
tlom: os dique3, cabre:ts c mortonas súmcnto 
ptxleri'iu sm• tl'Msfcddos com t~ clausula. <lo 
lil'Cfcrcncia aos servi~~os JaArmatla Nu.ciona.l. 

a. pala.vt':t }JtU':t UtHt~ cxplie;tçlo pcs::oal, Art. 2. o Os edifictos onde funccionem re.-. 
Jlndas <LS VOL;J.l~li:Js. l partiçuas rio m;u•inlta., suas a1'rccadações o 

' . '.loposito~, cum!il'CiHmúiLlos n::t. ál'03. do ar?e· 
o §r. P.lí"l!;..;itlontc - E~;tú.iin·!rt a n<tl, serão conc;ot•vaAos cmr1ua.uto forem lll· 

}lONi do c:~poJionte. ui~pen.>:tVC.is. 

Vrte-~c p:t~~nt' tl APG. 3." Afim do ln'OYGl' â commrva.çã.o do 
m:ttorial da al'm::tda c mn.ís obrn.s tio ~1iniste· 
rio d~t "t\h;t•inlm. re3arrer(L o Govm•no á ín· 
dustrh meJ•can.til, p{)r meio do contractos 
pm•oüws, oH iLl'I'mHi:tllrlo oHicinas p~trUcula.
rcl, que soi·ão custo~vhLs pelo E.-;tado. 

OlWl~~.l DO DIA 

O S1~. i])l'ü!"h!en~ ~ - 1T:t 3uhl'n a 
mfu;;~ di vor>los projtldo;: pnt•:t sel'nm julgados 
objocto rlc deltlh~l'aç:io. 

:-:;i:io lidos o j u ):f:.tdos obj:~.cta rlu de li bGl'tlC:2io 
OS SU!~llÍ ll te;:; 

l' P.OJ E C 1'<)S 

N. !7 - lDOi 

JlJllil(],t w~stituil' a cli.~)JO~-iQiio lla tcllra-- c
dn art. Jo, ~ 2.0 dn dcaelo H, 1.1íi A, ll!J 
12 r! o . .f(!Ju:iro da /!)()./, p~l!t segw:ntH :-r1 
fi:):oç,7o da8 f;;,>:a.~ )ll?(o ultt!flWt da íiwlcriat 
({a jli'UtiCll(}'] i .l. P. Si!l' l;içO rlo JleS.Wfll aUH{.W 
da 1ae:mw, 1/eúdo Jl'<fl!~ e'IHÚal·ca(:!i,,.~ fJHC 
damrwdrwt'Jn o JJC•I'io c de accôJ•do com 
1'1J[JilfWJ1(})1[0 de 28 d>J jiWCí'nfi'll de 1.'/.:J.-f 

O Congrllsso Nur.ionu.l rc~ol\'O : 
Art. I. o A cli;;pnsiç:lo dil. lettra.- c- do 

art. l", § zo, <lo dcc t•do n. l.l7l A. do 12 
do ,ianoit·o de lOfH, sc,i;L substitulda. puta sc
guinl;o : - <~ Oxaçii1> 11:1~ taxas pGlo alnsuel 
do m:·, terinl de pratieagmn c sm"/ iço <lo 
posSO;tlllVIllso da mcsnw, dO\ddo pehs ürll· 
lln.!'ca.r,õr.s quo doman..lat'em o porto n de 
accôrdo com o 1'eg ulamento rlo 28 tio i'Dvc
roiro do l834. 

Art. 1;, ~ n.evogam-so as uisposiçõcs U!ll 

contr;1 rio. 

Sala das scssõe.:~, 18 do ma.ia elo 1DO'L -
Affonso C·j,~ta,-A' Commíssão do Orçam?nto. 

Ar·~. 4. 0 O furnecimento !lo goneros a ma· 
tol'i!lml 1ln qnalqnm• c" pecie , feito,.; pol' Cotl~ 
CIU'l' iHJCia publica , serão entregues dircctí.l.
mr.nto do mr.rr.a.clo ao3 navio~ e ostu.llcleci· 
mcni.os, ccs~nndo, pelo temp o r1 ua iol' couve· 
nien r.r\, o n.lnstecimcnto dos depositas da 
nHt!'in[l:t. 

A l'L C. o Ao posso :ti cifccti v o rlos quadros 
(lo arscmnJ ~lío !'~u·antílla., n. pormancnch no 
tt•;dJidho o M v<mtn.gons a que tem dir~~to 
pelo l'U:lpucf,ivn l'll.'llllanwJl tn ; os opel·arws 
o~ tJ'tt.orüin;u•io~ sm•ã.o ad.mittidos c dispensa· 
rlo:i •-~ })l'O}Kll'Çiío das cxigencia.:-J {lo serviço. 

A1·t. 6. 0 Emlocn.! designado pelo Govorno, 
no Di:~tricto Foder,d. SOl'ú. construido um edi
fleio com a.'J propNt'ÇÕG3 o <lopondonabLS 
Q:!cessa.rhs p~Lra. ncl!o Sf!l' í ns taHada a Re
pa.l'tiçã.•) Ccntl·al da, Marinha; sendo os t•cs
pccGivos phwc,s postos ,dosde logo, em con· 
Clll'J'OllCia lHl bliM, 

Art. 7 ,o O Governo rasulvcri solm~ a os· 
eolh:t elo loc;tl dostina.uo ao porto mültltl' o 
Ardonai do ·Mu.rinlla, tendo om vista, al(~rn 
lhts condiçõo,g necassttrias, a posição cstratu
gjca mais convcnicn to p<l.ra. a dofesa do 
litloi·ai, ;to sul ao ].lOl'to do Rio de Janeiro. 

Art. 8. o Afim do inlcia.r a oxecuçã.:> <h 
Pl'O.)Ontc lei, é o Gover1l0 autol'izado a fazm' 
;ts nece.<:snrift$ altMaçõ~s no regubmouto tliJ 
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At'Sonal de Ma Pinha c a despomlol', no actual ·com as qua.o~ o Governo p oderia de prompto 
oxercicio, at6 a quantia. de SUO: 000$000. attendm• :l cil•cumsta.ncia do estado preca.rio 

Art. 9,o Revog-am-se as disposições om das popu!a.,õcs do No1•te íla.gollado.s pela 
co n tra.r i o , geccn., r e tegan tio pa.ra, o ccasião mais o ppor-

Sa.Ia das SilSSÕes, lG de ma.io de 100-1.- tuna a discussão o votação do projocto dv 
Alves B(wbosn. honrado Dcr·-htlo pelo Coal'<Í., no qual nos 

N. HJ-l004 
Efl!tillf!WJ o fuada ele n~.,'{Jdc do papel· moeda 

c1·emla z;eltt loi n. t).'Ji, dr 20 de J1tllw de 
1899 

RAZÕES .IU6TJ I·'ICA'l'IVAS 

(Vide p~i"''· ;;L elo pc~sml~ volnmc) 

o Sr. r J'O§id.onte- 1b SOUl'O a 
mos3. dous rcqtwrirn3nbs ral~rootos an mcs· 
mo ag;Jumpto. 

Devo decln.t•at• que. scmJo acccito um, con
sidero o outro prcjudi~ado, pol'iJUO nií.n )Jo
dem figurar n<~ ordem do di:t •ions projoctos 
sobl'e o mesmo as~ump%o. 

Assim diz o art.. I,Ui do R.ngimflnl;o: 
«Sempre que haj~b dons ou m;tis projectos 

sabre o me3mo t~S'illll1l)Go, ha.ved di~rm!>ão 
prévia sob1•e a proCct•etwia do que dovo 
servir de baso pm•a. a ui.;;cusáí.o, sem, com
tudo, cntendcr-::;e tfLW os outros fic:tm l'Oj:-Ji· 
t:tdos.» 

o pPimeiro l'~qum•imonf.o é do St·. Tltom:tz 
Cavalca.nti o diz o ~;egui nto: 

« ReqtwiJ•o que seja. pof;to om nr.Jom do rlia 
o p!'ojeoto n. 177 tlo 1 QO:J, i ndaprmr1Gn ~o do 
p~rcce1• da Commissii'J de Oz·ç~wwnto. » 

O outl'o d do 81•. FL·cdc l'ic3 Borgns c diz o 
sClguínte: 

« R oc1ueiro qno, intlepondcn t,) do p<U'!lCOl' dtL 
Commitisão do Or•ç:tmento, soj:~ inserido nt\ 
ordem do dia. o p1•uje.~to n. 254. du 190:: » 

Von, pJis, subnwttm' :\ vo;;o:,:~ o rcqnorl
mcnto elo Sr. Thomn.z cn valca.u :.i e do!t lH'C· 
ferencia na votação pol' tm' sido ara·egcnLttúo 
om 11rimeipo loga.r. 

O pl'ojecto duque tl•atn. os to rortlWl'imcnto, 
elevo fu.zer not.n· á Cn.nlat•a, .i•t t:3m puroco1• 
da. Oommissão do Olw:ts Pubiict~g, ia.lt<tnd.o 
o da Commhslio d'} Orç::Lmont'J. 

o s.~. CJH"~~fia.HO do Nasci
Jnento (pela OJ'Cl .. :m)-Sr. PN!sidcuto em 
notne da. Corumissiio 1lo Ül'çD-mon to dov'o de
claral' que, apresentado o pt>ojccto do hou
ra.do Deputado pelo CC:J.l'iL, o S1•. TllUlllOZ Cu.
valcu.nti e do outr·os repeosentantes do..s bu.u
cadas do Norte, á con.sidorn.ç.'lo tla C~tma.l'], o 
anno passado c al.tenrlendo a quo o i!a.O'nUo 
da socca não podia. el-lperar poJ.• me tidas que, 
POl' sua natm'oz;l, não Ilotliam sor decretadas 
com Ipais lonlidão e vagai', roaol vemos, 
no_ smo da Commissão, ouvido o Govm•no, 
op1na1' para. q1~o fossem consignadas no orçn.
~cnto da. Vtaçao l,lmas tantas autorizações 

pareciu. gnc .i h<wia uu1.tcria de natureza 
ou de ca.ractet• federal, ta.mbem nos queria. 
prtl'OCül' qno pmli;>m lm.ver dispo.siçDos !la ca
ra.ctrH' nHH'amonto cstadua.1. Ncstascondições, 
uclibOL'[HiO no seio rla. Conuuissã.o, substituil• 
o lH'ojcc!;o do hom·ado Deputado pelo Cca.rc~ 
pola.s autorizt~çücs do orçamento da Viaçã.o e 
sautlo po1' outro lado certo que o Poder Bx~ 
ccnth'o ficava, no Ol'ça.mento rlo InteriOl', 
cumo SbllllH'C, o.rmatio <l<t faculUado do abrir 
r.rcrlitos ;1 verba-Socconos Publicos-com 
a. cpmt pGdcl'i:.t a.tteudcr as circumsta.ncia.s 
dl.t.rtuclla região. En treta.nto, nõ.o nos parecia 
jus~o que, prolo:lg<mdo o es~ado ~~nuctivo da
fiuelh•s popular)"íes, devassemos oppôr o me
no1' cml>arn.ço 'L discuss3io elo projcct.o de lei 
üln.lM'~tdo pelo honratio Deput~do pelo Cmw:i. 

k>sirn tlcvo rlnclttt'tl.l' á Ca.maru., em nomo 
da Commissrio t\e Orç<~mento. a quo t !lnho a. 
honea de presidi!', q w} nós acceitanws o l'C· 
qnm·imeuto do nobro Uoputado pelo Coará ; 
c~t:tmos 1n•omptos n. discu tlt' o assump to, ll
canrlufnlvo,cntiT.o,(L Cummissã.o cloOt•çn.mento, 
e a c: ~~~!'!- nm de sGns mcmhros o (liroito de 
;;c pronuocia.l'n. l'üSlJCito (lo meüto intriOSi!CO 
do mesmo projecto. 

Na.d<t temos :t opput•, portanto, em ouc
dicnci<L ao prnCluito rngírrwntal, rtno V. Ex. 
d() p:u';lo a orrlom do Lllu. o projccto do hon
m.do Deputado pelo Ceitl'á. ; e, no concurso 
d.u~ pt>njCJcr.os apmsontadas nos inclinamos a. 
q ne a p t•c(Ol'CiH:i,a se.jct da.da ao do honrado 
!Juputarlo pelo Ce:Ll'<Í., sobre o onko quo veitt 
tio Sena.Llo, p~h circum8tancla, ali (Ls natural 
que P.stc cLJnl;é.rn ;tu Ltwiza.çlio, e aut orizações 
nó.;J lta.vhtmos dado Jl i.L 1ci üe orça.mento 
étctnal; ao ]HLsso que o do nouro Depatado 
pcl•J Ccal'<Í pl'Ccisa jnsta.mente os malbom,· 
montus qüe ellc, aom a l'Cpreseotacão do 
Norte, entende attcntlel' ao flagollo pcriotlico 
du. sueca naqtwllas rogiõo,<; . 

E' o que me cumpPo dizol' â Camara, om 
nomo d t\ Commist>iio du Ül'ça.mento. 

O Stt. 'fnoMAZ CAVALCANTI- .ll'luí to 1Jcm. 
O Sn.. F JmNANDO Pr.t::ii'l'li:S ..:... Muito bom 7 

(Jiztilo liam m~dto bem, ) · 
Niognem mais pnd indo a. pala.vl'a., é a.ppro~ 

vaLlo o requerimento lLu S1'. Thon:laz Cav;:~.l
ca.utí. 

O~r. Tbonla:v. Ca.valcanU (pala 
o1•dem)-S1'. Presidente, ou peço a V. Ex. 
que na occ:\sião de ser dado á discussão rio 
projccto, faça.-o acompanhar do pareaer da 
Com missão de Obras P ublic11s, porque el ucia. 
mais a. qnel!ltão, n.lém du. lJella. oxposição quo 
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acaba. de faZOl' o digno leaclcr desta Ca
m:Lra. 

O Sr. Presidente-V. Jiix. será 
saf.isfeito. 

E' annunciada a votaçiio do parecer n. 4, 
de 1904, reconhecendo Deputado pelo lO" dis· 
tricto do Estado do 1\finll.~ Gf'r:t.'!~ o Dr. 01\·n-
tho AllffllSto Ribnil'O, . 

fl~ffi .!lHgtlida .sii.o SIICCllSSÍ\':l.lllClllt~ }l.l~1.:J~ :l. 
votos o approvndas as S(~guinl.o.-: conclnsuf'!;l 
do parecor n. 4, de• I 0(}4: 

t,o que sejam approvai.la;; as eloiçõrs rcn.
liza.das no di:J. ~:o do ma1·çu de I ~J:H, uo 
10" dis~rü;to do Esta.rlo do Minus; 

2,• qt1e sej<t l'rJ(:onhocido c pror.lam:ulo 
Dop11tado o Dr. OlynLho Augusto Ribuit·o. 

() ~r. Pre!!iidente-Pl'Oclamo Depu· 
tado }JCio lO• rlistJ•icto do Estad0 do Minas
Geraes, o Sr. Olyntho lW.ll~íro. 

O Sr. Manoel Fulgen~io (pela 
orrlem)-AcJmn :o BS na ante sa.la o D~putado 
c11ja eleição acaba do set• <~llprov:~da. roqnor 
que seja o mosmo senhor iutl'Oduúrll) nu t•e
cinto, afim do Jll'esta.r o compromisso rrgi· 
monta.!. 

O Sr. Preshlente- Nome io os 
SJ·s.3• e 4" Socrctarios pa.ra. l'ocel.Hn' o mosmo 
:;onllor,o quu.l, sendo inLmtlLLzido no recinto, 

· prost.i1 junto <L l\Icsfl. o compl.'omü;so rogi· 
ment<Ll. 

E' annunciad.a a votaç,fio Jo parecer n. 5, 
de W04, mconlwcentlo Dcput·1du pdo EsU~do 
da Para.hyba o Dr. Izidro Leite FCI'l'Cil'[l. de 
Araujo. 

Em seguiria são succes~ivamonte postas a 
votos c appl'ovadn.s as seguinte:; conclu~õcs 
do parMor n. 5, de 1004 : 

1\ que seja approva.da. a oloição renJir.ada 
no dia 20 tle foverr.iL•o ultimo, no Estauo lia 
Pa.ra.hyba., pat•a lH'ecnchimonto de uma va
ga._ ti~ Deputado na. respectiva rollre$en
tuçao ; 

2~. quo scj t re~onhecírlo o proclamado 
Deputado Fetloral po1• n.rtutl!ln J<:stn.do o sr. 
Dl'. Izidro Lci~o Fet•t•cira de At'aujo. 

O ·Sr. Pre~idento- P1•ocla mo 
Deputado polo E~>bdo do. Ptwnhyl.Ja o Sr. 
Izidro Lei te. 

O Sr. """alt"1•cdo Leal (pela or· 
dem)- Acha.utlu-su ua. ant.o-~uJa u Deputado 
que acaba. do sor rcconllot:i•lo, rcquur que 
seja. o mesmo ~:flnltor introdllzido no recinto, 
afim de prestar o cumpromis~o regimeutn.l. 

O Sr. Pt•e!ilJi<leu.t.e co)'lvida. os 
Srs. 3° a 4° Sncl'Ohu·ius n. ieem roc 3bur o 

mesmo senhor, o qna.l sondo introduzido no 
recinto, presta. junto ;i, 1\fcsn. o compromisso 
regimental. 

E' u.nnuncia.da. a votação do parecer n. 6, 
de 190 '· :1pprovando n. olsição realizada em 
17 do abril do col'l'ontc a.nno no 2" districto 
do Esta.rlo do Rio do JêLnOíro o roconhoccndo 
Deputado pelo n.llnrlido. E~tado o Dr. Abe
lardo ~;attll'llino Toíxon·a. ri!\ Mello. 

Em HPf':lli.l:!. :l:ill fwccr.:;.sir:unontn poRtas n. 
voto.<: o nppl'üV:Hia>~ iL:'l sr.gttintos Mnclnsõeg 
do pa.rnom• n. G, do WO-! : 

1", q11r. se,j;:t it.ppl'O\'itliL a eleição realizada 
a l7 ilo [~hrilllndo 110 ~·· distt•icto du Estado 
do Rio de Ja,rwiro ; 

2", quo so.ja rcconhccUo c pt•oclQ,ma<lo 
Deput:vlo pelo alln:li1lo Es~ado o Dr. Abe
lardo S:tturnino Tdxcil'<'l. de Mello. 

E' annunciada n. vu"t:J.ção llo projecto n:ll. 
de HIOI, ll:mn:lo a força llaV<ll llara.o anno 
d'l I 9J5 (2~ 1l is.~tusã..J ) . 

São suoces~i"amenta postos a. Yotos e a.ppl'o
Y::v1o3 em 2J discuSclão o~ seguintes artigos do 
prójento n. ll, rle lVO,l: 

O Cong1·csso Naclonu.l tlocrcL~ : 
/u·t. 1. 0 A lorç;t lliWal 110 CXCl' CÍCÍO de 

I 005 const.a.ni.: 
§ I . o nos ofl1cho;; do curpo (h a t•ma.dt\ e 

th~s classes n.u ncx:J.s, conshntes dos respe
ctiVOS q Ha(h'O!l. 

s .'2." De RO, no ma;ximo, aspü•a.ntcs a 
gu:t.t•JtLs-rna.l'inlw .• 

§ s.u un 4.000 pmr;M ilo corpo de mari
uheirus Hadonar•o, inultt.sl ve ll8 par<~ a com
panlti<L do i\[;dt,l Ut·o~~o . 

!'i 4.• Do !JOO f(Jgui:; L~L3 contmdailoH. 
::; 5.Q no 1.500 a.JH'no,liws marinheiros. 
~ G.·' De 500 J)l'a.çt~~ du COl'P~ de inlhn~ariv, 

uc marinln-
Al'G, :~.o Em tcrnllO do guerra, a fuJ•ça. 

n~tval go c:.nnpol'Ü, tlu pe~sou.l <lUO fOl' nBcos
tJul'io. 

A;:t. 3.• Ag praça.s o ex.-pt•a.ças quo se r o
cng;;ja.t•c•m por Ll'GS annos, }JBlo menos, tm·ão 
dü•cito ;iim]Jortancia, em dlnhcü•o,das pcç;.Ml 
de fm•tl:l.rnouto, gt·n.tuitamente distl'ibuidt~s 
aos lW!l'tlLas. 

A1•t. 4.n Itevogam-so n.s diSllOSiçõeR em 
contral·lo. 

O §~·. Aleneax· G uin1na•ães (pela 
o;·dem)-Peço !L V. E:.: . que consulto a Casa. 
si cmlt::cdo lliSllens~L de inLm·sticio par<L quu 
e~Le projeetu sujtL t.lallo p;.tt'P, a ot•llem do dia 
da pt·oximtt Sel3são. 

Consultada. a camu•a., é concedida a dis· 
pon:~u. pcJidtL. 

E' annunciada. a votacTI.o úo pt•ojecto n. 3, 
de 1904, relativo (tS emendas do Sanado ao 
pt·ojocto n. 252 B, do 190:l, dncla.rando livi•e 
ua ctuaesquel' imposto9 dn. Uniii,o ou elos Es
tll,dos e municipirg; o ü lt0I'cur;;o da.s mot•ca· 
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ilo1•ias naciooafls ou estrangeiras, quando 
objocto do commcrcio dos E:;ttulos entt·o ~i e 
com o Districto Fmlm·a.l; e da ontt•as peovi
dcncias. 

o Sr. Pre~idente-A este p1•ojecto 
fbl'am a.ptoesentadas po!u Scnt:do emendas que 
tivel'~Lm p!l.L'GCel' f:~vot•avel da Comrni,;são ue 
Constitukão, Legislaç1o e Ju~tiea. 

As emendas são a>~ scguinte8. (Lê.) 
São ~uccoosivamento p~st<\S a votos c 

n.p})rovadas a:; soguintcs emoudas do Soua(lo 
ao projecto da. Camara dus Deputados n. 252 
B, do 1903 : 

Ao at•t. L" AccrcsconLc·se, uo Jlrinctpw: 
a. conta. r da. data da execução dc;;ta lei. 

Ao art. 11 -SUJ)prim<t so. 
Accrescente-so ourle coavice : 
A1•t. A presente lei entra.t~d. em execução 

om toda. lt União diJ, dat<L (}\~ cxrJudição do 
l'ospoativo r•agula.moni.o. 

E' o pi'ojecrto euviado <i Commis>ão !lo Rc
dac.~.ão, oillcíaudo-so ao Senado do occo1•riúo. 

E' posto u. votos e appt·ova.do em discussão 
unica o parece1' 11. 1. ue HJQ:l, concedendo 
ao Deputado pelo E:sia.rlo da 13<\hht. Nicoltw 
Tolen ~i no dos Santos, dous mnzt·s [Jc Jicença 
pm·a tt'a.ta.r do sua. sa.udc. 

E' posto a. votas c iLLJIH'O\'ado em discn~sií.o 
uniea. o pa.recBr n. 2, (lO HlOl. concedendo 
a.o Dopntado pelo Est:Hlo de Ahtgoas, R~\Y
mundo Pontos de Mit·t~nd::J,, licenç:1. l)~l';J, (H
xal' de compa.rccer à::~ scs~uos. 

E' posto a votos o n.pp1'ovu.do om diseussã.o 
unica. o pa.recel' n. 3, de 1004, concr.dent.lo 
ao Deputado pelo Estado de Miua.J Gat'itt~.s, 
João Nogueü•a Pcniüo Filho, licença p:l.l'a ir 
a Europa. tratar de sna s melo. 

Posto a votos,é <~pprov.ülo em ni>JCW:!5i'LO 
unica e enviado á. Commissuo de H.oJacç~o o 
;seguinte projecto u. 12, llc HJO•l : 

O Congresso Nt\cional l'l!~('l vo : 
Al't, L ° Fie<t o Potlm• l~xo~.:Lüi v o uutori

zado a coUt\OdOt' no mlnüHL'O tio SttlH'omo 
TL'ibnna.l Feder<~l Ill'. ,loii.u H<tt'l:oa.lho Uch0<L 
C<walcitnti liceuç.tL de um ttn no, com tOLlo:~ 
os -yencimontos, a .. con la.1' llo 10 de alJt•il do 
corrente anuo, par:1 tz•aütnwnto de s1m 
saude onda lha convlel' . 

A1•t. 2.o Re'rogam-se as disposições em 
contrario. 

O St'", Galdino Loreto (pela O}'· 

dem) -Sr. Pl·emdt>ntc, aendo o p1•ojccto 
n. 12 tão justo quanto simple;; . a. Comruis
:;ão do Rmlacção dou-so JWCssa. em redigil·o, 
u por isso peço a. V. Ex. que consulte a 
Casa. si consente na. tlisponsa. do impressão, 
aftm de sor a. reda.cção irnmediata.me.tHe dis
cutida e votada. 

Consultada. \l. Ca.mara, é conc~idtt a. dis-
pt~n~iL lledida.. · 

Em sogutdn.. é som debate approvada. a se
guiu to 

l.l.l-:DACÇ'ÃO 

N. 1~ A- 1904 

N.edacçt(o {i1tal do Jll"ojecto n. 12, deste a1mo 1 

que auto1•i.::u o Pre;;idente da Rept,bli r:;a a 
conceder ttm anno o·e licença, com todos os 
1Pmcimentos, lW ministro do Sup1•emo Tri
bHlwJ Federal Dr. João Barbalho UcMJa 
Caualcan«i, para h·atar (lo sua saude 

O Congresso Nacionl1l resolve : 
Art. l. o Fica. o Pt·esidento da. Republica 

auturizarlo a. concedm· uo ministro dó Su · 
premo Tribunal Federal Dt·. João Ba.rba.lho 
Uchóa. Oavaki.i,nti licença do um auno, com 
tudo.; us vencimento:>, a. contar ue lO de a.b:il 
elo corrente anuo, para. tratamento do sua. 
sando onde 1110 convim•. 

i\.rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
l.lontr·n.k'iu. 

Sala uas Com missões, 26 de maio do HJ04. 
-Domingos Guimw•iies.-Wo.lfl•edo Leat. 

E' o :projecto enviado ao Sanado. 

E' annuncia.da. a votn.-;:ão do projccto nu
moro 190, cln 190:1, ohriganflo os n.dministra
doros do o(ficjnas do typogt•:tpllia., 1Hlwg1'a.-. 
phin., otc., da Capit:J.l o dos Estados a re· 
mettcrcm á. Bíblioth.oca Nacional exemplares 
das obra:s que execnta.rem e da.ndo outras 
providencias, com omenda.s da. .Commissã.o 
do Cuns~i~uivão, L1gb lacão e Justi~~a.. 

Posto u. votos. é approvadv em I "' disoussão 
o seguinte pt•oject.a n; 190, de 1903 (n. Hl6, 
rle 1 90!): 

O Congresso Naciou[l,l resolve : 
AL·t. I," Otl adminis tradores de o!tlcinasde 

typ.)gt•a.phit~. I ithogt'<tl)hia, ptwtogra.phia ou 
gt'LLV!lL'a, :;i~mMlas no Distt•icto Fmioml e nos 
l·~~l.aJlo~. ~iio olwigndos n. rmnettemm á Riblio· 
t.lm1!;t Na.eiorHLl tlo Itio llo .hneiro dous exem· 
plares ilB ruJ.(ltL tmblimv;·iio l1Gt'iodica e um de 
cada ohra. <lo ontra. zntureza que execut<t· 
rem. 

§ I . o Estão comprehcndidos na. contribui
cão legal não só livl'os, folhetos, revistas e 
jornaes, mas tambem impressos, avulsos. 
obras musioaes, mappas, pla.nta,g, planos, es· 
tampas, inclusive as obtidas por !Jl'ooossos 
photographicos, sellos, medalhas e outra.s 
especies nU:mísma.ticast consideru.ndo·SJ comd 
obra.s diJferontes ai reimpressões, novas edi
ções, ensa.ios e vat·iantas de qualquer Ol'dem. 

§ 2. o Os ojectos devem ser remettidos com 
a. indicação, quando nelles não estívor ex
pressa., d~ su" significação, do seu pre90_ do 
venda e uo numet•o d~ uxeropla.~d3 e~tça.o •. 
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!'\3.0 No Districto Fcrlnrtt.l n. romnS$.~ deve 
elfÓ:ltuar-sc no dia em qun :.t. o/Jr(t for puhli· 
cada ou ontt·f'gliC a quem :L mandou exucut;~r 
e n.;s Estadoa até cinco dias dcpl)\S du. pu· 
blicaçã.o ou ent.rcgn, devendo ncsto prazo 
serom Iovados ao Cor1•eio os oxompln.rcs a 
to.l fim dostin<J.dos. 

Al't. 2. 0 No caso do ioohsol'VlLIJcia. das dis
posições do <lt•tigo pt•ccodonto, incon•rorão os 
a.dmin1stl·a.doro~ tlas omcimtl> ll<l. IJ~l\i_\ du 
mult•~ de 50$ a. ;WO$, ficaudo os editores (.1.:\s 
obras não J.'emettWa; obrig-aJo:~, l (•go que 
tormino o pra.w do a.rt. l•, § 3°, a. c!fcc~Ll:L l' 
a romossa em um 1.mgnndo prazo, igunJ a.o 
primeiro, sob pona de appt•elwnsão cto oxorn
l)la.r ou oxemplaros dondo;J. 

Ao tn·octn•a.t[OL' sccci:m'tl do loza.l' conunu
nicu,lit~ o dit·ectot' da Bibliothcc~t NtLciiJil<tl a 
inft'i\CÇão OCCOl'l'Í<l~, a(illl UIJ tOl'llíLt'·Se ofrc. 
diva. po1•autc ::t. j u~>ti i~~t~ 1\J.:lcral t\ Sttneçilo 
aqui cstrthcledtlt~. 

Art . 3.0 São e<J.uipttl'l~uall ;i~ oht'1~~ n acio
naes, pat·a. o ell'cito d<L cun~ribniçã.o e o d:l 
apprchen.'$<'io, a.s pt·omnleotcs do estrangeiro 
que t1•ouxarcm inclicar;ào tio cdHo1' ou ven
dedor domiciliado Uo UI•azil. 

Art . 4. 0 Os objO;l Lo.~ l'cmct&iclos á llilJliO· 
thuca. Nacio n:~.l, em olJ.~m·v:JIICÍ<~ n. c,; ta. lu i. 
tt•ansital'ií.o pelo.~ Col'roios 1l:\ Repnblic;.t com 
isonç:io d~J f1'fr.nr[l1Ía. c gratuidnrtn do ro~i:;ts•o. 

Art. fí . n RcVOf:l\111·110 il:'l tli.<:po.::Í(!Ü:lS om 
coutra~o. · 

E' annunci::vl:t n. yof. i.('iín !lo pro.inr.to nn
mcro 1 ~2, d.c 18!16, o..uturir.aullO o GoYcrno :t. 
reurgilnizar o exOl'cito, n. roümnar u.s csco
ln.s milita..rüs, seguudu os }Jla.nos quo propi)c, 
1t roorganízar v:t.ri"s L'ep~~rtiçõe~ <h\ ~uorra 
c dando ou ~t·a.s lll'ovidooch~tJ. 

E' a.pprovad,L em 1 a discussão o seguia te 
projou to u . I :J2 A., do 18~0 : 

O Congt•esso Naciounl ([ecl'eta: 

Art. 1.~ l"ie<~ o Governo auLorit.a.!lo; 

1.0 A t•eut·g,ui iz:~t· iJ ex.ct·t:i to de acco!"llu 
com o ph\IIO jlluLu, :->u\U t\UglU'JtlLu ~lu de~· 
poza; ~ 

2, 0 A reform•~t· a:;; osculas milit<tl'Cll , t<tul· 
bom do accul'tlo com o plano uppunso. 

em v~3ta, cpto o tot:~ol 'lo orç~monto aetunl 
nilo St'j;t cxcodido. 

Art. 2. o Ficam rcvogo.uns as d isposiçõos 
em contr:wiQ, 

O §r. PrQsidente- A este projectó 
o St·. otivcirll. Valladão a.pl'osent<>u o Mguin~e 
requerimen to: · 

Rcqueil'o que, votado om I:i discussão o 
IJL'ojec•.o n. 13'.:'. A, <lll l8UG, v:í. nova.monto á. 
Commigsã.o de Mn.t•in ll ~~ o Guerra âfim de ser 
estntlado pelos ac lutles momlJros da mesma. 
CommiSilti.•>. 

Vae-:;c Yotnr. 

-0 :S•·. 'J.'la.oxnaz c" 'valeant.i 
(J1Cl!t ordcm)-::lt• . PJ•cs iucu to, autor do pro-
jecto quo HC<Llm riu ~~11' a.plH'OYttd o em 1" dis· 
cussão, devo dcular;u: <ttw uã•J obs t\tntc já. ter 
P<n·cum· <h CoHHHissfio respect iva, isto é, d<t 
do 11Ial'iuh;.t e Gne:•t·a, a.d10 de convenienci<t 
que nL do uu vo <i. Connni::;;Zio p~t·à que dê o 
sou }nrccct·, pot•quo desrjo YOl' IJem clnci
dndo o <\Ssumpto, alitn do quo pos~a. do ta.l 
mod') t wilit;tr <~ ma.r1ifesta.çiío ru~ C~ma.ra. 

E' úcclar<wão quo dovo fazer• pa.ra. que a. 
C<~ma.1'U. fique sdonto do que não faço opposi
ção ao l'Cftuor·imonto a.pt'<.>:3onta.do pelo Ulns· 
Lro colleg;~ mnntb!·u d;L Commi!;.Siio do 1\Jn.ri
nh<L ~~ Gum·1·n.. 

Em ~!'.g11U~ ~~ pos!M l\ Yt)tn;;; e :\l)IWovado o 
t•crtttr:t·irnon Lo dn 8. O li nJil·;~ V:d!ad:Io. 

E' :~ nnunci:líl:t. a n;i.;I.•;;to do pl'Ojocto n. ~63, 
do l!JW,roform::wdo o pi·occ.;so th~ fallencia.s. 

O § ~- Pi·.es ido!; n te-A votação <los· 
to pL·ojccto ü poi' a.I'Ligos . 

A este pl'ojectl) fül' tl. lll <~pi·escnLD.da.s ~lgu
mas c mondas pelo Sr·. Pa.rnn h os Ilfolite
ncgt·o. 

I~m suguida são s!lcClP.>i vameu to po~tos :lo 
Vl.l~O:> e appt'OV<\U•>l; ~ru :~" di.scussã.o 1 sa.tvo u.s 
uwcntlad os :Jeguiut~::s arUgos do 

FlWJEOTO 

N • '~ij:J - W03 

PARTE I 3. o A rcOl'ganiza.r os arsonacs, fabt•ic!\S do 
cal'tuchos c o de polvora., la!JortJ,tol'ios pyro
techinicos o pllat·maaoutico, llospita.es e on-
ferroariu.s militat•cs c rloma.i~ repartições da CAPITULO r 
guorra, tranSliJl'!Ua.ndo OS arsena.cs Cffi ver- EL~MI~NTOI!. CONSTITUTtVOS DO l~S'l'ADO LEGAl.. 
dadeiroS estabelocimnntGS do <tt•tilb<\l'ÍO., OS DA FALLENClA, 1\IF..IOS JUDlCIAES ·PARA A 
hospitae~ e onnwm!ll' ias aos exclusivamente suA REALIZA ÇÃ'O 
neces.sttriOs. 

. . . . . _ . . . . , Al't. l. o O esta.do j uri<Jico ele fa.llencia. 
4 ~ o A fazer .uma ronsttO Mrt1plat:J:tto orçil.-, 'Verifica,.~:{\, concot•remlo O$ ~eg\\ihtos olc

mcnto da. gUcrr·a, · t:r~m;forhido <\s verlxts do .muntus: 
uma }JtU'i\ t\S ou~l'<i.H rubl'lcas, t~udo :sempre lu, devudUL' ()()Jllilll:ll'(;Ía.JlLo; 
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2o, divld:.t merc•tntil; 
:1o, impontu:tlid<lUO l10 p!tgamenf.o <lo di

vida oxigiv'el, lir1uida. e c~rta, ou cmorgen
cia. de algum dos factos enumerados no 
art. ?o, nã.o o!J:-;tantc a. pcJn~ua.lída.de. 

VIl, <\S notas t\S9igna.d::t.<! po!os col"retorcg, . 
sem in1lic~çãu, n:u: vonllas a JH':J.zo, dos nomes 
do vendoJol' c com}H'adol', tornamto-so pcs· 
SOll.lrnonto rc~pooswcis p<tra com O.:i connnit· 
tcnb~; 

Art. 2. o Paru. os olfllitos d:l. f;dloncia, só 
se considera- commercianto o itcve.lot• que, 
em seu nome o pol' con t:t pl'Opl'h, JSOb firm:~ 
indi vidunl ou socia.l, ir.scl'ipta ou niio no rn
íflStro do commcrcio, faz du. ;aercancia pro· 
11s.slio lw.uítua.l. 

Os prohiuiuos rlc commorda.l·,.s;tlvo os in· 
ca.p"zos, incidem nos ciTei tos r.! a ütlloucia., 
oxorccmlo lmbitua.lmonLo o commm·cio. 

A mulher casa.Llu. c os mMoros que com
mureiarero ~:em autorização do art. l 0 , ns. UI 
o IV do Codigo Cummercial nã.o podum ror 
ucol::m:ldos faflidos. 

Art. 3. 0 Divicl<~. morca.nt.il é u. qua tem 
por objccto um ac&u de e:spCC!tlação com o 
1otcnto do lucro; tMl:s se pre!)un.•cm, em 
razão da llUalid;ldu tle seu auto!', as ob1·i· 
gacõcs contl'abídas pelo commcrciauto no 
interesse do seu commcl'cio. 

As divtda.s dvi~ do (lommm·cia.nto não 
constituem o csú<ttlo de ft\llcncia, si ni'\o con · 
corrom com ob1•iga.~:üo.'l commcrciacs, in
clnin<lo·so, naqnnl!c mm1m·o, o:; cmprestimos 
coutmhidos mcdia.nto gar<t,ntia 1lc hypotlwc:t 
rm•.:tl, oll penhor :~~~·icola. 

Art. 4.• Divil]:~, oxigivc1 so cowlidern. a. 
que m'to cst<í subordinada. n. conrliçi'í.o GH 

tei'mo, convoncional Oll legal, ]nra sor uo
ma.nda.do judicialmonio o pa.ga.mento. 

Art. 5.0 Divirlll. lirlllida o certit t\ a úo 
quantidade ou valor -Jl.xado em titulo, qno 
independo de outro ]><~m a snn. JWova ; o 
ti\CS :se l'CpttLi1m par<~ o.:> o!fcitos •h~ falloncia: 

l , u.~ ml.mciom~tltt!! no a.rt. in úo l'UJU· 
la.lllcnto n. 7:n, de 1850; 

a) iu:;tt•umontos puulico;; c pat'ti.:!ulttt·e~ do 
eoutl'actos cummercia~s ; 

7,) lott1·a~ do c:uniJio c tlo LcL'l'<~. llc l'i:it:o o 
de scgul'o: 

t;) nota.s promissorias Q c:;ct•ip~us lllluipa.
rados; 

d) conhecimentos de fl'eto ; 
(!) factura.s c conta.s da von!la. a.ssignadas 

pelas pa.rtes e não rcclama.rlt\S clontl'O de clcz 
tlias subsequontos á entrega. e recebimento ; 

H, a.s oln·igações <.to por~ador (debenttwes) o 
l'e.>pectívo~ coutwn.~ de ,juros emittidos pelas 
sociedu.des comma.nditaria.s por n.cçõcs ; 

lU, os hUbotes ele ordem, pagnvois om mct·· 
e<~dor(\LS, assigna.dog por commct·ciantes; 

1 V, os ·wnr·ran's ; 
V, os rocibos dos tr:tpicboiros; 
VI, os olleques pa.ss<ados cru virtude do 

couta5 COl'l'cute:-; ; -

VI[{, (lS contas tnCl'C;UJtilrncnto OXtr:JltidaS 
llG liVi"Oil cotumcr·ci;:~.eiJ rovostidos das forma.· 
litia.dos dos arts. 13 o 14 du Cudigo, compro· 
vad;.ts na fúl'lll :t do n.rt. 23, n. ll, o vcrilica,· 
tla.:-~ nm jui~n d.o commm•cío, a roctuerímonto 
do crcdoi', l>Or peritos nomcn.rlos pelo juiz. 

§ }.o Roqnorhla a verificação da cont:t o 
autoarlo o rcquot'imcnto, se expedirá ma.n
d<tdo .P<~'i·a. o c1e:a.mc, ~cndu pol' ollo notiilca.do 
o 1lcvedor, com a commillac<"io tio confcs~o. 
para aprcsJot,u· o.::! livros Gos po1·i~os no· 
nwatlos ; c nflo os apl'cHcntD,nclo, soja. rrut~l 
furo motivo th~ l'Cctw~. !il.\-iÍ.o Gf.l p~1·ibs o 
exa.mo nos Jinos dG crcdol' rcquoront.e, in
,Jopcmlcntcrnentc d•t u~si~tcnciu. do juiz ou 
do Ojcrivão. 

§ 2.o O l:wdo deve sc1· ap:·csunt<do um 
cart:)l'iO, em prazo que não esccd<~ de trcs 
ditt-s, o, jul\to aos atttos, o jnir. jnlgMti. 1m)• 
cadente u oxa.mc pot• scntonç~L irrocrn•rivel, 
ma,ndan,lo entl'cgal-o á pa.1•tc, indcpr.n:leute 
de tra~l:~do, p;.wa. ft\Z<It' o nso que lhe convior. 

§ :;. o Aa conta.~ vot•ilicau:-t.~ ) Jcl~ l'út·ma. da. 
tm·m ina.:l<l no pa.ragl':l.))ho a.ntel'io L' tm·num-se 
oxig-i voh1, ~úmon tr\ ptwa. o nfí'l'Ho J;~ fallencia., 
da, d<~ta. (lo <lc.c:padw o o l'HlllBI'im•m Lo do Gl'C· 
doi', 

A1•t. G. o f llll117. P<'OY:\ 11lona da imlJOntun.
lítl:vlr. do pa.ga.ment r> da.s <livídas do t~rt. 5~ 
<t cel'ti.lito <lo pl'ntosto interposto J1Cl'í1n tu o 
oHkhü j)Hblic o compatnale. 

§ 1 ." I~m livro nsp!1c i:Jl dovid•uncnte fur
malizaào, que tleverã.o ter os olfioin.cs l'espe
ati vos, f!<Wiio noltdos di:~ri:.unonto e por 
or•rlem :tlplmtJCtica os nomor. <lvs dovcdoNii, 
cu ju.':l mul!JS J:Ji•,:m Jll'uLusta.do:;, i ndie<J.lHlo a. 
~~~~ture:t.•~ do tit~lloeo Blm v;J,[oJ.', quum o lll'O
t(!,;ton,tla t<L dt~ sua emir~~ao e úu veucimon ~o . 

§ 2." o li vt·o ue protestos pMe se!' ex.a.
mín:ulo por qu;dquer pu.~~:o:J., :-;eUl lli'Qjuizo 
do respoetho :mi'Vi·~·o do c,r,l'toriu; t\ tJ ollidal, 
quo o nfto ti\'Cl' cscrii>~m·<t<lo em. tlia, inctH'
L'ut·á u;,\ mull.a do l :000$, i mpost.a pcl;\ :m
tol'idado jmUciariu. a. c1ucm compc~ il' a. fi.'>
ca.l izu.çi'í.o . 

§ 3. • A f<\cnlcln.<lo para, o oxa.mo não ar_~. 
tocíza. a cxtl'u.cção de cópü.\'3 do q,uo so conít
vm· no <lito liYN de protestos. 
Ar~. 7." São factog indic:-tti vos elo estado 

de t:~lloucia., émiJom não lwja. impontuali· 
rlado ncs pa.ga.ranntos: 

I, 1·eatiza.r o devador paga.mt;liltos por meios 
ruinosos e f1•audutcntos; · 

H, tt'a.usfel'i\' ou ccdtw 'bens e d!reitos a 
uma on mais pesson.s, Cl'crlOl'tH ou nao, CO_!ll 
Obl'igat;ão do :;olvm• <.liYidas vcncid:>.s c r1ao 
paga~; 
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III, occn!Lar-so, auso;1t~1·-so fm·liv:tmcnti!, § :lo, pela socio, ainda. que commandit:u•id1 

mndu.r do dom icilio sem se iene in. 1los ct•o- on em eon t,n, <le pa.rticipaç:ío; . 
dOl'I'S, ou torH.ar fazcl-o, rcvelaullo esse pro- § 3~; pulo credor, chirographario ou não, 
llOstto por u.ctos incqui\·oeos; :Lin~<~ que não Yoncirlv o seu titulo . de 

IV, alicnat•, ;;em scicncia dos credore:>, os <hvula.; 
hcns que possuo, razcnúo duaçõe~, con L1•a., ~ ,1u, pelo representante do Ministerio . Pu-' 
h indo di vülas oxt1·aonlinarias ou ~;tmult\dus; bltco nos caaos do art. 7°. . .. 
pondo os bens em nome Lic ~cr~ciros, ou Art. _10 •. <? t'cqucrimento do devedor>, S<?_b 
c.)mmcttcndo tdgum ou t1•o arttficJo fr..tullu- firma. md1 VJuual, der c ser d:ttado o assJ· 
lento; gnado pot· cllo ou !.OU bastante l>I'ocuradin•, 

v, alienar os bens immovois, hypothe· expor circums~anciaJa.mente a.s causas do 
ca.l-us, <hll·os orn antiohroso ou em penhor os faHimento c estado do seus nogocios, e acom~ 
moveis, som licnr com nlgnm ou alguns cqui- panhêtdu: · · · 
Y<~lento.i á,; di vidas, livre:; c dt>scmln~rgados, I, do hnl u1ço (!X<\do do aclivo c passivó, 
ou tentar )lmticar taes •~ctos, Pcvchmdo cs~e com os doc;umento::; probc\Íorios ou intitru
r•mpos ,tu pl)l' a cto:o; inequtvoco ; m :.mtus quo julgar noccs~rios; sendQ ex-

V f, lochnr ou ab~Lmtonaro n:>t.aiJulocimcuto, cluid;t.$ do actim e relaciou<ulas em a.pa.1·· 
tlerJViar todo oupa.r~'.l do activu; ~a.do, cuul as neccssarías explicações, <t.1 

vrr, occulta.r buns n moveis da casa.; di v idt~ a quu os devedores, pelo deourso do 
VIII, pr•Jceàct• dolo.sa.mento a liquid:tçõcs tempo, possa'!' oppor_ PI'escJ•ipção ; · 

preaipi tatlas: . . Il, ~a rcla_çao nommal dos credores com· 
IX, nã.o pag;n• quando executado por d1- mere1acs e CIVIS ; 

vida cornmorci:LI, ou não nomear bens á pe- lU, dos Ih·ro!3 commercia.e.~ ol,rigatorios o 
uhot•a. n~'~ 24 horas d<t mqui:<içãl) du. son- aul(ilial't!S facuJtath•os, no estado em que se 
tença. ou roândatlo, ou não c vi ta r o concurso achu.rom. 
de preforonciit em exocnr;ão commcrcial; . Art. I I. O reqnerim~nto 1lo OP.VP.tlor, sob 

X, rccmm,r, comu cnt"Ll:;!>tulot• on sacador, th·mn socia.l, •leve !;OI' datado n assign:ldo 
}Westar nam:~t no caso .r o n.rt . :mo elo Coctigo pelo soei o a.utori?.a.do no contmcto para Ufil.'l.l' 

d;J Commnrcio. •lelln, ou por t.odoa o~ E>ocios, 1ochtsivo O:i 
A1·t.. S. o Os factos (lllllffiCt'ailll.~ nn 1\1'- commandit.arios nas cornmantlitas Himples, e 

til~•> a.ntc'CC<lM1io (l6Yt!ll1 Hnl' prcrva1lns com dcYi«lt~nwnto lo~trnldo, n:t fMma. flo :wtigo 
inst1•nmcnf.os pnbli.~o .. -: ou particularns, on anter.crlcnto. . 
rtcpoimonto.s do t.o~toamnh:Js ('Ul justificação, O r~qnel'imcnto, quando legalmenie eo.n
n requerimento no projucl icadu, com citação stituilla ;1, soc.ot.la.de. deve ser acompanhado 
do dcvodol', sua vi uva., ou hcrLleil•os, quaoJo 1 do instr•umnn~o elo cont1•acto social; e. qu·ando 
prosou tos; o assistida do um curt~dol' ad lwc, de fact.o a. su:L existcncia, fa.rá. menção de to~ 
•1ue uomo(l.râ. o juiz, caso do ausenci:~o ou do!~ os socio.~. suas fJUalidades o respectivos 
do lmvm• hordairos men:..t•es. tlomicilios. 
· § l. o A j1Jstiftcac;ão <.lovc ser l'cqucrida. c Art. 12. O requerimento do devedor; sob 
Mncluida. nu pt·~tzo impl'oruga.ve! l de tres firma individual ou social, deve ser aprescn
<lias; IJ com a pront. ou sclU olla., u cact·i- ta io ao juiz J o ..:orumcrcio competente no 
vão, flnd o o kiuuv, f;.~r;L os autos conclusos termo pt•eci:;() de dez dias, contados do ve!l· 
110 juiz , <lUC, t.leul.ru de igua.l pl'azo, IH'of~·- dmento de divida. mcroantil, tenha ou não 
l'Íl'<i. ~L !lUa sento.w;tt, i nturl'ogaudo o dcre<lo1·, sio.lo IH'otGstadll.. 
quando julgi\I' c:>n ronioutu . O j uiz m~ndat•J. au tuttr a peticão, quando 

§ ~." Doconcntlo o Pl'aZO. t;Olll que o l 'O· de r L a.cucute ÍÍH'lllltlizatlu, oa suppril-a, DOS 
r1um•ento U(l, justificação tenha diligonciado c~tiJOS de omissão tle algum dos requisitos do.:; 
c produzido a pt·ova, ouâouô.o ost.unanil"es- arts . 10. c li, c tomar po1• termo a. confissão 
t<l.moute impt•ocGdootu, o juiz na sua de· do devf:!dor, que o asslgnarâ, tà.zendo eneer
cisã.o t•eputarâ. o rec1uerento de má. fé c ob1•i- rar os livros inunediatamente pelo esel'ivão, 
gado li prcdtação das }lOl'uas c da.mnos, 11ue c l'ubt•icando o tet•mo t•ospectivo.do oncl)rra.· 
::~el'ii.o liquidados pcb. fórm<~ indicada. oo munto . . 
art. 70 § !•. At·~ . 13. O rcrtuerhueoto do socio, em seu 

nome iot.lividual, deve set· a.oompa.nbado de 
pl'uY:.t da sua. qualid'.Lde o da falta. de pag&-

1-"cJI:-iM.ALlDA!JJ~S E CONT.IJ~:Õ!';!) RJ::Qt:EHWA:) I' ARA JUI}nto, Ull do facto indica ti '1"0 de fa.llencia. 
A DECL.\HA~:ÃO lJA 1' .\LLI::r\CJA Art. 14 . 0 requel'ÍID6000 do Cl'6d01' CbÜ'O· 

CAPITULO li 

lH't. 9. • A dedarac;iío da 
grapha.río, por divida mercantil vencida, 

fltlletlcia póua não t;erd. admittido sem que exlliba. o reape
cti v o titulo o a. ccr~idiio do protesto. 

dovcdol', sua. YiUY<~ ou § 1.~ Si eommercia.nto domiciliado no Bra.
;.il, o ct•udol' a.iuda tlenrá juu ta.t• documun tQ 

se1• requerida: 
§ Jo, polo pt•oprio 

6tHl~i llen.lait•os; 
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~,prob_atqrio d?o in.sc~ipçã.o . de sua fil•ma no re
.gistro do commcreto. 

§ 2.o,Si não .tiver domicilio no Brazil, de
, verá., quando solicitadJ, prestar caução ás 
·cust·;s e ao damno eventual do requerimento 
·doloso, arbitrada por porítos. de numen.~ão 
·dOjll z. 

.Art. 15. O cra.lor chirogl'aphario, por ti
·tulo mer.!antil ou civil não vencido, Dão 
podeJ'á. l'equeror a fiLiloncia sem oxhíbil•, 

:além do seu .ti~ulo do di vi ~a. cert.idão do 
•protesto . . d3, :· n~o , .p.~g_!tmeo!.o .do.,. o~:·i;ra~ão 
mercantil JJqu•.~a. -~ ~~rta. ou •'' s ;tticaçao da 

. a;l~um dos f1ctos - do art . 7°, iudtcativos do 
e;tado de faUencicJ.. 

Art. 16. O m'edor privileJiatlo c,u hno
·thooarlo EÓ poderá. ••oquerer a. fu.Uencia. re
nunciando a. garantia ou privilegio, <lu_ pro
vando a insufflciencia dos llens pam soJQção 
-da divida. · 

.Art. 17. Não serão admittidos os roque
rimentos dos ascenuen~es, descendentes, con · 
,juge. irmão, sogro, sogra, l!'enro e nora do 
·devedor, som outra faculda.dc, no pt•occ:~so 
·da !allencia,que a de def0n.lc1' sons diroitos, 
·concorrer e deliberar sobre concordata.. 

Art. 18. Os requerimento elos credores es
tando devidamente formaJisJ.dos o juiz man
·dar:t notificar. o devedor pa.m, em 24 hora~, 
decorridas no cartorio, daz• as razões do não 
pagamento, ou assistir á justificação ; de
vondoo ottlcial da. diligencia portar por t~ a 
. :tusoncia do devedor ou a sua. oocult.:tção tor
nando impratica.vel a audiencia. po1· si ou 
.por procurador. dentro do referido :prnzo. 

Sendo o devedor uma :firma social, a noti
:fteal;ão será feita ao seu legitimo represen
tante; e quando por este requerida a fal-
1encia, nio sendo a .sociedade em comman
dita por acções. o juiz ouvirá., no ~obredito 
pr-..r.zo, os socios que não o tiverem assi

.gnado. 
Art. 19. A f<tllencia :póde sor requerida 

. ainda depois da morte do devedor\ da cCD· 
:.sação do exercício do commercio e aa àisso
luclí.o e liquidação da sociedade. 

§ I. o No caso de morte, o requerimento 
·Será. admittido até se vencer o prazo ma.ximo 
-de um anno do fallcoimento do dovcdor, com 
funda.men to : 

I. em alguin dos fa.etos. · indica tivos do 
. art. 711• verificado em vida do do:vedor; ou, 

li, em não p.lgamento de dfvidn. liquida e 
·certa, antes ou depois da mor·te. 

§ 2. 0 No caso de cessação do exercício do 
cummercio, o I'equerimento será admitt.1do 
cmquanto não decorrldosdous anoos da res;>e 
ctiva averbaÇ"ão no registro da. firma, ou de 
qualquer outro facto · indi{'ativo da tel'mi· 
nac;:ão do negocio. desde que se verifique 
uma das causas dos ns. I e H do para· 
.grapho antecedente. 

Yol. 11 

.§ 3.~ NQ c~.J de dis>oluçã.o o de liquidação 
da sociedade ipso jt~re, cu a l'equC'rimento de 
socio, a fa.Ueocia. p, der á mr requerida. em
qtmn1o não liquidado definitivamente o pas· ·. · 
:;ivo soolal. · 

Art. 20. A · viuva e os herdeiro~ do: do- • 
vedm• o roprcsontat·ão. no processo da fal· 
lcncia., para todos os offoi tos commcrciaes, · 
antes ou depois da sua declaração.:. e bem · 
assim o Lqtiidante, em relação á socie.tadc . 
em liqnidn.çfw. a.mi~avel ou . jndic'al:. : 

Art. 21. O devodol' requoriilo .1 a1·a a de· 
ela ração da fatlencia· póde excluil -_a.,a.rgnlndo 
a falta do qtialqnet' dos elemenf.os ·coristitu
l.ivos e concot'nlnt~s para. a. verificação do 
sou csl.a.rJo , ou pro\'ando uma t.hs seguiní;!s 
l'a.zõcs relcvautes de dh·eito : 

I, fiilsida.do, novação, ou prescz•lpção do 
titulo de 'divida., ou a sua. nullidade de pleno 
direito; 

Il, pagamento antaJ•ior ao :PI'Jte.5tJ, ou nos 
r.ros uiad utcis da sua interposição : 

m. a materia. de embargos do art. 5e8 do 
Codigo do Commercio aos conhooi_montos do 
frete, . o as do,:; a.l'ts. 641, 846, 655 c 656 ús 
lettra.s de risco ; . . 

IV, concordata preventiva. devidamente 
homologado. ; 

v. deposito judicial feito nos termos do 
at• t. 393 o seguintes do reg. n. 737 ; 

VI, todo facto, em geral, de que resulte 
legitima causa cxtinctiva. ou suspensiva. da. 
obrig:tção.· · .. 

Art . 22. As ra.zõGs de direito, em opposi· 
çã.o ao pedido ele fallencia., setoão deduzidas 
em petição aprGSontada ao juiz, no termo da.IJ 
24 horas que se seguit•em á. citação do 
art. 18, e provadas <?ro um triduo, com·cita
ção do crodor reguerente da. fa.llencia.; e 
findo aquelle pra.zo, autoa.ndo o escrivão o 
requerimento e diligencias que se tiverem 
l'Calizado, f<trá. immeuiatamente conclusos os 
autos ao juiz, sollados e prepa.rado3 pelo in
teressado na decisão • 

CAPITULO 1H 
~lEIO PREVENTIVO DA DECLARAÇÃO DA 

FALLENCIA 

Al't. 23. O devedor commorciante, com a. 
firma. insct' ipta. no l'egistro do commercio, 
pOde prevenir a declaração de sul). fallancia. . 
por maio de accordo ou concordat.a. valida· 
monto formada com os credo1·es e homolo· 
gada. pelo juiz do aommercio tia. séde de ~-eu 
princip al ('S\abeleclmento. 

§ l. " O requerimento para o accor(lo deve 
ser apresentado antes de docorridos ~e.z día_s 
do protesto do não pagamento de d1v~da. ll
quida. e certa, e preceder ao de fallencia.. 

§ 2 . o o requet·imento deve ser instruido 
com a propost~· do accordo, expondo o de· 

1S 
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redor· às causas do seu estado, o fazendo-o 1 o edital de citação d,o al't. 24 aoounciar4·a.· 
aoorop&nhar; ; · l proposta. e os notlflca.m pa.ra., no prazo de 

I, dos Jiv.ros de seu commorcio; doz: dlas, remetterem a. juizo, além do voto-
U, do bá~nço euc~o . do activo c passivo, do ~cci~ção ou J·ecusa., o~ ~ocum6ntos de 

com exclusao das dJv1das a que se possa. seus cred1Cos, de quo o escrn·aoda.rá o com-
oppor a prescrip(,'.ã.o ; patente recibo. · 
· III, do. conta demonstrativa· de lucros e § l,o Findo o dacendio, o juiz a.ssignará· 
.perdas ; novo prazo de dez dias para, -dentro delle, o ·· 

. IV, da l'elaç1o nominal dos CI'Otlorcs, sous impetrante e os . credores allega.rcm e pro--
domicílios. natureza dos titulos e impOl'· varem su~sroolama.ções • 

.. iancia. de cada credi to. § 2.• Dccol'rido o Si!gundo docendio, si . 
Art. 24. Apresentada. a petição, o juiz nenbum:J. reclamação ·for arguida contra a 

ma.nda.rit. -expcdir edit'les de oit[l<;ão com o proposta e os votos recebidos a.ttingirem o 
prazo de dr:z dias o cartas aos oredore.3 co· computo legal do passivo para a formação de· 

. nhecidos e presentes, para scicncia. do pe-. a.ccúrtlo (art. 26), o juiz o homologará ; ha.-
dido de homologação o dentro do dito PI\L~o' vendo, por~m. rcclamn\ões, observa.r-se·ha 

. fazerem suas reclamações. o disposto!ros §§ 4° e 5° do art. 24. 
:E' dispensavel, nos edHacs de cartas cir· Art. 26. São condições essenclaes para a. . 

'cula.l•es, a t1•a.nscripção Httcral do requer·i- validade do accôrdo, além dos requi:si~s dos 
mento o proposta, bastando sua publicação §§ 1 • e 2• do art. 23, que a proposta seja de 
em r esumo. pagamento de 30 on mais por cento e appro-
. § 1. u Em dia, logar c hora. uosignn.dos no vada ou votada : · 

. edital, reunindo-se os credores· sob a presi- a) por credores que representem 4/5 do . 
·,. cl~~cia do juiz, e presentes o devedor e o passivo, si o_dividendo for de 30 a. 50 por 
: representante do I\finistcrio Publico, o es· cento ; 

Cl'1Yão fa.rá. a leitmoa. da proposta, drt. rolação b) por credores que representem 3/4 do 
nominal dos credores o de qualquel' outro passivo, quando o dividendo for superior a 

· .. documento por estes solicitu.do. 50 por cento; 
· § 2. 0 Não se o!forccendo duvida, nem con- c) por prazo não excedente du dous annos. 

·testa.ção sob1•e os creditos insoriptos na re- Ar t. 27. No computo dos creditos para a 
laçao a~rc,:;ontada o haYidos por vei•iticados, validade do accôrJo serão excluídos os crP--
o:jniz homologa!'~. o accor;lo, dando pnr dis- dores da. massa e os de dominio (reivindica.n· 
solvida a reunião, depois de Iavratla ;t re- tes), separatistas, prlvUegiados e bypothc
spectiva acta, que assignarú com o re}we- carios ; salvo os que tomarem parte nas de-

. aentante do Minlsto1·io Pnblico, deYedor e libm•açõo~, cuj!IS importancias serão addi-· 
cPedol'cs pYesllutos , cionadas na con formidade do§ 1° do art. 218 

§ 3. 0 Si algum credor, não inscripto, com- para a. formaç.1o do passivo lega!, ficando 
. parocm• :!. ·reunião e exhibir titulo legal da eqn iparatlosaos chirograpbarios :para. todos
. aua divida, sará a.dmittido t~ tomar pí\rte os effeitos. 
nas deliberaçõe.~. caso não :i~ja contcstl\Uo. Art. 28. São causas legi,imas de reola-

.§ 4. 0 No ca2o do contestação, on do rec!a · mação : 
mação contra os crcditos indevidamente in· I, dolo, f1•a.ude ou má. fé du de>edor; 
cluidos ou exeJuidos, o juiz :-;uspcndcr{t as U, incapacidade ou illeçitimidade de algum . 

. · reunião e uomeal'<Í. dous ct•etlores, den tre os d.os signatarios do accôruo ; 
• : não. contestados, que, em sua. pre~ença e as- IH, conluio do devedor com um ou .q~.ais 
· . sistidos 4o representante do .Ministeriu Pu- cr edores signatarios do accôrdo; 

· blico ·e do deverlol', procedam a oxame nos IV, simulc.ção de credores para a formação. 
livros deste o dos m·cdot>e3 roclarnantes e do computo .legal do passivo; 
ma.is diligencias noces.;;:~rio.s a bem da syn- Art . .:29. As rccJamaçOes sa1•ão apresen· 

· . dieancia. sobre a })l'occdoncia ou improcc- tadas por potição, que o juiz mandará. autoat•, 
.donc]a. das reclamações, do que se lavrará. o separadamente, tantas quantos forem os 

;., competente auto. reclamantes, p:l.l'a serem juntas aos autos do·. 
: § 5;o Os credores, om commissão, no prazo accôrdo por um só. termo, que lavrará o 

'maximo do cinco dias, deve!'ão apl'esentar escrivão, depois de tlndo o prazo da prova. 
· seu parece!' po1• escrlp·to, e, juntaodo-o o assignado aos credores. 
escrivão aos autos, os fará conclusos ao juiz, § I. o A prova serã produzida, no termo 

. dev.]damente sellu.dos o prepat•ados pelo in· im:pl'Orogavel do deeendio dos a1•ts. 24 e 25, 
teressado; .e dentl'o do igual prazo será pro- § to, com citação do devedm•. 
ferida. a eontcnça, hotnologando ou não o § 2. o AS cnstas judiciaes das reclamaoões' 
accórdo. · correrão pol' conta dos reclam~ntcs. 
·. -.4rt. 25. Si a propoata apresant.ada pelo Art. 30. Os cdita('S dos arts. 24 e 25 

· dev~dor não estive1• assignada pelos credore '• serão a.mxados na Pl"aça do Commercio, onde. 
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a bouvert e ca.s& das audiencias, e impressos a~g1•a.va.r o impetrante · ~ o credor ·deca.-
por. tres vezes, pelo menos. dentro do de- hido. · 
cendio, no jornal o:fllciat o outro de maior A1•t. 38. O a.ggra.vo, quando declarada a. 
circulaçã.o, que habitualmente publique o fallencia., nio suspand~ a arrocn.da.çã.o dos 
expediente forense. indicado polo juiz. bens e diligencias assacura.torha do.s direitos 

Art. 3L. Os credores podem comparecer e· dos cr.JiOl'e3. 
deliberar por si, seus legítimos represen~an· 
tes, ou por procurador de>ida.mente habili·l CAPITULO IV 

tado, pOr instrumento publico OU pal·~icula.r DA DECLARAÇÃO OU DENEGAÇÃO JUDICIAL DA 
OU Communicação telegrapllica., cuja. minuta, FALLENCIA, PROVIMENTOS E RECURSOS 
a.utheoticada. ou lega.lízada., deverá ser apre· 
sentada. ao expeiidor e mencionar essa cir
cumst.anci& ; sen1o parmittida a representa.· 

SEt::ÇÃO I 

Ç<1.0 dO diVei'SOS Cl'edoreS por Um SÓ manda· DA SENTENÇA DECLAllATO'!\IA DA FALLBNCIA E 

"til.rio. PROVIMENTOS 

Art. 32. O devedor, durante o processo da 
homologação do accórdo, não poderá aHena.r .Art. 39. A compctencia. pa.ra. as ca.usas de 
ou hypothccar seUJ3 bens, nem cootra.bir fallencia é privativa do~ juizes do comm6r· 
novas dividas sem autorização do juiz, pré- cio com jm•isdic!{<io e.'<pe~ia.l ou cumulativa. 
viamente solicitada. e justificada.. Dellas não conhece a Justiça Fedc1•a.l, ainda 
·Art. 33. A homologação torna obrigatorío que interessada como ci·odora a. Fazenda N~

o accôrdo para todos os cre:lores chirogra.· cional, cujos· di1•eitos serão defendidos pelos 
pbarios, ainda que dissidentes, com excepção respectivos rep1•esentantes do Ministerio Pu
dos que forem excluidos, e provarem em blico. 
acção regulai' a legitimidade de seus creditas, A1·t. 40. O juiz commrwcia.l aompotede 
('j obsta. a declaração da fallencia, sa.lvo. a pa1•a dcclarat• a fallrmcia é o do domicilio ou 
:ma rescisão nos casos do art. 35. sédr. ju1•rdíca do principal estabclel}imento 

Art. 34. A negativa da. homologação iin· do devedot'. confoJ•ma a inscripção do rogis
porta em fallencia, que devet•á. ser declarada tro de sua fi1•ma. 
pelo juiz. § I." Considera-se estabelecimento prin-
. Art. 35. O accôt·do homologado póde ser cip~l, pat·a. qs oJfeitos da compotencia, a. oa.sa. 

roscindido, a requerimento de qualquer filial ou succurs;tl de outra situada. fóra do 
credor: Brazil, desde que opere por ·conta· c respon-

I, por má. fé do devedor, antes ou depois sn.bllidadc proprias. · 
da homologação; § 2.• Tcndo·o devo lor dous ou mais esta-

H, si, por negligencia ou culpa do devedor, bclecirnentos independentes. em divm•sos 
o activo da maEsa se deteL•iora.r, de modo paizcs, são competentes osjnizes·ou tribuna.es 
que não possa satisfazer o accôrdo cele· dos l'espeotivos domicilias. . 
bra.do ; Art. 4!. A f~tlloncia dos negocin.nte's am-

nr, si o concordatario incidir em fallencia bnlantes, emprezarios de circos e . espe· 
por impontualidade no pagamento de divida ctaculos publicos será declarada pelo juiz do 
posteriormente conteallida, ou si não for commercio do Iogar on1le foram encon~rados 
cumprido o a.ccordo ; na occa.sião em que ae lhes requerer a fal· 

IV, si o concorda.tario for condemnado em lencia. · 
fallencia. fraudulenta, ou pol' crime a ella Art. 42. A competencia. para declarar a 
equiparado. fallencia não elíde as causas legaes de sus-

§ 1. 0 Apresentado o requerimento de peição, que poderão se1• averbadas paios in· 
rescisão do accordo, o juiz ma.nrlara. junttu• teressados. 
aos auto;; e abrü• dsta ao concordatario Art. 43. A cornpetencia para a declaracão 
para. rnsponde1• em 48 horas, contadas do .da fallencia. fica pPeventa nos casos de liquí
I>espectivo tarmo ; e, findo este pl'azo, eo- dação judicial já decretada , de firma. indi· 
brando o esc1•ivão os aut()s, o~ fu.rá conclusos vi dual ou so~ial, e da requerida com funda
c o juiz julgaril publicando a sentença. dentro mento no n. IX do art. 7°. 
de igualpra.zo. Art. 44. A sentença declaratoria da. fa.l· 

§ 2.0 Ã mesma fôrma de processo será lencia. deve ser proferida no p1•azo de 24horM 
observada. no caso de não cumprimento ou da conclusão do feito logo que terminados os 
inexecução do accôrdo. !I.Ctos pl'elimiuares e preparatorios, e publi

Art. 36. A sentença de rescisão do a.ceôt•do cada. immedia.ta.menLe pelo juiz em mãG do 
importa em fallenciat q a e set•á declarada. esc ri vão. 
pelo jniz. . A:·t . . 45. A sentenca. deve summlriar as 

Art. 37. D:t ;;p.nt<'nca qnc ho31ologar 'on .razões de facto 6 de direito e motivar a· da-; 
não ç a.ccôrdo, o rescindil-o ou não. podem· cisão ; e a que docla1oar a fallencia; 
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. I. · ·índiaa.rã. a hc.r , da. abertura, entoo- qua.ndo em seu en:.Orio -i.iver stdo inscrip~ 
derirlo~: e·, no casJ de omissão, ter · &itlo ao a. ftrmn. . , 
meio·dii.L ·; · Art. 48. DPcorridas as U IH-r..~o~ do edi;a) 
·a, . fhá. ·á. o ~eu te:·mo legal, a contar da do :;.rtigo anflorlot• c aprc,;entaodc-s~ o fal-

. tlata em quo se tenha veriftt.!iJ.do o ostado de lido; o juiz o int.erro~ará, depois de assi
t'allcncia., sem que, no entrotanto,pos~a retr\•- gnado o lCrmu de J I'JSJoça. inquirindo sobro 
trahil-a. . a. época quo exccJa do 40 di~s da :1. exisLencia. .do ou\ras 'drv,Jas ptrticul"rcs• 
ila.ta.: do primeiro pl'otcsto por impontuahdad(' quo não. a.s constante" de seus livros com
·do paga.mcnto. !la de~lara.ção do uovedor, ou mc!·ciaes, .e, caso exista.m, dev«.'r~. o ser espe
do requerimento para a justitlcaçãa do ciflcada.s. . .. 
art. So ;· . · · . • . Art . 4!). Não se apresentando o fallhlr, 
: III, decretará. a p isã~ prllventiva do fltllido s:~.Ivo c .o;,cusa. motivadac p1·orada., o intorro
q'ue so oc;ultar ou a.u - ('n~.1 r, ha.veouo sus· gato.io se f<l.l'á ·cJf.:cLivo pe!a. J.r;são, cujo 
peitas fundadas de culpl ou fraude ; . . mandado o escrivão passará. independente· 

lV, orlenará as díllgcncias necc~sa.rias a monte de despacho do juiz, depoi" de lavrar 
bem tla defesa. c conservação dos direitc:Js dos nos autos a compPtente certidão d•.J decur.m 
ored rj~. das 24 horas do elita.L do art. 41 e da revelh 

V, n om·mrâ. dous syodicos para arrecadar do .fa.llido. .. 
a .ma~'\ . . . . . . . : . Art. 50. A sentença. . doolarator.ia da fal-

- · . . · . · d 1 . t . d fi 1 .Iencia. do sociedade .deve dccrct:u· simulta· 
_.l}r.t_. 4.6. 4. scn~enç ~. oc a~·a .or1a... a . tt ." -neamenta a . dos socioli pessoal e solidaria• 

l~aCJa pode sor pteee~tda. ~o seque,tro . dos monte.rcsponsaveis, incluindu-sc.seus nomes 
·lryros., corr~SP.Qn-io~cl.a, ._tl ~ulos e beos.~o de- nu. publicação c communicações do § 3" do 
~edor, decreta.dq eJ; 'o/fic1o ou a requerrmento: art 47 . · 
do_ hl~ores ~n;do, nos casos_ do art .. ,,, como . A~~t. 5J. Nas ~ocicda.dea em conta. do par· 
pro':14~nc1a. .assecurato~ra d<! ~ctJvo. ticlpação, .sómento os socios ostensivos e .ge-

Scques~~a~o~ os bens, ficara.o sob ~ ~uarda rentes podem ser declarados fallidos. . 
de .~eposltai,lO idone~ no_meado veto ~UIZ.' ~ Art. 52. 0 s~io de indnstría· que _contri
dendo recahtr a .nom?aça~ no . proprJO.JustJ buir pa.ra o cap1t.a.l com alguma. quota. om 
.tlcan_te, quo a.ssrgna.I.á: o auto respootl 0 sob dinheiro, bens ou ell'eitos, ou for gerente de 
as_p?nas. e responsà.lnhda.des leg:a.es, at~ a sua I firma social, fica constituído socio eolidario 
ont1 ega aos syndlcos da falioncta. , I com tooa a r espopsa.bilidade e sujeito aos 
. Art. 47, ·Publicada .a sentença declaratoria. effeitos da fa.llencia da sociedade. . 

da. fa.llcmcil\, o escrivão, dentro <le duas ho· ·Art. 53. Os syodicos serão nomeados den
r as, affi.xa.rá. um resumo, .por edital, á po1'ta tre os 1lez ma.iores credores, servindo de 
do juizo e da. casa commercial-do fallido,. curador fi:>ca.l o representante do ~linistorio 
reproduzido nu. imprensa., ondo o. houver, la· Publieo. . 
vrando a. competente certidão pa.t·a. sor junta § 1. o Si os nomoado3 ou algum dellcs não 
aos autos. acccito.rem, o juiz numea1'á, em substituiçãQ. 

§ 1.0 . No edi t.al se noiifical'á o fallfuo para. fJUasqueer outros .credures, .ou posroa. que 
assignar termo de presença a. todos os actos lbu pareça. idunca.. ' 
rio processo e apresentat•, dentl,'o do prazo § 2. 0 O mesmo se dará quando dos autos 
de 24 horas, sob pena de pl'isão por :iO dias, · não constat· a lista. dos credores, de-çeodo 
a lista. de seus doz ma.iores erodores . nosso caso a nomeaç-ão de um rocahir no 

§ 2. 0 No resumo scr·ão omittidas as dili· credor que requet•eu a fallencia.. 
gencias em segt·ndo ele justiça, q uo ordena r e Art. 54 . A nomc-J.Ção dos syndicos Jião 
declarar o juiz; e, contt·aviodo o escrjvão, impede a qualquer credor de requerer e pro
ser·a suspenso corrcccionu.lmoute por aous a mover o que fo1• a bem da. ma.iSa fulllda. 
seis mezes. 
· ·§ 3·. o O juiz officü~r<.i. ás juotas ou lnspecto. SECÇÃO ·u 

rias ·commerciaes, coinmunicando o nome e DAs F"J.LENclAS DE CLAJun.\s FÓllA DA nsrt·nLJCA 
cognome do falliuo para as respectiv~ ao-
notações o averbações no registro do com· Art. 55. As sentençaS et-trangeiras decia:... 
mcrcio e no de ínscl'ipção de firmas;eofficiará ra torias de fallcncia. do negociantes domi
~gualmente á.s Alfandegas e Mesas de Rendas. ciliados no paiz onde foram proferidas, não 
á -Associação Gommercia.l, ao pr•esidente da sorão oxcquiveis na. Republic& sem p1'évia. 
Junta de Cor·retot;es ·e á. a.dmi nistração ou homologação do Supl'emo Tribunal Federal. 
agencia. do Correio e dos Telegraphos. . Art. 5G. Inclependeotemeote da. homolo
. § 4. 0 Si não existir Junta Com marcial na. 

1 

gação, os syndicos •. a.dmioistradot·es; curado
sédo do estabelecimento, a deelat-ação da. fa.l· rEl!l ou outros reprosootan~s legaes da. massa., 
lenoia será communicada. ao ofllcial do re· exhibindo a carta de sentença e o a.cto da oo
gistro geral pa.ra a respectiva. averbação, meação em fórma. auLhentica, teem quali· 
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dade. como ma.'D!da.tarios, ~~ requer.ar n.a 
Repobliea. diligencias consorva.tm·ias dos di
reitos da. matu. cóbrar dividas, transigir, si 
para isso tivere1n poderes. e intentar accões, 
S8IIl obrigação de prestar- flança. 1i.s custas. 

§ 1.0 O procurador, quo intentaracção ou 
promover os aetos jndíciarios, fica. obrigado 
ao pagamento da.e eustls. 

.§ 2.6 Todos o.; aetos quo importarem ex· 
ecução da. sentença, iaos como a a1·rccadação 
a arrema~ação dos bens do fallido. não podem 
ser prat; "\uos sem quo a. ~nnteoça. se torne 
executor ..... pela ·homolug'lc;c1.o, guardando se 
aa· fórmulas de direito · pa.Lrio. · .. 

Art. 57. Não são susooptiveis· de. ex:oeuç.ão 
na. Republica as sentenças estrangoira!;! de
e1aratorias de faUencia. da commerclante 
brailloiro aqllli · domiciliado_ . 

-Art. 58. Os eredoros domiciliados na Ra
pubUca, que tiverem bypoLheea. sobre bens 
aqui .situados, nio o~\ante. a homologr.çã.o 
tornando executaria a sen~nça . de abertura. 
da. fallencia.,. não ficam in hi bidos de . de· 
manllal" seus 4H'Cdit.os e excutir os bens hy-
potheeados. . 

Art. 59. Aos credotw chirogrnphn.rios do
miciUados n:11. Republica, quo na. da.1a da bo· 
mologaçã.o th'crem acçOffi em juizo contra o 
fhUido, é licito proscguir nus tet•mos ulterio
res do proc~o e execn"'r o:;; bens do Iàllido 
situados na Republica.. 

Art. 60. A sootença. ostmngeira dec1arata
ria de fa.llencia de commerciaute que tenha 
dons estabelecimento~. um no paiz de seu 
domicilio c outro di!;tincto o sepa.rnrto na 
Repnblica, não compl'ebcodc em seus efTeitos 
o estabelecimen:o existente na Rcpublica.. 
Ar~. 6l. &.bro os bons existentes na. Repu· 

blica. podem tornar-se oJfecti\"'as modidas 
ilSSI!cura.toria.s por meio de cal't.a:s roga~ria& 
que obtiver1~m e.;r;equahn- do Gt~Yct·no Federal, 
e. oma vez cumpridv, serão publicadas com 
o prazo de 60 dias. · 

§ 1 . o Aos crcdort's loraes é facultado, om 
taes casos; requet'f.lr a declaração da fa.l 
lencia. do es\abolccimcnto situa1Jo na Repu
bliea, e sen1o p3gog pela respectiva massa. de 
preferencin aos credores do est.aboleeiro~nto 
existente no e.traogciro _ 

§ 2.• Credore!o loca.es :iC conshiE-r:un os ti tu. 
lares de credito& que devem .ser pagos na Re· 
publiea. 

Art. 62. Havendo pluralidade de concurso 
de ertdores, as sob.rns que r~ulta.t-em a favor 
do fa.Jlido .. na. Ropublica. :roJão postas á dis· 
posição d(Js credo~ d( s outros concursos. 

Art. 63. NQ c~o do art. 60, os credores 
nio lccaes fariio v:.ler l!eus direitos pe
rante o juiz da faUencia o eonoorrerão ct~m os 
lomes. 

Art. 64. A lei Ioeal rt>gnlará. a da~Ulca~ão 
dos credito.. · 

Art. 65. As concordahs e meios de pre
venir e o~ta.r a declaração da fa.Hencta.~ ·ho
mologados por tribonaes estrangeiros •. dca.m 
sujeitos á formalidade , da. .homo,logação. do 
art. 55 e serão o~rig:~torios tão sómegtfl para. 
os credores rendentos na. . Republica que 
llooveram sido citados part~. to mal' parto. em 
suas deli btmwões .. . · . . . . . . , 
. Art... 66. D.cclo.rada ma.is l(o ·.ttma. f<Lllen
cia., as incapacidajos 110. fiLll~do. são rogUr-. 
ladas pola lei· do: paiz on•l.e tivot•.dqmicllio 
pessoal. .· ·. . . 

Art. 67. Havendo trah lo ou convençãO, 
regulando a . el{ecução do sen~ença.; .ootra.n
geiras dcclaratol'ias de fal!encia, ob!!erva.r-se-
ha. o que nclles ootiver estípulad~. · 

~ECÇi\.0 II1 

DA. SBNTB~Ç.\ DENBOATOl\lA DA FALLBNGIA 

Art.68. A sentença denogatorin. da. falleneia 
dove ser pub~tca.da em mãoAo escz;ivão, no 
mesmo prazo tio art~ .4~. p~·osoidindo, p(_)rém, 
da eua affixa<;ão po1• editaL . . . 

Art. 69. A sentença denega.turia. da fal· 
lencia. nã~ fl!-z ~aso julgat!?;. o crcdo_r d~011lli~o. 
porém, nao poderá re!>fhr o pedtM da sua. 
de.ela.1•ação com fundamcnto.em factos jul· 
g!ldos improredentes pela sim tença anterior. 

Art. 70. A sentenç:.~ em 1• ou 2• instancla, 
denl"gatorla. da. f'c.l.llencia, .fal8a ·ou dolosa
menGe requerida. copd~mnar~ o requerente 
á prestaçãu dM perdas e da.ronos dcUa resul
tantes. 

§ l. o A condemoacão -será liquhlada na. 
execução da. sentença. que denegar a. fa.l
loncia. observando-se o processo dos arts. 504 
a !;05 do regulamento n. 737, de 1850. 

§ 2. 0 A condemnação não poderà ser omit
titla quando manifosta. a ·má.· fé do reque
rente. 

§ 3. 0 A negativa da indemnização não di
rime o direito do prejudicado á ac~ão directa. 
competente, que poderá inten tar, ai~da nos 
casos de imprudeneia. ou ncgligenma. cul4 

p;n•el. 

SECÇÃO IV 
I>C.S RRCURWS CONTilJ\ A SENTENCA 

Art. 71 . Contra a. santenca. !lachratol'ii.L 
da. fallencia, a. requerimento de credor, é 
admissivel: 

§ l." A opposição de cmbarg~e. ou a. i~
'erposfção de aggravo pl'lo fathdo, seu legi· 
limo representante ou successo1•. · 

§ 2.o O aggravo pelo credor pr~udicado 
DI> provimento relativo á fixação do termo 
legal da talleocia. 

§ 3.• Nem os cmt.a.rg03, nem o aggravo 
teem etfeito suspensivo para obsta!' a. a.rre-
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c.ad&çã.o dos ·bens e quaesquer diligencias 
assecora.torias dOó diroitos dos credores. 

Art. TI. Contra. a- senilença. deoegaioria 
da. fa.llencia. póde a.ggt'llova.I" () credor d~ 
bido; e, si hou>er assi3teDies, deverão io&or. 
por e minutu- o rectU'8CJ no me811lO ienno, 
conjuntamente com a parte assistida.. 

CAPITULO V 

Art.. 72. A })ettção para. embargos devo 
ser apresentada. dentro de 24. horas que se 
seguirem á.s do edital da publicação da Ben· 
iença e, ·mandando o juiz autoar com tras
lado do processo depois de notificado o credo!' 
requerente da fallencia, O escrivão abrirá DOS EFFBITQS Jt:RIDI®S DA D~CLARAÇÃO DA 
vista ao advogado do embargante, por termo FALLD\ciA - --
de dolJB dias, para deduzir os embargos, o 
em seguida. ao advoga.do do embargado, por Art. 78. A senten~ .. , declaratorh da. W-
igua.l prazo, para. os eantcstar. lenci<~. institue um juizo> universal, indivisi-

§ I V 'd d f< · t vele comprehensivo de todos os beas, direi-
• o enci os os ous re em os prazos, tos e acções do fa.!lido, pa.ra. os dns da liqllias partes Sal'ã.o ad.mittidas a produzir a sua 

prova. no termo do seis dia.s; e, findos ostes, dação e partilha pelos eredore3, por ella 
serão os autos continuados com vista, por invest;dos do sua administração e dísposii;ão 
dous dias succossivamonte, a cada um dos por seusJeg:itimos repre5en\a.ntes. 
advogados, do ombar•ga.nte o do embargado Art. 79. Os eJfeitos jurídicos da deela.l'a· 
e ao curadm· fiscal. tambem por dous días, ção judicial da faUencia são : · 
e com as allega.çõas ou sem ellas ; vencidos § to, de ordem pl'ivada, ou propriamente 
estes termos, serão conclusos ao juiz, qull civis, toudo por fim declarar os direitos do 
proferira. a sua, decisão em prazo não exce- devedor para com os seus credores c destes 
ilimte de 30 dias, contados da. publicaçJ.o da r eutre si ; 
sentença.. - § 2", do ordem publica, ou propriamenie 

§ 2.D Todos os sobreditos termos são fa.taes penaes, para o fim da repressão dos aetos de 
e _improrogaveis, e correrão, independente. improbiaado do dovodor e terceiros, nelles 
mente de despacho ou de a.ssigaação em en\·olvidos directa. ou indirJctamente, em 

· audiancia-, sob responsabiiidatle do cseriYão, fraude dos credores. 
obrigado a diligenciar a entrega o promover Art. 80. Os elfeitos jurídicos da. fallencia 
officialmente a cob1·a.nço, dos autos, repre- sõ dec01·rom da sentença declaratoria., con
sentando ao juiz contt·a, os advogados re- diç..'io de fórma pa.ra a. qu::iliflea•.:ão legal do 
tardatarios ou retentores, afim de torna.l-a. fu.cto preexistente; constiiiuti\"'o ou indica.tivo 
effectiva pelus meios legacs. do ~eu e8ta.do. 

§ 3,o Os embat•gos sendo julgados proce-' A_ri. SL Os cJTcitos civi~, em relação ao 
dentes, o juiz ordenará. na sentença a reinte. fall!do, affccta.ru a 1.;ua pessoa., bens e eon-
gra.ção do fallido em todos os seus bons , di- tractos,_em que figurnr como pa.rm. . -
rei. tos e acções repondl}·Se tudo no a.ntiO"O R.ela.tl va.mente ?-os credore~. os eiretf.o:o ~n· 
estado. ' · o ~ u~m. na suspensa.? ~~. acl,.~oes e exec_nçoes 

Art. 73. A petição de aggl':1Yo dovc ser l!ldtvl~uaes, f!a ex•gtblltdade dos credt"to.:; e 
apresentada. dentro de cinco di,1s do tormo c~ssaçao tlos Juros contra a m;~a.,. quando 
do edital do 1wt. 4 7. nao chegar pat·a p1gameoto do prrnc~_pal. 

Art. 74, Da ,sentença, sob1·c os embargos A1•t. 82. A fa.Ueneia. de sociedade em nome 
oppostos á declaração da fa!Iencía é admis- collectivo. de ca.pital e indostria c em com
sivcl o aggra.-vo : mandita. simples, ou por acç"ões, ac<~Xrcta. a. 

§ 1", de petição ou de instrumento, intot'· de todos os socio.s pessoal e solidariamente 
posto pelo fallido, quando julgados não pro- responsa.vcis. 
vados; A f'allencia. de qualquer, ou de todos os 

§ 2•, de instrumento, interpost6 pelo cre· socios solídarios, não produz a das sobre
d. o~ requerente da f.."t~len i.a; quando julgados ditas sociedades. sal--r o as que se ar.barem 

_provados. - neste estado; cansiderando-se. por~m. dis-
Art. 75. A sen lenç declaratoria da fa.l- solvidas de pleno direito pa.r<J. os elfeitos·da 

lencia,~m 2• instanci poderá ser emba.rga.da. sua Hquid&ç._'\.o judicial. 
na prin:ieira,sóment para o em~ito da prova. Art. 83. 0:> socios comma.nditar!os que se 
do razão i'e~evante e direito que a exclua, tornarem solidarios, não incidem nos eJroíto3 
quando desse ,'""fiio não tiver usado o fallido. da. fa.llencia. da. sociedade, mas respondem 

Art. 76. Na. opposição e processo dos em- in ~olidElm por todas as obrigaçõe3 socia.es. 
ba.rgos se observará. o disposto no art. 72, § I. o A solidariedade dá-se quando o com
remettendo-se os autos, depois das allega- manditario pratica algum ado de gestão. 
ções ftnaes, á instancia da sentença. decl:tra.- ainda mesmo como procurador, raz pa.r1e da 
toria. da. falleneia, onde serão julgados pela. firma, ou quando não existe contracto regis· 
mesma fórma dos aggravos. tra.do. 
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§ 2.• A IOiidariedade. pelo facto da gestio, 
. deve ler declarada em acção dl:mcta comp&
peCeate, iDteo1ada pelos ropnamtao.~ da 
Dl&IIS& • 

.Arl. lU. O! soeios de rc:;ponsa.billdadc limi
'Uda. nas commandiias simples ou por &e(;Ões, 
são obrigados a. preencher as respectivas 
quo&as de capit.:Ll, quaes1uer que sejam as 
di!lpolições do contracio social. 

§ I. • Os sJCi~ remissos podem ser com
pellidos ã contribuição de Slla8 quotas pol" 
meio da &c(io decendia.l dos arts. 247 e se
guiotes do regulamento o. 7:f'/, de 1850. 

§ 2.0 O 81leio que se despedir, antes de dis· 
solvida a sociedade, 1lea responsa.vel pelas 
obrigações contrahidas e pet•das ha.Yidas 
até o momeoto da despedida ou retira la, de· 
vidamentc averbada no registro do com-
:nercio. 

· Art. 85. Nos casos de falleocia de socie
.Jade dis.;ol \"'ida, ou mesmo liquidada , o 
soeio soJid~io que tlella se retirou com 
resalva do outro socio ou socios, contt'8. toda 
responsabi;ídade futura, fica. sujeito aoi 

· e.lfei~ da fa.Ueucia,si não provar o distr"':to 
social e sua. desonerae;ão para. com os era
dores. 

DeclaraJa a fallencia da. sociedade, os cre· 
dores, que prévia.merlle con>ierem na · r 3· 

· salva, ou fizerem algum& novacão com o 
soe!o ou socios que tomat"a.m sobre Bi o 
activo c pas:>i \"'O social. serão admiWdos como 
credol'es particulares do socio 1•atirante ou 
d~pedido; só os dissidentes da dita resalva 
concorrem á. distribuição do activo social, 
como credor83 da rociedade. 

Art. 86. Nas fallencias de sociedades, os 
credores sociaes são pagos precipuamente 
pelos bens tia sociedade, c, quando insuf
j cientes, concorrem com o:; ct•cdores par
ticulares sobro os do patt•imonio lndl\'ldua.l 
dos socios. 

Os credores particulares de cada. nm do3 
soeio~ são pagos pelos bens dG respectivo 
socio devedor e sobra.s que tiver na. socie
dade. depois de pagos os credores socia.es. 

.Art. 8'7. Quando uma mesma pessoa for 
membro da diversas soeíedades com diversos 
socios, fallindo uma, os ct·edore.s dolln. só 
poderão executilr a. quota. liquida. que o socio 
eommum ti.ver nas aociedades sol\"'entcs, de· 
pois de pagos os credores destas. 

Est.. dUposição terá loga.r nos casos em que 
a.s mesmas pessoas formarem di ..-crsas so
ciedades ; fallindo uma, os credores da. 
~ tallida só terão direito sobre as massas 
solventes, depois de pagos os credores destas. 

Art. 88. No caso de Callir o socio gerente 
de sociedade em conta. de participação, ê· 
licito ao terceiro. com quem houver tra
t:ldo, saldar todas as contas que com elle 
~ver~ l*'o que a.b~riaa debaixo ele deaignl\-

c;ões distinct&s; com ~ fundos perterioenteS a 
qnaesquel" das mesmas contas, ainda. qne os 
outros socios mostrem que esses fundoS lhes 
per~ncem ; uma. vez que ulo provem que o . 
dito terceiro tinha. conhecimento, antes da 
ranencia. da existencia. da. sociedade. 

Os socio.s não ostensivos da. ~ociedade, em 
cont!l. de participação, serão admittldos ao 
passivo pala parte dos fundos com que eon
'rlbaira.m, si prol"aram não ter sido absor~ 
vida pelas perdas, conforme a pa.rte de 
c&da um. 

SECÇÃO I · 

EFI'ElTOS REL!>.TIVOS Á. PESSOA DO F ALLID() 

Art. 89. O fallido nã.o pôde a.fastar-11e de 
aeu domicilio commercial sem licença dojoir, 
precedida de a.udiencia. dos syndicos · 6 · do 
curador fiscal . 

§ 1.0 Deve assistir pe3soa.lmente, ou por 
procurador licenciado. quando ooc~rrot• justo 
impJdimonto, n. todos os a.ctos e l'euniõe~ da 
fallencia. ; e 

§ 2.o Auxiliar diligentemente· ao juJz e aos 
syndico~. prestando todas as informações e 
colln.bor .. mdo na liq uida~ã.o da massa . 

Art. 90. A ce,t•respondencia. epistolar e te
lcgra.phica. do fa.llido será. entregue, nas 
agencias do CJrl'eio o tolegra.phica.s, aos syn
llico:~ o por estes abet•ta. em sua. presença. ou 
]JO:JSO:t. por ells autot•izatla, fa.zendo e:ttrega 
du. que se reforir a. a.ss11mpto estranho á tal· 
lencit~. 

Art . 91. O f,~Uido póde sor preso adminis
trativamente nos casos de: 

I, oppol' embaraços ás funcç.õos (los syndi
cos o tio curador fiseal, ·occultar·se ou de 
qualquer mot.lo encobrir a. existcncia. de bens, 
demorar a. m•reca.dação e não exhibir os li
vros· 

u ,'rocebel' quaesqner qua.ntias por dividas 
activas, pra.tlcar qual<iutn• acto pl·ejudicial ' 
massa ou que motive acção de nullida.de, 
subtra.hir documentos ou dosvial' a corres
pondencia. qua deve ser entregue aos syndi
cos. 

§ 1.• A prisão não poderá ser decretada 
sem prova. concludente de um dos factos ta.· 
:ta ti vos dos ns. I e li deste a1•tigo, nem 
excede1· de 60 dia.s. . 

§ 2. 0 Do de~pacho de prisão é admissivel o 
ag~1·avo , sem effoito susponsivo. 

Art. 92. A sentença declaratoria. da fal· 
lenci3. restringe o ex~rcicio da capacidade ci· 
vil do fa.llido em relação aos actos que inte
ressam, directa ou indirecta.mente, os· bens. 
direitos e obrigaçõe3 da. massa. . . 

Art. 93 . A restricçã.o do exercicfo. da ca
pacidade civil não priva o fa.llido de contra.·· 
cta.r, contrahir dividas e pra~ic.aw qu~esquar 
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acto;J oiltranhos •l mas~a. e e:ottrdm<H de sua' titulo gratuito ou oMroü, proveo_ieatoJ de
responsa.llilidade; ,_. " . . . _ . . seu commet•cio o:.~ a._ ello Mtran_bos e com
. . Al't. 94. A fa.l!oil.Cut na.o a.lftJcf.:L os d1re1- p;mentes de seu pa.trtmooto, esteJLm ou nlo-
.t.os po:•sonalissimôS< :iptraosmíssiveis do ra.t- Da sua. PJS3e. . 
.lido, inherentos á · · qua.Udado dl3 ma. rido e Art. 102. Bens a.·lCJ.uirillo:~, dn-ra.nte a. fal· 
do P.ae, nam o dositpo5-3l d:• a.l}ministraçiio lencia., s1o todos aquolle!l qne, por qualquer
do! ben~ prop<'il>s e.p.uticularas da. mulher e ti tu lo, vbrem a se ioeorpara.r a.o p=-.trimonfo 
dos filhos. do Mlido emquaoto não se uttima.r a ltqui-
. Al' t, 9.3. O (.':o:ercicio dos dir~ítos politico.il da,ção pela. pre3tação das coobs dos syndie-.>.s· 

_·8ó se susp3ndo quando conlemna.:J.o o fa.llido ou a.tlministradores da. massa. • 
. por szntenca. criminal deliniti~a, emquanto O.s .sobreditos bens, presentes e rntaros,. 
durarem os elloitos da condemnação. passam á :tdministraçã.o d:1. ma~ e entram 

. Art. 96. O fall~do fka. sujeito ás rostricçõJ.s na_ rormaçãv do aeLivo com todos os enca.-rgo.i 
estabelecidas nas leis tlsca.es e é\duanolras: e onus do quo forem ~~vados; d~vendo · ser 

§ J.o_Cessa.ndo a concessão de entrepostos arre·ca.da.do.s pelos.syuarcosou admuutra!lores
ra:rticularca, quando f~llido o conccs_siou:trio. a~nda.o~_partfculares fóra do gyro commor· 

§ 2,0 Não ~endo a.dm1teido a a.gMctJ..r nego- c1aL · · · · 
o~o:~ nag alfa.ndegas e mesa,s de rendas, sob Art. 103. Continuam sob a administração 
,qualquer pr~t~xto , ainda a. titulo . de caixei~o do fallido e não serão arrooJdados na:f&t
~e < a.~a commercial, o fallido ÇUJa fa.llcncta lencia: 
for julgada. fraudulenta . . . l, os bon3 doad"s ou legados ao falli~o 

Art. 97. Ao fa llido 6 vedado : antes ou depois da '!_eclarac;ãO da - faUe~ela, 
!§ J.o Votal' e .~er \'Otado nas eloiçõt~s do com a. cla~s~la de nno podel'Om ser obriga-

membros das juntíls oomm&l·ciaes. dos por dJvl!_!as,; · · . 
§ 2.o Exeroot• as funcçõos de cor1·etor, ll, a:J _penso~.«:Jrdenad~s e outras qo01.o"as-

·agentc . de leilões · e trapicheiro, ioterpPete ·a. que tJvcr _du'CI~, a 1J._mfo d_e ~umeotos. 
de cJmmet·cia.~s. ::tvaliauor, perito 011 a1•bi- apo~cntadorll, rororma., JOblla.çao, ou a csscs
tr~rlor ·em assumptos comrnercíaes e :~s de e_qmpa.rados, salvo ~ consentimen&o do f:d· 
ju1•ado na conformidade das Jois dos Estados. hdo e t..le sua mul_bor. . 
' ' Ill, os -vestuarlos do fa.llHlo c de sua. ftl
. · Al't.· 98; O f<\ll.ido não flca privado de ex- milia. a mobilia. e utensilíos n::ce5sarios aos 
orcorqua,lqucr iodnstria. ou proflssã.o,que não usos da vida· . 
a. do çomroercio, eni _sGU no~e.c pot' conta IV, os ben~ proprios da mulh~r (inoommu· 
prop1·1~., eJ,n_quunto na;:, rol~a,b1htado, salv_o aicavcis sob o regimen da cQmmunbiio e os. 
a contulUaçao ~lo seu nagoc~o!. sob a ftsca.h· pa.1·apllernaos) c os do~ estimados 'Dt..-nài
zaç~o do!i syntlwos, n;t.-; condtçoo.~ tlo art. HH. t!onis ou ta:cc1lionis caysa; 

Ar:., 99, O ta.~Ji~v, em _c11~~ algum, fica Y, o pcculio tios filho:>, salro o pro(ectieío; . 
. prtvaJo do cxet·czcw do drrerto de haóea~· n. os rcudtmcut!J;:; dos bens dos filhos me-
.corpt!s. nores. 

SEC\'ÃO H 

E F F F.Jl"O';; R ZL.\ TJ VO.:> A(oS D~Nl! 

. Art. 100. A sentença. doolBratui.'ÜL de fu.l· 

.lcucia priva. o 1'.lllido da. aLlminí:>traçílo e 
disposição !le seus bens preseotes e dos a•lqui
rido~ . durnnte o processo da liquidação da 
mas~a • 

. . §· 1. 0 A administl'<lção dos bens, publicada 
n. .sontcriça, pertence de pl(lno direito á m1.55a 
,dos credot•es o s-erá exercida- provlsol'iamente 
pelos syndicos nome1dos pelo juiz e curador 

-·fiscal, e dctlnítivam~nte pelos administra· 
dores. 

§ 2. 0 Nos casos do seques,ro prepa.ra.torio 
·do ·art. 46, a administração provi;)()ria. pas· 
sará aiJ respectivo úeposita.rio, não podendo 
.. exercei-a o fu.l!iúo da data. em quo for decre
tado. 

·· Art.- 101. Consideram-se bens presentes 
·todos ~.os mol'eis e immoveis que po&suir o 
. fa:ll.ido na. época. da fall rncia. adquiridos a 

SECÇÃO lll 
I!FFEITOS IIRLATl\'09 AOS CO~TllAL"T09 

Art. 10-l. A fa.llcncia. não rosolt'o pltmr> 
jm·e us e-Jotracios synallagmdieos. 

§ 1 • a Os syndicos, o ell!'3.dol' fiscal óu Os
administt•adore8 podom promover on desistir 
ila. sua. execução, no ioteres..<~e c conveoien· 
cia da massa. 

§ 2. 0 Os cootracto3 nio inteiramente me
cutados dão direito a perdas o damnos eontra. 
a ma.ssa,prciJxados em cJa.usuJa nelles esp~ 
samcnia estipulada, ou determinados por· 
seatc.oça judicial. 

Ar~. 105. Na.s vendu :L entregar por 
prazo ccr~, tendo por objéeto \'aluras oa 
mercadorias, cuja cot.Q.ção, curso ou preoos 
correo tos possam ser auao;ados, a operaç:io 
se rosolYeri pelo pagamento da di.lrereoça, 
segundo o vàlor do dia da. entrega. 

Ar\. 103. A aociedade, ~ qae o fallido . 
fõ:> t:aeio solida.rio ou commandituio, em 
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comiiWldita simple.~. s~ reputará dissolvida, 
.intervia·lo D!L sua liquida~() os syndicos e 
curador B3cl.l. com ospoderes do art. 353 do 
Codigo. 

Art. 107. O manda,l.o, cJmmb3ão, ou pro
curatorio ~ercido pelo fallido, ac;Lba pela 
declaração da fallencia. . 

§ 1. • 03 ae~;t, Dl. qua.liJ~o d_o rna.od~
Urio, procura•Jor ou commtssarto, pratt
eados pelo fallido de_pois de publicada a fal
lcneia. desobrigam o mandante ou commit-

. t.cnte. que os P<>•.lcr<i, n9 ent1•otanto, ratificar 
e renovar o mand:~.to, sem responsabilidade, 
·para a m&S33., na sua execução pelo 1'-'llido. 

§ 2.• O$ ropresontantes da. mas.ia devel]l 
zelar e concluir 03 aet03 oorn~dos polo 
fallido maodabrio, como gedtor-es de nego
cios. rcspoosawi' pelo da.mno Ja rnóra. 

§ 3. • S! eommitteo~ ou maoda.nto o fal-
lido, s!!us proeurad:lres, mand1tarios c com· 

e3tipulad& com prohibição do ceder ou sub-
locar. 
~rt. 110. ~fiança. não se esliogue pela, 

fallencla ; soa declaração, quando fallido o . 
fiador, obriga o devedor originário a pagar . 
immeilia.tamente a. divida.,· ou dar nova. 
ftança. · 

Art. IH. o seguro não se rescinde pela •. 
fallencia, salvo cstipulaoão forma.l em clau- . 
suJa da a.po!ico . 

§ 1. o O · sogurado, dado o fa.llimento do. 
segurado!,', póde podir a annullação da. pri- . 
meira. apolice,nojuizo da faUoncia, p~ra tor
nar a. segurar, ante.:; da. noticia da termina • . 
ção do risco ; e si ao tempo dà. fa.flcncia oxis · 
tir risco, p elo ltual deva ser indemnizado o . 
sogura.do, entrará oste pola. sua importaocia. 
na massa do segurador fallido'. 

§ 2. o Na. talloncta d:> segurado, o sé.gura
dor haverá. os respectívos próriüos como ·era· 
dor p1·ivilegi_ado, e dado o ~ti'ni~tro havel'á. da.. 
ma.ss:l. a indemni1.ação do,•ida. : 

. SEP.ÇÃO ·I V 

· m!ssarios, aioda. dr~pois da publicada a sen.; 
·tença, ccotinnario a exorc·er os p:>dercs 
ootorg:ulos, até que -etprcss1mente revo
gados pel•JLS syndicos e curador fuscal, a. quem 
preStaJ'ã•) COntai. F.XERCfClO 8 _'susrENS~O DA:J ACÇÜES . R RXEC!.'ÇíiES ' 

Art. lOS. As coata.s correntes com o fallido rd rda.d • 
consideram-se fcch:tda.s no· dia da. doclaraçiio Art. 1!2. O. C~lido pe o.a qu~ 1 e Jtl· 
da fallenci.'l. ridrca pl.ra. intentar ou dofcnder, em seu, 
~.~ 1. o 0 cn~rrament:> •!a conta corrente, nome pessoal, as acções quo intcreFJ!Iarcm á. 
·• massa, s~lvo. a assistenCia., que pod ·rá. sal' · 

pela superveniencia. da fallencia. não altera. facultad1 , nos termos c pela torma. dos a.rti· 
as condi4,.'Õ,.."'S dos s~us elementos formativos gos 123 n. 126 do reg. n. 7:3. 7, de 1850, COIJS~i-.' 
e a. situaçao dos correnth;ta.s, deixando sut:· d t d d 
~istir a in-Jif'isibilidadc do contrac•o. · tuin °· á. su~ cus ~ . a voga o que 0 repre-

sente em juizo. . . 
§ 2.• Os valores con,gistcntes em nume- Art. 113. As acçõas pendentes contra. o 

rario, ioscript!)S oa. cJnt:l, compensam-.;o om de vedor fà.llido 6 as qu!l postm·iormente á 
'tanto quanto oonconcm, como pa.rccllas do tallencia hotivorom de ser intentadas só po· · 
de!Jito e aedito, par:1. a fol'mação do saldo dorão sor continuadas. c defendidas, activa e · 
exigível, contra. ou em favot· da m~. passivamonte, IJ?IEs syndioos e o curador· 

§ 3." Os •alore3 conais tcntes em titulo3 de IJ:;cal, nas condiçoes c fórma.s do art. 156, 
eredito comp:ms•m·so at~ a concorrente § 11. 
qaanti~ das sommas eJfcctivamente plgi.UI · Al't . 114. Aos crodor<:s não é permittido · 
oo vencimen~ dos utulos; de,·ondo presu· o cxercioio do acçõe3 singulares interei!Sa.ndo · 
mi.r-soJ, ~~ah-o convenção formal contra.t•ia., a. á. masso., s1.lvo : 
clausulacooclicional do ~RifJ!I/so niio rasolvila § 1." Qua.ndo contrarios os interesses in-
pela fallencia. Jividuacs a.os da colloctividade. 

§ 4.• O oorrentista. rccipicn~ do elft!ito, § 2 .o Qua.n-lo se fundarem em creditos 
c~&ado oa cóota e não pago, põdc a uoul· ni ·> sujeitoJ a ratoio. dcsintercssa.ndo seus ·· 
lar a inscripção pelo edct·no, ou mantel-a., ,itula~ da garantia do activo oommum i 
agindo concra o rcmettcnte e co-obt•igados, · Art. 115. o ta.llldo conserva a. plenitude · 
para. o dm de 1er embolsdo integralmente. de sua capacidade civil para · o ex~rcicio e 

§ 5. • O correntista romeLtente tem o mes- defesa da:~ acções relativas a.os di ror tos pes
mo direito de o~, dada a. f:~.lleileia do re· 303e.s e de sua. f~~omilia. e ao pa.tdmooio sob · 
cipicnte. sua. administracão e possa; podendo in·,ervir 

§ 6.• A mass:1 de um e oulrQ, como seus os syodicos, como assistentes, quando rccla· . 
repre.'le:llb.ntes. os substituo e sueeede em ma rom os iotoresses da massa.. · 
t.od011 os setu direitos, oio podendo reclamar Art. 116. As exeeuções contra. o fllllido, .. 
sinio cooua os aetos de fraude em projuizo ua. data da. Ca.lleneia : _ 
dos credores. § J. • Si procedentes do sentença ~~ acçao · 

Art. 100. A Jocaçlo, ou arrendame~tQ por pessoal, ficarão suspensas , sem preJui~o das · 
pr:uo eerto. aão ae dissolve pela tallencia, medidas usoourawrias já etl'ectuadas, a~ a • 
Sõl.lvo a do .loi:a.tario. quando es:pressamente veritk:ação de creditas, sa.lvo quando em . 

Yol. JI 16 
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termos de pr~. estando publieado o edital i direito a. acciona.r os endmmta.rios urterlo· 
.par~ a arrematação dos bens, caso em que r-os, antes do vencimento. 
o,ão se suspenderá., entrando, porém, o pro- -

·dueto para a. ma83a.. SECÇAO VI . 
§ 2.0 Si hypotheca.riM, pignora.f.icia.s, ou suSJ'ENs.\o PE n:Ros ccr.;;n.ol .• \ »As~.\ 

procedentes de acção roa.l, proseguirão com . 
·os syndicos e curador ft.scal, ou administra.- Art. 123. A sentença decla.ratoria da 1'dl-
dores, não obstante a soperveoiencla da lencia faz cossa.r a t!uencia. de juros contra a 
··fallencia. massa, ainda. que esiipnlados, si nã.o ebegar 

SECÇAO V 

RXIOJnlLIDAD~ ANTECII'AO.\ l lOS CREDITO!I 

Art. 117. A sentença. dcclamtoria. da fal-
1encia. l'cBolve os prazos do pagamento de 
todas as dividas passivas, commerciaes oo 

·civis do fallido, tornando· as exigíveis da. 
sua data.. 

§ I, o A exigibilidade antecipada. não pre
judica, nem póde ser opposta. aos terceiros 
co-obrigados, solida.rios ou não, sendo seus 
ctreitos só relativos aoP ~'''P~"r1J~ no intuito 

. da co-uarticipacão nos actos da falloncía e 
rateios-correspondentes ao valol' de seus cre
ditas, na. data da sua declaração. 

§ 2. 0 Nas dividas com prazo certo, e:tigi
·veis em virtude da faiJencia, se deduzirá do 
·seu valor nominal a quota respectiva do 
juros pola t<~xa.Iogal, quando outra não tiver 
·sido estipulada, segumlu as regras do des
conto. 

Art. 118. As obrigações ao portador (ele· 
betdtwes), ccym promessa. da premio de reem
·bolso e á. sorte, emittidas pelas sociedades 
·Commanditarias por acções, concorrem á. 
falleocia pelo capital da emissão, ~uldiciona
do da. dilferenca entrn os jru·os e a taxa de 
6. "/o, quando infcrio1· o juro cstipulu.do, 
desde a. emissão a.tó a. data da fallencia, e 
sobre essa quantia se contarão os juros legaes 
até final em bolso. 

. Art. 119. As obrigações condicionacs on
tl•am em rateio, depositando-se. por~m. os 
respectivos dividendos e · diJferindo-se o 
pagamento até que se verifique a condição ; 
·e, quando não verificada, voltam para a 
.mnssa.. " 

Art. 120. As clausulas pcnaes dos con
tractos unilatoraca a prazo, l'Csolvidos pola. 
superveniencia da. fa.llencia, não serão at
tendidas. 

Art. ·121. A prescript·ão fica interrom
pida ; só a. quita~ão, por~m. ou a. renuncia 
e xonera a massa e o fallido. 

ii..1•t. 122 • . Os co-obrigados simultanea
mente com o fallido, em divida. não vencida 

• ao tempo ·da ·rallcncia, l!ão obrigados a dar 
fiança ao pagamento no vencimento, não 
preferindo pagal·a. ID'lmodiatamente ; sendo 

,a..obrigação successiva, como nos endossos, 
, a . falleocia do endo~sado posterior nii:o · dê1 

o aetivo para. o pagamento do principa.l ; 
exceptuados : 

.§ 1.0 Os das obrigações a.o portador. emit
tidlas pelas sociedades commanditarias por 
a.cções. 

§ 2.o Os das dividas bypothecarias, a.nti
chreUcas ou pignora.ticias, até onde chegar 
o Jlroducto dos bens dados em bypotheca, 
ao ticbrese ou penhor. .. 

Art . 124. A não fluencià de juros contra 
a massa não desonera. do pagamento o !ai
lido pessoalmente e os co-obrigados, ou fta.· 
dores estrao11os ao facto da fallencia . 

SECÇÃO VII 
DIREITO DE liET.Ef\ÇÃO 

Art. 125. O vendedor nã.o pa.,.o, no caso 
de fallencia. do comprador, poderá. recusar 
a eotrerra. da. cousa., ainda. em seu poder, 
si a. ma~S'a não p~ar o preço, ou não prestar 
fia.nça. idonea ao pagamento, nos prazos con
vencionados. 

§ Lo Recusado o pagamento ou a fiança, 
o Yende:.lor pódc optar pela. resolução do 
contracto e demandar a. massa. por perdas 
c damnos. 

§ 2." o dir.:ito de retenção é facultado ao 
vendedor, não obstante a. t1•adição symbolica 
da cousa vendida., quando a. entrega. não 
tiver sido rca.l, estando ainda. sob a sua dis-
(:Osição physicu.. . 

Art. 126. O direito do retonçã.o, como 
garantia proYisiona.l de cr.edit~ exigível e 
meio coercivo da. sua; reahzaçao, além dos 
casos legaes o taxativos dos arts. 00, 97, 
98, 116, 156, 189,198 o 221 do Cod. do Com., 
arts. 278 do dec. n. 2.~7. de 1860, e Io, 
§ 12, do de n. 1. 746, de 1869, é extensivo 
:1.0 credor de bens moveís e titulas de cre· 
dito , em seu poder ou á sua. disposição, 
desde que concorram os seguintes requi
sitos: 

1", 'lUG os sobreditos bens e titlilos, nomi
nativos, á. ordem, ou ao portador, tenham 
sido eatl'egues ou postos á disposição do cre
dor por consenUmento do devedor; 

2•, que entre a. di r ida. e a. cansa. re\ida. ba.ja 
connexidadc, presumível entro commer· 
ciantm. 

Art. 127. O direito de retenção, não ob· 
staote esta.t·om os bens e títulos á. disposição 
do credor, não póde ser exercido de modo 
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.. contrario ís insb'llCÇÕeS do devedor, nem coiTente, ou qualquer outro moto de solução 
-contra a esti.Jlnlacão sobre o uso determinado de obrigações ; . 

d11, cou83. III, as hypotheca.s A quaesquer outras ga. 
Art.. 128. O direito de retenção, de causa. rantia.s rea.es, inclusive a reten~ão, cela· 

}leriencenie a terceiro e entregue pelo deve- bradas dentro do termo legal da falleneia, 
. dor como propria, pode ser opposto ao ter- pal"a segurança. de dividas vencidas ou não ; 

ceiro proprietario, provada. a. boa. fé do era- IV, a. renuncia. á. successão legitima. ou 
dor, salvo a roiYindicar;:ão nos casos de perda. testamenta.1·ia., legado ou usofructo, feita. a.té 

- ou furto. dous a.nnos antes do termo logal da. fallencia, 
Art. 129. A massa pôde romir os bens re- salvo si ao tempo da renuncia. o devedor não 

tidos, intimando o credor retentor para. tra- exercia o commercio ; 
zel-os a leilão. v, a restituição antecipada do dote, ou a 

Si a. massa. não fizer a remissão, põde ex- sua entrega, antes do praw estipul21.do no 
· cutil-a. o credor, equiparado ao pignoratício, contracto u.nte-nupeial ; 
p~ra os devidos efl'eitos, in~entaodo para VI, as i·nscrlpções de hypothaco.s e as tran· 
esse fim a acção dos arts. 282 a. 287 do reg. scripções de transmissões intef' vi~os de im
o. 737, de 1850, precedida. do deposito do moveis, a. titulo onoroso .ou gratuito; ou de 

. objecto da excussão. instituição de onus raaes- feitos depois de de
aretado o sequestro ou de declarada. a. fal-

. Iencia:. . 
A falta. ou nullidade da · inscripção ou 

transcripçã.o dá. a.o comprador acçã.o pessoal 
para haver o preço até onde chegar o pro

Art. 130. Consideram-se nullos e de na- dueto do immovel ; e ao credor para. ser 
nbum e1feito, como si inexistentes : admittido a. massa, como chirographa.rio, 

SECÇÃO VIII 

:lOS .\crOS Nt'LLOS 

I, os actos, operações ou pagamentos feitos pelo preço pago ao fa.llido ; . . 
:pelo devedor da data. do sequestro ou da pu- VII, os í\ctos indicativos de fallencia dos 
blic:u;ão da fallencia. uma vez que tenham ns. 11, ~v. V e Vlll do art. 7t.. 
rcla.ção dirccta com a. massa ou se retiram Art. J32. A nullidade de pleno direito dos 
a. bens quo devam ser arrecadados ; actos enumeradus no ar tigo anterior é· rela-

11, os pagamentos feitos ao fallido depois tiva., e só poderá. ser pronunciada em acção 
de publicada a sentença declaratoria. d& fu.l-1' direch ; produzindo· todos os seu e1feitos até 
Ioncia. a sentença. que os annullar, · · 

§ 1. u Não será repetido o pagamento d<~: § 1. ó A nullidade será decretadt~ em bene
Iettra. de cambio ou bilhete á ordem contra ticio da massa, tenha ou não o contractante 
quem o recebeu par;\ não pt:u·der seus direitos conhecimento do estado do deV'edor, wjam ou 
contra os co-obrigados. não pra.ticados o.5 actos com o intento de 

§ 2. 0 A restituição do Ya1m• cambial po- fraudar os m•edores. 
derá. ssr exigida. do ultimo obrigado na ordem § 2. o A nullidado será pronunciada, ainda 
do dü•eito regressivo, ou do terceiro por que par:~. a celebração do acto tenha prece· 
conta da quem o valor foi creado, quando o dido sontença executaria, ou seja aonsequen
ultimo obrigado ou es!le tm•ceiro tiver conbe- cia. de medida e.ssecuratoria. para a. gartl.ntia 
cimento, na. da.ta. da. emis~ão do titulo, de da divida ou seu pagamento. 
que estava. decretado o sequestro, ou decla- § 3. o Annullado o a.cto, fica du :pleno di· 
rada a. fa.llencia. reito l'escindida. a sentença e. consequento 

Art. 131. Consideram-se nullos de pleno execução. 
·direito, sô em beneficio da mil.Ssa. : 

r. todos os 1J.ctos, a titulo gratuito ou de 
mera. liberalidade, tendo por objeeto bens 
moveis ou immoveis, direitos e acçõas, façam 
on não parte de contra.ctos onerosos, desde 

· dous annos antes da data. da. fa.llencia ; 
salvo os que forem reaHzados em obedieneia 
á lei, ou se referirem a objectos de valor aM 
360$t ou forem praticados no interessa do 
exercieio do commerclo do devedor ; 

U, os pagamentos de dividas não vencidas, 
commerciaes ou civis, feitos dentro do termo 
legal da fallencia., quer em dinheiro, quer 

.. por meio de cessão ou tra.nsforencla, endosso, 
venda ou doação in sr;lutum, compensação, 

·.saivo.a, que se operar por .,ffeiio de conta 

SECÇÃO IX 
DOS ACTOS ANNULLA VElS 

Art. 133. Sã.o annulla.veis em beneficio da 
massa.: 

I, os aotos a titulo one1•oso ent1•e o fallido 
e o coojuge, antes ou.depois do casamento, 
ou entre o fallido e seus pa-rentes afflns na 
linha recta o . na collatc1'a 1 :tté o 2° grão; 
prova.ndo-se que delles resultou prejuízo ao!l 
credores, e não ignorava. o contractante, na. 
data do acto, o designio do ta.llido em pre· 
judicar, ou o seu estado de insolvenaia i .. 

ll, todos e quaesquer aetos em pre.JUlZO 
dos credores, seja qual for a. época.em que : 
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tenham sido feito:'l, emquaoto não prescre· Art. 130. A ncção de oullidade SEn'lt som· 
v,crom, prov;t.ndo,-sc a fraude de uma. e outra maria e pt•occssada. perante o juiz da fal-
}Ml:rtc contracta.nta. loocia.. ' ' · · · ' ·: · · ' 

§ L• O ·estado de fallencia induz pro- Art. 140. A a.cção será : inJciada · l)()r 
sumpção legal .condicional do prejuizo o os uma petiçã.,o, ·quo deve · conte~, ~lé!Il . !fco 
sobreditos actos. · nomo do réo·: 1", o contracto, ··transaeça.o ·ou 

§ 2. o A frá.udo pólio sm• provaria por todos fu.cto . de quo reàiilta · o direito · do . '·:úi.:. 
os ' meioJ dí' prova. admillBíveis em direito, tor o obrigação do l'~O ; 2°, o. pedidil 
b~tando p::t.•a caracterizar o aeto fra.udu- com tedas as O!lpeciftcaçõos o cstimativás 'do 
lento do devedor o conhecimento ou scieneia v;~lor, qm.ndo não for determhia.do·; 3°, a 
do prejuízo cau~ado a. seus credor<?s; e o do indicaçiio da.s provas em que se fttnda. n. ·ds· 
contl•ac~o.ntc a scionci:\ e co-particip'l.ção de ma.óda... · · 
má fé na fraude do devedor. § l .o Citado o réo, 'ter! ello c'ineô dias para 

Art. 134. Podom ser aonullados, pro apresenta•• a. sua. coutosta.ç.1o, 'seguiil.do.:.se 
vand9·SO ter lHJ.Vido proposito de prejudicar· um~ di_lac;ão do 10 dia.~. arrazoando allqal o 
o:.J credores, o!l actos ou oontractos : ;tutor no prnzo de cinco dia.S e dopóis o i'éo no 

§ 1. D gm quo for omi•.tída forrea.Hdade mo.-.mo prazo · ·. ·· 
l('gal ncocssaria. para adqnil'ir, conservar ou § 2. o Con~Iusos os autos, o juiz procederá 
fazer valor algum direito; ou ex-of!i.cio, ou a. requerimento das partes; ás 

§ 2.0 Em que o .cumprimento dcss l for- diligencias occessarias parajulgal' atlnàl; 
ma.Iidade devesse ter Jogar, em prazo deter· § 3. 0 A sentença ~orá p••oforida. na.. ao-
minado, por ordem jutficiaJ. · tlíencia seguinte á da conclusão do pl'OCOSBO·~ 

SEC
OA-

0 
X ou dn.s diligenda.s que tiver dcc.rotad!>•· . . 

~ § 4. o A appellação sará. rec~bida om ambos 
os eff~itus. · · · · · · · .. 

Mr.Jo~ Jl l)lc!AEs 1'" 11 " A II\'YM-IDAnr~ oos ACTos § 5. o Qualquercmdo. r poderá.· inte1 'vlr .co.mo 
JStJ,T.Oil & AI'\1'\Uf,I.A V EIS assistente. nos tormos e pela. fórm(!. dos 

Art. · 135. A inv<.~.1itlaà.o dos netos do arts. 1~4 a 1'26 do reg.· n. ,,( i)7, de 
a.t•t. 130 é de p~o:10 direito o absoluta, não 1850. · · · · · ·: ., .. , · 
podendo l'Clcnil-a o juiz, quo deverá. J1rO· § 6. 0 Não poderá SCl' opposta compensa.Qão-
nuncial·a, indopcndontemento de acção par~~ ou reconvenção. · 
esse fim. quando' alleg:lda o provada . § . 7. 0 Si a se~ença for de l!_ b=ol~f~!)~ do-

Art . 130. A invaUcladc, em b.:!D!)/lcio ua ~od1do o só houver condemo.a~o~o de~Stas 
massa, dos actos em quo intervem nullidadc· a cxeclJtar, pa.<Jsa.r~s~. ll~: ni,:ridld~·:p~a;•o;·:pa.-
do pleno diroito relativa ou só a.nnullaveis, gamontu. ·. · >>'· ;~,i. · : : · · · '· · ._ .. , .. · 
deve ser allegada. o pronunciada pot• meio de A r~. 14 L ·o ·p~~~i!~Í~~';P~~rlo do: aftigo-
acção competonto. ~nt'l ril}r :mrá. ·ob!J~~~~Çf{~~·Jodas a.!! · cau3as 

Art. 137. o\os syndicos e administradJros, mtontadas contra ~:~ft\~~~::·no juiz~ da fa.l-
como legítimos reprcsoutantos dQ. massa, lencia. . '':·~(+~;;.; 
compete prumovor a. acçíi.o, não podendo 1\ s qno intonta.~~ ·a~a; po1·ém, salvo a~ 
fazel·o singularmente os credores, na vigen- do nullida.dc ou .r.ii~[é~i!o·tori~! em que pre;:a· 
cia dos poderes áquelles a.ttribuidcs, oro- lec01'á a comp.~t.or~cr<i do .JUlZ da fallenc1a, 
quanto nã.o ultimada a liquidação do activo, serão proPQ$t.p;~ : ~ .Pi'Qcessadas no fôl•o; por· 

direito compeíeirtc. 
Art. 138. Aacção póde ser intentada.: Art. 142 . . A.'Jpyalidado o.bsolutcl ou ralati-
J, contra todasaquellos que figut•aram no vn., em ~enoflçto da massa., pófeser allegada 

acto como coutractu.ntos, ou por QJl'etto dello por cmba.rgos na. cxoou"Q3o contra o fallido, 
foram pagos, pot• qua.lqucw dos meios do ao tempo da fallencia, ou contra a massa. · 
al't. 131 o. li, garantidos on beneficiados ; Art. ' L43. Os syndicos e oa a4minls~rador-es 

li, contra. os successores causa mOJ•tis pode~ lis;tr do in t ~rdicto fi·audatol:i#rp._, pa.I"J. 
daquellcs até a. quot11 concorrente da he- resti~u~t· <t massa. a possG dos bens a.l~cnados
rança., loga.do ou usufructo ; pelo tle''edor em prejuizo dos seus credóre.l, 

IH, cont,ra. os successores i n tP-1' 1.1ivos :- a) coritra aquelle que dello os recebeu. · · · 
si tiverem conhecimento, no momento om Art.· l44 . Nas· questões de fraude ou má· fé, 
que se creou o sou direito, d~\ intenc:ão <lo o juiz deoidirú. conforme s ua livre e ·intima
rallido em prejudicar os seus credores ; b} convicção, devendo, porém, · dodüzir · com 
ai o direíto se originou de acto nullo dos prudoncia e discernimento as presumpções. 
arts. 130 e 131 ; c) ~i cstivtwem nas condi· em·que so íunda.t· a sentença,· seg'Undo ·as re-
ções do art. 133; gras de direito. · · · : · 

IV, contra os successores causa mo1·1is dos Ad. 145. Pl'únunclad'1 a invalidade do-
referidos no n. IIl, até a. quota concorreO:teJ acto, óo1 bene!lcio da massa, os contratantes. 
~a herança, logado ou u!!ofructo. reassumem seu estado anterior de ·direito,. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:27 +Página 22 de 43 

-SESSÃO EM 26 OE MAIO DE 1904 i25 

voltando ã: condiÇão e situáção em que se 
achavam ;~.ntos delle. .. 
-.Art.· UB •. A. mass~. recuperando os beus 

:atieimdo3, restituirá o que houver sido pro
.s~do _{IO!O eontractante, de boa OU má ft;, 
sàlvo.st nenhuma van~ag~m auferir do acto 
OU contracto anntlllado ; . Sendo; neste C.LS.l, 

adinittido. o credur co~o chirogl'apbat•iô. 
Art. 147. 'Os b<:ns serão rostituidos em es

~ceta com todos os acca~soÍ'ios, e, nà~) seuJo 
pos~ivc~. o tCL:eoii_?. c~;mtracta.ote fica · ob.-i 
g~o áJn~omo1za.9aq_, . . . . . . . . 

§ 1.; o St.de ma fi!, tndommzará, l_la impos~l· 
·uilidada da r_est.itu!çào, o SQn .-a.lo1· ptin· 
cipal, com as accessoes e fructos n~ttirae.S e 
civ~s, incluhlos os percipiendos·. ainda nos· 
cásos da :PereciQiento ou deterioração por 
aconteciniento fortuito •. · · · · · · ... · · 

. §~.o Si de· boa ·ré_o:.·têl'ceiro cóntractanta, 
sendo o acto' jnvaliliado a titulo oooróso, 
l'esiit·.iir.i. oU: i!)deinrilza~â. o valór ·da. éousa. é 
fructos pendente~ ao'teinpo ~rri que o mesmo 
Íúi celebrado, e os percebidos dopois uo pl'O-
posta. a acção de nulHc!ade. . 

§ 3. o Sendo a. ínJéninii.ação de Uiulwir..>, o 
<(redor restituirá á massa o capi4al com os 
juros lega.es da.· data do recebiménto, sendo 
admittido . e graduado conforme a na.turaza 
de seu credito ; e si clllrograpbario, parU· 
cipará dos. dividendos. . 
. Art. 148. Aos·tercéiros de boa fé é assegu

rada; a todo terripo, a. acção do perdas e 
dàmnos contra. o fallido, · para a indemni
.za~ã.o d~ projuizos resultant.es do acto ou 
contract.() invalid,~o~· . · , . . . . , 

CAPITULO VI 

ADMINISTRAÇÃO PlWVISORIA DA ·FALLENGIA, 
ACTOS, CONSECUTIVOS· Á SUA. DECLARAÇÃO 
JUDlCIAL . 

Art. 149.' 'Publiêada a. sentença de abertu1•a 
da. fallencia, a. administração é exercida, 
provisoriaJ:tlentê: j>e~cis syndicos, nomeados 
:pe~o juiz, sulJórdina.dos â. sua. jurisdiCçã~. jun
tamente.oom o curador fiscal. 

Art, •. 150, A 'administração, no duplo inter
esse dos. credores e do fallido,. abrange os 
actos de gestão com os poderes do mandato 
~eral e os attdl.luidos especialmente no 
art. 156, p~ra ulterior. delibel'ação dos cre
dores.- sobre a liquidaç~o da fallencia e do 
ministerio·publico, sobre o procedimento cri
minalcontra. o fa.Uido. . 

Art. 151. As funcéões dos syndicos devem 
se1• exercidas pessoalmente, salvo em ques
tões judiciaes ein que a massa for autora ou 
ré, ou exijam. com!Je.tencia -technica. 
, §_ 1. o A .delegação, . em taes casos, será pre
ce<lid.<~.dç,.contrac~o de honórarios curo advo
.gado, dovitlamente autórizado e approvado 
pelo juiz, ast!tgnando os syndicos·e o curador 

flscal o instrumento do ma.ndato,- em. que 
fut•cm outorgados os poderes para a reprc· 
eenta.ção otllciaL .. 

§ ~-o Fórn. dos doas casos SUPl'a referi
dos, em que é pe:.-mittida. a dolegl\çào, não 
serão atLcnJido.s, nem carregado'~- á. massa 
quaesquep honorarios o despezas de procur.a
torio judiei ::ti, \.ue t~nha.rn sido contt·a.ctallos 
pelos syndicos. 

Art. 152. O exorcicio das fnocções dos l>yn· 
dico~ deve sor precediJ.o de iet•mo assignaJo 
pcssoalmco te nos autos, obrigando. se, sob as 
penn.s de fio! depJsitario, á ,i.Joa. guarda, coo· 
~ervaçãu. a.dmíuistraçc\o e cntt·ega. dos bcu~ 
do faHído. 

A1·t. 153. No desempanho das funcções ·do 
depoaitarios e administradot•es, os -syndieos 
ficam r-3sponsa:veis por dolo e fal ta, devendo 
emprégar toda a. diligencia como si fôt•a om 
seus proprios negocios. 
. Art. 154. A gestão dos syndicos e do cura~ 

dm· fisca.l p1'olonga-se a.~ a concordata, ou o 
contra.cto de união. 

Art. 155. Díve,rgindo o3 syndicos, desom
pata,'á. o wra.dor fiscal, com reclamação 
para. o juiz, quo resolverá. sem recurso. ' 

Art. 156. Incumllo' aos syndicos . com as· 
sistcncia do curador fiscal : . -

§ 1 • o Dal' toda ~ pil.bliçido;de ·.á docla.raçã.o 
da Jhlleocía. · · .. . · 

§ 2. o Arrecadar os bE)ns do '[allido, te l-os 
em boa guarda., por SÍ OU. por prcpústo qn_e 
designar, sem onus para ·a. i:nnssa,, podendo 
confi<i.r á.quelle a. guarda dos bens immoveis 
e mercadol'ias_. .. ·· . · · · 

§ 3. • Pra. tica.r todos os a c tos conserva to
rios de direitos e a.cções do fa.llido~ · · -

§ 4. o Diligenciar o acceite ·o o 'pa.g'a.inento 
das lettras e·â cobranoa. de quaesq_uer divi
das a.ctivas, nomeando cobradores com sala
rio prêviamente ~ustado e apjirovado pelo 
juiz, dando as respect ivas quitaçõ!ls, ·não 
podendo, porém, constituir mandata.rio ju-
dicial, fôra das condições do art. l51. .• 

§ q. ~ Rileei;Jer .e abrir. a corrospondcncia. 
do fallido. · 

§ 6.u Realizar a entr:ida do acções de 
compánhias, de quo o fallido for subscriptur 
ou accionista.. ~ . 

§ 7. o P l'úced er, na. :fórina dos arts. 172 c 
seguintl.'s, ao inventario c leYantaroento do 
balanço, ou a sua veritlcação, quando for 
rqwesentado pelo fallido. . ; 

§ 8.0 Vender em hasta publica; por mter
medio do JeHoeiro, ou onde não haja, ~o 
p01•tciro dos auditorios, respeitadas as le~s 
aduaneiras, os goneros o mercadorias do fac1l 
deterioração, ou que não se possam guardar 
sem risco ou g_rande despeza, ouvido o 
fallido, e no caso de opposiç1io1 prccedemlo 
autorização do juiz. 
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· § 9. o Praticar todos oir actos de admi
ntsira.ção . 

. §lO. Com autoriza(!ão do -juiz, remir pe· 
nbores e anti~hreses. 

al'l'ooadacão dos bens, documentos o livros-· 
do fallido, onde quer que estejam. reque-· 
rendo para esse fim as diliganclas e preca-
torias necessarlàs. 

§ li • Propor todas as acçõe~ tendentes a 
completar, ou indomnizar a massa, não 
pod1mdo, porém, intentar, seguir ou defcn· 
der accão alguma sem prévia autorização 
do juiz. 
· § 12. Promover o exame dos livros do 

fallido com citação du mes1no, por peritos 
nomeados pelo juiz, para se averiguar lla.ll 
causas das fullendu.s. 

§ 13. Requerer todas as diligepcias ne
cesaarias para. su conhecer dessas causas. 

§ 14. Ret1uerer á Junta. Commorcial, ro
partil;ão ou autoridade coropetonte, ccrtidã.o 
dos livros da casa fallida pol' ella abertos, 
rubricados e encerrados nos ultimos tres 
annos, si mais l'ecoate não for o seu com
roet•cio, e fa.zol.-a juntar aos autos da fal
lencia. 

Art. 157. Finda a. adminiatraQão, prosh
rão os syndicos suas contas, por petição 
documentada, de que o fallido terá vista. por 
trc.s dias e, ouvido o curado1· fiscal, o juiz 
julga.I'a, dando aggravo para o superior com· 

· peten tt~ . 
Art . 158. O julgamento destas contas não 

'!lenta. ~las l'esponsabilidades provenientes da. 
sdminist.ra.ção da. massa. 

Al't. 15!-l. Ao ssyndicos, p1•estada.s as contas, 
será u.dJitrada pGlo juiz uma. commissão, 
repn.rtidarnente, de 2 a 4 r. até 200:000$, 
de I a 2·v. sobro o excelente até 1.000:000$, 
e 1/4 a 1/2% pelo que ainda oxccdm·. 

A1·t • . 100. Ao cm·ador flscu.l caberá a. com
missão de 1/2 do que tiverom os dous syn-
dicos. . 

Art . lül. A commissão será. calculada so
bre o valur do a.ctivo arrecadado em bons c 
morcadol'ias, e sobre 30 % das divid:ls , com 
oxce Jl(,úo da.s JH'cscriptas, 

Ar~. 162. Os syndicos 1>odem ser desti
Guidos ':ro·olfido ou a requerimento do curador 
Jlscal, do quo.lctuer credor ou do fallido, 
quandu provada a má gestãl> por acto do ne
gllgenei:J., abandono ou de improbidade, pro
vendo o juiz sobre a subíltituição, como na 
1.Jrime•ra O'Jruea<;ã.o. 
·· Att. 16:1. Do dospacho que decretl\r ou 
não a dt~stitui!;ão cabe o recut>~o .de aggt·u.vo 
de in~tl'Lunento. 

Mt. 16-L A destituição im;pot•ta o.. pcrJ.a 
do direito [~ pot•centa.gem. , · 

SECÇÃO 1 
llA ,\JU\ECADAÇ.\0 DOS BENS 

Art. 166. A arr•ecádação · scrtt e:ortensivil. a 
todas os bens do patrimonio do fallido, ·ili·· 
clusive os particulares fóra. do gyro com• 
mercial, exceptuados tão E:ómente os decla.
radoB no at•t. ·103. 

Art. 167. Na fallencia das sociedades col· 
lecti vas, além dos bons socla.es, serão arre· 
cadados os particulares dos socios solída
rros~··· . 

Art . 16~( ·A arrecadação deve principiar 
pelos valores em dinheiro, joias o ped-1'8.s
preciosa.s, lettras, e mais papais de credito, e 
us livros que serã.o encerrados em seguida ao 
ultimo lançamento nelles escriptura.dos. 

Art. 169. Finda a arrecadação, os syndi· 
cos procederão n.o inventario e b:\la.nço pela. 
fôrma doterminada nos art.s. 172 e se
guintes. 

Art. 170. Arrecadados ou sequestrados 
bens de tei'ceiros, entre os do fallido, pode
rão ser reclamados e retirados da massa por 
meio de embargos de tercoíro senhor e pos· 
1:midor. 

· § l. o Os embargos devem ser artionla.dos . 
vu deduzidos em petição, que o juiz mand&l'á 
a.utoar em apartado, e provados, dentro de 
tres días, com titulo ha.bíl ~ legitimo de . do
mini o, e posse natural ou civil com effeito de 
IJatural. 

§ 2. o Fintlo o tríduo , o escrivão fará. os 
;mtos com vista, por outros tres dias, aos 
:2yndicos para a contestação e prov~s ; e, 
vencido o segundo, fazendo conclusos ao juiz, 
este, ouvido o curador fiscal em igual prazo, 
proferirá a sua decisão. . 

§ 3. o Si julgar provado.9 os ombargos, 
mandará entrogar ao terceiro embarg<mt<i 
os bnns realamaàos ; si julgar não provi:l.dos, 
mandat,á. que fiquem os bens em deposito, ou 
o seu producto, quando inadiavel a. venda 
por sarem de fucil dcteriora.çllo, o remetterá. 
o tereeiro embargante para a accão summa.-
riado art. 140. . · 

_§ 4. o De qna.lq uer das decisões do para
grapho antecedente, cabe o . .recurso de ag
gravo; não constituindo, })orérri, caso julgado 
pa.t'<\ o fim da roivíndícacão dos bens pelo ter
ceiro oml)al'ga.nte, ou da nullidadc, em be
neficio da massa, dos actos em que o terceiro 
ti ver fundado a sua l'eclamaçã.o. 

A_rt. 165. Os symlicos, lngo que tiverem 
notwia, dll. sua nomeação, assigna.L!O o termo 
do a1·t. 152, promovet•ão immediata:-nento ll. 

Art . l7L Não se oonaidora titulo habil de 
uominio, para a o;pposição de embargos de 
terceiro, o instrumento nullo de pleno di· 
reito pol' preteri~~ão de solemnidade suestan
cial, e o de qualquer dos actos do art. 130 
dosta. lei, deolaraáos de nenhum valor para 
produzirem qualque1• elfeito jul'idica, ou 
otneial. · · 
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SECÇÃQ 11 

DO INVBNTABI0 0 BAI,Al\ÇO E E:l.:A~IE DE LI\'ROS 

·Art. 172. Empossados os · syndicos dos 
bans, documentos e livros do fallido, em se
guida os descreverão dctalbadamente, rela
cionando-os com as ·individuações necessa-

. rias, discriminando e invental·ia.u4o em se
parado, no caso de fullencia. do sociedade, 
os bons sociaes e os de cnda um dos socios 
solidu.rios ; fazendo constar, em relação aos 
livros, o numero, classe e estado em que 
forem encontrados. · 

Art. 173. Quando o fallido nuo tiver apre
sent ado o balanço da sua. casa, commercia.l, 
os synd.icos p :tssarão a organizai-o, com o 
curador fiscal1 á. vista. dos livros e papeis 
inventariados e sobre informações, que po
derão exigir do mesmo fa.llido ; 

Na formação do balanço so observará o 
disposto no art . 10, n. IV, do Codigo do Com
roercio, excluind.o-se do activo e rcla.cionan
llo-se em apartado, com as ncccss<trias ex
plicações, as dividas prescriptas, dando-se 
aos bens o seu valor real, ou preço col'l'ente, 
na época do seu levantamento. 

Art. 174. O balanço, quando apt·esentado 
pelo fa.Uido, será. verificado polos syndicos e 
cnradnr fisca.L rectificando-se os erros, omis
sões e infidelidades que forem encontrados. 

At•t. 175, Para a organiza.ção do inven
tario e ba.hnço ou sua. verificação, os syn
dicos e o curador fiscal poderão sar auxiliados 
por perilos do sua confiança e sob suare-
sponsabilidade. · 

Art.,. 176. O fa.llido poderá roclama.r con
tra. o valor estimativo do Jn~olanço c t•cquerol' 
ao juiz a. a.valiação dos bens por avaliadores 
titulados pelas jun Las commm•ciaes ou pe
ritos idonoos, onde não houver' u.queJles. 

com os livrO$ e mais pa.peis--d~ ta.Uido, ·Jan--· 
çando em ca.da um a seguinte no\a., datada. 
e assignada-admWido ao passivo ela {al-· 
leí!Cia F. por tal quantia, ou-neto admitlirio . 
por t1ces razões, os restituirão aos a.})l'CSon- . 
tantes. 

SECÇÃO III 
!J,t.. V~ND.\ E RE:OIISS:lO DE BENS 

Art. 180. A venda de generos e merca . . 
do1•las, nos cnsos excepcionaes do n. 8 do 
al't. 156, não podará ser effectuada. sem au
dienoia. do fa.llido e do curador fiscal. 

§ 1. o No caso do opposição, ou estandG . 
a.u.seute o fa.llido, a. venda só poderá. rca.U
z<tr-se precedendo autorização do juiz. 

§ 2. o_ A veml<l se fará em hasta. publica; 
por in termedio du leiloeiro da. exel usi v a 
indicacão dos syndicos e, onde não houver. 
do porteiro dos auditorias, ou de quem suas 
vezes ftzet•. 

Art. 181. A remissão de penhores o an
tichroses deve igualmente ser precedida. de 
autori:taçã.o, c só pod01·á ser consentida a 
beneftaio da masstt, quando infet•ior o vn.lor 
da divida a.o dos bens do i'allldo, dados em 
garantia.. 

At·t. 182. Para :1o remissão do penhor, 
obtida a autorização do juiz e prévia. an
nuencia do curador fiscal, observar-se-Ita o 
processo do art.28l do regulamento n.737,de 
1850; e do. antichrose e dos arts. 260, 261 e 
.262 do regulamento n. 370, de 1890. 

Art. 183. As quantias pt·ovenientes da 
\'onda de bens e merca.doria.s, cobl'a.nça. de 
dividas, ou de quatque1• outra. procedencia, 
~orão recolllida.s a est~boJecimento bancaria 
do. escolha do juiz, despnndendo o syndico e 
o curado1• fiseal sô o estrictamont(j neces.sa.· 
l'io ao preenchimento do sua.s funccões. 

SECÇÃO IV 

CON'I'l');t: ~>.ÇÃO DO Nl!.GOCtO DO FA.U.IDO 

Art. l77. Encerrado o in venhrio e fe
chado o balanço devidamente a.uthenticado 
pelas a.s.<Jignatui'él.S do:~ syndicos,curador fiscal 
c -peritos auxilia.ros, o juiz ma.nda.r:i junt:.tl~os 
ao processo da fallenoia, la.~ ra.ndo o escrivão 
0. termo da. apresentação, que será assignM.o Art. 184. O juiz, a. reCJnet•imento do fal-
:pelos syndicos c curador fiscal, lido, póda a.utoriza.l' a continuação do negocio 

A1•t. 178. P~r occasião tlo levantamento ou sob a direcção de pessoa por ello indicada. e 
Yet·iticação do ba.lanço,os syndioos e o c1rra;lor immeàia.ta fiscalização dos synclicos o do 
.fiscal devem ot•ganiz..'l.r a lista dos credot'es, curadot' fiscal. 
com a declaração dos nomes, importancià At·t. 185. A autiJriza.ção deve ser proco
e natureza. de seus creditas, discriminando dida. de informação dos syndicos e do cu1·a· 
o relacionando, . em separado, nas f<~liencia.s dor fiscal sobre a conveniencia <la. medida 
de soeieda.des; os ct•odores socla.e& e os par- impetrada c só concedida como liquidação 
ticul~tr-es de oa.tla um dos socios, pessoal e progressiva, sem faculdade para especula
solidariamente responsa.vois. ções o opera.çõe.i quo importem uma· nova 

Art. 179. Os credores, dentro de lO dia.5· exploração ou- e1fectiva continuaç.ão do 
da publicação- da sentença. docla.ra.toria da. .commercio que fazia. o fallido. . 
fallcmcia., apresentarão sous tltulo.s aos syn- § L 0 Obtida . a autorização, os syndicos 
dioos e· ao curador fiscal, quo da.l'ão recibo nomearão os prepostos encarregados do es-. · 
aos que. o exigirem, e clepois de· conferidos· criptorío.~ 
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. § 2. 0 As compras e vendas sorão Mtas a 
·dinlwiro do contat.lo ou a p1•azo não cxcc· 
-<lento de 30 dias, quando €speoi&lmente a.u· 
. turizu.da.s pelos syndioos e curador 1h•ca1, c 
-ascriptu1•adas em livro po1· um doUes aberto, 
'numel·a.do, rubricado c cnccrra.do pat•a. esse 
:fim. 

poder dos syndícos do(ls dias pelo mono!' 
a.n•es da. reuniã.o, sob pena. de niio tomarem 
parto nas discus ;ões ·c .deli beraçõoo, ·nem 
serem a.tt~ndidus 'pa.r J. o calculo tl~ mwioria • 

Ar t. 192. OB credores · 1J()dcm compa.recer 
rol' si, pessoalmente ou por procurador de, 
devidamente ha.bilit arJo, ou _por seus repre
sentantes loga.os, cujos· poderes ~orao veri
ficados pcJ.> juiz. 

§ 3. o Os Iuc1•os s pm·das verificado~ SOJ'ão 
,impnto.dos á. ma.ss;~ e ~orno Cl'edor·os desta, 
profercntes aos do. fa!lencio, sol'ão consUc
t·ados os do dívidas e obriga.çõe;:; c.:Jotrahidas 

-na. continuu.ção do negocio autol'izada. pelo 
juiz. 

Art. 186. O juiz pótlc cassar a autorização. 
quando rep1•esentarcm os syndicus ou o cur·a.
·dor tlscal sobre os prejuizos decorrentes 
para a zn~gsa.. 

SECÇÃO V 
DA f.ONVOCAÇÃO B !IEü~JÃO m: CREI>OIIES 

At•t. 187. Concluídos os aetos do inven
t;a,r:o, balanço e exame da oscl'lpturação do 
fallido, e orga.nizada a li~ta üos crodoros, 
segundo a o1·dcm da' suas respecti v na gra
duações, o juiz deaignará. o dia para a reunião 
dos crodore9, em prazo que não oxceda. de 20 
dias da. publicação tia sentença. declara tol'la. 
da. fallencJa. 

A reunião não pod~rá ser a.dia.da além do 
sob1·odito p1•azo, sa.l~·o impossibUidacle justi
ficada na. conclusão dos retiwidos actos, jul
gada proccdeoto pelo juiz! ou pendendo de
cisão sobre embargos <L fallonoia. 

Art. 188. O adiamento, por omissão, ne
gligencia ou improvidroneia. dos syndicos 
o.utol'izo. a. destituição decretada. pelo juiz 
ew-officio, ou n. roquorimonto do cul'~dor 
fiscal, de qrutquer ci·edor ou do fa.llido, 
respondendo solidariamente os culpatlos 
pelas de teriorações que so:fll'01' a massa. 

Art. 189. Não sorá. motivo attcndivel, 
pa1•a o ndia.mento. a avaliacão de bens rc· 
querida peJo fallido, que deverá promover e 
diligeocial·<t, á sua custa., em tempo util. 

Art. 190. Os credores serão convocados 
por edital ntflxado na Praça do Commorcio, 
onda a houver,c na. casa das audiencias, eim· 
pl·es!'o por k es ve:z.es, pelo menos, no jornal 
officia.l e am outro de maior circulação, quo 
h•~bitualmento publique o expediente fo· 
rense, indic..'tdo pelo juiz; e aos de residencia 
conheciúa., ausentes em loga.r sa.bido e de 
communicaçào to!egt•apbica. ou tolephonica, 
o escrivão avisará por esse meio, ou, con
forme a distancia, por carta. registrada, ex
pedida com recibo de ida e v olta . 

§ 1. o A prvcuraç<'io pó•lo se:· feita. por 
iost,•umooto publico ou pa1·ticular, devida
mente autiJeotiearlo pnl•> rcconhecimonto da. 
til·ma---.c . s_ua. a l8l'Oa~ã.o, uo.s tnrmos · dos 
arls. Jn do d<lcrmo n. i9, de 1892, ln, § 2o, da. 
loi n. 97.J, e 81 do Jec1'cto n. 4.775, de 
1903. 

§ 2.• O a. viso ou nota iciegl•apbica devo 
mencionar D. apresentação, a.o expcditor do 
tolograwma., da. minuta rlo mandato, devi
damente authentiCaúa ou logaiizada. 

§3.0 um·só individó r óáe ser procuradol' 
de diversos credo:es . e ficará habilitado, 
quaesr1uer qua sejam os termos da procura
ção 011 telogrn.mmo;; parn. tom::t.r parte em 
todaa as deliborações, 6i no l'OSpectivo in
atruo;ento se fizer menção da. firma do fa.llido, 
salvo o. restricç~o do art. 218, § 3" . 

Art. 193 . Considoram-.se representantes 
lo&"a.es dos credores para. todos os elfeito.s: 

1°, o:~ prepostos, feitore~ . gerentes e qu~s
quer ou tros que tenham poderes pa:ra admi· 
nisti'ar, ainda que careçam da faculdade 
para alienar , taes como, os inventariantes;· 
tutoi·es, curadoreg. 1iquida.ntes, etc. ; .- -, · . 

2o, q ua.esq uer procuradores ad tzegotia,· 
erubol'a. não W.ljam especit!cados poderes.p~ra 
a fa.llencia . · .·. 

Art. 194. A Fazenda. :Nacional, quando 
in~el'essa.da. como credora. de dividas de im• 
po:stos ou d(i Iettras e titulos ·mercantis, será 
rep1·esenta.da pelo procurador da. Republica., 
seus u.djuntos e ~udautes. . ; 

Art. 195 . Os credores meDores, legal
mente r~presenta.dos, não gosa.m de privi
legio algum na. fallencia., salvo o di reito 
contra. seus tutores o curadores para. ba.vc· 
rem os damnos resultantes de sua. negligencia. 
culpavol, dóJo ou fraude. 

Art. 196. Os dirci~os e rcsponsabilida.des 
dos ct•edores faUídos pa::;sam pat•a. sous her
deiros e succoasores até ondo chcga.ren;. os 
da·quelles. 

Art. 197. No dia, Jogar e hora designados 
no edital, r eunidos os credores sob a presi
dencia. do juiz, e -pre~entes o curador fiscal, os 
syndicos c o fallião, por si ou seu procurador, 
ot• a sna l'evelía., o escrivno fará a chamada 
dos cr edores insariptos na lista organizada 
pelos lívx•os e papeis do fallido ou çonstantes 

Nenhum emolumento ou snlal'io o oscrivão 
perceberá. dos a.visos telegr<lphicos oú tole· 
phonicos e cartas circulares de intímac;ão . . 

. Art. 191. Os credoros por titulas ou obri
gações ao portador devem depositai-os em 

do balanço. . . 
A_rt . 108. O fallídc ou. qua.l9_uer credo!' P?· 

dera reclamar contra. a. mcJusao ou omlSS1lO 
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· ··do:ureditos ·da. lista apre.!!entada pelos syn- cuja p1·oposta. não estiver assigna.da. por 
.. d1C!OS e cur~dor 1l5cal. cred~res l.{ue repr~s~ntem o computo legal, 

Art. 199. ·Não havendo reclama.ções sobre prov1dencmndo o JUlZ ~c mmlo a aBSilgurar 
os éie~ftos ínsorip'tos-e da.ndo-se es·tes _pJr a boa. ordom e rogula.ndado nas dlscussõcs e 

. veriftcauos, se procederá na fórma. do ar- deliberações. 
tirro 204. , Art~ 207. Os crecloreg; a. pelido do fallido 

Art. 200 . . Si os creditos não forem dados ou por proposta, dos syndicos, ouvido 0 
por'verifi.cados, o juiz admittir~ ou não os cura~ot• fiscal, podem_ a.uto~·izar a prestação 

· :credores contestados, decidindo de ·plàno o de a.hmento~. que sm~a <!fb!trada. _pelo juiz, 
peJa vet·dade sabida, constante das .. allegã.- tendo em consldern.ç-a.o as necesstdades e a 

. ções o provas que no a.cto forem produzidas, tu.milin. do: fallido e as turÇ'as do activo . 
. . . ·pQdendo ordenar, quaricl<? nccessa;rio, q cxa.me Art. 208. Si na reunião for apresentada 
. om sua. twesen_ça., nos livros d9s sobreditos proposta de concordata, se :procederá na 
.. a,i>edore~. pela fórma.detarminada no art .. 24, fórtna dos art;;. 217 e 218; não o send o 
· § 4~ ; e suspen.d.endo, neste caso, a. r~?tinião, ficarâ constituído o conGl'acto de uníão , no; 

a. adiará para dahí a cinco días, no m:aximo, termos do a.r·t. 244. 
independente de nova. convocação, subs!stín- Al't. 209. Nos casos om que, pelo invon· 
do a anterior. ta rio e balanço, verifica1•-se que não existem 

.~rt. 201. A só contestação ou reclamação bens, oú os existentes são manifestamente 
. contra os creditos inscriptos não autoriza o insufficicnte9 para. as despezas, sem a even
adiam~nto,. quando sem causa, ou mani- tualidade de distl•ibuiçao de dividondo, o 
fos.tamente improce~ente,a que allégn.r ore- juiz, ouvindo B não se oppondo os credores, 
clamante. · encm•1•ará o pPocesso da fa!lencia, disso1ven-

Al't. 202. Nas fallcncias de sociedades, se do-se a ma.ssa e ftcando livre aos credores o 
os credores sociaes podem intoi·vir e deli- exercicio das acções individuaes, que lhes 
berAr sobre o patrimoni.o social, concorrendo. conpetir contra o fallido. 
porém, com· os crado1·es pa,rticula.res no que O cnccri'ólmento do p1•ocesso não exime o 
r~speita ao patrimonio individual ·de cada fallido úo pt•ocedimento criminal para. a 
um dosfallidos. qua,lificaçãoda fallencia. 
· § r. o Contra a inscripçlio dos creditos so- Art. 210. Nas fallcncias em que, pelo in· 

·. ciaes podem reclamar os credc.res sociaes e vcntario o balanço dos arts. 173 e 174, o 
os particulares dos ditlcrentes sooios. fundo mercantil com que· commeroiava a 

§ 2. o Contra a dos credítos -particulares casa fa!Iida. não exceder. de dez contos, o -juiz, 
podem reclamar os credor·es sociaes e os sem dcpendencia tla. l'enni"jio do art. · 187. 
particulares de .soei o devedor. ordenarâ logo a vehda e o· deposito dos bens 

Art. 203. No dio. dosigna.do, rt:moidos ào ou de seu pl•eço; pr•ocedendo-se 3uccessiva ou 
:novo OS Cl'Od()l:'CS, C apresentado O laudo da. simultaneamente, SÍ fol' p ossivel, a o exame e 
Commissão do artigo anterior, o juiz decidirá díligoncins do a1·t. 156, § 12, para a quali1l· 
defini tivamonte subl'e a admi.sfúo o.n exclusão cação da fallencia. 
dos conte~tados, .ficando salvo a qualquer Art. 21 L Conclui das as diligencias e re
credor o direito de promover pelos meios mettida3 pelo cscrlviio as cópias do art. 225 
regulares a exclusão do admittldo, o ao ex- ao juiz fo1•mn .. dor lla culpa, ~eguir-se-ha o 
cluido o do promover. a. sua. admissão. concurso das preferenc'irLs, cuja decisão, sa.Ivo 

Paragrapho unico. A. a(lmissão do creclor o·a.ggravo de petição, tel'lninará a causa, en· 
o habilita . a tomar pal'te nas delibP.rações cen•a.ndo•se a fallencia. 

·sobro copcordata, votar e ser votado na .\1't. 212. Da todas a~ rcuniõe~du credores 
formação do contracto de união. o e11crivão lavrará, rrctas cil'Cumstu.nciadas do 
. . Art. 204. Resolvido Q incidente sobre a qu~ · ncllas occorrer, qne serão .ass1gnadas 
apuração-da lista dos credores, os sy ndicos pelo juiz, syndicos, curador fiscal, fà.Uido, 

. · e o .curador· fiscal apr•eséntarão o inventario, quando presentes, e pelos credores que qui
balanço c exame <.1os Ji~ros, .e em segui- zerem. 
m ento· o juiz·1a.rá.ler. pelo curador fisca.1 o re
la..torio sobre a.s oausas.da.·f~Ulencia. CAPITULO VII 

· . . Art. ~05. 0 r~latorio doS SyildicOS 6 aura- DA CONCORDATA, CONDIÇÕES PARA SUA VALI· 
dor fiscal deve . ser escl'ipto e informar DADE E EFFErTos Ju Rl nrcos 

: Sobre o~ factos dos arts. 326, · 327 e 328 
. , quí~!litlcativos de fallencia . culposn. ou frau- Art. 213. O fallido ou seu legitimo repre· 
. dUlenta.. . .: . sentante, ·qualquer que seja ·o parecer dos 

Art. 206. A 1•eunião funccionará. quà.lquer syndicos ou do curador tlsca.l, poderá. apre· 
. :que ~eja. o numero ·dos credores ·. pt•esentes, 

1 
sentar, nn. r eunião em que se apurar a lí~ta · 

' h a vendo-se os a.useo.tes por .adherente.s ás de-· dos credores, proposta. de concordata, a.poL'L· 
cliberações.da maiorja,StJ.lV.o.so.breconcordata., da ou não anterjormente pelos credores. 

·voi. n 17 
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. Art. 214. A conco1·data consistirá na ma
imtenção do devedor na posse e adminis
tt•ação dos bens da massa, polo tempo nccor
dado para o pagamento dos credores, nos ter
mo.;; propostos o a.cceito~. 

Art. 215. A concordata· ~ó será. válida 
quando apoiada ou concedida nos termos e 
pela fórma prescrípta nos arts. 26 o 27. 

Art. 21(). A proposta c1uando <tjlo;ada an· 
teriormente pm• m•edores, devel'ao ser an
thenticadas, pelo rcronhecimento por tabe

·11ião publico, as declaraçõos e Jlt•mas dos 
re!lpecti vos slgn a. ta.l'i os. 

Art. 217. Apresentada a proposta pelo fal· 
lido ou seu legitimo rcpre~ontante, ·o ,iuíz n. 
fa.rá for, submettendo, após a lcitur;J, á dis

. cussão e deliberação dos c1·edores em votação 
nominal. 

A1•t. 218. Todos os credores reconlwcidos 
e admittidos ao passivo podem discutit• a 
proposta, sendo, por~m, oxclnidos da votação 
os credores·da massn. e os de dominio (reivin
dicantes), os ~cparatistas, pr·irilrgiados e lly· 
po thecal'ios. 

§ I. o Os sobr•1•ditos m•edot·cos, qne quizc
rem tomar parte e concor·r·el' á fol'mação da 
concol'data, ficn.m equipal'ados aos chit•ogl'a· 
pha.rios, impo1·tando o voto a r•enuncia dos 
direitos ao privHegio e garantias especiaas 
dos sem; creditas, cuja importancia será addi
ciona.da para se computai' o p;~.ssivo legal 
para a validade da concol'data. 

§ 2. 0 Si algum delles for, ao mesmo tempo, 
credor chü•ogl'aphario, sel'á. admi ttido a 
tomar pm•to na delíbet·a.ç-ão em t•elação a 
esse credito. 

§ 3. 0 Os mandatarios ou rept·esentantes,em 
taes casos, não poderão vota1·, si nKo tiverem 
poderes de disposi~·ão. 

§ 4. 0 Rejeitada ou annullad<\ a concordata. 
cessam os effeitos da renuncia. l'eadquit•indo 
vs credores os direitos c ~·arantias e~peciaos 
a seus creditos. 

Art. 219. A concoi'd<~ta. deve ser acccita 
ou rejeitada na mesma. rcuniã·o em que fo1· 
proposta. -

Art. 2~0. Não havendo credores dissi
dentes, a concordata. accoita. considei'a-se 
homologada o produz de~de logo os seus effei
tos juridicos, indepondentemento de s(\ntença 
da homologação. 
Ar~. 221. Havendo credoi·cs disllidentrs, o 

juiz assignal'·lhes-ha collectivamcnte o p l'3/l0 
de cinco dias para formularem os seus cm
barg'or. 

.A1•t. 222. Só se consider:~m dissidentes, 
para a opposlção de embargos, os credor('s 
presentes â I'eunião, que tiverem votado 
contra a conco1•datll.. 

Art. 223. São admissiveis como causas 
: egi timas pal'Q.. a opposição: 

§ 1o, inobsm•vancia d11s formalidades lc
gaes na f01•rnaçã.o da O"~~ordata, e ot•ro do· 
coicuio; · · · 

§ 2°, con1uio ft•audulento entre o fallido.a:
nm ou mais credorO!J, ou eotre estes pal'J. 
appt•oyarem a concordata ;· 

§ 3°, simulação do passivo ; 
§ 4", dolo, ft•aude ou mâ. fé do .Wvedor; 
§ 5ó, incapacidade ou illegitimidade do

qualquer clus que approvaram a concor
<l;..ta.. 

Art. 224. Os· embargos devem ser apre
sentados dentro de cinco dias,impl'orogavais> 
d:1. t'lmnJ]._o em que for acceita. a concordata. 
c sBrão pl'occssados em uuto apartado. 

§ 1. o Vcneitlos os cinco dias do prazo aSSÍ· 
gnado nos ct·edot•es, o escl'ivão a.b1•irá. vista. 
ao fallido pm• 48 hm•as ; e fl.ndo este PI'azo. 
l'ecebendo ou co brande; os autos, quando não 
enti•egues, farO. conclusos ao juiz, que assi
gnará. dez dias para a prova. 

§ 2. o A dilação asslgnada correrá '.la. pu
blicn.ç·ão do despa.oho em cartorio ou audien
cín., e, Yencido o termo, ouvido o curadm• 
fiscal. serão os autos, sllm mais allegações. 
concl11sos para a sentença, a.ppensa.ndo-se ao 
p1•ocesso principal da. fatlencia. 

§ 3. o O jui1., por um sô julgamento, deci· 
dil•á sob1•e o merecimento dos embargos o 
sobre a homologação. 

§ 4, 0 Si julgar improcedentes os embargos , 
homologa.rá. a. concordata. para produzir os
seus elfeitos. 

§ 5, o Si julgar procedentes, annullará. a 
concordata, mandando proseguir nos termos 
ulteriores da fallancia. 

§ 6. 0 Da sentença cabo aggravo commu:r; 
a ambas as partes. . 

Art. 225. Concedida ou negada a conc(n·· 
uat.'l, o escrivão romctterá. a.o curador fiscal, 
no prazo maximo de dez dias, cópia a.uthen
tica da. sentença da abertura da. fa.lloncia., do 
inventario, balanço, exame de lívros e rela.
torio.do a.rt. 205, ~em prejuízo da. de quaes
qner outras peças neccssari~ para. instrucção 
do processo criminal, requisitadas poraquelle
t'unccionario, do que passará. a devida certt
dão, cobrn.ndo e juntando aos autos o respe
ctivo recibo. 

Art. 226. A acceitação ou homologação faz. 
a concordata obrigatoria ex teosivament& 
para todos os credores chíregrapharios, ou a. 
eates equiparados, conhccirlos ou deaconhe" 
cidos, dissidentes ou não, tivessem ou não in· 
tervindo U[lS deliberaçães. 

Art. 227. Os credores contestados e ex
cluidoa, quando em acção regula,r forem jul
gados legitimas, não ficam sujeitos aos efl'ei-
tos da concordata. · 

Art. ~28. Homologada a concordata, o juiz. 
nom~a1•á dous dos dez ma~ores credores para.. 
fiscalizarem o seu cumprimento , · · 
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·. 1\-.r~. 229. A ·concordata, accelta. sem op· ' · § I. o O juiz, ouvidos os syndicos e 0 . cura; 
-pos1çao, ou homo!o?'ada. po~ d~creto judici;al. dór ·flsca.l, que d!rão sobre a. oonveniencia. 
faz cessar a. f.lllenma, restttumdo ao falhdo da concOJ-dat.'l. e mformarão sobre o estado 
a. poss~. e a administração· dos bens., de que da liquidaç.'io, ordenll.rá a. expedição de edi
rora. pr1vado pela sentença. declara.torm.. t.aes, affixados e publicados pela fórma. de-

§ 1.0 Todos os bens do activo serão entre~ terminada no a.r_t. 190, oito dia~. no mínimo, 
gueg ao devedor, no esta.do em que se acha.· antes da reunmo, e reproduztdos POl' tres 
.rem, para. liquidai-os, como entender. sob a. vezes, pelo menos, durante o pra.zo, incluin
flscalização dos credores para esse tlm no· do·so nellcs, em resumo, os termos da. pro-
m Pados; e bem assim tlJdo:; os livros do· pos~. · 
cumentos e papeis relativos á f:J.Iloncia. ' § 2. 0 As despe~as da. convoca.ç;'lo correm 

. . · § ~.o Os syntlicos ficam ob1•igados a p1·e;ta.r por ~onta. do fall1~~. · 
contas, na fôrma detet•mina.da no art. !57. § B. o Na l'Onmao observar-se-lu-. o di;;-

Art. 230. A concord:Lta. não liLera. 0 de- posto nos arts. 217 a22l . 
vedor dos e1feitol:l crim ina~s da. fallen '!ia,-o _§ 4.o O requerimento para. a. convocação 
s~ ~cpoitl de cumprida u desonera. tios e1feitus n:~o suspende o curso da fallenCia, o~stando, 
.ClVIS e commerci~t>s, exonerando, purcm, 0 poré~, n. "enda dos bons atd ultertor deli
concordatario de pa.uar a parte tio debito bcraçao dos credores sobre a }lropostu.. 
l'Omot,ida. pelos credores. . Art. 237. O d~verlor que, para. obte_~ção 

;\rt. 231 . . o fallit!o concordatario, até que ila. <:on~orda.ta, ttver. occul~ado ou d~V1ado 
SBJa. cumprida a. concordata, será. conside- bens, stmulado pa.ss~vo, · fetto co~I!-110 com 
rado deposítario dos bons da masm, com po- algum ou alguns c1edor~s, ou VICiado por 
deres de administ1·acão e disposição. qualquer modo o consentlmonto dos credo-

Art • . 232. A concordata, quando fallida I'OS, po2-crá. ser c_ondemnado a. to~o o tempo 
uma. firma. social, póde sm• pt•oposta por todos em J.cçao ordioa.r1a, ~mquanto na.o pr~re
os socios, ou quaJque1• delles, inclusivo 0 ver, ao pagament!l ,mtegral e s~us JUros, 
commanditario. aM~ da.s penas ~mmmaes e_m que mcorrer ; 

§ t.o Os consocios podem discutir a pro· e, nu.o es~an~o amda. cumpt•tda a concordata, 
posta individual e apresentar substitutivo. será rescmd1da. · . · ~ 

§ 2.o Acceita ou. homologada a proposta, Art. 238. O credor qu~, .nas dehbcraçoos 
o patrimonio social sorá entregue ao sacio ou sobre a concordata, t1•anstg1r com ~seu voto. 
aos socios l'·"D~""da.tarios proponentes para aflm d_e o~ter vantagens. para Sl,, perderâ 
liquidai-o, como entender, sob a fiscalização em benoftc10 da massa. a ImportancJa de seu 
dos credores nomeados, fazendo sens todos credito, bem co~o qua.esquer vanbgeos {lua 
os commodos e incommodos da liquidação. lhe possam provll' de sGmelhante tr~nsacçao, 

. _ _ além das panns crimlnaes em que · lU correr. 
§ 8." A acce1ta.çao ou _homologaçao da con- Art. 239. A concordata pMe ser rescindi-

cordata, splvo dcclaraçao expressa, des~nera da. nos mesmos casos do art. 35, em que é 
os co-obrigados co~ a. ~me~ade_ falhda. e facultada. a rescisão do accõrdo, pm• m<l re ou 
todos os outros soCJcs Eohd~ncs nao concor- fallencia fraudulenta. do concor~atario, e 
da.tarios, cessando a. fallenc•a deste3 . deteriora.;ão do actim por culpa ou negli-

Art. 233. Na. concorüata de commerciante goncia ou pol' c:,-;. ~~.-tuito, impossibilitandu 
sob firma social, só os credores sociai!S o seu cumprimcnto?açcn. 
tomam parte n_a ~·ota~o .: os cr~ores parti- § 1. o ~ rescb~o p:- ~171, -:-:tacrida pela 
eulares, por d1v1das CIVIS, :só mterveem e commls~ao fiscahzado•.:-::.}!f.IJ.-:."rdata, !a!.~-~ 
ficam sujeitos aos clfeitos da concordata de a qualquet• credor o direito de promovei-a, 
negociante sob ftrma individual. denunciando ao juiz o facto ou factos que 

Art. 234. A qualquer dos socios e credores autorizam. o 1Jedido. 
dissi~entes é Licito oppor embargos, pro· § 2. 0 O processo para a rescisão é o de· 
cess.ados e julgados pela fórma prescripta. no terminado no § 1° do art. 35. . · 
art. 224. At·t. 240. Rescindida a. concordata, pro· 

Art. 235. A con.cordata. Ji64a ser proposta sAguirá. a fallencia. seus devidos ~ermos a.té 
ainda. depoi~ de constituido o contracto de ·final liquidação do activo e pa,ssivo. · . 
união, embora. ante.riormente tenha. sido na- Si ·a concordata tivor preoodido ao eon-
gada. . tracto de união, deverão ser convocados os 

Esta faculdade não é extensiva ao devecf.or credores para. esse fim; si ·posterior á sua 
condemnado e~ fallencia fraudulenta, ou constituição, os administradores ·e a com· 
por crime a ella equiparado. . missão fiscal; anteriormente eleitos, reas

. _Art. 236. Ofallido, no caso do artigo an- sumirão o exe1•cicio de soas fwi~ções. ' . 
'crJol'; deve apresentar a. proposta acompa- Art. 24l. O passivo da-fa.llenCia., por eJrel·. 
panbada de requerimento solicitando a con- 1o da. rescisão da coocorda.ta, compor-se·ba 
vocaçã.G dos credores. do duas Eéries de credores: 
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I, a. primeira, dos anterioras ao regimen 
~oncordatario, pelo principal primitivo que 
lhes for devido ; 

li, a segunda, dos que contracta.ram com 

todas o quaesquor oporacõcs e aotos da liqui~ 
dação, demandarem e serem demandados, 
o!Jscrvadas as condições e re;;trieções legaes 
dos arts. 151 e 156, '§.1_1, sobre o exercício 
das acções que intentarem; -seguirem ou de· 
fenderem em nome da massa. 

o fa.llido durante aquello regimen . 
§ I. o 03 credores da. segunda seria serão 

pagos pelo producto dos bens adc1uh•idos, a 
titulo oneroso, do pois da entrega da massa, 
com recursos estranhos a. esta, concorrendo 
nos domr,is bons com os cl'cdot•os da primeira. 

Somlo nomeado mais de um, obrarão col· 
lcctivamente c serão responsa.veis solicla
riu.menle por todas as pe1•das e damnos, equi
parados aos empregados publicas para. o 
em~ito da penalidade. § 2.• Nos demais casos, que não o do pa

rà.grapho aniorior, os credores chirog1'a· 
pha.rios de ambatl as sol'ios serão tratados 
em pé de igun.ldatlc. 

§ 3. o Aos credol'es da segunda s6rio 6 li· 
cltfl pôr á disposição dos da primeira a 
som~na necossaria ao pagamento da concor
data pa.ra. excluil·os do concurso. 

Art_ 250. As funccões da commissão fiscal 
são consul"Bvas . e deliberativas, e por escri
pto serão dadas as autorizações, della. depen- . 
dentes, pal'a. determinados actos dn liqui· . _. 
lla.~-ão. 

Art. 242. A concordata cumprida. importa 
quitação ao fallido e Mnscc1ueuto rehabilita
ção, si' não tiver sido condemuado em juizo 
criminal. 

Art . . 243. A l'Cunião em que se fol'ma. a 
concordata. põe termo ao poriodo prepara
torio. ou do instt·ucção da falloncia . 

CAPITULO VIII 

DA Uli:I ÃO OU Pl::RIODG DEFl;";lTlVO DA 
FALLEXCIA 

Art. 244. A não apresontaçi'ío de proposta. 
de concordata, a rejeição da c1ue houver sido 
apretlantada, e a falta de comparecimento de 
credores que roprcscntcm o computo legal, 
determtm~m a solução dn. fu.llencia pelo cs
t'a.do de união 

Art. 245. O contro.cto entre os c1•edores 
constitue·se de pleno 1lireito independente de 
voto ou consentimento dos mesmos. 

Art. 246~ Não se apresentando proposta de 
con.cordata, nã.o podendo _c_:>t<" <:pr- objecto de 
deliberação, ou sc~~mtaaa., os credores 
elegerão um ~-..,~_.ildrilinistradoros, credo· 

- -r~ ou ni).t5; é unia commis.~ão fiscal composta de-ifõtiii" membros para a.liquida.c;ão definitiva 
da massa. c respectiva distribuição, D?-ai•can
do...;lhes para isso um prazo c a-rlntrando 
á.~ueUes uma porceutagcm, a que só terão 
d1r&ito, findo. a liquidação. 

Art. 251 . Os administradores, assim como 
os syndicos, de,-em exercer pessoalmente as 
suas funcções, salvos os dous casos excepcio
.aaos do art. 1 G I, em que lhes é pormittida. a 
dalcgaç·ão o sobrecarregar a massa. com as 
despezas do procuratorio ou mandato judi
cial. 

O exercicio das funcções deve ser prece
dido do termo do a1•t. 152. 

Art. 252. Os administra.dot•es, logo que 
entt•arem em func~'ão, devem empossa.r-se 
de todos os elfeitos e bens, livt•os, docamen
tos o papeis pertencentes á fallcncia, que 
e:Iistirem em poder dos syndieos ou de qual
quer outra pessoa. 

Art. 253. Os administradores com au
diencia e annuencia da commissão fiscal, po
derão nomear, sob sua responsabilidade, os 
cmprogados que forem necessarios para. o 
sm•dço da administração e liq uidaçã.o da 
massa. 
· Art . 2.'54. Os adqliniatradores . e membros 

qa commis~ão fiscfl,l, que não acceitt\rem '
nomeaçã.o, renunciarem-na, fallil'em ou fal
lccerem, durante a liquidMão, serãosubstl· 
tuidos interinamente por nomeação (lo jua e 
definitivamente pelos credores. · · 

§ 1." Ao pro·dmento provisorio pelo juis 
clovcrá seguir-se a convocação de oJredoi·es 
dentro de oito dias, por meio de edital publi· 
cadopela fórm1. do art. 190. · · 

§ 2. o A com·ocaçâo será. dispensada, ·ou 
ficará do nenhum efi'eito, ·si os credores·, por 
declaração escripta de voto por elles a.ssi
gnada c devidamente authentica.da, fizerem 
o. nomeação. 

Art. 247. Estas deliberações serão toma
das éiJi votação nominal por maio1·ia. que re
presente m·ais de metade do valor dopas
sivp. Não havendo maioria absoluta, em 
segundo escrutinio prevalecerá. a relativa. 

Art. 255. Os a.dministradores e membros 
da eommissão fiscal podem ser destituidos 
nos mesmos casos do art. 162, fazendo-se a. 
substltuição pela fórma. do a.rt. 254. · · Art 248. Si não com_Farec~r credo1· algum, 

9 jui~ fará a nomea~ao, marcará o prazo .e 
arbHrar4 a porc~ntagem. 

Art. 249. Os administradores assumem a 
admi:OiS~l·ação · da masaa. na · quaJidade de 
m~nda..~a.r.ios ~eraes dos cred9res; · e l'ep~
tam-se investtdos d.e plenos poderes para. 

§ I. o Do despacho quo ~ecretar ou não a 
destituição, ca.be aggravo de instrumento. · 

§ 2.0 O destituído; ou que deixar o Qa.rgo 
antes de conc.luida a liquid,ação, perde o .di
reito á commissão e fica obrigado à prestar 
contas dentro de oito diat. · · · · · 
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§ 3 . o As contas serão tomadas pelo juiz, 
com audiencia do fallido o da commissão 
fiscal, observando-se o processo do <~.rt. 157. 

§ 4. o A sentença que julgar as contas con
demnará. o destituído ou renunciante á en
trega do saldo em favor da massa, verificado 
em sau pode!', com a commina.ção de pt•Isio. 

Art. 261. Os bens pe1•tenccntes a terceiros 
e arreca.da.dos como do fallido serão exclui
dos da venda. e entregues ao dono com auio
riza.ção da. commissão fiscal, qul\odo sobre 
elles não houver duvida ou contestação. · 

§ 5. o A prestação de contas, fóra. do caso 
do§ 2°, só terct Jogar depois do uLtimada a 
liquidação. 

Art. 256. O mandato dos syndicos será 
remunerado, percebendO", pelo trabalho de 
sua gestão, uma. porcentagem sobl'A o activo 
da massa . 

§ 1 ~o A porcentagem elos administrauol'es 
scra. arbitrada palos credores. 

§ 2 . o A da. commissão fiscal será arbitrada 
pelo juiz, e não excederá. de um por cento 
até 200 :000$, e de um quarto sobre o exce· 
dente, até o limite maximo de 1.000:000$. 

§ 3.0 A commissão será calculada. sobre o 
valor do activo definitivamente liquidado 
para a. distribuição ou rateio, depois de dedu
zidas as importancia.s dos ereditos previlogia
clos e dcspezu.-; de liquidação-

§ 4. 0 A commissão não será percebida. antes 
do julgamento da. pre,;hção de conta.s. 

Art. 257. O juiz será. solicito om prover 
sobre as omissões c fa.lt:.\s dos admini:;tra
dorcs c da commissão fiscal no cumprimento 
de seus deveres, de modo a assegura1• os 
interesses da. liquidação, sem prejuízo dos 
direitos dos credot•es e dos fallidos. 

SECÇÃO I 

DA LIQUIDAÇÃO DO ACTI VO 

Art . 2õ8 . Os administradot•es do.,-om ope
rar a liquidação do o.ctivo da massa no prazo 
marcado pelos credores, sendo· lhes facultado, 
com autorizaç!ão da commissao fiscal: 

I, vender em hast.~" public:t, :pela fórma 
p.-escripta. no art. 180, todos o qua.esquer 
bens, ruovei:5, semoventes, ímmoveis, direitos 
e acções arr·ecadauos pela massa; 

Serão igualmen~e excluidos c não poderão 
ser aUcna.dos os litigiosos, sobt•e que se mo
ver reclamação, ou acção de rei vindicação 
ou pessoal reipersecutJria. 

Art. 262. Alêm dos modos Je liquidação 
do activo de~larados no art. 258, outro 
qua.lquer será. permittido aos administrado
res, com audiencia. e prévia a.utorizaç&o da 
commissã.o fiscal. 

Art. 263 . 0.> adminish'adot•es, quando re
cusn.da. a. autorização, podem recorrer ao juiz, 
que a supprit•d. ou nii.o, ouvindo o fallfdo, e 
decidindo definitivamonte sem recurso. 

Art. 264. Ao juiz, escrivão, syudicos, 
administt·ad!lres, membros dn. commi~são 1ls
ca.l, curador tlscal, peritos e ma.is otncia.es da. 
justiça., é expres5amcote prohibido cJmpra.r, 
por si ou :por intel'J)osta possoa., quacsquer 
bens da. m:~ssa.. 

A venda, em contravenç.~o do disposto nes
te artigo. é nulla, pordcndo o comprador a 
cousn. e o preço a benoftcio da. ma.ssa. e incor
rendo nas penas do art. 232 do Codigo Penal. 

Art. 265. Todas as quantias recebidas pe
los admlnistr:ldot•cs serão depositadas em eg. 
ta.balec~mento ba.ncario da. esaolha. do juiz, 
sendo vedado coascrY:tl-~s em seu poder. 

Art. 266. O~ a dministradores devem apre
sent:tl' ao juiz, todos os mezes, uma. co~ta. de
mon~trativa do estado da liqui.!ação e das 
q un.n tias em caixa, M m .inform:t.cão da. com
missão fiscal sobre a sua exactidão. 

Art_ 287. Todos os credores o o fallido 
teem o direito dA oxamin.a.r, no esceiptorio 
dos :ulministr;J.dol•es, as contas apresenta.ch .s e 
expol' a.o jui9l as oh.scrvacõe~ que sobt•e ellas 
SJ off~I·ecet•em. 

SECÇÃO li 

LIQU!DAÇÁ.O DO PASSIVO II, vender, dil•ectamente, por meio de p1·o · 
postas e com a devida. publicidade, quando 
de vantagem c conveniencia para a liquida· Art. 2ôS_ Para. a verificação ·definitiva do 
çã.o, toda a masso. activa ongloha.damente, a pas~ivo da fallencia e J.istribuiç~o do activq 
qualquer pessoa, ainda que seja. o propl'io a.pm•a.do, os credores que não se conforma.
fa.I!ido, com approvação do juiz; rem com a. relação e elassifl.oa.ção dos ere-

IU, tr.tnslgir sobl'e as divitla.s activas da ditos apresentada pelos administradores e 
~ssa., ouvido o fallido, com autorização do f. outcosim os eon testados e. exclui dos, q ua.ndo · 
JUIZ. · .(.não formada a concordata, podem reclamar 

Art. 25V. A venda, em hasta. publica, tios e provar o que for a bem de seus direitos. 
immoveis bypothecados extingue a. hypo- Ar(;. 269. As reclamações sor~o deduzidas 
t heoa, decort•endo, porém, os seus eJfeitos por petição motivada e instrutda com os do
legaas da respectiva. averbação no registro. cumentos que. tiver o reclamante para. . a. 

A~t. 260. A v~nda dos immovels indepen- prova das suas allegações_ · 
de da intervenção ou outorga.. da. mulher do §Lo As petioões serão apresentadas dentro 
fallido.. do prazo improroga;vel.- de qainze dias~ con-
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tados da data· da reunião do a.r.t. 213 sem Ar.t. 277. Os dív1dendoa não reclamados . . 
depandencla.de edita.l de cl)nvoca.ção especial serão Jopusi~a.1os nos cotro3 dos . Depositos .· 
pa.ra. ea~e fim. · Publicos por c.:mta. dd quoai pertencerem. · 

§.2.o Vencido o svbrediw pra.zo quinde- Art. 278. Si do~ llvt'Q3 do fu.llido,. ou .por . 
ceodial, que corre1•á em carro••io. o escrivão, dot}umento atteodivel, con3tar que existem 
juntando a.s petições aos autos, sob um só credares au~ent9:;, o .juiz poderá. orden:i.r. , 

· termo, e fazendo conclusos ao juiz, SE.II'á. por sob lofvrm~.;:ã.:> dos admini:J~ra.dores e da , 
este assignado aos administradores o á. com- commis3iio fis::al, a. reserya. do.:J dividondos 
miss:io fhca.l o prazo poremptorio de cinco que lllcs tocarem. · 
dias . para . responderem e d:t.rem parecer A1•t. 279. O saldo final.\ f;~vor da mas:m .• · 
sobre as reclamlÇÕ\l<>. depoio; Je àt.JJuzidas a.s custas e m~is despezas 

§ 3,". Findo o pr~~ozo assigna.rto pa.t•a. a. ra- dv p.l'..>c<Jsso dt~ liquidação e das p.1rcent.<tgens 
sposta. einformaçã.o o do fi ')VO conclusos os do . juiz, .!U_criváo, administra.·tores e com- · 
autos, o juiz prvfcrirá senteuç<J., classifica.ndv missão rldoa.l,determinará o ultimo rateio. 
os creditos. At•t. ~O •. si acontecer qui), pagos intagr3.1.- . 

Art. 270. A sentença dll classificação serâ m0t1tc to.tos o:~ credores, tlquEJm sobt•J.s, serão 
intimad :~. aos credores pot• edHal com o prazo esta.s re;stituidas ao fa.llido ou a seu5 legi· 
de. dez.dias,publicado pela fórma do art.I90. timos rept•eaent:s.ntos ; e, qua.ndJ não reclJ.-

Art. 271. Da. sontença. dê clas~itlcaçã.o cabe madas, S;)l'ão r•ecoUthlas ao cofre dos Depo3itos 
apenas o recurso de agg.·avo de patição para Publicos, por conta. do quem pertencerem. 
o supel'ior cqmpetent:J, int01•posto dentro dos § l. o O deposito, ne3te cago ~J no do art. 277, 
cinco !.li:LS que se seguil•Jm aos do termo será. prece.iido de clta.ção por edital, com o 

· marcado no edital do artigo :~.nterior. prazo de dez dias, puhlíca.Jo e repetido por 
Art. 272 . Podem aggr•avat• d <~ sAntrmca. os tres ~-ezcs, pala. fórma do art. 190. , 

o.drriini6tradores, o fa!li.Jp e qualquor e t•o.ior § 2 ,o Si uf.i.llido for S)cielAde, Oj!liZ no· 
. prejudicado na vot•ificaçi'io, cti cla<;sifica.ção meará. um liquidante pwa. proced.cl' á. dis· 
·do seu oredi to. · . tribuiçlio das sobras pelos socivs. . 

Art. 273. A santeuça de cla,sidca.ção ser· Art. 28!. Etrectu •do o ultimo P.aga-
vlrá. de titulo pa.ra os ct·etlol'es executarem, 'llento aos llrcdores, os administl·ad:>res pre
a tód.o t.empo, 0 dovedor noto salJo dJ seus starão contas da sua. aiministra.çio, na con- _ 

d t 1. formUado do d~spo.:; t.o no art 157. . · 
cre . 1 os, qua ndo a mu.ssa não chega r pat·a. 0 Art. 2. 82. Prestadas as c.Jntas, os a.dminis~· 
pagam!lnto tntogra.I. . 

Art. 274. Nas fc&llen\!las de so~icdade, os tl'"ct.dol'e.3 ° a commí~iio fisc:.t.l _peroob_Jrão a. 
credores pal'ticula.res de c:Ldi1 um doa socios p~rceniagilm q'l!-e lhe:shouvP.r Slllu ~~b.tt_rada; 
solidu.rios serão submettidos a n ritlcações o· procedend.J·Se _Jgua.lmente. á _dlstrJbu.Lçao 4&s 
cla5siflca.çüea . di versas da.s dos credores so- que. fo•·em de'lrl•las aos dam us funce~onarws 
ches. · ao JUizo. . _ 

§ 1 . o Na verificação dos credi tos sociaes, .· Ar t · 2~3 · A pres taça o. de conta~ PÕ(} term\) 
podem intervir e reclamar todos os out1·os ~s t'ttucçu~ • dos a.immlstt·~:iores, encer
eredores da sociodn.de o os pa.rticularos dos 'audJ-se o pl ocesso da fa.Uon.:na.. 
difforcntcs socios. · · CAPITULO IX 

§ 2." Na. vel'ificaçiio dos Cl'etlitos particula-
res lle cada. um dJs socios, só poderão fa.zel·o DAS 

· os ct•edore~ sociaes o os p ~rticulat'OS ... do sacie 
devedor. · 

D!VeRSAS .ESPECLES De , C&En('VS, SUAS . 
GRA.DUAÇÕES E Prt.EFERE~CIA.S . . 

Art. ft75, Julgada detlrJitlvameuLe a veri· 
ftcação e classifica.ção dos croditos, proceder
se·ha ao prl.gamem o dos credores pela fórma. 

. _e D!l- orde m de suas respe.cti vas graduaeões e 
: Jpreferenchs, prE!Scripta. no capitulo IX. · 

Art. 28-J. Jttlg.l.d:t d-3fioitivamente a classi-· · 
flcação dl)s m·editos, os a!.lmiuidtradoras or
guniza.t•ão a. folha do~ . dividendos, disM
buindo os creditos pal:i~ clas~e~ seguin.tg~ .: 

1"·, c rodo r os da. massa. ; . · 
2 .. , credot'tlS r~ívindica.ntos; · 
3"', ot'diot'o3 S3pl.r:t tist!'s ; . 
4•, credore~~ri:vilegildO$; · 

• Arrti.: 276. Os admirJi.~tradores são obriga.· 
>tio~ . a., d·i~trlbuíri dividendo-i sempre que o 
· ra~io ex~eder d.~ cinco po.r cento. 
. · §·Lo A distribuição será. precedida. de .a.n- .. 
D)l.Dcioe .pela imprensa., convidando os cre· 

. dçn:es a apresentar seus títulos em prazo e 

5a., cr~dore.f hypJthoaa.ri~s ; . . 
6' , crelores simplc;s ou chir.;>gra.ph~rlos ~ 

, . . ·sECÇÃO I 
Jogar determinados e communica.ndo a .por

, · c~n~a.gem. {lo distribuir. 
'· ' · § 2. 0 As quantia.s pagas.scrão notadas nos 
· .,ti~!llos ou ~r.®itos origín~es . c lanQadas em 

,fQJbp. q~~ _os _çredores as~ign&rio. . . 

: CI\SOOI\ES DA. MASSA 

Art. 285. Sã~ credores da ma.ssa• ~ ' ,, . 
I, os de despens, · nlarios, custas, ·hQ.nc..· 

rarlos, OOUlm issües e fornecimentos, unl~ . ~ 
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~xclusiva.meoie · ref~rentea :.\ arreca.da.ção, 
a.drillnistrli.çã.o e dbtribuição da·ma.sea. tallida. 
.e a. su:.; seguranÇa, gua.rda., conservação e 
defesa., devidamente autorizadas ; 

n. os de despeza.s eom a. molestia e fune
raes do f~llido, depoi:~ de decla.l'lld3. a. fa.l
leucia.; 

UI, os de alimentos pras'ado3 a.o fd.Jlido,' 
~ua viuva e filhos menores, por a.uwrização 
do.i credores. 

Art. 286. Os credores da massa. serão pa
gos, de preferenoia a. todos r1na.esquer outros, 
e, nó caso em que o a.ctivo fvr insufficiente 
para ·o pagamento integral, os administra
dores não terãO direito á repetição dos que 
houveram sido rea.llzados. · 

SECÇÃO.U 

CREDORES REIVT:'\DICANTES 

i3ã 

IX,o veoiedot• de cuusaexpedida a.o fallid<t, 
si a. eate não foi entl'ague o conbecirnerito . 
it.ot'3S de dechwada a fi~llencia; · ·· . . 

X, a mulher ca':lada, polos bens : I• dota.es~ 
e.~1.imados Pl.t'J. qua.lquvr elfl~ito; 2o para.
phat•naes; . 3° incom:nuoica.veis. sob o re· 
gim9rn dn. communMo; 4·> que · não res-. 
pondam por di vidas ·anteriores ao ca.sa.meuto; · 
5• pelas arrhos e do:t.ções a.nte-nupciaes, . 
feitas palo futuro m!.l.;:ido, quando insi·· 
ouadas; . 

XI, os filhos menores, legitimo~. legiti
mados ou reconh3cidos, pelos bens cas
trense..<~, qua.si castl'enses e a<iventicios ; 

XII, os ~utela.doa e cur(l,tcla.dos, pelos bens 
que lhes pertencerem e COU-$&9 adquirida.s 
pelo tutor ou cur..~odor, em seu proprio nome, 
com bens ou producto· da bcna doa mesmo;~ 
tutelados ou curatelados ; · · 

XIII, os herJeü.·os e legata.rios, pelos bana 
da herança ou ·legados ; . · 

Art. 287. São credores reivindica ntes os XIV, os de remessas · f~itas ao fallido para 
.proprieta.rios, a qualquer tHulo, de beoil um fim dotorminadu . 
.cx:Jstente3 em polcr da massa., tenb:tm ou Art·. 2B8. O tlt.ulo de der>Qsit'J, si volun
niio · acção real ou reipcri'lccutoria, proprio- tn.rio.'dove r evestir a. fórrna ·do art. 281 do 
(lade plena. ou jus ill 1·e : Codigo do Comm !rcio ; e, si· judíciil,l, . a do 

I, o dono de cousa a1quirido. pelo f,lllido art. 511,§ 3°, do regulamento n: 7:37.de 1850; 
de quem não era o propt•ietario; salvo orn não se l'Cputu.nto ta.l o de dinheit•o, ,quan.io 
relação aos movers, á. acquis(ção, de boa. fé, sgm a. IH'Ocisa. índividtlaÇ<"í.o ou com o ca
em casos que njio de perd:1. ou furto ; racter de éousu. fungível, sendo perinit~ido 
· n. o dono de cou:Sa em pode1· do fallido ao depositat•io fazer uso delle 011 empraga.l-o 

.por titulo de deposito, penhot•, antichrese, em operações civis ou cornmet•ciaas, ven.-
administracão, arrendamento, commo·dato, cendo ou nã.o juroíJ. · . . 
usufl'Ucto, uso e habitação; Art. 289. Na commisslio de co'mpra. o 

UI, o dono do m~rcartorias em com missão venda. o. direito de r~! vindicação ·.estend~He 
de compra. ou venda., transito ou entr~ga; ao producto da. venda. das mercadorias nelle· 

sr1 brog-Ldas,sal v o q u :J.ndo crcdi ta.do ao cóinmi t· IV.. o dono de cousa., embora fungível, em t t t · 
pode~ do fu.Uido por atreito do ma a lato, in . ten e, em con a. c.:>rrento. p.:>l' sua. au or: .. 
cluslve dinheiro, atreitos de comme t•cio ou za.ção. constituindo noBta caso credito chiro-

gra.phario . · ·. · . . 
titulas a clles equiparados, endossados 5em Art. 20o. o comprador que, _pela tradição, 
tra.osferencia de pl'oprleda.f.e, ainda não se tl)rnou proprieta.t•io é credor reivindicante 
,pagos, OU em poder de tercei.rJ, eJJ:I nome desde que r~O'OU 0 preço. . ,' • .. · 

. -do fallido, na. época da t'a.llenc•a; · · 9 ° t 1 · d d't t ~ 
V, o doao de coizsa. furtada, roubada, Px- Art. 2 • Os i tu. os . e cre 1 o, ransle·. 

torqolda ou obtida. por falsidade, estellio- ridos po~· endosso regulat· oú oin b~ncó, ~n~o 
nato ou outras fra.uder, · poderão ser reivindicados; salvo prova ~m 

contrario do mandato, nos casos do en~osso 
. VI, o dono de títulos a.o portador, pBr- do art. il62 110 codigo conimcrcial. q!lâ., 

didos, furtados, roubados, extorquidos ou - 1 1 d t. · ti · · · · 
·obtidos por falsidade, .estollionato ou outras destrua a presumpçao OJa a rans .erencLa. . 

. da. propPieitade pllL' e!le .oper~da. . . : : . . 
·fl'audes, sendo o ra..Uido queni os achou ou Al•t. 292. A ra3tituição da eousa,. c~et~o 
obteve por esses meios, ou os recc-b~u. sa- ou titulo reivindicando, se dará ip. ._spec•~, 
:bendo a. origêm viciosil. da posse; quando existir na. ma.ss!l., ou naq~el_l.a. .~m que 

VU, o vendOO.or de bons immovois, aioda. tlYer sido subrogada.;~, oa. falta.; so~. ·p~go 
~não pago do preço da. venda., embora. a. tra.- o seu valor. . · _. . . . _ 
·dição feita, salvo si o tiver creditado ao com· § 1.0 O reivindicante pa.ga.rá · êi; m1~. as' 
prador; despeza.s a que a cousa. reivindieada. ou o seu 

VIII, o vendeJor, depois da. entrega ,da produeto tiver dado logar.. ·. . . . · .. . . 
cousa. vendida a creJito, sl reservoa a pro- § 2. 0 A reivindicação obsta. a. ·venda; JDU 
priedade até o ·pagamento, ou si foi indu- nl.o annulla. a anterior a.Uenáçií>• · · · 
;.Zido a. ven~er a credito ·PQr dólo do com· §· 3. o 'A ' l'eivindica9ão do .valor da oo.u~a. , · 
.pradoJ.l; · . . . quando esta. já· não ex1stil• na massa. do au~ ·· 
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toriza a repetição dos dividendos · dlstri
buidós. 

Art: 299. Teem preferencia sobre deter-
minados moveis· e immoveis, 11a.lvo hypo· 
theca anteriormente ·inseripta : Art. 2g3, A t•eivindiea.ção póde ser obtida. 

amigavelmente, restit,uindo os a.dministr·a.
dores, · a.utorlzailos pela commi~ tlsca.l, a 
cousa. sobre que não houver duvida. ·ou con· 
testação; e ; judicialmente, pala. opposicão de 
·embargos de terceiro senhol' e possuidor ou 
pela. a.cção reivindic1toria d;> art. 130. 

I, o proprietario· e o sublocador • . nos mo• 
veis de uso pessoal que se n.charem dentro · 
da cas::t, habitação do fallido, para paga.~ 
mcnto dos aluguois vencidos e nos fructos . 
pendentes, a respeito da. renda. ou fôro doS 
predios rusticos ; · 

II, os opel'a.ríos, artistas, fabricantes e · 
emproiteiros, sobre os · objectos que fabri
carem ou coocerta.rem e de que estão de .. 
posse, parapa:gamento do sous salarios, for· 
necimentos do material e · mais vantagens ' . 
estipuladas; 

SECÇi\.0 III 

CREDORES SEI'ARATI~TAS 

Art. 294 . Pertencem [L classe dos credores 
separa tis tas, ex j iwe crecliti: 

I, 03 co·proprietat•ios, a~sociados ou em 
communhão com o fallido, no toca.n L., aol! 
bens dos respectivos patPimonios, pelos era
ditos derivados de taes rela.oõos ; 

III, os credores pignoraticlos e aniichre- : 
ticos, e os com direito do retenção, sobre a 
cousa dada em . penhor, antiohrase, ou re• 
tiúa; 

II, os c1•edot•es e o.~ legata!'ios da. pessoa de 
quem o fallido é hePdoit·o, sobre os bens da 
herança, sàlvo si conviet·a.m. no juizo dv 
lnYentario ou fóra dclle, na adjudicação de 
bens áquelle pn.ra. a solnçiio das divida.s pas
sivas do de cujus. 

Art. 295. Os credol'es $6paratistas teom 
pt•eferim cia PI'Oc~pua. aos outl'os ct•cdorcs 
:possot\es do fallido . 

SECÇÃO IV 

CIWOORE S PI\IVILEOIADO~ 

Art. '296 . Os credores pt•ivilcgiarlos da 
fallenoia são os que teem um direito da pre
fer'encia. ao pagamento sobt•e todo ou parte 
do activo, c·m razão d:t qualidade ou attri
buto legal inheronte <~ .;eus ct•odito$. 

. Art. 29i. Teem privilegio sobre o activo, 
movei e immovel. salvo o direito do;; rGí· 
vindicantes, llyp.otlleca., a.nticht•ese ou 
penhor, devida.mente inscriptos e a.nter•ioi'O!S 
á emissão ou divida. ou em ga.rantla. áo pa
gamento do pre.;o do immovol adquirido 
df!pois dellas : 

I, os portadores de obrigações (debentMres) 
erntttidas pelas sociedades comm:mdito.rias 
por acções; 

li, 'os feitores. gnarda·livro.:s, cn.ixeit•os, 
agentes e dom(Jsticos, a serviço do fa.llído, 
pelos sala.rios ou soldadas vencidos no o.nno 
i llimeJiata:meate anterior á da. ta da declara· 
çãod·a fallencia, tenham ou não sido registra
dps seus titulas de nomeação; 

IIT, a equipagem pelos salar!os e soldadas 
que não estlvorem prescriptas, nos termos 
do art. 449, o . IV do Codigo do Commercio. 

Ar t. 298. Entre os credores com privi
legio geral, incluem-se a Fazenda. Nacional, 
e>B ·Estadós e os niúnicipios pelas dividas de 
impostos. 

IV, na cousa. salvada, quem a salvou, 
pelas dcspezas com quo a fez salvar ; 
·V, no na.vio e fre~os da ultim:L viagem, u 

tripo!ação ; 
VI, no navio, os que eoncorrerem com di

nheiro para a sua compra, ct~ncertos, apres
tos ou provisões ; 

VII, nas fazendas cai•rega.das, o aluguel ou · 
frete, as despczas e avaria grossa; . 
. VIII, DO objecto sobre que rocahiu o em
prestimo rua.ritimo, o dado1• de dinheiro a . 
risco ; 

IX, no quinhão e lucros que o capitão, 
compade do navio, uelle tiv~r e fl'etes, toda 
a. ob1•igaçt'io pG!a. qual for l'osponsavel á par
cet•ia; 

X, no navio c fl'ete, os donos da cat>ga pe
los damnos quo so!ft•m·om pot• delioto, culpa 
01,1 omissão culposa. do capitão, ou gente da 
tripola.ção, pcrpctt·ados em sci•v.iço do na
vio ; 

XI, nos effcitos que o p:l.ssageil'O tivm• a . 
bo1·do, o capitão pí.l.l'O. pagamento do p1•eço · 
da passagem; 

XII, os carregadot•cs, sob1·e os carros, bes
tas, bat·cos, ap;>arelbos e todos os mais in
stt·umootos prmcipaes c ac~essoriosdos t1·ans- · 
portes, pat•a pagamento dos elfeitos entre
gues n.o conductot• ou commissai·io de trans· 
po1•tes; 

XIII, ·nos objectos recolhidos aolwtel, em
quanto a.lli cstivet·em, os hoteleit•os pa.ra pa· · 
6amonto da.s dospezas do hospade ou via
Janto; 

XIV, nas bemfeitorias, augmentando o va-
lor da causa, ainda. em seu poder, os que 
concor·rcl'IUn com as ·despezas do material e 
jot•nacs dos operarias nella.s empregados. 

Art. 300. Os credoras pt•ivilegia.dod -serão 
pagos pelo producto dos bens em que tive· 
rem privilegio, até onde chegar es!!e pro- · 
dueto ; e, em rateio, quando em igualdade· 
de uü•eitos e 013 bens forem insufll.cientes. 
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O privilegio prevalece a respeito dos im
movois hypothecad.os anteriormente, depois 
de pagas as dividas hypothecarias e os ore
ditos proveniente3 das despezas e custas ju
diciaes feit:~.s para excussão do immovol 
l1ypothecad0 Jednzidas , precipuamente do 
prodncto do· mesmo immovcl. 

. Art. 301. Os bens dados em penhor e an. 
tiohrese e objccto do direito de retenção 
podom,ser l'emidos pela. fórma do a.rt. 182 
e, no ca.so de venda, . o pro:lucto ser .L desti
nad.Q ao pa.ga.mento dos I'espectivos cre-
dores. ·. · 

· As sobras, havendo, entL•a.m na massa ; 
si, ao contrario, nã.o bastar o producto da 
vonda, esses credores concorrem pela dilfe
rença., em. rateio, com os chieo.?rapharios. 

SECÇÃO V 

CREDORE~ HYPOTHECARIO~ 

Art. 302. Os credores hypothcca.rios sã.o 
os que teem direito de prelação n. quaesqucr 
·outros, sobre o prodncto da venda do im
movei gravado de hypotheca, legai ou con· 
vencional, re:tu1armcnte inscripta com ex-
cepçõ.o : · 

§ 1°t do credito proveniente das despezas e 
custas judiciaes feitas para excus~ão do mes
mo immovel; 

§ 2D, das dcbcntures ou obriga.çõo.; ao por
tador emittidas pelas socied,~ues commandi
tarias por ac~ões. 

os não enumerados nas secções anto1•ioros, 
comproherididos: 

I, a. mulher pelos bens dotaes inestimados; 
H, os credores por hypotheca. legal não 

especializada~ 
lll, os credores privilegiados e hypothe-· 

caríos pelos saldos; . 
IV, os depositantes de di'nbeiro com o ca

racter de causa fungi vel, sendo assim repu
tada a provisão representativa do cheque, 
visado ou não, passado e-ntre correntishs. 

Art. 307. Os credo1·es que tiverem garan
tia por fiança serão contemplados entre os 
.1hü·ographarios, deLluzindo-se as quantias. 
que ·tiverem recebido do fiador; sendo este 
tambem considera.do chirogra.phario po1• tudo 
quanto tiver pago em descarga do fallido. 

Art. 308.· O credor de titulo garantido so-
lidariamente, no caso tl.e fa.llencia aimultanoa 
do muitos ou de todos us co-devcdorest será 
admittido em todas as massas fallidas pela. 
totalidade de seu credito ; e os dividendos 
I'ecabidos do uma das massas descarregam as 
outras e os co-obrigados solventes, até inte
gral pagamento. 

Art. :309. Oa co-devedores solidarios do 
fa.llido serão a.dmittidos ao passivo chiro-· 
graphario da fu.llencia pela~ sommas que ti
verem pago, ficando subrogados nos direitos. 
do ct•edor. 

§ 1.0 Si a divida. houver sido contracta.da 

Art. 303. Deduzidas ::~.s sobreditas despezas 
e cnstas e a iroportancin. du.s debenhn·cs, 
qua.ndo bouver,o pre~o o.u produeto da. venda 
do 1mmovel será. prtnClpalmente destiuadu 
ao pagamento da ]lypothec.."t; as sobras. ha
vendo, entrttm na massa, e, pela falta. ou 
differença, concorrem em rateio com os cre
dores chil•og.rapharios~ 

Art. 304. As llypothecas lcgaeg on oon
vencionaes sómeate se l'Cg'U!am pela. priori
dade da inscripção, quer entre si mesmas, 
quer em concurrencia as convonciona.es com 
as legaos. 

por pessoas tondo um inte•·esse principal e 
responsa v eis, solid:triamcnte, pelopag<~,men to 
como devedores directos da obrigação, o pa
gamento feito por um delles não o subroga 
nos direitos de credor sinão na parte respe
ctiva dos outros co-devedores. por elle ade· 
antada. para a. solução da divida,. 

§ 2." Si a divida tiver sido contractada 
no intet•csse de um só U.os co-devedores e 
pelos outt•os garanLida ou afiançada. a sua 
execução. o C().obriga.do tlador, que pagou o 
titulo, pódc exigir o reemboiso da massa do 
devedol' principal, como credor subrogado. 

§ 3. • o p;tga.monto que fizer o banoficta.do 
ou devcdol' principal não podm•á ser repetido 
coatra os co-devedores garantes da oxecuçã(} 
da. divjda.. 

Art. 305. Si os titulos tiverem sido iu
script.os sob o mesmo numero de ordem, não 
se. dar~ prioridade, distribuindo-se propor· 
cionn.lm.ente entre os concurrentas o pro
dueto ou pr6ço do lmmovel hypothec::~.do. 

SECÇi\.0 VI 

CREDORES CUIROGRAI'JIARIOS 

§ 4. o Si um dos devedores solida.rios es
tiver insolvavel, a perda. rcsultanto de sua 
iosolvabilida.de será. ra.tcada entre os co
devedores solva.veis e o que pagou a divida; 
na razão de suas respectivas aontribulçõos. 

Art. 310. Todos os.credorM chirographa
rios teem di roi tos igua.es para serem PJ.gO!I 
em rateio pelos remanescente3 qu9 tlca.rem 
depois de satisfeitos '9s crOO.ot•es das outras 
,classes; · 

Ar~. 306. São credores chil•ograpba.rtos Art. 311. Não serão·consideractos credores 
da fallencia os qne carocem de qua.lq uer da fa.Uencia.: . · . 
predicado ou de um direito do preferencia I, os que se aprosenta.r<"m h!lbllita.~os com 
para. seus crl!\ditos; pertenc~ndo a esh clas.~e sentonç.a. meramente de preceito, obtida an· 

Vol~ Il ' 18 
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;teriormente á decla.ra.ção ua fa.lleneia., sem 
fundamento em titulo:~ de divida. liquida 

··Certa; 
Il, os credores de lcttras e quacsquer ti· 

'tu los particulares de obrigação sem a. resp3 
· ctlva nota. do registro ou a.vel'bação do re
. conheeimento por tabellião, noa p1•ecisos 
:termos do art. 1 • o§ 2> do mosmo a1•tigo d:~ 
lei n. 973, de 1903, pal'a. os effeitos da. sua 
authcnticid:,de c validade oonwa tet•ceit•os ; 

UI, os orcdol'es, pJlas dcspeza.s que fizerem 
com o PI'Ocesgo ou reconh ~cimcato de sau~ 
erodHos; · 

IV, os cre.iorcs por tHulo de simples Jibe
.ralidade, não incluídas as doações remunera
-to rias inler 1)ÍtJos ou causa mortis. 

CAPITULO X 

DA REHAJULITAÇÃO 

30 di<~.s, c pela. imprensa., onde houver, ·. nos 
termos e pela. fórma do art. 190. · 

§ 2. 0 Dentro do sJbredilio prazo de 30 
dias qualquer credor 'ou prejudicado pGderá 
oppoN3, por petição, á. rehabilitaÇão ·soli-
Cl t!l.da.. · . . 

§ .3. 0 Doco1•rtdo o praziJ, o juiz ouvirá o 
representante do Ministerio Publico em ter
mo que ·não exceda. de cinco dias, e, conce· · 
dendo a rehabilita.cão, nos casos do art. 313, 
a recusará ou não, no do al't. 314. 

.Art. 318. A sentença quecGnceder a reba· 
bílitaçã.o-será. P!lblicada. pela mesma fôrma 
que a da doolarcai;ão da. fallencia. e commu· 
nlcada. ás mesmas instituições do .art . . 47, 
§ 3°, fazendo-se ex-oflicio a devida averbação . 
no rogi:ltro de firmas. . . . 

Art . 319. Quando o fa.llido tiver dou~ ou 
mais csta.belecimentos indepcnJentos, a x·e
lla.bilitnção só produzirá. aJf<Jito qua.ndo con· 
cedidu. por todos os tribuna.cs perante oa 

·AL't. 312. A rchabilitação fa z cessar os quacs se processaram as fa.Uencias. · 
c.lfeitos legaes decor1•entcs da declal'ação jll- Art. 320. A sentonça. dcnegatoria da. rc· 
dicial d:.t. Jàllencia, reintegrando o f:dlido nJ ha.b.ilitnção não fa.z caso julgado, e della ca.llo 

·exercicio d~ totlos os di1·eitus de que fora n.ppellação no effliito devolutivo, 
pd vadu pela respec~iva sontença. . A_rt. 321. Concedida. a. rehabilitaçã.o ~o 

Al·t. 313. São requisitos essenciaes que. ·fallJdO, da.r-~e:hn. a ~ompe.t:nte ca.rta., M3l

·SÍmulta.neomente, devem concol'rer ptu·a. a gnad" polo JUIZ da. falJencm. 
rehabilitação : 

1°, que o faUido tcuha cumprido a. concor
data, ou ob~ido dos ct•eJoros quitação plena, 

· polo pagamen Lo iEltcgt·a.l, desonel'açao ou 
perdão da divida. ; · 

· 2'>, que a. f<\llencia. tenha. sido qua.lifica.da. 

PARTE II 

Do pro_cesso criminal da fallencia 

CAPITULO I 

ca.~ual, ou o fa.llido tenha sido absolvido de 
accusa.cão pOI' fl~lioncia culposa. OU fl•a.udu- DO SU~HIIARIO D ..... CULPA OtJ PROCESSO PREPA· 
len.ta, OU por ~to a aliaS cquipa.l•ado; OU, RATORlO DA QUALIFICA~~AO D.\. FALLENC!A 

condemnado, tenha sido declarado innocente, 
em revisão oxtra.ordina.ria da. sentença. pelo 
Sup1•cmo Tl'ibunal Fedct•al. 

Art. 314. O cumpi·imento de pona.,. por 
effeito da fallencia culposa, ou de acto cquf
parado, não impede a rchabilitação, si, ve· 
riftcadus ns condições do n. 1 do artigo ante. 
rlor, o fa.llido mostrar-se digno de obtel-a.. 

Art. 315. O r .... llido condemna:lo por fa.l· 
,Joncia fraudulonta, ou ado ·eq uipat•ado, só 
pode.rá ser roha.bilitado depois de cinco annos 
·.d<f c.t,impi'lmento da pena., provando o elfe
ctl:V-ó; .óagamento do principal e ju1·os a todos 
os éreacz·es. 

.Ar~~ '316. A morte do fallido não impede 
· ~ l'elia.bilitação, a requerimonto da viuva e 
hárdeiros, eeus representantes no que re· 
speita. aos effeitos commercia.es da fallencla. 

Art. 3~7. A rehabilítação dovc ser re.~ue· 
.rida. a.o Jlliz da. fa.lleucia, provando o fa.llido 
.ou o seu represen~nte achar-se em co~dições 
-dÇ obtel-a,. e jurita.ndo.folba. cot•rida.. 
· § J.o Estando o rcquerimonto em devida 
.fórínà, . .!Jerá · publicado por edital · duran~ 

Art . 322. O processo criminal da fallon
cia tem pot· fim assegtn•a.r oil effeitos de 
ordom publica decorrentes da. sentença de.
claratoi'ia., se:n a qual nãJ poderá .SOl', )ni-
ciauo. · 

§ l, n 0 processo deve C(rtcr em a.tlto 
apa.I'tado, digtiucto ·e indepQndente do eo.m-
mcrcial. · · ,. · 

§ 2.o O processo será intentado pelo (une .. 
clonario do Mini!lterio Publico a. quem f'or 
commettida ossa. attribuiçã•J, pora.ot() o juiz 
commcrclal que ti,·er declarado a. fa.Ueaci<1., 
o competente para qualificai-a, fiJrwantJo·a 
culpa. c pronunoiand() ou não · o fti.llido ·e 
seus cumplice3, ·si os houver, como no caso 
caiba.. 

§ 3. o O rJpresentante do Ministerlo Pu
blico deve promover o p:•ocesso criminal 
dentro> do prazo da 15 dias, contados do 
recebimenb das cópias do art. ~5 remei-
tidas pelo esol'i vio da. fa.llcncla.. · · 

§ 4. 0 Nos caso3 em . que o rola.torio do 
a.rt. 204 mencionar algum facto. dos enume
rados nos arts. 326 a. 328, os syodicos ou os . 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 251051201 5 09:27 . Página 36 de 43 

SBSSÃO EU 26 DR MAIO·"DE i90~ 

adlllinJStradores são obriglklos, sob pena. de $l com intenção de retardar a sua. decla
de$tituição, a. prom()ver o prJcesso, · quando ração; 
não o faç;a. o fllncciooat•io co:np13teote. • lll, emprego de maios ruinosos pa.ra. ob~r 

,§ 5. • A petição inicial do v o . r0vestir a. recurso!! e retardar a. declara.ça.o da. fal-
.fórma. da denuncia. du a.rt. 79 do Codigo do leocia. ; · 
Processo Crimiaa.l o ser iostt•uida. com as IV, abuso de acMites, endossVB e responsa.-
cdpia~ do art. 2t:J de qu:~oesquet• outras peças bilidades do mero favor; 
lios autos de fallencia., que fot·srn requeridas V, quandú o fJ.llido não tiver os livros a· a. 
tt. bem da. accusa.çã.o pelo l'epresenr.aota do sua escriptura..;io nos tot·mos regulados· pelos 
Ministm·io Publico, ou pelo'3 syodicos ou arts. 13 o 14 do Codigo CommerciQ.J, ou a ti· 
atlministra·dore;;, no casJ do paragra.pho vet· em atra.zo, salvo si a oxiguiúade do no· 
antevior. gocio o relevar do preenchimento da.quclla.s 

Art·. 323. Aprils~mtada. a petição devlcla: furmalida.des. 
meote"furmat:zada, e préviamente supprldlls Art. 32.7. A fallencfa poderá. sor quaJl· 
asomissõcs,quando não pi'.DnchidJS Os requi- fl.cada. coin culpa.: 
-sitos leg.:i.os, . o jniz a. f;u•á. nu t.oa.r com os § 1. o Nã.o se apresentando o fali ido no 
documentos que a. ac.>mpa.oha.rem e pi·oce tempo e n:1 -fórma. devida. 
derá. a.o summario da. culpa, como nos crimes § 2. o Quan.:o o activo no dia dn. <teclara· 
commuos, sendo fueu.lhda. a intervenção de ção da fallencia não t'cpresoutar etrectiva
qua.Jquer crclor. como seu auxiliar, nos ter- mente 2::> '}ó do passivo. 
mos do at·t. 408 do Codig.J Penal. · Art. 328. A fa.Ueneia será. qualitlca<la. 

§ 1.° Findo o inter1•ogatorio do f,~mdo e ft•audulenta. quandv occorrer algum dos se-
produzida a. defesa., o rapresonta.ato do Mi- guiotcs fac~os: . 
. oisterio Publico terá vista. dJs autos para r, despozas ·ou por.Ia.s fictícias, ou para. 
omittir plrccer sobre a. qualificação da tal· fins t•ept•ova.do~. ou falta diJ jnstitiaa.ção do 
lenda. emprego dl3 todas a.s receitas; 

§ 2.0
. ConclusCJs os autos, o juiz fa.rá sup- u, occultação no bn.lanço ela qualquet• 

,pdr as nullida.de~ que enuootra.t' e pro~eJm• somma. de dinheiro, ou de qua.esquQr beos 
-tls diligencias que eutendor necessa.rias o, ou tltulos, ou inclusão do dividas acti vas 
,cumpridas, qua.lidca.l'á. a f.1llonciá. casual, pagas ou prescl'ipta.s: 
·culposa ou fraudulenta, pr·onuncia.ndo. nos li!, desvio ou a.pplicaçã.o de fundos ou 
·dOUil ultimas casos, os indiciados 1üs pc::w.s va.IOl'OS de que 0 fallido soja dcposltario ou 
.do art. 336 do COdigo P,m"l. mandatario; · 

§ 3.0 Os inqnm•itos, a quo procoder.cm as . IY., v~ndas. negociações ou doações feitas, 
-n.uto1•idad;J8 policiaes dm·ante o summario, ou dividas contrahidas com simulaçõ.o ou 
serão remettidos ao juiz summat•ia.nto da tingimento; . 
culpa·. v. compra de bens em nome de· terceira. 

Art. 324. Da sentença. de pronunci."\ cabe pesd<la., ainda. que conjuga, asccadontea, des-
·recnrso, que poderão intm•por o3 indiciados cendcntos e irmão; · . · 
pa.ra o superio1· competente. vr, fa.lta pelo menos do livra Diario, com 

-§ l.o Da.sentcnça. de níiu pNmlUcia. no os bllanco' visados oa..fórma. dJart. 341; 
•C4SO da qualitlcàção da !allencia casual. só vu, fJ.lsitlCJ.ção ou trancamento do Diarto 
[pOderá. recot"1'ar o representante do Minis- ou do Cop~a~or; . . 
terio Publico, não podon:lo fá.zel-o .os are· vm. f:.dta. de archivamento e lanca.
dores auxilial'es da. a.ccusacã.?. · mento, no registl'o do commercio, do eon-

§ .2.0 Na interposição e processo doare- trac~o ante-nupcial, dentro de 15 dias sub· 
cuJ,"aos obsorva.t•-so-ha. o dispo:;to na.legis· sec1ueutes á. celebração do casamento, · sen.do 
J~cão vigente. o maritlo commercia.nte a.o tempo do.rnosmo~ 

. .Art. 325. A ra.Hencia será. qualitlca.da do dito contra.cto, dentro de 15 d~~.: ,sub· 
casual,. quando proceder de accidontea, :casos sequontcs ao cx6t'cicio do comrp.~f(:io; · nã:o 
fortul~s ou de força. ma.tor. S()ndo o ma.ri1lo a. es:m ~ampo commerciante; 

Art. 300. A fa.llencia. será. quallflca.da eul· o doutro de 30 dias, subgequentes fL acqut· 
:posa, quando occorrer algttm dos .factos se· sição, quanto a.os bens incommunica.veis da. 
gulotes: . mulher e que não passam ser obrigados por 

l, excesso de des_pe:as no. tra.t&men~ pes- dividas; 
saal.do fa.llido, em-rela.çã.o ao seu co.be]al, IX, perdas avultaàas em jogos ~e quS:lquer 
numel'o de p083oas d«t sua família e -e3pecie · especie e sob qualquer fórma.,tllclu!llve os 
de negocio • · chamados de Bolsa· : 

11, venia: por ruonoà do Pl'e90 corrente, de X, o ofilcio de' oo.rretor ou. ' agentCJ de 
.e.treltos oomp1-ados nos s.els mezes a.ntei'lores leilões, embora o faJbdo tenha. · deixado idle 
á d~\a legal da ta.llencla e ainda nã.o pagos, .e1ereer ta.es fuilcções, uma. vez que a a • 
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lencia procooa. ·do tampo em qno as tiver 
exercido; 

Art. 332. Incorrem nas penas de fallencia. 
fraudulenW.: 

XI, o e~ercicio. do commarcio sob firmc:J. 
ou razão commercial que não pudesse ser 
inscriptn. no respectivo rcgistl'O. 

I, o devedor que, por meio de fraude ou 
simulação, obtiver de seus crcdotes acoõrdo 
preventivo da. faUencia; 

II, o devedor que obtiver concordata sus. 
pensiva d.t fallencia, preva.lecendo-sa de 
algum facto que a. qualifique fraudulenta.; 

CAPITULO H 

DO PLENARIO OU PROCESSO DO J ULGAMENTO 
:ni:.JS CRIMES DE FALLENCIA CULPOSA. QU 
FRAUnULRN'l'A. 

IH, qualquer pe~sol., inclusive guar.:fa. 
livros, quo se mancomun;tr com o devedox· 
pa.ra fraudar os credores, ou au:dliar dire
ctamcnte na occultação ou desvio de qua.l
qucr cspocie do bens, quer ant.es, quer depois 
da declaração un. faHenci.a.; 

Art. 329. O julgamento dos crimes de fal· 
loncia culposl). ou f~audulento. nompete ao 
juiz criminal do districto d:t s!lda do cshbelc
cimcnto. do fa.llido. 

Art. 330. Qualific..'l.da <t fa llencia e pro
nun~iados o fallido e cumplíces, quando 
os houver, procedel'-se·ha aos actos prepara
torioí:! do pienario, observando-se a. fórma 
processual dos at•ts. 5° a go do decreto n. 707, 
ue!) de outubro de 1850. 

§ Lo Terminados os sobreditos actos prc
:paratvrios. seguir·se-ha a audiencia do jul
gamento, pl'évia.roente annunciad,,, em que 
deverão ser gua1·Jadas as fórmulas dos 
ll.l'IS. 10 a 12 do decreto n. 701, de 1850 ; e, 
:finda a discussão o1•a.l, sel'iio os autos con
clusos ao juiz pal'.l a sentencn. definítiYa. 

§ 2,o A scntenca será. proferido. e publicada 
até a. s~guada. audioncia. que se seguir ao jul
gamento, e della poderão appellar o réo e o 
representante do Ministerio Publico. 

Art. 33L. Incorrem nos ponn.s de fa.llencia 
culposa, salvo o caso de fraude, om quo serã.o 
1tpplíca.das a s de .fra.udulentn. : 

I, o fallido que, depois da declat•a. ç.ão da 
fa.Uencia ou do sequestr·o, praticar algum 
acto nullo ou annuflavol ; 

ll, o f'allido que ti.vet' os livros escriptu. 
rados poi' fórma. a difflcultar ou torna r ob
scura. a verif1eação ou a liquidação ds activo 
ou do pa-ssivo; • 

III, o dovedor que, no prazo legal, não se 
deela ra1' fallido, si r esultar da. omissão 
ficar fóra da influencia da época. legal da 
fa.llenoia algum a.cto, que dentl'o da Sllí1 da ta 
seria nullo ou annullavel; 

IV, qn'11<tucr pessoa.q_uc se apreSQnta.r com . 
credito simulado; 

V, qualquer _pessoa quo occulta.r ou ro
cusar aos syndtcos, ou a.o CUl'tldor tbca.l e 
a.dministradOI·es a entrega, de bens, creditos 
ou títulos quo tenha do fa.llido; admittir 
depois do ptiblicada a. declaração da fallencia 
cessão ou ondosso do fa.llido, ou com elle 
cel~brar algum contracto ou transaeção; 

VI, o credor legitimo que fizer eonccx"to 
com o devedo;· em pr•ojuizo da massa, ou 
transigir com o seu voto para obtor vanta
gens para si nas delibera.çõAs e actos da. Ct>n
corJata, preventiva ou não, quitação a 
rch:t.bilitaçáo; 

VIl , o co1'r0tor que interviP.r em qualquer 
operação mero:w ti t do fallido depois de de
clara-da. e publicada. a fallencia. 

Art. 333. Os factos criminosos dos 
a.rt9. 330 e 33Z equipa.\·a.dos quanto á pena
lidado á f<~lfancia culp;)Sa OU frJ.udulenta. 
serão processados e julgados pela fórma de· 
terminada. nos arts. 322 n. 32L 

A1•t . 334. A sentença. criminal condemna
toria om fallencia fraudulenta, ou pol' erlme 
equip:l.rado, a.lém dos offeitos da penalidade 
do art . 336, § 1°, do Codigo Ponal: 

§ to, a.nnulla a. quitação dada ao tallido; 

§ 2•, rescinde a. concordata ou o accordo 
preventivo da. falleneia~ ainda, não cum
pridos; 

§ 3°, annulla., independent~ de sentença. 
civil ou commercial, os actos incriminados; 

§ 4°, obriga á. restituição dos bens a que sa 
referirem. 

IV, o fa.UiJ.o que, occultanlo-sc~ ausen
ta.ndo-se, não compJ.recendo, negJ.ndo infor
mações ou esquivando-se de ~u:üli.ar os syu
dicos c o curador fiscal cre:~.r · emba1•aço:~ de 
qul\lquer es])eei~ il.O a.nd.'-\m<mto do pt•oce.1so 
commercia.l ; 

V, o ooncorda.tario que, · por nogligen aia, 
descuido ou algum outro r.wt1> da culpa., con
correr pu.ra a detei.'ior:1.çíio da. massa. e con
soquente rescisão da concorda.t~ e declaração 
dQ." fa.Uenci8.. 

Art. 335. Os syndicos, administra.1ores e 
membros da. co~iasão tlsca.l, além da re
sponsabilidade· civil pelo3 a.cCos que pra.ü· 
CLI.rem em- oppo3ição ao~ inter:JSses a seu 
cargo, ficam sujeitos ás penas imposta.!- ãs 
omi::>sões, mlllversaçõe3 e abusos criminosos 
dos empregados publicas, a elle3 equipàra.do i; ~ 
•pa.ra esse· effeito. · 
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TITULO UNICO 

Disposições geraes 

Art. 33r). O p1·oce:;so da. fallencia prefere, 
na. ordem dGs feitos, a todos os outros do 
juízo commerci~J; não tem f<!~ias, salvo o~ 
uomingos e os dras de festa nacl<Jna.l. 

Substitua-se o enunciado do ea.pitulo to, 
pa1•te p1•imeira., pelo soguinte: 

lt~Icmonros constitutivos da fallcncit\, meios 
judicíacs para 11. sua realização . 

O art. l o substitua-se pelo seguinte: 

ArL. l. • O cst'tdo de fallencia. vol'ifica-sc 
CúDCOl'rcndo os seguito s l'equjsito5 : 

Art. 337. Os proces~os iniciados c ainda 1 o, divida mercantil : 
pendentes na dt\ta. do. puhlier.çã.o desta lei 
regem-se por suas disposições sem pl'ojuizo 2•, devedor commercianta ou qualqUCl' 
dos actos e recursos Pl'a~icados E' admittidos dos a. gentes a.uxilhtres do commcrcio meneio 
na. vigcnci<\ da. lei anterior. nados no art. :i43 ; 

.Art. 338. "\s eushs dos juizes serão cun· 3•, ilupontualidatlu U.c pagamento de di· 
tadas na. ra-zão da metade; e sob1•e o liquido vida exigivel liquida o certa, ou omergenci:.\ 
ria ma~a. pcrcclJerão ~porcentagem de l/2% d~ al~um dos f:1.ctos en\lnler a.tlos no art. 'i", 
até 200 ;000$1 o de 1 {'1 sobro o que exceder nao oostante <1 pontu~tlldade. 
desta som ma. { Ao al't. 2°, alinea 1", accrescente·se; ou 

Parogra.pho ullico. As porcentagens serão acha-so com prehendido em algum do~ ca~os 
ca.Icoladas e prrccbidas n os termos o pela. do a.rt. Hl . 
fórma. prescr1pt..'\ nos arts. 256 c 28Z. Substitua-se a ttli ;;ca 3" do-art. 2° pelo sc-

A:rt. 3*'· A ma~;sa não pagará commiss:ito guinte : 
a agent.es de leilões pela venda de bc!'Js que As mulheres casadas e os menores . que 
effoot.uarem. coromel·ciarom, som autorização do art. 1°, 

Art. 340. As funcções de cm•ador fiscu.l ns. 3 e 4 do Codig? Commercial, não podem 
se1-ãu e~crcidas pelos actuaes coradoi•es das ser dcclm•ados falhdos. · 
massas fallidas que forem vitalicio~. Dada. a Ao a.rt. 10 aceresconte-sc:§ 4o, Pelo m
vaga, não poderá. ba.ver novo provimento, e prcscntanto do Ministerio Publico nos casos 
servirão os represenia.ntes do Ministerio Pu- do art.. 7o. 
blioo. 

Art. 3-ll. Todo o commerclante, logo que 
houver Iança.do no Dia1·ia, o balanço gern.l do 
sou activo a passivo, na. fórma. determinada 
no art. 12 do Codigo do Commercto, deverá 
aprebenul-o, nos Estados. ao juiz commer
cial, ou qualquer outro de primeira ínsta.ncia 
da séde do ostabelecimento; no Distl'icto Fe
deral, aos pr•otorcs, em suas respecti vas cir
cumscripções. 

§ 1." O juiz a quem for apresentado o 
Dia1·io, sem examinar a. escripturn.ção, a.u
tllenticará. o estado da. escripta, naquella 
data. pelo seu visto e assignatura. no fecho do 
balanço. · 

§ 2 .o Pelo 'Visrunonto do b~lanço, o juiz 
perceberã 2$000. 

Al' t. 203 . SuiJpl·iLna.m-so as pa.lana.s-e 
a prcscntado o laudo da. corumissão do az•tlgo 
antm•itir. 

Ond e convier: 
Art. A liquidaçuo forçada das socio· 

dados a nonyma:-; tc>m logar em todos os casus 
e pelos mesmos factos determinados na parto 
primeira., capitulo I•, de:Sta Iei. 

E' o projecto, assim emendado, a.pprm·a1lo 
em 2" di~cussã.o e enviado á Co:mmis~ão de 
Constituição, Legislação c de Justiça para, 
redigH-o para. a 33 , de accordo com o vencido. 

E' annuncía.da a. discussão tmica do prajecto 
n, 14, de 19C4, autorizando o GoYerno a con
ceder um anno de licenca, ~om todos osven· 
cimentos, ao desemlJargttdor Antonio Jaa· 
quim Rodrigues. Art. 342. Aos corretores. a~entcs de lei· 

lões, trapicheiros e eommiSS<I.l'lOS de tr~ns-
portes são applicaveis as disposições desta O Sr. Briclo FiJho - S1•. Presi-
lci, com excepção do capitulo lll referente ao de nte, peço a palavra pela ordem. 
accordo ou concordata. pre,·entiva. da tal-
lencia.. u Sr. P1•esidente-Tem a palavra. 

Art. 343. Revogam-se as disposições em pola ordem o Sr. Bricio Filho. 
contrario. . 

São successí \'a.mente postas a votos e ap· 
:pro-vadas ns seguintes emendas, olferecidas 
}leio Sr. Paranhos Montenegro: 

O Sr. BrJcio FUho- No ~oroe.;-o 
da. se!;lsão, depositei nas mãos· de V. ,Ex. o 
mau pedido de demissão. do Iogar de membro 
da Commissão do Fazenda e Jndustria. 
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V. Ex. respondeu· q11e a soJicita('ãoseria 
subroettida á. consideração da Ca~a, logo que 
houvesEe numero. 

Ora., houve numero, 'Votou-se tudo, e a 
Mesa, dando por fint;o o trabalho das vota
ções, acabou da annunciar a discusFão do_pri· 
meiro prPjacto constante da ordem do dm. 

Foi isso o que rr e fe-z :pedir a palavra pda 
ordem. 

Ten:Uo um l'C'qucrimento formulado c pa.· 
rece que me as~i;te o dil'cito de vel-o vo
tado. 

Faço, poi~, em t<'mpo a rcclama~·i!o. 

O Sr. Preslden1e-O nobre DéiJU· 
to. do trm ra2ão ;von su bmctter á considera~ão 
da Casa. o pedido de !), Ex. (Po.uso. &am 
os lympanGs .) 

Aitcnção ! I'eço {!CS S1 s. Dcf.utados que 
occupom seus Iogllres. 

O Sr. Depntatlo llricio Filho pedo dis
pensa do Jogar de mr.mbro da Comm~ssã~ de 
Fazê~ da. e Industria, para o qual fo1 eletto. 
Os senhores que concedem a dispensa quei· 
ra.m :;o levantar. (Pausa.) 

Não foi concedida.. 

O 8r. Bricio Filho (pela 01·dem) 
l'equer verificação da votação. 

O Sr. Presidente-Vao-se proce
del' á. voriftcnç..:'í.o. 

Quoimm se levantar os senhores que con
cedem a dispensa. (Pausa.) 

Não ha voto algum favoravcl á. dispensa. 
O S'R. I3Rrcro Fnuc-Perdão; r<:queri ve

r·iflcação. 
O Sn.. PnESlDE~'IE- Estou r.xactamente 

declarando que não ha. voto algum fn.vo
ravel. 

O SR. B~trcro Fn.Ho- Ha um: o meu. 
{Ri.~o .) 

O SR. PI1ESIDENTE-V.Ex . não pMe votar 
('ID causa propria.. 

Ccolho, Carlos Toixefra. Brandão, João Luiz, 
Fraochco Bernardino. Padua. Rezende e Her
menegildo da .Moraes. 

o l!h·. Preaidente-Responderam 
á chamada. apenas 91> Sr.s. Lepubtlo.s. 

Não ha nume1·o para. se ]rosetuir nas l'O
tações. 

Pa~s H.e à matel'ia em d~scussão. 

E' anouncin.da a. discus...cão uniea. do pro
jecto n. 14, de 1904., autorizando o Governo
a conceder um anuo de liccnç.a, com todos
os vencimentos, o.o desembargador Antoniú 
Joa.quim Rodrigue~. 

O Sr. l.~resldente- A este pro
jacto fvi orrerecüta a. s~guinte emenda.: 

«Ao projecto n. 14, de 190l: 
Accrr~cente-se: e seis mezes nas mesma.~ 

condi~õcs ao Dr.Alberto de Seixas M. Torres. 
ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Sala das Sessões, 26 do maio de 1904.
Cr-uvello Cavalcanti.)) 

E' lida, apoiatla. e enviada. á. commissão a 
referida emenda. do Sr. Cruvollo Ca.valcauti. 

Ninguem pedindo a palavra, é cncel'rada a 
discussão e adiad<~. a. votação. até que are
spectiva commis.são dê parecer sobro· a 
emenda. offcrecida.. 

E' anouncin.da. a. 1" discussão do projecto 
n. 196 A, de 1903, autorizando o Governo a 
promover a va1ot•ização do pafé o o cqui .. 
li brio entre a offet'Ül. e a. procura desse ge
nero, com parecer d~ Commissão de Orça
mento e Yoto em separado do Sr. Galeão 
U&rvalbal. 

O S1.•. Presidente-De\'o fazer no
tar á ca~a. que está errada. a. ordem do dia. 
impressa, d(\ndo a incliU'ão do projccto 
n. !96 A, de 1903. 

O que a Mesa deu para ordem do dia, como 
se vorific<~. do livro respectiYo, é a. 1s dis
cuEsão do projecto n. 184 A, de 1903. que or
ganiza o credito agricola, o qual foi apresen
tado pelos Srs. Henrique Borges, Lauriil.do 
Pitta e Teixeira Brandão . . 0 SR. BRICIO FrLHo-Nc~te caso, pD!>SO. 

O S:a. PRESIDENTE-Queiram se levantai' 
os senhores que votam contra a dispensa. 
(Pausa.) Vota.1•am contra a. dispensa solici
tada 104 R1•s. Deputados . Não lia numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se á cbama.da. -reri.tlca-sA te
rem se auSéntado os Srs. Frederico Borges, 
Pereira R6is, Abdon Milanez, Esmeraldino 
Bandeira, Augusto de Vasconcellos, Erlco 

A este projr.cto a. Cc.romíssão de Orçamento 
a.pre5entou um substitutivo, que só será to
mado em consideração, do accordo com oRe· 
gimento. na 2• di~cus~ão. (Pausa.) 

Está. pois, em I• discussão o projecto 
n. 184 A, de 1903, que organiza o credito 
ag1•icola.. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada 
a. discussão do projecto n, I B4 A, de I 003, e 
adiada. a. votação. 
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O ~r. Pre~ldente-Está. ~gotada da cireumstancia, c, ao contra.rio, agiu leal-
. a. ord~m do dia.. mente, concol'Tendo pa1•a. o seu engrandeci-

Tem a palavra para uma explicação pes- manto. 
soai o Sr. Alfr~o Yarcla. Da seu procedimento. do que pódo da.r 

O Sr. ~~l&edo '~.!areia (pw·a uma 
,: .• ;p/ic:arilo pessoal) Iemb1·a. ao Sr. Presi· 
dente quo o ao no passado mais de uma vez 
foi exprc,bratlo o (,r,\uor pol() tempo que f:~.ziH 
perder á Camara. 
· Per~.(lmta si ~ por,·cntura a causa dt~ pe'!'da 
t.lc tempo quo agot-a se ' 'crific..1. 

GonYidados instantemento e poL· tele
g.ra.mma. pelo Sr. Presidente c peJQ lead<.-'1' a 
comparecerem ;i s:.ssão de hoje, quasi todos 
os illustt•es Deputados, após uma hora. só
mente de tra IJa I h o, se retil·a.ram das ban
cadas. , • ( Pm1sa. ) 

Dizia. quando teve de interromper seu 
tfiscurEo, que a injustiç.l que lho fora. feita 
nesta. Casa n:io o surprehendia, porqna.uto 
já e.gtava. muito a!feito a. esse amargo ft•ucto 
do civismo. 

Alludlodo á ca.rta,cnja. leitura antes flzora, 
inl'li.ste em demonstrar o sou espirito de con
cU.ia.ção, revelado naqo elle documento. 

Assim, em 1894, quando todos em sua. 
tetTa se acha >am satisfeitos com a fórroa. 
pela q ua.l et•a consolidada a si tu<1ção poli tica 
victorlosa na guerra civil, dirigiu aos seus 
amigos uma ciL·cular, que lê, na qual indi· 
cava. as 5oluçõe3 que ~eviam realizar a. con~ 
cordia gcr.1.l, a~;<segura.ndo a JPZ e respei
tando os elementos da o,ppo.siçao. 

Depois, em 1897, correndo a noticia. de uma 
nova reacção, dirigiu uma carta ao austero 
sccreta.rio das ohras publicas do Rio Grande, 
o Sr. Dr. Paulo Hubet•t, da qual lê á Garoara 
<\lguns trechos conftrmativos de suas inten
~·ões de p~ o respeito á opinião. 

Em 1901, reproduzindo-se o mesmo boato 
alarmante, cscreYeu nova. carta,que tambem 
lê, ao seu presado amigo Frederico Ortiz, 
chefe polUico em Alegrete, renovanclo as 
mesmas conciliadoras ponderações que fizera. 
em 1894 ao illustl'e secreta.rio do Estado. 

Para. demonsh::n• a sua conducta no seio 
do partido a que pertencia., lê ainda o orador 
uutra.s cartas e · allude a documentos que 
possue da. sua acção conciliadora perante 
correligionarios como os Drs. Fernando 
Abott, Victorino Monteiro e Pinto da Rocha, 
ao ultimo dos quaes dirigiu uma carta, cujo 
topico ftnallê, na occasião em que elle ia 
ruoda.r um jornal. 

Referindo-:se a uma possivel quéda de seu 
então chefe. declara que não se aproveitou 

te~tamuobo um aml~o que se acha. na. J~u
ropa, é ainda documento seu livro Pa
ttia, publicado com o unico intuito do 
afastar o nobre amigo do caminho par a. onde
o anasl.ava. uma camarilha intima. Os con
selhos que ahi lhe deu indi1•ec1amentc, tal 
chog·ou a. :lel' a situação, foram pelo orador· 
d<ulos directamcntc a.o illustl'C homem de 
E~tado, em cal'ta que lhe dirigiu aos 24 de· 
agosto de 1901 , ca.s:m<lo o seu ellpirito de dis
ciplina com as mais soveras f1·anqueza c a.!
tivez. O orador lê trecho3 de3:'3a ca.rLa., e· 
ta.mbem d~ outra missiva, lgtu.lmente de 
caracter poli ti co, q no dirigiu ao Sr. Dr. 
Campos Ca.rtier. 

Terminando a. leitura desses documentos 
rolo.ttv:os á sua vi!la. na política. do · pa.iz e 
especialmente do I~stado do Rio ar·ande do 
~ui, o ora.dor dh•ige- sc aus uons, aos do alma.. 
sã e hon,'}Sta.. poJ•gunta.ntlo si poderia. ter 
fei to a sua propria psychologia., mais lal'
gamente do que o fez a. um amigo. 

Yae concluir. Antes, porém, devo declarar 
quo em outra sessão ha de occupar-se do 
mais gravo a.ssumpto: fará então o exame 
da vida. de um Deputado prevaricador. 
Desde já, entretanto. observa ao Presidente 
da Gamara. que sua linguagem não serâ 
altera.da.:-polida p:wa os cavalheiros· ; vehe· 
mente, como o foi, pal'a. og inimigos do Es
tado. Gento dessa laia não póde impor es
tylos c\ indignação alheia.. 

O orador dá de~ta tl'ibuna, a 11eus pares, 
como a um amigo que a respeito o inter
pellou, a explicação da. ca.uha real do sua 
inicintiva. o da sua attitude na Garoara. E a. 
proposito cita. o poema Bonhetw, de Sttlly 
Prutlhomme, em que o poeta traça a llis
toria de um a.lfecto sublimado. 

Fausto e Stella ama.IIi-sc . F.lle vivi<\ ma
raYilhado a. contemplar os novos sitios que 
a. sorte lhe deparou como man:;ão definitiva, 
quando subitamente vê surgir a seu lado a 
figura de Stella: unidos por immonso e ines· 
gotavel carinho, os dons cntreg~.~.m-so <1. vida. 
da. mais perfeita. ventura.. . 

Decorrido, JlOl'éffi, certo tempo, ambos pa
recem contemplar-se esquivamente ..• Entre 
ambos havia. do permeio um segt•odo qual
quer, que um ao outro não oustiva confessar. 
Um dia. não puderam mais cont.er as apprc
hensõas que os consumiam; era-lhes impos
sivel persistir naquelle inetra.vel deleite, 
quando Ee lhes atHgurava que até aquelle
magico retiro ehega.va.m vozes confusas & 
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dolorosos lamentos, perturbadores de seu 
eterno idyllio. Então o diviuo par resolveu 
su.m·ificar a immortal ventura. de qnc gosava., 
comta.nto que pudesse vol rer á. terN a mi
norn.r com seu.s desvelos a. ucsdi ta alheia ... 

~- 16-100.{ 

H.:rlacçtío 1:nol das Cú!e,ldl~s (Ir/di.liDa~ 110 p;·o
J..:clo ,~_ 2-18, de 1903, do Se.vldn, tpr.; 
dectm·a se1· tljlpliL"a"Cel li disposir<i"o do 
nrt. J;, do decreto a. 938. de 29 de dt:
::.cmln-o de !9()2, com r,'{erctlcia ao m-t. 59, 
;ls. 1 c S da Coils(·;(m-çi"fo sd ;ws cnsos diJ 
dto.·ro o;·f. .:;;·r,;;. 1..:§ /<> 

.-\.ccrcscontc·$C : 

Tal o quadro do coração do o1·adm•. Não 
lho soft'reu o animo de contentar-se com a 
fL•,fição cgoistic;t do par:Li~o, que estn. Casa 
ofl'ereco. Vê solfrendu c penando os seus 
concidadãos; c cniiio pre!\we sacl'itl.car os 
momentos de onlovo c de intima, satisrac;-ão, C Qu~ndo. por~m. tendo tomado p:'lrtc no 
partillr1lldo dos so1Irimcntos ;reracs e es or- julg<m1cnw tão ;;ómente a. simples maioria 
cando-sG pelo bem est•~1• de scns compJ.- do tribunal - o nun1ero dos votos •cncc
triotas · · dores for ta. I q uc •~ decisão poderia 5o r outl'a., 

Appt•oxima.-so o dia em que taes senti- si comparece~sem us du11s t~·r~,~s do::~ juizes, 
mentos façam sna entrada. triumphal na. excluido o p1•ocnra.dor da. Rcpnblíca.. o jul
Camara. sinão por pt•ovria inicia.tim da !!nmento nflo se haYcrá por detiniti>o em
mesma Un.mara, pelo menos como uma ver- quanto não sG pronunciarem os juizes au
dadeh·a imposição nacional . sente~. neccssa.rio para constituir o tz"orwa 

Assim succedeu, senhoro:!, em fwe dos cxigid~ pelo ar;. 1 o do_ dcc,_reto cita.do. 
cscravisados na conhecida. campanha. da. § 2. Tem lo,..,a.r_ o útspo:;to nv para.,arapho 
abolição exclama 0 oradm· · amcccdcntc. no. JUlgamento, que eu~petc 

• • ao SupromoJ Trtbunal, dos recursos mtcr-
Homens bons desta Ca8a, diz ao terminar• pos~os por Yiola~ão ou falsa, applicação de 

haveis de se1' impulsionatlos pela piedade leis uu tratados da União pelas justiças dos 
suprema. que a mim me impressionou... Est;ldos ou do Districto FederaL 
E nesse dia. a Pa.tria. sor;.t sa.lva., mm·ta para § 3." Os recursos paN o Supremo Tri
sempre a tyrannüt e o nosso Brazil verdadei- bnn:tl poderão ser· perante elle arrazo&d.us, ~i 
ramento ditoso. (Palmas tws galeí"ias e 1iivas não tiverem sido no juizo de cujas decisões 
ao orado1·, qtce e comprimen!ado jJOi" alg1mS forem inLel'pOStOS. 
de seus collegas,) § 4. 0 O tempo, concedido pelo regimenio 

· tiO tribunal para o debate oral. poderá ser 
Vão a imprimi L' as seguintes Jli.'Ol'Oga.do, a l.Jem do esclarecimento da 

REDAC<."ÕES 

N. 15 - 1001 

Redacçc1o final do 2Jrojeda ;1, .'3-J.l, (le 1903, 
gue autori.:;a o Presidente da. Uepublica a 
abrir c.o Ministerio clG GuciTCl o credito 
exh·ao1·dinm·io de 3:309~999 pam paga
mento de Ol'd cnados deuido.1 ao !!lmoxwri{e 
(!posentado do e;•: tinc{o Arsen..al de t;uerra 
de Pe1·namlJHco, Jotio Climrco dos scmtos 
Ben~a1·des 

causa, a requerimento das par~ e decisão 
dn. maioria. dos juiza,;, na .se.!!são do julga.
monto. 

Sempr•o que se ,-eritiearem, no Suprem!) 
Tdl.mual Federal. julgamonios contl'ad.icto
rios em ma.Lcria de campeteucia, de nulli
dades 011 Je pl'oces-so, o seu P-I'&lidenle con
·roca.râ. os respectivos juizes, pa1•a.1h::arem. 
por meio de AEsentos -a juríspru!leneia, 
reguladot·a dos futuros c as .·s ana.logos. 

A convocação :;el':i feita. no prazo ma.ximo 
de :lO dias, coniaJos da. ultima. dooisio con; 
u·ovcrtirla. 

O Congresso Nacional resolYe: Os assentos ~et'ão tomados do a.ecôrdo com 
AI."t. L" Fica. 0 Presi!lente da. HopulJlica os -rotos conlorme,; de lO, pelo menos, dos 

autorizado a il brir ao ~Iinistet•ío lia. Guerra juizes do tribunal. oomprehendidos o pro
o credito extraordinario dn 3:3996999 para. sidonto c o pt'OCUl-ador da Rapubliea, que, 
pagamento do ordenados devidos ao almo- noste caso, d61iberam e votam. 
xarit'e aposentado do cxtincto Arsenal de O regimenw do tribunal estatelecerã as 
Guerra do Pcrnambuc • João Climaco !los regras para o estudo o discussão da materia, 
Santos Bm1nardes u · lativos ao período devendo a d('li!Jerao;ão final ser tomada 
de 17 de outubro de 900 a. IG de março dentro do Pl"aZ<J de 60 dias uteis. 
de 1902.. O tribunal poder;i, querendo, ouvir em 

Art. 2,~ Rovog~, se as disposições em sessão, ou consult:lz>, um .ou mais juriscon· 
- sul tos hrazilei ro~ _ 

contl•ario. Emquanto o Poder• Lt•gisi:Ítivo não esta-
Sala das CommissõM, 26 de rua.io ele 1904- tuir sobre a:> espeeies previstas nos A~>Sentos 

-Domin9os Guima1·úes.-Walfredo Leal. -toem estes força oht"ie;aioria. com() subsi-
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dia.rios Jc1:; lá>, sen.t,J nuli;.LS de pleno di
reito as de.chões que os ,-iolarcm . 

E', toda,·h, pcrmittido ao Supremo Tl•i
buoal d.:ru~-\ i' por out1·os os seus - A~scntos, 
obS<-r\':tt!a,; as forma.lida .es estabelecidas 
ucs'c artig•.J. 
~ Xão :5t!fl•lo possivol a.pumr 10 votos 

Cõoforme.:; ;.:;u·.L :L ola.bot·a~o dos A~scnLo:;, o 
pr..seurado.>::- J' R~puhlica, sem demora, O:!:

por;í ao :Ofioistro da. Ju,;r,jça circumstauciad;l
mentc a ma.te1·ia da. divcrgoncia. (annox:~nrl•J 
cópias d ;t:; amas das scs;õcs cspeciacs e 
c:draot·Jin ,rias do tribun:ll) p;,ra ser clla. 
submettida ~tu Con!!t'e:;s•l Nacional, e rcsol-
Yhia })o.) r lei. ·· 

:-:ala tia.; C.•tundsroc,;. i6 de mil i{) tlc 1904. 
- /)fJitlfiP!J'l ~ t_:uim.TrJes. - \V••ifl't:rl'J L•:al. 

\'ae '' I'H)H illlit• o I:IU:.! Uintc 

l 'l~UJt:GTU 

N. 20- 1904. 

(Vitlc projocto n. 177, tl.o 1903) 

Eslaúclt~r.e: m,;dídl!s ltmde nlv.; a C!ilCiltlW' oa 
cffeit-:;s (lm; .<.;rrrzs JIM E$tarl'l.~ do nm·lo rlc1 
N!'JH•''lirrr 

.\0 e.1t11tlo oLL l:<IIUUil'i:>Ü<l tle I.'•..!CIIIiZ:tç.i\.(1 
e tJilms Ptllllil:,U fui :mlHncttitlo v pt·l~j~~cto 
11. 17i, tle ;t,1 ;ulflo. prO)lODtlo pt't>n•lt\nd;n 
•JIIIl :ttL.~nu,•m. tanto quanl.•) lJI->S'hivd . 0:-1 
:ullictivu .; ell't' it.H thw scccas (lLHl }l:'l'iutliea
mcotc llagellam gm.n<le tntrto tlo lllJl'Le du. 
R•~pnhlica. 

Prestigh~lll o projucto l\S ~~ssiguaturas dos 
rcprescutanto ; •le val'ios do-; E:st:Hios :mjd 
tos ã. allu<lid~\ caL1minade. 

Conside•·ando que o pn>jucto Yiõl\ ostilb•J
lccet• um -~ ·~ l' \' it;O pormaueutc de construcção 
•lc po,;oll c açutlM que tliminuam , nu í'uLtU'O, 
o ; ues.s.stroSO!j l"P~IIItauus da. fali-a. de chuva:!, 
~sim com•' ~ curti!LJ·ncçã.o de cstradi.l.s de 
l{:rro 'lue. alc.u dJ.S t!:.~tuai~ buuotléiO:i, t:wi
lib_;m u tt·an..;p ~ ·r ll.l de recur:.os t-ta.ra. owle tle· 
Yerom c ptl'lt.:l '-:J Ul sel' wa.ndadus ; 

Cotl) :.;it l ~t'itu .! t> 'JIIC ta.ll~ )H'•J\'irlr:Wt: i a~, OX
Ccu'-ttla,s IHll t:tJUC~ Uul'IIIUC8, segu lld tJ p.lit· 
uu:> e syswnn rosult.a.nteil tio estudo <lus 
wmputcnt'.lS, além de mittgar deploravcis 
cffeitos da ausoncia de clluvas, evitam as 
repotida.s tlespcza .. .,; a.vulta.da.:il que ma.i::t 
de um<t voz a Na<-ão tem feito pa.ru. soccor
J'Ol' bt~J.zrldros l;tmintos, uoloros:t ncces.si
dil•lu que fai..;tlmontu se roproduzü·;_i,, cm
qu:~nto ná.., tul'l.J lll 'tJmad<~ medidas prerou· 
t iYas cotUo <\ .S coutid-..-> no pl'ojecto ; 

Consitleram.lo que essas obras, conhecida. 
a. incontest:J.,·t'llniJCl'dade do solo onde serão 
fu.udadas, ;wg-WI!:Jt<.u·ã.o a. riqueza. publica 

Vol. )J 

145 

pelo desen,·olvimonto da. producçi'io naq ucllas 
regiões; 

Cons~dot'a.udo, pot•êru, que não são s6mentB 
os Estados designados no n. l do art . )o do 
projecto os expostos aos males decorL•cntes 
da;'! faltas do chuvas ; 

Consiúora.ndo, poi· ou~ro la(LO, que ao Con
grc$SO, na confecção dosorçamcntos, cumpro 
l'CSvlvot• qna.nto so dovor:í da>~pondor om 
cada. cxm•cicio com o sat>viço Cl'&ado pelo pl·o
jccLo : 

E' e. commissão de pt\rocor que ~eja atlo
ptado o projccto com a11 seguintes omcndas; 

Ao n. J, acm·csecntc-so: Permtmbucu o 
Bahüt. 

:-:uhsl.itua-:;o o iLrt .. ~·· pelo soguinte: O l1o
verno dcspendOJ·à nss obt·a::~ a. qno ~c l'CJ'ct•o 
o:>f,a loi a 'Juantht eonst;wtt~ rla lei tlll Ot'(,:i.L· 
monto. 

S;\I:J.. dwH.:omnlissõJ.~, O de ~>eLombt·o tio I!JQ;), 
-Ot.egario .llacicl , prc~idcnto.-I1'eli:v GasJJcu·. 
rl'latot' .-Vespusi(mo de Albuque1·que.- llay
mtmclo /.rthw·.- iiurelio Amol'im.- Sergio 
SalJoia.-Abdon Milt:mez, 

Razõos justitlcu.tivas : 
A~ calamidades J•osultan Ln.~ das continuas 

sor.r.as 11 ru! Lecm as.9olntlo o~ l~stados dn not't•~ 
nn~·;:n.~ nltimos :Lnnos esl.fio pedindo com 
in~: L rml.n sulici tnrfil :t a.Honeã.o rlo,~ IJOtlCI'i'S 
pnl,li•~, .~: p:u•:1. :t rxecu(·iin rlo r11nrlich~ rttlll 
t f\tll hlll, p~' l o tllll\lllls, a. mini)I':Jl', f.:lni.IH]ll:tn t •• 
JHJ:":-- i\·tll, o iioirt·imonto tl.P. noss111 ('nnnirh
dii-u~• , ~il•> perseguido:; pola.s m<\s cntH.liçüo~ 
weLcurulogicm; U<Vtttclla3 regiões . 

Com a r; soccns tlo nMto tem o novnr·no 
ccn trn.l U{'.ilpendido, lrt'i neilJalJJH'n r.n M a.n
ti~jo rngimuu, tlozeons de rnillJal'OS dg 1:oul•J.:l 
de réiH. qua::ü em pura. perua, pory_ue, em 
lo~<l.l' rl•~ omprega.t• tão avultada. quantia. om 
cou4rw:çõcs rle obra ; pcl'ma nontc::~ quo vio~;
>'! tH.J tul?llwl'[Ll' a :li ~uacuo <tlltictiY~\ tlaquul
le:~ Esta.dus, a tem db tribuíd•J aos indivíduos 
;.:. t itulo d e suçcon·o:~, S;llvu um;~. }>et!UCOJ. 
pa.L'te ap}llicat1a 11a t.:üllS~ t'U•!ç-lí.u tio algumas 
obt'''·,; uv C:l:tiidu do Ccar<L 

A cv!l:>~t·uet;au de estru..tlu.:.: do fc1•ro , a.çUtles 
e l"";o.~ n:.t(J uclleg .t.;:;t;~tlo:-; t_,_·lU uiio ~;ú ~~ c~u
yunteu~i:~ elo O!Jlprog:Ll' utllutcutu. u tlmuen·o 
pt·eci:;;o p:n•a soccon·ar as ucces~tda.dus da
quella heroica, porú1~1 infeliz, popula.~o, 
como a dignifica, t t•ansfJl'mando os soccouos 
indivhlua.es. justamP.nto cuilsideratlos como 
e:;mola.s , em auxilias ma.toriMs, como com
pens:t•;·ão do tt•aha.lho. :mmpt•e nobilitantu. 

Oll soccor·ros dadott direc&iltmcoto a cad;, 
lndivirluo t t..>elll, a.o contra.t•io, a. desvantagem 
de ncubum beneficio material tt•azcr para a 
Unifto ou p<U'Ll. os Estttdo:i assola.rlos _po~:~ 
soccLL, alémtlo gl'LL!Hlo iucon vcuicn to do I!ICl
t~ i.I.S pupU.laÇÕ!t.S doiJ logMt!iJ lUllCU.l}J.J.v~ );lU!' 

~~ 
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~ste mal a. emigrarem para 1LS capitaes, em 
procura. de soccorros, onde a. ~tgglomeraçâo 
de tant<~ gente tem sido ruoestissima, t<tnto 
:pa.l'a os emigranteiJ, como pMa. ~eus habi
tantes, o, como exemplo, citaremos os factos 
de tristissimas recordações d<ts secca.s •tn'o
riorcs, espeoialrnento no Estado do Ce;Lrâ., 
entã.o provincia do mesmo nome. 

Em vistn. do exposto, convirá que o Poder 
Logislativo, secundando <LS boas intenções do 
Executivo, nbrtt-lhe novos horizontes para. a 
sua accão o dê-lhe os meios necessarios pam 
novos emprehendimentos, no intuito de mi
norar os ollàitos da calamida.ue que ameaça 
acGualmelltc os Bstaclos tlo nor1e. 
- A~sim, poí~, considerado que a:> c;;tr'Qda.s 
1Iu furro, a!~m do <~ugmen(•~~· a. t·i(lUuZ<L na
cion~J, trazem vantagens de o1'uem indus
triu.l. f<teilit;mdo o t1·a.nsporte de todos os 
productos n;~turac;:; c a.rWicia.es, especial
mente nos logaros assolado pela. secca, onde 
dunmte essa calamidade ha. completa es
cassez de meios de tra.n~pot·to, em vista •.la 
falta. do aguae pastagem pa1•a os nniroa{!S; 

Considerando quo o;; açudes convonion~
mente distribuidos toem ;~ p1·opriedade não 
só do fornecer ;1 :tgua. ucccssaria á. alimcn
taç.'io animal, como de conserva.l' mais ou 
~ncnos fertiliza.d:t um:t certít zona., já peht 
Inti!tJ•ação das aguas no ~-olo e jã pela. cvapo
raçao das mesmas, orvalhando os logal'OS vi· 
zinl1os; 

. Consi<lol'ando qnc os poços auxllia.m va.nla· 
.w>.amcnte os acudes, visto c1u~, si cstt'S o.d
'I!urmn 11gua com as chuvas, aquelles pod(l· 
t·ao sempre fornocel-a. do modo facil c eco
•wmico, com o ap1•ovcitamento rl os ventos 
con.otantes naquelJas r egiúes; 
. Considera.n<lo, finalmonto, que a. acçiío do 

<,u ~·m·tw IJ6dc ser ciilca.zmcntH auxiliada 
).Jelos particulm'es, com a cüu:;;ü•uet:ào tlo pc
~:rcnos ;.çude~ rd IJoços,_mudiau~c ~ cumpeusa.· 
çoes monetm':<lS iíOiJ o titulo do Jll'I'JUios; 

Topnamos a. dcli !Jcrar;-ão fio ap1·esno t;u· á 
r.onsl_dcrtwiio tlu. C<>.mara. o seguiu to lJrojecto 
do 101: 

O Cong1•esso Na~iona.l decreta: 
Art. 1.0 No intuito de a.ttouuu.r LauLu 

quanto possivei os alfeitos das seccas nos 
Hsta.dos do norte o Governo dará. execução ás 
seguintes medidas: 

1", construir açudes e poços nos Estados 
do Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba. 
Piauhy e Mat·anhão ; 

2", prolongar a El!trada de Ferro de Bu.
turité ao Crato, a do Sobral aié á cidado 
de Therezina, e o ramal de Campina. Gran
uc até B;tta.lhão ou out ro ponto mais COD· 
venientc! 

3•, construir no Estado do Ria Grande 
do Norte uma. cstra.da. de fcn'O de penetra. 
c;ão, que, partindo do ponto mais conve
niente do htti)J'al, vá ter <i região mas asso· 
lada. pcl:i.s sooca.s ; 

4•, construir outros vias fert•eas que li
guem os pontos mala afToctados pela. scce.1. 
aos centt-os productores e de fa.cil commu
nica.ção com os melhores mareados ; 

5&, premiar os cidadãos quo construirem 
em terra. de sua. proprieda.do poquenos 
açudes e poços, do a.ccordo com as condiçlSe,:; 
estabelPcidas polo Governo. 

Art. 2. o O Poder Executivo abrirá os ore· 
ditos necossarios para a. execução das medi
das acima especificadas. 

S. R . - Sa.la das sessões, 18 do agosto tle 
1903.-Thotna3 Cavalcanti. - F1·ede,·ico Bfir· . 
pes.-Tlwmaz Accioly. - Jb1Í3ÍO de Abreu.
RClrúosa lAma. - Goílçnlo Souto. - Se.,.gio Sa
boia.-Edual·do Stttdart.-Bc:zcrJ·il Fontenelle. 
-Ravmundo A1·tltttr .-Joaq11-1"m Pires. -Jotro 
Lopes.-Pr(lnci~co Sã . - Vú·gilio 11Tigido.-
7'aval·es de Lyt'a.-Eloy de Souza. -Fonseca 
e Silva.-Pereira Reis.-Soares Neiva.-Ho· 
sam1ah de Oli-ocira .-Paula e Sil'lla. - A.bdotl 
Milanez.- Wal(redo Leal.-Trindade.-Chris· 
li110 C1•u:ç. - J,ui:: Domingues . -Rodrigues ' 
Fernandes. - U1·bono Smttos. -José Euzebio. 

O ~r. P.re.,.iden'te - Designo para. 
amanha 3. f!eguinte ordvm do dia : 

Vot~çã.a do projecto n. 184 A, de 1903 , 
orgamzandn o ct'f!ltito agrícola. com pare· 
cor o su bstituti vn d;t Cummi~são de Ol'ça.· 
mento; 

3A discussão do projucto n. 11 , d~ HJ04, 
lixando a força nll'l'n.l para o a.nno de Hi05 ; 

1 & discussão do projecto n. 177, de 1903, e 
n. 20, {le 1904, estabelecendo medidas ten
dentes a attenua.r os eJfeitos das seccas nos 
Estados do norte da Republioa. 

Leva.nta .. se a sossão ás 2 horas e 50 mJ· 
nutos da ta.rde. 
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l\)11 SESSlo Ol{l)I~AHIA El\1 27 DE MAIO DE 190 't 

p,·esirlencia do Sr. Paula G~'ima1·ães 

Ao meio dia. pt•ocode-sc :i. chamada. a que 
respondem os Srs. Paula. Unima.rã.cs, Oli· 
ve,ira. le'iguciredo, Alenca1' t.Tuimarães, Wan· 
dol'ley de Mendonça, Joaquim Pires, Aurelio 
Amorim, Cbristino Cruz, Di:L:~ Vieira, Tllo· 
maz Ca.va.lcantit E<lua1'tlo Studart, Gon~·a.lo 
Souto, Fonseca e Silv<t, Pc1·eil'a Rois, Wal· 
tredo Leal, Uricio Filho, Angelo Notto, b:pa.
minondas Gl'acindo, Rodt•igues Doria., Do
mingos Guimarães, Satyro Dias, Augusto de 
Freitas, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Pa· 
ranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
Bernardo Horta, Sá Freire, Americo de Al· 
buquerque, ~'idelis Alves, João lla.ptista, 
Galvão Baptista, Silva Castro, La.urindo 
Pitta, Crnvello Co.valcant.i, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeira nra.ndão, Carlos Pei
xoto Filho, Dll.vid Campista, Bueno de Paiva, 
Bernardo de Faria, Antonio Z:\caria~. Sahino 
narrozo, Carvalho Dt•itto, Manool Fnlgencio, 
Olyntho Ribeiro, Olegario Maciel, H.odolpho 
Paixão, Domin~ues de Castro. Francisco Uc· 
DlE'iro, Valois ao Castro, Fm•nando Prestes, 
Leite de Souz:.t, Paulino Carlos, AzPvedo 
Marques, Hermenegildo do Moraes, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Eliseu Guilherme, 
Soaras dos Santos, Ma.rçal Escobar, Gormano 
Hasslocher, Cassiano do Nascimento, Vcspa
siano de Albuquorquo, Diogo F.Jrtuna o C!.t.m
pos Ca.rtier. 

Abro·se a sessão. 

E' Uda, e sem debate appPovado, a rtcta d<~ 
s~ssão antecede o te. 

ORD~M DO DIA. 

O t!ir. P••e81dente- Nao havendo 
numero legal, para se procedm• á. votação 
da. ma\el'ia. const<~nte d<t ordem tio uiu. u uu.lj 
quo se acham sobr·c a Mesa, p~Sil.·lJU á. ma· 
teria. e~ discussão, 

E' annunciada a. 3~ discnss:)o do projedo 
n . 11, de lü04, fixundo 11. forçL~. na.vo.l pll.l'a 
o a.nno de 1905. 

Ninguem pedindo a palu. Yl'a, ~ encert•ada a 
discussão e adiada a. votação . 

E' annunciada a P" discussão do projocto 
n. 177, de 1003. o n. 20, do HJ04, estabele
cendo medidas tendentes a attenuar os effoi· 
tos das seccas nos Estados do not•te d<t Repu· 
blica, 

Nioguem pe.lindo a p:J.h.vra, é encerrada a. 
di,;cussã.o e adia.tla. a vot•\ção. 

O ~~·. PJ.·e~idente--Esgota.das a~ 
matol'ia~ da, ordem do dia. c não havendo 
ainda. nttmot•o pa.t•a as votaçoos, pa.ssa.-so ~~o 
expediente. 

O Sr. Alencu.t• Gui.ID.orães 
( 1• Secretario ) procede á. leitura. do se~ 
guinte 

EX.PEDIENTI~ 

Ofll~ios : 
Do St·. Deputado Manoel Poreirn. Reis, pr.

dindo tros moze:~ do licença, pat•a. tratar d~ 
sm~ saudr..-A' Commissã.o do Petições fl 
Poderes: 

Do Sr. governador do Esta1lo do Pernam
buco, de I 1 do corrente, accusa.ndo o rccobi· 
monto do tel!,gramma desta Cama.ra, datado 
do g do corrente c ficando sciente do que a 
Mesa ficoLI constituida. com os Doputados 
cujos nomes vem m~nciona.dos no mesmo 
tclegt·amma. -rato irada.. 

Requerimentos : 
D~ Antonio Joaquim Vieira, ofitcial refor· 

mado da brigada policia.!, pedindo mclho· 
ria. do reforma. -A' Commisaã.o do Fazonda. 
o Iudustrü~ . 

Dos filhos do fioa.do Dr. Luiz Peixoto de 
Lacerda. Wot•neoli:., podindo uma. ponsão.
A' Commissã.o do Ponsões e Conta.s. 

Comparecem a.iuda. os Sl·s. Ho~aDJliill 
de Oliveira, Passos Mir;mda, 1\ogerJO de MI
r .. nda, Indi J do Bra.zn, Antonio Das tos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Guedelha 
Mourão, Beí'.orril Fontenellc, Frederico Bor
ges, João Lopes, Sergio Saboya., ·Abdon 
Milanez, Izidro Leite,AJl'onso Costa, Pereira, 
do Lym., Esmeraldino B(l.ndciru., Euzebio de 
Andrade, Arroxollü.s Galvã·), Oliv-eira Va.l· 
la.dão, Noiva., Garcia. Pil•es, Vergno de 
Abreu, Eduardo Ramos, Ualdino Loreto, 
Hercdia. de Sá., Correia. Dutra, Mello Mattos, 
Nelson de Vasconcellos, BulhõeB Marcial, 
Oscat• Godoy, Augu.sto de Vasconcell~.s, 
Erico Coelho , BeUzar10 de :Souza., Permra. 
Lima, Paulino de Souza, Joã.o Luiz, l<'ran
cisco Bernardino, Anthero Botolho, Ada.l· 
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berto Ferraz, La.mounhw Godofredo, Padua 
Jtczcnde, Galeão Cat·valha.l, R ollouças de 
Carvalho, Annral CesM·, Fm'l'Cit'a Br<õga, 
José Lobo, Candiclo Rodt•igues. Joaq uirn Te i· 
:x:eira Brandão, Borna.t•Ju Autonio, C'osta. 
Netto, Aqui no Ribcit'll, Lindo! p!Jo Serra, 
Benedicto de Souza.. Juvon11l ~Iillor, Barhusa 
Lima, Jameq Dal'cy o Domingos Masca
renhas . 

Deixam d(} complt'o !t)t' com e<Lw•u. parti· 
cipacla. os Srt~. Julio do Mello, Thomaz Ac
cioly, Eugonio Tourinho, En1:as M<u·tios, 
Raymundo Ncry, Al'lhnr Lomos, Carlos No
vacs, RodriguciJ Fei·nanuu:'!, Raymuudo Ar
thur, Ani~iu tlo Abt·eu, João Gayoso, Ft'<Ul
cisco Sú., Eloy de Souza, Trinda.ole, Corne!it) 
da Fouseca. H.aymundo de Mira.ndt~, Jovi
níano dn Cm•va.lho, Ft•Hsbc llo Froh•c, Loove
gildo Filgucil'aS. Castro Rehcllo, Tostct, Dul
cão Vianna, Folix Gaspar , Tolon l.ino dos San· 
tos, i\1u.rcollno Moura. Irinen Machaclo, I:!e
zamat, Jlllio Santos, L?t•anciscu Veig;1., Uet·· 
nardo rvionteiro, Ribeiro .Junq ueira., Astolpho 
DUtl'a, Ponido Filho, Leonell~'ilflo, Honriq uo 
Sal1cs, Ca.l'lns Ottoni. Noguuil•a, Lindolpho 
Caetano, \Venct~slâu Braz, Mot·cir<~ da Silva, 
Jcsuino Cat•t.lozo, Costa Junior, Arnoll>ho 
Azevmlu, Eloy Ch<wes, Alvn1•o de Carvalho, 
Rodulpho Miranda, Ca.ndido de Abl'IJU, AMon 
Baptista. c Angelo ~inllciru . 

E sem Musa os Sl's. S<L Pcixo~o. José Eu· 
zobio, Yirgilío Hrigido, Paula c Silva, Tei· 
xcira de Sá., Celso do Souza, José Marcnllino, 
Joao V.ioil'a., Mai<J.quias Gonçalves, :Lvloroira 
Alves, Esti1cÍ() Coimbt·u., Pclro Pernambuco . 
Elpldio Figuci t·cdo , ArLhu1· Orlt~oJo, Ploto 
Dantas, Mot·oil';). Gome::, J os6 l\Ionja1·dim, 
Hom·iq uc Uor~es, Vil' i,~ to MascH t•onhas, Este
vão Lobo, Jose Bonitacio, (ia::ltão d;~ Crrnba, 
Carneiro do Rezende, .Toão Luiz Alvc~ , Ca
·millo Soare!! Filho, Calogeras, Bcrnanlo du 
Campos, Fra,ncisco Malta, Victorino Mon· 
tciro e H amem (lo C:.wva.llw. 

O Sr. Presidt•nt.e - Está. finda a. 
leitura do expediente . 

O Sr. Alf"1•cdo '\~ar•ela-Pcço tL 
pala vt•a . 

O S1•. P1•esldente- Tcm a pu.lavra 
o nohro Deputado. 

Chegado á porta da Camara, a passos t•api~ 
dos afastou-se do grupo de populares que o 
ugmt1·d;~va. Em frente á. repaeticão do l!:s
tatistica, porém, teve c .. nhocimento que se 
pal'petl•at·u mais uma <trbitrn.T'ieuade policial 
pH!o ~implus facto de um populu.r tor levan
tado um viva á sua pessoa . Acudiu em defoza 
cl:.t v ietim:l. o arra.ncou-u. das mãos d~ auto
ridall.o u.rbitraria. 

A despeito do seus conselhos, um numeroso 
gt•upo acompanhou-o até o sou jornal. Ahi 
OXlllicou <iue· a. sua attituda na. P dele
gacia policial, onde sa dera o ca.so, era um 
exemplo de roa.c~~fi.o coutra o arbitrio. 
Recolheu-~ e á sua reeidencia. onde foi avi· 

sa.do do quo o Sl', Pinto ele Andt·ade fora. 
pre!'"o e espanca,lo. 

Não hesitou em correr em auxilio desse 
ci<.lmlão. Dil'igiu-so 8. policia onde, depois de 
rapidas palavras com o 1 • d ttegado, enca
minhou-~e p<m.t. o ga,binoto do chot'e que, com 
ges·tos asLabanados, violentos, dis.se que o 
orador estava abttsando da.s sufl!l immuni-
dades pat'lamentat·cs. · 

Quom abusa. é · n, policiá, prcmdcnuo íllo .. 
galmente, J'e11 lícou. Oppoz-so ti. uma. bru~ 
ta.lida.do dos seus janizaros. 

Depois de uma tmoa de palavras, o Sr. 
Cardoso de Castro mandou que se rctiras!:le.· 
Insolente, ·responde-lho. « Est!l preso em 
tla.gt•ante po1· desacato á minha a.utoridado>), 
Lli-:se o chefe do policia.. 
De~cato ê pt·ourbr-se um representante 

da. Nação, retorquiu o ol'ador. 
A pô:~ esto dialogo fiaou detido até ás 7 

horas cht nJite. clopois do se recusar a tomal' 
pll.l'te numa fu.rça quo a. inca.p..t.cida.d.c do 
chefe rio policia engendt·ou. 

Diz qnc esteve preso porque fol'am iecha
das tullas aS })Ol'tm; uaq uclla. l'Opa.rtir::.ão O 
oa. :::~da priucipal cstovo guardado po1· sol· 
d<.ulos llc b<~yonetu.s calu.da.s . 

Afinal depois ue JULiito batel'cm no tele
phono foi solto o rcpt•esentanto do Riu 
uraodo do Sul. 

Não se sente aggra.vado, po1·que ta.ntll 
quanto em si cabia., re~alvou a sua. dignidade 
c cordgiu, na devida. fórma, o in!lolente que 
dost•espaitavn a ma.gostatlo da. funcção qne 
reprosonta. va. 

A o.ggravadu. é a Cama.l'11, 
Antes de concluir, o orador communica. á. 

Mmla. e:stal' informado de quá a policia jt\ 
tt•atou do assa.l1.n·iar inúl viduos, com os qua.es 
pretende prepal'<u' a.s ga.lerias que cónvêm 
á situaçã l•. 

o Sr. ~lfredo V areia- uiz 
que toda. a. Camara ouviu o seú diSCUl'SO da. 
:;essão anterior, cuja gravidado e cuja calma, 
não podem ser negttdas. T~rminado ollo, 
a.peZ'.lr úas mu.nifcstaçõc'3 da galeria, demo
rou-se na Casa o tempo sufficlente a que se 
dispersasse a multidão qnc egtacion:~v::t nas 
proximi<.la.des do ediftcio. 

o !!!it•. Presidente - Põde ser ou 
niio exacto o que informa:ram ao nobre 
Deputado; mas devo dccla.rar a S. E:x. q~e a· 
Mesa. ó a respon:mvel peJa ordem nesta Casa. 
o a man te1•ú.. · 
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~--------------~-------------------------------------------------
A Mesa. não solicitou cousa. t~lgumn. .•. 
0 SR. ALFREDO VAREúA- Não l'6Spoo

sabilisei a Mesa. 
O Srt. PREBtPI>NTE-••• o não con.~cmtil•:L 

a.bsolutamonto, manifestações pró ou contrtt 
quem quel•quo:saja. (JluUo bem.) 

O Sr. Ollveill•n, Figueil•e(lo
peço a palavra. pclu. or1lem. 

O Sn.. PnEsnmN'm - Tem n. pt~hw:t 1)01<1 
ordem o nobre Deputado . · 

O §a·. Oliveira .li'ign.t.~h·~do 
(pela onlem) -Sr. Pro:;i!lcmtc, .ac:lt:w,l•l- $0 m1 
ante-sala o St• . ALelardo Mcllu, quo foi hon
tem reaoutwcido Depntllclo, pnco a V. Ex:. 
qnc o fa.ça intJ'O(fnzir no recinto, afim de 
}lrcstar o compt•omi~so regimcn tal. 

o SI". Presidente C!mvitla. os Srs. 
Ro c 4° Sccro~al'ios a irem roce bel' o St•. Abe· 
lardo Mdlo, o qual, sendo iotroduzhlo no 
recinto, pt•esta. junto <L Mes:t o compromisso 
regimental. 

O Sr. Ca,•'iH!!huto do Na8ci~ 
Inent.o (mouimenlo de cttlençüo} di1. que 
a Camara acaba. de ouvir a narração. l~ita 
por um dos seus membros,~~~ factos hontcm 
succedidos com S, Ex., nesta C<lpit<d, c bom 
assim a objurgatoria dirigida pelo mesmo 
Deputado contra a policia., qualit!cad<L por 
S. Ex. de assassina.. 

Oll acontecimentos snccedcm-se . Qu:tntlo 
os homens publicas são chn.mados a. tlizer ou 
dccidit• sobre elles, <~mnpre quo não so e.'l· 
qucça.m o.s antccedontos submcttidos á. sua 
nprccin.ção, p~tl'lt quo, com ospil'ito dei~l)l'O· 
veuidG, calma. o ROgllt'8.lW<~. s0 po.>>:un aJICl'· 
cebor bem ú.a t<itua~.ão soiJI'c a qual ~>e tccm 
de pt•nnunciat', c nunea doLtern ptll'tu1·bar u 
seu julgamento pela paü.ão, má cons::J!fteh·r~ 
sempre, que arrn.sta muitas -vezes a movi
mentosjrrC>ftectidos, fót'3. dos habitos do cul· 
tura c educação. 

A Camara ouviu hontem a oração do no
bre Doputado. c.n•aç5.o a. que, embora, mm r~s· 
tranheza do alguns, dGix:ou de oJl'crccer im
mcdir~oia cont1·adicto., para. pvdcr vel-o. I'Opro
duzída, lel·n. e med1tar, 

Não costuma. osc1·evcr os discursos quo tem 
de pt•ormucia.r, nem siq ucr traz hoje as suas 
idêa.s coortlena.das paN uma. e'Xpo~1ção. !te
leve, portanto, a Camara as falhas do fôrma 
e fundo 1;110 posstL encontrai' naquillo que 
-vae dizer, om cumprimento do sen devo1' da 
orgão du. maioria a de repr•esentante da. 
Naçà.Q, para. só te1• em vista. a ,justica, a ve
racidado, a. legítimi.da.do dos c.onceitos que 
houver de oxterna.l'. 

Não acompanha. o nobre Deputado na pri· 
moü•a. par~e do seu díscurso. A sua J>U.Ia.vra 

para a.nto a. fa.milia. üo h1mrado Daputn.do 
como doa.nta do Ulll st~.ntm~rio. 

A segunda. parte do dbcUI'SO do S. Ex •. 
longamente documaxiiRdi.l., tovo po1• fim de.:. 
mcmstt•:u• as apprehaosões rlo quo a. sua nhua 
so achou sempl'O possuída, ao me<titar uos 
a.contccimuntos quo se toem ues(lobrodo na 
v igencln. llo rngm1on t'Hpublicaoo. 

Ncst.n. parto, S. l~x. não fez mnis quo con · 
fit•mnt' coneeHo~ r. oxpPossõc~ elo orador, 
mnittidos desta. tl'il .un:~., em o n.nno pa.ssa.<lo, 
qnanclo tovo <ln tlcbater a m·itict\ clo nobr!\ 
Deputado. 

Couhcco S. gx. lH\ mn il.o tompo ; .!!OllliH'o o 
cncontl'OH corno OSJIÍ J'ito t omu.llo do~;s:~ con· 
vicc;iio de quo twlo neste p:tiz esta. v a ;i hei r a 
do a.bysmo, e quo só r~dtav:t um homem do 
dncil!~O para. fazm• rnir l\01' tot't't\ o ad.ifieio 
politico actmü c lovaníal' nmtt ontra Repu
blica. tnelltot'. 

Hoj~. S. E~. nfí.o appella mais :par<~ uma 
RcpubJicn. malilct', :.ppell:~ pnra. um retro· 
cesso, a.ppolla para a volta. do um re~imcn, 
do q mtl- a.tíit•m:t o omtiot• como l'opnblicano 
-os t•cpublic ;nos não jlodcm nom devem 
ter sand :~do~. 

Nã.o 6 o momento dr npontar os cr1•os do 
rcgimcn pa,s,;ado. AfJlrm:t, l)Ol'OID, quo quacs· 
q ttoJ· q no tenham sillo o:) erl'Ds do regi mcn 
republicano, qua.usqucr que t enham sido os 
diM ama.rgm·m.los que ·a Pa.~ria. tenhtl pas
sado sob a, H.epublic<t, u.lllt•ma- o o faz C()D· 
v~ncida.menta-que no ~Gl'l'eno industl'ia.!, 
nconomico, mora.!, ostn r cgimon não fica. a. 
dm•cl' nn .. la. ao que "[)a~sou . 

Ahí ost..'l.o os melhol'amontos ma.teriaes em· 
pt•eltentlirlos pelo Govct•nu actua.l, cur:l.ndo 
dos dcsti nos dnstn. c:tpi tal, (1 uo ó o est.;\lào pol' 
OIHlo sa mo,le o pNgteas.J elo p.1.iz. Os factos 
tll.la.ui mais clvclucnt.amenta quo a sua. pala.· 
vra e que a do nobre Deputado. 

Relcnclo1 hontcm, o honr:tdo represontanto 
do Rio Orando ca.rtu.ll, caoriptas em annos 
n.nturioros, a diversos proc01'CS do 1~arti~o 
rio-grandense, o fez tào somente no wtu1to 
do mostrar que as nuvens quo turl.la!ll a sua 
visão não slí.o um fn.cto do momento, ma.s 
vêm t!o traz, que em appollos auccessivos aos 
amigos políticos, S, gx., quo via tudo por est<J 
p1•it:ma negro, procnl':t"ll: convencer aos pro· 
cci·cs da Ropublici.l. no Rw Grande; qua tudo 
estava. perdido, qua et•a prcch:o quo a repre· 
st>ntu.Qào do ~lorwsu EsttLdo tomasse uma at· 
titudc onct'giCa e decisiva paro. sQ.lvat• o re
gimen politico flrmado a lá de Noyembro . 

Não ponsn.vam a.'Ssim os ropr~sent[l,ntes do 
n.io Gz·ando na.quolla. o}>uca ; nao pen~a..v~m 
assim aquelles a (lUem S . Ex. se dlrlglU, 
pot•qne elles foram s tn·dos ás sull.il oxh()I'· 
to.ções. d 

Isto nã.o pt•ova quo o nobre Depu?' () 
fosse incohoronto . S. Ex. afflrma.lloJu o 
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êtue affirmava. hontom, com uma. dilferença, 
apeni.LS, do que o nobre Oeptita.do acooso
lliava, maa se conformava. com o :-;enth• da 
grande massa do partido e elos a.migoil quo 
nõ.o viam as cousa,;; polo mesm? pri!lma 
nogro de S. l~x., a.t6 (!11:1 um dia quehrou 
0~!18. solidariedade, ~~pozu.1· do su hgí.~tít·om os 
mesmos motivos, c atirou-se á acção po
lítica que a Ca.ma.1•a. conhece. 

Não 6 o nobre Deputado íncohcrente, o 
não consta. quo S. Ex. de incoberencia fusso
aoousado. 

Aluda o a.nno pl.ssado, dizia que tudo Al
tava. perdido, quo o paiz e,;ta.va. sobro uma 
mina., que havia um enorme ras~illw c que 
só í"c~.ltava um homem decidido pa.rl~ a.tea.t• u 
fogo. Disso ainda s. I<~x. que a.indn. nâ•J 
estava coa vuncido dtL occaslão dn atc.Jl-u ..• 

Cbeg;u•i:t acaso o momento 1lc s. gx:. lm·
nar-se o homem do>s;~ si t.na(·ão, o homtlm 
capa.z do atear o mst.ilho ~ 

A accão do nolwn Dnpntn,!lo é, pol'ventur.,, 
a resultanta doss:~ idéa precoacabida. !-

Si a attitutl.o dn S. J~K. ~ logica., logic:J. 
t~mbcm IOOl'á. a daquolles quo, fie:s ao rc
glmcn, dentro do l'educto do. . Constituição. 
:prest!giando o poder comtltuido, HO oppaem 
11 acçao do nob1•o Deputado. 

S. Ex. combate com armas desigu11.cs. 
Assim é que, no sen jornal do ltojc, leu o 
orador a noticia d(! uma conferencia hontnm, 
:t noite, com o Sr." Presidente da RcpuiJJlcn., 
na qual SB assentára. llojo não havci·ia sessão. 

A veruado, porém. 11 oíltí.t: na cunJ'çrencia 
nio se cogitnn a.hsoluta.ment!l de tn.l, CJHlO 
a nossa. prnsenca o est;i. dcmon~tt'I11Hlo. 

Resta. um per iodo ele uma. das ca.rtas do 
n~bro Deput;ulo :t que devo c mtestaçã.o, pro
otsamonte a.quelb em que S. Ex. acceuttla 
uma obset•var;ão do m·;~rlol' do qu~. em dado 
D;lOmenLo J?Oiitico da. Repnblica, o sou par· 
ttdo, no R.to Grande do Sul, se ia ent'ra.quo-
ccndo por discordia.~ . ~ 

ConfcBSa tet•alimoutadoapp t•chensõe.c; sobre 
a_ sorte do seu pa.rtidtJ; attesta as divergen
cias qu!l surgiram em va.ria.s localidades. 
Chegou mesmo a oxterna.l-:ts a Julio tio Ca.~
tilhos, que neste~ factos via. a. pnja.nça. elo 
lla.rtido, · solfrcndo a. plathora., o p:.>rtanto 
mais furte do que nunca. 

Neullum mysr.ori::l fuz disto: ao seu pt'.~O· 
teado chefe, ti.'> nobt•e Doputl.tdo, como ~~ 
outros collcgas, assim );O manifcs tou. 

Passará agora a.· occnpar-se dn. parto uo 
di~:~curso de S. Ex., em quo foz g1•avissimas 
accltsações á. policia do Districto Fedm·a.I. 

Cumpre lembt•ar quo, ao cumeça.r, pon
derou á Camat•a.- estes fa.ctos prcci~am ser 
enca.radus em fa.ce dos seus :mtecoclentes. 

O m•a.dor está infot•mado de fonte official 
d.e _que ordnns tormimtntes foram dadas á po· 
hct:.t. de consentir toqa.s as manifestações de 

apreço :t.o nobre Deputado, como ta.mbam de 
pruhibir ma.oifes~tçõe.s aontrP.l"ias á. ordem 
publica.. Ainda mais : i1 pesao:.~. que foi detida 
oa occa.sião om quo d11.va vivas a S. Ex., 
usou, em plena. praça., dosta. oxpt•eRsl'io: 
« Morea. ! :tbaixo este g-overno tle miscria.s! • 

Aerodi t.:l. o orador que ainda habita. mos 
uma. cidado civiliSllb, um pa.iz policiado. 

Si é permitf,Mo ao c id tLdib sahir á. rua com 
tacs manifestações. haverá.. porventura., 
mais seguranria intli vidttal nesta. terra. 1 

Esse individuo. a. qnE~m o omdol' a.liá~ não 
conlwce, foi detido, e para logo entrou o 
nobrl} Depu~;~uo em acçã:o, praticando um 
crime inMila.nç;tvel, fH'ovi':lto no Codigo 
Penal. 

J•; s. K\. JútJ o JW~<.t: em :-;eu jornal con· 
fcs~:l. (11tn o tu•t•ancon do potle t• rl n snus do· 
tcntorP-~>, cnmo no d i::cnt•.~,, qnJ h·1 potwo 
p1•oforiu d~cl.:.rou q utl 1Ioil t:L rn:wnil':t se ti
nua. oppo3t.O ao aroitdo d<~ polici:\, 

Ainda. bom. cxc.l;\m·t o OJ','l.t{or. qne vive
mos em pJ.iz civilhn.do e polici .d0, c o nobre 
Daputa.do não é tribunal de ju.:~tiça. para. do
cidil' si as prisões sito lega.e:J ou illoga.es e 
antepor sua autoridade á da.quelle.:~ a quom a 
lei confi..,u fl. mis3ão ele V•>la.r pela orJom 
pnhlic:~.. 

\:,u•ta.mentP. nào l'l c:~ t.:t a funccií.o <lo.3 mcm· 
uros do Congr<!sso Naciona l. -

A swL convicção, p0rhnto, é quo S. Ex. 
pt·aticou um d.ollcto dotlnido em1ei ; pro
cedeu como um n.gi tado:L' pcl'igoso. Pel'igvso 
porque, iov0stítlo ele s w1s iJUmuuiJades, póda 
agit:tt• o llJ vo atú á l'CIJJ. UJ.o, ficando in· 
hngivcl. 

S. I~x. nlí.o fez ol.n•J. de conSJl'Va.doi',clesaca.
La.rrdo 11 mais a.ltv. autorida.do policial do seu 
pa.iz !JU3, si chCg.)U a. diZCl' 1L S. Ex: .-Eslá 
pre>o-vcritioou immoditata.mrmte que e~:or· 
ui ta.ra e toroou logo sJm o [feito u.quollu. 
ot•dem ill~gal, maodanJo a.pi)uas que Hil la· 
v1•a.ss0 autu do desacato. · · 

I~to !! o (Ltl~ co~sta. do. imprensa. e o qae 
sa.be tot.la. a cida.de. 

A questão h.'l. ue SCl' alf~ctâ .á Camara i 
cntã.o,tlo po;so de tod os os clomontos do con
vicção, podot•á. dccidü· com sab.;doi'ia. 

Antes disso serei. julg.tt' por decl:\rações 
va:(as e possoaes, o que não é regular. 

Um dilemma, entretanto, está. se imponllo 
u. todos os espirito_,: ou o Poder Legislativo 
resL<>te, dentro da sua. posição de c<>nsorva.· 
dor. á obt•a. demolidora do nobre Depu
tado, ou deixa.t·{~ S. Ex:. com os seus pro· 
cessas l'evoluciona.rios tomat• conta das ruas, 
do Parla.montJ e a.ttl da, suprema magistra.
tul'il. do paiz. 
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Si assim for, nã.o o fará S. Ex.., fique certo. 
sem o~ .pr~testos rio ora.dor e dos homens 
serios que a.ma.m a. Republica. (liJuito bem; 
muito bem. Pr.r.lmas 11as uo.lerias • O orado~· 
é vivamente felic-::tado • • ) 

O Sr. President.e (fazendo soar os 
tym.panos)-Attençã.o ! ,lá. declarei quo não 
admitto ma.nifestaçõe.<~ das galerias. 

os ... AH"redo Varela-Pcço a 
palavra. 

o Sr. Presidente- Estâ. finda. a 
bom do expediente e, segundo o Regimento, 
não póde sei.' pro rogada. 

O Sa. ALFREDo VARE:LA.-V. E:x:. com
prebende que uma. questão destas não póde 
licar adiada, e neste caso peço a palavra 
para uma. explicação pessoJ.l. 

0 SR, PRESIDENTE-Uma. vez que jJ. está 
esgotada. :t ordem do dia. c findo o expe
diente, oadlt mai~ haventlo u. Lt·a.t~I·, llou a. 
palavra ao r; ··h,..:_ Deputado, para. uma expli
cação pessoal. 

O Sr. AU"re<lo Varela ob
serva que o nobre tea(ün· da. maioria. começou 
a sua. oração a.lludindo ~antecedentes e con
sequentes do episodiu. 

Consinta a Cama1•a. que comece tambem 
alludindo a elles. 

No anuo passado, quando começou a sua 
agitnçlí.o patriotica, lhe revelou uma auto· 
ridade destituída. que recebera. ordem dh·ecta 
do Sr. Cardo.3o de Castro para aproveitar-se 
do tumulto. provocado pelos proprios agentes 
de segurança., para uma aggre~são '!.o Depu. 
tndo pelo Rio Gran.le do Sul. 

Ante-hontem, á. meia noute, foi procm·ado 
por pessoa muito conhecida em sua redacção, 
e, na sua ausencia, lhe deixon uma. carta. em 
que denuncia.va o proposito em que estava a 
policia de uproveitu.r o ensejo da seu dis· 
curso pll.l'a. um attentndo. 

IDfelízmonle a carta nã'.o lho chegou a 
t(}mpo ás mãos. 

Eis os antecedentes prindpa.es da. questão. 
Va.e a gera referir-se á parte do discurso do 

S. Ex:. em que âlludiu aos documentos quo o 
orMor leu ã. Camara. p :~ra provar a coho· 
r :mcia de Bua vida politica.. 

Não foi cousa. inopportuna : então re
lembrou á Ca.mara que aqui so a,ttribuia a. 
um ba.ix:o des peito a gen~sis da sua. actual 
<>onducta. política. 

Cumpria-lhe. pois, documontar-s() suffl.ci-
cotcmente e foi o que fez. · 

Na critlc~ ao seu discurso, accentúa s.Ex. 
que era. antigo veso do orador ropetir que a 
ltepublioa. E!stava perdida, a ou.minho de um 
n.bysmo ine'Vítavel. 

11~m carta. ll.O eminente Dt•. Julio t.le Cas
tilhos já ftzora. o commentaril> deste ponto. 

O juizo de S. Ex., l>ortrl.nto, lho era conhe
cido •. 

Collige S. Ex .• do contexto do SBU discurso. 
4l.UC o orador pensa em tomar a (liantoira 
doss& movimonto que ha 10 a.nnos, t alvez, 
VBm se n. volumamlo, para. colher os resulta.· 
J.os da victoria. 

Lamenta. que S. Ex. não houvessolldo o 
seu discurso, pois é o primeiro a. reconhecGr e 
proclamar a sua incompotoncia. pa.ra uma 
obra desta na.turoza. 

Pensará, porventura, o nobra leade1·quc, si 
o orador nutrisso a. convicção do poder olm· 
mal' a si mm. situação como esta e guia.t• a. 
Pa.t1•ia. aos grandes <lostinos quo olla. mor~. 
h:~. muito já não teria. tomado cst;J, glor iosa 
inicia ti v a ? 

Mas, no afan de cobril• a accão ma.leftca. do 
Governo, o seu nobre pa.tL•icio chega a. insí
mnu· tliW, após o sou discurso de honLem, u 
orado1· pt~.rccü.J, volt..1.r-so para o passado n fa· 
cíliht• tn.lvcz o advento da monarchia.. 

:"l'ã.o c o orador ctue facilit<•. mas sim, o Go
vcl·no tonos os dia.s e, para que não dizer ? 
sinão tambcm este prop1·io Congresso, 

São os orros accumnlados h a. 14. ano os que 
transfor•ma.ram a alma do pa.iz, a. ponto do rc· 
publicanos que jamais so bandearam, como o 
ot•ador, SG vorom om uma situação ditncilima. 

A Rcpublicn. que sonhara absolutamento 
não é <t quo a.hi está. Si nã.o ~~. tom o dil•eíto 
do se desintcrossa1' pela so!'te della.. 

Um facto bastará. para pôr em contrasto 
dous regimens. No passado houve abusos, 
mas as victimas u:t. pmpotencia podiam fazm· 
chegar os sous clamores ao conhecimento do 
monarcha, e si, o abuso não era punido, não 
pas.<Ja.va p~lo menos som G protesto do lm· 
pera.rlor. 

E a.gora em um regimon de opinião V Retrl· 
buinrlo, narra o orador, depois de longa. au
soncia. do Oattete, uma. vi~ita. que lhl} m1-n· 
dá.ra. fazer o Dr. C;lmpos Sallc~, em conversa. 
com S. Ex. teve occas ião de fazel' justiça ao 
seu Governo pelo respeito que sumpro con
sagrou á liberdade espiritual. Escolho ossa 
Governo, a qu~ fez justiça, para. conft>onta.r 
com <\ monarcbm. 

Dttrante os quatro annos rlo Governo Cam
pos Salles, em que sa disse v que se quiz com 
plena. liberdade, o povo não tove meio pa-ra. 
so fazer ouvir pelo Chefe do Estado! !':ste 
facto só basta, como disse, para demonstrat• 
quo é irrisorlo julgar-se qu~ essa Repu
blica 6 domocratiea. Ao contrario, esta. Re· 
publica aproveita. apenas a. meia. du~ia, e u 
povo não tem por quem se faça ouv1r. 

Fazendo inteira justiça ao pasS<l.do c. ao 
presente, espera que lhe seja feíta. just1ça, 
a.tte:udendo-so â declaração que fez om 13 de 
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uutul.n·o de fidellda.ue aos }n•incipio8 pelos 
quaes sempre se batou. A diiferooça que 
ha. ontre o republimwu de hootcm o o 
de hoje, é quQ llontem morreria pel:.~. Repu
úlica c hoje considora.1•lu. u.s .~ua:; rui nas como 
fructos fa.ta.es dos desatinos (JUII a dhsol vem. 

(T1·ava-se debute entre o o1·ado1' c ns S1·s . 
Barbo:;a Lima, Soa,·es dos Santos e JJ1a1·çal 
Escobm· e O'lltros, que }ledem a palavra. O 
Sr. Pt·esídente 1·eclama: attençOo.) 

O ot•adol' declara. quo não preparou a tem· 
pestacle quo se doson·Jadoiou. Com o que 
disse sobre o pouco do legalidade qucj;í, l10u· 
vo nc:stc pa.iz c a at•lJitrarimlado que ahi CSL<~. 
se disponsn. elo l'ospon•hw ao to:pico d.o dis
enrso do ilht~tt•c lccultJr, < ~Hil'tn<~Lho da rmpc
riorid:~d o t!nstn. H i r.uarifío ~ohrc a (~nl,iga, in
.ru~l.t·i~Aol, ocuttomlr~a. 11 moralmoul,n cun:>irlo
r:ul~t. 

Quau Lo :t 1'L'1MfUOZ::l. 1lu p:n•l.iLlo a. qrro llCJ'ttm
ceu o o. quesu rof\wiu, mn.ntom o que uisso, 
.Porquanto o pt•opl'io lCl"lel' o conílr~ou. mas 
dcola.ra. quo não o fez por ter dese.JO de en
fL'il.ilUCcnr :\situação polític:L tl<> sen gst;tclo. 

Quanto :1.1) ponto lin:d do di!>ctn•so elo S. l~x., 
comoçtt doclilr:tndo <11w ,jú. dn,\s vozes sr. <lcs· 
illndiu rio sua. mngnauimidadc: a, prtmoil'a. 
q11a.nclo lho fez um a,pp:!llo .sobre qnu~lã.o de 
moralidade poHtica ; a segunda hoje, com a 
sua attHudc uo c;tso que a.).(ita a Cama.r•~· 

Não se considct';\ afr•on tél.do, já o d.isse ; 
ali·ontado e~tit o P1\r~amcnto orn su:1 pessoa. 
Amanhã esta dos;Lpparccorll e flcarú, sómcnto 
a mage,'itarie do I'orter Lcgislat.iYu offcnU.ida 
som (le~aggra v o :vor um repl'csen Lan te do 
Poder Ex~cuti\'0, 

A ordom do dia hoje não foi rliscutída ; 
e na, hora. do expediente o Sl'_ Deputado 
Varei:~ pediu a. palàvra, sexuindo-se o Sr. 
Ca.ssi:mo <lo Nu.seimen to . 

O St>. Ueputu.do Alft•edo Var. ~la pediu úe 
novo a pa.l<4YJ'a., Oeclarai então a. S. Ex. que 
jil. ostu, va esgotada a hora do expediente o 
S. Ex_ pediu a palavru. para uma explicação 
pessoal. 

Não duvidei em dal-a, considerando que · n. 
sessão, tendo comocado ás 12 horas c 15 mi
nu-tos:, e tendo-se esgotado dentro do cul't') 
Pl'ar.o a ordom do dia., não havia. incouve
niontc om so apl'ovoit;~r o tomrJO, }>ara. a 
t.ol'mint~.ção do ineidentú. 

I~ i~ n. t•a.zão por fJUO dei a pala. n·:~, )ntra 
uma nxplic:tt;ào po;;so;J.l, no St·. Depu ia• lo "\l· 
f't'odo Vu.l'ol:L, Ct •Jll t) it d lJU, :lgOPa, p a l':t o 
1'1111~mo fim, tW ~~·. 8o:n'IJ:JLlOfl ~n.nfrL•.'I-

O tJr. 8ot"u·es dos Saut.o!i:ó(") 
(pa1·a uma C3Jfilicr:çao pc$socd)-SL'. Presi
dente, ouvi a daclaL·a.ç.'i:o feita aind;.~ ha. 
potteo J>Olo oratlor quo me procedeu nn. t1•i~ 
!uma.: ~. Ex. 1Jisse q1w se sontia sú nnst.a 
rn~into . 

C:ompl'OhL'nrlo, Sl'. PrJsidento, C[tW, t endo 
<lc sn.linntl\l' essa. ~ttitudc do nobre Depu
tu.do. me sinto. contrariaJo, vindo manifes· 
tar-mo :tdvcrsario do companhoiro, em cuja 
orion ta.ção sinceramente acredito. 

Queixe-se S. Ji:x .- a me p -:1•dee a ft•a.n
qu i ~Zíl. dest1l dcchração, porque nfw vae 
ncll:t nnnhnmu, otfensa. ao caractor do 
oolll'c Deputado- queixe-se da. rcvh·ll- . 
volt:~. que acaba do fazer sou osptrlto, 
pronunciando-se hoje om uma Ct\mal'a. ropu· 
blicanll. oom uma verdadei ra. n.dhcsã.o ao pas· 
,:;n.rlo. 

O Sn .. AJ,FR~Do VAH!i:M-Oh!. •• Registre 
a minha admiração, t:lr. tacbygra.pho. 

O SR. SoAitk:S nos SANTOS- A' admiração 
de S. Ex. se antepõe a opinião ela Ct~m<Jra., 
que ouviu as expressões de que ao serviu 
ainda ha poucv o nobre Depu&a.do. S. Ex. 
disse, com uma simplicitlade admira.vol, que 
desgo.>toso deste t•egimen olha.v~\ pa!'a. o pas· 
sado. illa; pat•a. que passado~ 

Pa.ra o passa.do republica.no, na. fórmn. 
cuostituidt, palo csta.tu to do Rio Orando do 

O Sr. Soaa"es <lo~':! Sautos podo Sul 'I Niio. S. 1~:<. se volta pcn·a. o pa~mdo do 
a palavra para uma. oxplicu.ção pessoal. impm•io, onuo, aliás, vô os el'ros Huccessivos 

Disõutindo :L lognlid:.ulc do sous a.dos, IJtlCl' 
tomando u1u ciu.~dão, quer inJo l'CCli.t.IDU.l' 
pela líhordade de uuh·o, amuos illogalmcutc 
presog, o oradm· uas1n seus argumentos em 
artigo., !lo Colligo Pen1LI, o logitirua iL :ma 
n.ttitude pcra.nte o clwlh du [lolic}a, tendo a 
nota.t• rrue n. nada do quo di.,so itttnndcu u 
illustl'e lea,lr:1· pa.l'a chegar a consiuoral-o 
incurso em crimn. S. Ex. não ouviu o OI'<Ldor 
e condemoou-o ; pois IJOJ11, o omdoe dis
pensa, suas immuni<.lade.Y pal·Ianwntaros o 
sujeito ao pt•ocesilo, demon~Gl'u,t•á a iuopcia. 
da policia. (ilfuilo b,;m; mu·i!o bem.) 

dos miuístcwius, e bebo lá as iospiraçõao:~ de 
o St·. 1-"t•el!!iclente- Antes do d<n· sou itleal. 

a palavra. ao nobre Dcput<Ldo, Jcvo uma. 0 S~t. ALPRFJDO v .mELA _Como assim? ! 
oxplica.ção 1L Camat'<t. o R,egiment.o declnru. filW, ,111auc1o hu.leis Ett rue declarei fiel ao meu programm~t. 
annuas na ordem do dia, o e;<;;pediente 1mssa O Sn. SOARES DOS SANTos- Mostrando o 
para o fim; declara tamucm que as sessões que c;·a. o passado da mona.I•chia, e não o p:tS· 
principütrão ao meio·dia. c dural'ão quati•o - -----
fOras. (' .1 E ·-".; ;·.;;,,·,o ~s: ... f ·J i roYiBt o pelo orador: 
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sa.do republic<~nv, S. Ex. 1.t·ouxe-me n. cotl· 
viccão de que cs1aYt\ or·rada a suit ol'ienf.ação 
de republicanu propag-amli~t<~ da Republic:~. 
S. Ex. foi buscaL· na mona.I·chia tulltJ q u:LU to 
considera. como um P~IS:>ado hom·oso JIU.l'& o 
DOSEO paiz. 

Si S. Ex. via nm;sG rogimG;l alguma cous,.t 
q11e já nã.u encontl'n., ll"t'que então Ol'U ropu
bJicano 1 

O SR. ALFR~no VARI~r.A.-Dli licença. :para 
tt 1•esposta ? 

O Sn.. SOAltl·:~ vos SANTos-S. Ex:. n. t mn. 

O SR. ALVRH:I>o VA w·:r.A.- Em n:ttln. isso 
c•;>tUlH'omottc a lidclhh!k aos m c tlS pl.'inci· 
Jllt)S . 

o Sn.. SoAn.Rs D<)S SA:-.~Tos- o qu.} qnct• 
ontã.o o nollro DC!lll~il.dn '{Si ~ - Ex., :L• I nm 
vez de procur·:tt• exemplo.; no pa.::.~:tdo r opn
blicaao, pt•ol'cre o pMJ ;.vlo da. monn.t·chia, \l ue 
o achn. cheio de glorias, nü.o é SIOCC I'O qrra.ndo 
nllude a princípios rcpiiblic:tnos . 

Ou S. Ex. a,ppclla. uoicamcnto para. os ho
mens~ o nobrll D~p11tn.do far, unicament.e 
(tUostão de homnn.-J c nfir> do 1Jl'íu ciJJio~ , c 
parece não ~m1w m:~is :1. tlcpublica ... 

O Sn. ALFmmo VAREÍ.t\ <lã um n.pa.réo. 

O Sn.. SDARES nos SANTos-... pJrqno si co
nhece os er1•os de hoje e de hontom, si di1. que 
os ministerios Ol'ra..vam, e pot• isto qual'in. a 
fórma republic<tn;t. (n.pm·tes), pot' isso mo:;mo 
deveria, longe de propa.nu· elementos de p~r
turba.ção da ot•dem, de qno S. Ex :!e Jiz 
hoje um fo.ctot•, deveria., dentro dos meios 
ma1'c"dos pulo. Constituição, ser um n.n<t· 
Jyata nesta t :tt3(1, üos m·r·os do pass:~ .. Jo c tLo 
presente, mus ~ompre republica.uo. 

O Sn.. ALFR~:no VAt\,Er ..... -lsto ê ti:ll) como 
um n.tt cnta.do. 

0 SR. SOARES DOS SANros-EuLfio, O noure 
Depuhtlo encl)ntl'al'ia. aqui o:; elementos que 
hu,je lhe fogem e, em vez de dizot· ~liJ.C3tu.nt 
so~inho nest~ rociuto, tal vez puJesid';.o oncon· 
tru.1• companheil·os, que hoje nã.o pôdcm con
correr com a sua orionta.ç.:'iiJ. 

Depois, Sr. Pre~ideuto. o que poderei 
dizel' da sinceriJado das ptthtVra.s com quo 
o nob1•e Doptü;~.du tom a,ppall;~do p;u·a e~se 
passado do coa~~rucçã.o ropubHca.na do Rio 
Grantle, si S. gx., mt ollr<\ de regeneraçã.u, 
que diz osta1· f:tzendo, não procm'<.l.l' mo.iolar 
as suas idéas o os sous actos pelo nosso pro
grammn. ; si, ao contra.l'io, o~tâ. procut•ando 
~t·m ~l' o. sua. reconstrucção em outras bases ; 
sr na2 se sa.be o quo quot' S . l.';x., pois diz 
que nu.o procura razer a monarchia. 

Eu declaro, Sr. Presidente, doa.nto das in
certezas «.presantadas pelo nobr·e Deputado, 
declaro que não acredito que S. Ex. sej:t nm 

Vol, li · 

conspiL'a.uor ; mas si o fosso; então tanto 
mellwr pa.ra n6::l, PJl'que teríamos as nossa 
posições dBfinidas. 
E~ta. b:LOcada. tudo quer pela RepubUoa 

esta bancada, e individualmente ca.da m~ 
dvs seus momhros, tuclo fa.t•á pela Re
pub!.ca. 

Nã.o me iutimid:tm, portanto, nom a 
Cl'Hica., nem os argumentos aprosanta.dos 
pelo nobre Deputado. Quando S. Ex.. passar 
<lo 'tcrl'Cno d<t prvpagand:.: para o tios factoll, 
nos oucontrará., ol:l all.vm'l)iHios de amanhã., 
corno fomo.:> os companlwü·o~ de llontem, fa
zendo tudo 1 ela p;ltria r epublicana, organi
zada por nós oULJ'O.:> c dign t~ da. evolu~o do 
l 880 . (Llfrlilo bem). 

01·. Pl'C·irlento, •tuando cntl•oi neste l'C
ciuto o onvi a. c~posiçií.o feit<t pelo mou 
hom'tHlu compo.nllciro de roprcsonta.çilo, a 
p1•upo.~:lto do CfUf} so passou hontam nesta 
ca.piLl\l, senti quo S. ~x.. tivosso ·dircito a. 
u1ua l'OP:J.l'a.çio, tio longo lo vo o mou amor 
nos princípios con;;titucionaos ..• 

O ~R. H:uwosA LmA- Muito hem. 

o SR.. SoARES noil SANTos-..• compen· 
tli .::Hlos nu. c:l.l'ta do ~i de fovcroiro ; o, si ó 
vcru<tdc, Sr. Presidente, como acredito que 
seja, porque acl'edito na pala na honrada <lo 
no h t•e D llp'U tt~do ... 

O SR. ALFREDO VAu.t;;r,.\.- Muito agra
decido. 

O S~t. SoAnl':l9 nos SANTos- .. . si é ver
da.de quo S. E1:. solft·on r.ssa. violencia., como 
amigo do Gove1:no, Iovado pelo Mpirito con· 
sorradot· que tem :;cmpre constif;ui.do n. rocta. 
tl:} minllit con•luct;t poli tica, espero do 
V. 8x. os meios indispcnsa.vcia c nccessa.rtos 
para. que sa faça real o lll'lncipio do que o 
Pofler Legislativo com o Exocutivo são 
ha.J•monicus, ma.s ao mcsiUo tempo i ndepoa
dentos. 

I~' a<Jsim quo compt•ehendo a Republica. · 
Tenho dito. 
(Muito bem ; muito bom. O o.,.ador e com

p1·imentatlo pot· wtl'ios 8rs. Doputados.) 

O §r .. , l~arbo~a Lima (Llfovim6nfo 
de attençrTo). -Sr Presi<leatr.'l, antes do mo· 
tivu.r as dívorgencias que mu induziram a 
interromper o djscurso do meu oobre amigo, 
cujo nome declino sem1lre com prazer. o 
digno Deputado Alfrcdu V;u•eln., a.n&OS do 
de~Jobl'<l.l' a.s l'azões sobrn ouo a.ssentQ o meu 
espil•ito, no mefhor de sua.s convlcçõell, que 
reputo immuta.vois o pela.s quae& tenho o 
desgosto rlo verillcar que divirjo profunda
mente do meu ca.l'o a.m1go, eu quero fazer
não ao amigo, não ao Deputado individun.l· 
manto a.panta.tlo Msto momento, ma.! ao ro· 
presantanto do Poder Legislatívo- eu quero 

ljO 
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fazor a,quella. justiça. a. que tem direito, quero berrima. dn todos os actos, quaesquer, deste 
rccJama.r do Poder da Republica aquolla como rle qna.lquei' outro Governo. 
reparação sem a. qual já agoi-a a Cama.ra dos Interrompi, conjlincta.mcnte com o meu 
Depu~os não póde fica.l' . .. (Bravos , Pal- digno amigo, De!JUtado por Pernambuco, o 
mas no recit~to e nas galerias. O Sr. Presi· Sr. Bricio Filho, a oração q_uo produziu o 
det~tc reclama attet~çüa). meu honrado amigo o Sr. Cassiano do Nasci· 

Quero dizer u.o Governo da Republica, ao monto, para., em momento que me parecesse 
qual dedico o mais sincero como o mais dcs- :ua.do, Msevet•ar om np:wte, como agora 
interessado apoio, que nada lhe p6de ficar p1·ocm·o demonstrar· em discurso, a minha. 
melhor do que dar este solemno testemunho formal. por pequena, por humilde que seja., 
de seu amor aos princípios cardeaes pelos a minha formal condemnação a.o a.tteotado
quaes se norteia a constttuição da Republica que importa que tivasso durado duas horas, 
e do seu zelo por essa. tolorancia, incontes· ou menos que fosse! (apoiados), praticado 
tavelmente ameaçada- eUa, a melhor. a ]lO r um representao te do Poder Executivo 
mais fnlgento do todas as vü•tudes pGlas contra. um membi'O desta Casa .. 
quaos se póde dlPigir um regiroen essJncial· Colhido em tlagmntc delicto de uma das 
mente l'Opublicn.no. (.Huilo bem.) ftgut•as clasfli'lcadas no Codigo Pena.L como 

Que importa que ·Lanhamos, nós outros, crimo inafian(,'.t.vel a. prisão do Deputado, 
aqui, c os nossos corrcligionarios, quantos ne· se preciso momento, é um mandamento 
sejam, fóra daqui, as mais pl'ofundas di ver- da lei: nã.o h11milha a. nenhum de nós outros, 
gencia.s, os mais ina.pagavois dissentimcntos não diminue no quer quo seja a. ma.gestade do 
quanto á orwntação püJitlc:t :ulopta.llu. polo Podm· Legislativo, não vem minguar por 
nosso amigo, certamente aboberado nn.s mes- fúrnm alguma a liberdade das nosso.s voU
mas fontes crystu.linas · a quo o seu pa.trio· ções, n. scg-ura.nça. dilt lipha de conducta quo 
tismo foi sempre pedi!• inspimção; que im· nos tenhamos traçado. . . 
porLa, digo, que tenhamos estas divorgencias Fõra dahi, não .-j urn erro, é um crime. 
e estes dissentimentos, para serem trazidos Erro de uma. autoritlade .:_ quo deve melhor 
em momrmto de tamanha delicadozn. na nossa do quo ninguom conhecer a lei, que ha. de 
vida politica., como um argumento, t>inào a.pplical-a a. todos os ilMta.otes e a todos os 
explicítl.meoio for mulado, ao menoa impli- roomcntoil - erro dessa autoridade, pondo 
citamente manifestado, como nmtL esfnrl'a- mãos inRensatas-sobro um representaotA da 
pada desculpa. a este attontado quo acabn. do nação, do Podor Publico~ Nã.o ~; é crime. 
ser praticado contra. a independcncia do (tlpoiados.) · 
Poder Legislativo 1 ! (Muito bem.) A-& consequonchv immediat.as, . para. os 

O Sn. ALFREDo VARJH,A- Pcrfoitarnonto; ~YOJ><;S quo e?xcrgam moia. duzia ded do
é collocar o, questão no seu vcrdadoil•o tm·· Cim~tl os em to1 no de sua per.il.lnalldade e uas 
reno uuz1us de segundos de tempo em torno do 

• momento historico em que vtvem, para 
O Sn. B.Anno9A LIMA.- SBnhor«?s, é 1>re-! esses, as coosequenci:~s do facto podum ficar 

ciso que nós todos tenhamos a cortez!t- e é 1 reduzidas ao que ha. do vulgaríssimo no oo
mnito mais necessario quo cada nm de nó:J, ticiario das folhas ·roriodicas ; mas pa.r" o 
só, isolado, nã.o na. una.nimi .. ,ade desta Ca- ·facto em si, para a possibilidade admittida. 
ma.l'a, tenha t!l.l certeza- é pPeciso> quo te· pelo nosso assentimento tacito, pelo nosso 
nhamos a absoluta. sogura.nça. de que po· descaso no zelo das nossas preroga.tivas su· 
dt>mos, sem o mínimo pel'igo para. a noss:-Ja. premas (apoiv.dr;s, mflito bem), peln. nossa. in· 
liberdado, levar o escalpello da critica a dlfferonça, por não ter agiJo comp amigos 
mais inclemente o llo mllis impln.cavcl ao Go· do Governo, indo leva~lhe os conselhos de 
verno, cujo mo1bor titulo á ostimn. publica que ollo tantas vezes cal'llCe, qua.ndo quor 
é precisamente não temer osto csca.Jpello ! ter om torno do si amigos que não os incon
(Muito bem.) dicionaes-para estes o opisodio a.berra. de 

Não queiramos conscntil• que pn.reça., todas as Jioçõoo juritJicamcote consagr-adas 
siquer, que, at~ sem a suspRnsão das garan· (apoiados)no osta.tuto que ú a melhor gara.n· 
tias eonstitucic nacs, um membl'o do Pvdcr tia da Rcpublica.! (Mttito bem.) 
Legislativo pos8ao ser, por uma hora, por Pcior do que isso: pótle dar a.cror que ha. 
um mtnuto que seja., privado da sua Jibcr- nas altas re.giões da administração supi>ema 
dade de locom()(}ão, tolhido na sua liberdade do paiz, no que eu, a.l!soJut.a.mento, sincera
pessoal e acaso constrangido, coagido na mcnto o digo, não oroio- alguem que tenha. 
linha de conducta qua se tenha. traçado para iute1•esse em amordaçar a palavra. claogo
exercel' aqui o seu papel de L>gislador, de re- t•osa do Deputo.do pelo Rio Grande do Sul, 
presentante da Nação, nu que elle tem de que clama contra. o rcgimcn, que clama con
mais util e de mais ioouudo para as insGituí· tra os homens quo o praticam, que clama 
çõef!II'epublicanas, que vem a ser critica. li· contt·a. a situação a quo servimos, nós outros, 
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bonest.a.men!ie (muito bem); .cla~oros qu~ só can~ •. do qu~l eu já. uma. voz disse nos estos 
exigem da. noss..1. parte a. audteoma. comedtda, da. mmha. tHncel'ida.d~. que er;~ com'l 0 do 
a. t..,lera.oci:~. republicana, a seguranç~\ ab5o· apo::;to~o Paulo, qua dizia. que ainda, qua.ndo 
luta do~ raciocinios cerebra.es, qne não se um anJ~ descesse dos c~os t 1·azcndv·lhe um 
arrccaia.m de sor posto~ em evidencia. novo lwa.ngelho, elle continuo.riu. a. pro«o.t• 

Pelo nos:so 'luerido amigo, hoje tiio dcs· aquellc pnlo q ua.l sen,pt•e se bateu. (.lll~illl 
crente oeste rcgímen, par:\ o qual eu peço, bem.) 
para o qua.l ou ctnero, para. o qual 011 cxot•o . F.n ~ã.v qu<wo crm• que a. Cam!l.ra. fa~~:t acto 
da Cama ·a. doi Dept~tu.LI.os totla. a.quella. la.t·· ,te a.poto f1·uctucso, tecundo e ulil, n.lcva.n~ 
gueza de daba.t.e, pa.ra quo nós hajamos do ta_da.mc~tc republicano, ao Gov1wno da Ropu. 
ter a. felicidade de o defender (bm"os; muito Lhe:.~, &I ollo consentir, um minuto quo st>ja., 
IJem)... em ficar de braços cruzado~. indiffm•ento e 

o sn. BRICIO Fn.uo - v. gx, colloca.-se :tpa.thico deanto desse episoilio doploPabilis-
nobrementc. suno, em quo sr. viu envolvido o noRSo igual, 

o no8w par, nos ta. roprosentaçi'io naciona I, 
e~ ~tua nós p~c~isamos de ser in tangi veis, 
na:J por pl'JStJgros cst,·eitarncnto pcsso:les, 
~as pela magostaile da funcção, pelos po· 

O Sn.. lhR.IlOSA Ll~IA - ••• 011 pr.:><'isa.va 
dizol' ao Governo a. que dou o mou sincero 
o dosinteres:,~alo apJio, ... 

0 Sn. AT.Frmno V ARBLA 
mo.~t1•aodo quanto •í nobre. 

\ 7 1. t.. t'!gos que ella accarrct:t. {illuito bem.} 
- • 1.X. (l!l iL 

11:star a.o lado do Govomo, clortmdm·-lh r. 
tolos tN actcs, l'RLar• pas~h':~moo&n enlHni· o. Sn. BAn.nosA. LIMA - ••• cplt~ olle pro- ad t · 1 -1 · 

ci~:J. do provillcncif~r no sentido de que " · 0 en 1' 0 os qno :tFH:un po o Si l:llcto 0 
Govet·no. nada di~so traz o mín imo ri~co 

nquella. CJ.loira. honra(la. pelo digno amigo, p \N ;t inviol;~bili·bdc da. po~ssoa. do rllpre· 
tenha aos olhos lla J.l~pulação in~eira. deste 8011 t: nte ela Nuçã.o ; nns. o~ta.r oxorcendo, 
paiz as P1'oporçõot~ d.o wn ba.lu \rte inex.pu· quo importa. si com maii un inenus rliscriçli.o, 
gnavol, do qua.l não se o aPr•a.nque, P:J.l'a que imp:>l'ta ~i com maioJ· ou nH.mor acri
quc elle do lá. posso. oxeJ•cm• libei·rimam tnte rnonia, que valo dizm·-se com mais ou menos 
aqnolla critica a. q 11e se P1'opoz. imp,~tuos:Ja.tlo, osbl' oxorcuud.; um;t critica. 

l~u ([evía. ao Oovemo-lt !quem apoio ho- · 1 1 d bl" 
ncsta.monte~osta alllrmação dos meus senti- savem a rmp a.ca v o as po~soa~ pu was ('In 
JD'3otos que não podem compot•tar vacilla- IH!! regimon do bom puu!ico. (A])Ofados.) 
çõe:~, em momento llistorico nenhum da Esse é qno é o unico pílrigo que o lcgillltl.· 
minh:~. vid ~ politicil, do que é preciso quo dot• de 1íl)_ o~ os povos cnHos tom oncontt•ado 
uem ao me no~ pat·u~a. qu J se a.nd:.t. rcstlu· pa.ra. o nxcrclcio 11;~ uolicada. mis~ao de rc
rando o edital do che!~ da P1.1licla. Coelho prc.>cutanto da Na.~·lio . 
Bastos, no antigo rcgimcn; que nós não nos Sim. Hoje ·~!l"<L JIOl'll'lC fui cnvoh·ido 0111 

parecemos cJm case regimcn; que si 0 abJ· uma al'l'ila.r:n.; amanha .sOl'á porque (c. o ca~o 
limos é po1·que q_nel'lamvs um muito meiiM'; ~~ conhecido dos no.ssos ann~ws lcgisl;Ltivos) 
quo dar «viva.s», que dat• «m"rra.~» e imprc- fui :t : ~cus:ttll) 1la p1•n.t.ina de nm n.cto dn r idoso 
cações quo sóem brotar tios b.bíos ardorosos ele moralidade tlomo~t!ca , anvolvitlo em um 
da. populaça. que iudo Uto é uma cara. li- pcocesso do tlcllvl'amootJ ; e.utlm. esta im· 
bardado que o rogime.n republicano t~m que ffi'lDSa. ta.rrarJ. das sul.!tilmm.s policiaos póJe 
zelar; que mais gL'<J.Vc, mais cscnt'il., nMis vil', om mã.;.~s inrxpct·tas. a pretexto do g;~
negra. ê n. noit3 em qua immigirmos, si a rantit· a ord.,m, :1bJ.fa.!-a. cJmu om um tm·re· 
pretexto da gesto.ç ',o, quo vive oas entra· moto, sa.cu.lil-a. nos seus alicJl'ces, (!UO ou~ra 
nhns da populaça.. dlagnosticaua pol' essa cousa. não sã.o sinã.o a. pleUJ po:!BC das garan· 
gt·itaria., nós furmos cerce1r a libor,lado os· f.ías consiitucionat:s ... 
pirituaJ, nas 1mas manifestações as ma.is gt•os- Assim, quando quc1• o Poder J•)wcutívo nii.o 
s~iras, com medo do futuros actos de agg1·o~- tomasso p1•ovidooda.s p ara. desa.ggrava.P a. 
S<t:> m:l.tot•i:J.I p1•a.ticados contra o regimrm. ,·eprosonta.ção naaion:tl dosso delicto pra-

Nós, os republica.nos, nã.o quoramos a ca· ~icatlo pelo chofe .te policia, ou aproen. 
misol<l. do furça pat':l os nossos ;vlrer.slrios. tai•ia um roquot·imento para. que ~ Ca.m~t·a. 
(Jiui!o bem.) houvesao do ox:pre.ssamonLe se pt·onunct<W 

Ib~:.~-:me p:Lt'a..-quo o morw.rchista. o fmuis (muito bom} pcdinilo informaçõos a.o Oovor
Pt·eatiglOso o o mais at'dGnte.possa ter em cada oo, st «J ve1·da(lo : Jo, gi na. vigenoiu. das 
praç~ desta ciuJLde, em cad;~ recanto deste so::;sõcs do CongrcssJ fL>i prei'o um Depu .. 
Ht•a.ztl, uma. tl'ihuna b~m alta, para. pt·egar tado ; 2o, si pl'eso ou detido,-pa.ra ir ao em
aos nossos concidadã.os aquelle crel\1 a. que l}ontro dess..'t linguagom amphibologic ~- que 
nós. opporemos, da tribuna gara.ntitla. e só anda. pot• a.hi muito emprOJada-o fvt em 
a~tm digna, inexpugna.vet. como ou quero, tl:l.grantc de m•ime inali;trlçavnl, nos termos 
o l!:vaogolbo das nossu convicções l'JpubU·do ar~. 20 d.~ GJ.rHi~:r iy .tJ ; =~ ·. qut e S!le 
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crimo ; 4°, ~i não tenrlo sido preso em fl3.· do regulador a pl'oposito, si não rogula a 
grantc, em crime inatla.nça,vel, om que n.rti sua Tclocidado, si não joga com esse appa.
go da lei se b<tseou a. autoridade para o de- rclho admiravcl. sGgundo as lei11 que presi· 
tct• pot• um minuto qflo fosse 1 dh·am á sun. confecção, condcrona o appa-

E o Govm·no da. U.Ct)U!J!ica., a quem faço relho, maldiz das leis da mccaoíca, põo-n'as 
a justiça de c1·cr que zela t:t.nto o exercício da em duvida, pódc-se voltar nostalglco para 
Constituição, comu nós outros, ou nos res- o chL<u> do carro tio bois q ua anda. pelas 
pondcrú, que o Onputa:.lo foi preso em fi<~.- la.Jeirase caftls.~es? I (Apoiados~ muito bem.) 
granr.o dil•cto por ct'imo inafla.nçavel,nos ter· O imperador ora. o regimen . Tornao os 
mos do !Ll't •• 20 d::t. Constitui<;ão, ou que, tentlo impot•adoro!i quo so succedessem c compa
sido p1•eso fórcL destes unir:os termos,r1ue tor- rao·us aos presidentes qne se sncccdessem o 
na.va.m legal a. acçã.o du. autoridade, cs~a. au- nem as~im deste p:u'<\llclo }lJIIeria. resulta1· 
tol'id<J.dc h<.tvcn rlv pot· isto u.gido fóra. dos ter- :~ condemnac:\o ou a. ap[:rova.•;ão dos regi· 
mos (l;t loi c oxorbiti.Lllo, acab:~.v;~ tlo :;;or mons respectivo~. 
punid=.~ como punid<t!l sóom SOl', nas demo- o S!~. ALmimA V AnELA- Nem ou tirei 
cracia.s quo so r cspeit:tm, IL" autoridades (11111 osso. conclusão. 
claudi cam. ( .lhtito bem .) O SR. BARDOS.\ Lnu.-Foi bom, foi clo-

Ü!'a, poi~; tonlw Jll'n~t:~d•J :í,s ftJncçõos de mnnte, foi SJ.bio, li>i provido o. Pedro, o ul
quu se tlf.!HC n]tcu!w, com l.:t.ma.nha g:L~harJhl timo . 1•} quem nos r,a.rao_tc que o sc~iam ?S 
o meu d1g-no am1 go ;ts homen:\gcns slncct•;ts sous succcssOt'CS? St o n:to iosscm, st pratt
do m 11 u l'CSllcit.o ~w.,;tcmn.tico e cfficieote. eas3om e.~~es t.aos actos que levam o mcn 
(apoil!dos) o tcstmnnnho tio alguom <IUO não honrado amigo a la.vrar a condcmna.ção do 
so confot·mn. corn a apathilt do umtt tLGti~ude rcgimen a q•Je servimos, osses t.'\cs al.tcnta.
silcucios<~, em c<wo tã.o gmvo qun.nto este. do:~ seriam praticados pot• um gove•·no pcr
(PattSl!) . potuo, á sombra. d:J. transmissão heroditnria, 

Passo agora. a. entrar na justiflcativn. das sem va lvulns de ospecie alguma. 
miuhas profuo.,las divergoncias em rola.çiio Clcmontc qna fo~so~ que tosse ~a.bio, ver
da. conrlucttt poli tic;:t do meu digno amigo . rladei ro estadista. quo nos ftzcssc lembrar os 
(Pausa prolongada) . Alfredo da. Inglaterra, os Henrictue IV, nem 

Qua,uttt vez. St•. PrfsidGn~e. tcnllo desta assim nós podel·ia.mos c:1nta.r as excellcncias 
tribun<\ comb1Li<lo netos do adminisü·ação, do regimeo po!Hico a. que sorviam esses 
{tttn.nta vez GJoho da•.lo dt~qui a pt·ova irre- homous cxccpcionaes, para conJemnar as 
fra.gavcl do meu sontimon to, if<L'3 minlw.s va.otagcns desse out1·o rcgimen, capaz de pro
divei•gonci:.ts i t·t•ednet,h·ci~ em t'e!a.çã.o a duzi r , uma. voz por outl"a., um Ct'Omvell, um 
proj eeéos de lei. amp1rn.rlos pelo prt~stigio Washington . e, porque não dizel-o amargn
das rijcommondações offici:ws. tidos comn rado de sauJades ~-um Julio !le Castilhos. 
qnostões fochad:~s ?- ( Rl"fLvi .fsimo ; mrtilo bem. ) 

Nilo poucas voze9 toaho mo oppo:;to a. Como ou quiz,'ra que o meu honrado a.mígo 
~ctos des~c~ ta.cs e por tu.l fõrma. vi reputados se lcmbr.\sso de que o regimeo republicano 
como pcr•igosos pu.J'<l 11s pl't>pl'ia.s instituições ha de pt·oduzir, de suas cntra.nha.s ftlcunda~. 
republicanas. no :~lvorecet· dos t empos, tantos e tantos es-

Vezes outr·as o mou at•tlor tom sido ta.- tadtst •ts de que foi est!Liã.o sublime, padrão 
manho quo tamlmm já tenhcnmdado matt·i- de no&Sa. saudade eterna., esse 1uerido Julio 
culado no grupo dos perturbadores da paz do Castilhos! (iJJuilo bem.) 
collec~iva. c d:.t Ol'dcm publica. : mas, pot· Não mo volto para o regimen pa.~~ si
mu.is p rofundos quo ha.j ~1.m ~dd(l e~sos m eus oão para, l'ec;.~rda.odo lições quo andei be
dis~entimentos d.:.L ncçi\o do poder publico, bando nos ensinameni:os da historia da. po' 
neste l'ecioto, no desdobramento das noss:~.s tica. de todos os tPmpos e do todos os p:>vos, 
funcçõcs constitnciona.o~. cvmo na. eclosão seotit·-me satisfeito por aquella partícula. de 
do;i acto3 administrativos, por mais euet•gicos t•csponsa.bi!idado quo acaso eu h~a. tido 
quo hajam sido o frc.1uon tes esse::~ pronuncia- na elimina.;-.ão etel'na de!>Be regimen do sólo 
men,os, nun-:a. dosel'i da Ropublica., que t!U: nossa. Pu.tria, (m11ito bem), sinã.o porque 
aindu. se está olabora.ndo, c quo não é uma mo ha.j't de recorda.1· que, republicano, ropre
Minerva quo houvesse bt•otado da. cabeç:~o do senta.ntu do heroico Rio 01"ande, eu sou ao 
um Jupiter e tct·no, o.rma.d'.l. do ponto em mesmo tempo, u m t\is fragile o mais ob
branco, immuta.vel o não susceptível do scuro dos soldadas (mutcos nao apoiudtJs). que 
desvios . . . não terá. a. mínima hcsi~o ao indagar 

Acaso aquelle artis~a. a. quem so entrega. oudo está a. ba ••t•icada. na qua.l se dão tiros 
uma. maravilha da industtoia moderna., po9to eontra a monm•chia. (Muito bem.) 
sobre a plata.forma de uma. locomotiva., si E, si a monn.r~hia fosse um rei de oo.sorna. 
nã.o a. cstud.:L, si não 1he conhece a cstructut'tl., ampamdo em uma. prínceza. be:~.ta.. regimen 
M, coollCC~ndo-a, despreza·a ; lli nrí.o tt·a.va. em que a. a.ctividado industria• da. no~ Pa-
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iria ficasse assoberbada p~la. prolif!lra.ção lia. 
soldadesca, de par com o tumuUear da. Pí\· 
drolb.Wa (riso), ida mos buscar em S. Vicente 
de Fóra, OSSJ Dúvo GiJ dos desterros dos 
bispos e da questio dos Qt,cbra·Kilo .~, pa.ra. o 
mon~"r em uma a.z9mola., como a. dizer-lhe : 
c Vlode salva.t• o regimen ruonarchico, des
virtuado por um principo que não está. á a.l· 
tura. dello !•1 

Enião, porque tivemos-c cu contesto quo 
~ivcssemos tí.Jo, um mvn:u·cba. que o meu 
nubl'o a.mig~> aponta. agora. como modelo 
muitA> do set• ei~do .•• 

O Sn~ ALFmmo VARl:LA-Deantc dos OS· 
\a.distas rep11blicanos, ~m dur ida. 

O SR. lt.\kDOSA. Lnu. - Qua.os f Flori;; no 
ou Julio da C&st.ill.tos 1 (.ll"ito bem. Applausos) 

o S.a. Jh.•·nEDO VARELA-V. Bx. collocao 
debato em uma. altura. exeopcional, na aaura. 
em que deviam fica.r totlog os debates desta 
Casa.; e en tenho a ousadi;L de dizot• que ac
eeito a discussão nessa te1•reno. 

O Sa. BARBOSA Luu.-Pert.lu~mo o meu 
nobre amigo; ou não ma alçei aos p~ra.mos 
em que se libra.m as aguias, a fitar o sol das 
melhores cogitações palitica.s; cu pairo na 
modes~ a.tmosphel\1, em que fiz a minha cdu· 
ca.ção política. o me recordo de qne esta. car. 
lilba tbeorica está hoje do cór no meu coro
bro, como um credo que aprendi a reZi.tr 
junto ao que•·itlo Julio do Castilhos. (.lluito 
bem.) 

Quando eu não Liveo:sc ruvtivos inte llc· 
ctua.es, teria os pondol'es a mot.ivos, toriu. o 
cora.çã.o, que me propelliria fatalmente para 
l'SS9 nort.o, hoje tmnsforma.do na cstrella. 
polar quo fulge no céo, pam, ondo se art•ou· 
bou o quori<Jo Julio de Castilbog. (Muito 
bem.) 

E11 dizia. <tue me não tenho a.rro1)C11lido 
ainda nos dias em quo busco, com o m~· 
xímo do imparciali latltJ de que sou ausco 
ptircl, n~zet• u cotejo entre a a.dministracãu 
e a. administração, eu tt•e o regime o e o 
•·egimen, entre os homens quo servir<ttn a 
um e os homens quo set•vira.m a outro; nã.o 
tunlu) mo a.rt·epenJiuo de haver colla.horado 
na abolição da 1•ealez~. 

Esse mona.rcha -quo não 6 o regimen, por
quo l'Q.;t/Lurar a. mona.rchi:t não é fazer vol· 
h.r D. Poúro II, rosta.m•a.r a mona.rchia é 
uma. avontw•a. na. qua.l, em voz do um Pl'O
sidento mão po1· quatt•o annos. se póde 
son:rer um prinoipo ruim pela vida. tnicl~a.
&~ae mon~·cha., que se não resuscita, é um 
homom pulllico. 

Não me volto para. a. sua. personalidade 
com a.m~rgor; tambom não a encaro ~olll 
sympa.thias oxagger<ldas • 

. Recordo-me sempt•o-ca.tholico quo o fuJ, 
e ansiilto mais hoje pola. convicção quo lla
,.CtnO$ pa.rtillm.dó---lle que osso moua.t•chu., 

-
tzpo de voltn.iriano, sceptico, fct·iu o cora· 
ça.o de patriotrt.a bra.ziloiros no que olles 
teem de ma.iB c.lro e pr<-.ticou o peiot• dol:l 
attentado5 quo um governo c iviliza.,lo Jl6do 
praticar, cuca,rccrí~JHlu, po1• cn.us"' lltts ~uM 
coovicçÕC3S, dous bispo.i que pugnaV<IlU llOla. 
exactidiio 1•igorosa da. sua !'é. 

E V, Ex., meu digno amigo, (re{e•·il1do·sc 
ao s,.. Al{reclo V ar ela) acabou de rocordt\r 
quo a Jih(l!'dadc espiritual 6 o maiot· de 
tl.ldos os quilates polos qua.os so pMe afot•ir 
da. cxccllenci~ tie um rog-imen. 

O Sn.. ALFn.EDo VAnEt.A-t..:u nlio di:;so quo 
fosse melhor ... 

O Sn.. BAnnosA LmA- Mas cútej:t, pa.l'a. 
rcputal·o mellwt•, o cu e,tuu <tponta,nLlo, nosso 
pt·ctonso sol, ma.cui;:ts quo o f<lZ~m mais a.p:~,. 
~aúo planéta. do quo rutilaut~ astl'o quo nos 
a.cva Hluminar. (Jluilo bem.) · 

Não mo proponho, Sr. Pt•esidoof.o, a fa.ZOL' 
0 OX<'ffiO l'Ot!'OSplJCti VO do qull r.Ji a l'llO~ 
oat·cbia entre nós. Ello an ,lou snntlo lh ito 
pelos mclllorcs servidores dcs:;u monarcha, 
bojo apor.taJ.o como o protutypo do osta
distu. ; c cada um dellcs, os homens os mais 
prccln.ros, os mo.is sobt·io~ Jl'L po.In.vr<\, 0::1 
mais commlídus no sentit·. o condcmoal'í.Llll; 
o um;t o muita vez, t·r.fcl'intlo·sc a alguma 
cousa de podre que pair;tv:t nas a.ltura.'3 nas 
quacs não se podia. sor m inist1·o dutts ' '(lZC:', 
tiVCt'<Wl paríl. o cxcrcicio úest:~ i'uncção i\ Ox· 
pJ•essã..o qno um dos saudosos i.les8a rogimon 
quiz n.vilt:1ntmnont.e :Lpplirmr a. nil!:l ontt·ns
a do 1<tcato do Pll.CtJ . (Muito bmn.) 

Andou pol' ahi a. pl'eoccup:u.;lin do Doutor 
de Louva.to, do estadista d&S col!cc~'ões mi
nera.logica.s, que ma.is sP. lll'eoccupa v a corn 
os caracteres dist inetivos da galena ll da. 
lllanda do quo com os intcressm; intlus· 
tl'iaes e nconomicos da no:lsa Patrh\; a.n· 
clou esse litct·a.to·móL' a. qnct·m· impôr. pola. 
preoccup~v;ão de ag1·adat· ao Iost.i tuto o 
á. Academia. de i''ra.uça., a qnct•cr impôr 
pelil.S a.t•mas, pelo horrivel regimon do colle· 
te de couro aos nossos desvoutm•;vlos pa.tri· 
cios tlo norte o systoma da peso:l e moilil.las, 
instHuindo a. guort·~~ civil dcuvmlmLtln -
queb1't!•hilos, }>a·r~~ quo os pubt•cs matutos, u: 
couce de ::~.rmas, á. bo.l \, ~até n. c;LnhõC!S so 
convàncessem de quo l\ decima. millionesi· 
ma parto do moridiano torrosto é muito 
melhot• do que a. vara., o covaúo, ou a tooz:t ..• 
(~·íso,) ·· 

Não me pt·opoullo, n~~o hot'íL crn quo roo 
bato mais por esta reivindicação da ma.ges· 
tade das oos~as funcções, olfondid;L o(l. }>essoa. 
do hOni."ado Deputado pelo H.io G1·amle do 
Sul-nilo me pt•oponlw, repito~:~. ost:~ analys~. 

O deba.te hu. tia S.) da. t• aqut, fóra. daqtu, 
por honra do Govomo da. Ropul~lic<~, curo o 
maximo do tolol'aneia. c ga.1•antw. de t[liO a 
po.).-;ua. cW no.sl:io di"tiuc&o collog;L \t;~lll d!ô su.x 
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cercada, ma.is do que do todos quantos apoia.m 
o Governo. O doba.te ha. de so abrir e begU· 
ra.mcnte, em relaçii.o ao problema. politico, 
h a vemos de dcfrou tal-o ~om a. me..~ma. segu

. rança com quo um engonhciro defronta um 
prublcma do coostt·ucção, podendo garantir 
a solidez do um cdificto e affirrna.r que a sua. 
abobada n1io virá. ab:.tixo, pélrque a sua stru
ctura é bellissima. (Ap:.Jiados. Muito bem· 
muito bem. Palmas t'IO recinto . O o1·arlo1· J 
cumprimentado 11or muitos co/legas.) 

Vac a. imprimit· a seguinte 

N. 3 A-WU-1 

Redaq;cêo {i1wt do projr:cto n. 25t 11, de 1903, 
emewlado pelo Serwdo, declm·ando livre de 
quu.e;;que1· impostos da Unilto ou dos Es
tados e mtmícípios, a conta1· Úll úala da t»J

ccução clesta lei, o interotwso das mercado· 
~ices nacionaes ou cst1·an.qei1·as, quando ob· 
1~cto do comme1·cio dos lúlados entre si e 
com n nüt·f·Í•'Io Fedem!, e clci outm.~ t>rovi-
dencia.~ . 

(Vi<lo pro.iecl.o~ ns. :ítl, ole ~!lOO, 232 n 252 R, 
de i903, 329, de 1ft01 o 3, <l c IM4) 

O Congreilso Nacional dec1•eta: 

At•t, 1. 0 E' livre do quacsquer impoiltos dr... 
União ou dos Estadas e municlpios, a. contar 
da data da oxecuç.ão desta. lei, o intorcur~o 
das mercadorias nacionacs ou estrangeiras, 
quando objecto do commorcio dos Estados 
ootre l>i e coro o Districto Fcdet•al, quer pot• 

. via. maritima, q ucr por via. terrestre ou 
fluvial. 

Pa.t·agrapllo uu:co. Bxceptua.-se tlcs~u. dis· 
posição o imposto auturi:udo pelo art . !Jo 
n. 1 tb Consti tutç.ão FoJeral. ' 

Art. 2.• Salvo o tlj:,posto nu n7 ·1 o no !ii ;)u 
do art, v~ d<~ Consti tuíção Fedot•a.l, sú ê li
cito u.os Estados m;W.belecet' taxas ou tri
b~tos quo, sob qua.lqum• denominação, in
ctda.tn sobre os mm•codo1•ias estJ•ang<>iras ou 
sobre as naciooaes do pt•oducção de outro& 
Etitados, quando cont:orrerem as soguiutos 
condições: 

1 "",que urnas ou outras mercu.doda.:> já. con
stituia.m objccto d.:~ commcrcio intoroo do 
Estado e se achem, as~im, tocot•poradilS ao 
acorvo de suas prop1•ias t•iquezas; 

2 .. , quo as taxas ou tt•ilmto:~ e~tabelecidos 
!ncidam tamlJem, com a mais completa 
Jgualda.do, sobre a~ merca.Joriru; similares de 
producção do Estado. · 

At•t. 3. 0 As me1•cadorias (lstrangeira.s ou 
naciouaes que não ti vm•em similal'CS na pt•o: 
ducção do Esta.do, só poderão pot· eilte .:.e1• 

~1oxada.s ou tributadas. quan~lo coost.ítuirem 
objecto do commereio a retalho ou depois de 
veoJidas pelo importador. 

At·t. 4. 0 Os munieipiru. igualmente. !Õ 
podarão taxar ou tributar as mercadorias 
cst••a.ngeiras ou as na.cionaes, ttroduziclas por 
outros municípios do mesmo ou de dilfol'ente 
Estr1do. si, em relaç.'ío a cllcs. se verificarem 
tudas as condiçõe,; catabcJecidas paro os Es
tado-3, nos arts. 2• c 3° dcs\3. lei. 

Art." 5;• Compute aos juizes fcdora.os con· 
cCtlOt' maoclado de manu&o!nçio ou prohibi
\ot•io em fa.vot• do possaidor do mercadorias 
ostrangoil·as 011 n~cionae.~. que ror turbado 
ou ameaçado na. sua posse. oro coo:;equencia. 
do disp<Jsitivo d<L lei ~stadual ou municip.\l 
que el!tabcleç·l. impostai fót'a. da.s condiçõea 
da. prelKmto lei. 

. Art. 6, 0 Os mandados de que tmta o •~r
tJgo antecedente serão expedidos, den'ro do 
24_lloras da. apresentação dus requerimentos 
o Ultimados ao exaetor e <\0 r-uoccionario 
qu., tiver a. attríbuição de rcprcsont."l .. , em 
JUizo, o Estado on mnnicipio. 

A l' t.. 7. n Contra. esse:\ manda los sõ siio 
odmi.sslrcis os omba.rgos do fa.lsitl:v.lo do al· 
legado. 

Art. 8. 0 Os embargos a que so refere o 
m·tigo antce.cdentc dorem ser apresentadoa 
até tres dias Jcpois da intim:l.ÇaO do man
dado ao fuoccionario quG tiver a.ttribuiçiD 
de apresentat>, em juizo, o Estado on muni-· 
cípio, e, na falta. ou ausencia des89 funccio· 
no.rio até trell di 1s depoi3 da. intimação, ao 
cxac\or. Fóra. dos'5e prazo oã.o serão rece· 
bidos. 

.Al't. 0.° Findo o pr•azo do artigo a.ntooe
d~·ntc, com os embargos ou sem eHcs. serão 
os autos concluso.; ao juiz, que, dcoko de 
tres dJa:;, pronunciará. n. !lua senten•·a. con· 
firmando ou :lonullando o mamla.do. · . 

Art. 10. A seuteoça. coofiL·nu1.toria. pl•Odu
Zil'a todos os seus effoitog, que não suspeo
del·iio, aiQlla que o ESta.do ou o munlclpio 
proponha aC~;ão pot.itoria, perante a. jus\tça. 
ferloral, nos termo.s do a.t''· 00, Jottra. a, da. 
ConstiLuicão Fedoral, para. haver a impo•·· 
taocia. da. tua ou do imposto Impugnado. 

Al'L ll. A p1·esont.o loi entrarei. em ex· 
ecnçã.u em toda. n. União da. da.t.a. da expe
dição do respectivo regulru:nen~. 

Art. l2. R~vogam-sa a.s disposições em 
contrario. 

Sala. dag Commissões, 27 de maio de 100.j. 
-Domüzgos GHÚilt.trúes.- Walfredo Leo.l. 
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Vio ~ imprimit• os seguintes -:: 

N. 21- 19J4 

Emt:Jido.s do St1ttado ao JWojeclo n. 132 G, de 
1903, autoriJanda o Presidente da Rcpublica 
a rUJrgani::ar as E~colas de Aprendizes .Ma
rillhei,.os e Pratica de Tm·pedos e os corpos 
de marinheiros nacionaes e inferiores dv. 
armada e a cJ•ear e reg.,.lamentar as Escolas 
Prulicas de Arlükaria, de Foguistas e de 7'i
uwfteiros, 8ondodore!l c: Signaldros.; e danclo 
outras p1·ouidencias 

(Vide projecto n. 132 D, de l903, adtliti v o 
ao projecto n. i3.2 do mc~mo anuo) 

A' Commis...~ de Marinha. c Guerm foi 
presente a emenda. do Senado relativa ao 
projecto da. Camara. que autoriza. o Poder EJt· 
ecu\ivo a. .;la.t• nova. organização ás escola.s ue 
aprendizes artilheiros. 

A Commi.ssão. considerando quo a referida 
omenda. compulsa. igualmente os interesses 
da. marinha, pois quo as c~colas do apron· 
dizes marinheil'oo, quando bem organiZ~\das, 
podem prestar serviços ino~tímaveis, como 
meio de angariar pessoal idaneo para. o ser· 
viço da arma.da., é de parecer que e lia :pó de 
morecer a a.pprovação da Camara.. 

Sala. das sessões, 26 do maio do 1904.
Ait~es Barbosa, presidento.-Soa1·es dos Sem· 
los. relator. -Carlos Cavalca11H, vencido,
Olàvt.'ira YalladiW. - Rodolplw Paix,ro. 

Emewla do Senado ao proj~·:lQ 11. 13:2 G, rle 
1903, dot Cam~•n! dos Dept~lado:f 

Ao§ l" do a.d. L., 0LibstHu;~ l:ic pt}l\1 se
gttinte: 

§.0 A dar nova. ot·gani7,a,ç.1.o ás actua.es es
colas de aprendi7..ea marinheiros, inclusive a 
de Sergipe que fiB'\ resta.belecida., desenvol
vendo o ensino elomen ta1• e protlssion:.~:l om 
ordem a quo possam abastecer de pessoal 
idone~ a.s oompa.nhias de especialida.rles do 
corp() de marinheiros nacionaes, podendo, 
para. a a.cquisição de tudo quanto necessa.rio 
for a. asie fim, despender até · & quan.tta · de 
GOO:OOO$. abrindo o necessa.rio credit.o • .-

Senad.o Federa.!, 20 de fevereiro de l904.
.4.ffa'1lso .4.ugusto Moreú·a Penna>;-~J!Iésidente. 
Jo:.:kim d'O . Cuf•.md<t, 1° Sect•etaríl).-Hen• 
t·i!l«o! ',;a .SilrJI.! L'otJlü<ho, 2~ Sect•etario. 

l'>·ojccto n. 132 C, de 1903, da Cama1•a dos 
Deputados, autorizando o Presidente· da 
Republtca a rem·go.ni::o.1· as escolas d6 
oprcndi.:es ma,•inheit·os e pt·a~ica da tol"pe· 
dos e os corpos de marinheiros nacionaes e 
infe,·iores da annada e a crear e t·cgula
mentm· as escolas praticas de o;7·Wharia, de 
fogui.sta:cs e de timoneiros, sondadores e sí
gnalciros, e dando outras pro\lidencias 

(Vide o projecto n. 132 D, tlc f903, additivo 
ao pt•ojccto n. i32 uo mesmo anno) 

O Congress() Naciona.lresolvo: 

Art. Lo Fica o Governo autorizado: 
§ 1. o A- l"ct.luzir as escolas de a.pren• 

dizes mín•inlleiros a cinco, desenvolvendo o 
ensino elementar e profissional de modo qua 
ella.s :possam abastecer as companhias de 
especialidades do corpo de marinheiJOS na· 
ciollaes. 

§ 2. 0 A rever oe rogulamontos do co1•po de 
marinheiros naeionaes, das escolas de apren
dizes marinheiros c do corpo de inferiores 
da armada. 

§ 3. o A cron.r o regulamentar as seguintes 
escolas profissionaes, correndo a. dospeza. por 
conta das competentes verbas orça.menta· 
riaa: 

l. o. Escula. pratica de artilhàrla, para os 
2"1 tenentes que já tenham concluído o tempo 
de embarque e pn.t·a as praças que estiverem 
habilitadas á matricula. 

2."' Eooola. de foguitJtas, para. supprimento 
das respectivas companhias. 

3.:~. Escola do timoneiros, sondadores e si
gna.leims. 

4." A rever o regulamento da escola pra.· 
tica da torpedos, tornando-a, obriga.toria. 
pu·a. os 2°~ tenentes que já. t iverem sa.tis· 
toito o requisito do embarque. 

Art. 2. 0 Os dh·entores o pt•ofessorcs da_s 
escolas de artilharia, do foguistas e de ti• 
moneiros, sondadores e signaloiros terio 
vencimentoa iguaes aos dos funccioaarios de 
o:ttagorbs correspondentes da. eseola. pra.tiea. 
de torpedos. 

Art. 3." O tempo de serviço pa.ra. a. re
form" dos ofllctws inferiores da. a.rma.da. será. 
compu~do de confol'mida.de com os p~neí· 
pios geraes· ~~- -leg~slação militar em v~gor. 
flcando 'derogooos a-·seg1,1nda. ·par~ e o tlnal 
do a.rt . 6'7 do reRtüa~ento tJ,Ue ~b&.i'kou com o 
decreto n. 3.234, de 17 de· JDM'.Ço de lSW, 
e § 5<> do art. 33 do -que baixou com o do 
u.· 4.117; de 2g de maio de Hl02. 
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Art. 4.0 0:1 marinheiros nacionaes que· ao jutzo Federa.) para que fos3o intima.tlo o 
contarem mai~ de tros auuos do serviço, procurador so:~cional para. os efieitos de di
com oxemplat• cumportamento, t~rã.o direita reittl c pa1·a. allcgar elllbíl.rgos ao preca.torio 
a uma. gratifiea.c:i.o aduiciona.l col'l'cspon· quP.,Jnvm·ia serexp!dh.lo :w Go·: e1·no da União 
dente á rnotatlo d.J soldo, considerando·SO poclindo o pag.uncnto th quantia llo 
derogado o a· t. 1", n. 5, do decreto n. 478, 58:639$539. O prucut•.:t:lol' sccdona.l oppoz 
de 9 de dezembro de 1897. emb:~1·gos ir.frio!!en tes do jul;.r..tdo o nuUida.de 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em d<~ oxecução, cmha.rgos c!ue f:Jram processa· 
contrario. dos o t•emett.idos M Supl'emo Tdbunal, quo 

Cama.ra dos Depll t,Hloa, 12 de dozcmlJro de os dcspresou pelo accol'llio n. !J83, da 27 de 
1903.-F, do Paula O. Guím,n•c7es, P1•esi- fevereil'o d<>sto anuo. 
deata. -.Manoel de Alenca1• Ouimw·iie~·. I o Se Tendo IUS-~a.do em julgado o acl!ordão, o 
ct•eta.t•io.-Joaquim de r.. Pit·es Fer1·eim" autor, de aCCOl'do com o quo prccaitúa o 
4° Socrotario, sot•vindo de 2". <U't. 'li da 5"' pitrto do decreto n. 3.0B4, de 

5 do novembt•o de 1898, requereu a cxecn·:ão 
N. 22 - IOU-1 o o juit. tctloml, em 2i> de ab1·il <testo anno, 

Autoriza 0 J>odM· Executivo a abt·ir ao ,l!úzis- expedit1 o ]li'Ct.:atol'iu tiO :\Jini:)tOrio do In· 
tprio da Justiça e N c_11or;im; Inte1·ü,1·es 0 tcrior c Ju::;tiça, rerplisitantlo o pagamento 
m·eàito exlraoràinario de 58:886$6:39, em da. quantia do 5M:8<'6$1)30, soudo 5B:6:3fJ$..339 
ewecuçüo d 1: .~onlença passada em julgado, conl'ol'llW a. Meos:&.~e!U de ~ J.t.l :~go:;to do 
em fa~O}' do majo1• dn brigada policial Ltti:: 1!103 e 227$100 de custas accl'cscida.s nos 
da Oost?. Azovoclo em11argos á execução. 

to;m virtude do oxposto, tendo a Commissão 
Por mensa.gom de 3 de u.gosto de 1903, o verificado que foram e!lgol.ados todos os 1'8· 

81·. Preaídento da n.epuhlica solicita um cursos legaes pot• pa.l'te da. J..'azonda Nacional 
orcdito oxt.r·aoruina.l'io do 58:039$539, para pat\t a dcteza dos seus intel'•~s::ms e que está 
pa.ga.mcnto do. dill'ercnçn. de vcncimaotus o plena. meu tl' reconhecido o tlireHo do referi
intlemniza.çã.o de cust.as do pt·ocesso ao major i.lo offiàtl, propüu o :-;4'.guinto projecto da 
da brigada. JlOlícia.l Luiz da. Gosta Azcv(}(to. lo i. 

Este offle~al foi reformado pur decreto de 
24 de rna.io do 1804 c, não :;e conf.Jrmundo 
com osso acto, que ,julgou illegal n iuconsti· 
tucional. propoz, peraoto o juiz socr.iona.l tlo 
Districto Fct[Cl'a l; om 8 tio uovembro de l H97, 
uma acção ordinarit~ pa.ru. :uwulla.r o rore
I'ido docr•ato, l'Overtondo :t•; se1·viço activo e 
sendo po.go da. dill'ereuçLL de vencimentos 
desde a du.ta da r e teridu. reforma. 

O art. 271 do decreLo 11. l.2n3 A, de 10 do 
fevereiro de 18n, cum que bwixou o regula.· 
mento da brigaria policüd, cst:.thelece o se
guinte: 
~A roforina. rlos otnciaes e l>l'a.ças da b!•iga.da. 

policial sel'<í regulada. pela. legis ação do 
exercito que vigorar :~o taffilJO lia r·erorma.». 

A legislação do oxel'dto o::ltu.belcco os caso~ 
em qua a refm•mt~ so poda tlat• o em nenhum 
dclles jillg<l.Vu.-sc compt•ehcmiitto o :~Iludido 
officio.l. 

A S:tçâ.o foi juig~\da. JH;ocedonte c ~ juiz 
seéefono.l, por sentenc:o do 20 de maw de 
1901, annullou o decreto do reforma. e asse· 
gu1'o11 somente a.o autor o clireito aos venci
mentos ou á. di.Jl'eronça dos vcncii.IlenLoi> quo 
deixou"de rocobar desde a du.t·\de sua. reforma. 

O procurad(lr . seccional appollou dessa 
E~OiitEinçã para o Supr13mo T1•ibunal I.tedet•a.l e 
Clift;e.pelo accordão n. 747, de20 de dtnembro 
d& 1002, .à. .confirmou. 

Passado em julgado o a.ccord..'io, r1bteve ci 
oxequonte do Supremo Tribunal Fc1leral a. 
computeute ca.rttl. da senteuv<~. e a apl•esl3utou 

O Cung1•esso N<\.l:iona.l l'Q::Jol Vt}: 

A1•tig-o nnit!o. Fie:~ o PoJc1' ExACntivo n.u
lol'izn.tlo i.l. a.brit' :~.o i\linisterio da. JIL:)tiç;.L c 
Ne~ocios In tcriot•e:; o crcditv cxt.raordinario 
de 58 :686863!), em oxecut;ão tle :;cntonça pa.s· 
1:1aila em julga.do em ti.Lvur do roa.jor da. 
brigalli.L pJlicial Luiz th Cost:L :\.Levedo; re· 
vogadas as dlspmu;;ões em cJuh·<~oriu. · 

S11.lu. d<.Ls Commissõcs. 27 do maio de 1904. 
- Cassiano do N!c~r:iiJllmto, Presiclen~e. -
Pa!![a Rm,tos, Rel;.Ltor. - Daci.t Campisla.
Urb(!l!f• Santos , - Dwri11do l'ill!:. - Ga1e~1rJ 
Co·rllalhal. 

J::xru.st~·Ãu .\ Ct:!: c' E ltEPUP.E u PAREChR 
SVPHA 

:St•. Pl'usidoutu tia. Republica. - O J..U.a,jcl' 
da bl'igada pl)lieia.l Luiz UJ. Co.;f.a A.zovcilo, 
não se conformaudu Cl)ill o a.cto do Poder 
Executivo <JllC o l'efot•JUou naquelle po.sto 
pOl' decrfitO de 21 do maiv UC 1894, propoz, 
perante o. julz federal desw Diskicto, a. com
petente act;ão aunullatoJ'i<l, obtondo sen• 
teuça. fa vora.vel, p.·ufurit.la. em :2<) Je maio de 
l.901 o cootil'!Dada por a~:curJã.o Jo Sopromo 
Trihuna.l Fedo1·a.l, n. i47, de 20 de dezembro 
de 191.12. 

Rccl:.una.rulo cllc o }t:"l::;:mHmto dos ,·onci
rucut.us iuLaó!'\J.úo> J.o <.Ütv pu;;;.;.,, a. cont.i.l.l' Ja 
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data do referido decreto e dando-se dup~
ca1a. do vencimentQs, íorna.-se necel!sa.rto 
solicitar do Congresso Nacional o credito ox
tra.ordinario de 58:~539, sendo 51:904$610 
para pagamento da diJferença de so!do, da 
graliftcação do exercício o da etapa, dura.nte 
o período do 24 de maio de 1894 a. 31 de de
zembro de 1902 ; 2:251$940, para occorrcr a. 
igaa.l despeza, de 1 de jadeiro a. lO de maio 
de 1003; por ter sido incluído, por decreto 
de li deete ultimo mez, no quadJ·o effe.!,iVo 
da. mesma. brigada.; 4:015$189 para .paga
mento de vencimentos de ll de maio <l3l 
de dezembro do corrente anno, de accordo 

com as !olhas junfa.q_; o 4Qi$800 pa!'a.. in..:. 
demnização das custas do procosso. . . . . 

Subme&to, ·pois, o assumpto 11. vossa. apre- · 
ciação, a. fim de que vos digneis resolver · 
como julga.rdes ac:JrUdo. 

Rio do Janeiro, 3 de agosto de Hl03. - · 
Dr. J. J. Seabra. ' 

O Sr. Presidente- Nã.o havendo 
nada. mais a tratar, designo pa.ra ama.ohã, a 
seg-uintu ordem do dia: · 

Trabalhos de Commi:ssões. 
Leva.nta-se a sessão ás 3 horas c 30 mi~ 

nutos da. t:~rdc. 

203 ~ESSÃO OHDliXARIA EM 28 DE MAIO DE 1901 

Presidencia do s,.. l'aula Uuimart7C3 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que Leite de Souza, Faulino Carlos, Alvaro· dê 
respondem os Srs. Paula. Guimarães. OH· Carvalho, Candido Rod1•igues, Azevedo Mar
veira Figueiredo, Alencar Guimarães, 'Vn.n· ques, Hcrmonegildo .de Moraes, Joaquim 
derley de Mendonça., Joaquim Pires, An\ero Teixeira Brandão, Bernordo Antonio, ()()sta 
Botelho, Si Peixoto, Enéas Mar4ins, Aurelio Netto, Aquino Riteiro, Carlos _Ca.valcanti, 
,\morim, Hosannah de Oliveira, JoSé EtlZeQio, PauJo .Ramos, Elizeu Guilherme, Soares dos 
Luiz Domingues, Guedelha Mourã{),Christino santos, Marc;al Escobar, Germano Hasslo· 
Cruz, Dias Vieira, Virgilio Br•igldo, Thomaz cber, James Darcy, Ca~:>iam> do No.cismeEto, 
t:'-=1valcaoti, Eduardo Studa.rt, Sergio Saboya, Vespasiano de Albuquerque, e Campos Cal' 
Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Wallredo tier. · 
Leal, Abdon Mila.nez, Izidro Leite, Atronso Deixam de eomparecer com causa. parti
Co3ta, Bricio Filho, Pereira da Lyra, An· cipada os Srs. Julio de Mello, ThomazAccioly, 
talo Noto, Epaminondag Gra.cindo, Eu7.nbio Kugenio Tourinho, Raymundo Nery, Artlmr 
do Andrade, Arroxelh~ Ga.lvão, Rodrigues Lemos, Carlos de Novaés, Antonio Bastos, 
Dona, Oliveira Valladão, Domingos Guima• Ul'bano Santos, Rodrígue~ L•'ernandes, Ray
r4es, Síliyro Dias, Augw;to de Frroita.s, Alve::; mundo Arthur,Anizio de Abreu,João Gayoso, 
Jiarbosa, Rodrigues Lima, Paranhos Monte· Francisco Sá, Eloy de Souza.. Pe1•eira. Roia, 
n~aro. Rodrigues Saldanha., Marcolino Mou- Trindade, Esmeroldino Bandeira., Coruelio da 
ra., Bernardo Horta, Heredia. de Sá, 1\lello Fonceca, Raymundo de Miranda, Joviniano, 
Mateos, Bulhões Marcial,Augusto de Vascon· de Carvalho, Felisbello Freire, Noiva Leo· 
cellos,AmcricodeAlbuquerque.JoãoBa.pti.sta, vigildo Filgoeiras; castro RàbeJlo, Tosta.. 
Galvã.G Bap5ista, Silva Castro. Hezamat, Bulcã.o Vianna., Felix Gaspar, Oarci<J. !:'ires, 
Laurindo Pitta, Pereira Lima., Mauricio de Vergne de Abreu, Tolentino dos Santos; 
Abreu, Ca?los Texeira Brondi.o. Pa.uiino de Eduardo Ramos, Corrêa Dutra, Il'inau Ma· 
Souza. João Luiz, Gastão da. Cunha, Carlos cbado, Fidelís Alves, Beli~>ario de Souza, Ju· 
Pei'!:o~ Filho, David campista, Franci~o lio Sa.nfus,Franciseo Veiga, Benardo Montei
Bernardino, Bueno do Paiva., Ada.Lberto Fer .. ro, Ribeiro Juuqueira. Aatolpho Dutra, Pe· 
r-c~..z, Bernardo de Faria Antonio Zacarias,. n.ido Filho, Leonel Filho, Henrique Salles, 
14~r Godotredo, Sabino Barroso; Car- Carlos Ottoni, · Nogueira, Wencesláo Braz, 
va.lbo Britto, Manoel Fulgencio, Olympto RI-' Rodolpho Paixão,·Moreira "do. Silva, Jésoinci 
beiro, Linliolpbo Caetano, . Olegal'lo Maciel, Cardoso, Gosta Junior, Arnolpho Azo:vedo, 
Padua Rezeade, Galeão C&rl·alllal, Domin- Eloy dbà.ves Rodolpbo Mirada, Candido de 
~es de Castro, Francisco Romeiro, Valois Abreu,:Abdon B&ptista., Bal'boaa Lima. e· An-
'"" OUtro, Fernandes Preites, Ferreira Braga, gelo Pinheiro. · 

· Vet.n 21 · . 
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H sem causa os Srs. Passoa Miranda, Ro
gerio de Miranda; Indio do Brazil. Rez rrril 
Font0nP.Ue, ·Frederico Borges, .João Lopes, 
Pa.ulu. e Silva, Téixêi.ra. do Sa, Celso de Souza, 
JoséMaréêllino, João Vieira, Malaqnias Gon 
çalves, Moreira Alves, Estacio Co>i,.bra, 
Peúro Pernambuco, f.:lpidib Figueiredo, .\r~ 
thur Orlando, Pinto D.~nt<t=', Mol'cira Gomes. 
Jos6 Monja.1·dim, Ga.ldino Lorcto. Nelson de 
Vasco.tceUos, Oscar Gotloy , E'á f<'reh·c , h:rtcu 
Coelho,Heoriquo Borgus, Qt•uvellu C;~.va.Lcan ti, 
Yir·ia to Mascareohas,g~tova.m Lobo,José Buui· 
fa.cio, C:u·neiro de Rczenrle, João Luiz Alves, 
Camillo Soares ·Filho, Calogtn•as, Beruardo 
do Campos, Amaral Cosar, H.ellouca.s de Gat'· 
valho, José Lobo,Francisco Malta, Benedicto 
de Souza.. Lindolpho Serra, .Juvena.l ~1iller, 
Victcn•hlo Monteiro, Do:niogos Masca:roilha.s, 
Alfredo Vai·ola., Diogo Fvrtum~ I! llom~m lio 
Carva lho. 

Aln•o-:;a a ~~ossão. 
E' Ud~. c sem dcoa.tc app•·ovu.·lt~ u. ·u.da da. 

sessão üntccodontc. 
Passll.·so a. o cxpodicn te. 

o s.-. Alonc:u.• c;.ui:nu:u•lão M (!v 
Secretario} procede ú.lci~ura. du seguinte 

h:XPEDIENTE 

Requerimento ·: 

Do Dt•. Alfredo .illtJrnll'a. de Ba.rrus uli 
voira. Lima., lente ca.thu,h·ttt.ico da FaculJadP. 
de Dh•eito do S. Paulo, pcdinu'J um aono de 
licença, com Ol'denado, om prut'Oga~'<áo tlil. 
que lha foi r:onccdLi;L p.; lo tleca·eto D . I. 014, 
de 2-:l de agosto do ~~nno pass:u!o, I>ara trailtr 
do sua sau·!e, onde lhe r.onvim·.-A' Com· 
missão de Petições e Podorcs . 

toma.do maior importaucia politic.:i; :--é o 
incidente · ha. vi do na. cbe(a\ura de pJlieia. .. 
Todavia., só IDI} basoarei nas informações for-:" 
nccída.s á impreosa. e trazidas a esb Casa, 
sem que o meu juiz., de ag.,r t me obl'igae •. 
como membro dartt•eHa Commissão. futura-· 
mente, de 'ate das informações ofllehcs e 
doc•tmentos que vonha.m a. slu' apresenbdos. 

O proc.-.cd i men to do cbo(d . de poticn pat'& · 
com o Dcputad·J Varcla nio.1 inrriogiu de 
modO al~UIII 0 prCOOÍOO dO ar~. 20 olll ~ODS~i.
tuiçã.o l"oocral. . .. 

Bm vefi!itilejuridi~. o nobr.} Deputado oio 
foi preso, nem procM.~ado. pelo chefe · d& 
polfcia . 

Us Gerrnu~ dl.l te"(t l constitucional só devem; 
ser &orn<ttlus segundo os principio;; do di1•ei~ .. 
p1·o ;ossu<.~ol criminal. o, assim seodQ, nã.J se 
pôde altit'IU<U' que o nobre Dcput.:uto· foi 
pro.-su e>U pro·~~'Uio. 

A llag!'itnci:t de qu~l'lll9l' infraoção penal · 
O(H•iga a &Utot•ida.du puJiciaJ :L autoar O reo . 
na. pro>C!nQa desta, .::eja. Doputa.do ou simples 
l~id<tdio ; só J1a. dílfet·ença om que, nos casos 
ina.fiançaveb, é · preso qu•tlquer ci·ladão e 
mesmu o Veptlta·t.,, nos aliaoça,·ois o cida
dáo <i }JI'CSO e o Deputado não o é , nos l'm 
que u réu S3 livra StJlto oão e pre~a o cidadão, 
nem o Dilpn&.a.do. 

A infracçitu penal alirib:tida ao Deputado 
Va~úla, pelo sen CJIDpor~menco o • sooreta.
ria.de policia.. niio t~ úa natureza. daquella.s em 
'luu. segundu us no~ leis prooe;sua.w cri
minaes, o réo se livra soUo. é crime afiall· 
Ç:\ vel; mas. t.le accurJo ain.Ju. oom as reg~ 
do processo criauinal devia ~1." a.nt.o.ado, por-· 
quo. quando a.igut~m, Deputado ou simplaJ 
c:iti;Ldà.J, à apa.nha.do em tlag.-a.acia. de qW\1-
quoJ· infl'acçào, cumpt·c .~ a.ulõOridade com
p:}LCnte lavrar o respectivo auto na. pr~oça • 
úo fnfrólctOr. 

O SR.. Gt:rmASO liA.sr.ocuEn-A.poiado. A. 
bam da. propria der~ do accusa1o. o . @;1·. ~I, ~Üo 3.l '.tt.tu,.; (motime,1to 

de (!ttrmçao) - ~ão era. meu irrtuito, Sr. 
Presi4cute, . '<>m.a.a· pa1•tc na discussão, 
que tem lla.vido, tios factos occorridl)::l entre 
a.utoridados puliciae.s desta ciria.de e u nobt•c 
Deputado Alfredo Varcla., já pot•quo o tligno 
lcader hontam cxplíoou :;;tti~fa.<:t.oria.mco~ o 
caso em suas linha.::; gcrae.-.1, jã porque, na 
minha. qda.lidado de membro d ~ Commissão 
de Constituicã.o, Legislação o Justiça, terei 
provil.volmente de dal' pa.1•ecer sobre algum 
pedido de licenca para pr·oce:>So llo me;mo 
Depu~do, e, pois, n:lo me é licito antecipar 
juizo. 

O Su.. MEt.J.O )lAnos-Cooseguiotem~te 
o choro de p•.•lieia. detendo ao a.obre .nepu
tad() no proprio loc;~l em q11a e.ii6 o ~. 
tá.ra, pa.ra. que ~t.i:>SO êM) hvr41118USo do 
auto de infra.cçã.o, o:W r~ ID&ill do qoe 
cumprir a nossa lei . •• ( Va,'iosa~.) 

· Pcr3uadi-mc, poróm, de que a. questão con
tém uma. pa.rte IJUir pódB sBr tliscu~ída. sem 
inconveniente, o a.tli, ao contr·ar·io, é u~il 
debatel·a., porque, soodo a.liíi.s a monos im 
portanto do,ca.so, é, ontreta.nto, aqucUa que 
mais tom avultado na opinião publica. e tem 

O SR. B~:u~r.4.T-Não apoi:&do. 
á SR. 1\:fELJ.O MÁ.'J'I>.oi-Como. porãm. é. dado 

au t•t!o t'f'.eu.sar-so a intel."~ir· nü :a.ato, LJgo ·. 
qu!' o nobra Depundo mYlif<Mwn ser ea>a · 
su3. vontade. r~.~i-lbe franqueada :1 ahida da 
Policia. Ninguera póde. p.Jrbnw. ·jari.liea
meute, dizer que por cssa fórma a :s.uwridade 
policial 11 -enJeu-v. . 

A pr'is.'io, eu regra geral. é ama act5o 1&
glol. que se com1JÕC de n1t3 moml'n~ a a
IJcr: voz de prisa.o oo inttrna.ção de ser prao. 
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:Lrtcsto :peSsoal f?U capuua do preso, r~colhi- Ora. si a· auto1•idado IJOlici:.tl não p1•endcn. 
men\o do preso a cadeia. ou Iogar destma.do netn pror.:essou a.o nvbre Deputado, é sem 
á prisão. . . funda.meuto que so dizem violadas as suas 
· POde haver ]JrLooãu sem proeedeoda das immuniuadus píU'li\lllen~are~ e oJfondidn. a 
duas primeiras phasl'S, como, por exemplo. diguidad~ da Cama1'a. (Apoiados.) 
no caso em que o réo se apresenta. exponta- Logo, não ha ra.zãr> para que se pnça ao 
nea.mente ã. autoridade para. ser recolhido â GovPrno providencias de de;;agra.vo (numa
~Ç~; mas. o primeiro acto em :;i só não ,·osos apoiado.ç) e muito menos n. demissão do 
consmu~ pri8ão. chefe de policia. . 

Ora, o que é publico o notorio t.: que o Si ac:LSo este i'uncciona. i•io teve algum ex~ 
chefe de pullcia apoDas dou voz tle prtsão ao cesso tle zelo pela. Jignidade do· seu cargo e 

. Deputado Vareta, por~anto, não consummon pelas responsabilidades que lhe incnmbom, 
a. prisão: log-., csto nãQ foi pmoo todav1a, manteve-se em uma. attitndo rola.ti-

ú SR. B8z..&MA.T _ Neste ponr.o est .u !le v~mento_ irreprehenlli"'"el. como co~tamente 
inteiro accdrdo Com Y Ex (Oufro:: apoituh8· nao sertam capi.l.zns d_L) ter mmtos. da· 

ito be ) · • ' quelle~ q[lo o censLtram, s1 se v1ssew em 1gu<tl 
mu m. poMição, po1s bem conhecem a.lgmm quu te-

O SR. MELLO YATTos- Voz de prisão não é riam usado de extremas violcncias. 
pri!lã.o. Desde 1871 o Supremo Tribunal de O St•. Dr. Cardoso de Cast.r.J, !J um dos 
Justiça do nosso paiz, assim decidiu em pro- raros chefes de policia dignos deste cargo 
cesso da l'e91são. · que tem titio a. C<~pital Federal. [Apoiados.) 

Sm· chefe do policia tlesta. cidade é uma 
funcção d;fficillima, uma8 das tu.rcfas admí
nistraüva..~ mais arduas e perigosa~. (Muito 

O SR. BEZAYAT- Não obstante, houve 
um lapso t.l.o chore de policia., •tua.odo deu a 
voz de pdsão. 

O Sa. MBLLO MATTOS- Como <1ucr que 
seja. esta. autorid.-de realmente não prendeu 
au Sr. Depulado Varclu.. Ningucm poz a:; 
mãos na.qnelle Deputado, nioguom o agLLl'l'OU, 
só lhe fui dito qo<J estiYesse preso ; mas, 
como jâ fiz t"er, a doutrina juridica. e a 
prJ.J:e fo1-en..~ finnaram não c:.nstitnil• prisão 
a :iimples.voz de pri~o~ 

A sabida do nobre Deputar.! o da replu1ição· 
ren&ral de policl<t foi-lhe veJ.ada .•. 

Q Su. FRAxcisco BER~AR.DINO - Segundo 
cr;n\:lni os jm•nae.a. o chefe de policia. não 
phruhihiu. nominalmonto a. sa.hiola do Sr. 
Uop11Í&IIo Yarel&; $Õ tlnn or'<lcm pat'a que 
não sahissc ~1ncm. quc1· quo fosse. · 

cl SR. ~IBLLo M .... rros - •.. unica,mento 
para que se pudea:;e fazer em suiL prosença 
u auw de informação da occurreucia cri
minal de que clle fõra protogonista. ; mas 
esta ;~u"' não~ processo. por is:ro não se ·pódo 
'ÍIZer quo ollc foi pt-ocessa.d.o. (Apoiados; 
J-Jf!i/o bem.) Ioquerito policial nã!J é pro
ees.:;o. 
_ E" li~ clallica dos noS3Qs judst.as que o 
1nqut~rito policial não é processo e apenas 
um ·loeume~no 1DSlrnc>in.> t!a denuncia. ou 
•Jaei.J:a. 

O procie.o criminal com~ pala. queixa. 
ou dJIInneia.. (X11rneroso& apoiados.) 

·~i..-im ji doorc:.ava a legislação imperial; 
:iL'-'''lm ~la toe o Co-ligo Peu.l no seu artigo f' 1 a..~ liispõe o decro&o n. ~s. de 11 

tl Onmt~ro de li:Ml. no seu art. 50. · 
d h-. ~erro de direito dizer quo o cheio 

e ].-Jl.Jeia procesaou ao Deputado Va.rela. 

&on~ . ) ·· 
Para se ter ostn. cunvicção, basta. n.t

tcndcr·sc á. extensão e configuração da ci
dade, á densidade e Va.l'iedn.de da elamont..:>s 
d,, pupulação, â imperfeição das nossas 
leis, ctue concorrem pam que a nossa ca
pital se torno o abr igo de individnos pc· 
rigo3os, dcsot·àclros e criruinoaos, forag-l· 
dos de outros pa.izes, anarchistas emigra
dos ou banidos quo para aqui veero pôr em 
perigo a ordem publica. c a segurança poli· 
tica, co.~corrAndo parn. con~pirar contra o 
governo const.ituido n a estabilidade da.s 
instituiçõL\S politieaR; isso sem fallnr noutros 
motivos graves e complm:os, quo rnettem 
em contrii.Juíçii.o o znllJ c a ;wt.idda.do da po
licia. federal c pesam onol'mcmcntc aobro 
u. responsabilidade pessoal lll..l chefe da. scg11· 
ran~·a publica. (Muito bem . Apoiado,,.) 

Como so ba. de desenvolver a. actividade e 
a vigilancla policiaes em tão ampla., vasta, 
complexa e difficH esphera. du acção, sem pro· 
vocltr üescontentamento::~ o despert<U' cen· 
suras? E' preferi vcl, porém, ser increparlo por 
algum excesso ue zalo ao tos quo por confiançn 
dcmasi::tda., ou prudoncia pouco ponderada., o~ 
condcsccudenCJa. mal entendida., quo estas po· 
dcm ser occt\sião de sub\'!:~rsão e uosastres da 
ordem e seguz·ança publicas. 

.Note-se bem 11ue esta chiado IJ a séde do 
GoTct•no da União, tl que da vigilaocla e 
activida.de tio chefe de policia dependem em 
grande pa.t•te a manutenção da. paz public'!:- e 
a 11'3.nquil!idade do funccionamento dos o1•gaos 
constituc.onaC!l do Governo Fet.lera.l. 

Que tr-emenda. re.;;ponsabilidade ! .•• 
Portanto, não é esir•a.nha.vel, e de,'e ser 

dosculpa.do, que o chfu de policia vroccda 
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com um pouco d9 a;~bitrio. por ooo:~.Síào de 
motins, assuadn.s ou oun"J.s mauif~~.Qes 
amoa.ça.dàras da ordem publica. 

O SR. BIUCio Fn.nn dá. nm aparf!J. 

O SR. MELJ.O MATTOS-A propria lei pe
nal admltto um cm·to arhitrio na au~;>rida
de. só punimlo o que não (• justo, o que .; ex
cessivo. 

· O Sr. Dr. Ca.rilo$'0 rle Castro wm-sn rcve
l:Í.do uma a.u~ol'itla.:lc justa. e CIImpridor:L dos 
seus d(wcre:>. ~~a~istr<Ldo impollnto. tomando 
a. S(\t'ÍO as att.rilmiçõcs do seu a~t:tíll cargo, 
int.omo;sando·l\C pe~I:J. rorurroa. da administl"a-

Pnder .Rmeutil"o. e p!)i§ não ckTe pu;;ar 
de~percebido que e;,se poder foi offeniüdo DO 
seu p-:-est.i:úo. na ~dade das õ!DU attrl• 
boiçôes. DOi MllS direír.o;. D&!l ~ gar.mtias.. 
(JI1tito bem; apr..irtdfU di.wrsru.) 

O SR. Tno»A% CA. n.r..c.c..--n.- Mag i~ Di.o 
ati'torizava neobam de.lega!lo do Pooer Ex
ecutivo a ccmmott.cr uma :J.rbiiraricdade. 

O St~. MKLW ~luTo;,;- Wao houl"o arbi~ 
trnriedadc da. parte do ebefc de polieia. 
corno ji demonstrei. m(\8 pa.rece-me a..,"''ra. que . 
Y. Et. não ouviu no comeoo do meu dis
eurw. 

(ào policial. t·,~t~liz:tn.lo idt~as. lJIIO Ira muito A 

t . - I I . o St:. Ti!OlfAZ CA. \"AT.C.\NI'l - o f;\CLI) c 
cmpo cr;tlll n.~p• mç~ws ( o povo c ' C3l~.JOS notorio. 

dus úr:Jtcndidos nos u~gocios puhlicos, B. Ex .. 
a.pes:u· do cm•t.o c,;p;lÇÍJ ele tempo de sua. che
tia, tem-se toma.cYrJ digno da estima publica. 
o mercce1lot· ue !ou v ores. (~lp!1iatlos; muito 
hem.) 

O Sa. MetLO MATTO~- Ao meu ver, van 
se dando ao ca.~ maior importa.ucia do que 
olle merece ; si lton v e l'..XCCS~9 a. deplorar, 
elles são met'B.men~ pessoaes e-reciprocas; 
niío ha., pois, rnGtivo pa.ra. toma.tb. do &am· 
Cação collectiva, (Apoiados c apartes.} · 

Esta •1 a minha humilde opinião, que Ieal
mento sujeito ao juizo da Ca.mal'a e · da 
Nação. (O orador é muito co1nprimc(ltado e 
ab1·açado, ) . 

·E' lastima que se llajam pa.s.'3a.i.lo ent~e os rc-
pre~entnntcs do l•;xecutito e do Lc~is!a.tivo ;LS 
scenas do;;agra•la.vui~ qm~ foram aadas a pu
blicidade; Tn;t!'l, 6 forç~L t•oconhecor quo 011 
a,cto.<t pes·m:tcs do Deputado e tia autot•idatle 
policial, si ú tfl!C cl!t:l. pra.ticou (!ua.lquer 
a.cciio má. não Giio do natut'OZ<L a. rcsva.la.rcm 
$Obre o Oovct·no ou sobJ•e o Congresso; o 8r. Germano Hasl!lloeher 

.nem este dove ser solid;u•io com o son repN- ( ·) - sr. Presidente, OOOUJliloYá. a. triburia. 
senbnte, nem <V(Ucllo responsa.biJBado pelo desta casa, bontem, o sr: ·Alfredo Varelà~ 
l!OÜ dclogado. (..lpoirrdos; trocrtm·se ttpPartar.). quando, no c()rror do sou discur.10, p;re~n~ 
.. A l'lercm vet•il;Lrlnira.s <LS narraçõ,~s r la. ím- ·de11 explicar que níio havia críme no f~to. d.a 
pronsa, tr·.tta.·s~ unica.ment'! dB .rescortezias sua. an~rada. intempesuva na la delegaeia põ
e olfonsas de palavras troc<L•las ontre os dou,; licial, para de lá. arrancar um preso do_pa-_ 
personagens; mas,é innea.gvel qllll o D13pntado der da justiça.. · · · 
foi quom creott a n~:í._situa.ção, q tmm se col- Appellando para. o Codigo Criminal,. S~E-x. 
!Ocou e~ fa.lsa po:!u;ao, al.msn.~d? <~as .sua8 invocou. em banoficio da. suo. ca.usa., -' 9· dis
Im~luDida.de;':l·. Jmra pro\·or·a.r c lll,jm·rar a au- positivo que se refertJ :t legitima. defcsa,lendo 

. tor1dadc pohcml, a. ponto lle cxaspm·al-a.. os r~9,uisitos <J.UO 0 Co~igo recla.ma. para. que 
O SR. IIF.m-:m.\. nr·~ S.\' dá. um a.pa1•to. a.Icgittm:L d~losa. S:l de, , 
O Slt. Ma:r,r..o MATTos- E, si a..loi ga.rantc Por essa. oooasião a.p<~l'tooi.O, qo:tUii.-.ando 

ao Oopuhdo ser preso 0 procassado fóra do heresia. jurídica. o conceiio do S. Ex., e 
de aerta.s condições. tambcm garante a. quem disso que a. sua. ignorancia. er& ct'i\Ssa., .reve· 
é íniurlado 0 dil•eito de rotorquir cum ÍDJ.U· Jando a'é desconllcccr o a b c do direito cri 

. .., minai. • · · ·· 
l'ías, pois assim o daclara o art. 3.22 do S. Ex., nessa. occaslão, resi>ondeodo. usou 
Codigo Penal, cst::LbDlccnndo a. cornponsaçã.o desta expressão: . 
das injurias. 

E' digno <lo reparo, Sr. Presidente, que só «Não faço praça dos qualificaiivôl! da 
tom despertado a a.tteoção o agl'avo que pôde V. Ex.~ , · 
.pa.rccor ter sotfrido a. rcprosunL<~oção do Poder Comquanto presuma conhocat• a. língua. 
J...Ôgisln.tivo, o quo ~onlla estado no osqnoci- portug~teza, nã.o p~de, entr~tanto. campre
mcnOo o desacato fmto aos representante:! do hender qual o IUJ;mto de S. Jo,x. usando d~a. 
PÔdé'rExecutivo, o <JUal ta.mi.Jom é indepen- ,oxpressíi.o, ma.s.pa.receu-mo que desprcy;!'Y<\ 
dQii'tà ,e respeita.vel. a. minba. opinião por me julgal' inco!npe~q~e 
· Éste outro aspocto da. qucst,[o ú igualmente na. ma.tet•ia.. . • . .... ~ . 

gravo. Não podia sentir-me ferido no meu am{lr• 
o· nobre Deputado AH'redo ~arela axee- proprio com isso! porl}U6 n_~ tenho por. CI)S· 

'deu·se no gozo das suas immunrda.des, a.bu- turno pretender 1mpor a. nmguem as m1oh,a.s 
sou deUag pa.ra a.ttentar dosémbar<&Çada-j · 

. ~f:lOtO COntra. ligitiffiOS l'Opl'CSOÍlta.nteS do (·) l':>tc dõ;-cnr 5<> nil•) IJÍ l'C\'Í~\o Jlelo .or:~odOL', ; · ·;. 
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opiDiõell .aobre q~ juridicas. Bntro
"i:ao~ ao jomaJ de pNpl'iedade e dil"eef.'ão do 
Sr. AUtedo Varela.figura o iD<'ident~ protan
duleate alterado. 

Coollia de.Ee jornal qua S. Ex. respondeu 
4i JDinh& CODiideração d."L soguio.te !órmo:.: 

c Nio t'açe caso de qualífi~tivos que par
tem de nm homem eomo V. &.» 

GaPanio á casa. Sr. Presidente, qt1e o Sr. 
·vareJa não pror~triu esta pbrase, o não ba 
neste recinto um s4 Deputado que a. ti v asse 
ou \ido. 

Espero, pois,quo o Sr. Va.rola vonba. doola.
ra.r si proferiu e.ssa.s pala.l"l-as; e, emquanto 
S. Ex. so conservar Bileocioso, devo acre· 
ditar que no que está. escrlpto no seu jm·
nal ha engano de reportagem, sem a sua. r-e
sponsabilidado. . 

Nada. mais, por emquanto, me cabe dizer 
sobre o tàet.o. o que nlto impede que d!ga. aos 
meus honrados collegas que, em qualquer 
eircumstancia. dado nrn caso de igual na
tlll'eZa. pedirei que se diga o moij-ro por que 
não sou digo() e, aeceita.rai, então,a.lucta. em 
todos oa terrenos, sem recuar uma. linha. do 
caminho que a minha honra e a. minha. di
gnidade me tt>aça.m. 

Era o que tinha a dizer. (Jluito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Pre8ldente- Não havendo 
mais oradores inseriptos, vou passa.r á ordem 
do dfa. (Pa'lfsa,J · 

165.' 

ORDE~I DO DIA 

TRA.BALJJOS DE CD?tllHSSÕBS 

O Sr. _Presidente- Dosigno pa.ra 
segunda-f~•~· 30 do correoto, a. soguinto 
or-dem do dia. : 
Vot~ão do pl'Ojeeto n. 184 A, de 190g' 

or~a.nizando o credito a.grieola, com parecer 
subStitutivo da. Commissiio de Orçamen\o (l• 
discussão); 

Votação do projecto o. 11, de 1904, fixando 
a força. naval para o a.nno de 1905 (3"' dis-
cussão); . 

Votação do projecto n, 177, da 1003, e 
n. 20. do 19CH, Mr.a.betooendo medidas ten
dentes a atteuual' os elfeítos das. soocas nos 
Estados do norte da. Republica (l"' diseussã.o)· 

Discussão nniea. do projeoto n. 21, c:l~ 
1904, relativo ás emendas do Senado ao pro· 
jocto n. 132 G, de l!J03, autorizando o Pre
sidente da Republica. a reorganizar u' &<!
colas de· Aprendizes Ma.rinhsiros o Pratica 
de T<>rpedos e os corpos de mat•inheiros 
naciona.es e inferiores da. arma.da. e a crea.r 
e regulamentar• as Escolas Pra.tic1s de Arti
lharia, de FoguistaS· o de Timoneir08, Son· 
dadores e Sigua.leiros, e dando outras provi-
dencias; . · 

2& discuf!llão do projecto n. 22, de 1904, 
autorizando o Poder Execmtvo a. abrir a.o 
Ministorlo da Justiça. o Negocias lnt(wiore:~ 
o credito ·extra.ordina.r·io de 58:886$639; em 
execução de sentença passada. em j ulgado, 
em fa. vor do major da brigada policial Luiz . 
da. Costa. Azevedo. · . 

Levanta-se a sessão ás 12 hora~ e 40 minu-
tos •la. tarde. · 

:··· 

2111 SESSÃO ORDI:'IIARIA EM 30 DE MAIO DE ~ 901t 

Presidencia da S1·. 

Ao meio-dia proc~de-se á. ch~madn., a. que 
respondem os Srs. Paula. Guimn.rães, Oli
Yoira F:igueil"!3do, Alonolll' Guimarães, Wa.n • 
derley ~ Mendonça., Jo~nim Pires, Anthero 
Botelho, ' Sá PeixotG1 Aurelio Amorim, José 
~uzebio, Lu'iz Domingues, Ft•cderico aorges, 
~dua,rdo Studat~t. Sergio Sa.boya. Gonçalo 
•Souto, Fonse~ o Silva., Wa.lfredo Leal,lzidro 
Leite, Br.ioio Filho, Pereira. de Lyra., Angelo 
Neto. Epa.minonda.s Gra.cindo, . Euzcbio . de 

Paul-a Guimart'l e11 

Andrade,Arroxellas Gal.vlio, Rodrlgu~s·Doria • 
Domingos Guimarães, G,\t'cia. P.i.re.q, ~ügusto. 
de Freitas. Alves Barbosa, Pa.ra~ll()s rMonte
ncgro. Rodrigues Salda.nh t~, •. M~rcàlino Mou
l'a, Borna.rdo Horta. Mello Mattos, BnlhõBS .. 
Ma.rcia1, João Baptista, Galvão Ba.ptista.,Sil~-.~ 
Castro, Bõ~ama. t, Abelardo do l\follo. Laurfndo . 
Pitta, Pereira. Lima., Mauricio. de Abreu, 
.Carlos Teixeira. Brl.I.Ildão, Joi'Lo Luiz, Ça.rloo 
·pei::roto Ji'i.lbO •. David CampL~t.n.. Bueno de, 
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Pa.lva, ~da.lberto FerJ·az, Antonio Z<~cbari~,' a.té ri. em <)'.!_0 se hu.bin~~u, ' }lr?posiçã.o 'ii,~qti+~ _. 
Ln.moumer . 9odofreuo .• ca~valho · Bnt.to. Ma· .. o . Sen~do nao poude d~t o,seu a~séll~~o~td:~ · 
noclFulgoncto. NogueJra,Lwdolpho Gaata.no, , -Intozrad(l., . · -- . : ·-: · .. ; .- , 
01->:nfho RibetPo, . Olegario Maciel j Rodolpho Do mnstno seuhor, de 27' do·corr:_rmte;"c~tfi:' 
P~J~ão, Doll!lDgues do Castro, Francisco Ro·· muoíc~mdo .quo .o Suna.do, na·.sessao d~ 26:dl!;~ 
mOJro, Valms de Castrn, Fernando Prestes, ílorrente, não poude da.~ q seu a.ssent,mentô· 
F'e~reira. Braga., Leito dG Souzr~. Paulino á proposição <.Icsta. . Caniara.. · autorizando o 
Carlos, Alvaro de G!irvaltto, Caodldo Rndti- Governa a· releva!• da · prescripção o mei_o.! 
gues; Hormenegil1lo do Moraes, Joaquim Te1.. soldo de 15$, men~Íle~, des .a 26 de abril. d~' 
x~{ro. Bra.ndõ.o, Rcrnn.rd~ Antonio, Aqui no l88fi, a que te 'TI di r.~ i to D. M<~tbi_lde de Castr~;· 
Rl9eil•o,: Ca.rloa .C a valcan t1, Paula Ramo~,J u- Pereira J?R~)'é . -In tiüra.dp.,. . . · '.:. ': · '; .': ,, 

. venal M11Jer, Março.~ Escobar. Barbosa Lima., Do rr esmo so.nhor. de 1gual da~. eomt:Pti- · 
Germano. Hasalochm•. Jn.mos Darcy, Caesiano nfcando ·quo, não t~ndo o Mliado· mantid·o·IJ;~~ . 
do Nascimento, Veapasiano de Albuquerque, emendas por elle olferecida$ á propoàiêã:O• 
Alt'l'cdo Varelu. ~ Oa.mpo!! Oa1·tior. . (los ta. Camara, .úecl:~.rando c(>m petir ao eilge-..:' 

·Abre-se a. sessão. -!)beiro Al'Jsttdcs .Gal vão . do_ 'Qúeiroz,_ ·ap'o8~1'.f 
. tado no cargo de directót• da. Sec1·a'r.arm~l 

. E' lida o posta em discussão é a.pprovadt1 a ilu. Agricultura., Viaçã.o .o Obra-s · publícl's~ ·o.'• 
aota. o1·dena.do de eiigeolíeiró fiscal de ~"classe, 

·O Sr. Pr~l'41den-te - Na. qua.li· 
dada de president.o du: Ca.mara dos Deputados, 
cabendo-rue a honr;~ de representa.l-a, pro· 
ourei a.a altas autoridades da. Ropublica., para 

· ln&aira.r·me do incidente que. nestes ultimas 
dias, dispertou a. justa. :mscept.ibil,dade dos 

conespomfoote a 25 armas de serviÇo,; .ilessá. . 
data enviou á s~n~çã.o a refcrilla.' r~oluÇã.o·; -: 
-Inteirada. · . . . . . . . .. · · ·· 

Do mesmo senhor, de :38 do corren.te, com-> 
munica.11do que o ~Bnado, em seBtjão de_ 2! ~o . 
corrento, l'otlolvO!l; a ·reqilert.~enlo. úe uma 
do sua!! Cl>lllm.issões, que a Mesa. se ~ntelí· -' 
desse c'lm .a da. . c~unara do.s _Deputados, no :.' · 
sontido de ser a. oummissíi,o mi:xta.· oncarre-.-· 
gada fie t•ever toJ.a a iegis~açli.o ·roí'erento a.o · 
montepio, h:muooízando p ffiC~oiB poss_i'vel ·o :· 
civil e o militar, inoumbitla quanto ao ·mciô :: 
soldo de idUlltico trabalho. - Inteil•adà.. · ·. · 

dignc;>s roem b1•os dostn. Cas1.1.. . 
· · Da conferencia havida.. resultou achar-mo 
baMlitallo a· fazer a segu'in ~e docla.t•açào for· 

· JD~l : o. Governo a.IHrma. que não houve 
pri~ilo do Doputadus; o Governo mantém pa· 
:ra. com o· Pod.or Legi~lativo o respeito e de
f~róncia.s que lhe ~ão dovidos, o acata., t\omo 
lhe cumpro, as prorogMiva~ e irnmunidade.s, 
garaothjas pop preeoito constit.ucioual - aos 

·Srs .. r~p~e~e[ltantos rla Nação. 
· E' o que tenho a dizer. (Mtdto bem; ?iH4itiJ 
bem,) · · . 

Vn:e·so procodor ú. loitnm. 1lu expodiontc. 
' . 
·O ~r. AlencaR· Gnhnarães 

. (.1~. SecYetm-io) -proeode á. lei tm·a. llo snguinto 

EXPEDIENTJ~ 

· Officios: 

Do Sp. I• Secretario do Senado, de 26 do 
corrente, aommunicando que o Son~do, em 

·, sua. sessão de 25 do Mrt•ente, não poude d<u• 
-assentimento á. proposição destr~ Cama.l'<l., 

· tornando ex~nsiva ás irmãs vluv:~s dos con
tribuinte!! do montepio milHa.l' ·a · disposfçã.o 
do àrt• · 6• do decreto n. 632, d~ 6 do de· 
zemliro ~de 1899;--Intetra.da. · 
· ·no mesmo senhor, · de tgua.l ilo.ta., tra.ns
m1Wncto a · proposiÇão dBBta. Carnara, a.uto-
riza.n~o a :tbe.rtura do credito de 16:330$. 

. para pá.ga.men:to a. D. Leonot'Augtista Con 
rodó· Fra.nco· do ·meió-lló1do que déixóu de re· 

·ceber deSde'' a datá do ftt.lleciinárito de seu 
pae; o major Antonio José Augusto Ooorado, 

Roq.uerlmento: 
Do Dr. Henrique L~dislâe> de Souza. r.opes;. -. 

1ent.o do Thel'apoutica da.· Facmlduda de Me
dicina du Rio de Jaolliro. · solicitilódo ·um · 
a.nno tlo licença.. com vencimentos;'p<i.ro. tra"' · 
tar dtl sua saudo.- A' Commisslí.o da Pcti- · 
çõos o Poúm·cs. 

Telegt·amma: 

Bahia, 29 de ma.io de 1904. -Ex mo. Snr. 
Presidente Cama.ru. Deputados-IUo..::..: T~nho 
a honra. tle cammuoicar a. V. ll:x. que . ·as:-· 
sumi ·hojé o governo da Ba.hllt, em . cujas fun~ . 
cções serei sulici\o em observar as leis ema- ··. 
nad~ do' Pudet• Legislativo Fedor.àl, . .. coino '"·:· 
mo cuinpre e· convém á ordem e . p1·o~peri-:-: ., 
dade da U Diâo. Com as ma.is atteneiosa.s sau · 
dações, significo a V. Ex. os protescos de mi~ :_ 
oba elevada col)sicleru.ção .. :__ .José Ma:rceUi~•.•·: 
nn- Irit,eü•a.da~ a.gt;ade<;a-sit: . · . · :-: :· :' 'i:':: .· 

· __ :· o: •\.j ···.:·./ 

O Sr. Alt"t•edo ~ ••·•·tc;,h, 'díi'·~ que-·:~ 
a Ga.inara. a.ca.ba. de ouvir a pall~vr!t dffio.iàl. · 
Vae agora olivü· a. voi.•Jádmr.a.' Mstoi·ni'_:·<fd' 
caso ' ~tu~ o preoccupn.. .. . . ' . , .. -. . ··:.'. ;.: c~. 

Disse, uma vez, qua JJavla anteceJenie8.':ln~, :,:· 
dica.tivos de que a policia eslia.va j:irepÍ;f.rõa.tfu; ~r~ 
para uma· provocaçat>" e · :I\esta. · occasiãitrallu~ h 
díu a uma. cart4. · ·· 



CarT!ara dOS Depliados- I mp-essa em 2510512015 09:29- Página 3 de 13 

~ . ' .~ .. . ,. ' 

167 · 
· · ' ; .· • ·,, 

~Recêbeu ~- d(~ fa;cto, asta. ca.rta. A. me h nonte palo decOl'l) da. Ca.m.u;ra e a. bem . d.o ser...,içô 
~JE! : q!larta~f.eir,a. _a.nnuaci.a.ndo:lh& que algo publico.~ · 
se .-.trama.va. pont~ 0 or_a.dor · · . · Q e d t •· d 1 ·· . Tem. erii li:iã.os a crJ.rt~ que Vi.\() . pas38.1' a· . u o esaaa. _J paroU'(). o e lere de poltata. 
um :bonr:ido membro da. mu.ioria. (.~ntt·ega u. _pela. exacert>açao com que o reeabeu,' ê avi ... · 

. ~~ · · l . daa&e. Se Peeus11:m os depoimentos. do seu jor--· . 
ciJ#·úo Sr. PaJtla Rr.m~osj poutn. 0 '\pen.a.::t a. nal o o d~ C!_on·eta tJo: 1lf~nh<T; por Slll' 'ffi orgãoe 
g.,)!i ~ rese'rya..qu~nt"i á. as•igJ?a~ura.. . . . da oppostcao, a l~a.torta. devo sar logil.:~ re· :. 
' J Al.lud~. e~ ~~gui.• (a. •.. !J. or'adul' n. um1: loca.! Cl(sando, por motrv-o ana.lo~o. os de~:~oirnentos, 
da,.T:rilii~lla, . on·l~ ~3 Jt~ que 03 tá . ca.usa.ndo das outt'<LH folhas, porque são- govet•nist.as . 
miL .,.,i:lpr6$,k\O M!l.· ~lt L~· regiÕ9!i da. polltica. Cltl?.epçii.o do Jo,•nat do Brluil, cuja notiOÍ:\ ~ .. 
codii !Lg'~ta.ÇiO . ·qt~e .peb. impransa. ~C está. Ofl.dvr .lê • . 
fa.úirido, ·co íotilit~ .. de se desmt>r~hz~r ~s _ , . . . , 
os~t~\a~tls ropub~ica;nos .e as lll'OP~l(I.S m~t1 - E.st<L P~lbltcad? o l'Jla.torto do chefe, nalle 
ttiições~- .O . mo:H}lO · regtrnea . permttte todll se leem ,,s seg~mte~ pa.!a.v.t:~ do Sr. Cardoso 
liP.~nd~llo -~ ·até 'fnesmo es~a.. m'!'~ os· ros.pvn:, de_ Ca.s~ro! « Na.o se\ como me pu.~e ~onter •· 
gá,vàiS Vf)r quae~que~; VlOie~eta.s, OUVIffiES ~ao Cstá patente tt sua e:v.tcerbaçao ~ 
d~er,' d.e·ve.~ ~ontu.r coiu enoirgi~a._repr~ssao 1 Ma.is a.iod:, ; Em urn do:~ !Joús trechos: essa 
do: GiJve1·no, a qncm ta.e:3 factos nao p;tg,hm funecion:~ril) att•avida.mente chega a: assi
llksp!lreebidos. . · · · · · · gm~la.z· ·a attituda do orado!.' na tribuna da 
· Feliztilent~ <i Tr,:ltuna,~ ·ttu Sa.ntos, comm~~- Cam<mt ·! ' 

tando a . locá.l. \~tnhl' .1o l).UO u. rolh~ Jlltml- Quc1• <L Ca.ma.ra 9:)nllecer até ondo va.e ·a. 
nonse é pt'OlH'~cda•Je de um Scnadot.' e tem a. l'i~lttL do ct·~tei_'io, c mtole~ancía do üo:v.erno ~ 
honra. de conta.r entre· os seus êullabot·a.- Pelo siz:qplOs facto do·su·. Barbosa. Lima tor, 
do~·~s Ruy B<Lrbo~u.. o p;>ntiti<m da Ubei·U.a.tle em um mcim~nto, diss~ntldo !los doutrina.-· 
DBS~6 pa.iz. Jores dâ. tyÍ'iÍnó.ia,, Sllr .{em nos a pedidos do' 

.A P.l'QVU. ~b~.~:ll!-c q1~0 a poli~i<!, pr:atondia Jornal do C:nn,meréio, as trai:lscri.(Íções de ar-· 
impor·se.pelo j;Br1:or o.O:I saú:J a.pl'eCia.dot•es, tig•» contri.i. o nob _·~ 0Gpu,a.d.o. · 
a.hi est:l no fa.ctt> de não !la. ver pet•turbaça.o Diz o Sr. Molló ' Mah.Js quo o orador não. 
da. ordem na ileXta-fJiN . quando rQa,iQr era. foi pre;;o . Entreta.nto; é publico, que tevl) 
a. .mullii\J.ã.'o. e rqa.ís Çci.lvJ:'OSaS ;)," a.cela.iriaçõe); voz d(i pr!sã.o ; que Lb..e foi vedada. & S;}llida. e 
omq,tianw ·q u~ }l~ te~pe_ra.. com urna. ni•llti- que istó . so deu na. repartição de policia, 
dão reduzta. e. menot• ootllU"! '.:>rno, o cun- toga. r du.,tlnada a pri~ão. · . · ·_ · · 
flil}~o sa tt~ · · · o,..·a, segun.do ' Mittormeyer, o.'acto Juridico, 

Porque?. p.Lii:'{iue a. pvlibià: em vist'~ do rtiá;<) se consummon. . . . 
effei,to rla.s dem:tsias an~eriorcs, conteve~::m Na opr·niií.o do Pai.r, jornal u,I,tra·góver·· 
no di:l.;im~edia.to.. . . nista, il~o resta. du vtda. sobra a ·su.a pr:-~sã.o, 

·A ,#o .. cia.'ca.:ja.! d.é "qüe iião tinha o i1útiit•• . como prova leudo .um trecllo dh; nu&tci~ do 
da.pert~rba. ;. a; ordem: 'e.qtie se'o.idgla a.p ra,;.· caso. . ·' . . .. , ' .. . 
Síi.da.m ~mte pa.ra. a. l'lla. do OtiY:id<Jl\lJ.UâOI.ló ft;n fi:rn seguida lê uni t re.chô do um. díscursi> 
cllama.do .a. <~otLeo.<lm~ , a.!.l pet';m;tiído. . ·lo Sr. J. J. Se:tbra pllrll. · prov:.r.r~ M' collse·' 
· O Sl'. Ministro d.:. Ju:ith,-.u. . ,ussa a ucn qu~ncias· d _l c.rí'nte que · roi . corilm-ettirlo·:na. . 
reportar da r~·~buna. que o cncfo d.o polietil. po :SJI~ ·do Deputado que ora falia. E' uma. 
PI'endot•a. o Ol'a.dul' pJt:Q. ue não o ccfaiHJr.:ét'll. ; opíiliiio· in!fliSp~ta', porque· ~ o ex·Depittad~ · 
isto no lUJ~e1no em quó o m·a.dor, de::>ta. t t·l· q\le hoj~ tiirtg'e a ca.m<~ora.... . 
buna, na.rca.Ya á. · Ca.ma.ra.. a. .intir;nic;hde que Aíntla. nma. vez recot•re a. um·discurso do 
tiv:eea com e38e funcciona.t•io. · 'Ir. Seabt•a para provú·, · tleslilt vez, quo a. 
~ nests mesmJ dia. o; Sr. Mini~t.ro r~cebl3 ~ ' a.ttit1lle dJ Sr. Ctt~ia.no io N;tscimento,' 

d() ohefe do eolioia Ó ·S9U ~8l!Ütlrio SQbCP. Jl: learler aetua.l da maiol.'ia, é semelhante á do 
ca$O-o0ndo ·nãu ,ha. a. menor- allega~.ão s.Qbt't3 P si·. Ministro da. Ju:;tiça, quan.lo lcadci- da. 

· equivoeo.dc pessoa. a. quo '!<llúdli,J..o.MüJJ!,!~r!) ••... ca.ma.ra., no C:.t.SJ de ·tima. das sessõos de. agos.;, 
Yue ·.rosta.betcoet• a verdade dO:l r.~.ctos. to do 1901. O. leader de ontão da.và. o occor · 

O Sr; Cu,ssia.no do Na:Jciroento . a.ffirmi que rido das rua.s como da. responsa.bili lade do 
todO$. os jornaes noticia.ra.m o t~e.sll.ca.to que o Doputa.do da.. c:ipposição c assustu.va._a. DJ,aio·.,. 
oz·ador fizera á autoridade. Niio é cxacto: .-~ rla. cóm M ameaças da. revolta. o os terro~es 
Noticia, o Jornal do Brasil, e . o Correio d<i da arw.cchia. Tudo isto porque o 'SI', . Ba.l'· · 
Ma:nh-c(nã.o ~i$~ã.o nesta. llG.&ntmidu!le. bosl~ ·Lima.. fez aqui, n~quella..époc·~. , qm . 

',-··· '.-· · .· · · · ·. ,; · . · · ,.._ · admira.vel estudo dos nagooios do !l;~ta.do, e 
~}l.~~m._ qne Slt PJ,'O,--ura a.rm~r eotelto: lá"fóra. um grupo de exaltcldof;,_·sanucien· . 

. EmoppoBiQã.o á opi:niã.o.do leJ?-der, appoia·se 'cia..· !3ua, m~tltra;t:t a.L~IlllS D.apu~ados. Quom ·. 
o ot'a.dor nu: . opíniã_o.-dp Se. Pa.ul!t R ~mo:$ preparou tudo tsto fo1, nt.t oplmão do· tcadtw . 
qu&ildo;d.is::!e na, sesgã.o ultima. c .que· o cbertl d.i:l 'então· e ministro de hoje, um ·homl:lni da. .. 
. d e\p.ol1.ci~ ... tl.:esta. hm·a., (lo.VÍ<l edta.J: d~m!ttldoelova.ção mora.I do· St.· Blrbosa,'f.im~! . •• . . 
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.· · Hoje ~sa•se . do mes.~o ox.pedic_nte_pa.ra se1 q!l-r~gs,~~~ll:~,W,~nc~l!\.o ~~a~,.; ; MP,r~J,r~.: .. 4.&. .. 
c~nse~wr o mesmó ellei~o. . . . . .. . .. . . Silva, Jesumo Ca.rdoso, Costa. .. J~J?.!.OJ;i.~~. 

·· .. .. ,0 :4lS.<!;urso do S~·; Cn'Bs1ano ·.do ~~sctme~.~ ~J•lph_o Aze!~o, EI.oy,.pjl~ves, RoclQ,ph,?, ~~~ 
_é : midQ.~!·muttmdu;na sua:peroraçao, o dts· ranâa, carulldo da Abreu, ; A-bdon .Ba,P,~l~fa .e . 

. our5o:do Sr; Sea.bt·a. · · · · · · · · ·. An elCJ P.lnhélro.. ~ · ·. ·.··' · · ,· ·· ·.· •., .: ·!': 
·. ~ Antes 4e invocar as· 'opiil1ões do Sr. ~t- : · ~sem ca.uBa,o~ :Sr~. Yirgqi~ ;s~fg)dq;.· P~~~

nistro da Justiça.·em abono do sua. cond~cta', ~a. e Silva, Teb:e1ra. de Sá, .. Qelso de Soq2a~ 
dirige-se á.·' ba.nca:du. do' Rio Grande 'do Sul e· Josê Marcellino, João Viefra,.Ma.la.quiae Gon~ 

. recorda.-lhe o concoitu que S. Ex. · e.m · dis. : Qà~;v;es, 'Morejr~ .Alves;.·. :E~·t~io Cdi)iíb~íl~ · 
. eurso ·proferido na Academ.ia _de D~reito do, Elpidío.Fi,Sú.ei;redo, Arth~~ . :·,orta.nt'l9: : .. Ph~t'O . 

•. Reei!~ e:ttornava. a. seus dtsctpulos quanto Da.ntas, Mot·mra. Gomes, .• ~0!3é . M!)DJa.r~_fn;t,_ . 
t ·passo!!' d~ saudoso Dr. Julio de . C~stilbos. ~~.red~a.d.!) Sã,.E:rico,Coelli.o., :I:Ierii'ique .H.çú..:.. 

A' pr1me1ra. cabeça. de seu tempo o Sr.Dr. g~s. Yil•ia.tõMasc:n·enhas.Es~evain'Lo:OO;·.ló~ 
~eabt"~ chawava. ígno:ante; ao v~lio político, ~q~lifaCio, .C~ipo~t~o d~. ~e~~n.d~; : ~ôã.O,:·~~~ . ·

. 'gra.n~~coru;c;ão ;e c~mn~nte P!ltl'lQtt~, S .. E,x:. A.lve~, B~~na.rde,s de, _. F~ri.,_~ Q!l.!pill~_· $1,)âr~ . 
. t:h!LJUa_va. sa.ngutnarlo e pregava. . a .!011& ol1· Filho, Calog~ras, ~r~~~ . .o.Ae Ça.~'ºos,F~Jti: 

·JHUJ:lÇa·o·oomo a. de um tyrannctc <IUO eJJ.sa.p· cisco Malta, Costa: Net~, V1ctotii:u:i Monteh·o 
.. gucota.r:.t o solo da. Pa.trfa.. · . . c 'Iiomem do éal-va.lho. , · ... · ···. ·. ·: .".: · ... 
· · Romcmoi'ados es:sos factOs recorda ainda · . · . : · · · . · . · .. . ·. · -·' :~ · '· ., · 
.: :1s 9piDiões omittida.s JK'~o 's•~. Soá.b1:a. :em · · ~,-; ~ ... ~. ·'J;,>~~e~l~ente '- ··Està, -~~~:(ái 
. 1800 ·auaoto ás immunidadc;s pa.rlamcpt:.trcs h?ra. do ·expedten\e. · · · '· 

:. acaoi' os cmn ~s que o o~ador .austenta o . -Pa.ssa~so. á , . , , · : ' . .. : ··· . : : }_·~~ 
· com o·· Sr Mimstro da Justiça. conclue di~ ,. ,.· .. 
. zendo' quc na. aitmtÇão 'om que se; oncontrâ., ORDEM DO DIA : . · .' :: :.: . ~'' 
o· or~dot· ê como a. imag~m v'iya. d~ vlcti":" . . .. . . , . , . , .. . , 
JlUl.s_· cta· tyrannia_. · . O fSr, Barbosa.. Lima. -7- Í'e~,.O . ;~-. 

. ·;: CQ.q:Jpar·ecnrn n.mda os srs; Hosannah de palavra para. uma. explicu.ção pessoal. · · · 
::Oliveira, Passos Miranda., Rogerio de Mi- . 
· ~ ra.rída., Ini:lio do ara?.il, Antonio Bastos, ur~ ·.o Sr. Preeiden.t:e,"- Ha. 'numero 
· .. ·pa_llo Santos, Guede~ha Mourão, Chrisiino para. ·as votaç~es; depois destas. ~:tre!; ~-. pâ~ · .·· 
; C~uz, BezerrH Fontenelle; Thomaz Oaval- lavra ~lo V. Ex., para uma: expli~a~o pes~ . 
: e.!UI_ti, João Lopes; Pereira. Reis, Abdon Mi· soai. . . . . . . .. . ,: .. • · .' .' ' . · 
· lanez, Atf<Jnso Costa, Esmeraldino . Bandeira.; . . Conyido os nobres Depu~a(,los a ocC!IP&!eili · ·. 
· Pedro Peroi.Lmbuco, Oliveira Vã.lladão,Neiva., sous loga.~es; v~o ao proceder ás votaçoes. 

, · 'CaStro Ruoollo,Satyro Dias, Vergue de A breu, Em seguido. São sú.caessivà.m'õnte sém: :d~ . 
, _,RodrJgues Lima, Galúíno Loreto, Nelson de br;tte · approvadas as redaeoões · flria.es·-.·dos·· · 

..• :Vasconcellos, Oscar Oodoy, Auq-usto de V!J.S· projéctmi' n~~15· e 16; de. I9o4',J>.ara sere~ . 
· · eoncellot~, Sá. Freire, Amerieo ae Albuquer- enviados ao Senado, e n ; 3 A, de 1004, ·pa:z·~ -
;·:;(lue; Belisario de Souza, eruvello Cavalcanti, ser enviado & .~sanCÇão·. · _ . · · · ... --:·:: 

_; ... Paulino de Souza. Francisco ·Bernardino, Sa- E' annunc1ada. a. votaçao do projec~ 
· .: bioo Barrpso, Padua Rezonde, Galt~o Carva-. o: _184 A, de 1_903, or~ani.~ando_ o _cretilt() 
• ' :1bal, Rebouças tle Ctwva.lho, Amar.1.l Cesar, agi·tco!a.,_ com P!!-recer c subst1tuttvo d.a.' 
~ ·:.·José Lobo, · Azevedo Marques, Benedicto ·de , Commissao . de Orc~tme-nto • . 
··: S~u~, Lindolp!w Serra,. Elizen. dui~bermc, 0 Sr. Pre@ident;e· :.._ .0 ~ ~ubstitu~ 
·:, Soa~{}S dos Santos, Dommgos Mascalcnhas o_ tivo da Commissã.a será ·tomado ·.ClD c<lnsi~· 
: ·, Diogo Fortuna.. . . d - d R · .. t · · .9a. di .-
., .· Deb:alll de comparecer com ca.u!la partici- . erasao, segun o o egtmen o, na. ·"'· a; 
: -pada. os . Si'S. J:ulio ue Mello, Thomaz A c-: c~~~a~ • . . . . · ·... · 

o.fo.Iy., .Eug{!nio Tourínho, Enéas Ma.rMns, E~ s~guld~ é pos!o ~ votos_ ~ a.pprov~~~ 
\ ',i Raym~n,doN~ry, Arthur Lemos •. carl~~ de e~ I ;.é~.u~s~o 0 se"'m~te . , , . .· :. :· 
:_:':No:v~es, R.od~·1gues FernandAS, D1ns VteHa., ~ . PROJECTO . · . · .. : .:·•···· 
·.· ·:'Raymundo Arthul', Anizio ·de Abreu, João . . ... . 
. _0~Y9SO, ·Fi·a.ncisco Sá, Eloy de Souza.,· Trin· . . N. 184 - 1003 .. , ·;: . ... :, , 

;. dade, Cornelio · dG\ Fonseca., Raymundo do . . · .. . . · . : . ... . 
·, .. '"'Miranda, Jovinia.no. de carvalho, F'elisbello 1 . O CongreESO N3.(}iQ_ça.l decretâ.: . : .·:' . . : ~- .. , 
:::::F.~eh;;e, teo-..:lgildo l<'iJgueiras_. Tosta., Bulcão · · CAPITULO I . 

·, : _ ;yléi.D.I!~~ ~eltx Gaspar, Tolentmo dos Santos, 
;.:Jj:_4ua.J,'do 'Ramos •. Gorr~: Dutra, Iria eu Ma· 

::·: .:cllado;_·. F,i~~H.( AI ves .. J:~,tlio Sai,ttos, Fi'é1n · 
.: .. c~sqo; .ve.ig:~:. Ber'nàt•ilo .Monieiro •. ~a~tão _ d~,L 
·: .:'Cunha, Ri.beiro Jupqueira., A!!tolpho putra, 
, r~p)do FJJbot -Leonel _Filho, Henrü1ue Sa.llcs, 

. . .. I. .· .. 

-DO ·BANC01 SEl:J CAP1TÁ.L1 SEUS .FINS··E SEDE 

. Art .. ' 1 Y o. Goveroç : :Pro~over~ .'e.:: ~~ .· 
d~~() ,de ,um banco com . ~ tlr,n espec~al .. de 
fornecer a.ló.voura. o au~nho de ca.pttaes e Ae. 

I,·,. : ·. •• 
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-credito, de accoi.'llo coin as disposições da. 
.presente H~i. . 

·Art. 2. o O capi ta.I do banco será de 
60~000i000$ divididos em 500.000 acções do 
100!1; cada uma. e será. realizado á medida que 
·f'or 'neecssario, a juizo do Governo. 

Pa.ragt·apbo uni co. ·Além tla. c;~lxa matriz 
o_lla_nco te;á tlliaes nos pontos onde, a ar: 
bttt•lo do Ctovm'no, fu1•om nceess;u•ios 1108 Es
tados que, na Jorma da presento Jei, contr<t
cta.rem com aqueile concorrer com as 
quotas correspondentes ··para a.u:dlia.l-() nas 
dcspczas com :t gat•ant ia. de jul'oa, si ostn. so 
tlze1· ell'ectfv:L 

CAPITULO I[ 

Art. 9. o O Governo garantirá. ao banco,. 
'POl' prâzo nunca maior de 50 annos, o juro 
annual de 5 '}·i.· sobre o capital etfecti\·ameiltc 
-realizado e cooceder•lhe·ha os favores fa· 
culta.dos na presente lei. 

Art. 4,0 0 banco não poder;t, S~b prO· D.\ AT>.MI:"'ISTit.'\Ç'IO E l·' í SCAT.IZA{:ÃO DO IJ.\~CO 
toxto algum, envolver-se em transact:ões 
que nlo t!mham por fim exclusivo auxiliar Art. 7. o o h <tnCO S(~l'Ú. auministt•ado P OI' 
a · agrieultu'ra, àe·vendo Jimitar·SO ás opc· dous dit·odoi'CS ebitos pelos ac<:ionil!t88, sob 1 

rações · esJjeciftcadas na. presente lei . · a prosidcncia de um delegado do Govorno 
Paragra.pho unico. No caso do inobser- que, além do voto delibel•ath'o, · tct•tí voto 

·vancia ou desvio, sob qualquer pxcteAto, do suspensivo, com recurso c.o-officio pa.ra o Tt•l-
disposto no artigo supra, pf.lrderá. o banco os bun~.l de Contas. · 
favores que lhe são concedidos, !~Ol't•ondo Art. 8.0 Os accionista.s, a. quem incumbo 
na. pena de um o. trcs :~nnos de prtr;ao o seu a. orga.niza~ão do banco. sujeitando os esta
presidente o os funccionarios publicos que lutos :t a.ppt·ovação do Governo, elegerão 
·directa. ou lndii•ectamente th·erem para isso igualmente a sua commis.:;ão fiscal, e o Tri
concon·ido. bunal do C'ontas desigmwà annualmente um 

Art . 5. 0 As operações do baJJco serão limi- dos seus membt•os parn. exnmiila.r a escriptu-
·tada.s exclusivamente: ração tlo mesmo banco, fazer parte da. com-

· a) a. emprestimos por meios do contas cor- missão de tomada. de coutall e informal-o 
rentes, ou por lcttras, a prazo nunca maior sobl'e a. execução do respectivo contracto. 
de dous n.nnos, aos syndicatos ou coopera- Art . 9. 0 As caixas ftliacs nos Estados serão 
iivas do credito agi'icola (bancos rogionacs, adminh;tradas por gerontes nomeados pelos 
-ca.i'xas rural\s, etc . } que se fundarem de dous directores eleitos, com 11pprovaç.ão do 
·accordo. c.;m a presente lei ; presidente do banco. 

b) a. empr08timos sobre warrants rcpresen- Esta.s c:-~txas s:wão fiscalizadas annualmente 
tativos de productos da agricultura ou das por dnlcgados tlo ThosOUl'o, o deverão pt•e:~\ar 

-fndustrias agricola.s ; aos governos dos Estados de sua circum· 
c) a ampl'estimos por meio de contas cor- sc1·ipção todas as informações e esclareci· 

tentes ou le~tl•as, a; prazo nunca maior de mcnt os que por ostcs lhes fot•em. exigidos. 
•um aimo, c mediante hypotheca, ponhor Al't. 10 . A tobclla do pessoal do· banco e 
agricola ou caução a prazo, nunca. maior de dos respectivos vencimentos deverá ser pt'é· 
tres annos, a lavradores ou industriaes agrí- viamente appt·ovada. polo Governo e, tento o 
-colas, resid.cntes em municipios onde não p t•esiclnnto como os dil·ectm·es eloitoe, terão 
houver ·syndicatos ou cooperativas de credito vencimentos fixos o j:tmais porcentagens .sob 

:agricola, declarando préviamcnte o nmtua- qualquer p1·etexto. 
rio qual o destino a dar . ao omprestimo e Art. ll. No fim de cada semestre; se re
·qunes os t•ocursos com que conta. . para sal· unirá. a commis~ão de tomada de contas do 
dal-o no prazo fixado ; · . · d 

d) á. vcnd<~, nos mercados nacionaes, por banco, composta do presidente, de um os 
. conta. dos respectivos propt·ietal·ios c me- directo1·es eleitos o do membro do Tribunal 
diante commissã.o, dos productos que lhe do Contas, a que se t'afere o art. 8•. Esta 
furem consignadoll; ·para 0 que poder<L esta· commissão, depois de conferit· o balanço, ve-
·belecer armazens e aepositos ; rificar as contas. de receita e despoza. e 

) á t d apurar dest:~. a.s que devem set' levadas á 
e expol' ação e ven a nos me••ca.dos as- conta do custoio do e~ta.belccirnanto, lavrorá 

·trangeiros, por cont..1. dos interessa.doto, dos a l'espacttva acta, na quttl declarará. a. im
-productos di\ agricultura e das industrifts pm•tancia. da responsabilidade do Thesouro 
. agt•icolas, podendo para isto crear agencias em vista da. garantia de J' m•os, caso os lucros 
nesses mercados, cobrando. de tudo a re-
-spectiva commissão; líquidos do banco não a dispensem. 

f) a l'ecebel' em conta. corrente, ou por Es ta acta deverá ser aesign~da pelos tru 
·meio de lettl'as, dinbelro o outros valores, membros dO\ commissão, quo, em caso de 
-opet•ando neste caso como banco de deposito. divet•gencia., a. farão declat•a••; com as ra.z~~s 

. Art. 6,ci O fôro e séde do btlDCO serão para justi ficativas, e set•ci reroettida, pox· _cópn., 
.todos os eft'eitos a capital da,Republica. ao Governo, pelo presidéilto do banco, por 

Vol. II · ~ 
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intenncuio do Tt ibnnal de contall, que a eo· : a) que tod6s n3sociCJs são igualmant~ · soli-· 
: caminhará com o ~em· Jlurecel'. da.rio!J pelos compromissos contmllidos pob ... 

CAPITULO IH 

Df)S FAYOil.ES · COXCETH DOil AO H.\;";CO. 

Art. 12 . Além llit ga l'autit~ de jul'os, o 
ba.nco goz;,wá.: 

a} de isenção do seHJ c de outras quao>.~:J.UCr 
impostos colwados pel[l. Uniiio ; 

b} de p1•ivilegio de í.\l'Inazens alfamtcgn.do::i 
para seu.s depositas c entrepostos. 

C,\PITULO IV 

DAS ODRJGAt"ÕES DO BANCO 

•MSOCiaç&o ; ' ·,,, . 
b) qual· a. naturoza.d<t togpi:Jn~abUi'dade so· 

lidaria do~ socios, si illimitada.,. si Hmita.da, 
osta.belecendo neste ultA·l'nO caso o limite. 
maximo dessa responsabilidi\de; 

c) que nenhum socio pJdel'á retirar-se dar 
as.wciaç-ão se1n pr-évio a. viSo, com tre;; mezcs 
da ar:t)cedunch, ficando enwntlido quo SlllL 
t':}sponsabilidat!c não cossaTá emquanto 11ã-o 
forum Hqu:idadp_s todos os comprumissos da 
socidade contraliidos até o dia de stta eX< 
clusão; 

d) quaes as condioões de admissão e climi:
naçã.o dos fO)ios, que dGverão set' profls
sionaes da. lavoura ou das industrias rura.cs, 
não devendo a situacã.o de fortuna ser eon· 

At>t. 13. O bnnco não poderá cobl'<U' taxas dição de admíssão ; . 
superiores a: e} que as directOl'Ü~o.q não serão remunel'a·· 

6 % nas contas correntes abertas aos svo· das, podendo sol-o, eotl'etanto, o caixl que,. 
dica tos e cooporativas de credito; ' em qualquer cnso, d~vorá sempre prestat• · 

7 % nos adea.nta.mentos aub1'e wcw~'M1l~ ou fiança equivalente a.os íntm•osscs sob a sua 
descontos de lettras dos me:>mos syndica.tos guarda; 
e cooporativas; /) que a as~ocía.ção não }Joderá. operar fOra 

s o; o sobre os· cmprestünos a agricultores, de sua circumscripcão, que. sera. limita.da. 
na fó1•ma da. alínea c do art. 5o, ao districto ou municipio, não podendo em 

Art. 14. Nas vendas, quer no interior, caso a-lgum ir além desta ultima. circum-· 
quer no· ext.erior do :pa.iz, o banco uiio poderá. scripção ; 
a.uferh• outros luct•os <.Llém de sua coromissã.o, g) que a a'3Sociat;!ão tomará por empres--· 
que nunca será mo.ior do 3 °/u, revertendo· timo, com a. ga1•antin. solidn.1•ia de todos os 
pa.1'a. os commitentcs todas as vant agens da socios , os ~~pitaes de que aarooer par for• . 
operação. .nece1• ao;; mesmo~ socios de aecordo com• 

Art. 1·5. Si os lucros llquidos uo banco, sua.s necessid-ades reaGs ; 
em dous semestres succosstvos, cxcmltJt'em h) quo a associação, com a t•esponsn.bili- . 
de 1 °/o, !fet•á e!le obrigado :1 l'eduzil· pl'O· dwdo soli.Jal'ia ue todos os .~eus socios, oxcr
porcionalmente n.s taxas esta.l>olecidas no cerâ deot1·o de sua circumscripção a.s fnn~ 
art. 13 . cções de caixa ecouomica.·, recebendo, em 

CAPl'l'llJ .O Y 
conta. corren Lo, dt~positos· d'Osde 1$ até o ma
xirno, que limitn.rá ; 

i) que não poderá ella, em caso algum,. 
DOS SYNDWA'l'OS E COOPEHA~'IVAS UE CP.IW ITO distl'ibuil' dividendos, devendo a . joia de eu

trada. dos socios, si fllr e:>tabatecida esta. 
conti•ibuição, a.ssim como. todos os hlcl'os 

A GTI JCI)l , h. 

Ar&. 16 ,. Ali w.~sociações coopm•a tiras de a.pu1•ados se1· levados <.t conta do funrl.o da· 
producçã.o, de consumo, de compra e do resel'va; : . . 

. venda, de segm·os. do llenefiC·3ncüt, assim j) quei attlngido o fundo de 1•eser va á 
como as cooJ)arativas de cr0dito, constitnidas ímporta.ncin. que sa.tisfaça, por siso, ás naces. 
:par :pro-fissiona.os do. a~rlcultnra. ou das ín- sidades dos associados, dispensa.ndo, em con· 
dustria-s ruraes d·e:quaJquel' cspecíe, com o sequencía, outt•os compromissos wtéro dos· 
·11m exclusivo de promover o custeio e a resultantes dos depositus provenientes destra. 
defesa de seus interesses , estuda:r e roelllo· circuroseripç.ão, os lucros·liquidos no:a.Uzados 
rar· as condições economtcas da. pm:luec.ão e devoPão- ser a.pplicados em obras de utilidade 

·do· res-pectivo · consumo, 1·eger.o.se-bão pelo .pa1·a a- roe.sma. cü•eumsaripr;ão,, tn.es como 
decreto D'. 979, d~ ()de janeii?o de 1903,. no escolas. est1•adas, a.bastooimento de agua, 
_qlle lhosc· fov a.ppUc:vveL ílluminação, etc. ; · 

Art. l'. EE!tils·assccí{ll;ÕCS; qil.JCr sejam ex- h) que nenhum emp1•estimo· poderá a asso-
clusiva.mente de Cl'Cdito, quer reunam a. 11stw cíação fu~er som- ;l6' neCestlarias· g<wad Mas e 
outras . funcçõ'es cooperativas,. se.mprc que . .sem. que-o mutua.J.'io em sua, solicitaçã·o de· 
p1~ete.nd~rem os favorc~ pecuma~ws . conce.- . cla.re cxpressa.m®te qual o destino a dtw~lhe 
diüos por. esta. lo!, deverao prova-r q:ue seWJ e qua.!-'s os recursos de q:ue dispõe'p;j.t•a..·sal-
-6Statuíos eon~ignam· : t dal'·o· n~· p.r~zo 1l:mdo; 
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l) que os emprestim()s ~os socias não po-
. ''deÍ'ão ser por prazo ·ina:íor IJe um n.ono, 

poló menos P.mquanto o -fundo -de reSGrva so
·da.l não for·sutflciente para, independente de 
~mprestimos. attender ás tt•ansacções nor
mnes "<la. ae~:~ociação; tola. via, este prazo de 
omprestimo poderá ser prorogado por mais 
um anno, nos casos do forç:t maior perfeita· 
mente comprovados, Si. o ·mutuario reduzir 
·seu debito a 50 °/o. 

m) que nenhum empre&timo scr<t. realizado 
sem.a necessaria garantia., que deverá. .imn
sistit· em .bypotheca, penhor, fia.nça. ou en
dosso M umu. ou mais firmas de reconhecida 
idoneidade, conforme a. impol'tancia do mes
mo cmprostimo ; 

ll) que, no ca.so de di;Jsolnção da sociedade, 
flUe deve set• prevista., o fundo de ·reserva, 
liquidados os compromissos sociaes, ser<t 
recolhido ao Tbcsouro . do Estado l'eilpnctivo, 
flUe o restituirá com o j11ro de iJ "f• a outt•a. 

. associação que, com os mesmos intuitos, 
·venha a rundal'·Se na circumscripção. 

Art. 18. Na prohihiç.'in ;i.-; SJCiedade CO· 
opel'ativas de distt•ilmh• divirlcnrlos não estão 
compt•r.henrlidas as. bonificações distl'ibuidas 
. pro 1·cda d~L importancüt das compt·a.~ e das 
vendas feitas polos re!ll'eet.ivos so~ios A que 
constituem um elemento da~ cooperativas 
producção de compra o do ''euJa. 

CAPITULO VI 

. DAS CO:-iDI\'ÕES DE CREDITO ÁS COOI•ERATIVAS 

Art. 10. As instituições de credito agricol<t 
·.que em ~cus csG<ttutos preonchot•cm u.!:l con· 
dicões expressamente exigidas no al't. 17 da 
presento Jci, sejam quacs fot•em as suas 
designação~ (syndicatos, · coopm•ativas, ba.n· 
cos I'agíonaes ou popula.I'a3, ca.ixa.s ruraes, 
etc.) poderão gozu.r da.s va.nta.gons do cre
dito por.ollas concedidas, uma vez que ore
queiram á administração do banco ora. 
creado, t:~zendo acompanhar o l'CfJUerimento 
dos seguintes documentos: 

a) cópias authênthicas de esta-tutos, da re
lação nominal dos socios e da acta d:J. instal
laçãc da sociedade ; 

b) cet•tidã.o do otflcial do registro de hypo
th~c..'ls da. comarca de ter a associt~cão pl'een
chrdo em seu·ca.rtorio as formalidades exigi

. das por lei ; 
. c) prova de quQ, pelo monos, cinco dos so 

cros msoriptos possuem, livres c dasembara
qados de qua.lquor onus, immoveis a,gri
colas, dentro da oirou.mscl'Íp\}ã,o social cujos 
val~res, tomadas por base as tra.nsa.éções do 
ulttmo ·anno, .excedem o dobro do valor do 
empresti !' o solicitado. · 

Esta.provasei'á:a.compa.nh-ada. de doctunen
tos authenticos ('escriptm·a; certidões de im" 

postos pJ.gos, etc. ). iniic.1.nio a. e:denSão 
territorial da. proprierl:).d.O, na.turaza. de su(\'s· 
bemfeitoria.s .e outros elcment:>s constitutivos . 
do seu valor. 

Pa.l'agrn.pho unico. O ba.ntlo, depois de exa
minn.t• n petiçã.o o julgar d:ts g:w:mtin.s apre
sentadJ.s, concederá. o ct•cdit.u pedido, ou ne· 
gn.l·o-h11 até nova proYa, si forem iusllffi
cientes ou não provadas ilS giwa.ntias olfet·e. 
cidas. 

Si, pol'ém, a <~ssociação não so conform:~ l· 
com e;;ta. ultima decisão, po!lcrá l'ecorrn.t 
J><U'a. o Governo, p or iutet•medio do Tribunal 
do Contas, que, em pa.rccor . fund<~mcntn,do, 
si jtllg<tl' d1) justiç:t a. pt·otcn~lo, podet•á twon
sclh:w ~o novet'lltl que or.:laue ao banco a 
ooneet~Bfi.o !lo credito solic!t l\do . 

Art. 20. Emqnanto oxisUl'em relações de 
ct·cd.it.!) d<~ a.ssocia:.:ãu com o b:mco pmsta
mi:;tll., n. administração daquelle dcverlL re
mcttcr :;·.Jmcstra.lmentc a. · este a rclaçã.(,' dos 
socios 1\!lmi'ttidos e exclui<los durante o sa
mcstl'e, b0m como cól)la, anthontica. das 
actas das sessões em que se de~·em a.ltel'a
çõe~ na. mr.snn admin istr.:J.ção ou em seus 
esta tu tos . 

Art. 21. DurantJ a Yigcncia de seus con
tractos t'!Om n banco, as a.ssociacõcs coopot'a· 
ti v as ficam wj ai tas (L fis~ali zação elo Go
vc.wuo, qu~ podat·á fa.zat' insp3ccioual-as parn, 
julgat• de suas condições fina.n ceil'as e de sna. 
a.cção ecouomica.. 

CAPITULO VIII · 

DISl'OSi('UES GERAES 

Art . .22 . O Gwcl'no antt•ará em accordo 
com Oil doi! Eiltac!o~ que d('seja.rem para. o 
ter l'itol'io delles os fa.vores da· pt•escnto l•li, 
no sentido de concot•l'et•em com 50 % da 
ve1·ha. destinada. n. t .)rnM' effectivn. a. ga1•antia. 
de jnro.{ concedida ao Banco, distribuida tt 
quota n<~ p mporçã.~ dus cmpre.stimos fci&os 
annun.lmentc p ot· este nos respectivos tcrri
torios. 

Art. 23. O Govm·no, nos o.sküuto.s do .danco, 
far.\ prcclsn.r as funcçü es dus representan
tes do Tl\;}souro Pttblico, chama(los a colla· 
borar. c e~tabolecerá os limites da inter
venção da delega.:l.os do3 Estados junro á.~ 
caixas lllia.es • 

At•t. 24 . Nos estatutos 1lo Bn.uco deverá 
so1• pt·evlata. a. llypotnose de sua anca.lripação 
pelo Govci•no. .. .. :., 

Art. 25. O Ba.nco ma.utel'Ó., ondil. JU,lga.r 
convenieot9, ,nos mercn.dos nacionac9 :·(> es• 
tt•angeil•os, o set•viço de exposiÇão c:proJ_>a~ 
gand.a.do-s Pl'ouuctos da. agricultura <? íi~s-tn· 
dustrias rura.es, custeado,pela,s contnbutçoes. 
em especie ou em dinheiro, que P<Ll'ílo osso 
fim forem votadas pelos Estados , · 
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Art. 26 •. Revogam-se as dil>posiçües em 
contrario. , .' 

Posto a votos, é appr6va.do em 3• discussão 
e enviado á Commfssão da Rcdaação () so· 
guinte 

l'ROJE!CTO 

N. ll- 1004 

~. pro1ongal' a Estrada de Ferro de Ba~ . 
turitê ao Crato, a de Sobral até a. cidade de·. 
Therezina, e o ramal de Campina. Grande 
até Ba.talbão ou outro ponto- mais _oonve·· 
niente; -

3•, construir no Estado do Rio Grande 
do Norte uma estrada. rlé forro de penetra
ção. que, partindo do pontQ mais coove- · 
niente do littora.l, vá. ter á região mais a.sso~· 
lada pelas secca.a ; 

O Congresso Na~.:ional dem·eta : 4•, c6nstruir outras via.s ferreas que li
Art. J.o A forca naval no eJercício de guem os pontos mais aiTectados pela se~cq.· 

1905 constar{~ : aos centros productore~ e.de facil comm:uoi- . 
§ [,o Dos officiaes do c.:~rpo da aPm.tda._ e cacão com os melhores mercados ; -

das daese3 t~,nnexas, constantes dos· respe· 5 .. , premiar 03 cidadãos que construirem 
ctivos quadros. em terra. do sua. propriedade pequenos 

§ 2. o Do 80, no · millximo, a <:~pi ran tes a. açudes e pocos, de a.ceo. rdo com as condiQÕ3S. 
guardas-marinhas, 
. § 3.• na 4.000 praças do corpo de marl- e:;ta.belecida.s pelo Governo . 
nheiros nacionaes, inclusive 118 p<Lra a com- Art. 2." O Poder Executivo abrirá.· o3 cro:.:. 
panhia de Ma~to Grosso. ditos necessarios para a execução o:!a.s modi-

§ 4, 0 Do 900 foguistas contractados, das acima especificadas. · · · · 
§ 5. 0 De 1.500 aprendizes marinheiros. 
§ 6~0 De 500 praç-.as do cJrpo de inrantã.rxa. O Sr. Presidente - Est.ão findas-

de marlnha. · as votações. 
Art.. 2, 0 Em tempo dn gu~rra. a. fon•ça 

naval:se corhpo:•á do pes~oal quo fvr neces- O Sr. Bt•ieio Filbo--Pe~o a. PJ.-' 
sario. la v'1>a, pela ordem. . .. 

Art. 3.~ As praças e ex-pm~•s quo sere-. 0 SR. PRESIDE;IOTE ...,.... o nobre Deput.ado di 
engajarem por tr;;s annos, pelo menos, terãO Iieeoça: ,,0 u agora subruetter á coneideraçã.o 
díl'eitó á. importaocia, em dinheiro. das 
peça.s de f~rdamento gratuitamente distri~ da Casa.·· 
buidas aos recrutas_ O SR. Baleio FrLuo-Co:no tenho alg11rna.s. 

Ar&. 4. o Revogam-se as dispo:.>iC!õc.s em considm'a.~ões a adduzir, em assumpto- que· 
contrario. diz respeito ás votações que V. Ex. declarou 

E' annunr.íada •notarão doprojecton.l77, findas, é qup. pe~-> a palavra, pela ordem. 
de 1903, e n. 20, de 1904, e3tabelcccndo me- 0 SR. Pr~ESIDENTE _Tom- a pa.la.vra 0 no-
didas tendentes a attenuar 011 effeitos das 
aeocas · nos Estados do norte da. Republica. bm Deput:l.do. 
(l" discussão); o sr. Bricio Filho (pela orde·n.t~ 

o Sr. Presidente_ A commissão - Sr. Presidente, ouvi V. Ex. declarar qtt, 
estão fi [}das as votações. . 

.P.e Obras Publicas apresentou ui'i'la o monda Pedi. a palp.na. pela ordem pa1·a. faz.n~ 
quê será. tomada em considol'açâo na. 2a di~· uma. reclamação necessa1·ía 0 que se px:ende 

cui:~c>gnida é pocto a. ,·otos e approvado ao modo pelo qual a Mesa procedeu rel~ti, 
va.mente a.o pedido que formulei. 

em 1" discussão o seguiu te Na. sessão de26 do corrente. dirigi a pala.~-
PRO-IEcTo vraa esta. Cama.ra. o.confesl!ando o meu 1'000-

nbccimento aos meus collega.s quo me eseo-
N. 20 - 190 l lh~ra.m para. a. CommiSEão do Fazenda . e 

lndustria., declarei, entretanto, não poder 
(177 - i\"l03) acceitar o loga.r para o qual tinha sid_o ind.i~ 

· · · ca.do. Corrtwam as votações nesse dia e 
:·9~ .Çongresso Naciomtl decreta: v. Ex. declarou: estão findag as votações. 
Art. 1. o Nt> intuito do a.ttenuar tanto Em seguida annunciLIU a disaussão do pPO· 

quanto :P.tissível os elfeitus da. seccas nos j oeto que se seguia na. ordam do .din.. Levan'! 
E~tàtfo~ ··1Io norte, o Governo dar<! execn~ão tei-me então (vê V. Ex. como ando cajpol'a.~ 
âsaêguihtes medidas: . . (riso), e reclamei que havia. fol'mul~do re· 
-· ).'", .Ço.n~truir açudes e poços nos Estados queri~ento, que não foi submettido á. ·const, 
do Cê:u·ct; Rio Grande do Norte, Parabyba, deraçao da Casa. V. Ex. deu-mo. ra2ão e, 
Pi<l.uhy'e Maranhão; . . depois de V'erlficar o resultado da vot ação, 
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disse que a Ca.ma.r.Jo não tinha. concedido a 
demissão solicitada. 

i..eviintei-me de noyo e pedi a v. E~. que 
verificasse a. votação. V. Ex. procedeu á ve
rifica~ da votação e tavo a convicção de 
q11e não havia numero na Casa.. 

Ora, Sr. Presidente, quanclo se procede a. 
uma votação e quando se verifica quo n·ão 
ha numero na Casa, no dia seguinte ou no 
primeiro dia em que ha numero a votaçã.o 
ooínc~.a invariavelmente pela. muteria. cujo. 
soluQã.t> foi interro;mpida. Hojo, deu-se, en
tretanto, esta exccp~ão par& o pedido for
mulado polo humilde orador que está na 
tribuna. : a votação começou por outros as
sumptos. 

vê· v. Ex. que, embora a Mesa tenha. r~
solvido agoi'& aubmetter o meu pedido á con
siilin•açâo da. Casa, . ainda. atJsim me ~ssiste o 
direíto de fazer a_ presente reclamaçã.o. 

Sei que V. Ex. não mo pretendeu molea.tJ r. 
As attribula.~ões da. Mosa cxp:icam perfeita
monte certos fa.ctos._ E hoje o espirito de 
V. Ex. a.nde. naturalmente attribulado. pelo 
grande esforço empregado no começo da 
sess1o para annunci:tr o. acatamento das prc
rogativas o immuoidades dos membros desta 
Ca~a. 

Natüralmentr esse gmnde trabalho attri· 
bulou' por' tal' modo' o csplefto de V. Ex. 
que fez com que se e~quecessc do pedido do 
humilde representa~tc de Pernambuco, ape
zar de dirigido 6, Casa desde a sessão de 26 
do corre ri te: . 
· R~claino,. pois, com· todo o direito. 

·O Sr. Prel!!idente-Não houve es· 
forço algum da parte da Mesa.. Sobre a t·e
çlama.ção de V. Ex .. o que houve simples
mente roi um lapso de memoria. V. Ex. 
tem, pois, ra.zão. e não duvido absoluta
mente em o declarar. (Jlluito tJem.) 
· Vac-se pl'oceder á votação do pedido de 

dispensa de membro da Commissã.o de Fa
zenda o Industria, aprc:lenta.do pelo Sr. Bricio 
~lho. · 

Procedendo-se á -çota~-ão é rejEitado o po-
dido. · 

O Sr. Bricio Filiao (pela ol"dem )
Agradeço a prova de defet·encía. que a. Ua.
mara. acaba. de demonstrar, não 86 · pat•a com 
o humilde orador, como p~ra com as praxes 
invariavelmente seguidas nesta Casa. 

Entretanto, Sr. Presidente, assiste-me mo
tivo· para insistir ]io meti peilidó ; e ê por 
essa razão que peço a V. Jt;x. que faça ee
gu~da. consulta aos meus honrados· collegas, 
esperando·' eu que, aegtindo as referidas 
praxeS, tlesta vez o meu pedido seja satls; 
feito. · · · 

Procedendo-se á vohção do :pedido que pela. , 
segunda voz faz o Sr. Bricw Filho; o ·o 
mesmo approvado. · ' .' · 

O Sr. Pre8ldente- Nomeio o Sr. 
Affonso Costa. para. substituir o Sr. Bricio • 
Filho. 

O Sr. Barbosa Lima (para uma 
explicação pc6soal. Movimento gcraZ de allen· 
çao. Profundo silencio) (·)-Sr. Presidente,. 
anda malignamente desnaturada. a minha. 
attitude nos recentes contlictos em quo se
viu envolvido como protagonista o Sr. Depu
tado, cujo nome com a devida venia declino,· 
o Sr. Alfrejo Vare la; anda perversamente 
do,naiurada a. minha attitmle nesse caso de 
politica. contempol'anea. . 

Mas nem porque sejf\m profundamente in-
justos, acaso a.ggressivus, os pronunciamentos 
quo hei visto na imprensa periodica desta 
Capitu.l, em rcla\ão á minha a.ttitude, nem 
assim me desviarei da Unha de cunducta que 
a mmhu. cduca.Ção, que os meus antecodontcs, 
que as minha~ responsabilidades de homem: 
publico me teem invariavelmente traçado. 

A educação parlamentarista, feita. incon
SGíentcmento durante a maior pn.rtc do se-
gundo reinado pelos nossos compat.ricios, . 
expcctadores de scenas ont.ras que se desdo
braram >teste mesmo recinto, tem induzid:.r 
a. mót• parte dos quo .se l'Opl.lh m guias da.. 
opimiio publica. a prêt,•-:u• doutrinas; a acon
sulhar a.l viLt•es. a indicar atLitudes, con
soantes com êssá educação, com esses antecc
dentcs,-profunda.mcntc incompa.tivcis, po
l'ém, com a essencia. do rrgimeo pt•esidencia· 
lista de q ua· me prezo de S3l' um dos mais·
huJnildes c um dos mais sincerus servidores. 

Levantando-me pJ.ra profligat• o acto, que · 
tinh1\ cahido no domínio da publicidade, oc- -
co.t'l'ido com um represontante ·da,. Nação, do 
quem sa dizia, de quem se noticiava qtto ha
via sido coagido na sua. libCL'dade pessoal, de
tido na Chefatura. de Policia, eu nio dei a 
entender. implicit.amente siqo3r - muit() 
menos o fiz expressamente-que a.ppJawlisse -
a :lttitude que o meu roiJega julgou do\"er 
:uloptar nos casos que deram logar ao inci· 
dente. 

Os nossos dis..;;entimentos .são patcntos, Dio · 
tlcamm vendados. cnC<Jb3r'os por· urn sileD·· 
cio acommodaticio que parmittis9o interpre· 
tações duvidosas; eu o3 formulei expressa
mente na vez primeira em que o·digno Depu
fado appellou. nominalmente para·~. minha-· 
opinião; quando ftrmav<~, mab. prems~mente·· 
o programma quo so havia traçado paraa. 
sua acção pa.rlamenta.t', · 

r..) E!te discurso não foi J!Bvis to pelo orador. 
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N-ao dei a. ente~der, por · fó1•ma. aJJrnma., 
-quo iria. formulai.' um 1•equerimento, verda
·deira moção de confianc;a, · e, no caso al'!tes 
-uma. ve1•dadeira moção de desconfiança., .lffi· 
.p·ondo ao Govm·no a demissão de um dos 
agentes do Podel' Executivo. ~ . 

Nosto regimen, o Parlamento n~o govNna. 
·Quaesquer que sejam as dlfficulda.des 
com quo a. Republica. !-tnde 1lüand~-legados 
tremendos da. apa.thm monarchiea, que 

. desceu sobre nós durante todo o longo e cs· 
terfl se,.,undo roinado-, eu não descri ainda 
-das e.xc~lloucia.s da. fórma republicana pre
·siriencial. 

Ta.nto quanto é possivel. nos impulsos do 
meu temperamento, nas exigcncias da minha 
COllSCÍOUCiU., prOCUl'O SempL'O IDO ttp:wcebcr, 
:P-ara que nos debates, em qnc ma envolvo, 
não fiquem os actos da. minha. vida. p<l.rJamen
ta.r, não fiquem as manifestações da m~nba. 
vida. publica em clesacco1'do com as doutrmas 
que sustonto, pelas quaes me bato, o em 
torno do cujos principias me opponllo lw · 
nesta e siocernmr..nte á:1 invo:,t.idas, <'ts cl'i
ticas, ao t:ra.balho de dBmolíção feito po1· 
quantos n.rautos de doutrinas outras, acaso 
na opinião de~ses, melltol'CS para fazer a feli
cidade de nossa terra. 

Não podia, . poi:3, es~;1l' nas minl:.w.s lo
tonções; não está nas minhu.s pa.lu.vras, não 
sa Je nem nas on ~rclinllas do mou diiicurso 
o projecto de um requerimento, visando, a 
titulo de desa.ggra.vo da representação na
cion;t.l, uma exigencia. impertinente c iUegal 
da nossa parta, qual fosso :1 de impór por 
um pronuncia.monto collectivo desta. Casa a 

-demiss.'i.o do chefe de policia. : cxonP.rar.ão 
desta. ·autoridade :mba.lterna. mudaoca. do 
tim mini3te1•io inteiro, mollitle<tção do pesson.I 
da. a lta. admioistra.ç-ão do paiz,-tudo isto, 

·augger ido, insinu;ulo, imposto, de alguma 
-sorte, ao Poder Ex13cutivu, pol" uma mani
·feataç.ãb inequívoca desta Casa, seria, a. meu 
v-or, um incontcstavel pronuncíamento no 

·sentido das dou trinas parlamentaristas, 
·mna. reYivescencia inconsciente, uma ten
deocia rogressi va. para pra.t.icas a que esta
. 1•íamofil involuntariamente servindo. 

Ainda quando a autoridade, esta ou a.quel
la, personificada. n'1quol1cf' com quem não 
entretenho rolô1çÕes pessoacs de es:pecie o.l· 
guma; ainda. quando :1 autoridade claudica, 
.tocide <;Ql artigos da nossn. lei penal, ainda 
a.hi eu encontro, no r egimen consubstanciado 
na lei magn::\ de 24 de fevereiro, remedios 
-outros, processos etllcicn.tes que nos res· 
guardem bastante para não reincidil•mos nas 
praticas parlQ.mentaristas, das quaes pare
-ceremos, de outra sorte, apenas a mal con-
va-lescentes. . 

O chefe do Estado escflllle, mantém e de
mitte liberrimamcnte seus agentes; o·con 

_g1•esso Nacional, quâlquer dos ramos doPo
der Legislativo, em separado; nada Jlôde di
t•ectamento no meca:msmo ·da .suprama 
ad~iníst1•ação .govei'namenta l, a não ser que· 
qmzesse ~e~ah1r ne_ssa.a praticas, ás quacs o 
meu espll'lto,. a. mmha educação não pude· 
ram ttté hoje dar o seu assentimento. 
~ão estou •. Sr_; Presidente~ com a presum

pçao de dar licçoes a quem quer que seja., no 
tc;>cant~ á .dymnamica do nosso systema. poli· 
ttco; duet, .. porém, que o meu espil•i to não· 
vacilla., não hesita., .não se encontra. em- : 
b~r:açado de.a~te da objecção que acudi- _ 
dma. aos e~Jnrltos, por sua vez amigos da 
o retem publica o da lei: si o Governo exor
bita, então não ha. rcmedío ~ então o Con- : 
gl'eSi:lo Nacional ó testemunha impaasi vel dos 
delictos pratioa.dos p01.• este ou por aqueJlc. 
mcmllro do Poder Executivo 1 

Nno, a. Constituição nos assegura os moíos 
c mudos de não ficarmos, nós outros. roem·· 
l!ros de um poder poutico, nesta situá.ção in
tolcravel, sinão criminosa. Si delinquiu uma 
autoridndo .subalterna ou o chefe do Estado. 
}n·occdo-se dn accôrrlo _com a lei, pt•omo..:. 
vendo a swt l'Csponsabilidade efi'ectiva ou 
não. 
~o pl'imeit·o caso, toda.'l as manifestações 

de um l'egimen perfeitamente nol'rn<ü e sa.
tisihctoríu sãu evidentes ; :Qo segundo caso, 
nós e~tü.mus em regimen que so carnctet•iza 
essencialuwnto pela eliminação da inviolabi
lidade de. qualquer pm>sonagem. . -:-:: 

O Pre~n<lentr, da. Republi ca. é respnnsa.v,el, 
temos o direito dn demmcial-o p'or qualquer 
crime e · promovP.r a s ua. responsabilidade 
oiTcctivn. . 

Tndo qnn.nto seja. vota.t· moções de con
fianç:~., rnanifestn.ção coUecti va, requerí.
mento envolvendo, implícita. ou explicita.
meo ·~c, clausula. obrigatoria. da ({emissão de 
nm funccionario, é a.bcrrar do systema. Ma.is 
logico o mais honesto é se1· revisiouista c 
p roclamar a imprestabilidade do regimen a.·. 
que servimos. 

Eni segundo logar, Sr. Presidente, ·expli·. 
cado, l'elem bra.do que no meu discurso não 
go encontra absoluta.monto esta pretenção, . 
incompativol com os meus p1•onunciamentos 
<lo homem :publícG, com a minha. conduc-ta 
politica de presidencialista cxtrema!fo, direi 
agora. que nem um minuto hesitei em con· 
siderar como criminoso, em que pese ao :rpeu 
honrado amigo, o seu ataque a uma estacão 
policial , pa.ra arrancar das mãos da autor!· 
dade um individuo, legal ou illegalmonte -
preso. (Apoiado.~.) . . · ·.: · 

S. Ex. é um jurist-a. ; tem - Aeve ter, e, 
si não a tem, tenho-a. eu - t oda· a confiança 
nos recursos normalmente en;1pregados _pa.t•a 
todos aquelles casos analogos a esse ta.l em. 
que um individuo se viu illegalmeote detido. 
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: Imaginava eu que o meu collega teri;J~ se ragimon quo. o Deputado que assim se ma· 
ilfformad·o dos moUvos po1• que a aútor1dado nlfestou, referindo-se de vez em quando ao· 
detivera o .seu correligionarioe, em. seguida·, apoio que dá. ao Govo1•no, c3t:l.va. fazendo 
rcquorel•ia o habeas-c01·pus; obtido o habeas- prova do hypoarisia, porquo CS3e Deputa.do. 
co1·pus, promoveria a responsabilid.ade da <; Q mesmo quo tem dcs~a. tribun:\ dauo ata.· 
autorfclade que tivesse exorbitado, pren- que indi:fesso a. um certo numero de medi· . 
dando lllcgalmente um concidadiio. Lias }>elos quaes o Goyerno so intorcssa. e 

Posso, porêm,. affir~a.l' que, quaosqum• que Citte, assim sendo,-curiosa concepção do que 
sejam os meus d1ssenttmontos, qua.esquer quo soja opposição e do quo sej<t apoio ao Go
possam vir a. ~c1~ as minhas profundas lli,·er- vcrno !-c qu~. a!lSím sondo, esse Dcputn.do . 
genci·.ts deste como __ de não impol'ta. quo uão é tal como quct' fa:r.er cm1• um que 
outro Governo, eu nao me accommodo com apoi"' o Governo, mas um quo o combate, 
as p1•aticas quo consistam em modifict~r um um opposicionis~a -~ 
regimen politico por meio de processos vio· Senhores, ain_dl revertemos, inconsciente
lentos, fóra do encn.minhamento que a nossa. mente propnllidos, ao vocauulario e á.s pru.
l ei constitucional comporta., ensina. e põe á xes do rcgimon politioo dont t·o do qut\1 
d·isposic:.ão de todos, maximé dos jtiristas. andá.mos mergulh[l.dos du1•o.nto cincocui.u. 
( Apoiado3 ; m uito liam .)_ annos. 

Vê V. Ex., Sr. Prcsidonte, vê a Cnma.r·a., Uma parte da. bancada mineira., pelo orgã.o 
hão de reconhecer, no IWsso paiz, todos do talentoso Deputado, cujo nome declino 
quantos quizerem ler o meu Jiscurso com o com pra.zer, o Sr. Carlos Peixoto, oppõe-se á 
preciso cspü·ito de imparcialidade e senti· approvaçãQ de uma medida oroamen ta.J•ia de · 
mento de cordtll'a, que eu absolutamente não que se dizia que o Gove1•no fazia questão 
dei, nem iroplicíta nem explícibmente, a fechada.- ouh•a reminisc.onc.ia parla.menta.
minha acquiescencia á propaganda politica 1·ist~ l-a. questão da reducc;ão de 40 °/n nos 
dos p1•or.essos doutl'ínarios, dos idéars que direitos tle importação da. farinha ameri
propugna. o mou illustre a.migo, rc"[lresentante cana. ... 
do Rio Grande do Sul~ Mas dar combato a uma. medida, a um 

o SR. ALFREDo VAnF.tr,.t _Em sua folha, acto pelo qual se empenha o Govemo, é 
h atirar-se pt~ra. a. opposição ! 

este o Pecon ece·, tanto que hoje inicia. o Quem 0 faz não pôde vir m(\is dizer que dá. 
debate com V. Ex. -

o seu apoio ao Govm•no no coojuncto, na 
O Sn. BARBOSA Li)IA- :\Ias que impot•ta genutalidade da.quellas proYidcnciM, daquel· 

isso que eu digo, por uma. maneit'a de obi'i· las medidas, daqutlll,~ collabot•ar;ã.l.l que elle 
gnção, em que eu mo devesse sentir, adstt·icto está a. solicitar naturalmente de nós outt•os. 
a, condemnando esses processos, dar a minba O Senado ... Quem é 'lue disso quo no mo· 
acquicsccncia, tacita que fo~se, a. manifes· mento pre3entc acomp:tnha o Govc:no, si 
taçoes igualmente subrer.3ivas da Jegalida.d9, foi elle quem nos devolveu o Orç.a.mento da 
dentro da qual q_uarcmos nós todos vive!', Receita. cxpungido dessn. medida altamente 
venham embora essas manifestações ul)s agen- p1•ojudicial aos nosso.> interesses cconomicos 7! 
tes do poder pulJiico, parte do Governo a. que 0 SR. PA t.:LA RA:>.ros E OUTROS sns. DEPU· . 
apoio? 

Com a mesma imparcialid-ade, com . a TADo:.I-Apoia1o-. 
mesm:t firmeza. com que tenho negadl) c O Sn. RonoLPHO PAIXÃo - Apoiado ; eu 
novamente a1Iirmo que nego a minha colla- tambom votei contra. 
boração, passiva que fosse. no progt'amma 0 SR. Joí\.o LoP.ES ._Inutilmente devol-
poli1iico do meu coHega, com esses mesmos vido. 
sentimentos, eu me reputo no direito de 
exlgil' que se me não qualifique de hypocrita O SR. BARBoSA LmA - Si foi elle quem 
no apoio ponderado, nunca. incoodiciooal,que nos l'olembrou.aquillo de que já. no~ tinha 
rJou ao Governo, vindo lha dizer que um lembrado tão eloquentemonte o 11lu~tra·· . 
aUentado contra as immunidades do qualquer Deputado por Minas Gera·Js, quo as medtdas . 
membro desta ou d<~ outra. Casa tlo Congresso u a.s pt•ovidencias IegislativM nã.o se qucl'em 
subverte pela mesma fórma a csseucia do v-o t:\uas porque o Governo diz qne o.squo!·,mas · 
regimen, como subvm•tido fica elle com as porque nús outros, escl:u·ecidos e pa.tri?tas, . 
praticas do meu amigo a.tacando uma estação as reputu.mos convinhaveis ao bem publtco n 
policiai. (Mnilo bem.) . O S&. THOMA:I'# CA YALOAN·Tl - Apoia.do. 

Onde está a di~simulação,. a duplicidade, 
n. dobrez hypocrita da conducta do Depu- O Sa. B.lr.RBOSA-LmA...-E assim procedendo, .. 
tad.o que assim ~e manifest~? Por que se ba llÓS estamos dando ao Govtwno · aquelle _me
de vir 4i~~r em um orglo com. grandes· re·· -lhor c.poio de que elle carece, mais valioso, .. 
s~onsabilufudes politioas na. prégação deste ma.i& seguro,.mais-e3tavel d() que este outro · 
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.-apoio, que eu não acredito quo ninguom 
-aesta. Casa dê, da íncondíciona.!idado inintei'
ruph no appla.uso constante, exp1;os8o ou si-
1encioso, a. tudo' quanto for medida quo por 
ventura se diga que o Governo quer. 

Não são tal, amigoj do Governo; tamba~ 
incidem na mesma a.ccusação do llypooris1a 

--esses quantol:l collegas desta Camam que dis
senth·am hoje, e não foram "k1:o poucos, e 
rmais são elfootivamente amigos do Governo, 
da conservação de uma estação diplomata 

. 'junto á Sama Sé, amanhã., d:.t obrigatoridadc 
da vaccinação jenncria.na, depois, do bola

·mento compulsorio dos pobros no8 ho~pitacs 
por motivo do molestias contugiosas. 

E o que quer esta. feição t•egz·essiva que 
·nos arrasta para os processos, para as nor
mas, para o vocabulario parlamentarista.~ 

Ou não se procede assim, ou não se conse
gue Parlamento; opposição systomatica. de 
·um lado, apoio incondicional de outl'o, são 
:srupos que nii.o podem com dignidade ter 
-asson·to nesta e na. outra Casa. 

VozEs-Apoü~clo; muito bem ! 

O SR. BARDGSA LIMA- «Para onde vae o 
Deputado Barbo:~a Lima, depois do pronua-

1Jíamen"to que ousou adoptar a p1•oposito do 
incidonte em C!UO se viu envolvido o seu 
-.collcga 1 . 

V ao pJr forço. pa.r·a a opposição. » 
Quor dizm• : de ora em dea.nte está obi•iga

·dO a frequentar a. tribuna de vez em quando, 
como uma egpecle de advogado do diabo 
\risadas) para aponta.r insistentemente, ani
mado do cspirito de demolição systematfca, 
aquillo quo o uoverno errou por omissão ou 
por commissão, nao impol'ta ; fechar os 
olhos systema.ticamento e teimosamente a 
todos aqualles actos que o Governo tenlta 
praticado por vontm·a em bem da causa 
publica., com assento e com honestidade • . 

No caso, a responsabilidade maior seria 
para. o Ministro da Justiça, meu desa.tfecto 
po.ssoal .•. 

O SR. BELISARIO DE SouZA-Mas que nunca 
-disso se recordat•á. em qualquer acto seu de 
€overno . 

O Sn.. BARBOSA LIMA- Entretanto, não 
. devo nunca esquecer que S. Ex. deu um 

quinao no Ministro do Exterior, mandando 
o seu RoJatorio no dia 3 de maio, fJnando não 
tivemos noticia até agora do relatorio, do 
anno passado, do Barão do Rio Branco!. .. 
(Apoilldos). 

0 SR . BEJ.JSARIO DE SOUZA dá um apat•te. 
O Sn.. BARBOSA LIMA- Eu andei, 11esto 

incidente, quo tanto e~candaliza uma certa 
par'e da imprensa periodica, tlU andei mais 
tembrado de Emilio Papinian, do quo do 

. ,..v 
-·~·' 

s~i·te Triboni:mo ; pareceu-me de melhor 
a.v;so evocar para' guia do meu espirito, em 
hora de tamanha turbaçio jul'idic~, em que 
as noções as mais esquisi tas applrecem a 
proposito (apoiados), o intlexivel e corajoso 
JUrisconsulto, cCJndemoanuo o assassio;, t, de 
Oetta, do que o acc)mmodaticio contempo· 
raneo, o emulo de Theodora da. civWza.ção 
dos ve,-des e dos a.oues . 

Por isso me não accomm: d; a, 1JSOJ u tamen te 
com a doutrina que, quero crer, a Cama.ra. 
não sulfrilgará, de que o a.rt, 20 da Consti
tuição precisa ser lido, relido, treslido, de 
modo a nos collocar sob a a.cQ1ío da auto-ri
dade, habilitada. a nos prender, a. nos deter, 
a nos imveclir na. nossa liberdade pessoal, a 
nos coagir, não só no caso de crime ínatlan
ça.vel e, ahi mesmo, não ~ó no caso, ainda 
mai~ especifico, de flagrancia dessa. figura 
juridica-mas ainda nesta mul~idio innumo
ra.vel de pequenos delictos atlança.veis, p:1ra. 
que por uma. hora, por duas ou tres, por 
um dia, tres ou quatro. nos vejamos autoar 
coruo havendo infrlngldo, digamos. certa. dis 
posicii.o do regulamento ~a.nitario, recusa.n
do·so um Deputado a permittir que um pe
lotão de mata-mosquitos (riso) lhe penetre 
a. casa. em hora que lhe não convier ; au
toado, natura.lmeute, não em casa delle, 
Deputado, mas na delegacía, no local em que 
so ha de lavrai' esse auto, ao qual ~erá con
duzido, si, não por gosto, á fol'ç:t? Mas não 
vae pt·eso, vae S3r autoado. (Riso.) 

Va.e ser ~;ouservado algumas poucas horas 
em que a immunidade parlamentar, pachi
dermiftcada, como um veJbo rllinoceronte, 
nada :padece : volta integra. a. satisfazel' os 
palaúar•és que me fazem lemb1·ar a situação 
de cel'ta civilização, em que para. o caso 
da nupcialidade se n3o faz muita. qucst.'io 
da o:xislkncia de certo detalhe ph:vsiologico e 
anatomico... (Hila1-idude . ) • 

De modo que cu apresentaria ainda · assim 
o meu l'equerimento, para que a Camara. se 
p1•onunciasse dizendo si estct de Mcoi·do com 
ossa perigo~a doutrina ou si entende que, 
não por privill:'gio pessoal, tão. justamente 
odioso ao publico, nós não podomos ser 
presos, detidos, coag]dos, custodiados, an· 
toados ou conservados, sínão em Oagrancia 
de crime, ao qual se attríbua pena maior 
que quatro annos, crime inatiança.vol, como 
seria- e o digo de novo,pal'& ID<!Strar que os 
senttrocmtos que me animam, nesta. tribuna, 
são positiva e systematicamente ordeiros 
(apoiados), mas ordeiros no largo sentido do 
termo, o1•deiros pelo respeito consciente á 
soberania o ·magestade da lei-como ·S6l'i& o 
caso do me\1 illustre amigo, Deputado pelo 
Rio Grande do Sul; colhido no momonto em 
quo, invadindo uma estação policial, pro· 
curava ar;ra.ncar um preso á autoridade quo 
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o detivera, incidindo em dísposi1~ão do Co
dígo Pon:J,l quo, pti.rn. iln,t (lc!lcto, comrnina a 
pena. atd seis anuo:!. 

Eu n,prescnta.l'itt, prrhnto, r. meu requeri
mento, pontlo-o nesse torr~no, ll<tl'lt 1111o u, 
Ca,mara so }Jronunciasso wh<'C :ts duüS COl'

renLcs: si <H1 imm1111i•hde~ tccm 11Xp1clle uJ
cn.ncc, que eu f:lustunto quo tccm ... 

O Su. DeLrsAmo m~ SorzA-1\'ão ser-h m~~
tol'i<J. lEtra. re11Uürimcnto; f'm'ia materit~ })Ma 
um _projccto, p~1.ra um<t iJH.iicação. 

O Sn, 13AnnosA LDIA- ... ou ~i comporta, 
n. intor•prctttç1i.o que onosso cul!Oti<J. jllrísti~, 
quo todo[.) os 1li<1s C'si;t <L tla.r liçi'íos. Dl'<L :-:obre 
o C!>nccito <h nutonomia municipal, ol'a soln•o 
o conceito tlíl. nd-io Í1111HWii, om rna.tori~t ~ê~lli
t~I'i ·~•, a 

o Sre. GON{:rU.O ,'3t>U1'U ~ l•'à.lhndo scmrn·o 
com muitit lil'oücicncin. (1\pciwh .. s.) 

O SR. I:L\RBOSA Lm.\-,, ,m'<L sohro a qtuY
ifi.o llo ínununíd<~ács, si n. douLdn:L do muu 
coliego.. scpia. a. -vonl:túcira. 

Bntão ou me vopi:t, mnpttmtlo l)Ch sa.1H> 
dol'ia. coUec~íY:J., pt'l<t comvotctwi:t do m:\iot' 
lli!111CPO, pCÜL C!OIJ<LbDI'é~f,:ào dos m:Li8 eompc· 
ten(;es, til'ado d~1. :;itttaç:J.ry do pi~t·plm:ithdc 
om quo nw dcYo encontt·:w, Ott, o Jo;.;uleio, 
cu, quo, em conjunc~:ut'<ts de;:;ta ordem, ftll 
levado :t lembrar-me do~ coucr·.itus do S:J.uio 
d0utol' qnc o divino Grdlle immort:.~.Iil:Otl, do 
D1·. Fau"~'J que, depois <lc L(H' osttu!a.ll) o 
que quer que fosse, qtw.uúo h~wht quo me· 
clitat•, eacot.l&L'DH· ttG t:·to ignura.nte anto.,,como 
llopoi~ tiesse o~tmlo. 

NésGn. :;ltn:wflo, tluizer~t quOJ <\ Camat'é~ llC 
pt•onuntJi:tsse; c n:io tud occ<J.:>iüc) tlo so pro· 
nm~ei~tl', imlt>J1(,ndente de q11;tlqHOI' l)l'oYO· 
~~at;·ao?. Ih th t'Jl', qu~uHlo v"i!H· <Ullli o pe1lí1lu 
11!~ liccnç~~ p:.tm. o Pl'lWe.;>o do JJ1•puta·.k .. 1!· 
frctlo \';n·t~la, petiÍt[n :~.cptn, clc.,;•lt•.j;i. dtn~ l;~t·o, 
nr.garei 11 muu u.ss~:.Hl~,imetd.u. 

O ~lt, llt:LlSAiuo IJB SuuzA d<~ um <t})al·te. 

o SJ~. llb~[.LO MA'l'TOS·-NÚoJ th.)\"0 l'O.SjJOllJCI' 
em diseul',;o a. V. Ex. l>;;L'tjllt~ o inctllcntc e~t:~ 
encenado; l)ut• h:; to me u.prn\' <'i ~o 1h autod
z:l.ção p:~rn. êli.tl' unt :1. pn.1•tn. 

V. Ex. leia o meu discur;n o ahi [•ncontt'l1· 
l':t o ~cguintP.: ~como ti llatlo ao réo recn~rn·
so n. inturvil' rió ttuto, [ogo qno o noln•e Do pu
lado lllitnífestou Wl' o~~a a su:.t vontade, 
1'ui-ll10 í'ranque.u.da <L s:thüht de poliei;~,,» 

O Députado ~ intimu.do •~ as:->is tit· ao <nrto, 
c:~lJCndo-lho o direito do l'Ol'·HSal'. let~ si !J.lli· 
znr, ost<i no meu discm~o; ma~ no CLU'Jü do 
Sr•. V areia., uclul.ll1to-se ~. Ex. n<t propt·i;~ 
e.hefatm·a do polici<t, -nt~o l.inlm que ~cl' in
l.ll!lat!O a compctrccol' })Cl'ante ~~ autoridatle, 
C,_ logo (liHl uodarou (iiiC n :(O qw:wi;L intel'
i'lr, foi-lhe darl~t liccmç:.t !lílJ';t '~~h it'. 

Vo!. H 
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O St'i.. BRW!O FILHo -Com M bltyone~as 
Cí1ladtts ! (Riso • ) 

O Sn... B.\.H.lJOSA LDL\ - gsüi. no discm•so 
tio V. gx. i:>3o o no oílicio tio Dl'. chofo tlo 
policht lô- so o seguinte : •. , 

0 Sn,, :MELLO MAT'l'<JS-}.{()S Gll cston l'C'S
])Ollllcndo :~ J'•}fel'oncüt quo V . l~x·, fez <v> 
B~Cll tlis~nt•;,:o, ~ttribnindo-mc opinião quo 
nao mamfcstcl. 

Eu nüo ctissc que I) noputat!o é ourig;~tl!) :l. 
npre,ent<tl'-:>0 ã. <l.Utotitlatlc policial ; o (]UO 
disse foi que cdta. ó obl'lgttrl;>, <t na t i lic<tl-o 
1mt·a. o ~u~o. 

·o S!t. Ar.1~rt1wo YAm~LA-ÜUQi~ o quo di~ 
o chefe de polici<L, 

O SR. IhmlosA Lnr,\ - « ••. o llUO me 
ulJl'igou n. f11zel-o dele1· o tempo ncccsmrio 
p:u·;~ sm· l~wrarlo n:J. sua Pl'e:>onça, pr.la. l" 
Ü<•lng;wi1t <111Xilii11', o n.uto, etc.» 

llCWl' nào ü n siLna.ç<"ío <'l11 (11Ie f! tl nneonk:t 
o individuo com l'<tcilhl<ulc do sahít· :,;i lJniwt• 
otl c.le lic;,w ; dctt.w ó üca.t• nn, 1-lÍ tu:tçiio tlo 
querer n~hil' o não potlct•. 

O Sn, M~-:r,w MA'l''NS-Pnr.:o fl ll ll attothh~ 
:t<JS Lcl'll\OB um qao mo nxpl.'imi. 

O 8tt. B.\ mws.\ LnL\ --- O · mnu iHnl:if.l'o 
culle11:<1 occupon o. sc:; r•~l.o dnrn,nto tod:~ a lwr~ 
do e.xpcrlientc. 

q t•nqn:rimc;nt•) qno ~u tm•ia do aprcscntat• 
SC.l'l't pudwdo mfurmaçucs ao Podor Execu
Li V? ~olll'o: pl'in~oil'D , 8Í foi preso ou dctido,por 
meHL htH'<L <pm tosõc, na c ltcf<~tm·a, üc polici;\, 
o dupulado Alfn~do Vu,reh; segundo, ::~i, })l'CR 
~o ou detido, o J(J[ em ii<Lff!':lote por crJmo 
ítM!LLn<;:<LYCl o qtml c.~;->o crime. Nã.o tem 
m<d::> m>l.h~u lili)U l'GilHCl'imcn l.o. 

Pw;.,n, pó1lü um llc put;Ido, um repr·csen
t:lliLe ll<~ Naçào, jusülie<tt' um l'O!I Ilül'imonto 
nu~:::a;; colitli!;Õ()il ~ :\.hecr:t d:tfl l H' íttica,; c:~
t•acLtwi:;~h;a.~ tio regiuwn político n qnc ser
viw,;H u. apre:O:ellt,~çfio llo um l'ú\fliCl'ímotlto 
de lllfUl'Hl~ÇÕUS l 

O t>R. UI-~LISA RIO m: SorJZA- V. E:c s:tbe 
ham, alti ~ed<L proYOC<t<,·:"írJ 1!0 voto do umu. 
conuni:;;~~o. 

O Srt. PAl:LA RMros - ::>üo !'requentes. os 
incidí•tücs de:>t;t Ol'tlcm no p:trlamento. (li<~ 
oHfros aiJaí'les.) 

O Sn. 13Artno~A L il\IA - Quo pedl:t ou lll> 
mon• roquerimonLo ? lnfo1·m:\çõcs tlo Go· 
vemo sobt•o si fui ou não eJfectlYamenta 
detitlu o Depu~ado Alfredo Vamht. 

Qllr\ l'OSpomlen omcin.lmento o Governo 
pcl n o rgão do P resi don te da C: amara. ? Qn a 
nãu l'uí tal, ll Ulj lliio e.'>h.! \' fl ddidn. Qual a. 
rPspostn. quo o J.'CiJlH.'l'imonto t crüt 7 

lhr Sr... flErtJTAno~Essa. mc8m:t~ 
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----------------------------------------------------------------------~ 
O l:ilt. IJA!~rwsA LIMA-A mesma., rtuo não 

foi detido. · 
Qua.l o meio de di;.;enl.h•aquo;;Uí.o nov 1-

mento mais llc perto? 
Quando viet' o íl1moso pedido do licenca.. 
Pi.Lrll. lá mo reservo, pam negl!l·t~, cmno 

guo.rúa tão cioso d~.s imrnl[JiÍuu.do.-; lnt'la.
mentu.res ..• 

O Sa. NElVA-Porfuit;~mante; mt~ito bem. 
0 ::iR. BARBOSA LJMA. •• qu LOtO amlgo da. 

Oi'rlem (upoimlos ; mt~ito bem), rlocidirla.men·tc 
disposto a. seguir a. tr<~octor•i<.~ que mo tt•acoi, 
uão :;cutlo a.~im.do para oppo!;içõ!.ls ~ystomu.
tin · ~ ·· [>Olos artificio;;, maL; !JU menos li'.LIJtli~. 
:: . ,. 1t'nalismo a.nonymo on niio. as~liu·iu.uo 
UI! uão (muita bem) e mn11ns in::linauo •-~ cahit• 
na \'\JJ'goulwira. do apoio ill\!ü urlicional. 

Tcollo r,oaoluldo. (Jlfa ito /Jem; 1nuito út;m. 
O orador é muito fi:li cita.do JiOr varias Sra . 
Deputados.) 

O St'. Pt·e,..,iden-te - Contil1UJ.l. a 
ordom do dia.. 

E' a.nnnnciact:L a. diswssfio unic<t do pro
jocto n. 21, do HJ04, rnlntivo ús omcmlu:~ do 
Sonttrlo n.o projecto n. l:í2 G, de wm, ltUtO· 
riza.nrlo o Pre.üdnnto th Jtr,pal.Jiie<t :1 reorgl~
ni7.;.1.l' a .'i Jt~~•Yllas dn Ape.,.lHílJ.rB r.I:tt•irJ IHiit•os, 
Pratica dfl Toepcdo:; o o.-; C<Jl'p:;s do mari
Jlhoh.•us rw.eionac.s c inl'el'ioi'iJS da al'm<tdtt o 

. tt Ct'ün.r e t•cgnl;tmcnt tt' as E-;cola.'i: Pr~t ti c as 
tio Artilharia, do Foguistas o tio TimQnGil'os, 
Honclo.llores n Si!~rm(!!Íl'O.'>, n dando outras 
}H'CrvidP-ncio.s. 

Ninguam 11cdinJ.o a. p:Llavt•a., ó cnccrr3.'la. 
n. discussão e adiad;\ a vot:J.çã.o. 

E' som deht~.te encerrado, em 24 discussão, 
o rntigo unico tio projo~to n. 22. de l!J04, 
autorizando o Podor Ktecutho <t abrir a.o 
Ministm·io da. Jn;;t.iç L o Negocias Interioi'e.S 
o cJ•o•lito o:üt•ttOl\fimu•io de 5\:l:886$W:!9, orn 
execução de sentença p:~.ssa.u<t em julgauo, 
001 f.tYOl' elo ma.) ll' d' bl'ign.rla. policii~l 
Luiz da. Co.>t.a. Azevodo, ficrwdo adiàd<L <\ vo
tação. 

I{) S t•. Pru~i(Jen to-E:>tá. C.'S){otad,\ 
a ordem tlo diu.; \hHigno pa.I'<L amanltii a. 
!l<Jguintc ordem do dia:· 

Vohção do pt•ajoct.o n. 21, do HI0-4, rala.tívo 
üs emendas 1lo S\!n:tdo a.o prlljocto u. 132 G, 
liCI. HJ():] , autot·i~'.l.ndr) o Pro.~irlontc da. n.cpu
blLC:t a t'CCH'ga.ntz;.u· a:O E.;colas (lu Ap;·onllt~·;a 
M:trinheit•r}::l c PI'atiea. de TurpP.dos e os COl'pvs 
tlc ll1:1t'illiHJiroa nacion~LHS e ín1iH•iot•cs da. M'• 
mada. o <L creat• o reguhmcntal' as .Escolas 
Prn.tictts de Artilh:.trht, do Fuguistas e de Ti· 
IDOliCÍl'Oil, S~Uriü.<iO~es O Signt\!OiJ'OS, C <laudo 
OUG1'as providencias (discus5ão nnica) ; 

Votaçiio do I>l'ojccto n. 2!, do !904, a.nto
riza.utlo o Podot• Ex:ecutivo a abt•ü• ao l\Ii
ni::;terio da Justiça. c Nogocios Interiores o 
c r·cdit) e:ür~wrdiuat·io de 53; SSG$639, om 
execução de sentença pa,.,~s.ctdt~ om Julgado, 
em taxur do rn:tjor dn. b1•Ign.Ja. policia.! Luiz 
d:~ Costa Azovc to (2·' discussão). 

Lov<mb .. -se a. se~sfio <t~ 2 hora.~ · e 30 mi· 
nubJ!\ lh\ t.,n·dc. 

Ao moio·tlia. proecdc-sa CL cll<tmt~da. <t (( uel g-uc3S Sa.ld<wlw., Horet.lía. do Sá.. Cul•t•êa. Dutl'a., 
r ospondum os :Srs. P~Wl:t liUÜJJ.1,rà~.'S, Oli- l\lello .Hattos, ~;i. !"l•dm, Fl!leli::; .Un.Js, Juã.o 
veil•a. Fi.gueit·odu, .Al:.mc<LI' liuiuHr<i.es, \ViLil· H:tptist.a, <Jal ,·fw lmlptbta., :'>i J ru. Ga::~tl'o, 
llcrJey de Mendonça., Jo:LrJrlirn 1-'it'aB, Am·euo 1\beli~1·t.lo de Mollo. Pcroim Lima, Hom·iquo 
Amorim, José ~u:wbio, Dias Vilollr·:t, Thomaz Borges, Ma.Ul'icio da Abt•eu, Carlos Teixeira. 
Ca.valca.nti, Edr•<\rdo Stud:u•t, Gonç~do Souto, BNtntlão, João Luiz, Gastão da Cunha., David 
Fonseca. c SHva., \Valfr·edo Lct~l, Abdon Mí- Cn.mpista, Buano de J.>:üv:t , Arhlhnrto For· 
la.noz, Jr.iclt•o L~He, ToixeiJ'<~ de Sü , llricio l'<~.Z, AntolliO z~~l)aria!l, hlanoul '-''nJgoncío, 
Filho, .João Vieira, Pedr o P .:;t·na;ubucu, ,\n- Nugueír~. Lindoiplro Ca.cir<tnu, Olyntbo Ri
gelo Ne to, E.vamiuondas Gracindo, Arro· beir•: , Olega.rtu Maciel, Domiugues de Castro, 
:<ellas G<~l va:o, H.odrigue.> Dorit~, OltvGl!•:.a. Vu.lois üo Castr o, Rebouças úo Carv .tlbo, ~~el'
Vallauão, Domingos Guimal'ií.es, To~L<t, Garcia nan1lo PI'Hstt:s, Fet·I-eir·a B,·agu., Pauliuo 
Pire.>, Sat,yt•o Dias, Al YC:3 Bn-l?lJo:n, Rod l'í- G!~-l'los, C;mdiJ.o l~odl'lgues, fil}l'ffi~''1Ci!1lrlu üo 
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Mot•acs, Joaquim Teixeira. Brn.ndão, ncraa.r· 
do Antonio. Ac]uino lUbeiro. lln.1·lo'i Can~l
ca.nti. Ptwla lbmos, Jnvontl i\lilier. Marçul 
Escolj<J.r, Gol'm:tno IJll:>slo~her, .Janic.; Dim~y, 
Ca:o>:;iLl.rlU do Nas.) i rnento e Uio:;·J Forr.una. 

Aure-so :1 ses~:io, 

E' lid<t o postn. crn di~cHsS[!) <L acL'L. 

4') §li•. ~roixHh•n, cl<~ ~.-t (sorm: r. 
llc.ftt} - Sr. Pm~idnntn, o nosso :lmig•l ~ col
lcg:t, meu companheiro rlc lHmc:tcla, !Jr· .. lo~--~ 
Ma.rcellino da Ro::·:. u Silv:t., I•:Jditl-mc~ que 
co!ll!IJUDica8S:J (L l';~n que nrL oc•~a.si·JO em 
quo S. Ex. ,·inlm r.:.mt c~tt\ Capital, t\lim Lle 
t.<Jm;u· pa1•Lo nu::; i.rab:dho:~ ch pt·esetlt.c 
:smlsii.o, tu''u ne~~u~~i·l:de inclcclin<woi t!u, poe 
mut.ivo ímpl;J'iusL•, <toli:~r :L ::nn Y!<L~cm ; 
tleu~•·o, poróm, <lo p :;\tco:; clia~ YÍÚ\ ~.;. K\. 
occup;u· :>m~ c<~LI1lil'<; nc.>k 1·cciu '/J. 

o S1~. PR~swE~'l'l'~ - A C:.tu~<tt"<~ fk•~ in
\(\il·ad<t. 

J.t;m S!?gnida é a.ppl'uV<td.~ ;r, :~eb «i<~ SC~Si'ã.u 
•~ntccedunto. 

Pa~s:t-~1! tw ex putli e 11 ~(J. 

O !§r. .L\..lene:ar l!il-nhH~:.t·,).c~ 
(1° StJc;·etf,.ío) !ll'OCtld.c it luiLur~L <lo sPg-uin Lt: 

O!Hcitl.~: 

Do St•. In S;·~.:::•eL1i'Í•1 rl•J SC'Hlr!n, 1111 :!(i do 
corrente, communic:tr.lliJ JJ:io ínt• · u S<~
na.<lo podido lhr o sru a s:-::)ntimr:ntn ·~ )H'O·· 
posição rlcstn. Cumat·:~ autoriz:~nrlü a r.on
t:.{':õ:<iio t!o um tumo li~ lkenf:;t, t:om totlo:; os 
vundrnotüvs, ao t.rmcntt1 Fmnci:;•'l) Jo:ttjllilll 
1\I~LL'•JllOS tLL l{ut:lw.. <t.;;·gt·ogad,> :í. :Will:'. du 
inJ:w~:u•b, p:r,t•a tt·atw do stn .~;uL.ln. -lntei-
1'<\th. 

Do nwsmo SGnllot', do ::o rlo cot'l'Otltc, c;m
munic:~n .H rpw, ncsm rhh, o Sernc.tu unriou 
<L S<tncçü.o pl'csidcn.;ia.l t~ ro::mllt~:iio tl•) Con
gTcssJ Nacion:d ;u: tol'i z:lndo u r>oclm· E':
r~cnti v o a. c"n;;idGl':\i' l'O t'~wm:vlu rw po;;to do 
n.lf.;res tl•J cxci'dto, ciJm todas as van ta.gew; 
inhoren~ns ;LO mosmo 11osto, u .2• sa.q;rmto 
mfMmrHio Januat•io da Rosa Franco.-lntci
l'<t<ht . 

Ut) mu,.;mn ~Pnhnt•, rle i· ,·tw.!tht:t, enviando 
a omt.:nih~ do 81~!1'1llo á. pr·opo.;iç:u) dt~"lt ;l, CL
mara, nhrimlo ao Minis1;n 1·io ci:.L ilhrin!J;~ o 
r:t•cdir.o e:\tl'aot·•linar·in de I :11:-d:·, L;·,•, pa r:t 
p.1gamr.n to tll.l ctiJfl't'CliÇ:l:-: tln ~; olt(o. ( ~ da pa~; 
aos o01chw;, do quar!l·u '~xtntol'tlin :trio da. 
reser va.. -A' Cummi.:;siiu de Or·çatm•n ~u. 

tenente João. Mano~l. l?untcs, segundo do
cum~nto que JUil til,, l~ltoea.ntlo o SOII pmlido, 
melha.n_tc i\S condtçoc~ _9.ue ~8t:llll'lnce, tlo 
uma. lmh"' de na veg;wau do nol'tc ao snl 
di1 Ropublictt, substituindo o Lloyd Bl'azi: 
lciro o assnmiurlo as responsahilidn.des pl1.ra 
com o Ouvcrno o o B;tnco da. 1\.epuhlicl\.
A' Cummi~são O c Orçamento. 

Do .loii.o Vicente da. Síln Fnri•nh•a, secr\\· 
tario rio P.xt.incto Al'flr.nal do Guet'l'a do P:1rá, 
pcrUnt!o p:tga.mento n. qnc so ,jnlga com tli
rcito.-A' Commi~sã.o de Ot•ç:unento. 

De l?rancisco Atha.nDzio ela M:eueil•os, tutot• 
dos menorrJs, fiJhos do flnacto tenente Mn.norl 
M:n·cl'lliuo Marh ~lo Mcdcil••; s, pctlindo pa· 
g:tmcnto 1ht Jill'ercnç<L do ;;(;!Jo que llcha-
1\t.l!l ele r·er.ubcl' pelo>; mo ti vos que OXlJUO. -
.'!..' c,)mnüt;siio d(l Ot·~~~~monto. 

llo:s ongnnltüiL'•J:; ci vh Ra.ymundo Pm·eit·:\ 
d<t i':lil \ ' iJ, e Umlt.il Trlsl.ãu Norbm•Lo, pro
pondo·s~, mcll.üLn~e <ts conLllçõ:.:os que cspoci· 
fic:~m pot• si uu empt•ozu. qui) oq~:wizttrcm na· 
eional ou ost!·u.ngcil·a, a cmprchender ou rca.· 
JL-at• ns nwlllor·amcnto>J q ue fo t·cm ne
eos.~,u·ios à secç-ào do IVo Pm·tL;, ontt•o o 
lugaP donomina.du ütrhoeÜ'(t o " Boeca (h> 
Rfo Am•n, bnm como todo o CLH'.>o deste af'
Jiucnt.n at:~ a C<tchouira. do niosinho.- A' 
Commissiio de Obra~ Publicas c Coloniz:~çãu. 

Fie;~ so b<'o v. mesa , í~té u lterior dctibe
l'ac;ào, o sr.guínto 

Pr.o.r EC'J'n 

O Gong'l'f:sso Nacio na.l decl'nLil. : 

AJ't. !. " Ficv,m institnido.s nos Miu i-;wrios 
dt~ Guerra, c: tl l\ Marinh;~ as vi((gcns de <LIJCl'· 
fei ')oarncntu pr(}fis:-;iunal. 

;\ t'L. :.! . u f•::> ta;:; via g~'ns sot•ITo empr,1hen
tli·!as vulos ofllei;tes sutmlter•no~ do uxcl'ci:o 
(', dt~ a.L'tnad;t ~L t!Htl.lqtWl' paiz CS Ll'é~ngeil'O, 
q11c mt~lhorm; van r.agBns oll'm•r. cm• ao fim :L 
qnc cllas se U()>tinam, merli<•ntc prêvia li
ccnç:a lllJS l'e~p,wLiros min h; tt•os. 

,\rt. 3. 0 ,,s Uctmças nunc~i. excedrw:1o de 
um ~Lnno o os ollicia.os liccnci<tdo:; nnnhum 
alJ:mo cx!.t•aordiua.rio l-'lll'ccllm·ão, étlêm rln 
seus vcncirnentm~ militares na G•wif.a.l l''n· 
dot·~tl, ao c~tmbio cut•t·enf.o , e nnnlmm lH'Cl· 
jnizo sofi'J"<~r;i'u om StJas antiguidatlc.-;. 

Art. 4. 0 Os ontci.acs Jiconc: iaclo::; <t[ll'C.~Cll• 
t.ttl'ão trimensahnenta um roliLtol'iu 1lu:s Oi:i· 
tudo~ pratico~ a. que se dc1licamm. 

:\l'L, r;,n Rwog;trn ·sil a> disposições em 
(;OH Ll'Ll.l'i u. 

Sal1\ do.s sessões, 31 ele maio tlo IDO,L -
lzirli·o Leite. 

Roquot·í·l~cn tos· . t' · ' • Compll,reccm amda o~ Sr3. Em~a.s Ma.r ms, 
IJü ~a.:)liã.' l oll) fr~• glb FL.J.H ~beo Jus Santos Raymundo Nel'y, Arthur Lemos, Indio do 

Mllta, ·~l!ssiun:tdu dos tlihd tvs do cttpittí.o-, Bt•.'l zil, Luiz Dumingues, Bozerril FontenoUe, 
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Frederico Borges, João Lopes, Affonso Costa., 
Celso ele Souza., Felix Gaspar, Ga.ldino Lo
reto, Augusto de Vasconcellc,s, Americo de 
A llJuquer'llUO, Erico Coelho, La.mounier Go
dofJ'edo, Sabino Barroso, Pt>dua Rezende, 
Galeão Carvalhal, Francisco Romeiro, José 
Lobo, Bonerlicto do Souza, Lindolpho Sena, 
Elizeu GnU!lcrmo e Alfmclo V&rela. 

pauperrimos, da mallograda praça do Corpo 
de Bombeil"os, lVbnoel dos Santos, que E.li."l· 
controu a morLe mtquelle mesmo posto ar
riscado que lhe inclktra o seu commandaute 
quJ.ndo lavrava mais violento o incendio, 
ainda hoje nfío de todo exüncto, ha tres dias 
manifestallo nesta cidade. 

Doixarn do comparecllr com cansa po,rtici
pncla, os Srs. JLllio llo Mello, Tllom<1z Accioly, 
.Eugenio Tourinho, Anthero Botelho, Carlo:s 
üo Novaes, Antonio B::~stos, Urba.no Sa.ntos, 
Itodrigucs Fernando •, Gued.ell!a. Mourão, 
Ra.ymund.o Arthur, Anizio de Abreu, J.oão 
Gayoso, Francisco Sá, Eioy de Souza, Pe
reir'a Reis, Tl'indade, .José Mal'cellino, Esme
raldino Bandeira, CornoUo da Fonseca, Ray· 
mundo do .Mi,'andét, .Joviniano Lle Carvu,lho, 
Fcli.Glnllo Freire, Neivn., Loovegill!o Fil
gueiras, Castro Rebllllo, Bulcilo Vianna, 
VOl'gne üe Abreu, Augusto do Freitas, To
lentino dos Sctntos, Eduãrdo Iüunos, Pa ... 
rn.nho;3 Mon tenogro, l\Ia,reolino Moura, 
Il'ineu lVU1cbad.o, Bolisario de Souz~t, BCl· 
zaiDLtt, Julio S.1nto~, FI\1_.ncisco Voign.., Bcr
mwdo rvlonteiro, Ribeil'O .Jnnqudnt, Astolpho 
Dutr:t, Carlo.l Peixoto Filho, Peniélo Filho, 
Fmncisco Bernardino, Leonel Filho, Hen
rique S:dlas, Carlos mtoni, \Vencesláo B1•a.z, 
Rodoipho Paixão, Mo.r.•Gira da Silva, .Jesuino 
Cttrdoso, Costa .Junior, Arnolpho Azevedo, 
Eloy Cllétvl'S, Alva !'O do Cal'Valllo, Azevedo 
Marques, JlodolJJllO Mirand:1, Candido ele 
Almm, Ahdon B;:cptist~., lhl'hosa Lim(t, An-
gc;lo Pinheiro o Ve::~~.pn:~iano ele /d_hnq_uot·quo. 

Proponho uma pensito ·do 50~~ monsaes em 
beneficio daqnelles infelizes, privados -uma. 
de seu esposo, os outros de sou pae, para quo, 
conjunctamonte com o aimll1 mais exíguo 
meio soldo que lllos gar<J.nte a Caixa Be·· 
lHr!lcente do Corpo de Bombeiros, ao menos 
estejam libertos d't desgraça de andarem de 
porta em porta, mendigando com que viver. 

Sinto bem que não tenho necessidade al
gnma de me deter na. tribuna insistindo nn. 
justificação deste projecto, aliás, tão simples 
(apoiado). No Brazil, no estrangeiro mesmo, 
nos cil'culos que nã.o nos são intdramente 
estranhos, n. sô refercncia ao Col'po ele Bom
beiros suscit<1 immodi:J.ta.mente admirn.ção e 
enthLlSiasmo. (lJ!ltdto l1::m.) · 

Dem<1is, o elogio desses intropidos bem
feitores não so faz com discursos: está peren
nemento vivo e eloc1uonto na pronnnci:1da 
symptt.tllia que lllGs dediCi1 a Nação intei:en. ; 
está mt. pl'oflmda tt·istezD,, no sentimento elo 
dor intom;a que baixou sobro esta cidade, 
quando ochoou a noticia da morte daquello 

E s:_~-rn c;;Ju8J .. o~: Sr.-J. Sá Peixoto. I-Ios;.~nn~th 
de Olivoim, Pa.ssos Miranua, l~up:Ói'io de Mi
rancla, Chrü~;Lino Cruz, VirgULo Ehligido, See
p;io Sttboya, Paub o Silva, Peroint. Lln LyJ.'a, 
1\Irtlaqnü.~u Gonç~tlvo8, }..foruira Alve.:~, g~i1ir~eio 
Colmbm, Elpidio Figueire~lo, Artltul' Ol'lltn· 
do, Euzobio do Anrli':tcl<o, Pin',o Ihmtas, Ro
drigues Linm, Bem:xr·do IIul't:.1., Moreir<t Go
mos, Jos6 Monj.1.rdim, Nelson ele VasconccUmJ, 
Bulltüc;> J\I .trcbl, OiiCê\1' Gudoy, L<t.ueimlo 
.i:'itta, Cmvollo Cavctlcanti, P<tulitJO do ic)l)u
z:_t, Vlciato f\1.U-t:~ca,t'onh~t8, E:;tov~io Lobo, 
Jo~3ê Bonifi1cio, CarncL·o ÜB 1~ozonü:,, .Joiio 
LnL~ Alve3, Bernttrde3 (18 Faric:L 9 Cc1JrnUlo Soa
res FUho, CaJo,r_;·rra:J, Carv:1lho Bl"ittü". Bci'
n;·u·do do Can1IVJS,_ Anlt\,t~aL. ~~9~!ttJ.>, -Lo~to de 
Sou~~;\,, Fi.'~tnch;eo 1\la.tLct, Cu:J-L;J.~ l"'~etto; 'fJu~_tl'(k> 
dos 8:mtos, Vietol'ino 1\Jo:J!idl"o, Dqrningus 
i\Icwc<trer!lws, CtWliJOiJ C<trtlt!l' e Homom do 
Ctu'vnlho. 

obscuro sorvidor dét humanidade ; . está na 
emoção intensa com que uma. multidão si
lente acompanr,ou os seus funebres despojos 
t1. ultimn, moradD,; esjá ainda. no mt.rinhoso 
interc:3se com c1ue toda, a população nesta 
hora cerca, procm'J.nrlo mitigar-lhos os pa
deoim:mtus, o:l inColizos eornpo,nbeieos feridos 
dac1uelle tão raro, quanto nob,'e e generoso 
exomp!Gw ch nossa c.lp:ocio. 

(iliuito úem; muüo úcm.) 

Fic:J, sobl'o a Mesa at0 uHorior deliberação, 
o seguinto 

PROJEcrro 

O Conp;resso Nacional decreta : 

Art. l . o E' coneed ida. (L vi.uvn. e filho:'l de 
M'>.noel dos Santos, pl'áço, llo Corpo do Bom
beil'o:::, a pensão 8,nnuG.l de 600%iOOO. 

Art. ;~.u Roverterão em f:.tvor da vluva as 
p;trtc:> poetc:wo:rl.c:J aos fillws, logo quo estes 
uJtiuj:1m <.t mctiol'idado, a d:.1 filha. ao se casa.r 
e IJem m:oim no caso de fallecimento de qual
quel' dollec:. 

O §r. J.ID~Jinc~ 1L>aR."ü:J/- SI'. Pre
f:lhlentc, duas puJuJ·"f~·as _ :apcna8,. 

Tenho certeza do que- sou neste i nstantc 
inl;nrpreto verdadeiro do srntimcnto unn.
níme t.Lt. Camara : venho em n,nxilio da 
Yiuva e dos trcs pec1uoninos fi.l.llos, todos hoje 

i\.l'ti. 3.° Ficét o Govorno ttutol'izado a abrir 
o credito noce.ssn.rio para n. execução desta 
lei. . 

Al't. 4. o Révogam se as disposições em 
cont;rario . 

Sa.l<J. rlA.8 sessõns, 31 do ma.io de 1904.
James Darcy.-Erico Coelho,-Gcnno,no Jio,s.,. 
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siocher. -Carlos Peixoto Filho.-Fet·nando 
Pr,stes .-Amer'ico de AlúuqHerque .-Sabino 
[]a':roso. -[Javicl Campista. 

O §r.MeHo ]';lr~li.tto§ (*) (moc~imento 
de cuJ'iosidacle)-Sr. Presidente, eu suppunha. 
n[o ser dos estyloFJ parla.mentares responder 
dostEt tribuna <1 critica. dos jomaes, mas o 
nobre Deputado pelo Rio Grande.do Sul, cujo 
nome peço venia. p'1ra ter a homa de de
clinar, o Sr. Barbosa Lima, grande mestre 
de cerimonias da pragmatica congressista, 
a quem tornei po1' guia de3de a minha en
trada para. esta Camttra, deu-me hontem en
sinamento em contrario, reportando·se a 
orgão da. imprensa que não .. o Diario do Cor:
gresso; por isso, Sr. Preswente, to_mo hoJe 
a liberdade ele me defender neskt tr1buna de 
uma insinuação malovola,, que mo t'ez certo 
perioclico desta. cidade, relativamente â atti
tude reservada e comedida que mantive ou
vindo as amabilidades ironicas com que me 
mimoseou o nobre represent·mts rio-gran
dense. 

En não podia esperar as allusões ferinas, 
encapadas em finD.s fôrmas de linguagem, do 
nobre Deputado, porque não me tinha oc
cupado delle no discurso a que respondeu, e 
sempre o tratei com ve1•da.deirêt estima. . e 
l'equintltd.a di~tincçiio, mas felizmante pude 
reprimir o espani;o e dLtsimulae o dissabJr 
QUO me causaru,m sucts palavras, calar-me e 
felicitai-o pelo seu discurso. 

Mas é de justiça não coni'Ltnclir ;1 cliscreção 
elo cavalheirismo com o siLencio do covardia. 

Deixei soro resposh a S. Ex:. por tres mo· 
tivos: 1°, porqtD o momento eré~ para con
ciliação o nã"o p:lll'a ü•riG:.J,ção ; 2°, pül'

O SR.PRESID8NTE- A Mesa, cumpl'iudo o 
Regimento, não permiWri:t. 

O SR. MELLo MATTOS- A Mesa n[o pol'
mittiria, o Regimento não consente, e estou 
conveucitlo de que não devo proceder assim, 
nem é necessarío que o faça ; por isso não o 
farei. 

Não fôea esta minha convicçlío, Sr. Pl'O
sidente, que eu haveria de lembrar ao nobre 
Deputado que S. Ex. não se comportou como 
o corajoso e inflexível Papiniani na con
demnaç'Lo do assétssinato de Gettêt, quando 
S. Ex. teve de explicar certo êtssassinctto de 
illustre politico de Pernambuco, ferozmente 
assassinado pela, policia, do seu goveeno, quB 
até hoje ô a policia. conhecida. por mim como 
a mais adeat1tt'.dtt e cor·rectêt no moJo do 
respeitar as !ois e na arte do prn.ticêtr a H
herdade espirituu.l, tio decantada o ndorada. 
por S. Ex. 

E, qmtnto â verg·onheira elo apJi~ incondi
cionai ao actual Governo do. Un1ao, que o 
uobre Deputado, tão sobranceiramento maJ
sinou, eu podorüt lembrar QUO tambem na.o 
seria mâo S. Ex. dizer alo· urna cousJ. com 
relal:ã.o aos governos dJs Es'taclus, pois niio é 
só .<to Governo Feclor;tl q ne se pôd0 dar esse 
modo de apoio, si não tambem aos governos 
estiJ,duaes; sendo que, como hypol;hese figu
ra.vol, a m.odo de exemplo, seevil·ü o fac:.o de 
QUe um telegramma expedido pJr um gover
nador, ;:t ultima hora., tivesse feito um depu
tado federal cantar a palino1lia mt Ca.mara. 

0 SR. GeRMANO 1-IASSLOGIICR-V. Ex. não 
faça essa iusinmtção ao S1·. Barbos:t Lima., 
porque é infundaJ.a. 

O SR. MA.ItÇAL EscoBAR cU um apa:·te. 
que tenho natul'al avorclio ao manejo dos O SR. MELLO MATTOS - Mas, Sr. P1·esi~ 
ct:osaforos, mesmo eniuvarlus om pell.wa; dente, não disso nn.cla. disso , porq_uG n"[o é ne
so, porque bom compt•elwnd> qtw .a s1tua- cessa rio e pelos motivos já da,dos. 
ção de quem fa,z I'l"tlllwic:1 polltic~ em E, assim peocodendo, eu ainda. sigo outra 
uma cadeir<1 parlameubt· e a ~ttuaçao do [lição do meu rnestre de praxe p:wlitmental', 
Q~Ol!l govel'l!a_ um.poV<J__ na Cêtdüll'a. de ad- 0 qual, no soa penultimo dis~ui'S), insinuou 
rmmstrador sao s1tuaçoes quo obrigam a manhosamente a hypothese üe um l'OQUOl'L· 
norma ele conclucta muit~ diff~rentes, e manto conJ.icciontl, que pot• sea ultimo clis
por isso pctrcceu-mo quo nao htwm mal OJ?l curso mostrou nuuca ter quorLlo, nem pen· 
tolerar que o nobre Deputado pelo Rw sado, apresentar. 
Gr<tnde do Sul prégasso, sem embargo ela 
minha parte, rola ti vttmente ás ~n1munidacl~s 
parlarnentcti'es, doutrinas que mw teve am
mo de pôr em pra,tica, como gcJvemaclor de 
Pernmnbuco, p:tra com co;:to DoputLtdo op
posicionistn.. 

Si eu me pt'opnzJsse a dlzm· desaforos, 

0 SR.Tl!ül>IAZ CAVALCANTI-Não di:;go isto. 
Não (l verdo,de o i1 ue V. Ex. os te\. affir
mamlo. (A.paiados. T1·ocam-se 11pw·tas. Tu
multo. O m·a•lo1· mantem se de pé, calado e 
1·isonho. O Sr. P1·csiden!e pctle onlem e (a.~ 
som· os tympcmos.) 

ver-se-hia quo nã.o sou toLa,lmente inhabil O Srt. ME:LLO TviA.TTJS -A:33i·n, Sr. Presi
para. esse gol to ele f<clln.r , du- qmtl não uso dente, si eu tiv~:JSG McGs.:úlLHle de. nwstrat• 
porque esta Casct não ê logar· pétm so fazer quo o ea,v,tlhoit'lsmo .é coLU:1 ~ltstmcla d<t 
pr~,çét de mâ crhçilo. I c. oy~.rdia,, o~.I porlm·ia dizer .tuclo us.:J e ou te as 
·------·---·~ colSitas rnaw, em renrosalm ao nobl'c Depu-

(·) lMo di-cu:·Bo ""'' roi rc-'o'i t ) tnl-l Ol'i\QOl'.: ta,clo l3a,rbostt Limtt; mas, Sr. Pl'c8idente, 
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V. Ex. mo ponllerou mui~o bem que a 
Mesa o não pcrmittiria, purqnc o Regimento 
m'o Ycda, ; c, não só }JOl' essa razã.o, como 
pOt·qno não lttt noc.:n:lsid1uln, eu o fio d i.• o n;vL'I. 
dis:;o. (Risos .) 

Touho dito. (Hilcwirllule.) 

O Sr. Germnno JI.ass ioeher 
-S1•. PJ•osiJento. a a.usonciu. casual <lo meu 
eollcgo. do La.ncadt~ o ~~·. Ba.rlJos:t Lima, 
(Jbrign.·mc a Yir ímmcdia.hmcnto <L tt·ibana. 
contestar o iHustrc collcga qu~ <LCab:~ uc 
oocupt\l·a, em nm ponf.o do son <.hgc•u·so que 
paroce t\Jfcc f~:.tl' ;t vicio. poiJtir:a da banca1la 
elo Rio (lt·awJH du Sul. 

S. Ex. rol'ut·imlo-so a «·mrg-ouhcir:ts tle 
n.pnios incoudicion;Lrs», di.~so q 110 es~n a.110in 
nfi.o so conhccn, thulo slirnen to :to (hvm·uo 
Federal , si nfi.o tarn!Jorn n.ns governo:> esta· 
üuaos, C!UC pol' tolcgrammas podmn ü;~;.n· 
com que mudem do a.tt itudo aqui os rcpl'e
sonta.ntes da Na\~1o. 

fla.recett insinuar Lem clara mon te. e todos 
nós comprchendomos assimr que o ·S1·. Bn.r
bosa. Lima. h ou v esse mnrlado tle a.ttitu Je pm·
ventura n.nf>ei'Íormentn plane,iadn. 110 inci
donto qnc con!Jccemos. em vlsttt tlo tclo
gmmm.IS tlo governn(lor do ruo Gt•.mrlc do 
Sul. 

O Sn.. CASSTA:--10 J>O NAscr~mNT•'> -- Niío 6 
rer~I. 

O SR. Gmur.\No lL1.ssr.ocurm - Pos.:o de
clarar que a no.ss l. vid<t }))liUc:t nlio tom ne
nhuma. pu-to soct•sf.a <1uo nií.o possa set' rli
vulgn.da n.o publico. 

A nossa vida politica. oiJaílocu t~ cumTJina
çõcs em quo as opiniõos se uc!nl.tcm com 
toila. franqueza, cheg;tntlu Jlüs :L accut·.Jo a 
que os nos.'3os sentimentos o ra<:ioc.:iuiu:> nos 
oon-Jm:em. ~ 

o S••. ll:l.l'lJ o.~:t. Lima mmc:L lll'Oten\leu )JOl' 
fi'JJ•mn. nlgurni\ quobra.r ciJta. hat'monia de 
vistn. que nós mantemos em face <lo Governo 
Federal, a ttitudo esta. q ne ô lllloH tatl a. pelo 
pa.rtido republicano que nos sustentamos o 
qnR representamos nesta. Cas'-1., sempre sub
ordinados a ello. 

Por is:so a insinuação elo illu~~'l'C Deputado 
é malovola. e pouco vel'da(leim. 

O Sr. Barbosa, Lima. na. attitudc quo assu· 
miu na questão agitada pódo levantar hem 
alto a sua. cabeça (apoiados gc1·acs) em face 
do pa1·tido e do Governo, do pleno accortlo 
com todos nós, os Deputados do Rio Ura.nde. 

Era. o que tinha. a. dize1•. (MuUo bem). 

O Sr. ThoJDa:h Ca.valoa.nt.i
Sr. Pr•csidente. ú. v ista do discut'so do nobre 
Deputado pelo ·Distd cto l~etlet•a l, vi-me na 
necessidade de dar alguns t\pa.rtes oontos
ta.ndl) o que S. Ex. avançou. 

Em dii>pcnsrtvcl filzet• n'tuclll~S ob:;orv:t
çõe:;, }Jo:·q II'J o dit<ctm;o •lo illn~t.r<J Doputado 
O ~3t•. J: n.r·bl>:·u. Lim:t f, ,j fl11Vi(IO attf'nciusn.
nwnf.n PHI:~ C:I J~I :l J•;t. :3. Ex., d~poH ti P i•' L' 
jw;Lific:~<lo :t :m:t cund neta n:L qna:id::~.1lc do 
memi!l'O do p:u•tido I'e)lublic:uw prc.sitlencia.· 
list:l, t<·açan lo a nm·m<t quo cada um dos 
mambt·os dcs~o JHrtido rbvn soguir, disse 
(JHO rlcix:w:t rl:l on \'ia.:· o seu l'equerimento 
annunci~tll) n:t !-!C.~:;ã.o antl"!riot• em Yil'tnde 
d:L :;11lonHw dt\clarar;ilo dn illunt·c presidente 
desta C:un:Lra (a71oiat!o.< ) o uiio poa·quo ti· 
ve~;:e rn{:n :ttl • ( ·'1,oi;ufos), cPnw malovol:t on 
im p:!nsa,la 111•~n t. • : a v:>..n ~oa o i Ilustre Depu· 
t:H in JWI•J r•i~t;·j r; to Fe!lel'al. 

O S t:. ~rEI.L'J ;\f\TTd;: - I IHJl l!lt~h·Lunu.!te, 
n ii.o! S••.i\J. twti·: rlfdi,•:d•l . V. I•: '{ . tn.l:t tem 
CJilil WH' C)!ll io;b, que ê U ~ lll. fp i ~J;Ui: l ll~'l· 
SIJ"-1• 

O Sit . Trnm.•.z GAYALC.\ NJ'J - Tr·nho todo 
o d.im ito tlu o~cupJ.t'-me .:o assum1)to. não só 
po ;·qun !;Ou memlJl'o desta Cas.t, como porque 
dev11 eontr.:-;tar pr·;;po~i çüns ípto não são vo••
d:uleiJ·ac; . (8.-~trm os lympun , s.) 

O Sn. P w::suH~:o{n:- Attcn r;ii.o ! Attenção ! 
O Rll . llfgr,r.o M.\ TTIIil - p,1 j-,: n.,e do seu 

dil'iü l.o, m:\i.: u:l.o stJja. grusnniN com fluem o 
nãn ommdc. (Sot!m O:i lympnno.~ .) 

O Srt TuoM.\l'. CAYAT.CA:-\TI - Venho f:tze 1• 
c:;t :t r octifle:v::io.O digno Deputado o Sr .B:.tt'
bo.n Llnn <l~íxoa do ;Lprcsonta.t• o requeri• 
mentn, COlli:J <iflil'lilfJII, pOl'']liC'l v. E~. (lecla~ 
rou d:L c<trlui r·:L pt·e~itlcn cial (!UO o Governo 
::ttlir•nHLI'<l qnu n illu;;tt'O l);]ptl ô'~(lo o SI'. AI· 
fr•c lo \'arella n;-to tinh11 si· lo }JI'eso. 

O•·~~ . si S. Ex. e3tw<t a3.3im inform:J.do, 
pat'il. q uc o ru•J ucr·i meu lu ? 

O Sr... fiJm:\TANO I L1.:w.ocm:n.-Aca.tou n. 
pala. v t·a do p,·~ .. ;i,h;uto tl:t C:tm:\l'a.' comu 
todo.;; n. ac:LL:tmos . ( Ilpoi«<clns. ) 

O S1t. TwntA.7. CAYAT.C.\l':TI-Ag or•3., r eti
ra.niiO·ntO da. tl'ibuna .. peço a V. Ex. '1no me 
descnlpn si pu• aca.~o ne;; t.o momento de 
vortlatleie:t in,lign:•.c'io, prvnuncici a.l~uma. 
pabl.VJ•a. qnc pudesse (lo,;Lo:u• chs boas normas 
desta Ca~a. 

O S. Ml·1 r. r.o MATTOS-I~ ou, quo fui o otren· 
dido, oã.o tinha o dü·oi to •lo me inrlig-nar, 
quand o tr:Ltoi ca.valhcil'v~am :~nto ao Sr.llar
lJosa Lim<~, quo mo l'Cspondeu att•cvith
roonte? 

O SR. PHESillEN1'1~ - Attcuc;iio ! Ortlcm 
St•s. Dcpu!.ados. (Soam os lympww~). Insisto 
em peJit• aos nobres Dí!pntadus que so 
afastem do tcn•t•cno das t\ggressõns pc.ssoa.cs, 
que tanto dQijõem contt•a. o dPcor11 da Ca.
mar<~. 
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Passa.-sc á. 

OIWE\1 I)!) filA 

tios o os corpos Jo m:.1rinheiros nncionacs e 
infet·iot·,:s ,t;~ nemll.da e n. cre:\r c regula
me:nt.ar itS E5co];1~; Pra.tica~J ,]o Artilharia, tle 
Fogui:;t:t-; r~ dJ: Tirnnn~i t•o;;,- Son1\ \tlOl'N; r. Si· 
gn:tlciJ'O.>, o !.lil.ndo uut t·:~s pt'uvitlrmcb~ (tli.s· 

.-) .s1•. 1._. reBide:n t.e - Con;-;t:Lndo a. cus!liio nnic:t); 
urrlem do •lia da. vol:tção c[ f) rlous projecto.~ c 1 Votaçiio do lH'ojoclo 11. 22, rlo 1\:104, nnto
accu~nndo a lista rh ptwt:t o comp:u•cculwuto t'i'l.:l.n<b o 1\ulr~l' k:<('.Cnlivo n. :~.bt'it• ao Mini~
:lpt~na~ cln !JG_ ~1·::. Depnt:v!~~. yon m:Lt'•~a:J' tm·iu 1.l:L ,!u:':tiç:t e Nogucio:l In1m·iol·r.~ o 
a ol'Jem do tha i}:tl':t amanln ·~ [f)Y:tuf.a.t• a ct·n•lito nx:Lrant·,lin:uio do [)8:1::\SliS;ri:m, r.m 
s..:<:~ão. ( Pmrsa ·) exPcnção dn senteJH,~ll. p1.ssutln. em· julgado, 

l>u~i~no !lJ.t:,1 am;~nh~, ~L Heguinte vl'llt!!ll uo om favor do umjol' ll ~~ Iwíg:Hh policial Lni :.: 
tlia: rb Cu:>b Azcvr)l.(o (23 tli~cussãu); 

Vc)Ül•;iio •lo pl'uj(ld.n n. 21. 1ln I \)!).J, ~·ol:t
t.i ·;o :is cmten•hs do ~;í!ll;u(o :w \d'!iJ'~d" 
n. 13:.' G. de 1~1.1:J, tLit!odzantlo u Pregidenf,,J 
da. Republie:t a 1'0 .:J'g<~rlizar a.s E~~~úla~ rln 
J\}ll'CJJ<lize:> 1\Ia.t·inlwiru:-> e l'rali\~a tlu 'L''JlJ.W· 

:2·• discns~fio llo pl'ojoctn n. 20, do I DO~. 
(1_77 1ltl 1\>03). !!,t;dtelecrndo mll1liüas t.ml
il!•ntf's ;1. :J.ttenn~.t' ;;s r.irf\itux das socc~s nn:. 
l'~·:l.:ttln~J 1lo noi'Í;n ria ltr>}Jilhlica. 

Lnvanb-sJ a :H·~:-:;;i\(1 ;i.. l hol'a da. bi•d c. 
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23a SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1904 

Presidencia do Sr. Pau~a Guimarctes 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
l'espondem os Srs. Paula Guimarães, Olivei
ra Figueiredo, Julio de Mello, Alencar Guima
rães, Wanderley de Mendonça, Joaquim 
Pires, Anthero Botelho, Aurelio Amorim, 
Hosannah de Oliveira, Luiz Domingues, Dias 
Vieira, Thomaz Cavalcanti, Eduardo Studart, 
Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Pereira 
Reis, Walfredo Leal, Abdon Milanez, Isidro 
Leite, Teixeira de Sá, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Pereira de Lyra, João Vieira, Pedro 
Pernambuco, Angelo Neto, Epaminondas, 
Gracindo, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, Rodrigues Doria, Oliveira Valia
dão, Domingos Guimarães, Castro RabeUo, 
Tosta, Felix Gaspar, Garcia Pires, Satyro 
Dias, Augusto de Freitas, Alves Barbosa, 
Paranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
Marcolíno Moura, Bernardo Horta, Heredia 
de Sá, Corrêa Dutt'a, Mello Mattos, Augusto 
de Vasconcellos, E1•ico Coelho, Fidelis Alves, 
João Baptista, Galvão Ba.ptista, Silva Castro, 
Abelardo do Mello, Henrique Borges, Cru
vello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeira Brandão, Paulino de Souza, João 
Luiz, Gastão da Cunha, Ribeiro Junqueira, 
Carlos Peixoto Filho, David Campista, Bueno 
de Paiva,Antonio Zacharias,Carvalho Britto, 
Mànoel Fulgencio, Nogueira, Olyntho Ribei
ro, Galeão Carvalhal, Domingues de CaBtro, 
Francisco Romeiro, Valois de Castro, Rebou
ças de Carvalho, Ferna.ndo Prestes, Ferreira. 

Vol, li 

Braga, José Lobo, Leite de Souza, Paulino 
C<tl'los, Hermenegildo de Moraes, Joaquim 
Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, Aqui
no Ribeiro, Candido ele Abt•eu, Carlos Caval
canti, Paulét Ramos, Eliseu Guilherme, .Tu
venal Miller, Ma1•çal Escobar, Barbosa Lim;t, 
Germano Hasslocher, James Darcy, Cassiano 
do Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, 
Alfredo Varela e Ca.mpos Cartim'. 

Abre-i.e a sessão, 
E' lida e posta em discussão a a.cta. 

O Sr. Thon1az Cavale::~:!''lt.i 
(sabre a acta) (')-Sr. Presidente,pedi a p:.o
lavra para solicitar de V. Ex:. que sejam 
feittts na acta. da sessão de hontem algumas 
correcções que acho indisptmsaveis partt que 
seja restabelecida a verdade dos ftwtr.s. 

No incidente, Sr. Presidente, que hontem 
com surpreza minha, e, julgo que de toda a 
Casa, foi aqui levantado pelo illustre Depu
tado pelo Districto Federal, o Sr. Mollo 
Mattos, tive necessidade de Úi1r alguns 
apartes a S. Ex., quando da tribuna ava.n
çava proposições que me pll.l'eciam desto:11' 
por completo do procsdimento col'l'ecto que 
tinha tido nesta Camara, na sossão :1nte1'ior, 
o digno Deputétdo pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Barbos:1 Lima. 

(') E,r~te cliE:CtH'SO nft.:J Ld reyLto pelo ora.do1·. 
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Ma.is ta.t·dc usei !la pobvra para explicar n. 
razã.o pol' llfW tinha. datlo e.:;l;os apartes. · 

Den-so llll l im:itlr·n t~, um:~ t.roca. do n. p!~rtcn, 
np:-trtos lJUO, de\'O deoi:U':t.J', 11ão OJII' L 1~ fllll\ 
tfn commmu accordo com a Mcsn. com () 
iHustz·c f>eputado polo ltio úz•twd,i do Sul 
o Sl'. Cassiaao do Na.ooimento c com a l'O· 
dacçiio <los dcha,tcs, fo1·am eliminado . .:: do liWU 
dh1(!nr~o . 

Guítlu.dosrunr.nto, St•. Pl·t~ilídt~ n te. H:t.lwntlo 
Q\l C ha :;.y:ltcma.<: in~:xplic:wei~. tiv-e a c:Lutola. 
tio COliÍUl' COJI1 a tr:illhU. JH'O]H'Í:\ !ottl'<L O IJIIC 
foi fei t!) p :!la. .'.Ies t~ Cülll :t l'etlat:~,[o li o:; de· 
luüm: com o meu consnutímeuto o u~ta. cúpia 
fui para o 1Jim·io Ofjiciut , 

N1J emtanr.o, Sr. Prc~id c ~ ntt~ , uo l.o IJlltl, nlo 
t endo eu ido l'H \' fll' n úi ~t·tm.:o no Ul<o·{o 
0/Fciat, como não tnn iJo o costumo~~~ íilzol-o, 
r. o to quo o mosmu di seu t•so v~m in telt·atucrtto 
alterado ! 

E' uma l:t!L.'\ quo t•npl!to gi·;tvh;sim:J , o poço 
tt Mesa. quo l'O(tuisito da huvreu,;n. Nn.cioual 
n. p.:u•ta da. ttet:t que contúm v lltell disüurso, 
pa.t·a. qne tJe abra. um i~I([Uet'ito c Sl' tom<: 
qualquer pr•ovitlcncla afiu1 de s:iiJCJl' 11 11efu vac 
l'J.ZCll' no Diario Officinl- l:íC IH'.;,lhttn~c:-; a.ltm·a· 
c;ões. 

O Sn. BAiwvs:\ Lm.\-)luilo !)em ; e ljUC 

os tl.lscur.sos sojam J.ubl icatlus '"Jmo u meu 
1oi: som a mioilu;~ altCl'il{.:ão. 

O Sn. TwniA:t. CAYA I.t:.\:o-;Tt - ;\cho. Sr. 
Prosidcotc , que t} ioconccto o pt•oocdimcnto 
a. quo ó.tc<~ho uo :ülmti·e, }J '\1'~:~ nlt(• tlo (1uurn 
part.ir. 

O SR. M eLLO MAl'l'•'~ -PeQv a pal:t\'J'tL. 

recuado, como mulellola ou i.apcnsnclmllcn/e 
n:vaocon o nobro Dopu t!lrlo pelo Distriscto I•'A· 
um•al. Foi o.; ta. :L Pl'Opl)siçií() I}UC! l•nunciei, 
rl rGtr·~ 1lous :uljundos ndvcl'l.•hws r:<.tiio eon~ 
signarlo.J 110 ffil!ll discu1·so. 

S. Ex. mo ap<u•toou dizendo- I, ;1p.:.,sm1a
mtmla, tluo; Y. 1~>. nctda tem IJilC v.tw r.:om. i :<to,• 
O IJO omtanto \'OÍI! Jl l) tli.'>CIIl'SO ]JUbJiearJo no 
JJi.,,_dil Oflid•tl: ,< /o i J•I!íif••llllii/Ci l l e. nflo; !!~j<l 
m:Ll:> dnlic::ufo ». 

E:;tas p:~lii.\·ras não foram PI'Onuueiadas, 
visto CJt~"' o t;•chygraplw uão as tomou e não 
<til toniUll pol'quc níio co ush dl1S tl•ilt-u quo 
ar111i o.-;Lãu e •!UC íbr:~m vi:s tas 1101' V. Ex, 

O 3t:. Ar,l .. HIWO \',\J:J;f.L.-\-- - Vi ~Las pelo Pt·<~· 
:~ i•lcn!c Ja Cas:L l 

O Stt. Tuo~.T .\S CAY.\l.CA="TJ-Ach.l, Sl'. Pro· 
sidcn t.c. quo o JJcputtWo comcJu;\uto teuha. o 
direito th ra.zCI' COl'l'ccçõcs om .seu t.li~curso, 
no •ruo diz m->poHo <L l'edacc~o. c ll<.l.l''" cxpli· 
ea.'.~'-~ t.!u um hom sentido. uão llüdc, a.llusi
vameu te iuiruilrrzir 110 diSCll l'So aquillo quo 
uão se 1>aswn, o, m~üs gt•<tVc ahuln., i!1.:lo no 
di:;ctll-s" elo outru V~pulilllo . 

Peço, }>Ol' conseguinte, a V. Ex. IJUO sejam 
tOJHilda!l i.LS liCCCS5MÍU l; JH"O\'Ídeuciu~; alim de 
I}Ue L<\e:> l\1cto.; so não rcpil.a.m, }_.IOl'ftUc ~i''" 
do ltl:io Crli.!itrJ p;n·a a Camaru. do~ Depu· 
h~\{•S. 

LímíLo-mo. St•. Pt'l:8i•jcnl.c, !:'C'lll •I;L!' r os
pustn. aus t.ae;; ar•a.l'l;c,;, ~~ llCll il· Ull.ia. tn-ovi
duncia. :~ V. Ex., ;~ t;ll l'Q:-!lll.li iu _ 

O s .... J.•t•osidouto-_\ .Musa. lll'OVi• 
dcnci:u•;t no >'outi<lo d:\ I'ilclanu<;ãtl tio Sr. 
DClJuta.do }l<llo Ceará. {I •m~.~,. ) . 

Tem <t}Jnl:wl'a. o St•. Deput-.ldv ~lt}llo Mat
tos. 

O Sn. Tuol\fAi CAVAT.CAN'l"I-Como 1li~so, 
SP. P1•esirJcnto, tenho llQUi as JJO tas tach}'.'V't.L
phlc:ts, com n.s nuaes flq uoi, lw. vem! o eJitre· 
guc ú. reclac(;iio dos dcb:\tcs apoua.s um.~ cõpia, O !§1•. lU eU o 1\J:attos (')-Sr. P1 c· 
j1í. prevendo qualquer :1ttitwlo puíleo cxpli· sidoutc, o meu intuito é unicameut.o t·e~pon· 
c(I.V(}I. il<ll' a.o nobre Lloput.tu•) pelo Ce~l'á. na pat•t:J 

o SR. AI.b'I~EI>:l V AltJ-:L:\.-.Jú. p1,0 ,·cndo! E, t·~lativa. aos meus :tpartes Ül$Cdos uo seu 
dü;;eurso. 

umn. tlecl<\raçli.o gra.vissim<~. Qr1em reviu esse.;; ap:u·tcs fui eu proprío. 
I) Sn. THOMA ~ C.w.\l.ÜA!'\'l'l-D0\"0 fazm· o~ a.p:~rtcs profCI'Í!lOS ncstil. C:U1lôlra. d~

not:u·, Sr. Pl'esideot3, quo, 11.!é1U d<LS a ltera- vem ser 1-cvistos por quem os dá; ollus :tp~ 
(;.Óf!il, apva.rece nm vorda,loh·u enxerto JW p1r~com contiu'!'~~cn'c :u~ul.ter~l.(l'!s, ~o 
ro(!ll discurso. nnu i.:tl:l .. -cz.-s mn1tttJos, e. st e dll'oJto dos 

Não nellaya r:11.ão pa.ra (!liC o Wu='tro rc· or.Ldol'es quu o seu pcnswuo.1nto fiquo intei· 
Jlrcsnnt.a.nte do Dístl'icto Fmferal llca..:se in- l'J.mcuto conl!ignado, ~ dh-oito de quem 
commodado com o meu np:U'te, depois dl! t~l' a.pal'tcia IJUC o :;;cu tamhom o .;,eja.. 
ouvido t'ria.mento, commotimlo, por conso· Os apa.l't<':> pertencem a quem os dá ; c. 
guinte, as p1•oposiçõt!:; a van~·atla.s pelo dis· como innumcras vezes \cniJI) visto aparle~ 
tineto Depntado do Rio Grande tio Sul, o St·. mous deturpados. omit\idos , qnaudo se \rata. 
Germaoo Hasslochcr, 11ue taxou do invm•idico do pontos de honra., de pontos de tlelic:Weza. 
aquiiio que S. Bx. dissera o empr egou a on do outros int.Qre~ntes l•a.t-3. o di~urso, 
lllOSma phl'::tse do quo mo sorvi, julgando I sempre que apat' tC!io, l'~vejt) -o.; meus a~r· 
malevola a attitude do S. Ex. tc.s. 

Nellsa mesmà. occasião disso cu que « o -----
Deputado pelo Wo Grande do Sul nno titJJla {-) E<t!' cli··Cilr•o li ii·~ foi r !'vi;tn ,.. .. ,, or:l~'>··· 
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E' nscn:o:auo, port:mto, quanto a este JlOnto, 
y. J·~ u.I.H•it· inqucrltu : qrwm corrigiu os 
mcns aparto.~ fui t'll. 

O Sn. TIHHL\7. CA \'ALCA:'I!Tr-E foi quem 
intl'v•luziu P>W!. pa1•to no meu discm•so 1 
( .1zwntamlo pant zon trecho de seu discw·so). 

O Sn. M..:J,J.O :tl'lATTos-Nfio, ~cnhor. 
O Sn. T11o~r.\:r. CAYALC,\~Tr-lnsü:to no in

CJ_Uerito ; qum·o sab~1· qw!m Jf.1i. 

O Sr.. PmmnENTn-A :\Icsa. _j:i. dl~BG que 
}ll'OVi•!(HlCÍ:tl':i t~ l'CSpeito. 

Eu1 :-:f~guida (! appriJ ·,·a~!;~:~ :l.ü!,;~ da Sl~~~ão 
a 11 tru:.tlo n t' ·• 

<l ~~·- i~lcnc~ar Gnhual•iic:!!! 
(/'' Scaclaric.) pt•ocrdc ti. lciture~. do ~cguintc 

EXPIWmNTE 

om,•io-.: 

lhJ ~linisLcrio 1la .Justi<;a. u Nngocius lute· 
1·im·c~. de :JO t/f) mcz t1ntlu, onvianllo a se
guinte 

S1·s. l\femln·os do Conul'csso Nacional
Tenho a honm de l,l·ansnliti.ir-Yos, n.flm de 
que vos digneis resolver sobre o assnmpto, a 
P:<pusiç-:10 j11nt:"t. do ~-Iinistro da .Justiça. e 
N~gocios Interiores, relntiva ã necessidade 
de :::e solicitC~.r do Congresso Nacional o c re
li itcl de ;:;:ü44$t>27, para.. pagamento dos venci
mento:~ que competem no snhstituto da Fa
Cil!thdr. de Medie1na. da B:lllia. Dl'. Jos~ Ju
lio de C:Liazam:. no periodo de 18 de feve· 
rniro a ~:1 rln dczomhro do corrente a.nno. 

l~io tle Jancil•o, :m dc m;~ io de HJOJ .
f·'r·m;cigco de P au[ll Rnrll·iq11e.~ tllves. -A' 
Commissão de Ot·ç:tmrtnto. · 

Do mesmo ministnrio, 1ln igu:tl tlatn., en
v i ;Lndo =• :~ng-n in b 

~rs. Membros !lo Conp·e~.so Nacional 
Tenho a honr.~ de it•a.n:nnittir-vus, afim de 
•!HC v o:~ tligncis re ;oh·m· súhre o a,·sumpto, a 
exp0siçã•J _junta. do ~finistl'O d;t Justiç:~ e Ne
I,!Ocios Iutoriores. rcla.tiv;t á necessitla.de de 
l'H :>ulicit:.tL• tio Congr::sso Na.cion:tl o creüito 
de l:-lf.ll$754, para. pagamento do ordenado 
quo compete <lO sccret:u·it) da Faculdade de 
Dimilo de S. Paulo, Dr. André Dias elo 
1\gui<u·, no perimlo de 9 elo jnlho a 22 do 
novcmbt•o do HJ03. 

Rio do .Tnneiro, 30 de nwiú 1lo 1904.
Fmncis-r.a tl8 Pnula Rntlrig;1CR AliJeS.- A' 
Commi~s1o de Orçamento. 

187 

Do Mini&terio da Imlush·ia., Vin.ção o Obras 
Publicas, da 31 <lo moz findo, enviando oro
qm~riment.o om quo o conferente de a~ 
classn da Est1·::vla. 1lo Ferro Central tlo nra
zil Ilcnriq uc Mn.l'tins Tcixeirn. solicita um 
anno de licença. com ordenado, para tt•ata.r 
do sun. saude,-A' Commissã.o do Petições o 
Poderes. 

Raq uol'imon tos: 
Da. Associat;ão Pl'otectori\ d os Homens do 

rvrm·, pmlind(• ser dispensada. dos impostos 
de homuç<\ flliU tenhil do pagar por qua.cs
qncr Jng<Ltlos tjllu á. mesma. sojam deixados. 
-A' Commü:~i'to do Ül'Qamentu. 

· uc i\fa.nocl M<trquos Leitão, ])Odindo ~\uto
rir,n,ç.iio pa.J·~ l'tlndar nma. Companhia. Nacio
n<t,l Agrícola. paru, valorizar os productGs 
nar.ionans. mcclianto a.s condições que oatn.
IJolcce.-A' CommJssü.o de. Orc:a.mon to , 

Tclegramm:t: 
Montes Chwos, 1 de junho Je 190·1--Pre· 

sitiante Camara. Deputadoil-Wunccsláo Bra.z, 
Calogcras, Lindol})ho Caotano- Cama.ra
mo- .Juuta apuradora eleições fodcra.cs 11 11 

distdcto diplomou hoje Camillo Phíliuto Pra.
to:~, unico camlidato votado; reuniu 6.980 
votos.-E'llcquicl Teixeira de Can~aU!O,-An
tonio A U!fU.~to 8pycr. - JosJ A11lonio Vcrsiani. 
Et~geuio Gonçalve~ Pa1·eira.-llermener;ilrio 
PJ·dcs,-SCI'VCliilo nibciro da 8ilva.-8evei'O 
['c;·eira 1J~J.1'i{es. 

Fica sobre a. mesa, a. L~ ulterior delibera
ção, o seguinte : 

l'R0.1EC'I'O 

O Congresso Nacional decreta.: 
At•t. 1. 0 E' concedido u.o Dr . Ga.rfiel Au

gusto Perry de Almoüla, o auxilio da 400$ 
mensae~. ouro. dura.nte o pol'iodo de um 
a.nno, dn accurtlo com o a.1•t. 221 do decreto 
n. ~.8UO, de 1 dB janeiro de 190L 

At•t. 2. o O Gove t•no a!Jriri~ o necessa.rio 
m•otlitO pal'~~ a OXCCLIÇiiO d<~t p_l'!JSO~t~ lei. 

Art. 3. o Revogam-se as chspos1çoes em 
con tt·tu·io . 

StLla da.s sessões, l do junho de 1004.·-
1Yamlerley da 11lendonça,-Joaquim Pi1·es.
.Mcmcw· Guima;·cTcs.- Anthera Botell!o,
Ep(lmino11das Gnccindo . 

O §r. Pre~idcnte- Est.â finda a 
lei turu. d.o ex pe11 üm te. 

Tem a. palavra o s l'. Barbosa Lima. 

O S1•. Barbosa. Lhna (movimenta 
de atlençilo) (•) - S1'. Presidente, a C~ .. 
ruara assistiu hontem a urna. sconu. de ca.va;
Jheirismo sui generis. 
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Ausente desta Casa um Deputado, um seu 
collega que, neste ponto, não o tomou para 
mestre de cerimonias, julgou aza.do o ensejo 
parn. vir exhibir um curioso trabalho de ru
minação cerebral, phenomeno clo alguma 
sorte analogo ao que se passa na escala 
zoologica em relação aos animaes, cujo me
rycismo tem por séde quatro estomagos. 
A digestão ê muito mais vagarosa, não se 
faz com a rapidez conhecida nos outros 
gráos dessa escala, e, dahi, a lentidão, nes
ses processos, dos quaes acabamos de vor um 
exemplo de chimificação parlamentar. 

em torno do que dissera sou collega, e a ver 
si não deveria se desdizer do abraço, d~<> 
felicitações symbolicas, do applauso expresso 
ao discurso proferido na sm1 presença, bom 
perto um elo otüro. 

A ingestão :;e deu-coram populo-seguida 
de manifestaçÕ<lS de alegria espectaculosa ; 
o paciente havia acompanhado os apre:>tos 
do festim e rejubilou-se com as iguarias que 
lhe foram apresentadas. Terminado o re
pasto, abraçou, em um movimento significa
tivo de pa.rabens, o mestre de cerimonias 
que o servira. 

Verificou-se depoii~ que, no c11so, não se 
tratava sômente de umn, questão de rumi
nação, mas que havia mais um episodio 
que a veia popular tem muita vez gloza
do quancl_o narra histori11s sertcmejas ela 
mynnecophaga jtdJata : era o abraço do 
tamn,ncluâ. (Riso.) Não era uma manifestação 
de applausos sinceros ou ora de applauso. 
inconsciente por um estado do inhibição que 
ou não fui quem n'o creou. 

Descobriu por um calculo prmoso allusões 
ferinas no meu discurso dct vespera. Achou 
quo eu lhe tinha respondido atrevicl:1mente, 
o, bom christão,ouviu todos estes atrevimen
tos, os digeriu pip,mente, os classificou em 
casa, tendo em vista um11 escala para estes 
casos que não pudera memorizar e, no dict 
seguinte. descobriLI aqnelle novo aspecto da 
sun, personalidade-ao amigo que na vespera. 
abraçava, aggricle no dia seguinte ausente. 
Refere· se em uma linguagem ..• mimosa aos 
clesa{'o1·os (sic) quo eu proferi dacllwlltt tri
buna,, e que V. Ex., Sr. Presidente,-não sei 
por que razão, tão zeloso como sabe ser do 
ú.ecol'O p11rlamenta1', guarda fiel do Regi
meuto--permittiu que fossem proferidas sem 
protestos, e que appa,recessem em um dis
curso publicado tal qual foi stenographad.o, 
sem o meu extw1e, desacompanhado de uma 
só daquellas observ<.ções que a Mesa costuma 
additar a tudo qllanto é expressão menos 
c11 valhoiros<t profol'icla por um Deputado 
neskt C:1stt. 

A Camara viu assim um espectaculo de 
cavalheirismo sui gene1·is. O Deputltdo au
sente ora virulentamente a,ggred.i.do por 
aquelle mesmo quo na vosparn,, porque 
então o aggredia, o felicitara. 

Foi ao fine1l elo meu discurso e viu o trecho 
com que eu o trmnino dofinindo os dous 
extremos de qualquer attitude política, para 
recuzar a collocar·-me em qualquer dollos, 
a opposiçã.o systmmttica e a Vet'gonheirado 
apoio incondicional. g o seu apoio, que é 
muito condicional. não se sentiu melind.rado 
nessa hora, e, sendo essét a ultimct consiíle
ra.ç~io, 11 ultima phrase do meu discm·so, de8· 
atou-se no espirito do 8. Ex. um incoel'civel 
desejo de abra.çttr·me e felicitar-mo pelo bo
nito com que eu tinha concluído a.psnas 
dizendo que não de.ixttsse do incluir no meu 
cliwurso um aparte com que S. Ex. o inter· 
rompera. Nn, questã.o d.o apoio incondiciona.I ~ 
não; m::.s, n<J. qum;tão da conseJ·vaçao do 
Sr. Deputado Alfredo V11rela na chefatura 
de policia, vulgo detenção ou pl'isão ... 

O Deputado ausen~e creàra umas quantas 
suggestões na alma do aggressor ,acordanclo-a 
de uma, deploravel hybernação, ostimula,ndo 
noções que viviam obtusas. adormecidas, 
para que só então se apercebesse o n,ggt·ossor 
da situação em que anelava collocaclo n:1s 
suas relações particulares com um individuo 
que ha muito tempo sabia que en1 um 
assassino. 

Pobre consciencia catholica que em vão se 
afervorava nas praticD.S dBsta sublime reli
gião! andava em peccado mortal de quo 
agora já não ha cilícios nem penitencia,s que 
a possam libertar. Vivia em comrnunhão com 
um homicida ! 

Só a poderia salvar a, consideração analoga 
áquella que a levou aos abraços d11 vcspera: 
« não sabia o que os ta v a fazendo » ... 

Lohengrin não veiu montado no cysne al· 
vissimo que lhe inspirasse palavras capazes 
de acordal', neste recinto, sentimentos /.;one
rosos e illé11es fecundos no momento politico 
que atravessamos. Vinh11 enca,rapitaclo na 
bossa do um ruminante, tt dar um exemplo 
novo de tralmlho de ruminação parlament<:tr 
p11ra evidencial' que estivera v, parafusar 

Adverti-lho que o 11pa.J'te salliriLt tal qual 
tivesse sido stenograpllado, que ns notas os· 
t:1v:un em po:ler do oncanegado do publi
cai-as e que eu havia. dttdo ordem par11 que 
sahisse como f'ol'am apanhadas. Não intervim 
na publicação elo discueso, não fui ao DiaTio 
O íficid, esperei péU'il, ler no dia seguinte, e 
nlli encontrei o aparte do illust1·e Deputaclü 
8em a mini ma alteração, sômente esse ap<n·te 
unico com que o Ineu aggressor julgou devei• 
interromper o meu d'iscm·,:o, não enten
dendo coÚ1 uma só das allusõos ferinas, dos 
desaforos, dos atrevimentos que o travesseiro 
lhe fez descobrir durante uma noite, pl'OVa
velmente do lllnito pesadello. 
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SESS,lO m.r i DE .TU~H-10 DE 1904 f89 

Ycriíic:t1lo .j:l. .'lctm•a. em estn.do dn vigilin., 
Ji!HJ!'taJo thquelh inconsit•IJcí<~ mo quu u:;~i
vcra na n~SP!H':t. Ycl'ilktuo que lt~n·ía. no 
liual uo men tli~cur;:o nm;~ plll'a::D allusí nt :t 
{'::;•t: asp:~cto r!:t'> :cL!it11de3 pat•!nmentat·e~ 
u '~11nio incnn\b:ion<ü. onli,.u-se llO ~-of,c de 
rh(lmbr•. e T;o:nou-su 1l:t allneina~~ão <lo rpo 
o i ncu .. ilicional c l'a elln. 

i~ ag-,Jr. t o Yer~ ·j:-; ! .•. 
Them'i:\, nDva llu apuio i!;~ontllcionrtl mn 

rdaçl11 â fut!m·<H,:'io, <~os Es:,;~rio::;, o peltts 
;.;Ul\i IJl"UvCCUp~t\ÜCS i;:inibrj:;:;, Í;lhüll-l[lO 

dizer- ao municittio; JlUi'llU '.~ S. Kc tem 
lllll<~ [!l'C•.lilce•::·w m: U'<~tH'di :l<li' b p. ~1 o <: l~: L

m·~· !o nuuwl'o :mgra·l•J- o mtnl' l'O tt·e::;, 
Tudo !lw ê t:a•,ml'iJ: l'i'i,-;ão, voi': d•.~ !H'i~ão ... 

I.;' a•pwJI:t tht'ül'Í;~ ctL iu:;:L qnt> :~ C;~mara 
CullhCCL' O tem l"uHo a.,; tlolh.:i:t~ dos jm·L~<L::J 
cont:Jnlporan~~G.:..;. 

o ''·1ro.o incontlicional ! Alti Yem ;t :11lu~iío. 
I~u ·~ tod." ;l_p;Lnhi\uu i :nmerli;tt.:uneu L.-, i' i 

t' . ; LiV~;)~C )Jl'U:SI5H~tl; Hl<IS \lH:>',)!li,,), ll~lJ }JlH1iJ. 
alJSOI!tktmouw c;dc:;l;u· rpm e:FO tin·:-;~e ~itl1J 
O ]l}UlllCiltu ( IJUIJJi!.';J((I 1.! U LCL'LllO ) GSCu!ilitlo 
}Jt.it' S. E't •. para. proH.·ür· ;~ <tllllf;itu <L sit.rm
•::i.o t!u De!Hlt:dn ]IOICl Rio c:J•arHh dl) Su.l. Clll 
J:tca tlo seu pal'~idu o ol .J:.l ~;orr ,; cllerns, pol'qnc 
o l!upw.ailo }Wlu ltiu Gl'aur!u tf') Sul mmc:L 
tnrn a mi ninm lwsiíaçüo t•m }ll'l.wlam<Ll' que 
olfuc~ivnmente tom om pDlüica. chcl'Ps, cu,i;~ 
orientação proom·;~ segun·, sol .. iado, c:o rno !\ 
f[llC a~ccit;L g•J:;tusanwnGc <L dLdl)lirru. p:tl':t 
;~ f!Uat !lli.J !\Ji r~~n·uLa..:.u, nr,~s em n~lar,{~o ;i, 
rtLL:t~ a;,:;en ~'-'lllH'<t~\:1 •;o ltlll (.;,t•!;Lmen &e. (. J p c ia
d~rs; íi~!~-:ff) [l ,+');• ~ ) 

n ~-:n. nn.r:;},UU J!l·! r:~üli?.A. -·- Em allo 
pú:-!l_>, ( Al'"iwiM ; iJWilo .úcm.. ) 

O Sn. liAI~J.lOS.\. LD!A-Deu it cntent!m• fllW 
<t uliuh;~ a~timd.ú ~\.!ltltw<~ motlificttda, no:\o :·mi 
l''Jt' 'lliO tclugl'O.mm.•,s,flliO natm·almento e~tc,o 
ll<t:J uúo1l du ::)". EK,, IJ01'titlc üll llHllCll v;; 
ret:t:l.ti.,. · 

O Sn. Mt,f.l.o M,\T'l'tJS -·-V. Ex. esti~ in· 
vur toutlo a qw1.-;tàv . 

IJo mnn d!~cm·su es~li. muito chtl't> que :;ó 
l'Ct:i:unoi COlHi'U. O ÜWtO rb ~O Ü;L' :LrluHol'arru 
:~ minhil. aLI.itwh tt!lag<wdo quo V. I::x. )1t•o
pvsi~almentc mo }H'OvoC<lrn. crm1 insinuãções 
rfo~ : \foJ'<V.ltu.:, <i::: qn~ws cu cov~Lrdcmente não 
l"L· ~pondi. ' 
~i V. Ex. não Jkcu L;-;o, minltas o 1J3f!l'V<•

r;üe::l fica.m .scut cítdto ; tü (l(:;se,· u,;· man
tenho. O meu cli~cm·so ú l:tastu.n~c claro·; nào 
foi ins11Íl'~~ção do ves}Jom, fui de oec;~sHio. 

O i't:. IL\Hll\i~J.\. LDLI.- Yt?., portimto, a 
CamiLI'a que llH:U discm·.,u nãu lui (JlW pro· 
WlCOll da pat'Ül un ::; • Ex. t\ lt Íd tol'i;~ dos t 1l1'C" 

vimenlos O desa(m·os ffiOUS j (filO i'oi (JiliÜ(jllCI' 
couo;,l riUu lho eontt~ram, q uc lhe 1onuu di:Ger; 

uma cousa de quo cu andava. mo g<Íbn.ndo, ou 
I[UJ acaktn. r.ic me cunfcs~u.r Jorruleio rll.· 
;IH[;~ [l!lmi!d(} OJil fa.ce dO l'ü.Ollino illu~tl'a• 
tli:'Silllo. 

Eu. tcl'lnimn(io o discm•so, em que a. 
qno:>tlio ~ulmínante era. n. (lUO ontenclia com 
;\ pr·i~iio do no~so collog-:l, cu me ant!av:t va.n
~lmülHl•J ele tm· collocado o illnstrCl Depu
tl(lo IlCS ta ou om entra situação f 

E', porem, Jcplorn.vcl que o meu collcgl\, 
L;"io V<tlcnbrncatc n.pcrcciJido par;~ o bom 
comhatn,, wt vidtt public:t como mt ex.is
tclJCi:L domestic;1., com umn. doutrina tlo quo 
t;tz tão justo g;u•llo, tivcs~e con:'lenti<lo que 
n;t•J sei que tl.iabolic<t <tlmoto~üt l he instil 
lit~:3:} nus ou \"itlus uml~ vencnosn. pm·vorsi· 
d~•-•l•1, pw:t o arr;\nca.P 11~~ situac.lio coll
:>eientü om que so encontrara. na vcspom o o 
~-~il ~lr n~Hllldl;t :tnemettida c1ue a. Cttmara 
d!JpLra. o IJlW cu, sincm·amerli.a, depl oro 
tamhcm. 

J<L a;;or~t, }Wt'ém, o discurao do· S. Ex. 
'!,JIÜ<J, illlpl', •ssu. tom um cet'to mrmc;·o ..• 
H<~ú tlc do:>al0t•v:~, por quo V. E:t., 81·. Pl'osi
![On t·_,, não os p,:rmit ti ri <t .•• 

O Stt. lh:r.r.umo Dl~ Sou:ú - A 1'~•1\n•ma 
d:l lliroitu roi <t ~,\ <1 til'(l,ffiln<tiic i.t; o a.gnrll. 
vcl'ifico por qu:} (\ c1nc o Cotlígo Civil est<i. 
pn,l'atlo h:t tan i;o temp:' J>Ol' u!llu. questão do 
;:·t·;~mm:ttic;~ ••• (/Uso.) · 

O Sn.. I3AnBosA LnrA- Deve sor por isso. 

O Sn. IJt:LJs.utw ·lJJ<.< Souz.\. - Devo se1· 
H1UHlllO .. 

O ~:rL J!:dwuo:A Lr::\l.\-0 discuFiw tem liin 
e er~o nu awro, n à o do de.:mforos, ma. i) d.o in
f> innaçõcs, thts quae.~ o Deputado pelo Rio 
GJ'<J.nJl! à o Sul não pótlo deixa.t• do se dofentler, 
;dhs~amlo-a.~ dtt hbtoria.dc sua vida l Ja.rla.· 
na:nl<~L' na11uella :;ilua,çlio úo os.v~rito t..'ío 
bullameuto acousolhatla.})clo gt·u.nde Spi.no~a, 
IJ:~u~!willta. <!uo n:iv deve so1· g1·atu. a.o ~SP\· 
l'ito c:Ltllolico de S . ·Ex ,-;ton j(eJ'!J, rwn. w d;
{]ltal'-i, ~wd iotclligr.we. 

l~ntrrali-as, creio BU, ontmúli-as, havcn
do-tL~ lido hojc)ne::;m o, c~ lhes dou <~ rosposti!. 
que o caso exige. · 

Tambom nus tliscrn•sos p1•ofcl'idos .,nesta 
Casa., llH:tximó pelos jm:is.tas q llQ mais fre
Cfuontomcut~ ahrillmnt;LrlL Q .. nosso ~cbate, 
tambem nesse;:~ documontos .Voll ·ou coós~:\n
tomonGe ou vil• iições c .!.HJ.sinârncutoi$.'·j)ara. o 
meu e:>pirito,-.quc aq\1\ .!!.AA-~inua, a. ~u:~!J.c<.n· , 
como no3 od.ucttmos. ~~ .. -M~ ;n~: ·phtlBes 
va.1·ias di~ noS.l~~ cx.Mallch~; 9-o ce~to, como 
difJSO· o gmndc plailos.c.pho: .. (( )Jara mel !tor· 
mente o prende;·. a mon·e;~ » . 

~\. nuç-Zlo qüe p1·omamwa ~a exegese do 
a1·t. 20, aqui tmstent:.trh~ pnlo I!lu~ r; r·e Dopu· 
ütdo pefo DhJtricto Fodcral, df\ixou-me em 
uma ~;i~tm~iíu de pcrplcxidado1 f}UC cu oou-
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'f[!ssoi c para descrevo1• n. qual melhormento, 
fui pedil· ao divino Grethe uma imagem na 
situação do Dr. Fausto, ao regressar de um 
tios srus bellos passoios pela pt·ada.ria. em 
tlôr, ao recolhor·se á mesa onde rlescansavam 
os alfa.rrabi<JS e o confessor dosa!cnb~do : 

Uabe nun, ach ! Phi!osopille 
Jut•isterei und Medizin 
Und leíder auc[t Theologic 
Durchaus studirt, mit hcissem Bcrníin'n. 

Esse felizmento estudou tudo : tfteologia, 
philosophla., medicina. 

O Dr. l<'a.usto era um jurista. consummado; 
o Dr. Fausto, no caso, estava bem appare· 
lhado, pola. modita<?ã.O constante a quo se 
lJUtt•egav~~ o seu espírito na lcíturu. dos 
ca.suistiw; ; f;iuhu.-sc ~profumlat!o nos myH· 
terios du. theologiu. dogmu.ticm. o D1•• Pmtato 
tombem andava. passeando pelo domínio da 
fantusia microbiologtca. o propunlltt regula· 
meotos sa.nitarios •.• 

Mas, depois de tudo isto, o Dr. Fausto 
confessa Vt\: 

« Da. t~teho ich nun, ich a.rmet• Thul' 
Und bin so klug, ah1 wic zuvm',l> 

E aqui estou ou, tão igno1•autc antes como 
ignoranie agora., apeza1· du toda. esta. tru.
hallwlra., impo~slbtlita.rlo do fa.ze1• um juizo 
snguro sobre o .que seju. a. Vúrd<.uleil•a dou
trjna. do aré. 20 dili Constituição, com o!l va· 
rios rithmos, da prisão. de detenção e~ct'ilna 
cru gamma.-chromatica., a comp:t.~so ora. bi· 
n:n•io, ora terna.rio ou quat~t·mu•io ; cmfim, 
algnmll. c.ousa. que rws lcval'ia. :pa.ra o rlo
minio uo contraponto o da fuga,, om CJUC cu 
m•tou como aquelle ignoranto do Dr. Fau~to. 

Recordei (outra. L~lluslío 1 ) otlt1·o de8a(Jru 
no voca.bulario, no glosaria do que encontro 
amoska no discu1·sv Ju il!ustJ'O Deputado u. 
que respondo, em uma l'umiuisr:oucia do ~J.tre· 
vidas leituras ( atre11iclas -cl'ciu .q Lte é ol·tho
doxo ! ) de direito romano ; e l'lWelei as 
minhas predilccçõDl! pela rectirlã.o iutcllcctual 
de Emilio PAPINIANO, mostre eterno do di 
rcito clMsico, ll:t '"ellm Rom~L. cnn t.l'íLpostrts 
:í.s Rn btilozm; do f.lo)('J'I,o 'l'l'l bou ín.n o, p:t
l'I'CC!Z-mo que o.~l.ava. mn frlCP. r]P. nmn d•.k 
quella,s ast[JCios<Js, ardih;:m~ iut,P.l'poln.ç.'íc.~ elo 
jnristn. bysa.úHno, ao fctr.m' n. codificnçõ.o r:o· 
n!wcida, uo munrlo culto, soh o nomo tle Pan
dectas, parti. u.ltera.r, p<tra i~gciLf~J·, P<~n~ li\l· 
s1~ar, para torcer tuxt,os do dirett.o, em flllH 
havia.rn si1fo o1·n.r.uios os lJ!pütnos, os üa.to,s, 
os Paulos, os Modes~ínos c os Cclsos. 

Não er·a muito q ua eu me l'eeordasS30 do 
bysantioismo dos embtemata,prolongado dalü 
por ueante em todo o direito moderno, pro
jactando atro.vés dos s~culos, desde as época.s 
de J11stiniano ~tté o dia de ante hontf'III, fi. 

~llil. obscul'idauu, para. 110.'.1 Jislmlci;w, caua. 

vez mais, dos sentimento3, das dontrinas, 
emflm da rcctid'io do gt'<tude jurista contem· 
poraneo à e Caracala' e nos a l'l'oja.rmos paru. 
a.s inte1•prcta~oes acommodll.tiaias do Tr•ibo
nia.no. 

TULlo h;to foi uHo aq ui , mais ou menos 
ne.%·u tom, a umjudstthque ~abc estas cousa:s 
c outras muitas mais melltoz', bom ruu!lwr, do 
qu~ cu porvení.m·a pretendesse um tli<L t:ttber, 
e após aa quaes mo deu p <1.rabens, pedindo
me aponas que man tivesse o ap:wte l'elativo 
a. ontra.s cousas, rela.tivu ao otncin om que o 
St•. chofo de policia confessa. qua dotevc
qne rleteuc, pordão (riso)-que conseyv0u o Sr. 
Doput<Odo Altrodo Vn.t•ela.. (Pausa). 

O Deputado ausento eru. m1Ú3 a.ecusado d o 
ter cantl\clo a. pilHnodüL p.1r f()t'ç;l1 da um 
telegrallHlll~ r1uo até agora. não rccJ bOtt. 

Defl•onta.da. a acausacão, póile ser ~wnul
la.da a pdoti e a postcriori. A p1·iol"i, pulo 
cxa.mo !lo conjuncto da cí.Jn,lnct.a. rlo De}mtado 
quo abtzsa. Li.a voss<t bentwolenci~• (n«o o]Joiu,
dos), qua tem muitas vezes, 1w.~ta biLncada., 
onde u. disciplina l'eunc homons livres ... 

O Srt. ÜASSIANO lJU N,scml!lN'I'o-Apoiltdo; 

0 Slt. UARDOSA LIMA - ••• divergindo e X· 
prcssa.mente em pobres, mas smceros pro • 
nunciamontos o do questões denominadas n:L 
linguagem parlamentar, questões. fechad<\S ; 
úo Ooputa.do quo, apontado pelos furores da 
paix.â.o pal'tidat'in. em nm hora de turvação 
politic::t, em que domina a. malcdicench syR· 
tema.tica ; aprm trtJ.o, mllo gl'ado o conj unctt) 
da.s suas qm1lidades posdoaes e domc); tica.:;, 
como um to1•vo a::sa s&ino, v i u·SC cumnlad(J 
por um .pal•Lil.lo onrlu tcem a 3sonto homcnll do 
lmm, cct-carloo «.tnt.ll1 hoje tle Ctlt ima. pu ulic;~ ; 
vítH3c cumulado de distincções quo vistwu.m 
trazur u1n ::1olcruno desmen til[o ( apoütdus) 
.í g1•osseria de uma aggi'assã o (apoi f1dos } que 
muHos uos seus desanectos do lwn tem não 
repetem mais hoje. (illuila úem • .Pausa.) 

O illus tro Dnpltt;ul.o a tirou-su êvn L l';~ :t 
Ui.l.llCilUil IHJl'DiUUlJUC<HJa , A h l o fez, (P,!u:;;a.) 

Ha i::Dlid:trioibdr.s a. qno vivcmns chum
ha<lus pm· nmn, ;-itla. i ni.r i t'll. (\ ompú: c lia., o 
cujos n.nnf\i::: a poRtm·í dntl~ i lHlcf<:o,cfivcl (!lll 
sons jnlgnmnn tn;.: niw <li~~olve c:om c·:-'8!1. l'>t.
cili(hde . 

0 SP.. Tm XETU,\. DE ~{\ '--·Ap.iÍ<Ul•) . 

O Sn. HAI~BOSA LulA-O illust.t•t, J),:putaJn, 
ttt:·,,c:tndo o Sfm col!eg-1. n.nsnnto, nesse r:ha.vüo 
que os scns inimigo.; IJesso<t<';, os m~d.<1 ra.n~ 
corosus não se esquecem do gJozar•, ros \·a!oll 
sobre a honl'auu. lJa.ncacla pcrnn.m buct~n ~~ un.s 
seguiutos llhl'ases : 

«1'eve dn c:.::plicnt• certo assassirw.to d o il· 
lustre }ltJliticu de PP.l'n:unhuc:l (!evantnmos :L 

allm;ã,l); (:do iut'urtull;1dO Dr .. Jo.~ú M;J,I'ia ue 
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Albm}Hm'qno Mello), ferozmente assassin:tdo 
})ela policia. do seu governo. 11 

A policia do meu guverno tinhJ. ;i. sua 
testa, como Ministro da. Ju~tiçt~, o hom•;ul~ 
Vico- P l'llSiucn to dest<t Ca.man~, o Sr. J Ltlio 
de Mello. 

o chofo do pa.rtillo, sob cuj~ ro.:>pons<J.bi
t:dado corriu. esse pleito, em o honrado 
Sr. Dr. F1•a.ncisco do Assis Rosn. o Silva, 
cnjas pn,lzw•'as Ioroí 1laqui lut pouco, ní1 cir
cular de 1800 ao eleitorado du 3° districto 
de Pe: nambuco. 

o sub prel'clto em ex.ol'cicio ncssn, elei~·ã.o 
municipal, presontn ao pleito, m·a. o ant11;ll 
Uoputt~do o dig110 ~1·. Dl'. José 1\I~u·ceJ!ino 
d<L lt\J!:iiL c SilVi1. 

O Mini~tl'ú <lct Fawndtt, que acomp;tnh:lva 
u que cu1r~inuou a acompan l;.tr o fet',JZ <L~->ilS· 
~in o, m•a o a.ctu<~l Depu ta.du SI'. Dt•. Petlro 
Pcl'llambttco. 

o pt"cfci t.o quo surgiu dess1s uL'lla.s. !.las 
quaes se diz que subre ellu.s antlei impl<~ca
velmente despeja,ndo uma catadup:.~. de ban
gue lmmu no, era. o S r . A ll'o nso Custa. 

O SR. JULIO DJ:: MELLO-Nenhum do nós 
ê rcsponswel por es.,;n facto. Isso foi mnito 

_ cli.~cnti(lo u fiaon .'Lverigua.do. (.-1Jlnírrtfo.~.) 

O Sn. BAP.BOS.\. LnL\ - -O Pt·csidcntr. rln 
Semrlo, qrw contintWH a. 11isl,ingmr·me com 
~ sua. amizade, em o Sr. Tcixcü•a. rle Sli,. 

E um anno depois esse p.trtido, tenJ.o ti 
tClsta um homem do quem nunca. se tlissJ 
qnB p:J.Ctnasso com O-~ assas~inos qua.Jquor, 
o Sr. Dr . .Rosa. o Silva. (apoiados) man
thva.-mc occupar a MdoiL·<t, pt•nais:J.mcn
tc .n.quoll:J. do C!UU S. Ex. &inlu~- sahidn, 
olcva!lo pelo voto rtnasi un;tnimo 1!.\ Cannr:1 
à prositlcnci<l, da. MC.'j~l,. E tl'lH (I,UU•JS Ul\j);Ji.; r 
esse mesmo p.lt'tido l'unova\'<~ o m<wdato 
Pitra rcpro~cn tltt' Pm·11ambu.::u IH1 lll.'~:>u<t 
dttCIUOl!c Clljlt vid.a. dcVÜL SJr, pul' CSSil quo 
eom tamanha rosponsalJilidacle o t·ct:ommc;l· 
dava, mnit:.1 mais rle p:wt.t) r.onlwcida nas 
suas inton(!Õfld, nos ,o;ou.s autos. JlU.S Ihiçoi's 
c:tracf.~lristica.s do RUa. viela. pu blfca, dtl que 
:pnlo i llnsi.J·o Dnpnfa.do, qno, mrm :tmigo flu. 
1·ante tll.n!.o t.ompu, conllerr·n.lo todo~ ~~;;1'3 

fl~Ctt1~, ~rj arror<t, gTiiÇrt3 ;r r::o:ü rpi~otl in, 
accol'Jrm r][l, ~i!,na61.n pee !a!U tll·J~a nm qno :;e 
cncunl;r<tva em communhiiv c:Jm um indi
Yiuuo tiue ~>6 ati;~ut·a. <w ~ou espil'lk1 tun ~ut·· 
V o a SS<t:S .:ÜllO. 

Certa voz, a. desorientação politlca, os 
odios iacunt'essa.vci~ suppnzel'am que as ui
vergem:ias p~li•icas e rtue a, desam;~ição pes
soal podoria.m me an:.Lsta t' a. fa.U•u· ao l'es
poito que devo a mim me:;mo por ta.l t'ól'UH\ 
<tuo consentisse em liUdossar, u.u menos ta
cibmonto, U!ll:1 insinuação, ~:~e,;ltUdo a qual, 
em um dos orgã.os tle ;ta Ca.pitn.l, se f:trh do 
govcm:trlur tl.e P~r·uu.Inlmco ua.quella. épuc<~o 

uma victima. em esta.clu (lo in hibiçiio. c, res· 
purb<.wel pdncipal por aqnelle iafeliclssimo 
acoutccimen to, o honrado S1'. Dr. Itos:t o 
Sil v;~. 

N5.o trepidei um instante c vim ú. im
prensa. dcclar;~r nquil\o que, om t•esumo, é o 
que está. na conscioueia úc touos os homons. 
i mp.n•ciaos, que Icem n hísto1'ia contompo
t•n.nea com o cspiri to sufficion tomonto des
pt·ov~nido,nada maculado pelas m;is paixões: 

« Sep:u·ado do Dr. Ros<\ e Silva Llcsdo juiho 
dn 18V7, nem poL' isso me dci:w obcocM' 
pelas paixões palitica~. l~ twnto do consuntir 
quo t:o f"u.ç '\ 11:1 dolorosa t i'i\gedia do 4 J.u 
llllLI'ÇO de l8ü3 um:\ ll:Ll'l'iltiv -~ lliQlllJS VUI'i· 
dica., par<t o tlm de c111p1·estar :;u ~L ussu clwfe 
l)oUticú pm·uambuca.no plltllo:> ~inisLt·os o 
pt·ojm:t{)S ltomicitla::l, que nem S. I!;x., num 
mr, nem meu~ au:-<iliat·es j~Lrnais allmcn
támo;;. 

O contHcr,o d<~ pl'a.itt dos CaltlciL•(liros, 
ondo pereceu ll Dt•. Jose! jfal'i<1 de Alhnquot•
que :Mello. foi pa.ra tr;uos qu,~ntos tioh<tmos 
ro3pommbilidi1dc::! })oliticas n;tqucllc momento 
om Pm·tu~mlJnco uolot•osissima surprc~'-'. que 
a todo:J amm•gurou profundamente, não 
tendo ,i1imais eu tratl•} na.s cogitações de lH~
nh nm tio~ rnpnhlicn.nos empenhado;; 110 pllliln 
nl~itill'al dd.quclle rli;J., 

sonlt.Jrcs, e11 aca.hlv:t. t!P. SOl' SIII'JWullelldirJ :) 
com <t noticia. tb. morb suhit;~ c)[} moa ]l'il
zado p:ü ; <teha.n~-mo ncs.n si tua.ç-ã.o 1lo 
e::~pirito, quaado tC~ve lo~m· ll. ole.içã.o. Os quo 
me conltecem, os 1pw liLlam commigo, os qno 
me llabom p:w carinhoso e a.lg umas vezos 
pedagogo do pOtiLHJIHt~ cPeanç..ts do cnrsJ 
prirnat'itl, >:ó putlntll tet• du vitlu., si o :;ou e~pi
ritu t!.-.~ t,[vot• o ttvellu!H~([o JlU\o dCllnonio do 
orlio. J\l <l~, <:i ltuizorom ~ct· impm·cittt:s, hlío 
1ft; diZúl' O (111!3 Jll~ di 7.Ü h:.~; lJOUCOS iJiaS llJJl 
•ius nni~ c;!l'uS a.niigoil úo U1•. Jost1 M:uü . u 
l::il'. Ur·. Baptista t.l~ i\·lora.es, tnllli co, lwje, 
na cxpoJiçào do Acre. EneonCran,to-uw na 
ma. do Ouvidor com o mon bom umigo Ro
dolpho Galviiu, di~se-mo: Sr . Dr. B<~l·bos:~. 
Uma, o senhm• 1'11i o homom rtnt~ c tt mais 
orlir.i na minha v itlrt. pnl' suppol-o rct~]JJn
~~ n-Pl por atjuolla hnrt·ivd f; · •af~•:d ia; ht\i~. 
(]!In o;; illllhl:; ~:r. tf'r.m dilsrll>lH.'<HI,, il)iÓ.~ •'~~tl 
di:\ lntnosi~~inw, q tw ~lenwn t.os dl' torh. 
e8pacie r.e.,nn Yiof11) a.o ffi '!ll ci!pirit,o pa.rJ, · 
l'onuat·-lhe uma e•mvic~·;-to scg ttt•a., t..;nho a~ 
maior sa.Lisfa.çã.o elll lhe apcí.ot:u• a. mão, o 
em ulzer-llte que niio am·e,(ito mtis que 
v. Ex. tives~e a llHHlOl' pa.rto uCHSi1 t t•istls
simct. scena.. 

AgNueço a invcs~id<\ do illus l,rc D:1put.:ulo 
alltuli ndo .•. 

0 ~R. BBLISAitiO DE SoUZA dâ Uffi apn.dc, 
O Sn.. BAtwosA. Lal"A - .•. :1 ms:J. p:wt(l da. 

rniuhil. viu"' pvlitica., p<~l'a qul:l llla.i:; uma 
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ve~ eu pnuesso f<.~llar cl.osa.ssombrado du8Sc 
aspecto mL minhi.l. tormentosa viua, de ani
mo sereno c desprevenido com quo o devem 
fazer os homens do bem. 

Pena é ctuo clla. não tivosse occol•rido In 
mais tompo ao cspil'ito tlo nobt•c Deputado, 
pal'; L quo R. l!:x.. fwuvos.~c rlo, ma.ü; rlnpt•c:,sa, 
o mai!> ccclú, il• bnsc:u· na. rcligiã.o quo pt'O· 
fcss:~. com t:mto [U'dul', tL u.lJsolviçoão de r1ue 
havia. de cwcc:or por ter estado tanto tempo 
om cont:wto com um indi vidno nestas con
diçõc3. 

Mas, contioút~ S. Ex., cantou a 1)alinodia., 
nã.o fez o (!LtC cu o:.-pcrava ; pcl'tlll'bou o:-1 
meus pJ;wo~. dm·ribou m: meu~ castcllos. Eu , 
tlLHl o:;tava <1 ospcm 1ledso nun0so rorpwri· 
mcnto, pn.ra. mosGrtu• eoino ü que ~c <lefe.ndc 
o GovtJroo aind a melhor do que se fez 
quando ~;ustentoi aqui •~ curiosn nxogese do 
a1•t. ~0, quo tollos nús conllcccmo.~ ! 

O Sn. Plu~Sll>Ei\TI-: -- OllSIJl' VO ao noht'C 
Dcputrtdo que t~ ltot·n. do expcdiontu cst.á 
finda. 

O ~tt. llAltno:JA LmA-Em vi~ ta. (Ja obser
'V;lção de V. l•~x. , sento-mo pr.~· u.lgnns mi
nu tos G opportu namcmtc V. J•:x. lll!) il:tr<t a 
pala'{l'l.l. p:t.rn. conLinuttl' mn umn. ::xp l tc:t~i'"LO 
pessoal. (MHilo bem; muilo bem.) · 
· Comparocom nmis o:-~ S1·s . S:L Peixoto, 

Êntías M:u·tlus, lt.Lytmmtlu Nm•y, Passos ·fi_Ii 
randa, J~ozel"io <ln Mi t·a.nda, T nJio do Brazil, 
Jos6 '.Enscbiu, Ut•bano S•tn to~;, ChrisLino Cruz, 
13ezei•ril Fonlonellc, Vi r{5ilio IJI'igido, Frede
rico Borge.;, Jofl•J Lopc~. Su1·gio :;<~boru., 
All'onsu Cot3t·'~, Esmeraldino Bandeir;t, Nelv<t, 
H.odl'igue;~ Lima., Ed ua.nlu H.u.moll, Jo~é Mon
jar·diro , · Galdiuo Lo roto, . Ncl:;on de Vascon
collos, . Bulhi)•~:> J\la.n:üd, Ose:.u· · Gurluy, Sá 
Freire, Amt~r·iw do ::'tlutH(ll~t·c!'H!, Bl'!ts~•.J·iu 
do .Souz-.~. Pereit·<•, Lliua, Juãi; Luiz Alves, 
A•lalllorto Ferraz, Lo.mouuict• Gotlof'l'edo, S;~
hino rtn'J'O:;o, Liml!Jillho Cttot•wo, Olega1·io 
Maciel, Hotlulpho P aixii.u, P<~U.IH\ Jt,ZllfHio, 
AnHu'•-~l Oc:><W, AI V<U'O uc Uttl'Vallw, CaH•litlo 
Rodrigue~, Costa Netto , Benedicto do Souza, 
Li.ndolpho SCI'l'<L, So~u·c~l rlo8 Sall'tl).'.l, Dotui n
gos M~t.~cal'enhus c Diogo Fol'tnn:t. 

Dcixi.Lm tlo comparncer com cn.usa. p:u•Liei
prt•lf1 os SL'S. TlttmJaz Accic>l.V, Eugenio Tou
l'inho, ArLhul' Lr.mo~~. C<trlos de Nova.cs, An
tonio Dastos, Rot!rig·ucs Fernandes, Gucdclll<t 
I\Ioui'fio, Raymumlo Artlwt•;:\ nil;[O do A bt•eu, 
João Gayoso, l•'t•anei sco ~;i.; l•~loy de l')om~a:~-
Trinda.d o, Josó Ma1•collioo, Col'OQlio da J:o"on
sec.t, Raymundo de I\Iirandtt, ·· Jovlliútrio 'dá 
Ou.t•ndho, F•Jlisbol.lo F!•uit•o, Loovigildo Fil
guciras, Bulcãu Vianua., Vel'gi\C de ALrt;u, 
Tolou ~iuo Jva S<.~.ntos, Irineu .Macluvlo, Jkza
mat, Julio Sanl;ua f••anci ~co Veiga, Bm·
mmlo l\Jontciro, Astolpho Dnfa•:.t, Penido 
Filho, F1·a.ncisco. Hermu•tiinu, Leo.uoi Filho, 

Jcnri<lllO Salim:, Cal'los Otwoi, Wcnccsláo 
Braz, Morciru. da Silva, Jesoino Cardoso, 
Costa Jun ior>, Amolpllo Azevedo, Eloy Clla.
Yus, Azevedo l\Ja.rques, Hodolpho Miranda,, 
Abdon Baptista o Angola PinheiJ•o. 

1~ sBm causa os Srs. }>aula e Silva, Ma.la.
<tni:ts Goncalvcs, Mol'OÍI'<~ Alws, Estacio 
Coimbra., lt;[pidio Figuoirc(lo, Arthur Or
la.ndo, Pinto Da.ntas, Moreira Gomes, Lan
ritlllo Pitta. ViriaLo Mascarenhas, Estavã.o 
Lobo;· José Oonifacio, Carneiro de Rezende, 
Bcl'nardes ile Faria, Ca.mi!lo Soares Filho, 
Ca.logcr<LS, Born<trdo de Campos, Ft•ancisco 
Mr~l ta, Victorino Monteiro o Homom do Car
valho. 

OIWEj'l DO DIA 

O Sr. l[".a·esa4:lonte - H•~ numero 
para as votações. 

Convido os Sr:-;. Depulauos <t uccuparcm 
sens lo.:,r<n·es. (Pausa . ) 

1-h\, sob1•o a. mesa., um onioio do Senado, 
coHnmmic:müo qtw, om sossão do 21 do cor
rcntt~ I'flsotvcn aquclltt Cas:~., :t l'Oqucrimonto 
do uma Llo su<ts commissõcs, que a Mcs<~ so 
en trmdcs::;o com [t dn. Cama1•a, dos Dcputa.dos 
no sontülo elo mn· a. Commlds:I.o Mixta oncttr-. 
rcg<Úl:.l. do l'OVOL' toda a Jcigislação roforento 
ao montopio, harmonizando o mais possivcl 
o cidl n o militar, incttmbida., quanto ao 
meio soldo', de; idcntico tr:1balho. 

Vou snhméttur â (.!amam a. ueliboração do 
Senaclo ; si u. C<~ma.rtt concm•dur, o. Commis
são i\Hxta tictmt tambcm incumbidt~ do l'cvor 
a. P<~rte rófcroute <to meiu soluo. 

0:> scohÓl'C:S quo estão de accortlo ·com <L 
ufllilmt·ação do Son<tllo quoir:.tm lovo.JJtu.r-sc. 
(/JaHSCt ,) . 

:\ C:.tm<~t·a manifestou-se clu accordo com 
i t dl'libOl'LL<;fio llu ~;CIEICl<J . 

· 8iio·litlos, julga!l••!J ulJjeélua do -delibm•n.· 
ção, os scgnint<.:s 

PROJ ECTOS" 

N·. 23 - HlOÍl 

Com'IJil.J ri vúwa c [illws de Míwocl tlos Sml(o::, 
p1·aça do cm·po ([c bomúcil ·o.~. a 11ensi'ío att· 
mwl ele fiOO.) ; c dá outras JWOvídCIICia<; 

. ·o -'bongrçsso Nàci.o:!al dcàe~<A.: · _ _ 

•· Ai~t; ~ i. u E'. cohcédida. Íi. vinv~· ~ filhos de 
1\Ial1o.cfd9'S · - ~all.~o~, praça <lo corpo de bom
hoh•ó)j";· a ponsãd: ~nmual do 600$000. 

AI'!>. 2. 0 Rtwel'LCl'Üo um ra.vot• du; viuva. 
a:-~ Jl:Lt'tos pel'Lenceutes aos ftltw~. logo quo 
ostes :~.tti n,j:un a ma.iorit!ado, .a d:t filha. ao 
se cas:tJ', c !)em a.ssim no caso ele f:tllccimen
to de qunlquer tlclles. 
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Art. 3 . o Fica. o Governo antol'iza.do a. abril• 
o credito UCCCSS\\l'ÍO para n, CXCCttÇ.ãO desta. 
lei. . 

Art. 4.& RO\'ogam-se as disposições em 
con tru.rio. 

~a.l:J. d:\s sc.i:~ões, :10 de ma.io tle HJO l.
Jamcs Darcy. - El'ico Cocl!l.o. - Ucn)llmo 
Hassloch e1·. - Cm·los 1-'cfwoto Filho•-FcnHln
do ]>,·estes. -Americo Alllllqllcrque. -Saúino 
Hm·ro.<o. -David C:ampisltc. -A' Commissão 
de PcnsõJs e Cootas. 

<J:•uadll <1<.1 ])!·. G<t-r/icld J ugus/() /-'cri'!! lle 
..-ttuw id<t o tw;.;Wo d<J 100i:; mcllSWJs, uw·o, 
!( tiJ'C>, IIlC V ]'C l'iod O ti C !Ult iw tr01 d C C! CCO 1'<ill 

CQIII· (} art. 221 do d•XI'clu n , ;/ . t;[)O, d c I 
de jw1viru de 1901 

U Uon;!t'l'SSo Nacional t!ccn~f.,~: 

,\A. L o E' cunoedido no V!' . U<~diehL /1.11-
gusto Perl'y do Almeida o auxilio de 400$ 
nlensaes, ouro, dura.nto o llEll' iotlo uc um 
anno, de accordu com o al't . ~2 1 do dem·eto 
n. ~. 8!10, de I de janeil•o de 190 I. 

Art . 2 . o O Governo· a.brir<l o necessario 
crodito para a execução da 1jrescntc lei. 

Art 3.• Revogam-se a.s diSlJOsições em 
cont!'ar io. 

Sala. das scs~õe8, 1 de junho do 1904.
llT onderLey de 11Jendonça.- Jouquim P i1·es. 
Alencar Guimarães.-A11elwro Bolo/ /l.o. -l!.·pa
mino7tda.~ Gracindo.- A' Commis:;ito du Or· 
ç<tmento. 

N. 2:J- JV01 

Jusliluc nos lllíuisterio~· d(l. Uue'l'ra e d (4 Jl{ari
nlw viagens de a;Jer{eiçoc.uuellto Jlrofissimwl, 
e de! otdrcts pt·oviclenci((s 

O Congl'csso Naciona.l decreta: 
Al't. 1. o Ficam instituídas nos MiuistGl'ios 

da. Gucrr.1 c da. Marinha as viagem de aper
{~,:i(!Oametllo p1·o{issional. 

Art. 5.0 Rcvog:tm-~o 1\3 disposições 01n 
contrario. 

Sala. du.s sessões, ::l i <ln ma.io de l!:J04 -
l.Jt'dto Leite. • 

~· annunci.1da. a vo1,(1,çã.o <lo Pl'O ji!cto n 21 
de 1 !JO.J, l'oln.ti v o üs emendas do· ::lanad~ a~ 
proj e c to n. 132 O, d c i 903, a n torizaodo o 
Presidente da Ropubtlca a rcol'ganiza.r a.s 
Escolas de ApriJndizcs l\fa.rinhciros o Pratic~L 
de Tor:pr.dos e os curpos uc mo).rinhoiros na~ 
cionacs o !nfol'iores da M'mada o a crm~r e 
t•eguln.mcntar t~s Escolas Pl'atic<ts de ArLilha.· 
ria., do Foguistas c do Tímouoil'os, Sondaclo
l'CS o Signtdcü·os, o da.ndo o n tl'aS pt·ov idcnciu.:; 
(disc.u~!>ão unica) ; 

s:to t:ncces:-;iva.mcnte pot>La.:; t~ votos o ap· 
prowultts as ::;cguin tes omen!las do ~onatlo ao 
pro,jocto n. 1:3,2 G, de I ::lo ;~. thL Camal'<L dos 
Do .rn ta.d o::;. 
Ao ~ }0 do at•t. 1. u ti UIJ.~LiLua·S•J }JOIO Si!

guiutc : 
§." A tbr novtL Ol'ga.niza.<;:io tis a.ctuaos 

QSco!as de :tpz·cndizcs mal'inltcit·os, inclusivo 
a do Sel'gipe quo fica res tnholt.citla, dc:;;on· 
volvendo o onsino olcmenta.l' o pt•otissiona.l 
em o1·<1em <~.que pos~<1m abastecer de pesso<Ll 
Uouco as comp<tnhia.s de e~pccialidados elo 
corpo de mo.dnheirus naciuua.es, podendo, 
pa.l'a. a ílClJUisição do tud.o quanto nocessario 
foi' a c.oto tlm. (lospontlm• a.tó a guantia. de 
600:000$, abríndo o ncccs~;;u·io Cl'edito. 

Os ... Presidente-O pt•ojocto V<LO . 
eer enviado a. Commissão do Rcd<tcção, oflici· 
amlo-so .ao Sonado do occorriúo. 

~· nnnunciada a votação du pt•ojccto n. 2:?., 
de 1004, nntol'izanclo o Podot• Exucutivo ~~ 
abrir ao Ministerio lla. Justi~la o Nego
cios lnLt~riort;s o credito cx!;ra01·J. iuario do 
58: 886:)63~1, om cxecuçilo de S(Jt~ tença. pas- . 
:sada. em j ulgíUlo, om [Lvor do ID<LJUl' d<L bl'i· 
ga.da polici<\l Luiz da Uosta Azevedo (2"' dis
cussão). 

.l!:m soguidi\ é posto a votos e approva.do 
om 2a dis~ussão, o soguintc :l.l•tigo unioo do 

Pno.mCTo 

N. 22 --- I QQ.i 
Art. 2.• IÇstn.s viagens serão emprehondi

das pelos oillclucs subalternos do e:mrcitu e 
da armad<t a. qualquer pa.iz e.>tl'ilDtroiru, que 1 ~ O Con~t·csso Naeional rcso ve : melhoro;) va.magens otl'ot·ocer ao fim a. que --
ellas so destinam, mcdia.nto previa. licença Al'tigo unico. Flea o Pmlo1' E:xecutivo a.u· 
dos resp:1ctivos Ministros . tol'íz<\tlo n. abrir ao Ministerlo dil. Justiça. o 

Art. :i.0 A ~ liccn~.as nunca excederão do um Nogocios !ntel.'iol'es o c1·eúito c:<ít ra.ol·dint\rio 
anno e os otllci;\es licencia tlos nenhum abono de fl8:8B6$6::l9, em oxccuçfio do scu ~cnça. PiU!
IJxlrao•·ui•un·io J•ercebcriio, além de ~eus v o· n sada. em julgat!o em fi:\ VOl' do ma.)or da brl
rimr.ntos mil i Lares, na. Capital Fr.tiOl'ill, ao ga.rla. policiu.l Luiz da Cost.a. AztJVO<lo ; rcvo
ra.mbio conente, c ncnhmn prejuízo sotn·e· ga.da.s as disposições em O•lXJtmt•i•J. 
rão om suas <tntiguirla.des. 

Ar L. 4 • 0:-; olliciaes líconciados <\prcscn- . '.O S :r. Pref!'id.ent.e - E:3tKo tlu Ias 
ta.!'iio tr;.úousa.lmcnto um r oJatutio f:lus es~· as':votaçõcs. Tom a. pa!a.vm, para um<~ etpli-
tudos pr<~otioos a que se dedle&l'em. eac~.· ·.·P,e~l)oal, o Sr. Barbosa. Lima. 

9
il,._ 

Vól. Jl " 
, .. 
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O s~. Darbototn. Lima (para uma 
explioaçcto pcs3oal. Movimonto de atlerzçtTo) (·) 
-Antes de proseguir, 81• . PrcsidcotB, cor. 
ro-me o dever de ma.oifesta.r o meu reco. 
nhecimento para com o m•m talentoso coJle. 
ga tle bancada, Sl'. GcrmatHl lia...:::Jochol', 
pa.ra. com o meu querido amigo Sr Thomaz 
Cavalcanti, pela. e~ponta.neida,d(l com qtw na 
minha. ausenc}a. correram a J•ohâtcr as asser· 
çõca acrimonlosas o iojtl.~t<>s do Deputa:lo 
pelo Distl'icto Federal. O meu recooh ci
mento abrange, como é na.tul·~·rl {e com pl'<tz~n· 
o decla.ro), as manifest.:.u;õc~s quo p<tl'i.L logo 
surgiram de varios pontos dc,;ta Casa, feitas 
por dignos o uistiuctos collegaa, em dofesa do 
Deputado ausente. 
Retoma~do o fio das considorações que 

tl~via produ·l.iir em minha. dotesa.. torno M 
ponto em que o SJ'. Doputa.do d) reforo 
«a paUnodias que eu cantei por um tcl~fJI'o.mma 
vindo à uUimo. horm~. E' tox.tua.l « ... Eu a.peu
cíaria o facto ([e quo um to!egranuua 11Xpe
di.-Jo por um gorernad<tr, fL ultima. hora, 
tivesse feito um Doputado l~cdcr,d cantm· a 
patinodia Da Camara.». 

crivel,mais facil set•ia ao Deputr&do rlei.rar o 
ma.ndato do que pt'<Ltica.r wn ac>o que so 
llm a.figura~>se incomp•~tivcl com os seus 
sentimentos de dignid<~d~ pessoal. 

Porta.atv, a.ates do ü• ao exame cle~a. sJ· 
tul\{}ã.u <[ue o i tlnstro Ot) pUt;tJo class1 Mca 
como sendo tle uma I·etrata.ção, cu p3r
guo Lo e • intot'l'ogo : onde está. ~e t.lle
gr•~mnH '? 

O Sn.. MEt.r,o MA '!'Tu!!. - Rc;;pondo com 
ntn~L pcrguntn,. 

PcJ'gunto a v. E:<. t;i disso quo o meu 
sHcocio foi o rosultad.1 da. covardb. 1 

O SR . R~RRosA. LIMA - A qu.em Y Ab;,oÍu· 
tamon~e, nunca o disse .. .. 

O Sit. Mf.:LLO r\ofA.TTOS- MuHu bem. 0 
pensamonto coutido uo mou disour.s() está 
bemcl:n·o. 

O S1t. RuwoSA Lm,, ~ ..• nem aq(li, nem 
tê)t•a da.(ttú . 

<J SJt. :\-hu,r,o MATTOS - O ponllameuto do 
mt;tu dis_cur.~u está ~orn cl~1·o.: ê .apeMs a; 
r crvind1cu.c;ao da. mznha dJgmda"te, que eu 
!>uppunlu. u.tfendid!l, o. ecn réprosalh a V.Ex.; 
cu n,rt\cutaría. factus, que me propo1•ia. 
provar. 

V. Ex. não me ~ha.moo de cova.rile ; eu, 
p;wta.nto, não tenho quo prova.r cousa. a.l~ 
guma nem tenho que injtll'ía.r a. V. Ex. 

Ora, eu já tinha examino.do a qno.~f.ão de 
um "Ponto de Vlsta., quo clat~sillquei como 
sendo o do metllodo a pl·ioJ·í, pofo conjuncto 
de minha viua. politica, pelas manitesracões 
da,mioba activi<lado pr.r.rla.meníar, pela tcn
dcn?ia que niogucm mo pódeJ•ecu~ar.de mnHo 
m<US inclinado á insubm.ssfw, e '~ .intliscipliou. 
do que pa.Hsivam<mto pa1•a a ~ub.sct·vioncia. 
(apoimlos), para Ass:L feição. f(llC reivindico 
como me sendo pBt'.uli;~r. do D~!l>Utltdo que no 
momento em que divorgiu dvti t~.ms amiuos,na 
política geral ~ n:t puHtiCi1 ll)c;d, niW trepi
dou 13ffi se at'u.star dcl.lc.5 Pvl' o:~castão da 
chamada moção Seabi•a,qnau<.lo Do1mtado paio 
3<> .ti:sLl'icto do Pernambuco; para; essa mos,na. 
feição que tom collocu.do muita.,; vezes, ainda. 
nesta legislação, o Deputado pelo Rio GranJe 
do Sul em attitwdc de ineq ui..vooo cumba.ta a 
actos, o, pi•ojecto'' de lei defeadido:l uê~ta 
Casa. como seudo q ·w~tão fechada. , polos 
quaes o Governo d;~ Rupublica. so ompeuhava, 

0 Sn. Pm:SIDEN~·E-Attenção ! A·Mesa!lo· 
c~ara mais uma '"C~'< 'JLIU. cu Hprin.lo o Re
gHnento, nfi:.o pel'mit~il·ia semalb.a.nte dis
cu~ão. 

.no mes•uo momento em quo nesta mesma 
bancada outros collegas so maoifesta.va./U om 
aontido oppo.st'>, prova. il'rocusa.vel. prova 
irr•ef.raga.vel de que nestas cad(;'i.ras uunca sa 
sentou o apoio incondicioual.(Apoiados; nmito 
bem.) 

A posteriori vindo á onumoração dos casos , 
á ospociilcação dos eJomaotos, eu pGJii•ia áo 
illus~re Deputado quo me diss.osse onde 

· es tá esto teJeg•·a.mma., como 6 concebido,quo 
in.Juncçáo 111e í:.1z f 

Porquê ou não n'a. f<~?-ü.l.rn a.o Deputado 
Rarbuai.L Lima.. sttbendo do;:; seus pronuuciu.
mootos· an~erioros; ou foita., o que não o 

os~. BAit.BOSA LnrA-SL·. P!'O.:>ide:Jte, não 
pt•ofm·l plll'asn algnm<L que se parecesse com 
esta a. f!tle :.~Uude v n'<>bre Doputa.do, da.ndo· 
lhe U.>$sim o direito dB .:;sjalga.r melindt•ado. 
:\fas S. E.x. dt~ver.i.~ primeii•o ter avorignado 
i S~O, O !iUO uão fet: . 

Ha. a!le;tações que não podem tica.r do pé e 
ho. ou~l·as quo, oà.o est<~ndo feitas, provoco o 
nobre Depur.ad•' a que as formu le. 

O St•. Oeputadu l'Cf~J!'3·S·J" a hypotbese de 
am t•equerilflento· cJtldiciunal e, t1·atando 
diJs meu:; dvus ul ~tmos discurso~, sobre o 
incid.unte em qúe se viu envoh'id.> o meu 
eollog;L, o·e,/Uta.do pelo Rio Grande do Sul : 
tliz «que o :$OU mo.stre ·fe !)raso parlamentar 
(~ou c~. ua.opi~iã? do S. Ex.), no seu penul
t.ttno d1scurso, 1a:~muuu mu.ohosa.muute a hy
pothese de um requerimento c·)ndicir>nal e 
tlue, no :)eU ultimo disr.ur:Ju, m'JSI.rou nunca 
ter querido nem mesm" peneadu em apre· 
sontal·o~. 

O meu ultimo discurso está publicado e 
da. . s~ leitura se deprehondo que nunca 
mostre1 ta.l causa ; a. ... contra.rio, tornai a 
dizer que csta.va disposto a np1·esontar uru 
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requerimento, ti!ljd!i iiâns li, não só iH1 pri
meiro; c.Jmo n11 aêgundo disllurso. 

Mailti va-mo nó indu segúil.do illscui·.:o, 
como no primeiro; éni relação a osto recpre
rimento e perguntei: que foi qttjj prometti 
apresentar e3pootaneÍ1matttn; pJr in teta ti va. 
minha 1 

Um rel!uerlmento de ibfot•mações. Pro~ 
n1otti acaso-repitó, porque est.e pontô é 
capit~l p~~;tà. e_x·tmina~mos esta, acr.uuçã.o 
de l'tlí!'ataçao '-prome&tl, actso. algum•~ mo
oã.o tendente n. deslocar Miuiiltro Oll r·e
presentailte olitro do Poder Pttblioo ; pro
puz-rue por qua.lquel' $ode :.i. •lerJ'ttbilr ini
nisterf.o, ou Ji os ittms do um requerimento 
de lnformac;ões ..•. 

0 SR. THOMAZ . 0A VALOAI'í'l'l - 0 11 UO ó 
constitucional o l;egimotiti~l. 

0 Sn. HAUBOSA LlMA- ••• llO pl'imoiro O 
sogundo discurso::; ? 

o SR. PAULA RA~HiS-'E' 1ilCttJ. 

o Sa. BA~tBósA. LmÃ-Era djJf .. mmto o 
requornnento quo li ÍlO SOgundo discurso 
e~ r.~laçã.o ao pri;meh·o 7 _NãO ; _e~a o mcs· 
mtasJmo rCLrncrm~onto da Infol'maçoes. quo 
é que eu sôlicit:wa neste ';•oquel'imcn to 1 
Que o Governo inforíniSsn si tioh.à. estâdo 
preso o Sr. Ueputadó Alfi'cdo Vârela ; si, 
preso ou detidu, o fora em tl.tgra.nto dé cd
meinatla.nçavcl, otc. 

Negado o pL'imctr·o item, prcjttdicados cs
tavàni os demais. 

Quo fui q Iio allirmoti o Sr. O opu t:ulo 1 
Primeiro, a.ntes de ir á. autoi'iclade maior, 
affirrouu que o Sr. Deputatl.<> Alfl·odo Vát•d!a 
não estivera pl'ezu, estivera c:onservt.ielo parti. 
ser autoa.do. 

Eu, que sou nccusai1o de ésktil oin umá 
situação infeí'ioi' á. de S. E~. em rt:Iac :o 
ao zelo dé qúe nos aiJrlf.zamos pelas imnnini
dades pal'la.meritaros. cu J ei corulmto d. tho 
oria de. S. Ex., qlié llã:O á.cc~.b.vã, ~ li tl 
oftlcio do cbcfo de policia,, lti<Jstt•ándo que à 
propria autorida.Je confeàsát·a. _que _havia. 
dotiilo o Sr. Deputa.t.J Alth~do Vat·elã. 

Posta, po:·tanttl, d J lado ri. •~uti.J1·itlo.tl~ Jus 
affirmaçõei do St• • . 0f)put<.L;lo pelb LJJstrict') 
Federal, uá stia defesa. dessa a.mc:i do chóliJ 
do polícia, regtava. a ~tlli·miição d<.l {3••cildeil; 
te da. ca.m 1ra.. 

Er:l exclusiv<&mcotc .sua essa állll'rnação 
do Dopu~ado Paula. Guimarães ·?- Br..t. uma. 
amrmação categol'ic:L, P iJlll ti v a. monte offi
cial, lia. qual se leu, está no Dia,·io do Cott
gresllo : o c;ovERNO Ar'FlRi.\IuU l}lta o Depu· 
ta.do Alfredo Varela não fui J,Jreso. 
_Que é qne o mo11 requerimento n.nnun

Essa. a.tnrmação, pois, do Sr. Presidente da. 
Ca.tn:lra era ou não a respo~ta varbal, ante
cipada. pot• u1n ot•gão u.utol'iza.do, ao meu 
t'O!( uori monto ? 

O SR. P AULA Rutos- ~Iosino porque a.s 
iiltt)rma.Ções $iao pall üis aô Govorno por in· 
tet•rnodio dn. i\[asa. 

0 SR. BARROSA LIMA.-Estava, portanto; 
a. qur!stão complota.mento em pé diverso da
quelle cw tjúo cstrive no pritneirb dia.. 

Oontemtoi--mo eu corn M informações 7 Não 
os~á no meu disc•11·so. 
. Contonton-ae o illustrc Deputado com estas 
ioforma.çõcs 1 Sim; o mesmo que ellas não 
vit~ssom. i4Cha.va rJUO a priaã.o nio se tlnh~ 
dado. . . . 

Qual t~ Úll.B duas 1Ltt.itudoe a que m(ilhOl' · 
moutu zola. D.ll immüilidt~dos parlamenta.1·os. 

O SR. ~It~r.r.o MATTos--C:a.da. qua.l segundo 
sua.s ctiíivic~~õos; quo devemos respeita!' reei· 
pt·dmliiWilto. 

O Stt. Ruwos.\ LmA-J.!~m todo caso. a. in-
terl'ogaçã.o ó licita. . 

Não covolve injnrias, tlofine posições . 
Quo ti n lia eu di to an tel'iurmen to a. va.rios 

colleg~s, ~iapó~tos a Yottn·, aliás, pelo meu 
I'O•]uertmento ~ 

0 SR. PAULA R..ült~S-!;;11 fui um delles, 
Cltié t!vlJ â. liülirti de SlW CIJOSilltado por V.Ex. 
o disse que Mlbora. vota.ssà pelo roquari· 
ffi l· ntu, u.ch&.VIl.-'0 dopoir.~ dosn:ocess::~,rio, em 
ví:it1~ da uócla.ra.Ç.ão do Prc.>idcnte da. Camam. 

0 SR. BRICIO FILUO~Ful UID dOS quo a.illr· 
mara.tn IJ.UO sustentliv:tm o requel'imento de 
V. Ex. 

O SR. BAI~HúSA. L tMA- Exacta.mente ; ou 
pergunto n V. Rx. qua.l ol'a a solução a quo 
nós chegat•itLmos, dada a. resposta, que não 
podi<L se1· outt•u., trazida ti Camu.1•a. quo faz 
jtiat,i~'á á. intogrld<Ldo do !IIgno compatriota. 
quo pl'Csitle o!J tra.IJ11.lhvs Ltcsta, Cr~a (AEOia
tlos . ) A sua infoi'rou.ção nm a infurma.çao do 
Governo. 

Que propuz cu, sinão, ptLl'<L zol;u•, na. mc
llid.t da:~:~ íiossas attl'lbUlC(.lcs; deutro do re
giiri~ll politico a qíie e~t~mos sorviodo; quo 
P!~~>pÍli _nessa sHua_cão p:tra. zelar a. nossa di
gotfl:tde culluctf v a. e a.mpll.l·ar om tnrmos 
t'il.es n.ossas imtntibi üidcs rm.l'lamont:\res~ 

Ciadu pedia. 1 
Que o Governu informasse si esse 

tad~ tltaha sido preso. 

I;;st!L no lliEm dis ,fitsu n:tprcssa.mento, a 
p1;o~osito do) diálogo quo ka.voi com S. Ex.: 
â Cu.iílo.ra tinha que mo.ntcr ao Sr. Depn
t~do" Alfredo Vareta, com a. a.bsolu~ libnr· 
dado de que QU.l'Cco, a, .sua. cttdoira, . d~ qual 
pedido nenhum de Jioonçn. nesse lUCtdcnto 
para processàl-o teriu. l\b~olutamente mou 
voto. ESsa sitUação Ílos poderia. tornar ú. 

Depu· 1 quEl!ltio, em condições muito melhores do 
Jq,ue o men r equerimento. 
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Recuei em que~ Onde está a patioodia ~ 
Achei que o Deputallo tioha sido muito 

bom pr•cso? 
Niio li o o!Ilcio do chefe de policia, insis

tindo que o havia do=ido? 

das min~1as opiniõns não me irr1ta, os remo· 
r1ues dos meus adversarios nã.o me Olaspu
l·:un e mesmo insinuações que ])ossam attin
gir a.s minhas qualidades iutel eetuacs não 
me molestam. 

Não o contrapu;~, â:J nffil•Jnn.çõrs do nobre 
Do pu t~.ttlo ? 

Não ha, portanto, pa11nodüt, nem retra· 
tação de especie alguma. 

A ppello para o Sr. Alft•edo Va.t•o!a.. 
Houtem, depois do meu discurso, quando 

S. Ex. se approximou de mim e disso : 
«Suppunha rJUO ia, tra.hr de minha pessoa~, 
rcspo11di-Iho : <(De V. Ex. nada posso recla
mar. Dobiquc, olfenda, est.í no seu direito 
d~: defe~a. ; ma:> quo isto faça um amigo a 
quem tr[l.tL> ea.va.lheirosamcnte, nãu,,. 

E depois, senhores, ~ cl'ivel qne a. C;tma.I'a 
só tootv~ o Deputadv B<ubosa. Lima, p<u•a. 
aJJrasantltr e~~n requorímcnto. agor<• ioutil ? 

Porque n~o surgiu esto requerimento de 
01:1 tro <I uCJ..lq ucl' 'e 

Qwtl ora<\ ro;po~ta 1 A re:-;})OSt<tera. de fJUO 
11ã() lui preso o:;s~ Do }lutado. 

Como nos deixa. cs~a. l'u~;posl~L ~ i\'a mnsma 
si&uaç.iio em qnn tJOS otJcolltJ·atnus. 

A negu.ti\·:~ du. líeença, eomo nos doixa. ?. 
M<Lntondo, :z.elando, ·~um o mG.iot· esforço 
fLlW nos cabe, tlen t.t·o do no~8a.s <tttri buições. 
a lil>ordade de ctuo ca.rcco o St•. Deputado 
nesta tl'ibum.~, da qual, ;Lu mcn ver, não 
pó de e uão deve .~nr a.rrancadu. 

Tenho dil.o. (Mui/o bem; muito bem.) 

O SI". 1\i:"ello Matt.os (')(movimento 
d'J ctt!tmçf1o )-Sr. Presübn &e, o meu tliscm·so 
fujum desa.bat'o justí:>simo úe brio o1fendido, 
é o tra~'o c~1·a.cturisticu de toúo olle. 

Son te-S!:!l>em q tw ello ü um 1Jl•ado de indi
gnação o a. inlignaçiw ni1o osperD.. momento 
pt~l"l! dc;,;nbafar, para pt'Ol'ú mpel'. 

Elt, quo mo suppHolw, oifcmliuu pulu uuure 
Deputado Sr. B;trhu~:;t- Lima, não }Jodoria cs· 
pet'<Ll' a sua proscnç.L p<WL larH;.'n' u muu 
repto de dc~tLflu. 

A minhLL convícçiio era de quu S. Ex. so 
htwi~ j:lctado, que o mc11 silencio não fôl'<t n. 
com}Jdstm·:L lle um cava.lheit•o, mas o agaclta
ment•J Ll.o um CJYarde. 

O SR. BA1wosA LIMA-Como fo1·mou V. l<:x. 
cata. opinião 1 

0 f:>rt. THoMAZ CAVALCANTI- Ondo está. 
ell<L 1 

Nãu é exacLo ? (Di!·igimlo·sa ao Dr. Al(reclo 
Varela.) 

O SR. Ar.FREno VAR•·."LA -E' cxa.cto, 

O Sa.. 1LmBo::;A Lno.- Dovia indagm· si 
era Ytn'tl:ule o 11110 mo attribuira.m. 

fl Stt. l\lt~r.Lo MATTO~ - OJfcndcHnc niL 
C<~umra., no seu jornal, a cct•c.-;centoi a.o Sl'. 
Varella, porque o direito úo accusa.do a. liO 
delbndor como entendot• é sagrado : a. mi
nh:L vida tem sido um continuo tributo de 
J'r•speito a esse dil•eito; o, ao qne quer quo 
V. li::t. diga. ou esct•ev:.t., não lhe responderei. 
:X[o é pot• dospreso, é em homenagem 3.0 seu 
diJ•eir.o de liv•·e de1'e3a. (Di1·igindo-se ao 8r. 
Vareta.) Nilo G exa.cto 1 

0 SR. J\LPREDO VARELA-E'• 

O S1c !IIELLo MATTos-Vê, pois, o nobre 
Dcput1tdo {JUO eu não tinllL~ razão para ros
pigar, oo correr do seu discurso, palavi·as 
que amcsquinlmssem minha intelligegcia; 
,.ê quil, quando o cumprimentei (nã.o abra.
ccí), pra~,icava. um acto de urbanidade c, 
mai~ <lo que isto, de admírnc;ão pela. ma
neir•• b1·ilha.nto, embora picante, por que 
mo tinha. respondido. Fui polido, consciente, 
e, si acaso palavras do S. Ex. podii.\m ter 
mo magoado, lancoi-as á conb d:l oxalt.a.çãv 
do deba~e ; mas, sonhares, dei..ar pas9ar est.e 
mo m cn to de urb<1.n idade, de cortezía. e cama
radagem :para assoa.Ihar que o meu silencio 
mra. po1· meúo do dar urna. resposta e que cu 
havia cngulido og desaforos por coba.rdía., 
isto é intolcravcl. 

Não ba pl'inci:pio úo religião que impeça 
de ter b1•io, de 2ela1• a djgnida.de, que 
obrigue a lmmilhaç.ão a.tó â p:u·da. da honra. 

0 Sn. BARBOSA LHtfA d;i. um aparte. 

O SR. Mm.r.o MA1'Tos-Logoquc estejuizo 
chogou ao meu conhecimento, tmtoi lmme
diatn.monto de fazor sont.ü· que não era. um 
cova1•do, que sn.bía. apm•a.r pontos da honra. 
e quo, si ncaso minh9. honra tinha sido ata
cada dissimuladamantc, estava, prompto a. 
atacar a. do meu a.ggressor noutt•os pontos. 

Não foi o dt.~curso em si que me fez raclü.· 
mar, está 1Jom saliente isto no meu discurso .. . 

0 Sn., BARBOSA LU.IA dá um n.p:•rt il . 

O SR. Ilfgu,o MATTos-• .• a posso cita1• 
um fu.cto comprohatorio de que 11 discussão 

O Su. Mr~I.Lo MATTos-Uma vez, porém, 
quo S. Ex. declara. que não disse ta.l, quo 
não mo chamou d(l oov ll'do, não tonho que 
provar cousa. nanhuma, p ol'QllO tudo que ea 
disse 1oi condicional, depcn,(ia dessa. con
J.iç:iio. 

O Sn. B.\RDO.SA LIMA-Mas devia ter jn .. 
dagado primeiro, 
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o ~n. Mr.r.r.•, M.\TTo.r;; -E' •l tpn 1.inha. :~ 
dizer. 

Sr. Prn~ir.l1'11to, j;t cb primei1•a. vr.·z qu~ 
falloi soht•:• o assnmptn, qnancl11 tivp. n suhitb 
honr.t 110 a.pmscntn.1· cst.c projowto em nõmo 
ria-; h::tnc:t!las cln nol'tn, dec!M·d qun o no
V•)t•no tl fl mou pair. tinh:t gngt.o, eom l.lt1CC(l.':l 
rlo nortn. a PL:w:ula q1unt.ia de cento e 
bnl.os mil contos do réis. Hojo. pos~1> pt•e
ci :-~at• 01. somma: ,,J!:L so clova a 179.000: 000.:;, 

&• annuncia.d.\ ;~ '!' discm:;;ã.o rio pt•ojncto 
n. 20. do l~K){ (177. t.lo l!JO:l), ostalwleccnclo 
moditlM t erulcnlc,: :t attt>nn:~.•• us l'frr:~if.o~ íla. 
scct'a nos E!!t:\rlos !I() noN~ d:l. R·~ pnblica .• 

\'l'em :t ~tosa . sio lirh'3. n.w•i:HI H ,, t'n
viad:t.~ :i Commi2~:i.•l a~ :-:f'gninttl~ 

ga.sl;os em r:mt'.l peL'•I:t. (AJJOitulo.~. ) · 

Ao Jll'ojccf o 11. :!O, tl.: 190 I 

Ao n. 1 do art. 1 ·'-Aoct·~~'<ce nte-s;-,. clopols 
da. p1.lavra-P:w.tbyb3.-:t .cln Alagoas. 

Sala das SfH.iÕr~;;. l do JIIOh•l rle (!)flt.
Euzebfo de Andrarle-AI·ro:·,·e(/as r;,,[ o·i'o ,
Epttmillonúns G1·acindo. 

E porrpto '? PJJ'<tuc dosdo aqnella. ópo~a atr~ 
hf1il'l niio se dncro r.on um sm•,·ir:o systom~· 
tieo, tio q nat pudns~c l'osultw Ycr•l:uloil•o 
apt·ovcitn.mcnto no intuito do l:O n.tl.onnw, 
t~oto qu;~nto po~sivel, a caln.midtulo. 

E' vm•dt•;lc, Sr. Prcsirlcntl~ , n neste ponto 
devo f;\~nr jn>~.iç:.t, q_uo o governo da mo· 
nat•chüt, no:; ,if~Ctlnnios atra:r.a.dos, nomoon 
nma commis~·,o. compost:1. do illust.t•es ci· 
daclií.os ht•;dJ;•it•o;; o presirlida, pr•lo proficien· 
r.issimo n IJ:!nnmm·ito gemwal Bea.ur{lp<tlt•e 
Rohan. S. Jt:~ •• l'.;;tudaudo a~ cundioõcs <lo 
pair. na pd!;t •!poc:L, lcmln·ou ao ministro 
do Imp .l'io dn cu~.ão mcdühu qnc, du algum 
mo,!o, pudi<l.ru so,tist:~zer ás nuoessidn.des do 
norte o oYHa.r que as calamid:~des so repro· 
duziss.Jm como nos dous annos dn 1877 o 1878 
o em ou~ras pos~crim·es; mas, on pol'-[UO o 
Governo nü.o se ach:\S9;!a em c:ontliçÕ3S de 
lova,r avante os scrvi~~os propus~osp~t· aquolla 
honrada commis.>ão, oupol'tlll~ outro mothro 
qualquel' actuassc na. acçã.o ailministrat.iva. 
do governo de então, o f<LCto ó qnc não se 
leva.l'a.m ;t em~ito as molidas lcmbrad~s pela. 

Aoart. Lo, n. 2-~:m vnz <lo-n. 2, ete. 
tliga -se: p1·olongar :\ E.•'lir;ttla llc l·'ct•t•o dll 
Batuli~6 a,t) Cra.to. o. du Sohml at1~ :i. chl:trlo 
do Thercziua. o a ·ele Conde d.'Eu a B:\talhão, 
~ando por Campina. Gra.n<lo, no E~tado da 
P:n·abyba. 

Sala das sessões. 1 de junho ele IDJ4.
bidro Leite.-Walfi·eda Lclll,-Aldon .lli
lcme::. 

O art. 2° substitua-se palo seguinte : 
O Poder Executivo fica :Lutoriz.ldo, dc3dc 

já., a abrir o credito do 1.50'):000$, pa.1·a 
iolcia.r a.s providencias intiic1das, rlovondo 
gasta.r.durantu os exm·cicio:; fu turos,as vorbag 
quo forem consignadas nos orçamentos . 

S:l.la d:t.S sessões, I de Junho do 1904.
A.ffonso Costa. 

O Sr. •riJ.o•naz C:lovalcanti
n SI·. Presidcmt!!, anim~i-mc a pP.tlir i~ pa
lavra depoi~ do bello fli:>cnr;;o <lll nobre 
Deputa.do Sr. B·\rboso. Lima, pela. nrcos.~idado 
quo tenho de jns~ificar alguma.s mcdirl <~s que 
julgo iodispeos:wcis para. fJUC o pt•Qjccto, n 
anno passado apl'Pseota.do á. crmsidet•ação 
desta C:"'"-1. p3las ba.ncadas dos El>tados do 
Xortc, Yictimados p:}la. socca., fiqu(} em con· 
diçõcs do poder ter uma. cxoenç<'io i'acil, de 
toi'Dal'·SO completamon'e Y ia.vel. 

Xão ha grande difficuldado, Sr . Pt•csidcn ~ 
te, om a. Camara acceitar o projecto, visto 
que todn.s as sun.s medi..las já. ostão cJnsigna
d~ oo orçamento vigente. 

com missão. 
E, como tal situação não se dovo prolon

gar mais, j:t a bom do~ corr·es publicos, Jtt 
:t bem da. nossa. dignidade do membros do 
Govo:·no o ele mamln·os <1:1 humauid:vJc , in· 
si>itimos, nó.-~, og rcpt•e;;nnt~tntr.s <lo nol'te, 
para que o Gove,·no do. Ro}mblic:L decr.:~to 
medidas a.ttincntcs. si n;io a ovitat•, }Jelo 
menos a attenu<n' :'cmolhantu c:~.lamirb.rlc. 

A illus ~t·ada Com ITIÍ:'$são de Obras Publicas 
apt•esentl}u a.o projecto uma emcmla., qu() 
&orna v·a ex tonsi v as ns med iú:Ls co:1signada.s 
no mesmo projecto ao8 Est·ulos de Pet·oa.m· 
buco c da Bahia, isto porque no n. I do 
art. 1 o oram cit<ulos e:Jpecilic<tdn.mento cer· 
tos Estados; mas, dcsdll que ruJtHllco osso 
item, cste11dcndo-sG a. providencia a todos os 
Est~dos e achando que nl1stn numero es~io 
compl'Chcndidos,uã.o só os J<:,; J,;ulos que foram 
ma.ndadus ineluit• pela. Cotnmissã.o, comi) os 
do Ala,qô~ls n o tle sorgi pc, animei-mo a 
a.preseot;n• um snb.iLitlit'lvu, do modo quo, 
tlc um modo gnml, fossem extcnsiva.s as 
morlid:t.s a, todos os Estado~ Que n.caw vicssom 
a cabir em tão ea.lamitosa situação. 

A ra.zã.o fio projecto, Sr. Pro.;idontc, con
sisto nisto: em loga1· do consignar-se um·~ 
mediria. a.nnua, medida qun torna-se neccs
sario sor roproduzída, om ca.dí.t orçamento, 
ollc consigna esta mesma. medida. do um 
modo permanente, 0rga.niza.ndo 11!11 serviço 
sy:~t.emaíico e a.proveiGa.vel, do p!·otecção no 
presente o de prevideocia. para o f11turo. 

Ai nela., Sr. Pr<>A'lidcnte, ap1•esentei uma. 
outr<t medida que ma parece compleroonta.I" 
do projecto e indispensavel; é aqnella. em 
IJite ma.odo que o GoVCI'no emprC'gnn ontro!l 
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meios, ta.es como o da canalização de um rio 
para outro, e de irrigação dos terrepos 
agri!)ol~J.s e mesmo o <le arborização . 

São estas, ~r. Presidento, ns provilli:!pci~s 
do que t eem lunçado ~ão ~odos os governos 
onde o tlagelló da sccea. tem appa1•ecido. 

De tal mod0, Sr, Presidente, flcttrá, pa.re· 
ce·m~. Q · projecto completo, ill!opa.z du Mtis
fazer, não as nccossida.dc,9 actu:tes, pqrq tJe 
.elle ~hega.l'á IPnito ~Q.f!JQ, was C<!-pêt~ d~ ovi
iar ou pelo inonos de attenuar ma.ins futuro~. 
(Apoiados.) 

Accrcscento, Sr. P~·C'.sidcnto. tJm a1·~igo que 
não e8tá consignarlo no projl!Cto 4.QtP1'JOl' ; 
ma.n~o iJ!lEI o PodCL' Exccn Livo faça Pl'9CUdo.r 
ill).p}ed~o,tamcnte a os estudos c expoçq, as 
in.st l'!lCQÕC!! noc~ssar~a.s tLOm de l'eg!JI~r u 
mo4o )leio qu3J estqs ~o~·vjço~ ~ElYGffi ~c r fe~
tos, D!Lf> aó P~lo Gov~rno, ~nrno P'*~ parti
~ul~rj3s, ·porque, cpmu deve lomlil'a t·-se ·a Ca
lllara,o pl'ojecto contém om si uma au torjza
ção que dá aos I?'!ort~cularc~ i.l. fucullfu~o !l!t 
COilStruirem om seus l.errcrws açudes e pOÇQs, 
;~,uxilia,ndo assim ao Govemo ne::;tc onw~·e· 
}J.endimento que; virá, l)inP,o . ~t!.IVaJ', peJQ m.u
:p.os att~nuar a situação. 

Finalmente, modijico aln4f.!. o projceto 
n~stil. parte : .em Joga.r do nndir a flua.nti!). do 
1.000:000$ além d:i ll quo · fol'!l.m votil.•Jus p.o 
orç:,mentv, e levo eat<t· quanLi~ o. 2 .0QJ:001J$. 
E par'!- que o Govnrno Dã() llq~e n~ con
tingencia. obriga.torio. d~ gQ.~ta.r Q~ -?.QOIJ: Of)U$, 
dou-lho a. f.aculcJa.do q~ gast;~r 11~ 2.0(l(J:tJOO$ 
em condições órdinaría~. e n. · q ti~Q Li ;.L · ne, 
~essaria. em COJ:!Jlidí!)s dB C!J.larn~41!-d.e pu
blica. 

Deste modo, tlcarã o Govcrqo a1•mado dos 
meio::t pf,'eciso~ par:~. socé9l'ri!Ji." oª . ~~~~9~ 
iiª'gfllladps pQ)jl. ll,ecc;g., q~~r do pprt~. qjler 
«to· sul, porque o prpjel!to, cpn:J.o p~t-1. r~dk 
Ri4p. cumprehendo tpdos os R!ltarl.os q uc 
pos~m ser aff~cta.dos. 

;Erllom !)st~ as conl!id(lra.~j q!J~ cu tinba. 
a fazOI' atlTJl de jt!Stificar o subs&ittJ.ti vo I]JJe 
sub~~~to á con~iueraçã9 ~a. G~ea... ( Mt,ito 
bem ; mt~ito bem . ) 

Vem ~ Mesa, (! Jhlo, apoiado e env~a<to á 
Oommtssao de Orçamcnr.o o Hcgninto 

SubJtiltdivo ai) prlljcdo tt ~ 20, ri~ 190-! 

(177 - 1003) 

O Congresso ~acionai decrota : 
Art. 1. o No intuito d(J u.tteuua.r ta.nto 

q'Q&.nto JlO:i!~ivel v!l Cifcjt<>s da~ ilqcca~ poe Es
tados do Norte o Gover po d!trá ex.~c~cão ás 
seguintes medidas : 
. L ", éppstruir açudes 13 poços ~os Estados 
~9ladQB pela~ fi(l(.!CUS. Q~ MCurl,io ~9Ill f'S iq
StJ'!l~~~q~~JQll!m e:tpe4t~~; 

2&, prolongar a. Enr3d& de Ferro de Ba.
turité a.o Grato, a de Sobral até a cidade de 
Thereziua e o ra.mal de · Campina. Grande 
at1l Uata.lbão on outro ponto mais CODV&
nielltc ; 

3 .. , cónskuir, no Estado tl.o Rio Grande do 
Norte, uma. estrada elo r~rr~ que, pa.r,illdO 
do P•JDto v mais conveniente do lliot·a.l, vá. 
ter á. região mais assolada. pela secca. ; 

4", constr-uir estradas de ferro e melhvrar 
outt'as v.as de cummunicâç.ão quo liguem os 
pCln tos atfec:.a.dos pelas sJ~S aos do facil 
communicaçào com o::; mclllores wercados e 
'-Q~ centr~& producto~·es ; 

5", pr.efflia.t• a s ci~<!-dãos que construirem 
om t~JrJ a de sua. prnpt•ierla.d~ pt~uon .. s açu
de:=: ou p--ços de aooo~·J1:1 CO!l) as cundições 
estabelecidas pelo Gow~rJ)o; 

6a, empregar out1•us Jl)e ios que ten~am 
pot' fim a.tten ~a. r 9 tl~ge1lo q ~o perlQdtc&
mcnte a3SOla o norto da Republic:L, ta.es 
c.qmo : cana.lizaçã(/ rlc a.guas de uns p :,r!) ou
kus riqs, irriga.çiiQ do~ tcL'l'eoos agl'i.coJ!I-8, 
etc. -

Art. 2. 0 O Po!Ler Exccuti\'o ma.n~ará pro
cclcr ao:; neccsslLrius ~stud!js o expedirá. ~ 
respectivas insr.rucções p .rn. execuçã,.~ de ~aes 
ob1·as, t~pt~ pur part~ qo (Jo,rve~·no, como dos 
pa.rticulat·cs: · 
·· Art. 3.0 P1wu. execução das modidas acima 
espécit}cadas o·· P1.1der l!:~~tHivo despen~crá, 
~l~~ ~~~ v.cr~a.s q~ fqrc~ consig~iloll~s nq 
orç._tmQnt.o pa.rn. obra~, ll,té ~ .9uantia de qq~ 
mi i conto~ ~g rtsis, em condiçoes ordinarias o 
''s que fure:u ncicessari~, em ~o de cá.J~-
mida.fe, proveniente da secca.. · 

S1ll<\ da;) SCHSÕO.CJ, I rls junbo de 1904. -
Thoma:: Ca"r1lr.aufi. 
Nin~rucm ·mais peolindo a. palavra.é encar

rlldn em~ discus:);i.v o ai' '· 1° e successiva
men tc os dernajs ~rtigos do projet!to n. ~. 
,:le 190( ( l7? Jf) 1908), ticaodo adiadlL a vota
çãn ;J. r.~ quà a r~sPf!!!~va ooJUmissão dê pa
recer solwe as omer!d~ offerecid~s. 

O ~!ir. :J,>re~&~ldeot,e "':"'" O pt•ojecto 
va.c ser eoviarlo á QmmiS$ãO pa.ra da.r pa-
rc,::pr :sobreM omf,lnda.e. · 
~ Está. . ~sgo~!fa á ma~t~;a. da. omem d~> dia. 

o Sr. Tho ... ._~ Çav~~~an.tl ~ 
P(li(P lL Pil~iJ. yra. pela. !)rJeJQ: 

~-.~r. Pre•i<len~ft-To~ a. p~avr<\ 
p nobra Or.put:ulo. · -

O ~r- T.-.o~a~ Çav~Iea.nt.J (') 
( perfi. iJ'·dem ) - Si'. Pr~iu.ente parecc
jne q~e a ~ei!R, p·Jr fal &a. lle nu~wria, so yê, 

( •) Rsle di~cn r•so tr .iio f·• l .!'l!\' i~to pflo or~!l,~-
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neste momanto, em certa difficulda1lo para 
oonfeccionat• a ordem do dia. · 

Si reaiTQentc isto a.contocc, cu lombrat•ia 
respeitosament-e a. illu~trarla Commissão do 
LegMação o Justiça q11e elll.borasse seu pare
cer a. I'OSpeitJ de um projecto, que ti vo •~ 
honra de, com o illustre Deput.ldo pelo Rio 
Grilnde do Sul, Sr. Germano Ha.sslocher, 
apre:;en\ar o anno pa..ssado. 

sanLLr esta. falta, cstos inconvenientes, re
suLtantes da tlispusição legal, que citei; torno 
extensiv-as a. estes offlciaes a mesma ga· 
l'antia concedida á.quelles outros que não 
pl'eciSa.m se:r chamados aos seus qnartois 
sinão nas horas do expeúionte. 

Está feito o meu podido, que a Commissão 
tomará.-o.~tou certo - na. doTida conside
ração, O prujecto a que me ,·etlro tl'a.ta de uma. 

me tida. jus~a. de uma. rop:u'&ção nneossa.ria. st não, vejamo;;. O Sr. Presidente - Esgotadas as 
o corp1) da Policia da c,, pital Fodel'al matoria.s da. ordem do dia, designo Pll.l'a. 

tom, em 8811 t•egulamento, UIOa. di.;posiç.ã.o, p.manhã a. seguint.o ortlem do dia: 
est.abelccenrto quo os ufficíacs do ost.a.i.lO· i" discussão do projec to n. 216, de 1903, 
mafo1· e outros, que s.'io empregados om re· con•·ed,eudu as vantugcu::1 da. gratificação 
pat•tição divers& de~~ em·pn. htJl'i\u ca.:>as rla.- n.t!diciouu.l de 20 ~· sobre sous vencimentos a. 
da:~ pulo Uuvern ••• scnúo. entt·eta.uto, certo 'odos os mestres e cuutra-rncstL•os dos Arse· 
que aqutllJCS que são obrUa.tlos au serviço I nu.es do Marinh:~o da Republica. que conti.Lrem 
diario, que de\·am estar nas qual'teis, pa.t•a mais do 20 a.nnos de ss1•viço, com parecer 
a.ctenderem aos cham<Ldos urgenr.cs, quando, cootrai•io da Commissão de Orçamento; 

~:;~o~~~e ~~tr~~a~a!~.e~;~~~~00fon~iJ~a I" rlis~ussão do pL•ojecto n .. 217 A, de 1003, 
nã..J teem esta garantia· moram om diversos ; lf~lpprhmndo o l?gLu· ú~ pr ·.tlCo d0 pilarmn.-
0 t -•~ . ,~ 1. , • ~ • •• ! c1a. Ja Hospedaria. da 1llla das Flores, com 

Jl n us ""' Cllia.,.o e .LJ<:lo ID\lüa. vezes s6u~s' parecer c nt ·ai•io dn, oommissão de Or,.l\-
ihffiouldadcs om chamai-os, po.rU. a rea.li- t I) 

1 
' Y"' 

zaçâo de880S serviços. men o. 
Assim. apresen~i o projeClto, a. que acabo Levant.o.-se a. sessão á.s 2 hora.s e 30 minn· 

de &lludil', ~ que, CQ~VIH-tirlo em lei, virá. tos da. ta.rde. 

ACTA EM 2 DE JU~HO DE 1 ft04 

Presidtmcia do Sr, Paula Guimw·aes 

Ao meio-dia procede-~~ á ph;l.mada a qu~ Pcbam do comparecer com causa partlci· 
respondem os Sr.s. Paula. Gaima.r7•es, Olivoi. pa.d:.~ os Srs. Julio do Mello, Alencar 
ra Figueiredo, Hricio Filho, Antllero Bu· Guima1·ã.os, Thomaz Accioly, Wanderley 
tolho, Sá. Peíxo~o. Bezerril Fontonello, de Mondonca, Jo,~quim Pires, EugAnio 
Tiwmaz Cavalcanti, Fo.n~e<~a. o SHYa, João Tourinl1o, Eoén.s Martins, Arthur Lemos, 
Vieira., Rodrigues Dori<\o. Olivuira. Va.Un.uü.u, Ca.rlos de Nova.cs, Indio do Brazil, Antonio 
Domingos Guimaz·ã.cs, Tusta. I<'ciix Gaspa.l', Bn.8tos, U1•bano SLintos, Luiz Domioguos, Ro
Sa.tyro Dias, Pazanbus Montenegro, R.odrl- drigues Fe1·nandes, Guodelha. Mourão, Ray· 
gue~ Saldanha. Mello Mttttos, Joãn Ba.p~iata, múndo ArLhut•,Anizio de Abrou,João Gayoso , 
GaiYào Baptist.a.. Silva cas•ro. Laurindo Francisco Sá, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Pitta, Ma01·icio de Abr.~u. Uibeiro Junquoi· Porcir.'L Reis, TI'iudado, José MarceUino, Es· 
ra, Carlos Peixoto Filho, na.vid C<tmpista., I mer<tldino nandeh•a, Cornelio da l<'onseca., 
Carneiro de Rezende. João Luiz Alves, I Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Ray~ 
Antonio Zaoari~. Manoel Fulgencio,Olyntho mundo de Miranda, Joviniano da Carvalho, 
R.ibeh'O, Lindolpbo Caetano. Wenoesláo Felisbello Freire, Noiva, Leovigildo Filguo!
Braz, Canrlido Rodrigucs,Ca.ndido da .Ab1·ou, j ras, Cast1·o Rebello, Bulcã.o Vianna., Ga..rcia. 
Carlos Cavalcanti, Paula. Ramos, Germano Pires, Vorgne de Abreu, Augu~to de F1•e1tas, 
Ha&Jlocber, Ca&>iano ·do Nat.~oimento e Diogo j Tolentino dos Santos. Eduardo R.a.m()S, Mar
Fortuna (40). colino Moura, COl"J'êa. Dutra.,Irineu Mo.cbado. 
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Firlelis Alves, Bolis<wio UI) Souza., JJczama.t, 
Julio Sn,ntos, Cal'los Teixcit·<~ Bmodão, Fran· 
ch1co Veiga, Bct•nardo Montcit•o, .Joio Luiz, 
Gastào U<~ Cunha, Ast:Jlpho Dntn, Penido 
Filho, Ft•n.ncisco Bcl'na.rdino, Bueno •lo Pa.i
va, Loonol Filho, IIon l'iq IH! Salln~. C:u·lo:! 
Ottoni, Oloun.t•io MaeíeJ. RotlolpliO P<lixã:o, 
Mm•oira. da. Silva., .Tem in•) Ga.rtlO~t · , llomin· 
g ucs d•3 Cil.stro, Valoi~> do Ca,; Ll'O, Cu~t.a. .lu
llior, Arnolpho Azeyc<lo, Fcwnandu Pr<1~to5, 
Eloy Cha.ves, Pn.ullnrt C:Lrlos. Al va.m de Cal·· 
valilo, Azevedo M:tt•q•:u3, Ro1lolpho Mimnd:t, 
Costo:t Netto, Aquino IUI.tcÍl'il,:\btlon B:LftLis~"' 
Harhos<.~. Lima., ,\ngclo PinhciN, Jt\mcs Da.l'
cy e Vos}xlosiítno de Albw}uct'•JUO. 

E som causa. os St·:>. Rtym•m,lo Nm·y, 
Aurelio Amorim, Hos.'1nnah tln ulivnit<~. 
Passos Miranda., l{.ogcwio dn Mi l'i\IHlil., ,los6 
Ruzohio, Christioo Ct'liZ, Dias \'inim, Vit·· 
gilio lMgído, I<'rednrictl Bur.~n~ •. João J.ope.:l, 
.l!:dtml'du Studn.rt, Sct'l-{iu SauJya, Paula 
c SiL·ora, \Valfredo Le~tl, Izi•lro Loit.o, Ah;lon 
Milanoz, Teixeil'v. d,) S;i. .\Jl'.;o.~o i:l)st~l, 
Colao de Souza, Pcroir:t de Lyra, Mn.laq uia.s 
Goncalvos, Mot•oira. Alves, list.acio Coimbt•a, 
Pedro Pcr•nambuco, mpidio Figueiredo, At• 
thm• Orht ndo, Ett7.obio de Amlra.do, Al'l'oxel
las Ga.l vão, Pinto lm.nta.:>, A! vm; B:1!'bu:m, 
Rodrigues Limrt, Bm•n;J.r•lo Ho;·la, ~f·n·.~it':L 
Gomes, Jos<~ 1\Jonj<Lt'chm, Gu. ldirw Loroto, Hc
l 'edia. do Sá, Nol.~on ilu V;~sconcello~ , Bnlhõcs 
Marcitll, Osc;tr Godoy, t\ u.!!n O<to tlt\ Vascon 
cellos, S;l Frei rr., Amm'ic•J tlí~ i\ liJ LH!twr.-pu~, 
J~rir.o Cor.lho, Ahr\hmlo tlo Mdlo, Pi!t'i\ít•a 
Lima., HrlllJ'ifJIIOIIor;,-;·~ . Ct•m·,·.ll•l C:w :de:tnt.i , 

Panlioo de Souza. Viriato 'Ma.~c:tronha.s, Es
tevu.m LoJro .. José Honif:Lcto, .Adalbert.o l~lJrr~dz. 
Bet•uarde~ de I•'<tria. L:unounie1• 6o1ofL'OJo, 
Gamill!) soares l''ilho. C:tluger":L-;, Sabino Rar
r.,so. Cttl'V:.Lfht) Rritr.•t, .\"ogu:"!il'.'l, Padua Re· 
wn.ro, O:tlciiu C:ll'\':t.I!J:II, Ber11nl'.!o rln C:lm· 
pos, li'J';Lnci~,·:o ltom;"!it·o, Roh.)ll(':l:: 4lt~ G;u•va
lho. Amn.I•;tl G•·~:t.l'. FPl'L'cil·a ika;!il. Josú 
LoutJ, Leito •ie Son1.:t . llcl·m• ~n~:;ildo tlc :\lu
ram:, J,mq uim Tcixcit:t llr:tndito, nern:u·dil 
An Ltmio, Benedicto dt~ Souza. Lin•lolpho 
S,H'I'a., 1-::izí'n Guilherme, S"<.U'CS dos San1.os, 
Jnveil;Ll ~lillcr, Març;.tl Escobar, Victorino 
Mon tei1·o, Domingos Mascarenhas, Alf!'eJo 
Vardla, Campo;; C;n·tier e Homem !lo Cato· 
\·alhcJ . 

O Sr. P J.•e:-:itlcntc~-R~pmHlot•am 
á. ch:un:LJ:t !l.})cna.s -l•l ~~·-~. llCJlut:ulns. 

H Jjc nã.o h:t ~e~são • 
IJ •;;igno pil.ra aml.nhã <L mc..;ma. m·.lmn elo 

di:t •te hoje, i sto é: 

I" discus.~ão cio prnjccto o. 2lG, •1~ 19·X~. 
·~onr.cdondc; a~ vant:Lgeo:; da gratificação 
a.ddi ~ional tle 20 ~~ ~viH'l~ :-ens ,-cncimcntos a 
~otlos 0 3 mvs~t·cs o con,ra.-me:;tre:> dos ANe· 
nM!; do Ma.riuh1. 1h RepubhC3. que cont,u•cm 
m:ds d l zO annu; de sorviço, cJm p:i.recer 
c<Jnt.l'a.l'io th Commisüo uu Ot'Çl.m~rüo; 

I" lliS!!u~lo elo projectG n. 217 .\, •!e 19fl3. 
SIIP!>t'imiuJo o !l)g;w d~ p!':ttieo rfc plurm:~.
ci:t th lf•)Spa l itrí:~ •h llba da.s FI•Jro!<:, e-Jm 
pa.r€1•!:'1' c.HHrari•) •l,l. Cvmmi~.;:\o d·· Orc;--.1.· 
mmrtn . 

___ ,. _____ _ 

Ao moio-din. pt•ocotle-sl) :i, chmn:ub, a qtw IUCl'alclino B:ultlch-a. t:paminood:u Gracintlo• 
:r~s11ondam os Sra . Paula Guimu.rã.cs.Oiivoir';L Eusahio •1•1 .\ndrad~. ,\rroxeiJ ~~ ttalvão. 
Figuoírodo, Alnncastro Uuima.I'ií.!\::1, W:ln•IN·· Ro• ll'iuu:::~ H->•·in. Olivl'iro. Y:Lll:tdio. nomio
ley llc Mendonça, .Joaq uim Ph•o;j, Antlwrü :!O~ linim;-u•ã(>;:, Tost-1.. ~t)·ro Oi;1.-:, .\lv.-~ 
Botelho, S~ Peixoto, R:t.~•munt!o Al'thm·, Au- B;u·hosa, Rodrigues Lim-:t, Paranhvs ~fon· 
rélio Amorim, Rogm•io do Mit·a.uda., .lo;;;~ ;;cncgt•o, CJrrê.'l. Dutra, lrinon ~l:~hatlo, Au
EusAbío, Christlno Cruz, Dias Viei!•a., Bczcr- gustl) do Vnsconcollo.;. Sá Freire, Americo 
ril Fontenclle, Thomaz Cav'<tlcaoti, Joã.o de Albuquerque, FidGlis Alves, João Ba
Lopes. Eduardo Studart, Sergio Saboya., Gon· ptista., Helisa.rio de S:JUZ&. Galvão Bapt.b~ 
çalo Souto, FonseM. e Sí lv:~., Walfreuo Leal, Sil'ra. Cast1·o, Abelardo d~ ~lello, L:m.rindo 
Ahdon Milanez, Izidro Leite, Taixait•a. do Sá., Pitta, Mam·icio de Abreu. João Lua, Ribclro 
Ce lso de Souz:,, BI'icie Filho, .João Vieira, Es- .JnniJneir;\, c .. utos Peixoto Filho, Da·>id o.m-



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 2510512015 0932- Página 2 de 5 

SESSÃO gM 3 bR JUNIIO DE 1DO~ 201 ' 

pista, Carneiro do Rozon.lc, .João Luiz 
Alves, Antunio Za.cari<l•. S Lbiuo Bat'l'oso, 
Carvalho Britto, l\f;tnocl Fulgcncio, No
gueira., Olyntho Rib:~iro, Unt.lolpho Ca.ctauo, 
OJc:r<u·io :\Jaciel, \Vcn·;esláo Braz, Ro,lolpho 
Paixão, Padna. R!'zonde, Fra uei~NJ ltomeit'•l, 
\'aloi~ tio Castr,l. Reborh·. ~-~ lln C;u·v;dlu. 
Forn~it·:L Braga. Jva.quirn :l'oixt~irl. llt':Uitlâ•l. 
Bernardo Antonio, A(!Uirh> nílmiro. t!an..li•lo 
do Abr4,\u, Carlos Ca v:~lcauti, P;Lula. R:& mos, 
E!izmt Gnillt~rme, ~lar('al E.~cob:\:·, Germn.nn 
Has..::loeh!!l', Dorniog"s ~lascarenha.g. C:u:~i:mo 
elo X:~cimcnto c Uiogo Fortuna. 

Deixam de eompari'Cet· com cauga pa.rtici
p:a.:la os Sr.'!. Jnlin de \ft~llo , Thomaz Accioly, 
Eugenio Tom·inlw, J.:néns Martins, Arthnr 
LemOl=, Ca.l'los do N•>Yac~. Antrmio Bastos, 
Ut•b:t.no Saotos, Luiz Domiug110~. Rotlt•iguc.;; 
Fcrnao,tcs. GuoúolhJ. :\lou.·ão,Raynmndo Ar· 
thur. :\ni1.io do A breu, .João (>ayo~o. FJ-.m· 
cisco &t. Jo:toy dt! Souz:L, Ptwcira. Reis, Trin
rla.dc, José Marccllino, Morcit'<t A! vos, Cot·
nelio da Fonseca., Angelo Xotv, lta.ymundo de 
Mi~nda, Joviuiano de Ca.rva.lllo, [''elisbello 
Freire, Neiva.. Leo,·igi!do Filgucit•a.s, Castro 
Rebell\), Bt•Icl'io Vianna, Felix Gasp:1.r, Gar
ci:l Ph·es, Vm•gno de Al)l'cu, An.~usto de 
FNitas. Tolcntino dos Santo,;, Klu:i.r.lo R;,. 
mos, M:lrctJiino :'lroura, :'lrullo Mattos, Be
zamllt., Julio !:iantns.C..ulos Tei!tCÍl':L llt•ao;lão, 
Francis,~o Yeiga, Bm·wt.!'li:> Mont~iro, Gastã·.; 
da Cunha.. Astolpho Dutra. Pcnido Filho, 
l•'ra.tJclsco Barnardl!w, Bucn~> de Pah·:t, Leo
nel Filho, Henritt uo Sal!es, G;u·los OLtrmi, 
Moreira da Silva. Jcsnino C:~rdoso, Domin
_!!TifH •lc Castro, Cost:t Jllniot•, A.t•nolpho Aze
Yc:ltl, Jo'ernando Frelta.'\', Eloy Ch:wn:-1, Pa.n· 
liuo (~1rlos. Al\•;n·o de C:u·v:tllhl, Can,lhlu 
J:.;rJrigm-s. !\Ze\'t>.Jt> \f:tl'tllll!ll, Rotlolpllo Mi· 
I":Lilifa, Alxlon R:tptistl. B:trho:::t. Lima. An
g,•lo Pinlt<>iro c \'cspasiano rlc AlllU•}Ucrquo. 

E sem catL'>.'l. os Srs. Hosan11a.h dr! Oli
Y~i~. _ Pas~o~ Mira.nJa~ Iadi;> do Ikazil, 
\-_trgllio Br1g1do, 1-'releric:> Borgc:;, Paula. c 
Stlva, Affonso Cost:1. Pet•nit·a tle Lyra 
-'lalaq•tias tkmça.l"Ves, Est.1.cio Coimbra, Pe.: 
tiro J>crn~mlmco, Elpidio FigueiNtlo, At•
t_hut· Orlando, Pínt() Dantas, Rodrigues 
s:t!d:mba. Bemardo Hot't..1., .M01·oir~ Game;;, 
Jü;(i ~lvoj:u•Jim, r.aldino Lol'cto, Heredia de 
S.i. Nels:Jn de Vasconcello.s, Rulbiír,s Mar
dal. Oscar Gu:l•.>y, Erico C:mlbo. Pnreirn. 
Jjm:t,llenriqm~ Borg.'\~, Crnvf!llo C;~vlllcaoli, 
Pa.•_!,lino riP. S.)IJZ·l , Yiriat'J 1\l:lRC:l.rcnha.s, g~. 
to:-..-ao L'lb.>, .T•J-;,i Bouif~cio, ,\d;llb:w~o 
Ferraz. P.-3rnardPs üe Fa.rh. J..amouuier Go· 
dufrefo, Camilh Soares Filho. Ca.lo.{or·a.s, 
thleio Ca.IT~bal, Berna.rdo de campos, 
.-\mual Cffia!'. José Lobo. LeHe de Souza, 
F~~ Ma!la. Hermenegilt.lu de ~foraos, 
C.-..u Netto, B.me.fict'l de Souz.1, Lindolpho 

tCil- ll 

S.wr .1., Soaras dos Santos, .Tuvrmn.l 
Vict•H'ino Monteiro, Ja.mos D.wuy, 
Vat'i!b, C;~mpos Ca.rtiot• o Humun\ 
V<\ lho. 

A h t•o · so !l S::l3:lií.o. 

Millor, 
Alfredo 
do Car-

l{w Slll~t~!~S>Í\ amou Le :-mm tl•l !Jil.l.r ~ íl.ppro· 
varl:t~ ;~.; a 'J!.;t.s d:t sess?í.o •In l f! 2 d·1 r.nr~ 
I'CIILC. 

Passa.-l!rl a.o cxpe•licute. 

O §;1•, A.lolH~nr Gnirnn.rfie>J (I·• 
SCCI'C{m·i·•) pl' .:Cf:t ft! ;t loii.Ul':\ 1!0 SO?:Il int" 

Ofllcio,;: 

Do St·. Dnpnt:trlo ;\ftwoit•:t A l Vt~S, cunununi
ca.n<io que, continua.udo os smt:~ iucommudo3 
do Sõturlc, uão p(dc compú•ecm• ás BC!il;JÜCS da 
Ca.mara no corronl.~ mez.-lnteil•n.da.. 

Oll St·. D \pnt!\do Eal\n,s Martins, commu· 
nicuntlo que incommodo de s:wdo o impede 
de comparor.cr lwje <~ Ca.ma.r<l..-Intcil•a.d:t . 

Rcqucl'imonto: 

Oe Joaquim de \Ia.•edn Pl men~cl, conta.tlot• 
a.posontado da Admini>j tração do.:l Correios, 
pa.lindo contagem de tempo para melhoria 
t!e aposcmtaciOJ•ia..-A' Commissã;J do Fazenda. 
o lndustria~ . 

O Sr. Si"l Peixoto-Sr . p,•esidcntc, 
C<LlJc-mc o doloroso dever do tl'a.nsmittil' :t 
Cama.t'a. a. noticia. do fnllecimonto repentino 
do Sr. Carlos M:u'CC.!!lino d:t Silv:1., <JHO om 
•lua.~> logisl:lttllms rcprc.1cnton o •~~t:ulo do 
Am,tz•Jna.'l, ne . ta. CMa. do Congt•os.~l. 

S;1o ai nJa. de hon tem os serviços JlOl' 
:~ . Ex:. prc~t:tdiJS a.o E~t;tdo quo so honPa.va. 
de tnl·o como roprcsenta.ntG, c tí, Rcpn· · 
bliea, para. que cu tonb:t necossidactc de ro
mcmoP:t.l-os nesta occa.siiio. 

Ba..'3tíl. qnc cu aqui deixe consignada a. a.ffit•
mativa du. corrccçã.o e p rttrioti:Jmo com que 
sempt•o procurou dosemponh!lr nii.o só o ~eu 
mandato elo roprc3enta.nr.n ft11lera.l do Ama· 
ZJnas.mais ;tin • t <~ o elo mombro da Afõsumbiéa. 
ConstiLuinto daquelle Estado e oll diverso$ 
cargos publicos que occup.Ht. 

Ra.sh qno ea n.qui <if1 o moa tc:~f.emunho 
pns~oal rla. suo. rlertica.çãu o da sn:t lettfrl:ulo 
··omn a.migo p:trt.icnlal' e oJ mo .mom~n·. , ~~eo 
par·ti!lo p:~litko, a.c;.:cotna.udo os tnolvHin.vms 
c imporGant::ls serviços prest ~dos •t Repu· 
blica. e ao Estado, que lha serviu de ber.;o, 
testemunho, que·a.pt•esento ta.mbem em no~ne 
da ba.ncada do Amazona.s, ma.s quQ J.'OJe 
igualmonte ser da.do por tocloll os St•s. ne
puta.rlo.!!. 
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Proponho, purt{Lnto, que so insira na neta 
da sessão de boje um votu do profundo 
pezar pel() infausto pass11monto rlc tii:J di.~ 
tiocto oid,dão, que conr,,lva om cada u:n de 
nós um amigo e cujo nome sorá. sempre ro
cordado com saudade e rovorcnw a•;:tt:t· 
mento. 

O fSr. President.e-0 S,•, Dcputw.ltl 
Sá. Peixoto rerrum· um voto dn pesar pt~lu 
f;dlecimento do ."lr. Ca!'lc~s !IIê!.l'O ~llino (b 
Silva, que repre8on~'lu dignamente o E~ra..Io 
do Amttzonas na logl:ditt.lll'<t pns~:tfl:~. 

Os seu h ores qu~ appoov.• rn u l'CQUel·im~'nto 
do nobre !Juputado queira.ru lcva.n~:u·-se. 
(Pausa,} 

Foi unauirnemento approvaAo o requeri
mento. 

O Sr. C&@Sia.no do l'Wa8cinlen
to- Sr. Presidente, cumprll-me ímve~1·ar 
de V. Ex. uma medida em ordeu1 a a.(~cot.~rar 
os trabalhos da Comrn:ssão do Or·c.~amento. 

Acon~co que o nosso illustra collcga , 
Sr. Deputado Corneliu da Fonseca nãu se en
contra ainda nest • Cap! tal, o ai nua tor<1 de 
demot·ar-se em seu E8t<ldo, de modo que a. 
Commi~são se ach;\ desl'alc;~\.b do um mem
b1·o incurobiJ.o de relatar os papei::; que dizem 
respeito ao Ministerio do Interior. 

Eis porque peço a V. Ex. que se Ji~uo no
mear um collcga., que suiJstitua aquelle not~so 
distincto companheiro. 

O Sr. Pre~frieute-Xomcio u St•. 
Esm~ra.ldi no Ba.ndoh·a paríl. s11 bsti tu i r, t.em· 
pora.riamente, na Comrilissií.ú de Orç·.a.•nenio 
o Sr. Cornelío da. l•'onscc·1 .. 

ORDEM DO DIA-

E' annuncia.da a 13 di~;cussão do pr•ojaetc 
D. 216, do 1903, CODCCàCDrio ;~ Vama.gen!l ua. 
gr<~.ti ffcaoão addicionu.l de 21J o I o ,;ubre seu~ 
vencim•3ntos a. todo:; us mcstr(ls ~ euntra
mes1il'OS dos a.l'senaos de ma1·inha da Rupn· 
bliea quo conta.rcm ma.is dr~ 20 annos Llo ser
viço ; com parecer coDtra,rio d;t Com~ni!i.o;.'io 
do Orçamenw. 

Ninguem ped,ndo a. pa.la.vra, !! encorrada 
a UÍSCUSsàO O adiaria a l'OLiLÇão. 

Vão a. imprimir os segnínt.es 

I'RO.lECTQS 

N. J.s A-100. 
f>,trece; · so1~1·.:: a <!m,ftlla apr<·.~~~rada na rii~

I'UH:T • rtni.:n ,f o pro.f~ch , . f 4. d~le artllD. 

que orrtori:Q o f:Qr:~rmJ tt c-:; .. .;~·J~" um auno 
de lit! rtça, <'t}I'Jl twlo:< o~: ~:mcirne••tos. ao 
desembar!Jarlor _-tnt -nio J0<'1tptim R'YI ·igrces 

Ao !J'lJ'l'Ct~r n. 14. de HlH. foi aprescn-
ta.tla uma. mnonJ;l, conecbida nos seguinteS 
t~rmros:-e :IDis moz~ n ~s m~tua.s co ' ~oliç(W_s 
;w lll'. Alherto lle Seixas ~brtin~ Torres, a 
c·mw~u· do n dH a.bl'H. 

A. r~ummi~·J 11pina que a emenda eonsti
tu;t pr-•jf'cto á. r.art ~. roere ·cn i o apprav~o 
d,L Ga:ua.r-a. atteadend<) ao ~·•rO<~l· j;i appro· 
va.·lo (jue nas mesmM conJiç(m~ concedeu 
licl)nç:t. ao ministr-o João &rbalbo e apre-
senta. o seguinte proj~'o · • 

Art. I. o 1-'k-\ o Governo &rtLürizado & con
·~eder St!ii m:!Zes 1Te lte~>n.;oa au mini!Jlro do 
Suprem·) Tribun:~.l Federal Ur. Alberto dB 
Sehag ~far~ins Tm·l'es, a contar d~ 13 de 
a.bril do curr,·nte anno, com \oios o:". ven~i
mentos. 

Art. ·2,a Revogam-se as di~posicões em 
conirario. 

Em relaeão, porém, á licença. requerida. 
pelo desembar,;!'ador An;ooio Joaquim Rodri
gue3, nccessario se torna. ter ainda em Vis\& 
o quo dispõe o art. 35, § 3° do decreto 
n. 2.464.flc lide fevereii·o do 1897, qne diz: 

O juiz ou funooion ll'l1 snbstitointe percé
berá a. gratifie~o do sn~iituido, havendo 
a.'isim augmento de de;;poza. c.om a approva
ç.1:.• dtl pt·njeeto n. 14; atten•Ien /o-se, porem. 
f!llP. os serviços pre~ta.ttos pelo dc:semba111'3dor" 
A 11 tonio .roaquim Rodl'igocs fanda.m~mlam .1. 

con~ess.'i!l da. licença COQl todos os vencimen
ws, modiJieanliO·sC o paraee.· na. parte ref'e
reo&e á albgação de que não ha augmeoto 
de despeza. apJ•e:~ent.:'\ o segní'lte sob~tiltttivo: 

Art. J.o i"!Cii. o Govorno antoriza.d, & eon
ceJer um anno de licaDÇ4. e·~m \OJos os ven· 
címent•Jll. ao lit-S!'ffihil.rga.J.ur -~ntonio Joa
q,;im RodrigtuJ;:, .• brindo p.1.r,~ esse fim os 
DOOI'SS3.rio, Ct"O<Iitos. 

Art. i. n Rovo,.,oam-so as di~~içõe.~ em 
con,ral'io. 

S•tlí• das :;~sões, 30 de mai~> dn 190-t.
Jose Euse'rio, pre~iden1e.-.8á 1-"reire.-E!Ue· 
lJi? de .'ln4rude. 

E~u!ln a qu · ·r .. ·f,., .. r. par"'(''T S11pra E' annuncia.rla. :t 1 n J iscussã.o rlo projecto 
n. 217 A, de 1903. !C!Upp:•imindo o loga.r de 
pra,;,jco de pb .• rmacia. da Ho:-:pclbri;J •la lll11t. 
da..'J Piores ; com p;u·ccut· cout.J·a:-io da. Com
missão de Orçawent~. 

Ninguem peJiodo a. p;lla.vrJ., ê encerrada. 
a· disaUSI.'iO o adia.da. a votação. 

Ac.~1·es~n~se: - ,, . ..,; m~?.S nas me.'
ma!! Cünrliçiies ao Dr •. -\lbcrt.o d~> Se•x·•s )lar· 
tins Torrej. mini~tro dll Snprem•t Tribun:~.l 
Federal, a. c..,mec:~.: de i :~ Jc •~!.:-J. 

Sa.la. das SL-ssôes, :a de m&iu dt> 1~.
Cn.oello Cal~Gka nlí. 
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N. Z7- 1904 

Avforiro o Pod~r &cc;utioo u abl'ir tiO .Miuis
lerin dtJ Fazendtr o eredilv cxlruonfittario de 
8.f:755Y70. em u-ecuçifo lia $Cntença Jlas
sado. t:ltl jll19<r~i1J em (a'ICIJl' rfe JnsJ Fe1·roi1'1J 
do• Smtlos 

(Vid~ projecto n. 372, de i902) 

A' Commis..~ df' O•·ç.•mooto foi p1•eseote 
o requerimento !lo JoFé l'\!i'rei-":1 dos Santo:i 
pedindo ao CongrOSit) Na.cíon ti qne autorizo 
o Uioisterio •la i''azenda a =~b.-it• o ca·rdito 
extr.wnlioario do 84: 7;,:;,.;;17o )J;Lra. ioÍio
mni.zal-o d _s pt-ejnizos que soJTre11 thJ•-amo 
a.s operações das forças legat>.s no Est;~l , 1lo 
Paraná. conCtorme o precato rio rlirlgJ,Io lle!lo 
juiz soccion~l do ~~'!>mo J.~st.ado. 

. O supplicante porpoz per .. nto o juj~ SE:C
c•onaJ do Paraná uma acção de inJemnização 
con•ra a Fazenda. Nac~onal, alleg mdo que :}8 
força.s lt>.gaea em opora.çõe$ I)ess t.:Stado 
arrebanbár&m de sLLa r .• .zend:~ gado cava.llar 
e muar. que elle avaliou na. q,1ao&ia do 
83: l (J($}:j(). 

Por aen&ença. de 15 dJ janeiro de 1897. 
aquelle juiz julguu procedente a. acçiu e 
condenmou a Farond • Nacional a 11a.ga.r o 
eapUal e as cw&..l.S do pr.,ecsso. 

Por aeoordio n. 313, de 3 !In sotembro de 
189S, o Sopremo Tribunal •~olveu não 
~mar conhecimento da appcllaçãt) po;· ter 
s1~o apresentada rora. tio !H'aw log~l do 
sc1s mezas. 

reconllccendo que por culp1 do aeu procura
clor nã.o tb .. resta mais recurso na a.cçiio que 
lho foi proposta, é de parecer que o Sena.do 
a.ppi•ova a pl'Jposicii.o da. Ca.mara dos Depu· 
ta.dos•. 

O s,Jna.do em sua alta. sa.beloria. l'ntendeu 
que não podia da.t• o seu assontiml3nto á. pro
posição da Cama.ra. dos Deputatlos e rejel 
ton-a em 3· dBcussã.o. conforme consta do 
seu officio de I de outubro ultimo. 

A' Cummis~ão tle Orçamento, tenrlo do da.r 
.soluçã.o ao requerimento q•xo lhe foi presente 
c recnnh .,ccodo ctne ao supplia:toto foi asae
gura·lo o rliroito :1 in,!omnização reclam1da, 
o:;t.antlo ao mesmo templ) s:ttisl'ei La.s todas as 
oxkoncias rlo decr•oto o. 3 .084. de 5 de o~ 
\'eJtJbro de 1898, nãu póde ,[eixw dú peJir á 
Ca.ma.•·a que appt•ove o seguinte pt•ojecoo 
da lei : 

O r.ongre3so Nz.tcional J'esolve: 
Artigo unicQ. Fi";\ o Podei' Executivo au

torlz~1o a abrir ao Ministorio da. Fa.zeBlla o 
c··o,iir.o extraot•tlintwio de 84: 655~170, em 
e-.ecução do sentonç;t p:tss:ula om julgado em 
fa.vv1· tle José Fm•roira. rios Santos; l'ovoga.da.s 
a.s dispo~ições em con t.1•a.rio. ·.si <~ Camara assim r·osnlver, os eruditos au· 
toJ'ÍZM0:1, nesta ~~~SBfLO ~Ol'iiO OS segUintes: 
2 crnditos extt•a.cmbna.!'ios . .... 143:641$809 

Sala, rla.s Commi~Õcil, 3 de junho) de 1904.
Cassiano rlo Nascimenln, presidante. -Paula 

Ramos, relato,·. - Lourindo Pitta. - Esn1e· 
,.atdíno Bmulcim. - navict Campista, - Ur· 
lmnf) Santos. 

~o em jolgaJo o accor.i1io, o a.~ 1tur 
tramo d ,t rhr oxeeul]ão :i l!antP.nça n o jniz :\IT:::'\SAGE:\1 lt'!LATLYA AO PARECE R. SUPRA 

mpodin ao Minist.erin da. Fa1.r.nda, em I rlc Srs. Membros do Congresso Nacional.-
Juubo ~~~ 190l. o pre~tQrio pa.~ p.'l.J.{am~tnto Por sentenc;.'l. rlo juim fodera.l na. secçiLo do 
da. allujlid~ qQ.').nt.ia. Pa.J•an:i., rlo 15 de j'.11Jeiro do 1897, foi a Fa-

Oovido a respei~ o procunulor g~ral ela z~nd:• Nactoua.l cuntlcmnada a pagar ao C:J.· 
Republica este, em officio de 2i do setembro pit.i.o Jo:il'! Fnr•·oirn. ,[,>s Santoa a quttntia. de 
de 19Q2, eqliado a.o ~rinistro da Fazenda. do· 84:755$170, como índemnização dos prejuízos 
elaron que á. Fazenda não era m•~is pa1·mit- que á razRnda d,:mominada. -Cruz- •1o sua. 
tld • oppür emlnl·gos visto ter expirado o proprie,lade, no rnunicipio d<.l Palmas, do 
prazo em que lhe era Jiciw fazel-o. mesmo Est ldo, for,:m causados pelas forças 

Em maos.gem de 13 de nov<Jmbl'O do 1!}02, l"gao:; que alli opcw:~ram em 1894. 
o Sr. Presi.leoto «h Republic~ eolicitou :t Não porlnudo mais a. União oppôr omb&r- · 
neeesaria autorização para. ;dn·lr a.G lfinis- goe ao pag<~mento daquella. importancia, por 
terio d3 F~aoda o ct·ildito prooi&.> para. o ji ha.vor oxpirado o p1•azo em que lhe era 
eomprimeoto do proo.1.r.m·io, tl a Commissão Ucito f;Lzel-o, conforme consta. do pa1-ecer 
de Orçameat.o, ~t~nd!!!lilo a este p~ido p.pt•c- emi~tido pelo procurador geral da. Republi· 
sooton i Camara o proJ~;et.o n. 372, de 100~. ca. em otndv de 27 de ~etembro ultimo, 

ApproT.ldo. foi rewettido o projooto do ..:abc-ma salicitar-vus a. neccssal'ia. autoriza
Senado em }fj df, jnDlk ·h : !'h: _ "\ Ct) :I· ~'no par<~ abrir ao Ministel'io da. Fazendo. o 
misdo de Fioanç:LS daqu..:lia C:::;.1 Jt> t.:on- cre.1•~ praels~ para o cumprimento do pre· 
grt'S!IO apl">'eent;On o ~o 1~arecc•·· em ~ de carorto ·:xpPttHlo ao. _Thesouro Feder&l por 
setembro Jo m6'illl'-' ann•J, coocluindv·O nos a<aucllc J :.7.0, reqms1tando o pagamento da. 
S.'8'tJin~ term . .s : c .:\ Commiss\ o tte Finan· rcfcritla imptJrtaucia. 
~-"S. á vt .. \a do expo~~. ttmbum. CúOVt!OciJ"J Cápir.a1 Fc·deral, 2:~ do novembro de 1902, 
do que a Fazenda. Saciooal foi cond. mna.Ua a 14° da. Republica. - ltlaTtOel Ferras de Cam· 
pagar uma. iDdemnizaçiio indevida, mas pos SaUes. 
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N. 28-100-J O Congro,-;:;o Nl\eional t•omlw~: 

Aulol·isa o Poder E~;cc rttivo (' conceder ao 
.p~. Jlfa~ool Ignacio CarvaUw de Jfendonça, 

.JI.n::; sr.crwnal do Pm•aml, tit!f' ilfa pelo JWa:o 
tlr: oi/o m e::-t!s , com orden(ff/o 

Arii~o uuico. Fica. o Po<lP.r F.:tOI'uth·o 
autorizado a. abrit• a.u Mioi;;t4,rio da Fazcad:\ 
o cre,Hto oxt.r;~ortii:ti\rio d{l 6:020.~ em 
oxecuc:iio tl:t sen ton<'ll p:1s;;.·ub Pm julg .ui o em 
f1n·or tlo "~'htarrlo Ma.rtins & Comp.; l'PYo
l!ilclas n:~ disposi(,'ií~ em c•>n tra.rio. O Dr. l\f<~.Oflnl Ignacio C:wvalho cln 'fe n· 

1lcmçn., .lui;r, xcccioo:LI do Pal'a ll:í, IWova.nilo 
com atl.ostatlo medico quo continc"ta enfermo, 
peâo n. proroga.ção de !>ll:t. lit:onça. por mais 
olt.o mezn~. om c•ujo gv;o St~ n.ch:tv:l. em vil•
ttulo tlo dccrut.o lr•_!ti.~lati r o n. !JR(;, 1l1: 6 de 
j11lhn tle 1902. · 

.A Conunissão elo l'dição n Potlt'H'fl.~ é de 
p~mco1· quo soja ucf•JI'ido <! qur. podo o snp .. 
plJCantc, nos termoil ilr> pl'o.wcto quo olfcrccc 
<1. conaidoraçã.o da. Cama.t·.~. 

O CungJ'Il.c;so Xa.cionrtlt•esolvn: 
At·t. I . o t~íca o Potlcr Exet~utivo n.ni.OJ'Í" 

za.do •t w nccdet· a.o Dr. Mnnoel Ignacio Ca.r· 
~alho do Monrlonça, .i•1iz seccional do Puaná · 
licença. pelo }ll'ar.o de oito mczes, com ordo· 
n·\do. 

Art .. 2." Rovoga.m-sc as dispos:t;·ões em 
coott•at·to. · 

Sala. das Commit~sõo~. 31 de maio do l!J04. 
-Josti E":; e.bio, prcsidonto.-St! l·i'!Jiro .-Eu
.;ef.,iQ lle ilmil'ade. 

N. 20- 1904 
A utol'i:a o l'odoJ· h.:xantltvn a aúl"it ao .lli-

11isle1·io da Fa::cmla o crr.rlito erctJ'aM·di-
1lW'ÍO de 0:020$ em e.-.:I!CIIÇ(ÍQ da $CJitC/1('a 

Jlas~;ada em ittl,qado em favor ele T?rll tm•(l_o 

Si :t C;unat';L assim rnsolvc:·, os cri•Jii.o~ 
autnrizarlo:; ncsh soss:l > ;.;!rt'ãiJ os soguintCl3 : 

T•·e::~ Ct'•!,lilos e:üt·aordina.rios 149:6til$009. 
~n.la tla.iC.ommis~os, :.; dcjunho do -JH04. 

Ca~.~iano do "Yt•-~dmenlo, prP..sidfmW. - Ptwl•t 
Ramo~, rcla.t.ol'. -- Dnvitl Ct11111>ista. - Esm.::· 
?'rlldino Bandcil·a. - La11rint.lo Pilla. - U't
úano Santos. 

;\(P.NSAGE:\1 A QUE SP. ttEFfo.: ltlil O PARECER SUPRA 

Srs. MemlH•os tio Congl'(~~:;o Nacional ·-· 
Consta.ntl.o da. inclusa carta. pro~atoria. expe~ 
dicl•. })CioJ Jnizn Fo lel'.\1 dost.u districto que a. 
União foi eon;lflmnu.tl:J. n. pa.gar. em vlrtndo 
da son~enr;a. do mesmo juizo, ~onfirmada. por 
accorJão do Snpmmo Tribunal Fecler<tl , de 
18 do junho do a.ono pl'•>ximo passado, a 
Edua.rJo 1\brLios & Cump. o preço de 21 
ca.ixa.s õe polvol'a., do sua pr>opt·íoda.de, quo 
cs t:tvam nep:Jsitadas na. ilha do Bom JartUm 
e se extraviaram por occasiito da rovolta, 
peço vos dignois de concudt>.r o credito de 
6:020$, a quo se elova. o a Iludido pa.g .monto, 
com ,juros da mó1·:~ e cus tas, como 1.10 verifica. 
da. c i ta•la proca.toria. . 

Rio do .Janeiro, i?l •lo novembro ne 1903.
J•'mncisco da Paul~ Rodrigues ,1tves. 

Jlf«rtins & CmlJ' · 
A Commi~são de Orça.mnoto, tendo nxami· O Sr . Pl·e~idente - Esgo~a.tlas as 

nado os docnmcnt.o;! qna 1 t~ram ori;tem á. mat~rias d:~ ol'dom do tlia., tlesigno pn.l':t 
mensagem em c1110 0 s1·, Presidente da :unanhã a. scguin te o1~lcm do dia: 
U.opublicn. aolieita. do CoogreliSf) Nn.cional a Vot 11;~ão do proj wto n. 216, do HlO~. con
autoriza.oão para qnc iUl Mulí.'3tcl'io da. Fa.· co:lcndo a! vantagens da. gPa.tific~ção adcli-
2.Cnda seja aberto o cl'Ctlito cxtraordinal'io ciona.l do 20 "/o sobt•o seus vencimentos a t o
do 6:020$, veriflcou que Eduardo Martins & dos 03 mestres e contra-mostres dos Al'.;;ena.e$ 
Comp. teem direito ao allud.ido pa.ga.mooto do Mfl.rinha da Rt>publica. qU•} conta.r.1m mJ.iS 
om vü·tude da sootonç:~. elo juiz fcdero.i de 20 anno~ ele serviço; compa.t•eccr contrario 
deste diitricto, contl••mada pelo Supl'emo Tri- <la. Com missão de Orça.rneoto (I" discussão) ; 
bunal Ferloral por n.r.cót•dfLuS ele 18 de Juoho Yota.('.ão do projocto n . 2l7 A, do 1003, 
de 1902, sob o. 644. Passado em jul"é~do snpprimindo o logar de pra.t ico do ph:~.rniacia 
o accórdão foi oxl.rahido. a rospectl v a. carta. da lwspnt!aria da Illtt das Fio rés, com pa
de sentença e promovi ltL a sua. c:<e~ução, racor contrario da Com missão de On,:amento 
contra a. qual nada oppoz o pt•ocm•arlor da (1• disoussão) ; 
Repuuliea.. 2~ discussão dl} projncto n. 184 A. de 19m , 

I•:m viHtl\ do expo~to •1 n. Commíssão dn org;tniza.nrJo o c1•edito n.gricoln., com o pa.re
Orçamonto de parecer qno ~e conceda 0 em• e snh~tit.ntivo ela. nommissií.o dn Orça
credito pedido, t1 sul))noLt.ll á cünsiJcl•a.çit.oj mento. 
da C!l.}UM'a.lloll Dcput.a.•tos o seguinf;n projflcto Lcvantit·SO a. srs~ãn á:i 12 hol'I\S e 4!3 mi-
de lm: nn tos rla. tardP., 
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25~ ~E~SÃO .KM .'.. DE .ll'~IIO DE 1~0~ 

Pl'esidtmc:ia do Sr. Paula GttimartTes 

Ao meio-tlia proccde·SO á chamada, <L que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Olivoü·a. 
i''l"'UCÍ!'Cdo, \Vanucrlcy de Men•Jonça, Joa
quim Pirc:S, Sá Peixoto, Hosannah de Oli
veira, I•rcderico Borges, Eduardo Stutlart, 
So1'"ÍO ~auuya, Gonçalo Somo, \Vu.lft·cdo 
LoRL lzidro Lcir,e, .loão Vieira, Ang~lo Neto, 
Rodrigues Dol'ia, Foli s~ollo _FL·eí_t:e, Olivoi~a 
Valladii.o, Vummgos Guumwncs, I o:sta, Fchx 
Ga.'Sp<tr, Ga1•ci<~ Pires, Satyt·o Dil\s, 1\lve.s 
Hai'IWS<t,, P:wanhus :i\lonwnogt•o, Ru!.lt·igucs 
:laldunha., ~.~ Freire, Amcrico llO AlhurjliUI'
fJUC, Fidclis Alvos, .João Uaptisr.,L, Gtdvfio 
tla.ptista., Silva Ca:;t1 ·~, Laurindo Pht_:t, Ma.u
ricio de Abrou, P"uhno <lo Souza., Joao LUJZ, 
Ga.stão da. Cunha, Ca.t·lo.-; Peixoto Filho, I>avU 
Campista, Gnrneirv de l~ezondo, João Lub~ 
Alv~. Manoel l<'ulgencio, Nogueira., Olyntho 
Ribeiro,Linuulpho Cu.eto.no, Rodolpho PaiXão, 
Patlua. Rezen~te, F1·anotsco Romeiro, Valvi:; 
de Cu.stro, A ma.t•al Cesat•, FCl'rcira Braga, 
Leite de Souw., Candidu Rodrigues, .lmquim 
Toixeil'<~ Brandão, Aquiuo RilJeiro, Limlulpho 
Se1•ra, Canditlo tlc ·\breu, Ca.rlus Cavalcanti, 
Paula. Ramos, Marça.l E:5cobar, Germano 
Hassloclwr, Domíngus i\Iasca.ronhas, CaS!:lümo 
do Nu.scimcutu u Vespasian.) d(} Al!Ju<pter
que. 

A hrc-se :t sessão. 

E' lida. o sem J.clmto o.pprov:.uhL a acta da 
sessão antecedente. 

Passa·:se ao expediente. 
O Sr. '-'Vo.ndcrley de Men

donça ( 3u Sec1·ctal"io, SIJI'Vindo de :1°) 
procede á loitura. do segulnto 

EXPEDIENTE 

OtHcios : . 
Do Míniste1•io dos Ncgocios du. Fazenda., 

do 3 do coi'I'cnte, enviando a seguinte 

federal nesta Capital, na. importancia do 
6:37!1$587, inclusiv(\ custa:,1, pt•oveniento tio 
ordenado que o requerente deixou de r c:lccber 
como lento da Faculdade dn Mcdicin.t do 
Rio de Janeiro, durante o tempo em quo 
c :>tcvo priv<~do do su:.~. cadeira, peço vos, 
afim de pode1• L~.ttcntier â alludüla. ructama
ção a. couccssâ.o do necessario c1·mlil.o. ·-Rio 
do '.ranoiro, 28 de maio de 11104.-- /-i't{ll
c!sco de J'cwln Rodrigrrcs . ll ~t:s -- A' Cum
mbsao ele Orçamento. 

JJo me~ mo senhor, tlu i!! u;~l d;d:~, en viando 
a seguinte 

S1•s. Membrc.s do Congl'esso Na.cí•mal
Tendo sido a União condomnada a pago.r tt 
Lobo & Irmão, em vir tude da sen tença. do 
juizo federal do Estado de Goyaz, a. que se 
refere o aooot•dã.o do Supt•omo Tribunal 
Federal, de 10 do maio dG lHl2, a quantia 
do 14:313$065, como in dom i o ização dvs p1·e· 
juizos q no soffmram com n. occupação, pela. 
commis~ão do estudos <1<1. nova Capital, da. 
-fazenda. do l::lanana.I-de sua propriedade, 
l:!ita. no município de l•"ormoso , uaquelle, 
Estado, c<~bc·me solicitar-vos a.utor1zaç;io 
pam aurit• ao Ministorio da J:<'azcnda. o Cl'C· 
dito da m~ncionada. importancia, afim do 
ser ellcctnado o t•espr.ctivn pagamento, con
formo l'O<tUisita o mencionado juizo em pre
catot·ia. de 4 <le novombr~ do anno proximo 
pas«a.do . 

Rio do Ja,noit·o, 28 de maio do 1904. 
- Francisco clr: P attlu Rod1·iuues Alves.
A' Comrni~ do Orçt~mento. 

Do Ministcrio da Industl'ia, Viaoão o Obras 
Publicas, de I tio corrente, onvía.ndo a. se
guinte 

MENSAGEM 

Srs. Membtos do Congl'esso Naciona.l-
l1EXSAGElll Tenho a llonra de suúmetter á vossa. ele-

vada consideração a. inclusa oxp .. sição do 
S1·s. Membros do Congr<"~so Nacional - motivos, na qual o MiLJist ro da Induatria, 

Tendo o D1·. Hilario Soares de Gouveia., re- Viação e Obras Publicas jusüfica a nccessi
clama.do, om petição de 11 de novembro do da.de do ser concedido u.o respectivo ministe
anno proxtmo passado, o pagamento que a rio o credito oxtl·aortlina.rio de l2:80J$8i0, 
Fazonda Nacional foi condomnuda a. fazer- para. sar applica.do a.o paga.mentü de Iúnha 
lhe, como consta. do accordão transoripto na fornecida. á Estrada de Ferl'o Contral do 
inclusa, c~rta. preca.tol'ia, expedida pelo jui~tJ .Bra.~U, peJos eugenheb·os Luca& P~·oenç~~; ç 
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José Antonio da Cost·L Juni ·11•, no anno de 
1898. 

Rio de Jan 1ir·o. ::11 de m:úo de 1904. 
- Francisco de P tJ.llla RrJrÜi[JWJS Alves.
A' Commissão de Orçamento. 

Do 3" promotor publico úo Districto Fo· 
dera.l, de 3 do eorr~nLe. n. bom dos intnres.;es 
da justiça e em obl)di1mci , ao !1rL 20 ~a 
Constituição, rec1uererrdo Iicen~a. a est!.l. Ca· 
mara, p<wa processa e o Oepiitli,do P,eÍô. lU~ 
Grande .o Sul, Dr. Alfredo Vu.rolla, polo 
facto constante do ínquorir.o polichl:-qilo 
CODI':ititl!e O c:-ime pl'ev:sto no art. 127, :p:~
ragrapho uni co do Oodigo PenaL-:- A' Cotn
mis~ão lle Con::~títuição, LegislaÇa.o ê Jt1s
tica.. 

o S•·· Pre8idento - ll:sí<i fiotl;L 
o. leitura do expt~diente. 

Não h a. oradores i usm•pito$. 
Si nenhum St·. Deput:J.do (IUel' tiSàl' tla; 

palavra, vou pa99al' á orú.em do dia. (Pausa 1 

ORDEM DO DIA 

O Sí• P••e!i!fideute- Nã.o ha.venrlu 
aindu. uumoru para se pt'ocnder á votaçãJ 
das ma ter las encerr<.td<til, pasí!ft-se ú. materia 
em discu i~ão. 

E' a.nnunciada a 2a discussão do prujento 
n. 184 A, de HJ03, orgtutiza.ndo o credito 
agricola, com pu.recer e substitutivo da. 
Commissão de Orçamento . 
- En~ra. em discussão o a.rt. l". 

O S1•. Pre!oildenl-e- O p.'ojec~o 
foi a.presentndo pelos Srs. Hvn~ique llon~!?S• 
Ln.m•indo Pitta e Carlos Teixen·a Brandao, 
e a Commissão de Ül'ça.montr.l apresentou 
um substitutivo. 

Tem a. palavm o Sr. I•'ulh.1uellg_ l•'roiro. 

O Sr, .~elillllbello J<'1•eil.•e (';
Sr. Presidente, eu sinto qqo meJJ esta.dõ de 
saude não me perrriitta. Uiscutir i.! estu
dar este prujecto ~om ~ largu.eza. quo o 
assumpto exi"e; e stnto amda. m•ns, ol'. Pro"
sidente, pelo "facto de ustal' sul.Jsct•ipt~ pala 
illustra.da Co!llmissão da Ol·çamerttiJ, CUJO re· 
la&or ó o D.usso digo o o intcllí~e utl! caUega, 
o Sr. Davld campista. . . 

Desde o anno passado, quac~do :m lo va.~tou 
a questão agricola neste rectnt\) pelo dtgno 
Depu~ado por S. Paulo, o St•. Canditl~ Ro
drigues, eu tomei pa.rtu neste_ debate e 1sto é 
mais um m~.>tivo qua me abl'lga a, venoen~o 
as ditnculdades do meu estado de saude, vn', 
não, dt~cutir o projecto, mas apre<~entar á. 
honrada Commis~ão da Ot•çamemo e pl'inci· 
paJmento uo seu relator, ~s duvidas quo 
pa.iram, sobre o meQ espírito, sobre as vau-

1agens reaes do substitutivo apresentado pela. 
mosma. Commis-;ão. 

Sr. Pregidente, lmülo-.>e o·substitutivo da 
Commissão vê-se que seu objectivo capital 
ê ct',Jar-se o ct•edito agt•ic<~la. entt•e nós, mas, 
enca.r.lndo-.Se o Sttbst.itu~i v o sob o punto de 
vista. J.outrinario, vê-se ta.mbem, com a. de
vida. veo.h do iHust1•e rehtur, que muitas 
théorias d& oconon1ili poltLiêa. a.lli estão !!llb
S!à.n·:itcdá.S; ettoall'nâ.das em suas dispo.icõe.s. 

Veriío§, por ôxoiiiplo, o pdnóipió ih. éoope~ 
raçã.o do Esta.do pai'a Wmt>. ó 9redito; va
mu~ <L instituição de crédito tarHt ·rial e 
hyp<?thqcario; .. v.61J?.?S ti~.---: 4.~e. _d~ , ~allM 
d.o esr.ado ~ nerito oa.ucd de cr·óâlto adtJcola; 
vemos ó principio . da cooperaÇão indi vt<tuàl 
pa!'a. a formacã.o do éi'edito agriéolá . 

l!lm sulnma, .tdda.s ás escolas que me é 
llado couhccm· dn ecoobmi<L politica., vejo de 
cada. uin~ d~ll~s tinia parte qtte ddmilla. o 
orient<~ o eaptrtto do mustra.do relato1· . Isto* 
pot' certo, não constitue uma; cr1Lica porque 
nós, os ruadicas; eo1lcmam6-'-nt1s em pMfcão 
muito mais f\J.cil quando formulamos umá. 
p ,rypharmacia do que úni tnedicamentG 
simples. que SÓ .reclama muita áegurança. 
de diagnostiM; 

M ts, eu pediria llcença, a V. Ex. e .ao 
illustrado rolator para expor a.s mmhas du-
v-Idas. . 

o ~i.·ecmo hypothccn .. rlo, sendo neste prti
jecto n. batN do credtto ãgrlcola., não ê urná. 
novidádê entra n6s. Si miti.1darinos a evolu
ção liistorica. da áSsUniptos e os Psforcos dos· 
legisladores do imp1wio, em lace do pr·oblenta 
a.gricola.,vamoa ver que enes desde 186~ pro· 
curaram estudar com esforco e tenacidade, 
com p.:ttriotismo, o assumpto. . 

Desde 1864 quo 6 a, da.ta.. d~ pr'irrieira. téri
tati v a ,.ios legisladores üo ímpçrio para. or· 
gauiZltl' o credtto agl'icola, ri.té _1889, 9.ua.ndo 
foi cneontr-a.do um ptojoota do mhtzstcrio 
de 7 de janbo, va:..niúã vel', estudando êssa. 
evolução, que o prillcipio que o l~gis
!<Ldor do imperio quiz pôr em execução 
para resolver o problema; em todas as ten· 
t:ui va.s, que o oredtto hypot.hecarto ·foi a 
bJ.se da.s tentativas dá legislt~.do!' do imperio 
pa.~'<l rtl:iolv~r o problema.. . . 

Mas, S1• •. Pres~dante, vejamos si o substi
t;uth' o da. Cu1úm[Bsão tt•az alguma. novidade 
á.s t3nl,a.tivas do legtshuor do Lmperio sobre 
o assumpto,porque,si o substitutivo ba.se1a.!Jse 
nos mei!mos INoldes das tentativas de 1864, 
1 ~75, iB'79, 1884 e l8t'l9, parace-zile qua rião 
tenios o dit·eitó de ser mais felizes póíido 
em execução o que já foi t>xecntado para. 
obte1•mos o credito agricóla. 
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Deixo do ln.do. Sr. Presidente, a prirneira vcl, homem~ da os~udos espoci:ws sobro o 
tentativa do 1864, nã.ri ob'stii.nto olla i:Lffectar nâsumpt.D, a pratico. veiu dcm(jnstrar que o 
a questão do credito hypothbcari.o, ptit'it estu pl:tno cl'a irrOD.Iizavcl. 
dar a. tentativa da 1875. !!!' o lJÍ:',,joc~:) Sômeiltc du~\S iristituioõ3s o~trangoil•a.s, ou 
n. [65, de 6 tio novornbr·o do !87:>. por (.'Utra, urna, apenas, apre~entl)u-ao o.o Go· 

J<;ste prujecto. c ·mo ~a.b:~ a carn:tra, Mca.r- verrw Braziloi!·o par;i. Ol'gantz·tr o hrtnco 
non duu8 principlos qti:~.n1!6 sahíi1 da Cfimàra a_grico!:t tlo acc!)l'do e;lffi il projecto, então 
para. o Senado, priirt3í 'l) o do err:ipre.~timo Hii de 6 de DOV(~inhro d.ê 1875: o Sr. ~·rnny 
do Esta.rl 1 a nm banco par:t este otnpl'e:Sta.r e At>lç_y, em nome do Crédlt Foncie,. de Paris. 
á lavoura ; segundo o prin'P.ipio do Rst r.1!o Mas ;~o mmnno tnmpo que <L instituição ban · 
garantir os jut'OS a 11m banco, jàr<l. P...;tG em. ca.ria ela. RIÍl'Opa. a.prP.s~dta.va a.o Governo 
pr·estar á lavourl\. I<'Mam essPs prin~ipio RraziJ,liro o de~ejo, em prupasta, de orga· 
que dividiram os homens politi.cos e as ban· niz,,r o credito a;.<ricola de n.ccordo ClJID <t 
ca.das. lei votada, olles, rstnJ,trido' o projecto, to-

Nenhum pmval•:ceu, dando io.mr i\ qu! maraut a. liberba...Je 11~ o reflxtar, apres(m· 
fossem enxortadeis nu p1•ojeüto de lei que fui tafldo seis obj,~çõos do mais •\lto valor u 
~·~ra o Senado. Lá, u oduut;tç~ã.cJ da lnhome- alcan:~c. Assim, coutt'<t a rea.lizaç•ão do pro
rim, principalmente, o do Sr. llarão de Cote- ject!> a.pl'cseot.rLJ'am seta oLj lÇÕ()s, em nome 
gipe fez que uão fos~em I)f)mologado~ !Wlu das quaos, diziam otleil, absülutamente o 
Sen>~do os pl'incipios que tomril victoriosos Brazil nüu rua.liiâl'ia. o credito agricola. 
na Carila.ra. · Essas objeçõos fizel'am t~u to. peso no cs-

Pondorou·se, coiu razã ;, <iuEt seritt um pl ·itu llo Ministi•u ,(a Fazenda. de então, que 
eno·t·ine saci'iticio pata o Thesouí'll ont.l'o.('<Lr flli c.;n vJcado á Conselho de B:stado. Abri u-so 
um canital sem juros a um b:tnco o ffiPSmo díscu·siio liliiplasJhn~oassumpto e,oscolhido 
g ;rantir juros a cap'it:íl nâaõoiJ:il; Peio q 1•o. t> rola.t•)r o ::;r.[nll'Jmerim,par·a. cuntustar are· 
o :o;enaclo substituiu es::~es dolis p1·incipi••s fu~;~'.(ão ul:lb:~ 1·acla pcb ,~.rande economista. 
pelo principio de g.u•:rntia elo ~i!G<toio aos rnuicuz J11 'Sem, fui i ndicallo o S;·. InhomHrim 
juros a um b<J.ncei qus se constir.ui~sa com como reln.tot•.Si dofa.cto, Sr. Pr·esiJ.nnte, nus 
capitaes cstrangeir .• :>. I~to tkm fr1id' no GOJJsola ler nos nossos arcbivos a. trü.dicção 
JH'Ojecto. Era a \i:lpit<tes Hstrangéit·oe· r11ie o de todo 0~63 negileio, oncont ranJ.o-se tr:1.· 
Eshdo ia garanliir juros pâl'<t corrsGituir o balhns da. ordem da refut. Lcã.o elaborada 
creuito agrícola. 110 Bl·azrl, cum <i. cír'cum- pelo St'. Inhomerim aos estudos do St•, Jus· 
s~ancia. expro:ssa nô pt•ojecto d~ rei, ao qtw a. ,oa.u, de otltt•o hJ.·•· digamos a verdade, a 
circulação das Jettras hyputhecarias S•3rin. t•ofutação t•ra, muito bem feita., ~as era 
feita no lugat• da emis;ã.o e uão no paiz. muito mais rluJtOl•ica. do quG p t•at ica, s 

Ora, em face dessa; .i·ynthosc, Sr. P!•esi· ·.anto assim quo o,; acontecimentos vieram 
dente, da. diMussão bavida no Senado, dis· d·n·razã.o ~to :-lr. Jus,.;eau: não se fez 0 cre
cussão victoriosa e {!uc su bstHuiu os priaci- dicn em vü;t<L deste;; desastres . 
pios vóilcedores aos da. Camara., P<~rccia. 
tanto mais aos homcn:3 que tJmaram pwte Sr. Pre:::idente, desculpo a Cam tra. esta 
naquella discussão qun o crGdito· agrioJlà ligeil•a synt!H3~e histol'ica., QUil só tem por 
h<\ via tle ficar constituído no u1·aiil, rtrn demon~tra.r que o legislador do imperio 

Dizia 0 art. 1 o do pl'ujecto, victorio~o no nào põd!i orgaoiz •,r u ct~oditJ agricola Dv 
seu~tdo; e que ::;e tr.1n::;formou erídci. «E' O" Bl'az•l, com os princípios de economia. poli
Governo a.utorizado a gamutiJ' os jnros 0 tica consubst·mciados 'rostc projecto . E' por 
amortização d<ts lettras !lypottHlcat•ias nmit· isso que faço es~a ligch-a syntho~e histol'ica , 
tidas pt~r bancos do cri!'dito I'-~~d. que so fun- O de~<~stt•e da lai dé [875, Sr, Presidente, 
da.rern ~ob o plano traçaúo na. let a. 1.237, de veiu dosparta.i· a attençi'i.o daquelle~ que, 
24 do setembl'O de 1864. .como nói:i, actll<tlmente estãO' couvcnci.lo.~ de 

§ Io·. A dispusiçã.o deste artigo só é a;p. que nãu olhat• para. a. SJtUíic;ão ccunomica. do 
plica.vel aos bancns cujas emissõe3 tiverem pu.iz. que é mna. fonto do producção, ~ um 
loga.r principalmMit'>. n~s pr:icas da. ~rrrapa, ilATicto, é Um crim:e. 
e que erilpl·estar-em soh a garantia. de pro- Por con~cguinto, os collauoradores da lei 
pt•ied.adej ruraes, aju os que não excedam de de 1875. n.ão obsLante vci'em no terreno pra· 
7 "/o e com a.mot•tizaçãu de 2 °(0 • tico a sua imnraticabilidade. si assim posso 

Por conseguinte, o principio ll a. garantia. d.ze1', não desã.nimara.m e convocaram o ce· 
do Governo, os jut·os e a amortiz:Lção doca- lebre Cungr<Js:so Agricola. de 1878, no Ri•J de 
pitai· estrangeiro que pa1·a. aqui vü•ia formar Janeiro . 
o credito agric 1la. · Não conheço reposítorio mais largo. nem 

A pratica, Sr. Presidente, vein demonstrar mais rico, para quem quizm• esr,udar :t srma
qlle a dümus.sã.o do Senado, na qual se collo· cão agricola. do Brazil, do que as a.ctas dosso 
C<l,.J'~Dl homen$ d~ uma c6ni.pétéD:cia; àdmrrá· Congresso. 
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Pois hGm; que se disnutiu ne~sfl Con;tl'CSSO, 
que saiJiu d~thi victorioso pam vir ao Pa.r
Jamento, afim de sul>iltituh• a. ld rl~ 1875 o 
coM.•igir o dasnstl•e da sua. impl'ai.ir.abiliclade 1 
Discutiu-se que eram pt•eci.sos o~ ca.pita.e.o;, 
que os de caracter nacional m·am insufiicion
to~ para J'ot'ntat um bu.nco agricola, qtte o 
unico plano pa.ra. levar avante a. organização 
do credito agi'icola era o credito hypothe
cario. 

apm•faiçoassc a. cull.ura o se melhorasse a. 
pro 'ucção, o cradito, etc. 

Oprogramma do SI'. André Rebouças era 
garantir a.o Estado o jut·o do capital estran
geiro que viessa, entre nós, montar en
gouhos contraos, fa.zonilas agricolas, otc. 

E o pcnsamouto do St•. Rebouças não 
deixou do obtoL', até certo ponto, um resul
tado pratico, porque os meus collogn.s sa.hem 
que fbi um prog-ramma. do Imperi o a ga
mntia. de juro3 pa1•a os engenhos c :~n traes . Do credito llyputbecat•io nunca s:~.IJlu o le

gislador do lmporio. 
O Con~rcsso Agr·ieola. encerrou suas sos

sõos, vem :\ tentativa. de 1881, curoada. uos 
musmos insucces.;os pa.ra o crj:!dito hypothe
ca.t·io, que ~u qnct'ÜL org t-uiz1u•, flU<utdo era 
impos~i ,·el lawl-o. · . 

Dop:>is, vom a tl!utativa •le J~S:J, s1>bre a 
ttual ufLo tumos o direi to de t:t.ll;u·, poruuo o 
Cion:rJJv Provisvrio cucouLrou um projccto 
i nedito D<~ }>asL<L do Ministro 'lu. Fa.zeuda., o 
t;1·. Viscontlo de Ouro Protv, pt·ojccto que não 
tovc nem começo de execução. 

A julgai", porém, pC'los p1·ccouentes, quo 
se duviu, esperar do projecto do 1Iitli!ltel'i0 
7 do Junho, cncontl'a.do na. p<tsta. pelo Go
vm·nn Provisorio ? Era a· rcproducção fiai, 
coruplat~L,drs pl'incipio:J d(.L Cí.Lmara. dos Depu· 
tr~<los ao tlise:ntil' a lei de 1875, is to é, da.r 
(linheiro a um banco p:ora omprcstat' á la
vom·a ou garantir os jut·os e a amortização. 

Não cromais do qm~ isto. Ora., :c:i tL outra 
tcntntiv<t não produziu rcsultu.do, muito 
provavelmente a. de 18~0 Lambem não pro
duziria . 

P1·eciso dizer uma cousa em nomu da ver· 
tlade da historia o como sígna.l da. <vimü·a· 
~ão quo voto ao vul ~o do Sr. Anuro H.c· 
l.touças. 
Qm~núo n. Cama.ra. dos Deputados, ·de 1875 

atú 1884, quando o Congresso Agricola do 
B1·ozil discutiam u, questão agt·icola e não 
l!ahiam da orinntaç~Ko d.o crcliito hypothe· 
ca.t•lo, Antüú Rnbou~:as, em nota,vel livro, 
ho.1e de edição e:;gotalla o ra:rissimo, tomou 
a lii demonstrar que o credrto llypo,hecario 
não fundava o m·cdito agrícola no Drazil. 

Acabei de diznr aos meus illustrado~ col
Iegas quo a. leitura das actas do Congresso 
Agl'icola de 1878 ó uma leitura. quo deixa a 
maiol' riqueza de cultul'a e rle ensinamentos 
(jUauto á nos:)ll. vida agr·icola. Não está em 
condições · inferiores n. estas o livro do 
Sr. Andl'ô Rebouças, quA Pl'ocura.va. de
monstr,ll' que jarn 1i:) o osta.disGa do Im
P•11'hJ f;Ll'ia o crodito agrícola com o oreJito 
ltypothocarlo o qu;J ~ó se porleri(l, chagar a 
resultado por meio daquillo que chamava 
garanLia do jnros w engenhos centra.os e a 
fazendas agt'Lcolas, toma.ndo a oxprt!Ssã.o
f"zenllas agl'icoJas-em uma acoeJJção com
,lllcxll. c lal'~;S<~, de fa.zendM technicas, oncl~ se 

ES3a garantiu. de juros foi d;1da no Estado 
do lUo de Janeiro e no norte ; mas não se 
quíz il• a.léru, "tJ[io su qui:t. fo.zor <~ ga1•antiít 
de juros t\.s f<wndas agl'icolas. · 

A meu ver, si se tivesse attendido à:.; id1las 
do S1· . H.obow;as, o credito agr ícola hoje es· 
L<Lt'ÍõL consUtnitlo untt•c nós. 

PoL' conscguinto, St•. Prcsi1l•:>ute, comJI.L~ 
rando muito m<~l tlll<!.l:l épocas o cvUlJla.l'aodo 
dous pl'incipios do oconorniu. politic~<t , nu.· 
quello tempo o no momento pl'o:!entu, digo 
quo não é pelo credito 1typotlwca t•1o que so 
torma o m·cúito agr ícola. Na.ctuelle tempo, 
o Sr. RelJouças pugnava peb garantia. de 
juros ás fazenuas agrícolas ; eu peço licença 
aos meLliJ illusti'ed ·colloga~ para pugnal' 
pelai> cooperativas do c t•odito em substi
tuição ao credito hypothect.l'io • . 

Aquillo que o St•. Rehouça.s diss.e .do 1869 
até 1884, 110 SBU not!l.bitiSSÍffiO }iV1'01 em 
fa.vor do seu pla.no economico e· financeiro, 
applico agol'a á cooperação ao credito agrí-
cola palas coopcr·a.tivas. . 

o ct•cdito hypotheca.rio, S1< ,.Presidente, 
não se fórma., não se consti ~ue· no Bra.zi1 ; 
existem cil'cums!.a.ncias naturaos pelas (1ua.e.s 
ollo não ~o constituir<t entro nós. 

O creúlto a.g ricoln. deve ser feHo na zon" 
ugrlcola, como o orouito commercial é feito 
em zouus commerciae~, como o crodito in· 
dustrial é fei to em zonas industriaes. Logo, 
110. um ponto c·o.pital e essencial do credito 
agdcola: 6 forma.r-ao da. peripherh\ para o 
centro e não do centro pa.t'<L a peripheria. 

No credito agricola os pontos diifiooís não 
~ão a formo.ção do capttal nem oufros in· 
cidentes; é o modo de ser dis ~ribuido o era. 
dito aos lavradores. 

Mas, não quero antecjpa.r pontos nos quaes 
teret ue tocar dentro em p. uco. 

Para provar. quo .o :: substitutivo de meu 
honrado collcga, illusti'e Deputado por Minas 
Gora~s. não sahe dos moldes. das ten&ativas 
du tompo do I,r:nperio, basta urna simples lei
tura: é autorizado o Governo a promuvet• a 
fnndação de um banco central , o capital 
sora de tanto. fa.rá taes operações ; o no 
u1·t. 0° (lt\5 lettras hypothec ~rias emít~idas 
IH.ilo ba.nco central gusarã.o dos favvres, ga
rantiag e privilegios concedidos peh\ legis
lação hypothecaría,»-
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Temos, por conseguinte, em primeiro Iog<u' 
a. coope1•ação d~ Esta"do na forrr,ta·:ão do cr-e
dito hypot~ecatw p~la garantm dns 5_ nJo. 

Ora, si nns em Ie1.1á fizemos u. gn.l'a.ntla rlo 
juro e do cl\})Ltal e não conseguimos i'ormRr 
0 credito agricola, nii:o é prova.vel,pa.rece-mu, 
que possamo)\ f<.>rmal-o nt~stfl momento com 
a. concessão da g<trantia de ju1•os. 

Eu podia, Sr. Presidente, ootl'J.l', não na. 
analyso nem na conte.stacãv do a.1•t- 3", § 5°, 
do substitutivo, disposíçõas cst<~S que tlt:):lcrc
vem as operações do bauco. 

Nií.o tenho necessidade <listo, porctue, no 
meu humilde modo do pens:tr,acho qurl mutat• 
credito agricola pelo m·m!Ho hypuLllCt:ario 
é não alcancal' o Cl'Cuito <~;;rico!<;, entr•o nôs. 

A Ca.roar:~. dos Dnputa.dos sa.un pnrf~ita.
monio que o ca.pit<tl da. hn•om·a lWmrno dUiLS 
funcções: temos o c<~pital terl'ilOl'i:.tl o o 
capital de e:tploração. 

O ci•cdito hypothecario só se rofüro ao ca
pital tm•ritorial. 

Todas a.,l cstati8tic;)..5 do tod'ls os p:üzos, 
todos os c:;tudos dB todos os economistas cle
monstl'am que o capital tcrrit~l'ia.l nã.o sup
porta dejur•os nom 2 •jo. 

Ora, não sorú. o ca.pital torritot•ial !lo 
Brazll sujeito 11 altentçuos pt•ofunJas no seu 
va.lor? !!; a.hi esttt o va.!or rio nossa. pt•opt•íe
da.de agrícola, de 1895 pa1·a. d. c ver-sc-ha 
esta oscillaç'1o const:wtc, este movimento 
quasi quo de cambio. 

Si, nos pai:ws onde o ca.pi hl ag1•icoJa. tem 
corta. estabilidade, o Ci..IJ;lital tol'l'itorial não 
suppo1•ta 2 °/o de jm·os, aqui elle nilo poder<'~ 
supporj;ar 5°/o. 

O outro capi Lal agrlcola, isto é, o cwpil.a.l 
de exploraçãu, e.ste suppul'Grt 10 '/o ; ern Ü1lla 
a partf.l supporLtt o n.crerltto que JH1.m nós n 
mesmo acontecerá. Mas, este é o ct•cdito Iles
soal. . 

Para. satisfazermos o capituJ do oxplo
ra.ção, precisamos Ol'gu.niza.r o credito pes~oa.l 
o nii.o o hypothecario; o crctllto hypotflccario 
só póde auxiliar o ca.pit:;l tOL'l'itot•ia!, rcn.l, 
fixo. 

Que 'é o cl·e,Jito hypotheca.l'io ~ 
Não eàl)u fazendo nma prelcr:çiio tlc eco

nomia politica., nem o poderia fazer, porque, 
principalmente neste as:wmpto, não p :tsso de 
um simples leguléio. (.V!Io aJJúiaclos.) 

Molhar do quo eu sabem os Jwbres Depu
tados o que é o credito hypotllecario. 

Como ja. disso, o capital dfl exp!nl'at,!:w, que 
é do maior valor par·a a.lavour:i., es te m·odito 
reclama a organizaçã.o do cl'cdito agrícola 
pessoal. 

Logo, só podemos solvc1' a. questão :por 
meio do ereuito agricolill pessoal, · · 
·sr. Presidente, o meu estado de saU(le não 

me permitta d~cutir, fazer maior analyse do 
assurnpto, mas apenas apresentar as p1inbas 

Vol. li 

opiniões, o que ora faoo pelo muito que me 
mm•eco o meu honmdo colloga. 

O SR. DAYIIJ CAMI.'lSTA- Muito obrigado. 

. O Sn.. FELtsnBr,Lo Frn;mE - De.sisto do 
d1scuth· o art. 3°, que traça o.s operações do 
banco, porq uo sou es.sencía.lmcnto contl'ario 
:L constituiçã.o do c l'ctlito hypothcct~rio no 
Hra.zil para. a. lavour.'\. 

Pôde sm· quo en ostr.j(l. m•rn.do 0 que os 
u.cuu t.ecimento.s futuros não mo doem razão. 

Pu.sso :L scgunrla. parho do projucto, que, 
sendo pl'oducto do ospirito ha.bil, intelligente 
e culto do mer.1 honrado collcga, encarnou no 
el'mli LO hypotlwca.rio o cre<lito a.gricola pelas 
cooperativas, fez o Que em mcdídna. cha
mamos ~pol.1:pharmacit~ . i'oz a. fór mula do 
todo.~ os mc:diC"amcnto~ ; porque si um niio 
servir, o ontt·u stn·vir<í.. 

0 SR, JOÃO LUIZ ALVES lht U!U a.pa.l'iC . 

O flJL Tfr.usm:r,Lo FHTmllc - O meu eol
lega sa'.HI rnelhoi' do fllHI P.ll qne o credito 
;L;:;l'ieo!~L p~Ll:-; COO)l!H':ti.ivas ô nm pl'enuncio, 
na. pt'it tiL' i'~, ch victoria. <.l o tr<J.ba.lho sobro o 
capit<tl e que o c<·erlito hypothcea.l'io é o 
con Gra.1·i.;, ü a. pt·ov:t incoocuiiSa da victoria. 
do capital ~obl'O o tra.b:llho. 

Tt•u.ta.-se, pois. do duas cousa\l divergentes: 
ou o crerlitiJ lt.rpot.!tecat·it>, bem estucla.do, ou 
crcciito <Lgricola pela~ eoopm•atívas. 

O Sa. '1\J:-<TA !l1í. um aparte. 

O Su. FELISnELT.O l!'r~l~IR.F.- Ettrcspondo 
tra.zellllo o:; estü.l.utos d a. Casa Ra.infaisen, 
quGin'ohilmm tl)l'min~mtemento a inscripc:.ii.o 
do a.cçõos, em pl'imoiro log<u', o o ompros
timo por hypotheca. 

O Srt . 'l'OS'I'A-POP li>ngo prazo. 

Ü 8-R. FELiSREI,W FREIRE-N<ío. 
O principio elo R:tinfaíson ostd. scnrlo <tdul· 

terado pt~lo lcgi~lwlot' Ü'i1!lcez. 

O Stt.. DAvll> C.\ ~l PliiTA- E pelo allemão, 
ne~~e cat>o. 

O Srt. TosTA- Polo IJeiEta t<~.mbcm . '--· . 

O Sn.. FEr.rsnt·:Lr.o FREIRE- Eu mn.ntcnho 
a minlw, pl'oposiçã.o. 

J<'unda.ment<Lndo·a com a. leitura. deste 
livt'o, que é mn rormnbr io do credito a.gri
cola. cooporatívo, irei demonstrar que o 
plano do Rainfaison não admitto, nem ins
ct•ipoã.o de acçoes, nem lllllprestimo por hy
pnthnca.; nfío tem capitttl. social, não quer 
subsct•ipç~o de acçõe~ nom c.rerlito por hypo· 
thcca. 

Diz; e.>te escrl:ptor, quo é o propagandista. 
na Fra.nça das idéas RaiDfaiseo,doPolendorif, 
do ... Luza.lti, actual minisho da fazenda na 
Ita.lia., propagandista. na. Fra.nça. destas idéas, 
o seguinte. (LG.) 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 2:5/0512015 09:32. Página 6 de 11 

210 ANNAES DA CAMARA 

A l<'l'anç:.t. csttí corrompendo o e::;pll'ito 1la 
orguoiza~·il.o llo ct•oaito a~trjcola. tmla coop{}
raçao, fa.zcodo a sr.lill:u•iedade lirni ~<J.da, como 
estabeleceu o mau collr.g:.~. no süu pt·vjccto. 

tos pelas c<Lixas economico.s ü-a.ncazas :1.-'l 
cai:::ms agricola:i . Lugo, a .ra.ülo não JWOccde. 

Dizia. eu, Sl·. Pr .. t!idonte. c:>tuda.ndu os 
cru·a.ctorí,;~ko.:~ d;t.s c!l.i xu.s coopera.tiv:t.s af!l'i
colM quo si~o clles 0:3 $Ogu intcd : (lomlo). «.\. 
so!irlttrietlttt.!O ; '' li/lllt;tção tot•J•itori:Ll ; a 
gratuLd.a.dc dtts funcçõ~~ a.dmüüstra,livn.s ; a. 
ü.Uscnc·.ia rlc C:t!Jiktl :mbscl'ipto... (N;'io ad· 
m i tt.e accõc~. ma.'! admit.to :~ llypo&hnca ~ 
Ert pCJ·gu:ttu :t V. Ex. cumu é que um e:~•a
lmlecímentu uu Cl'CJito tüiu o.d!Ui&Le i1 insti
tui t;ü.o de ;tccõc . .; e. :>im rlc hYIJothec :.~ ?) • .• 
(Omti Mírt !ead<~) ... 11 mcnot· g;u•anti~ da 
tl spnw. Ioil\.l ~ a iudívisil>ilidade do fundo do 

Rn.io.fh.ison não quer sinão a J•ospansauili
dade illimit1.1da, j:;t,(l t1. os uwrobros rle unHL 
ca.ixa de cror1ito 1tgr·icnla. sTw t01lo9 ::>osponsa
voi:;; por flUalQUOl' prtüniz() que ulht tonh:L, o 
cntra.l'iÍO, c:;.<LL u t11, li<!].)Ois r1o di v id i<l<t o c~L· 
pitia.l lh~ penl:t tMt:.1l, cum ~lfill i tlo rpu~ llw::; 
t,oca.r·, como iudolllnizu.~ã'-'· 

E' só solida.ri!!d~dc illimib,l.~. 

Ora., so!idal'iod:lúe illimir,a.d;• niio se coa 
tluna. com o om pt·us ti mo J!Ot' ltyp<Jther:r. 
porque tL ba .. 'iO uuic:L, !'eal (Lo crmlito pl:llit. 
l'looperativa. :tgt•ícola ~~ o c,.edito pess()u.l, a 
honorabHicla!lo do mcmbl'o empl'cstmlor; não 
á garantia. t•ea.l que ello vao dat· , a. caixa. (]o 

·credito cooperativo não ac:etüt:t. quantiu. l't'<),i 
p!Lra. cffcctuar Gll'l vr·esUmo. a.ccei t:J. a Jwnora.· 
bilida.do pn~soa l da ~;oul:: mMtb1•os, a dahi o 
principio dt~ solidu.1·icuu.de illimitada. 

O S1t. Tosw .. d.;t um a pu te . 
O SR. F EJ,ISIIELLO Fm:tnt::-Eu não contesto 

o que acaiJou de dií:<~r· (J nobre Deputado: s=Ji 
q ne o e:;pir-ito fr>ancoz os t:l corrompcncl'> o 
pla.ao de Raif<.elscn; est:~ se admittindo quo 
Caixt~a 110 Cr edi to 1\g1·icol u. emprestem por 
bypothecas. · 

Não c umn. n:)Vi!ladc, rua~ isto vac ta.ru
. bem sondo uma raxií.o para ua l"J•au~a não 
t se org:tnizar o Cl'etlíto tle coopor·n.ti v;J. ag-d
~ cola com lia.nto :iuccC':>:>.o como na Alt(lrattllha; 

O SR. Tm;TA-A l'ad í.o na Fl'an•;tl. ~~ out r a . 
õ porquo 11a Fran~·a tls Caixas f~conomk\s do 
Estado ~~IJsorvolf.l to:.l:t'!S as economi1\S, r1iio sô 
doS laV!'O.UOl'llS COlHO aS de outr:t~ c !:LS ,CS. g• 
1~ razão pot'{[lte n:L l~ra nca ns c.~i xa.sH.ail'ili~en 
não .tecrn potlid u l'uncdonar tão rcgula.t·
menta como em outro:; p:dzcs ._ 

O SR. FI!:LISRr.r.r.o Frtí·:rrn;-0 l'<Lrla.monto 
Franco:-: vowu llrlF~ lei nlJI'ig-ando ;1s c:tíxa.s 
oconomicas Jo JXtll a t!np(•Sitarcm na:> caix:J.~ 
agzicolas . 

E' a. lei de l~·.m. Lnw), tl l'a:Lilo n~iü pt·o
cMe. 

R.ospJ nrio o a.p:u·le t!o \'. E:.: . u·a:wmlo a. 
}ei YotatJa Uitimaruunte pclu I~ltt•hmwnto 
F!•anccz, IJIH•ígantlo a:-: t.laixa.:-: ecrmowicas do 
:pa.iz u. em[H'~QI.r á.:; caix;\s agrico!t~s . 

O Sn. Tosú_ -Esta. lei uii.t) }H'Ocluzí u a.imln, 
os seu!:l otfcitos,porquc ol!a t~ model'Uis.-;imu. . 

O Sn.. I•' ELJSIJE:LLu l!'ltFmF: - E~ta. il.'i 
.mu.n<Ía.n<lo H.)) c:tixas ec(Jnomtc<ts cmprcst:tl ' á5 
caixas agt•ícol~ts, é de 1899, tem uma viúa. de 

. cinco ao nos. esGá ~rmdo executada.. 
PodGria. mostra.1• até a. V. J~x. os con

irMtos, os modelos desses emprestimos fei-

l ... C;int~),tt». 

E i.s os ~ois principio8 qttc C(l.t'actorizam a. 
ca.ixa. agl'icola. Sei que a l<'~·anç;l cs~á. adul
tera ndo. 

Pe(:O liceoç:a. pari\ (ii7.m' u.o illust.t•c Depu
tado pela Ba.hia. (di.-igi·llflo-s~ ao Sy . Tosta) 
a razão por qua a Fr·u.n~n. quer não a solida.
l'ietüu.!e itlim it;td:~. mas :L solídar•iedt~ Ch» li
mitada. A Núw está. nt) Cudigo CivH 
l•"ra.ncaz. 

OCodigo Civil Fr<tncozfit>ma. exprcs.:~a.mcnto 
o seguinte principio quo .oii.1 sei si o nosso 
ou a;~ nossas leis pl'im:tm : e no.~r.e ponto peºo 
m:cl~\t'ecimentos ~ws jurísconsulto3 da C<l· 
m ar;L, 

O Oo<ligo Civil Frao t:cz rliz qua não so póde 
rnu..nter· uma corupctonci::~. ou instituição de 
cr·cdíto que não dê bcootic!o.s. quo não dê 
lucrvs, 

Ot•a, <1 caüa. <tgl'icol~ níio d:i lucros : não 
i em acçues subscl'J ptas ; nã.) úistribue di\'i
demlo:~. -

Logo. alguns jurisconsultos francezcs di.s
&t>.r<~l'n que a. !)rgani:ha(,)ão do credito ag\'\cola, 
segundo o plano car•n.e:t.nrtsJ,ico de Rattaisen 
é cont1·a. o Corligo Civil J?J•;Lncez. 

JJa.h i a. necessttlttdo rlo paiz om nã.o quorcr 
a r ulorma do Codigo C i vil Franccz, mas, sim, 
t·. retorma. do pt•ogralllma ••• 

E. v~m não me limita.I· i1 dizer, '!'U lerei, 
ptit'tJUC quawlo 1:...11o dest.~ tribuna o 'mto de 
al!sumpLos gt·aves, eu procuro me ap:uh·i· 
nh:u· nus lin·us. 

E:!t.<'\ aqui (~tHuucs~audo tt•a lio1·o\ ; e cha.mo 
;~ a.tr.cnt;-Lo especi:Lhllcm~ do nobre Deputado 
p:! la lkthia. par-a. us parCCCL'CS dos juriscoa· 
Slt l t\l:s fl' l\UCCZ<!:>. 

Uiz o c.~cl'iptol'. (U) : 
A' vi:;ta. úc .;ta.s dilficnhl.u.dcs dos tegisl·ulo

rcs ft•ancczL>:i, õ q uo o presidente do Clnb 
Agdcol•~ da P;u· i ~·-aventou a illéa d:t soli
dar·iedatle li111itwlo., qu" ~ mou hom·ado cvl
lcg;b ltdmítLiu no =:~cu ~ub;;tituti\'u, 

O SR. DAvtn CAM!'JS1'A.·--)·Ia.s si nós cst;,. 
mo~ legislando pt~ra. o c:tso . .• 

O SR. OuVElRA FwuEIRB:oo-Na. nossa lei, 
não. (AptWtes do s, .. Tosta.) . 
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0 SR. FBLISBELLO FftlmtE- As emendas 
aprcsovtadas na Cu.m:•ra l~ra.ncoza. o no Se
nado foram es\a.s. iguaes ao art. 3• do :;ub· 
stitutiv-o do V. Ex., que diz: <c:\. sociodade 
de Ccl pita.l varia v e!. .. 

O meu illllstre collega rolator do substitu. 
ti v o disso aqui: A re:~ponsabiliil:tdB dos so~ 
cios ... 

O funilo do ponsamonto é o mo;;mo. 
O SR. DAvm CA;~rPISTA-Slm, são o;; diveP· 

sos typos qnc so oncontr:un no pt•ojecto do 
no;so co !lega. Sr . Tosta.. 

o St'!.. FELlSBI;r.Lo FREIRE: - l~aço ;1 maior 
justiça. (O :S1·. Tos la d,i tm~ !!}Jortc.) 

Mas eu não edtou crit.ictmdo, csWit per
guntando o inqnil'inJu tlu~ jurisconsultos ela 
Ca.lllil.l'a. dos Deputados o seguinte: o legiS· 
Iador franccz foi obl'ig:ulo a disvirtuar o 
conomper o :plano em viste'\ \la disposição 
express:t do Codigo. Mas si na nus .. •a lei civil 
não ha. uma disposição como f'..Sta, que neces· 
~>idade nós temos de acompa.nh:~r o legisladui' 
francez âo prcfcrencia. ao legis lador u.llemão~ 

E' o que estou perguntando, apoutando, 
mostrando, que o substitutivo c:lo meu col
lcga. accei ta as icléas. 

O Sn. 0 Avm CA:~!PJSTA.-Quo é o projecto 
do Sr. Tosta. 

o Sr.. FEr"Ism:M,o FHJ·aKB-Mas lú. ltouvo 
uma. razão de 1!1aiol' va.!Ol'. 

O Sit. ToSTA- Aqui ha l'a.zão tambem. 
Da.rci a ta.z:i.o . 

Entra nus aiwla nito ·se encontra. o prin· 
cipio ela nssuciaç;ão c muito 1h~oos o prin· 
cipio tia. responsabilidade pesso.:tl solidaria. 
E' preciso não irmos muito lonl{e ; va.mos 
principiar, deventlo alguma cousa. ao espirito 
a t1•azu.do dos Ia vra.dores. 

codigo, para. enxerti~l' islo c1uc o meu illus- : 
t~e collega collocou DO:ittbstitntivo. (Aptirles.} · 
s~. ~or~m. a no.5sa..lci civil não te:n disposi-· 
ça.o Igual á !lo Cod1gv Franct:z, que necessi- · 
d1tdo ha. do seguir o ospirit.o f1·a.ncez, qne no 
terreno da. pru.tica. não provou bem 'f. 

Os Sns . D .... YlD CA}tPlSTA E ToSTA. dão · 
apn.rtcs. 

O SR. FEr.tsRF.Rr.o l?RF.IRE-Lamento, Sr_ . 
Presidente. não poder tUs~util• o a.ssumpto 
comrJ desnjava. mas como o honrado Depu· 
tado pela. Bah.i<\ llisse em apl\rte que expli· 
C<ll'ia. os motivos por que a.s~hn procedeu •.• 
(A pai"!::., .) 

.\.gora, Sr. Prcsillente, como não pollSO 
mais discutü·, porque o meu est<tdo de saude · 
é melindl'oso, pcç• licença; d. honr~da Com· 
missii.o dt~ Orça.mento, não pa.rn. c.x:tranhal', 
mas para sentir, que ella too!lo de estuclar . 
um as.~urnpto tão importante como est~, . · 
nãu reunisse tudo que desta. tribuna. 1bi aprc· 
sento1.llu sobl'e o assumpto. 

O SK. DA.VID CA:z.n•isTA.-Nãopodia fezel·o. · 
A ColUmissiio tinha. q 110 dal' pal'ecer sobre 
um prujeeto cu!lcl'etu i.lo SL'. llem·ique Bor
ges n Otlt!'OS, e este continha. umu. parto ro~ 
ia. ~i VI\ à CUUIJU.L'il. ti V <I., 

O Sa. FELlSIJELLO FREIRE- Eu tive a a.u· ·. 
dacia de ap~·e~cnt.ur um substitui.ivo na. ses· · 
são do5 de ou~nbro elo anno pas~ado. 

Naquclla. occasião tomei parte na questãO 
af!l'ieoJa l~va.ntada pelo honr~do Oepu\ado'e 
n.pre~5cntei um :sub:i&itutivo de credito agri- -~ 
f:ola. 

Parece-me quo a. i!lustrad::t Commissão 
não por dofercucia. ao substitutivo, mas po1· 
simples cumpl'imento d(l,~ proscripçõcs regi· 
men&u.cs, devia tor em •X>nsideração todos 
os subsiitutivus apresentados sobro o as· 
sumpto; mas assim não succcdnu . 

A 1. n5.o prohib13 que o.s lavradores a.de:.tn· 
tados o fu.çam. v;;.e m.mbem em auxilio üos O SR.. O,wm CA!>IPISTA.- Eu conheço o 
syndieos que n:'i.o <Iuerem compromoLWr a prl'jecto de V· E11:. • 
sua respJn~abilida.dc pcs:soal. o Sn. FELTSBr:r.to Fa•:un:- Is~. porém, 

O S~t. 1-'~::Ltsm:LT.o P:u:m~: - E11 pretiro, nã.o. é ex.tt·anilela •. ~· nàtJ poooodo conlinuar 
Sr .. Pr~idonw. sc;;uir u (p.:e a praüca me I a dtscnttr. ril·arc.•. a ~~~~<l q~e o mea ll:on- . . 
cnsma.. l"a.do c~llcga. o :St _ lo~u .. ..,~oba 01phcar. -~ 

"\ Frnnç<\ :linda não }Joade ot•gani:r,;u• 0 cro· as <!11\'!das que a.p1·esentet a Camara. • . sa 
dito a;.!ricol:\ p~la boa. cuu1m1·a~,;ã.o. n.t ~us ta.rdc ? mct_I {'-'>ta.do üo sauüe o permt~· 

,\ Allun:u.nha apresen&a. a seguinte esta.- tu·, voltarei :1. tribLtna.. 
t.istica : o movimenw começou em 184~ e em Tenho concluído. (Jluilo bem; muieo bem). 
ju~I~o- do. ~88~ ~~. ~~lle~na.ah.a. havia 9.28.2 Comparecem mais os Srs.Ra.ymundo Nory •. 
ca1xa~ ?e ~lel~lLO a..,llc~la. peLt cooperativa . Aurelio Amor·im, Pas.~os Mil•anda., Arthm• · 

A 1 rança. na.o tem nem 30. Lemo~. tndio du B1• u.zil, Ao&ouio Bastos, Be~ 
O SR. TosTA- A Allemunllo. p1•incipiou z(•rr·il Fon~enelle, Vil'gilio Brlgido, Thomd..z 

muit:J a.ntes da. Fr<\nça. . Ca.v:J.lci1L1ti, João Lope~. Esmm·aldino Ba.n· .. ·:. 
O espirito francez. em virtudo do seu co- deira, Epaminondas Grn.cindu,C•IStro Rebell'!, · -:}i 

digo, teve necesl:lidade de alterar o pro· Au"usto do Fraíta.s lrbmu Maoba.do, Bulhões '.<"~" 
gramma. a.llemão, pa,ra se coadunar com o Ma.~cia.J, Oscar GodÓy, Augusto d" Vascon~ : :;;~i . ' ,,·'' 
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ccllos. Erico Coelho, Crnvello Cav••Ico.~ti, 
Ribeil'o Junqtteit•a, Ft•;mcisco Dern:LI'dino, 
Antonio .7.1"::~t·ia.'l, La.mouniot• Gorlofrmlo, Sa
biDO B:\l'l'Oso, Cat'V;~IIw Ht•itto, .0/Cf~ario M:t
ctel, vV(mcesli1t) Jli':.Lt., .1osú Lobo, Hr~I·mcno
g·ild.o tle Mvl':~r.s , I! ; ~PII:t:t•tlo Ali l.onit~. Cost:L 
.Netto, Brmncli<l~o dn ~ouz:r., glisou f.frulhtwmo, 
Jnvonu.l MiHor, H:wbos:~ Lima, J:mws D::tl'(:~·. 
Alfredo Vu.roh~ n Ctttnpo;; C<Lr ticr. 

Deixa.m tlc comp;~reccr. c~om c:mS<t }Kttt,ic!
pada.. os f;1•;; •• Julio de 'tllf.'llo •. \_lencill' _üm
ruàrãus, Th omaz AcciolJ. Err:.;t:nw Tom·Inho, 
Anthero Botelho, Eo6:\S'. Htr·l.ws. C<trlo!l do 

· Nova.es, Utb:~no S:wtô!l, Luir. Dumingn~~. 
Rodrigues lrol'na.ndes,: Guedulh:~ Mom'U._'_i• 
Raymumlo Al'l,lmr, . Aniilio do A hrcu, J~ao 
Ga.yoso, Fl'anci&:o S<í., 1o;\o)ali0 Souzu., . P(n:etr tL 
Reis Trindn.tlc, Jo:;~ ·i\la,·cullirw, !li' I CIO Filho, 
Mo1·~ira Alves, Corrwlio d<L lo'onseca. Ra.y
mundo de M[t·an:da:: Joviniano de Cal'valho, 
Neiva., Leovegildo Filguoiras. I3nlc:ío VítwmL, 
Vcrcrnc <lo Abr(}u, Tuleotino dos Santos, 
Rdu~rdo Ra.mos: i\-farco!ino l\Iou1'n., Cor1·êa 
Du1íl'11, Bctizal'io d~; 8ouz::,, .firlza.rna.t, J~lio 

· Santos, C"rlos Tcixci~·a l!C';.r.ndão, FranCHlCO 
Veiga, 13ernarclo Monioir·o: A:>tolpho Lh~t1·a, 
Penido Filho, Bueno do PtLLVa, Leonel Filho, 
Henriquo Snllc$, Cu.rlos Ot._toni.. MoPeirn. 
d<L SHva. Jesumo CarJozo, JJonungues de 
Castro C<Jst:L Junim•, At•nnlplw Azevr..do, 
Foraando Prestes, Eioy Chu.,·os, Panlino 
Ca.l'los, AI\· aro de 0.tl'va!IIO, Azevedo . M<tJ'• 
<tues, Rodolpho il·liranda, AIJJ.lon Ba.pt1s~a e 
Angelo Pinhoiro. 

E sem ca.us·\ os Sr"s. Rogct•io (lo Mi1•anda, 
,los(l Euscl.lio, Cln•isth~no Cruz, Dins Vinil'~~. 
Foosemt e Silva., Pa.ul:~. o Silva, A!Jdon lVh
ln.ncz, Teixeira uo SJ., Alfúu:o;o Costa, Celso 
úe Souz<~., Pel'Oit'<L de Lyr;t, Malu.quías Oon· 
çalves, Estu.cio Coim1wa .• Pcc!t•o Pern:r,mhuc~, 
Elpirlio Figueiredo, Ai·thm• Oel;tr.ul~, lsuzobto 
de Anrlrado, Art•oxel lu.s Galvao, Prnto Dan· 
ttts, Rodrigues Lima. B?l'n:~:ruo Hor~a.. Mo· 
rcirn. Gomes, .Jo~ú Morljm•dnn, Galdmo Lu· 
l'()~o, Hero<lia. de Stt, Mello 'Mattos, Nel~on 
·de Vasconcel.los, Ab~!ardo de Me11o, Pcrmrí:l. 
Lima, Il(ml.'i.que Borgcfl, Vi.t•u.t.to Mat1cat•o
nbas Estevão Lobo, Josô Bonifacio, Ada.l· 
bsrt~ Forraz, Bcrno.rdes de lo'a.ria., Camitlo 
Soa.l'es Filho Calogera.s, Gí.t.leão Carv.:tlha.l, 
Bernardo de 'campos, Rebouças do Carvalho, 
. Francisco Malta., Sn;trcs dos S:tn tos, Victo
:rioo Monteit•o, Diogo Fortuna o Homem de 
Carvalho. 

O Sr. Pre-sidente- Continua. a. 2~ 
discUssão do pt•ojecto n. 184 A, do 1903, orga· 
nlzauüo o c l·cdlto agl'icola, com parecer c. 
i!ui.Jstitutivo da Commissão ela Ol'ça.mento. 

Está em <li scul!são o art. 1 o. · 

Tem a pab.vl•a o Sr. Da.vid Campista. 

o Sr•. David Can1pista diz que, 
relator do parecer em debate, col'l'e-lllc o do· 
vm· dedal' ilO nobre Doprtta.do que o precodcu 
na. tribuna. as r!xplicnt;õcs que sollicita. a. ro!i
pnitu do moea.nismo <losulJ;~ti'tutivo alJI'n sr•n · 
tu.d<> p(da. c.,mmiss;lo do Ot·camento. 

Sabe qnn o assumpto tlc <tuc vao traJ:~r 
pouco inr.ere.g~a a. nm:J. ho:~ parte ~o publico 
tiesta. Capital. a.vitlo do commoçoes fvrte!l, 
absorventes; rnas, p01· outro lado, como justa 
compcnsstçii.o. a. N~tção qno tra.baUtt.l, que no 
sl!u l;Llm t<~r <.I c todo dia. não se cansa. <lo ns
pol'u.r a!gumsl cousa em scn favor , cct•t:o. 
essa irà pt•ocUNl.r nos échos da nossa. tribun~~ 
p:.r.ta.vru.s de confodo e de csperanon,. 

Apptau1e a. teo~<tt.iva da Com~nís~fio de 
Ol'ça.mento. crystallza.da no sulístHu t1vo do 
projecto, embo1•a. não so trate eV'tdentomente 
de umu. olJl'tt pe1•feita, vin:lo ella. par fim • 
desempenhar-se do um trabn.lbo ~pnra.tln. 
pm· mui tu!'!, nomea.clamente o Sl'. Pr..sidento 
da Republica. que, em sua. ultimu. men!'ta.geme 
indica ao estudo do Podet• Legislativo a. orga., 
nizaçã:o do ct>edi.to roal. 

J<J:>ta feliz harmonia de vistas em assumpto 
(llle reputo de primordial impot•tancia, a.ppa· 
l'OOO!l, port1mtu, depqi.s de muito reflectida, 
por quem tem <t maior responsabilidade na. 
vida politica da. nll.Ção. 

ReciJohece-se geralmentG a. necessidade da. 
Ol'aanizar.ã.o de creditos que deem :i. la ,•omoa. 
111~ ülemênto ossoncial :1 sua vida. e <t deieB<L 
do~ seus int~resses. Ma.s si ha. accm•do qua.si 
una.nime no reconhecimento dessn-s nooessi
d~des, as divergencias surgem quando sn · 
tl·a.ta. de da.r corpo ci. idén, tornando-a cffn
ctiva.. 

J~' assim que o nobre Dc.Puta.do por Ser
gipe entende que o projecto se ba.sea no cr~· 
t.IHo hypothecario. Alíá.s, o oradol' já ~a.b!a. 
quo não deveria o sub.stituti.vo da CommlSSê:tO 
de Orcamcnto conftmdir cousa.s diveraa.a, isto 
é, o credito agricola com o credito real, nas 
suas m odalidades, maximé ·a creJíto llypo-
f,hccal'ÍO. . 
~ a prova. de que a Commissão d~ Orç·a.

mento conhecia as differcntes douit·1nae a. 
l'eSJ(Gito, é que ella. prdviamente já iJ.g dis
CUt!Pa no pa.1•acer que elaborou. 

Além dis.-;n, ha na opinião contraria. uma. 
logica visivelmen~e doifeituosa. AS classlfl
ca.~;ões scientif1cas dependem do critorio. du 
classificador. Assim, em m~.~oteria <le cl'edzto, 
quando tratamos de o classificar, podemos 
partir de um criterio, ou a garantia. quo 
sirva de base â operação, ou o destino do 
ca.pital ornprGsta.do. No primeiro ca;;o essa. 
ga.ra.ntin póde ser um movei, um immovel ou 
as condiçilos pôSsoa.es do devedor, e· Bntão o 
ct•edito será. rooYel, 1mmovel ou hypothe· 
c:1rio, mas ambos rea.es, ou :pessoaL No se· 
gundo caso~ com o dest~no que vac te1' o do 
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capital emprestado, que bem póde. SSl' 

industrial, agricola ou commercia.l, o cre
dito semi igualmente industt•ial, agricola. ou 
commercial. 

Quanto á praiicn,, lembrou o nobre Dcpu
ta.do 1101' Sergipe quo :;i o credito hypotlle
ca.rio não serve para. as operações do credito 
agl'ieola, é porque promove a. obtenção de 
capita.es, llestinados a augment<~.r o va.lo1• de 
C<~pitaes fixos, ao passo qne a agricultm•tt, 
em regi' a, precisa de capitacs circulantes. 

Pcnst~ o orador qne a. doutrina não é eor
rocta.. 

Na a.grlcultur:t, como em qualquer outra 
industria, pondera Durand, o credito. soh 
qmLlqum· de suas fõrmas, pódo ser util ou 
não. Snrá. vantu.joso si tiYer umn. appli
caçiio pl'oductiva; prejudicial, em caso con
tl'n.,·io. 

Tudo depende do emprego qu~ dollo so 
1izm•. 

uma. opm·nçfiO de credito prouuz a lleslo
cação do capital e esta se podeni. obter 
vantajosamente com a. ga.ra.ntia. do ct'llrlit.o 
movei ou com o do credito immov;Jl ou com 
a das condições passoaes do dovedo1•. 

Assim, a. ulterior applicaç._1.o do capital 
empJ•csta.rlo nad:L tem quo vm· com a natu
rcz;L da. gara ntiiL. 

E não é isto uma. simples doutrina. quo o 
orador estâ. expendendo: ~~ o facto. 

Soc~·orre-se da. O}linião tle D ue;~ml, a.utul'i · 
íl<~clc na ma teria, quando so refere :1. Sui::;s;L, 
pa.r:t:tccen tua,r a improccdcncia. da afH1•mação 
de l:l. Ex. de que nas nações mais a.dcan· 
tad.as o credito hypotheca.rio rara.monto temi 
cnnstituido o credHo a.gricola. 

Sabe a. Cama.ra. qu~ uma. condiclio essencial 
de Cl'Cdito vem o ser o valor das garantias 
ollúecidas e a segurança. do capital cmpre~· 
tado. 

B' ncçü.o elementar do economia poli· 
ti~Ja.. 

Si o agricultor, em regra, não obtem 
dos bancos e dos capitalistas, o credito pes
soal, é porque elles procuram somp1·e ver na 
opora,ção a sua segurança o o valor da 
g<tra.ntia que lhes é dada.. E foi esta cil'· 
cumstancia, a. natureza. deste phenomeno,qua 
dete1•minou o cooperatismo nesta. ma,teria. 

Mas du.hi não se dove concluir quo o agri
cultOl' dova. ficar privado das vantagens do 
cr•edito pessoal, tanto assim que ha. os l'e
cursos á mutualidade e para. a solidarie· 
dadc . 

Encorporando o substitutivo do Sr. Tosta 
au seu projecto de credito agrícola, o que <L 
Commissão fez foi estabeler.or p:trn. a la
vour:t tudas as modalida,Ies possiveis do 
credito. 

Este ú o verdadeiro systema. do pro
jecto. 

Do p1:9jccto rcst~lta a sc::ruinto concop,ão : 
fedcra.çao do crcd1to c augmcnto das orara.n· ·· 
tins dos titulo;; . "' · · 

O nobt•o Deputado rercl'iu-sa a.inda como . . 
argumant[) d·(~ ordem pratica. á historiao do • 
nossa::. tentativas dn credito hypothu~ario,·: 
mostrando quo o projecto nã.n cl'ca. novidade ; 
na matet•it~.. 1 

Porfeitamento; o orador confessa que ·· 
assim é, .mesmo _porque ha typos economicoiL 
ftxos, c o credito hypothecario sempre foi o 
mesmo em tocla p:ll'te e om todo tempo •. 
Bt\seado na hypotlteca dos immoveis rura.es, 
a sob1·e·mwga. de gat'ttntias quo possa.m tot• as. 
lottr·as Cl q~e varia., o no c:.tso, a. ga.ra.ntta, 
da. União é que:;tií.1> á. parte. 

o que não ú jm;to e diz~l' qtzc a exporiencia. 
feita DI) Impcrio seja desfavomvel á ten,ta.
tiva que se Vl.\0 fazer ; lH'imlliro porque a 
ot•ga,niz:tç?ío bancaria. ]H·ojcctatl.a nunca foi 
adopt<tdt~ dura.nw o Impol'io, scgt~nuo purque 
os ha.ncos de crerli to real tlcst;l Capital, de 
S. Pa.ulo, de :Mina! c Pel'n<Llllbuco attesta.m 
~1 smL historia., que o orador W, ou fracassa
ram por se trwcm desviado de suas lhncçõus 
ou ahi ostao, rm.Jist.indo o prestLUdo bons 
auxili os ã. la vouru.. 

A expcrioncia desses bancos, rigorvsa.· 
mente. não é contt•aria. â. ot·ganiza~.ão idé:l.da 
p::la. Commiss5.o, e em seu favor o orador. 
cita. a. opiniã.o 1lo actual sr. Presidente da. . 
ltepuhlic·t,tlaJo. 11uando Ministro da Fazenda. 
em seu relatorlo annunl. 

gm favo;- dt\ ft!doru.ção do credito agricola. 
que o proj~cto tem em vist:L promover, o 
orador cita. ainrh~ a. OL' g<\nização do Banco 
Centra,l do i\fexico e a. orgauiza.ção do Bít.DCO 
Territorial Russo, o:-;ta., qne em su~ linhas · 
gera.es é a mesma do projecto da Commissão. 

Nõ1 pa.rte relativa. ás cooperativas, diSse o , 
nobre Deputado que o typo a ser adoptado; 
deveria. ::ser o Ru.Hfeisen. O Ol'a.dor demonstra. _; 
que a prcoccupa.ção da Gommissão nã.o foi . 
adoptat• um typo, sinão legisln.r liberalruenta : 
sobre a organização dm;s:ts associações. · .. 

Referindo-se ao rotrahimonto visível' doe 
capit<ws, o Ol'atlot' dá as razões por qus a . 
Commissão ttttondo no pt'ojecto á necessidade . 
do f<tcilitar os descontos dos w aJ'rants . 

Acredita o orador quo, si a Camara adaptar,_,; 
o projccto substitutivo 1p1e teve a hon~a. de , 
relatar, si não der a melhor solução á ques": · 
tão economica, dará pelo menos uma prova · 
de· sou patriotismo, amparando com elle a_ 
riq_ucza. nacional, que desf<.~.llecc, e p~esta.ndo ,:; 
um ruievu.nte serviço ao paiz. (Mu~to benq; 
muito bem O orador d muito comprimentado.) j . ( 

o ~.... Presidente-Continúa. a. 
2~ discussão do p1·ojccto n. 184 A, do 1903, ·; 
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organizando o credito agricola, cem parece!' 
e snbstitutil•o <Ja. Commissâo de Ol'çameoto. 

E_st;t om di:scussão o a.rt. l". 

meu to por entender que nós não precisa.mos 
dB c t·c,mu hypol hecario: :t · . ({Uestiio eco· 
nomica, a. questão agricoh~ de vem sm' t•csol-

O S1•. •ros t.u,-Poço a palavra. . 
Yida.s }JUlU CI'Cí.li t•' pc:-SOéLI. 

O St•. Presidente-Tem <J.. palavra. 
, · nob\'G De.Plltado. 

F1LIIa-se gamlrncu &c. Sr. Prr.sirlente- o o 
nobre DBputado de~cnvolveu l>rilhan 1eroonte 
este ponto- fa.lla-so gop;:~,tmento am credito 
il.lllustl'iltl, em credito commercial, om cr:o
dito agi'Ícola.. 

O ~1·. To~ ta. (')-St·. Pr<•sidenLc, eu 
nwJ. tencionav:r... 1wm t.ezwiono, 1azt.'l' um dis
cui'StJ sobre o l)J'Ujl'ciU. úiscut ir ~ m<r..tcria., 
tãu profh:icntc, ~dlhiiil Lu c patrioticamente 
desonvulvicl<r.. pelo homa.do relator da Com-

', . ~íssão de .Orça meu to. 

Est;,s o:<prq!:'SÕ<'S n5.o siTo sciontill(:as, não 
são \'CJI•rlad,,ira:1 . n:io cs tãu àn, ac<:ord,, 1nesmo 
com o.s pdncipios ocooomico:,:. (, lpoiados.) 

O cro:rlitu é um só. O cJ•cdit<J é o poder de 
ollt:H' dinheiro parn as upel'açõe3; si u clinhei
r•o c ob&irlo pa.ra. r.ran.-;acçüu::: commm·ci<ws. 
ellc é cornmcrcia.l; si 6 o)1tido para ~l'aus
acçõos industria~s. ~ · intlu:5Ll'iu.l ; ~i pu.t·a ope
raçõu~ agl'iculas é ag-l'icoln. (.lpoiados . } 

. . · NilO posso, )JOJ'êm. deixar de dízc1· alga· 
~·,~·.mas pa.ln.vra.s em rapida l'ospust.a ao nob1·o 
;,:' ·Deputado pelo Esta.dv do Se.rgipo, }JOJ'qno 

qua.ndo S. l<!.:c occmpou u. tt•ibunn. Live •~ 
· .·honra de úa.J• a lgnos a.pa.rt<:s . 
·., Devo, Sr. Pl•t:.~id crltn, no m<lu a.mor :i agri
.. cu!tur•a., no meu fanatislllo palas assocüt,·õGs 
. ngricolM, corno alguns di zcn1 ( purq uo a t.é já 
. mo ~hamt~mpor alli de fmmticodc lavoura ... 

O Sn, DA-vm C AliiÍ'lllTA-E' um a.ltu tif.ulo 
de gloriO.}J~J.l·<.~ V. Ex. (1!poiarlos.} 

O Sit. TOS'l'A-•.• pci<L tenn.t~it.la.dc com 
·quo me -venho lm.tendo ern liwor da. agricul
tura) devo, Sr. Presiilento, no meu patl'io
tismo, dirigirP.mboms c upplatJilC1S á Ca.mar1. 
dos Depu r.ados por iniciar t à1> patl'iotic:tmen te 

· acus t rabalhos na pr esente sussãó, t tata.ndu 
· do assumpto magno, o. questão cconomic:~, a 
·questão da lavoura. 

Sinto-me jubiloso c. como cu, "t<~mbelt' r>e 
devem se.nt.ir Jubilosos todos os collega.s ci ue 

. defendem a santa causa. da. la.vonra , por ver• 
que ellu.já não ~ um:.L mendiga a.ndrnjosa flUO 
vom ao Parlamento Brazilciro parlír uma 
esmola e que apcna:. encontra. olnu.t•es picdo
·sos, rnis~ricordiosos de alguns r epreBentan-

. tes da Nação, nõo; si ella nãt> vem como 

. ra.inba, cobel'ta de brilh.lntc.':J e a dornos, já 
vem decentemenl .. e, pat;~ ser aqui fQstcja.d;t 
peJos r epresentantes da Nn.ção como umtt da.s 
factoras do nos~o progre~so, do. nossa civili
sação. (Jf uito (J'Jm.) 

Sr. Prosidoato. não é sómenta no Parla
mento que a agricultura.. lmtzilcira. já é tr<t· 
tada. COl~_considera.çã.o c J'(•Speito, mas nas 

-altas regJOes omcw.es, tn..mbem; o P oder Ex
ecutivo, · o úl\effl da Nar.ão, .i á. con.:~igna na 
sua m ensagem, palavras de a.ním:tção, Jlala-

. -vras de conforto, palavrls de am:Hio á gmn· 
de cla.s9e dos agricultores 'ora.ziloil'os . 
. Sr. I'lresidente, o nobre Deputado por Sel'
gipB combateu o pl'ojecto substitutivo a.pre· 
sentado peJa honrada Commissão de Orça-

(•) E~te t'li~curfo 11Uo flli i·ôvi~to pelo oraclor. 

Mas. o credito ta .. nto l)ódc ~OI' J'nno.iado na. 
gara.nt,i;~ do in111wvc!, eomo n:~. dos ft•uctos 
ou, <d ncla, gar.;ntiú.u lJCla prvbl<la<J.o pussua.l. 
( A zw·:ado:> • ) 

Si na Jo'rança so tem tratado especialmente 
da organização df} CtCilito !JCSSO<~l ê porq uG 
lá. os pequeuos }Jl'Opr•icta.l'ÜIS, os pc. ~uonos 
la.vra(lore:>, os fe;·mict.• , os rendeiros, pol' 
<~.l;SÍIU dizer, pl'ecisam de outl't\S ga.ra.u r .. ias 
pata obter os rncurso:;, os cnpita.es p\\l'a os 
sous est u.baleoimentos r uracs. 

Sr . Presidc.>nT,o, o nubrc Deputado por Mi
nas 1li:>se, e dil:;SB muito hem, que uão tinha. 
v in•lo trazer uma. i.nno v:tção, porque o ,~ rc
dHo byp 1thecario exist~ desde tempo:i im
memm•iMJS. Mas, em tot.lo o caso, o Jl.r . .>.iecto . 
do nobre Deput<Ldo trít7 .. uma innovação bano· 
fic:t J)tlrú. a l:w orm.t. do pai~. estabelecendo 
um banco cxcl1:sivnmentn a.grjcola, banco 
que não será. comrnercicd tm inclustrial, mas 
t ii.o ~ómente agricol;, .. 
Temu~ tido, é vllrdatln, imrtituições de crc

'litu agricol<J., ca.eteira.s agricolas, lmncos de 
credito ro~l; mas estes llancu~ tccnl-::!o des
via.Lio e:speci.almeuta para. tt'a.osa.cçues com
mcrciaes (apoiados), não tend.o a l<LYoura sirlo 
contemplada devida.m(}ntc. 

Com o actua l projecto tal se não dará, por
que o banco é eilp2cialmonte agricola. I!.: esta 
é a tendencia., não só do Poder LAgislativo. 
manifestada pela honrada. Comm:ssã.o ele 
Or9a.rnento, como é aind:~ a que so observa 
nos Est<tdos. 

No da. B<\hia, por exemplo, que eu tenho ~• 
bonra de representar oc~ta Casa., uma lei de · 
HI[J2 au torizou a. orga.aiza.çfio de um banco 
puramente agricoli.r... Estttloi contém ar·tigos 
como este: «o ba.nco t:~ó putlerá tra.osigir coJ!l 
os p1•oússionaes agricolasl'>; IJaragr·apbo uoico 
(bastu.nte significativo}: «podoní transigir 
tambcm com syndicatos ngJ•ícvla~. coopera
tivas e caix:ts do crt~dito a;;ríMJa~. 

l~sta é a idéa. capital. qu3 vac, por nssim 
dizer, surgindo no horizont!'l do nosso p~z e 
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quo se ha. de impor necessariamcnfd, ntío ~ó 
aos podons publicos como ás class(;s prudtt
ct.oras. 

a cssonci::t d3. iustituicão Rai.fl<mn; po1•que, 
comq nn.oto O!! :wsaciados. para obsct•vat•om 
a lei, n;L Alicm:wh ;~. n<L Hi..ll:dco. ou em 
l ' . l " O rwbro Depu f adu pelo Estado de Sct·giJ::c 

criticou a scgumla pat·t~J do pro.iccto :>Ub;>Li
tutivo IJUO cuntúm. alüi.s, as i<l!~a.s consi
gnadas em um projecto tl~:: coopct·ativa:;, que 
áp!'csentoi o aooo pas:\ado á con i>idcra.ção da. 
Cu.mM·a, criticou u pt•ojccto por nã.o o:;ta.hn
leccr o t~·po t'Xclu:;i v o tia~ c:~oiX<t :-l R(rifli.wJn, 
que tiveram o seu inicio na grancle patria. do 
Bismark, rlo Guilhormo II. um rios pro
toctot•es insign<-'s. nas regiões offlciacs do 
mundo, da agricultm•a do son ~·ai7.. 

Isto não é oxacto: o project.o de coopoz'll.· 
t.ivns, quo aprcsunt!li, tz·:Lta d;L oJ•ga.uiz:J.cã.o 

.Jpgal das ceO!JCra:tivas de crcdi tu ele torlu o 
genero. 

Quem quizor ol'.!.,"anizlll' uma. coopcPativil 
ilc crcdi to, ou do typo llaiff'asca on tle Ullf·l't) 
qu~Jquet· typu quo imagiuM'; (jllCm quizer· 
organizar um~ socictlade cuopm•ativtL d .l c\uO ·· 
sumo ou de proJuc;;ito, cucont.ra.t•::i no pro
jecto apresentado as ~:u•:1nti:ts nccc,stLl'i;Ls, 
as g;\rantias lcgaos para. org:tniz:tl-u. e 1hz :1-a 
funcoion:tr. 

Estou Je accordo t:om r) nobre Doput:L<lo 
de Se•·glpe ne.qtn ponto, lsto !~ . que 0 typo 
que melhor convem ao nos.< o paiz i\ o Uaif
fasen, porque usso typo propor•ciona aos 
a.ssocíat!os recnr:-: t>s, ca.pit~ws tle oxploea.çãu, 
pat•a as sua..~ cnlt.uras, sem quo H!{ tl.~~oci :~
d o.i entrem mesmo com capital, porque a 
rcsponsu.biJid;tdc pc~soal, soliúaria., limii.u.d:t 
do todos os associados é ba.stn.nto pu.1•a. le
vantar um empre:>timo modesto ou em um 
banco ou um amu. associação ou mo.smo do 
um capitn~ista, ]Ja.ra ser di,;trilHJldo, com 
M convcoi~ntns :.::•n·antia~ en t1•e os a.ssocil1· 
do~ e estos podcrom cntr·cgar-so :i cultura. 

MM. c~ta Inissão de pt·cfcrü•, n:t pr•atica ,' 
a .cai~a RaiíJ,:.~en ou ouka. qua.lqur.r nã o é 
m1sssa.o do logisln.dur, é, sim. mis ,iíu tios 
})rop3gandhta.s, do.:S O!'gauizt\doros das cai
xas de creditas. 

•rança, llo3.~Jgnem, su lSc:rcwmn uma. pequena 
ncçào on quot;\, t.ot!;~vi<t o quo g•u·n.nte as 
opel'iL~:õe::; feitas pcln. C;liXíl. ú a rcspons:t.bili· 
Lhtcl c pe!isoal c liulit<td;\ dos socios. 

St• . Presidonte, o nobl'O Dcputtt.do disse no 
seu úiscur.•o q nc ntt Fra.nça. a.s c:üxa.s R•ti.r: f . 
(cscn n;:'' so orgn.ni;;at•<tm justamente 110r 
eoita. r·azao. 

Eu ~.ontestci rm _?PM'ta, c agora venho, 
rnsu mula mcm te expllca.l-u. 

Perc1ne ú que na I?t•ancJ. us •!aixas 'aoinf· 
f'eu .n não :so do.-cnvolvoram 'I 

:l·:m nm;t ubra., ho,jo eht:;::l:c:t, sobro credito 
:tgl'il'ola, quo está ::cr.dtt manusca!h~ por 
tu1tus aqucl lc:s que se inte.re.;~ã.o })!!lo credito 
ngricub . cncumr~~·SC a. ru.ziio ue modo clal'O 
o incont.eshvnl. 

E' p01·quo n<L Fr;Lnç:~ as ca.ixa.s cconomicas 
a exemplo do que su cccdc om no,so pa.iz, 
n:\o se limit:Lm a t:Cl' o rep11sitorio das eco
tlomin,g das dr~~es (ll)pnlat•es ; l:tzcm mais, 
a.ppJtc:LJn exdusi m:nontc e1;1tas ccooomiall :~s 
de,;pn~as public;t:,; ; · d•J modo que uão se <lã 
como na. It<tlia, n:L Allcmanhu. n outt•os 
p:1i:ws. o facto <lc entraram as economias 
popcdil.r·e.> p<.~: ·J. as caixas oeonomíca.s, e da.hi 
8<Lll irem outra. vez p:.tra. circular em fa.vor 
d:L illtl.Lm~L'iu., Llv COI!liUOI.'eio c da a.gricul
tur:.l., 

E. como um regr n. 01:1 jul'os que a.s caixas 
oconomicu.s paga.m aos depvsttanLes na lo'rança 
são su poriOI'C$ :~os. q tto ellos podem perce- · 
het• em outras tru.n:mcc:õos, pre,lhrem t•eco· 
lhor suas eGooomias a. estas caixas, a. cv:n~ ; ,
col't'CI' p;u·a. as c:dxas Raiffescn. ·;, 

M<•.s este ob~ta.culu mesmo está. sendo re· ·. : 
movhlo, porque já se vomtl umr•. lei refor
mando em Plll'ic as caixas ccooomicas. 

Sr. PresüJontc, eu tli;;sc. ao comccar, que 
nãu pretendia. discul.il' u. matcría, nem a 
estou discutiutlo ; u~Luu <lPBtttiS fazendo li
geiras a.pl"ccia~·ües. 

O projcctu ctJnsigna. di.~p•1siçõcs que podem 
~~r·_oxtunina.la.s por ustes quo então so <leci
du•a.o conforme as ten•leucias l\os a (Tricul
tores, conforme a opinião que csti~r 1o t·
maúa no nuclco du pupul;\çã.o. ontlc se tra.to.r 
de orga.niza.r uma. caixa de Cl'etli to. 
· St·. Presidente, niio tenho, pol'tanto, quo 
~nt~ar em longo desenvol vi111ento, p:Lra 
JUSt.tftca.r a segunda parto do projucto, que 
nlng~•cm contestou, nem mesmo o nobt'e 
Deputado por Sergípe. 

l:) . Ex. apenas uotou que, organizando-se 
um~ dest"s caixas, com uma. quota., uma 
acçao, confot•mo SchU.tz exigiu na Alleroanha, 
como eom)?etidor, advorsario, inimigo mes
mo do R'nlfasen, isto nã.o a.ltera em mt.<la. 

Roscrvo-nw pn.t'il. 3, a~ uiscuss.,o, em quo 
so púde am plamente d~sonvolvor '" mataria; 
podcl'Ol, cn Lii.o, a.pJ•esentar as minhas idéas 
sobre <Lo> cooperativa..<;. o sob r•c o modo sobre 
(JIJO deve sct· cnc:tr a<.In o pJ·ohlema. ecooo'mico 
e a.gricola de nosso pa.ir.. 

Diroi com 1.oda. t'ra.nquoz::~. , com toda a. 
iscocão do espíri to, com tocla a. Je;\ldn<lB, o 
que penso, porquo ou cntoodo quo a ex· 
pressão de Tayllcr;~,nd, qne a p:~lavr:Jo que foi 
du.da n..o homem pu.ra occult:Ll' o poosamBnto 
tom alguma signitica.ção na diplomacia e na. 
politic~, deve ia limino ser rogeitilda quando 
se tra ta de questõo.> oconomicas e agrícolas. 

No 'lnba.tc actual devemos dizer a. verdade 
intetra, nua. c crua. dc~u.gra.dc a quom dcs -
a.gr:1.da.r, <1.inda mesmo aos :J.gricnltoro3, por· 
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. que c.-:ta.mos ~tqui dnf<m!lundl'l a sanLa causa 
da propria. n.f;ricmlt.IU'a. n a. fr·au<lU!lZ.ét c~ um 
dever lrnput'ioso ((uando so tt'<Lta dr! 1ml 1rar a 
1n.voura. o lmpollil' a. r<movaç?io dos mal35 
quo atum aflligidr). 

Feitas ost.as obsürvacõu~. wnto-mn, cnrto 
uo quo u. Ct!.m:.Lrlt pa1·ncr} · PSGar ancios;t a, 
quanto antes, ü~Wl' o projt!cto seg11ir ostra
mites regimontaes, p:n' a sm· ~ubmnttido a.o 

· estudo rlo Sonadu e subir <L c;tLucdi.c, tlu Ulwlc 
do Estado. ( MHito bam ; mu.i[o ú·Jin. O vnulo1· 
O C01ltpl"ÍmlJ'ri!CUJv .) 

Nin,rruom mais pcdiod:.J ;-, pali.n-Tn., é on~ 
cerrado em 2~ discu.-;são o é:U'~. I·· o stwr.tl!'l· 
sivt\mcntc~ os dt~m<.~.i~ artigos ti{, projtlcto 
n. 18·1 A, d'J !!:103, fic<~.ndo tLdü~d•~ •~ vo
ta,ção. 

ti"~ ~r. ]::''residente- Não ha.vcmlo 
nada ma.ís a. tra.t:.tr, dc:o:~i:;no pa1·u. segunda.· 
feira, 6 do cort·cn te, <.L ::.egniu Lu ordem do 
dia: 

Votação do p 1·ojecl;o n. 2 Hi, de 1!!08. coucc· 
(lendo as vant <~guus . ia gra.tiflcaçfio ad.Licio
nal de 20 °/o soiwe seus voncimontos <~todos 
os mestres c contl'a.-wcskcs dos 1\rscnacs (le 
Marinlm ua.Rcpuulict~. qiiO cont:.Ll'Olll ma.is rte 
20 annos da l:lcrv i1~o. cum Jliii'ecol' contra.rio 
da Commü;s:i.o de Orçamento (l" uiseus:oão) ; 

Votac.1-o do pt•ojccto n. 217 A. de HJ03, 
supprlmindo o loga.r fle 1mLtico de p!Ht.t•ma
cia da. HoBllC!i<.Wia. üa Hha das Flot·os, com 
parecer oontrt:l.I'io da. Cummíssão de Ül'ça
mento (la díscuS.'lfi.o); 

Votaçõ.o !lo JH'o,jo~to n. 1.8-í A, üe HJ0:1, Ol'· 
ga.niza.ndo o crccli to aglicoln., com p;u·ecor e 

substi tn!.ivo du. Commissão de Orçamento 
(2" dbeus~5.o) ; · 

Discussão nnica tio pmj~cio n.l4 A, de 1904, 
com pa.J•eccr sobre a emenda. apt•escnta,da. 
na discuo;.>ã(J tmica. <.lo pra,jocto n. 14, deste 
~Lnoo, qno autoriza o Governo (1, conceder 
um anno do liccnt:a, com todos os vcnci
mootr)S, ao úcscmba.t·gallor Antonio Joaquim 
Rod1·iguos ; 

2a dlsc.JH:sãu do pro,i )Cto n • 27, de 1904, 
autorizando o l:'O<l~r Executivo a. a.briL' ao 
i\olinistcrio da. l?;lZ!:nda. o credito extra.Mui:
na.rio de fH:755$l70, em cxecul}ão du. seu-·· 
tonç:L pass;lda. em ,j11lgado em fa.vor de José 
Forrci1•a. dos S:.~.ntos ; 

2" tliscussão do projccto n. 28, de 1904, 
;1tLtor~zanr1o o Poder Executivo a. coocedor 
ao Vt'. Manoel I.~ n<~.cio Cu.rvulho do M~n
donçc., .Íi!ÍZ seccion;Ll do Pa.r<tnú., licença pelo 
p t·<•.zo ele oito mczcs, com ordenado ; 

2a úbcussiio do 1wqjnctn n. 29, do 1904, a.n· 
tOt•iztm .. Lo o Poder· Exccuti vo n. abl'Ü' ao Mi· 
nisl.eriu dr4 Faz~nda o ct·edito extrnorilino.ri:J 
úc 6:0.20.", em e:wcuçü.o do aeateuça passada. 
em ,j[llgado em Dwor de Eduardo Martins 
& Comp. ; 

~J,'l d íscus~ão do projecto n. 22, de I 904, au
to1·izando o Poder Executivo u. abrir ao Mi
ni~l;c:ll'itJ da Justiça. e Negocias Interiores, o 
l'll'edito extraordinario de 58:88G$639, em 
exe~uçã.o d;~ sentença. pa.s~a.rla. em julgad~, 
ern 1'..t vor Jo mu.jor da brigada. policial LUIZ 
do Coaóa. :\zuved.u. 

Levanta-se a. scssã.o.~ á.s 2 hot•as o 30 ml
nutos 1h ta.rrte. 

~_wa SJo:SSlO li::;\l G DE .lUi'\HO DE i()O.'t. 

Ao mcio·dia. proccllc-so á chamn.dt\ a quo Aln•ou, Alvo.; Barbosa., RodL'jgues Limn., Pa.
rcsponuem o::; S1·s. P<ntb Guíma.rãr,s. Oliveil'<t ranhos Mont~nugro, Rodrigues 8aldanhu., 
Fi"uciredo, Alencar Guinmrii:1:-l, Wa.ndorlny Bct'll<.l.I'llo Horta., Mello Mattos, Erico Coelho, 

. dé"Mendonça, .roaquim Pircd, Stt Pcix.oto, .7oao Baptista., JJelba.rio 1lc Sou~a., Oahão 
Aurelio Amorim, Hosn.nnah de Oliveira, Dia.:; Haptista., Abelal·tlo do Mello, Julio Santos, 
Vieira, Frederico Borges, J<;dnarda Stnda,:•t, Henrique Bnrgns, Cl'UVello Ca.valca.nii, Cat·· 
Sergio Sa.boya, Eloy ile Souza, '\Valfredo los Teixcir;~ Ht·~tndão, Viria.to Mascarenhas, 
Leal, Abllorr Mitancz, Izidro Leite, Bricio D<wid Campista, Cn:rnoiro de Rezende, João 
Filho, Pedi'O Perna.muuco, An~elo Neto, Luiz Al vcs, Antonio · Za.cal'ias. Ca.rvalbo 
Epaminon.da.s Gracindo, Rotlrigues Dorin., Britto, Manoel Full!encio, Olyntho Ribeiro, 
Fclix Guspa.r, Gar·citt Pirus, Vergno !le Linclolpho Cae~í~no, Wence.~láo Braz, Mo-
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rcira dn. :->ilva.. Francisco Romeiro, Valoi!) 
du Ca.s~ro, Fm·reira. Braga, Leite de Souza, 
Aqui no Ríbeh·o, Candido de A hrr.u. CaJ•los 
Ca.valca.nt.i, Paula Ramm;, finares do11 Sn.nt.us, 
Germano Ha..;sloclwr o Ca.ssia.no do Nasci
men~o . 

A lJro-sc a sessão. 
E' lida o sem debate a.pprovnd~t a. act:.t da. 

sc5sã.o auteccuent.c. 
Passa~sc ao o:~:pcdicnto. 

O Sr. ~u.ndel"ley de 1\lfen
donea. (."JO secrelu.rio, s!n-llindo ele Jo) 
procellc á. leitu1·a. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olticio : 
Do Sr . l o Scct·otal'io do Senado 1 de ~ do 

correato, communicando que o St•. Presi
ilente da.RepubHca.,nm 3 do maio ultimo.~anc~ 
cionou a R.o>;olugã.o do Congresso Nacional, 
tl1~ qual onvüt um dos l'ospoativos autogr<l· 
phos.decla.rando que ao engcohoiro Aristides 
Galvão de Queiroz, aposnntado no cargo do 
director da. Soerota.ria da Industrin. e Obms 
Publica.:~ , compete o o1•denn.do do engenheiro 
de 2a classe, corr~spondentc a 25 a.nno:i de 
!;erviço .-Inteirada. ; ~trchive-sA. 

Rcquerimantos : 
Do Antonio Vieira de Almeida., 2& cscri· 

ptura1•io da Aliàndega de Santos, solicitando 
um n.uno de licença, sem vencimentos, para 
trata1· de seus intorossos onde lhe convier .
A' Commissào de Petições o Poderes. 

Do Dr. O.,;ca.t• Vianna. procm•adot• da Rc
puhlica na secção da Bahia., podindo proro
gaçã o,por sois mo1.0s,da. licença. em cujo go7.o 
:;u a cha, para tratamento de sua. sa.udu .-.~t· 
Commissão do Potições e Poderes . 

Na.tnra.lmonte a. Ca.ma.ra, pela ·pt•eoccupa
ção do a.~snmptos elo m;t is alt;t im llortancia, 1. 

rleíxon de promover o anuamento da medida 
contirla. nesse projecto, ma.s jtl agora o faeto 
a. que acabo de alludir dnmonstl'í\ oxnbel'a.nte· 
monto a nec03shludc de qnunto ~~ntns o con· 
templarrnos na. ordem do dü•, n.fim do o con
vct·tcrmos em lei. 

Assim, venho pedir a V. Ex. que ~o digne 
contcmplat· a'lueile pl'ojecto lltl. Ol'dom dos 
nossos tra.btdhos c ao mesmo l(!mpo quo 
mande llUlilicar, no jornal da Cas;t, a repre· 
senta.çã.Ô, que ui•:t cn \'io :~ Mesa. formuladil. 
pela p<trte quo provocou a l!onfccr:ã.o desse 
J)l'ojecto, l)Cla. respectiva, Commis::!:\ o uo Fil· 
zenda. 

· o Sr. President e- O pedido do 
nohro Deputado ser;i. tomado 11\\ devida con
sitleraç.'io. 

Ycm á. Me.n. é lido e onvhu!o ;i. Commi~são 
de Fazendt:. c Imlnstrias o sugninto 

RF.I~lER!:MENTO 

lllustrissimos e Exccllcnti~simos Senhores 
Prc~üd.onte o mttis membros da .. C<tma.r1L dos 
Deputados c dignissimos r oprcsonta.ntos do 
Congresso N:teional : 

Em sfltembro du anno do 1808 apresentou 
o abaixo tt..-:sigrmdo á. apt•oeiação o approva.
ção lless<~ iHiistre Cttmam nm phtno para 
coustl'Ucçiio c insta.llar;,1.,1 de um t.rltpicho 
paT:.t dcpo:iíto do inílo.mrmwds, cot•t•osivos o 
explosivos. 

Em memori<~l de 14 de novembro, tu.mbem 
do 1808, teve o a.baixo asignado occn.sião do 
tlcmonstr;~r, á. cvidonch, t~ constitucionali· 
thulc de um Jlrojccto IIUO trttduzi~e o seu 
plu.no o br.m assim a. utilid;.~.de do mesmo. 

O l!h·. Pre~õ&lde:nte-Est:í. finda 
leitura llo oxpediento. 

Tem 11 pn.lttvrn. o Sr. Frederico Bor·gcs. 

o. Sr. Frederico Borge!ô!I-Sl', 
Pr:osrdootu. vivtt está aind:t no cspirito pu
blico a. dolorosa impressií.o mot.iv:ula. por 
o.;;s~ granuo e extl'\totdina.rio incendio que se 
vertficou, nesta. cidade, no dia. 2li tio me r. pro
ximo passado e r{un tanto projnizo cansou, 
;~lóm r1a. morte de um servidor do E:--st:.tll0 . 

Em 11 d11 setcinbro cle 1899 viu o suppli- · 
Cltn to sati.~1eito es!':o objectivo. com a aprc-

a. scntação uo lH'ojocco n. J56, tlo 1899, elabo
ra.do polu relittm· d;\ Coromissão do F:;~.zoada. 
o lmlustria~ tlc enLã:o, pt·oJocto quo moreceu 
t~ ttp]n•ovaçã.o UIH111 i me de toclu.. a Com missão, 
sendo con:$idcmúo, ]Jor csso 1\t~to, como ap
provado em 1" discussilo, o submottido a. 2•, 
em HIOO. · 

~mbro-mo qun foi a.prcsoutado ;i. conside· 
ra<;;\o de::~ ta. Ca.sa., om 1890, um pl'ojecto, que 
J~orcccu a. n.cceita.çã.o una.nhne da. Commis
sao do I<'a~cnda e c.>nsequcntemcnte a sua. 
approvaçao em 1" discu:ssão. 

l:lubmettitlo esse projedo, qne tem o liU· 
mero 156, á 2" discus::;ão, ficou esta. encer
raria. na. sessão de:.;sc mef:m<> nnno ri e I 899. 

Vol. Il 

Tendo, nossa ocmLsi;lo, se manifestado em 
opposiçfi.o al~uns dos illustrc~ mcml.l~o~ ~e~ 
ua.mat'<\, allogando, nã.o a Jnexequtbtlidado 
do pla..uo para. attcndrw a~ necessidades pu~ 
blic11S. m:ts, quo o projncto estu.bclcein. um 
monopolio, o assim a.conscllltmdo a concu~
roncia publica. pcriiu o a.ba.ixo asslgnado h· 
cenç11. a. essl\. lllustr•e CamtLl'~L. em t•cprescnb· 
ção ele 18 do dezembro rio 1 900,pn.r~ domons- . 
tr<tr a. in ,;ubsistcncin.. du,qur.llas duvidas. • .· 

EnU'í.o entre outt•os cousiderandos adduZl~ 
dr.~s pa1:a jnst.í ft('.'l.l' a conccs.~ã..o pmposta. no . 

2S. 
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prvjacto n. 156, do I8!J9, provnu o suppli
ca.nte, :i. Silciotlni lc, qne o retal'ido projecto 
ll5.o implica um monopolio, nii.o l:ió por(jUC a. 
cunen::~::;ão nelle eontidi.L a runcção priv;t\iva. 
do Podol' I~xecutivo, quo ~ó pvr eoll\'Oniencia. 
publictt a. d.elog:L a cstCJ ou áquclle, como por 
não existirem, no c:~.so, a.s conrlicrir.;; essen· 
citws e e trootivus tln um monopJlio JlU.L'a. 
n.s.'.lim stw con!:'idet•:tdo. 

o andamento do projeeto n . 156, de 1899, 
dando conta. dn. appr.ovação 4le sua. de;roobet'ti\ 
e ,juntando o rnlatorlo de sua. _iqvencão. sa
lientou o snppliea.nt~ que na propria. impu· 
gn:lç.iio flJita. á. su::L pt•etençii.o encootr:.wa. a 
jn:'ítiftcação da. mesma., uma. vez que tinia•~ 
satisfeito o requisito intlic:vlo ncs~OL impu
gna~ão como capaz de justific:tl-;~ : a apre
scnt:t~lio de algum·.L idé:t nova, de utilidade 
geral. SalierttOil o supplic;Lnt.c que o pensamento 

do leaís:adoe cunstltucional. evitando os mo
nopoilos, não podo scl' tonndv do modo tão 
:thsoluto como u r1uu g:.Lrarnc o uso c gozo de 
um invcnt.J, scjlL cstu o rr,:ml tt.Ldo llo clc.~co
bod,u.s, se,i:L o tio illúas t•csul~;Lntes de combi-

. nuçõcr,~ ou de acti,SO foliz ; •1uc o plrtnc> projc· 
ctado pelo u.btti:w as~ignado, si ot•a. de f;1,cil 
:.tpprelJCmão. era comtudo umu. idé1t n~v 1 

para. :.t cxccuçf~o de um fi m ; ó, poi:;, um in
vcn r.o e por i.s~o não deve ser posto em con· 
cnrrencia, pubtica, salvo o c~tsu de dm;apro· 
pri : ~:iio de ~cu in vento paNt poum· o1!t1.1 servir 
elo b<J.~e á concuL·ronci:t, vcr::~:wuo osta., entuo, 
sobre :1s vautagcm; que 1n ex plo t·açiio cu.t111 
um dos concurren t.es podtH'i<L otl"erccer. 

E sGndo, como (!c natm·cz<L .~. CíLpaz elo stt
tislilzet• a execur:ão da um scrvic;o publico, 
não p:u•ecG reg ula.l' <lllC a. conco:ssào f,.,it.:t pelo 
Poder Legisla.~i\·o . no ~cntidr) de attcndcl' a 
uma. funcção arlministrn.tiva (}O Pouor E:t-

, ccutivo,-á convç.nicneín puhlica, po;sa ser 
considerad:.~. ou taxada. du inconstituciuna.l. 

JJ: ·ta.ntu assim :se tem entcnrlido qne, sem 
concurrencta., teem ~Sido fc lli.~ va.d;ts con
cessões de sorvi~·os publicas, só por não es
tarem ainda. a.pplíc;Ldn.s no paiz, mas que 
nem oram invcnL08 dos qna se p;•opnnhnm 
cxplorn.l-os, corno u abi.\stccimcnto de luz 
pelo gaz ca.ri.JOnico (Companhia tliJ G:lz) o 
serviço dos esgotos ( Uil!J Jmp1·ovanUJnts) e 
outros ; c o quo ê mais, têem sido proroga.· 
dos os seus con~ra.ctus, augmentarlos de Ia
Toras, sorn eoneurl•encia, c1uando ~esse~ ~t·
viços jâ teem entrado no domínio das appli
ca.ções vutga.res. 

Ann:mciara. •~inda o suppli~nte qnn. no 
desiden<Cum de a.tr.endcl' quauto possível ri.s 
e.d gencias do serYir;o. aprufund<t ra as :3Ua.::l 
obser~·açõcs c estudo sob1·u o a.ssumpto e cho· 

Explanou·se, então, na !lemon5kação doss:.t. 
utilicladc, o que foz, lhe parece, som dolxn.r 
duvidas. 

Lembrou a modificação a.nteriot•ment<> pr.· 
didu., no ca,;o da t\ppPovaç:i.o de seu invento, 
que <!a. sultstituiç.ão elos armazons subLol•ra
neos pelos tlcpusi tos do sua. invenção, uma 
vez quo com c.stH.i ficam 1\t tcndidàs as oece~· 
sida.Jes qne impunham a construcção daquel
les; c. ainda. a ollrigação do d3.l' ao Es~ado, 
p:Jr esta :mbstitui~~ü.o, dez pot• cento da renda. 
licgtida. do tt·:~.picbe, trímonsal, bemesLral ou 
a.nmm:mentc, conlol·mo convicssu a.o Go-
Ycrno. 

Ern a.lgumas destas t•eprosontaçõJs cha
mou o a.ba.ixo a.ssignatJo toda. a. attencã.o 
dc:isa. il!utl trll C<Lrnam p;~.ra. os accidcmt6$ 
oriundos dall explosões de infla.mmaveis c ex· 
lllosi vos c pa.ra o perigo a. que está. cxpo::~ta. =\ 
)).JpUlt\f:ão lle.sta. e id;ulc com a. a.ctunl ot•gani
z:.u:ão do sorriço, 

Lembrou os accidontes de Bord6os, Phi
ladelphta, Nova.-York, Anvor.i, Baltti, etc., 
om que innumeros foram O!l pr~juizos ma.. 
teriae~. dando-se ne~ta. ultim<L cidade a. ex- . 
tiocção de um bairro iotelpo, sc11st vais perdas 
de "ida o der. casos do loucura. 

SaliGotou a cit·cumsta.oci:t do Ir accres
ccodo o uso dn co1·tos infhmma.veis liqnidos 
pela necessidade do attGnder·se ás oxigeocias 
inliustria.es, o, por isso, "' l'a.zào de, em todo 
o mundo , procur;u-..:;e o emprego de maio8 
que ponham<~ S:tlvo a. SCgiJrança publica. 

Allcgou que nm s1m pt•oposta. conctliou o 
intt1rC11sc p;1rtieular com o gera,l, e pois, que 
a circumstnncia. do parte iotoross:lda. não 
lho tli miuuo a qua.liJado do cid:tdão bra.:si· 
loiro, sincer:tmentc ompenl1ado n·.1. rcaliza9ão 
de um moll.lot•a.moato que contribuirá para. 
o oogt•a.ntlecimento material l.le seu pa.iz. r gara· á, descoberta de urn moio effica.z, quo. 

. garan&ind" a, segum.iJç:t pu l!liclt, no caso do 
um incendio no tleposlto 1le infiammn.Ycis li
quidog, resguardava ao mc.~mo tempo oJ in
tel'<?S..'leS commercia.os dos lle}>Osila.nti)S destes 
~u·tígos. 

· h: na VMda.do, em 2~J !lC\ março do I!JOI, 
obtinha do Poder Executivo u. pu.tentG tlr. in
venção sob o n. 3.283, que denominou 
«Extioetor e recuporador autotn:.~tico~, e no 
wsu e goso da qual. se acha,, 
Em ~ de ouliu!Jro de 1901, ainda em re

Pl'C:SOnt;,ção a css.b lllu:-; tru Cu.rna.ra, ped indo 

E na. verdarlc, a. ninguem 6 p:!rJOiUiJ.o du
vi·i:l.l' dc~sa a.~~arção, porqua.n\0, pa.l'a. at&en· 
der á. r ealizaçã.Q de Sl1U plano, quo 6 o re
sultado de uma. olaborc.çào estudiosa. e parn. 
caja r..:albaçlio se torna. prcciao o emprego 
do miihares do con,os, sujei-tos a juros quo 
são exc<•ssivos; para. o ftJncciooameoto do 
serviço q uu c~so plano delioda, quo dema nda 
o empt•ogo de pessoal teohnico, admtni~~ra
tivo o llraça.l c com. o qual 1:1àu abSorvidas 
centenas de contos dG réis, D!.\da. ma.ts pediu 
o s upplicante do quA a r.oncessã:o exclusiva 
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por trinta anno!{, naua. exigindo do Estadn, da., de aco1•do com o ar•t. 132 do Regimento, 
antes o:;tabelonenào uma rcnd:1 pa!'U- ello, e para em projecto separado so!Ihn· nova dJs
nonhuma. obrigaçfw acc:·escendu ao com- cussã.o, Dita prcch;:~nrlo ser redi"'lda como 
mo1•Cio, que li:i.o t.crã tlc pagar taxas lll:J.i'tl'CS prajecto, por ,iá tol-o foito a Commlesão de 
do que as que j <i. paga. pel(l irnpez•fhito c pe- Potiçõos c Podorcs. 
rigoso serviço r.ceu:•J, antes consuLand..> os Ninguom podindo a palav1•a, ê encerrada a 
intel•esscs commercw.es. discus;:;iio o udiada. a votação. 

Não obstante, .iã. parrJUO as allegaçõos das lo:' sem dcbltto cocm·ra.•1o em 2n discussão o 
parte.s não siw turnadn .. <> .;onão como t> echo 
de suas immc,ll:v,as con\'cnicnclas; .]·à., st~m arti,(!O untco do pr~icr.to n . 27, do 1904, att• 

toriz:wdo o Poder• l\xeeutivu a abrir ao Mi· 
duvida. pcl:t proocc:np11.ç·ão doss;L illus r.r·o Ct~- nis tcrio da. Fazenda o credito extr•a.ordinario 
mar;~ na. consulr.a. olo ouLros m:ús al~o~ íut~· 
re~scs nacion<tcs, iem fi~a1lu t~r.6 lwjc sem rlc il4: 7ó5$l~O. em execução da sentença. 

. pas:md<L em julgado em fa.vor do Jos~ Fer-
ando.monto o pr•ujc!cto 11 - lnfi, un 18\JU, o, por· rdra. dos Santos. 1ic:tndo :~diada. a vot~"ã.o. 
tanto, sem a úevuJa. organização <'::':>O ramo """ 
do sorviço. Comptu·ccc'n mais os Srs. Eucu,s Martins, 

Infelizmen te, :1. cata.stropho dn 28 do HH.!7. PtL-~S<JS !lliranrhL, Ul'lu1no ::;a.ntos, Chrisl.ino 
passado, quo c;tusnu t:wtos des<~.!>tt·n~ (~ vict.i- Cr·uz. BeZlll'l'il Fontcnello. João Lopc~. Gon-

. mou um seJ"ViJot• d:L }Ja:oda, é sttHidcnte JJa.ra çalo Souto, Fonseca. e Silva, João Vieira, 
iudic;Lr a.s i nnulllOI'lW pul'di\S de Yid;~. e vs Euzr)hio dt' And1•:ulc, Art•,_,xellas Galvão. Oli
irrepat•avois pn~juizosc rist:o:s a. qu~ :;o ach:L vcim \'a.llad·w, Tosta. Sa.tym Dias, Augusto 
expusta. a popHI:tt:tw dm•L<L cidado, nii.u jd. lle Ft•oit:\~:. Bulhõos Mai•cial, (J~ca.r Godoy, 
nutn incondio em I(Ualqul'r do~ tlopv:~itvs :\.ugn.,to de Vascuncellus. AmeJ•ico de Albn
actnaes, ma.s, at~. nu::; úi:::somlna.dos na ci- quorqun, Gastãu d<t Cunha, Carlos Peixoto 
dado; 1U.lla nw.is alto do que a.s p:>n!Let'<v;ües l''ilhu, L:tmounhw Godol':etlo. Olcgario Ma
do snpplicantc. e t~ ba!!Lautc pa1•a. evideuci:~1· ciol, Rodolpllo Paixão, Candido RoLirigucs, 
a necossidadH tio, quanto il.JHes, se resoiver Hcl'nlllJWgilllu de Morao~. Bernardo Antonio, 
assumpto uc ~ã.o alr,<t tran;-;ceuJencia. Cu:;ta Netto, Juvcna l Millet•, .la.mcs Darcy, 

AS3im, vos pcdu o :)Upplicante, B CS!ien•. Domingo:; Mascarenhas c Diogo Fortuna. 
de vosso pu.trioLismo. ·o and:1mcnto do pro- Der·x .. rn <lo .0 IIP""DCC" com cn.us" part• · 

jh . .- \, I .... • ·• w lCI-
jecto n. 156, de 18liD,- nnica. solw;ão quo o patla o:; Sr·,.. Julio de MP.l!o, Thomaz Accioly, 
JlllrCcc plausível c consl)anr.c com o iotc rc:;se EugGOio Tourinho, Anthoro Botelho, Art lmr 
gm•a.l, nesse ra.mo do scr\"iço pniJ!ieo. Lemos. Carlo::: du Novae~, Antvnio Bastos, 

Rio de Janeiro, 4 úo junho «o 191JL- Lou- Lui1; Llomingucs, Gumlcll.m Mourao, Rodri-
1'enço ·ela Silva c Oliveira. • gues Fernandes, R<lyntundo Arthur, Anizio 

O Sr. 1>•·esidente-Sr niio houver 
mais quem queira u~:.Lr da, palavr•t na. hor<t 
!lo expediente, lJas.~a.J•oi :i. ordem do dia.. 
(P(Iw~a .) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pt•csi<len.te- Niio have ndo 
ainda numel'O par;~ :;c pL·ocedcJ' á votu.ção da:.~ 
matet•ias enceri·.:;.da:;, pas~·sc á matm·i!~ em 
di;;cussão. 
. E' a.nnunciada a discu~ão unic;~ elo pro
JEcr.o n. 14 A, (j(! l!J04, eom parecer sobt•c ~~ 
emenda. apresentada. na discussão uuica. do 
projeclo n. l4, des;;o a.nno, que atltOI'iZ:L o 
Governo a concüder um aono d a licença, com 
tod~ os voncirncntos, ao ttesomiJal'"'i.Ld.or An· 
tonio Joaquim Rudt·i_gucs. o . 

. O fir. Presidente - A este pro· 
Jecto o Sr. OruvcUo c,~valcanti apresentou 
uma. emenda, sob1·e ~ 'tua.1 deu pa.r~cor fil.

voravol a. respectiva. Coanmlssão,rcJigindo-a, 
porém,. para. constituir projecto em liC
~~rado. O pa.recor está em discu::~são. 
~~ for a.pprO\'ado, sorti. destacada a. emon-

de :\breu, João Ga.yoso, Thomaz Cttvn.leaoti, 
l<'canctsco &1, Pereira Reis, Trindade, José 
Mo.t·ceHino, Esmcru.l<lino B~mdeira.. Moreira 
A l v c::, Cornello d~ Fonseca, Rn.ymundo de· 
Mirandtt. Jovinir:tno ele Carvalho. Felisbello 
Frcü·c, No i v a, Lcovigildo Filgueíras, Castro 
Rebell•>. Bulcão Vianna, Tolen t ino dos San
tos, J~duartlo R<tmus, M:u·colino Moura, Cor
reilt Dntra, Irineu Machado, Fidelis Alvos, 
Sil v ~L C<.L:>tro, HC7.amu.t, Ft•ancisco V ciga, Ber
nardo Monteü·o, .João Luiz. Ribeit·o Jun
(fUOi ra. Astulpho Dutm, Peuitlo Filho, l•'ro.n
ci~co ll:1t'll<tt'llino, Bueno do P a.iva, Leonel 
FHho. HcrJL•iquc Salles, Ca.t•lo.; O ttoni,Jesuino 
Cardoso, Domin.l!uc~ de Castro, Costa Junior, 
Al'llolpho Azevedo. Fcmando Prestes, Eloy 
Cha.ves, Paulino Gados, Alvaro de C8.t•valho. 
Aze vedo Marques, R.odolpho Miranda. Abdon 
na.ptistu., BarlJos:L Lima, j_ngfllO Pinheiro e 
Ve::~pasiano do All>uqum·que. 

E sarn cama. os Srs. Ra.ymundo Nery, 
Rogo rio de Miranda, Indio do Bt•a.zil, Jose ·. • 
Euzebio, Virgilio Brigido, Pa.ula. e Silva, · · 
Teixeira de Sá, Allbnso. Costa., Celso de Souza, 
Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves. Es- · 
tacio Coimbra., J<~lpidio Figueiredo, Arthur · 
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Orlando. Pinto Dantas. Morcil'<t Gomos, José 
Monjardil;n, Galdíno Lor~to, Hrn•cdia do Sá, 
Nel:~on de Vasconcellos, Sá. Ftoil·c, Laur•indo 
Pitta., Pereira. Lima. Mauricio de Abreu, 
J>a.ulino de Souza, E~tcvão Lol>o, José Boni
facio, A!la.lberto Fel'l'az, lJm'IJal'des de Fal'ÜJ., 
Camillo Soares Filho, Caloger<LS, Kt.bí no Bu.l'· 
rosa, Nogucirt~. Padua H.ownde, Gll.leão ca.r
va.lhal, Burnardo de Campos, Rebouças de 
Carvalho, Amaral Cesar, Jose'! Lobo, J<'r;~n
oisco Malta, Joa.q uim Teixeir<~ Br·a.ndão. Be
nt~dicto de Somm, Lindolpbo Sem~. Elizou 
Guilherme, Marçal Escollar·, VictoJ•ino Mon
ieiro, Alft•edo Varela, Campos Cartiet• e Ho
mem de C;Lrvallw. 

E' annuucia.t.I.CA a. uiscussiio unica do pro· 
jacto n. 28, de HJ01, autoriza,ndo fi Poder 
ExccuLivo a conc~tlct• ao Dr·. Manoel Ignacio 
Co.rva.lho ue M~ndonça., juiz; soccioouJ do 
Paraná., Iicenr;a. pelo pra:w de oito rnczes, 
com oruenaclo . 

Nioguem pedindo u. paln.vt'it, ê encerrada 
a. d iscussão o adiada ~L votação. 

E' sem deba,te enccl'rarlo em 2<' rliscus:;.'to o 
artigo unico do projeeto n. 29, tlc H.l04, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir :to 
Ministerio da Fazenda. o credito extt·aortli
nario de 6:020:), em execução rle sen
tença passada em julgado em f<wot• rln 
Eduar1lo M:wtins & Comp. , ficando adiada a 
votação •. 

E' annunciadu. a sa dl!(Cussão do projecto 
n.2.2, de Hl04, a.utorizandrJ o Pudet· Execu~ivo 
a abrir ao Minis tcrio da Justil(a e Nego· 
cios Interiores o croàito extra.ordiuario de 
58:836$639, e m execução do ~eHtençn. pas· 
sada em julgado em f a \' Ol' ilo major da 
br!gada policia l Luiz da. Cu::;Ca Azevedo. 

Ninguem pedindo a palavra., é eacm·t•ada 
a. d iscussão e adiada a vola.r;ão. 

O 8..-. 1>residente- A lista da. 
porta. accuso. a pt•esenr,.-a do 103 St•~;. Depu
tados. 

Não ha numero paro. O.:i Yotn.çõcs das 
ma terias con:>ta ntes · dn. ordem do dia e po1• 
isso vou leva.nta.r a ses~:ão. (1-'att.m.) 

Vão a. imprimir a.s aoguintes : 

REDAC~~ÕES 

N. JI A - HJO.f 

Redacção flnrt.Z do pro}ecto n. 11, deste am to' 
que (tza a (o!'ra. naw.l paro o amw elo 
i005 . 

O Congresso Nacional decrctLt : 
Art 1. o A forç01. na.Ya l no exercicio de l!J05 

consta.1·á: 
§ 1. o Dos oflicia.es do corpo da :u·mad;~. c 

das classes annexas, constantos dos rm:pe
ctivos quadros . 

§ 2. 0 D3 SO, no maximo, aspirantes 11. 
gnardas-marinlla.. 

§ 3. o Do 4. UOfJ praç-as do corpo de mari
nheiros nacionai!S, i nclusive 118 pa.ra a com
panhia. d CJ llatto Grosso. 

§ 4. 0 De 900 foguist<lS contra.ctados. 
§ 5." De 1.500 a.prondizes ma.rinbciros . 
§ 6. 0 Do 500 prac;a.:; 1lo cot•po de iola.nta.ria. 

do marinha. 
At·t. 2. o ~m tempo de guerra, a forçn. 

na\·al so comporá do pe.ssoJ.L quo for ne
cc_ssal'io. 

Art. 3. ~ As praças o ox-pr.1.cas q no se re
Angaj:Ll'em por tt•cs :mnos, pulo menos. terão 
tlil·0ito á importLJ.ncia., em dinheiro, das 
pcçi.l.s de i'a.rdamcnto, gratuitamente disiri
buiditS aos rccr·u~o.s. 

Art . 4. o Revogam-so aa disposiçõ6s em 
conét•ario. · 

Sala. das C"·ommi~~õcs, 5 de junho de 1904. 
- lJumiugos G!!imtrnitls.- 1Valfi·edo Leal.
V. Jlascan;nltas . 

N.21A -WO! 

RerlllCÇllO fina& do Jll'iljacto 11. 132 a. ele 1903, 
emendado ptJlo &mudo, aHtol·i;;cmda o Pre• 
sitlentc da Rep~tbtica r1 rlctl' h Otl« OJ"gont. 
~ctçiio ás I!Ctuaes escolas d:1 aprendi;es ma
?·inheil·os, inclrtsitJe·a de Ser_qipc:, que resta· 
belecc, e dando outn.cs providencias 

(Vitlc tJrojC~ct.o n. 132 D, de 1903, additivo 
a o p••ojllclo n. 132, do mesmo anno) 

O Congl'e~so Nacion:tl rosolYe: 
Al't. L o Fico. o P1•osidcot~ da. H.opublica 

il.tt torizc.LdO: 
§ Lu A rlal' nov<t org;tnizaçã.o ás actuaes 

escúlas de aprenjizes Jn:winheiL•os, inclusive 
a. de Sergipa, que tlcu. rest.abelecida, dosem· 
Vlllvondo o ensino elementar e profissional 
em oJ>dem a que poss"m abastecot• do pes
tioa.l ídoneo as companhias de especialidades 
do corpo Lle wal'inheit·os nacionaos, podendo, 
para a ncquisição d~ tudo quanto· necessario 
fot• a. e"te fim, despender até a quantia. de 
600:000$, abrindo o ncccssa1·io credito. 

§ 2 .0 A rever os l'Ogulamentos do corpo 
do marinhch'Qs nacionae:~ , das osaolas de 
aprendizes marinltoiros c do corpo de infe. 
l'lOI'CS da armada. 

§ 3 . o A crea.r e rcgnla.mentar as seguinte3 
oscolas p1•ofissiooae~. cot•rendo a despeza por 
conta. ua.s competentes vorbaa orça.men· 
tat•ias: 

1.:- E~cola. pl'aLic:~ do artilharia, pa.t•a os 
2°• tenenw...s quo j:i tenham coneluido o tem
po do ombarquo c pa.ra a'l praças-que c.'!ti
verem habilitadas á matricula. · 
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2.,. Escola. de foguistas. :para supprimento 
das respectivu.s companhias. 

3. a Escola. de timonmros, sondn.doros e si· 
gna.!eiros. 

;:j 4. o A r·ev<w o I'n~ulamento da. c..:;cola pra.
Uca de tor}JCrio~. torn:tntlo·:~ o IJri g~~to!'i:L IJ[Lm 
os 2"• tenentes que .i:i tivet•em StLtisfeito o 
roquisito do cmbt~.rqnc. 

Art. 2.~ Os direcGor·e~ e professores das es· 
cola.s de artilharia, de fog11i~tas e do timo
neiros, 3ondmlorm:: o signaleiros tm·ão vonci · 
monto:! jrruacs autt dos funl!ciontwios tlu C<~ta· 
gorias co~ro::;pondcntcs da escola pratica !le 
torpedos. 

Art. 3. o O tempo de serviço p:n•a. a. rc
f~Jrma. dos o!licíaes infcríot·cs ti:~ n.rmll.!la. será. 
comnuto.dó de confi>rrnidarJo com os IH'iuci
pi.,s.gul'aes da. h~gislaçll,o militar em vigot·, 
ficando derogadus ;t scgllllll:L pa.z·te e o línal 
do art. 67 do l''~gul:~mento quo b!tiX0ll com o 
dcct•eto n. 3.2:14, de 17 de mat'çu Je 1809, o 
~ 5o do art. 3:1 do que baixou com o de nu
mero 4 .. 117, tle 29 d!~ maio da 1\JOL 

At·t. 4. o 0;: ma.l'inhctros naciunaos que 
contarom mai:o do tro.::; a uno~ de sct•víço, evm 
uxcmpla.r compor~t~mento, tcrii.o dü·eito a. 

• uma. gra.tific:~o~;ã.o a.ddiciona.l corroopondente 
á metade do so!do, considcra.ndo-so det·ogado 
o a.rt. 1", n. 5. drJ decreto n. 478, tle 9 do de
zembro de 18!17. 

Ar&. 5. o Ravo~n.m-so as disposições em 
contrario. 

Sa.la. das Commissõcs, G do .innbo de HJ04, 
-Domingos (J~jima;·tí(~S .- l\'al{rcdo ú~al. -
V. M{!SCanmhas. 

O :osr. P~·eslcle)lte- Designo pat•a 
amanh:t ;L snguint~ owlnm rlo dia.: 

Votação do projecto n. 2!0, do 1903, con· 
cedendo as va.nta.:.:-cns da gt·atiacação addi
ciona.l de 2<.'1 o,r, sub1·e seus YPncimentiJ:-; a. 
todos os mcst~·es e con~r•~·ml"3Grcs dos ;Lrse
n:.tes de marinha. du. Rnpnblica que contarem 
m~is do .'~0 ~mno,~ de ~m·viço, com pn.rncet• 

c0ntrarlo da. Commissão de Orçamento ( t• 
di se ussiio); 

Votação do pl'Ojecto n. 2l7 A, de 1903, 
supprimindo o logar de pra.tico de pha.rma.
cia. ua. HospoJ.a.ria. da Ilha das l•'lores, com 
P<Lreccr cuntt·ario d;~ Commis~âo de Orça
monto (l" discussão}; 

Votação do projocto 11. 18-t A, do 1903, or
ga.uiza.n,lu o credito ag1•icola, com pat·ecor e 
sr1usLHuti \'u tla. Commissãu do Or{:amento (2" 
di~cus.siio); 

Votaçü,o do pl'ojecto n. 1 ,! A, de I U04, com 
pa.recur sobre <L mnenrla. aprosenta.d:t na dig
cussão uoica. tlu p1•ojectu n. 14, deste nnno, 
que autol'iza. o Governo a concodEll' um a.nno 
de liceoçn., com tOtlos u~ vcncimontoll, ao 
rlosBml>at•gn.clot• Antonio Jon.quim Rodl•igues 
(discu~,;ão unica); 

Vuta.çã.u do projecto n. 27, do W04, a.uto
riw.ndt> n Poder Executivo a abeil' ao :Minis· 
tcl'io ll<~ Fazcwlit 0 credito u;dr<wrdinu.rio de 
84: 75:->S 170, om cxecu(,Jãu da. :mntem;a pu.ssada 
em jnl5ado em f;_:voL' de Jusú Ferreira dos 
S:.w tus ( 2" tb seu ssao) ; 

Votação do prqjecto n. 28, do 1904, auto
rizando o Poúer Exccutivn a conceder ao 
Dr, Manoel lgna.cio C~rvalho de Mendonça., 
juiz scl!cüma.l do Paraná, licença. pelo prazo 
de oito mezes, com orduno.do (LI iscussão unica.); 

Vot<~ção do projccto n. 29, de 1904, auto· 
riz<J.ndo o Pudet' Executivo o. abrir ao Minis
teria ria. F:tznnda o ct•edito extr·a.ordinario <le 
6:0::0$, em exccnçã.o de sontenc.:t pa.ssada em 
julgado em f<Lvm• rlc Edtw,rcto Martins & 
Comp. (2" discussão) ; 

Votu,ção du projectu n. 22, de 1904, auto
riz<l.ndo o Poller Ex.ccutivo a abrlr a.o Minis· 
tel'iu da JmHiça e Negocias Interiores o cre
dito extl'IJ,ordinario do 58:836$639, em ex· 
ccuçfí.o de sentença :p:.tssada em julgado em 
favor do ma,io1' da. bl·igada policial Lu[z da 
Costa. Azc,redo (3" discussão). 

Levanta.·se a sessfio l\.s 12 ltot•a.s e 50 mi· 
nutos da. tu.rdo. 

27:1 SESSÃO E~l 7 DE JUNHO DE 190-i 

Presidellcia do Sr. Pm!la Grdmarães 

Ao meio-dia prucuda·se â chamada., a que .José Euzebio, Christino Cruz, Dias Vieira. 
respondem os Sr1:1, Pauh Guim~1·ã.e~, Olivei- Eduardo Studart, Sergio Saboya, Gonçalo 
ra Figueiredo, Alcnc:lr Guimat·ãcs, \Va.n- Souto, Fonsoca e Silvtt, WaH'redo Leal, 
derl~y de Mendonça.. Joaquim Pires, S(~ Pci· Abdon Mila.noz, Izydro Leit~, Bricio Filho, 
:s:oto, Ri,t.ymundo · Nery, Am·elio Amorim, Jo!io Vieira, Epaminondas Gr;.wimlo, Ar1'0· 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 2:5/0512015 09:33. Página 2 de 17 

ANNAES IJA CA~fARA 

xella:J, Galvão Euzobio do Andrade, Rodt·i· annos adormecido de Ct·otmn!ll, contra. a 
gucs Doria., Oliveira. Va1la.1lã.o, Domingos polit.ic:~. liberal de G!a.dstono, CillC so restrin
Ouima.rã.es, Felix Oa.spt~r. Alves HarlJo~a. gin. à paz no cn:tet•iot• e nnicn.mentc se prc
Pa.ra.nhos Montenegro. Rodrigues S~ldt~nha., cccupa.va. das !'uformttR no interi.ov, a. lngla.
Berna.rdo Horta, Hercdia rle S;í., Coz·rP.a terra. !'!!surgi u dos mr~.res par;L <L dilat:lç·ão do 
Outro., João Baptista, Lautincio Pitta, Julio ímpodo, cr~a.ndu em todas as nações o iMa.l 
Santos, Mauricio do Abrcn. Paulino dn Sou- Strpr·cmo elo imperialismo. cout1·a. o qual nos 
za., Gastão ela Cunha, Ribeiro .JunqlH!Íl':-1.. devemo;; pn•munir·, aind<~ mc,;rno na. Hmita.da 
David Campista, Francisco H~J·na1·dioo, Car- csphm•:.t. do,; nr.&<üs mc.;quintws l'ecuNOs. 
neiro de R~znnd(', Joito Luiz Alves, Antonio A Ingta.torra. re:ulquídn u ftnminio pol'dido 
·7,acarias, Lamonnier Godofredo, Car·•alho .tos maTes e, :3om cogtta.r tlP. economias, <U'I'o
B!'itto, Manoel Falgoncio, OJyo ,ho IUheit·o, .i?lHO para. al,im d ,s limites do Slli~ nacion<t· 
Olega.t1o Maciel. Lindolpllv Caota.no. \Vem- htla.tle; ti nós h:worn~>:> tiO ~~ti .ia.r úe eco
eesláo Braz, Fraoci.-;co Rumniz·o, Fcrt•cü·a n(J)llimJ qnaucio J• :·ccis:~mo;: e queremos só
Braga, Lelte de Souza., Ca.nuldo R&lriguiJs , mNJtCl ti,~:..•· !lm:t.ro cb.~ nos.::t.-: rronteira.s: 
Hermenegildo de Mor':t!~~ •. Tna.qu im Tnixt:!ir•a 'lUllllrlo !iúrncotll 110.-; <WÍIWL •> inst,octo dn 
Bra.ndão, Bernarúo An~onio, Co~;t.a. :-ietto, conso:·v:L<;ão ; qu:mdo, :w cont.r:u·io das Oll· 
Aquino Ribeiro, Canrlido de Abreu, C<Lrlos t1·:•s na':ôe,;, qu1~ ~tdoptat·mn <.L p . .!itiea ~lül 
Cavalcanti. Pau!a.lt<111lO:$, Soa.1·es tlos Su n 1.os, mares alheio ~. ~tBtent:tnws :L politica. dos 
Juvon:Ll .Miller, Marça.l ~:$CO bar, Om·ma.no mares trll'rit'Jl'iacs ·? ! ... 
Hasslocber. Domingo.,: .\Jasca.renhus, ca.-;sianu P;~ra. aqnelles que acompanham os acon· 
do Nascimento, Dio,.,.o ForLuoa o HomeHl de tc:cim..,ntos cootcmpol·:mco~ nii.o ~ L:>to phan· 
Carvalho. b ta$Í<t , llUI'~JHC poct<ts são os crentes do al· 

Abro·so a sessão. 

E' lida. e sem debate 
sossão antecedente. 

tmi::'mv ti<~ n•tçlícs, ;.)u (lUO suppõem qm: 
jagunços 11cns tclados em Co\'adoa;ra. resistam 

:~.pprova•l:1 a. a.ct::t da. ás <n·gauiza~l.ls <t1'Hl<t<hJ.s; poct~LS que. envot. 
tos pi.!lo incenso tle Amsti!I'dam, aos beijos d< 
La.monretto,1:ão ouxcr~am as g;u·ras do ccsa· 
rismo, occult.ü.S nas saudações d:~. tclegra.phi~ 
internaci:.mal! 

Passa-se ao expedicnto. 

O Sr. Alencar Guintarães 
(f.o Secreta?·io) declara que não lu~ o:tpBdiente 
sobre a. mesa.. 

() ~r.Laurindo l?ittn - Sr. P l'G
sidentc, tenho a honriJ. <lc olferecot• á do
libera.ção da. Gàmo.ra. um In>ojecto de pl·o· 
gra.mmil. naval, de accordo com a. id~a !;Ug

gerida na mensagem do Sr . Presidente da 
Republica, e que ficará. ta.mbcm do accot•Jo 
com as condições financeiras do Thesuuro . 

Encel'r:trei a sua. apresr.n ta.ção nos limitus 
de urna. ju3tificaqã.o e S{)monte 1110 occup:tl·ei 
da actualidade da. rnariuha, sem f:.LZet' o his
·toríco ou a critica. de ta o tos er·ro~, qu~ ti· 
v eram por causa exclu:>i v a a ma.l ontundiúa. 
cog it::Lcã.o fina.ocoil•a. e aos t1uacs úevemols 
em um dia. o RictchHelo pol' 4()2 mil c no 
outro o Aquidaban pot' 37!J mil lii.Jras; c.sta, 
beleeída de-ite modo a. ii(JSigua.ld;lde de con-

. strucoio em prcjuizo da consagrad1t vau~~
gem do esqua.dt•u. lwmogcnoa. 

Alludindo a taos orros e assígna.la.ndo·lhea 
a. causa. o faço pa1'ilo dizer que a incidir 
nelles preferível t! di:~solver a. ma.r'inha, ox.-. 

· ene.rando o Thesouro, pvrque a. quo pos~ 
sutmo.s 6 um euc;.u·go inuGil ! 

Dissolvel·a., porém, i..-so nunca, porquo, 
acim,. de nós, que pa.sl!a.mos, està. a. ctJuser: 
vacao da ~a&ria. ! t •l:ti~ilo bem.) 

··.Ql:Ía.ndo Oi.sraeli. no seu guverno de 1874 a 
1880~ alentou o expa.nsiunismo pot• duzentos 

QUI!lll s:Lho si o pensamento do imperio 
tt-;,nspondv os Andes, nii.o é hojo a. ca.us: 
tlcst;~ rela. &iv;~ tl'iUJquillidaclo que gosamos 
Que so cnc~u·am O:i f<tctc.â, que pouco di~ 
t<tl!l c os quo so estilo do:>coroland.:J a lest: 
c YCl'·S(!· h;~ Si não SOl'ÜJ.Ill de ha.t'l'O OS p~ 
'leste cúlo::;:;o em um concurto :;ul amel'iean. 
e si niio far íamos ir risot•io appello a cél 
inclmnent~. ([(~s1wcvenído o oxcrc\ to, aba.ndc 
oa1la a m:u•inha.! 

'Ah l g• uma. ve :'t.la.fle que la.nto lisonjeia , 
nosso orgulho. quanto em nó3 infundo receio 
o l:li'3.Zil é o 'crrital'io m:Lis cvbiçatlo. Nm 
:m diga quG este soj;t po1· 11gu:·a. o peusa.ment 
de naçõe:$ hudwt•na.s. 

Sã.o jü. volvidos (iWt.Si quat1•o scculos, e 
Brazll Yinha. u.pcu::s tlc u!ferecer o !OBU sólc 
a inda humh!o tló1 crua.~w, a.o.s quentes l'a.io 
civilizador-e:; tli~ Eut·opit, em <JUC o almiran1 
Coliguy disse: «Procum os mei..,s do tra.ftca 
[~m paizes estt•angoil•os e OSJlOro em muit 
brevE>. tempo 1t~wt o melltot· nogoc..:io quo in 
terM~a. á. chl·i.sta.ndada» . 1-J ero. cumpl'iment 
dc:>Sas pahLvra.:;, Witleg;Lignun f1.1i por ell 
ruu.nda.do ã conquisttL úo tkaúl. 

Por ca.usu.:i que indcpe nder:LIO. dos roeursc 
pur&ugnm~e.1, }J . is :\:3 JU:~t·inhas lêH·ant abar 
donada:5 1n la.s gucrrall contíncn'<lGS, o Braz 
s~ manteve i utegra.lizatlo. si l!S3im podem• 
no:> o.{orimir acnu u l~!n<tdo ()rienl.al, cu, 
pm:d3. t.Õl'ri ~ol'i .:t l foi l'Caa.rcida. no 1'ra.tado ~ 
Potropolis . 
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Hojl!l campeia. o mal, quo ora. do tomor no 
passado, c ~ contt•a asso ma.J quu t1ovemos 11-
car prevenidos: contm. ello nàJ nos dctcnlm u 
tcmot• da. dospcza, assim çoruo nà.o nos 11o· 
teve, ha. 10 a.nnos, tJtmndo crn tot•rec•o 1n· 
grato esperdic;-ámo~ t)uinhentos ruil contos: 

Hojn é o p:ttriotismo tia. m:Lrinha. quu vem 
bato .. á.~ portas do Cougt•esso condonsa.odo :1 
aspiração do paiz; os no~os bra.vos m:u·i
nhciro:>, habituad .• s ao tin.iCot•tino do hot•i
zont.e. en:cet•gam talvez signaes quo DO!i osca.
p;Lm c, como si hot~v·:ril. um pt·mw.g io, oUu:: se 
nucm por uma ~o loléa. 001 tnt•no elo ~uu 
gt•auJe .Miois~l'v, p:traqoo façam.•S acqnisição 
de "asos ,te g ucrt·t~. 

Recuarcmós .tntu dcspeza.::; quu import.am 
cow o nosso destino~ Nilo é sempl'ti mna 
.,·espera. aque!l:~ em que a. impt"eviduncia. úe 
Arellias * banqueteia 'f. Pot· cstéi.S nossas 
figllt'as innomma.da$ dl} um dia. náo pa.ss:~ o 
sopro vit:~l da. patr·ia. cu1u us seus IO:lt·cs c :lS 
suas fr .. ntoiJ·a.s, que recebemos u devemos 
lmmr 1 

'l>moquo ~~o. dispenJio ful'midavcl na con
strucção du portos, siuüo para. o desenvolvi
mento tia marinha mercJ.n to; porque os te 
igua.l dispoodio em llnha.i furroas, sinão para. 
;t pl·ospot•i,Jndo Ja lavoura.; JlOl'quo a. trn.ns
f()l·mnção da. vclba. cidadecolouilll em cmpot·io 
:lttrahentc dos capilaos cstl'angciros, quo 
I'evoluciona.rão a iodustrh ! 1 

E que <alcrão portos. comrucrcio, cstJ'a. 
das. l:l.vom•a., citladc.>, iodustria~. som a do· 
fesa. do Ji\~ol'al, sem que em tndo lST.O nos· 
sos COl'fiçües pulsem c:om o sen ~i monto da. 
naciona.Jidade '? 

tru.ç)S descro1vcr com a dor ta.m;lnlio. de o 
tlizet·. quo :;ó pullerii. igua.la.r-se a essa com 
que mo 011 vil•ms . 
Po~suimoil quatro couraça(los: o Rúcclmelo, 

o Aguiduban . u Deorlm·o e o Ho,·iano , sondo 
flllll c~ses rlons ultimas sflO !!llarda·costa~. 
condonmaúu.s ta.t•tal•uga~ uo uuu·. 

O Riadmd•l pz•a uma podet·osa unid:v.le ri~ 
comi.Ja.te ha ~(I :mnos. mn <1 110 vlnhll.lllO::l}ll'!l
ll<ll'antlo unrinha. invejawl e ma.i11 :\pet·
t~icoad:~ du que u. da ln.!.!latorra. pois Jom-· 
IJremo-nns 1\ue, quanJo acto impcntlado alie
nOI.t o Jnrlc]Jcntlencin. C]ne llil::lSOil a. -;..1eptw10, 
os wg!P.zo.;, no.":>a. teimosia t r·:Hliciunal qu () ,, 
lut.:' polu. vida Yao (JUCbl'3.1lLI.o, su llsüluh·o.ul 
nollo n~> p~ç:!s de nilt' I 'O~:~t· Jh!la. cula.tt•:t, 
pelas de ca.l'J'CI.{:tt' p ela. 'ho~~~a. . 

Não :uhnira.. Cocl\.bm•n, ptimoil·o lord 
nav:t.l no JOJIIi't.el'io Ped, em 1841. as
si~:nuu no ded1~1'11ç:io dos lo,·d~ ào almiran
tado, cousirhwa.n,lo comiJ um d'lvcr, por 
muitas ru.zõcs pt•oli:;sionao:-J o naciona.es. t•e
l'w:ar O ellliH'o:.ro do llllYio a VJtpor O a fflt•· 
m<w :• SUtl intima. convtcçi'io que a intro
d ucr;ão o o vu.pnr na nHLrinha b[·it;~nnica. 
seria dar um golpe fa t•t l Jl:J, supl'cmucia. 
m;u•itima d;~ lngla,t~:no.t. 

O Riaclwelo é um velho snrvirlul' da. pa.tria, 
um ítn·a.l i,fo quo tn;~ispt·oci.~a. da a.sylo do quo 
do tr:-~.ha. lho. A S11a. :.a.l'm:~' lut•a, do systema. 
t:Oiilpouwl ü pm·fura.vd por at•tilh:u-b de ca
libro medio. A grande qut~n tidado de ma doi· 
r:~ 'lU O ncllo se contém. material repcllldo, é 
tnt·t:unmu.vel pelas gt·ana.das ca t·t'l'g':\das de 
cxplusl vos, como ha pouco~ auuos assistimos, 
uaquclla. hora. dccisi va. r1e victol•ia. :~meri
C<LOU., nos navios tle IICSlla.nh:.L em Sn.ntla.~o 
tle Cubt~. nas axpori6llcias do B!:llc·hle e 
mtqncllos minuto:,j em Sinopc, em que a es
qu:ulm ottomaD<L lbi toda. i occndiada. paios 
ohuzc.s oucos dos russos. 

Haverá algucm que eompl'Phenda. uma na.· 
cionalidndo - co!onia ~ Pergnnto·Sll :ís cspo
ranças recontcs do Traoswaa.l. lli.\VCJ';i, a.l
guem I}IIC compreheoti;L uma. nacionalida.rle 
:>em lu Lcgrtdade '! Perguu Lc·.:IC .~ i l'l'i tu.ção 
pormanr.nte d<~ F1•anca. H :LVet'(\ a.lguem quu 
po~SJ. compl'elJl!Odet• uma nacionalidade ex· 
tine ta ·1 Purguntu-.se ~L eiS:L velha llôr luunam~. :-i i ·~ clol'ils·L do Uiacluwlo nfi.o n ga.raote 
que não cc:>::nJ. degemcrsobt•c a Polonia.~ qu:LI e:>ntra a a.rlilllar•i:t, rruc ll ro é posteriOr, o 
cidadão do mundo rluo niLo cumpl'ehomlc c ~on podet• off~osivo. 1.t:t IH'LIIh ;Lri;t tl.c grosso 
ama. uma nacionalidade livre ·e l!:!·u. a. Jillel' caliln·~ uo 2.tO, e a.n tm•iot• tlO t it•v t•:.~ pido o a.s 
dade tJu S!lU po.iz quo P.iet•o Stt·o;.za., em uma suas tort·cs tcom do voltn.1' ao logar da. carga., 
excl~ma.c;iio, quo oxprime toclo o sentimenw de modo que ü.> snccn>sív:t~ ~amlac:õe.~ do ini
p:~tt•tu, podiu p1•imoiro a. Dous, d.opo1s ao tnigo, qut! oã.o pc,Jem mec<l'i aol> minutos, 
mundo o tlupois ao dia.bJ, ello rc:~poOJil lcutá o tro.b~tlhoso.montc por 
_E que nacionalíúu,tlo podcr:l tox· a prctcn- intervallos da 5 ou mai.~ rui ou tos, tondo, 

(}:lo dt~ se manter JiVl'e, sem estn.r convonien- al~m . distfJ, 011 ~cus ca.nhõod iorlofcsos, 
LUm<!nto :.Ll'mada. '?- Nem mesmo a Suissu., dol'uituus.uno.Jte muvimuntadlls a.s su:LS 
que sobt·e um rochedo suM•í.zu. o mundo. torres, difficilmcute tJ'am;pol'tada. "<nrga. e 
~lll~prindo o cv<~ngolho da libm•uu.de e da. com os sous tubos torpod icos aeroos ainda 
JUStlt;a.. u.ntmat1os do ar comprimido. Si u. protecçã.!J 

E nó~. Sr. Presidente. ll nós. S~·::~. Depu· e o pudo.· o(fensivo do Ni.Ctclweto o c1oscla9S!· 
t.>lios, n~ achamos t!ompletarnento inermes, fic:un da C<~tugut•ia de unid:Ldo do combate, 
qum• se cnneidere pelo J:Ldo do exal'cito. quot•J a sua. vclocid:tdo i nuíc:J.Ja rlt! IG milhas ca· 
pelo lado da. marínba., cuja. par te referente 1tiu. puz• excel!entG ma.z· d11 i IIm das Cobras_ á 
ao lleu matorial fluct.uante, vou em breves ilha. Rasl., n 8 ! As~im ialho. nelle a. velo~•-
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d<tde pal.'a a. cstratcgia e falta.m o pollor o po1· CS',:l.S ;lf!ih~~ <lesarra.zoad~ qne ír:l-
olfensivo e: pt·otccção pal'a a tactic<t. balham as muHi.1ves feridas. 

Dopais tlcs:~e; li~eiros t1·aoos a. rnspr.ib ilo C:~rw·r:~ tnm ~< na. jns~ifil!-,~iin e, t'}uaodo 
Rio.cliw~lo, uinda. ((pr.:!ci.~o tli7.1:'1' mais alguma. um amig-l liJ:;iouou q11e ~ria. ello no
causa. dos nossos vi.tsos tle L~uct·r:~ f Pois não é Jnflltd t• chcfo ol:l, csqualiJ-a. respondeu que 
~:!Ue o primei t'n lnrrl rio no~so n.tmira.nta.J~o ·t camlrJl~<u•j;~ p:u-a um Tra.falgar c para •• , -j. 
Não fui clt~ o tl·n.nsrJOr·te intetn;tci(ln:Ll da tal-o scri;~ pr.·císo que o aut.oriza.s., r>m a. 
nossa l'Opt'CJSCnt:\çoãu !).JIJcra.u:L ·r llc:;pcndcr a.nt~s ~0.000 'ouclada.:; de carvão 

Seguo-so o AfJuiclubcm, com o,: mosmos ri e· e I u .000 JII'OJc~tJS. 
foi to;~ do seu Cümprtlll\Oit·o. cxccpl;o I!Ual!f.o ;i nm, Sr. Presidente, uma. nac:ão servida 
artilbai'ia, que fui :'ub.:;tituicla. po~ outN mais' pm· t.ars uuidades de combate ter.i fo~sa
u.p:n·feiQCad1L do nw.::mo !iys~e:a:L AJ•mstrong . ll :en~n Je ui~sol\'llr Sl~~ m:~rinh:t pu~ não 

O Aquirio.l~o~;, lwra 11mn p r.qll<'il:L Yantagcm cr~n~.~~mar. n~ ~est~~~puo ~e um~ Je.-~~.a 
so1J"(~ o R:(ICht<c:l:l e ,_-, '!Uil plil!(l dcsem·oh·cr tlu .• o. Oou. OOol;, pu. alnJ]rJ, S~m que a - n:oc;-ao 

' . . . ·I· , • . - p; . aufir~ nonhun:a. '::\nt·.1gem do ga.ranuas, ou 
nove mtlh.L~ . (I ·L~, cn~ C-Jillpcnsi\ç:w, 0 . •• a h:L do l'Cti !.Jiutamontc fun!lar a nuva. ma.t•iuh'-L 
d~uelo de:slln~olvo ma.Jot• u~lUor·o de m1lh.as . c· . l 
tio quo o ,lrp.<:<lcdi(UL no wovnncntopa.ra. tra:,;, na0

100'1t· • • ~ t" 
1
. . 

devido a tld~itv UiLS lll<t-:::!tin;ts deste. ,aan ° ~c .i ' gra so':l n· c '. l:-'!~1· que n~-
- nlmm lwaziietro. por ma1s cxqo1.:>1Ío que se.J3. 

O Deotloi'O o o Flm·i,m o s.1.o guarda-costas; do opinião. é contrario á :teqllisição de vaso3 
por sua. n:ttlll'ct.a tPom o fim cir,:um:;cdpto, de guorr:\, d:L cttmt depende toda on quasi 
não di:,:põt>m de l'aiu d t.l aet;ã.' '· 1~. como tuth a. oJ'g.mizaç:to d:t tn~trinba. 
não di3püam do l'aio tln ac~io. nii.J podem Mas comin.ncmos :\ nos..~ sinro1a. descri· 
ser con:;iderado,; ·n:Lvios do c~quadr;~ c pção, que seria infanda. ~i os capitães as. 
apenu.s n.tlxiWLt'o,; das fortillc:u;ões uc tcrr•:t. wangoiros não conheca~em mais o mise
Assim, os serviço::: tãG limita1los CJUO cftes r:uld<J estado da. no~ marinha do quo 
vasos do guc1•ra. podem p1·est:u nã.o CO\'l'C'S· a quu.si un:tnimid:ulc dos brazileiros. 
pon~cm n r.:m ao !5UU. cu~ to, nem ;t :nm con:;or- P•;ssuimos cinco cruzadores : Bm·r~o, Re
va.çao. publica, Ti1·adenlcs. Rcnjami~ Oon~taru e Ta-

Os couraçnclos modernos llescnYolvcm de mamlm·é. O .JJm·>·oso é um cruzador pro-
18 n. lO millms, o adquít·cm superiorid:ula tcgido de 3" classe, construido do aço, tendo 
decisiva. sobre a.qu{J1\us quo a t tingcm a. W . uma ho:l. i\rtilba.r ía. macbinas de 'riplictl 
Ora., supponclo-sn os nv~os princip:tes v;ts~s expu.nsão e ~odrmdll d~SI\nvol>cr 20 milhas • 
. de guerra lfiachuolo c Aquid(tl"~~< a claurll- dosdo que sc,J:l rep:u•a.do o ! <!U condensaitor. 
ca:rem no oceano,. não ~c1·i •~m ma.i;; do que Esto navio serve pa.ra. t.od.os o~ mistores do 
o jOguete de un1 sunp!CH ct·uz:L<lor uot~úo de ma1•: a.visar rcconh~r, vív-ia.r, sorcorl'eio 
artilharia media, quo v:te dn OCI a 2tO milli- e apdsiona.r ~av1os rucl·can~:;, mas só n:io 
metL'os, suH1clento pa1':t pcrfur:d-os. serve para o tJUO foi feito:-pnr~ combate; 

Calcule-se,tlo outm !a do, o Ricrr•lwclFJ a. dns- p~l~ os sch1·app»:;is l>e_!ia.m bastante p3.1'3 
pojar sua. gros:m <\l'ti~hal'ia. ~oiJr~ o húf!lgú, rhz~mar :~ s u:' tr1polaçao c . o resultado um 
q uan l.u tempo nã.o coosumiL'Ht. p u·:L 1 .. 7.!~ 1' ~eLo_t•:·~sentc da art!lbar1a e tol'p('dos a< 
um a.r1•auhfl.o, (iUi.Ulllo, nos comb;ues na.vac>s, wimlgo. 
se avalilt em 4''/o, si ttn~o, o a.pL·ovcl- o Republicn. é um pequeno cru1.ador, qut 
tamonto de obuzos. podm•ti. doson\·olvcr 15 milhas. i.le;;do quo 

Agora., pergunto ;;, Casa, convém artilha,. seja substituida. a. su:\ caldeira, qucimad' 
ostes na.vios <L moderna, qu'1ndo suas ma- pala. impcriem, dos machinist.as ; i111perici 
china.s e stm p1•otecção não gara_nt~m o ca.pi- :~.li:is justificada, porque niagumn nasce SJ 
ta~ a des1)cndor} convéru su_bst1tU1r <t'> rn~- bando e nôs não os ensinamos. 
clunas quando t:lo desprotcg•do o cns~o? ~ao D~e quesej:umbst•tuida.aca!dciro.poder 

. seria. iniquidade. mandarmos os marmhmros aquel!c cruUl.tiOI' prestar serviços de paliei~ 
a.o mar, sem que da. morto os Hvra.ise avisar, vigí:u•, reconbocer, mas sempre foJ 
nenhum dos acasos da gucrrn. e l:lem posü. do alcance do inimigo. 
bilidade Ue nm arranhão no inimigo 1 o Tí1·aclcntes é um cruzador pequenin 

Qual o Ministro <1uo, insonsaw ou par- modesto, inofrensivo; cnb-etanto. dispõe 1 

vorso, se a.lmlançaria. a tanto? uma. lJOa artilharia que poderia. leval·o 
Não somos de Hespu.nba., onde infiammado fuocciona..- com algum proveito am aguas • 

Pa.tl'iota ameaça. n.l1ordar a nado a esquadra. Am . I t . 3.ZO!l3S-a.roerlcana, o ~:om CUJO pa.r a.men o e:tl"'e-se a. 
Bahida. de Ccrvera. do eog:U'J•a.famentodo San- O Benjamin Cmutant é u.n cruzador, na. v ' 
tiago.Foi·lhe fa.ta.l a ousndia,coroo fatal a de ese'Jla.; a. escola. se acanha onde se encon1 
Mackaroft', propellido por seu genio marcial o cruza.dot- c o cruzador se dilata onde eliS 
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e-cola ; é um mixto de peixe C()m busto de 
geute. Entretanto. de \odos os navios da. 
DOIPIB esquadra. 6 o que está. p·•estando os 
reaes c bons scrvü,-os u:J. paz c do ensino, c 
outro.> dclle nas livre Dou!$. 

O TamandarJ é o mais ajuizado dJs nossos 
· aa.viO$, pais me.;mo que se quizesse e so lhe 
abarrotasse do ca "'·ao as rornalha.s, teria. o 
bom senso do não levar o,; onsSJS ·mar i 
Dlleiros :\ morte (opurtes); o até é possível 
que. si teo~m levalooQ a. reboque. ti
ve..~ a abnegação patriutica. de afunti;~r. 
Eotretaota. um ft"ancoz, o co•r.manrla.nte 
&llioeour,, om seu livro das fro~ de C()ffi· 
baie do anno passado, encontrou nello um 
meriio: ter sido CODSLl'UÍ1l0 110 Hr'J.Zil. 

Pa6SamGS aos tros cruzadot•üs-turpodeiro3, 
TynWira, Tupy c Tamo!lo• 

A simpít3S denominação importa. n~ sua. 
condemnação p •r e:~te hybridismo ; nem li o 
cruzador que vae prest:l.r anxiHo ao conra
eado. nem a. torpedeira, que illude a vigilanJ 
cia dos cruzadores, ~ttra.vés do fumo. e da 
noite, par!llancar u torpedo. Nestas cun•li· 
ções, ficam sem valor militar, por•qu~ nem 
podem por seo volume tontat• illudiz• para 
lançai' o torpedo. nem podem, iodt>tb.'los, 
aontia.r no cowbu.te. A média a.t•tilbaria., de 
37 a 6.'; millimotros, sel'ia sufficieutu pa.t·a. 
mBUel-os a. piq.ue. · 

Temos o caça-1iurp!!deil'a Guslaua Sampo.io, 
que pôde deita.r atê 16 milhas, constrnido do 
aQo.Que iria f;tzm• essa p()bree velho eiio a traz 
de uma. ligeira cor~l. hoj(},Llue as tol'pBdeit•as 
attingem qtHlli o J.'uplo dess L veíoeida.do ·? 

Temos tres tot·pedeiros, Pedro bo, Perb·o 
AfftJr~sa e Bento GQnçalves, que poderão des
envolver o_maxim_o .de 15 milhas, huje. qu.e 
a.'3 torpedt>u-as ,~et~m o dobr~J, .e estas qne 
poderão psdir-oos, devido á sua idade de 
12 auoo::s, sioão a.po:~entatioria. ~ 

São osse<s os nossos unieos 16 navios ria 
combatu, do:i quaes nenbum tem pL'estimo 
milit.a.r, sinão os dous gua.rda.-costas, qttaodo 
au~iHa.n•lo ~ f.Jl!'~itica.ções d ., tei'l'U.; o quo 
ma1s ihzara respNto dosses outrosnaviú8 que 
tlgu>·am D()S relatorw:,; da. \lar.inba.. C_oHiO ma· 
&et'i<il fl:tctua.ute da. <~rmada.1 Da. Trajar..o, que 
gWIIrda.impenotra. vel o segredo ela. penetração 
da. a.g•1a. • .::om armação de ga.léra., que não 
b<,rla.vcntma. u<~ ~;ua qualhta.de do nwi<J-es· 
co!;~ o cuja C'll'Yocira de 130 toneladas não 
Jhe faculta u1u raio do acçã.o m~ior do qua.tL'O 
dias a. lO .milhas ? . . · 

!Jo p, .. ·-.nf'•··o de Jtlm·ço, .construido de ma~ 
deua, herdeit·o da m<\china. 'do coUraça.dQ 
Hervat, ~ cuja. carvoeira de 30 &anelada.s nã.o 
lhe faculta tambem um raio dé acção superior 

. a 60 horas a. seis milhas ~ · . · · ' 
Do monitor Rio Grands, de I86H. 

Vol, I( · 

Do RaCi(e, Cara,ellas, Gum·arap~s, Pa-
gaeqt'c,·, quatro bll.rca.s á. vela. 1 . . 

Dos avisos fhtvia.os Fernandes Vicirri e 
l'itlal da Nag>"dros, do tempo da guerra.. do 
Pa.mguay ·r 
D~s outros pequ~noa avisos Teffrl, To· 

canh~l$, .Tttlahy, cuJaS opora.I)ÕllS envergo~ 
nhar1am as aguas do qualqum• rio~ .. 

Da. Lawwgo, navio do rodas 1 
Das cít.nhonoiras tluviaes de .aço Ct11-ioca 

Camodm. Ccmanêu, primeiros ensaios d~ 
construcçõns de f~rro, que o Arsenal do Rio 
abol'tou aletjadas 1 

Do Andrade, quo precisa de concerto o quo 
eonce~· W.d~ poLlo~á tt•ansport~r tt•opas, mas 
d.-.do o (IJspentho, pot• dofmto do machina. 
do .)Q tonchttlas de earviio em 24 horas ! ' 

Do Commanduntc Freitas, de · costuras 
abertas~ 

Do Cm·los Gome~. quo ha qtia.tro annos so 
concorta, o Cfll9 concer ~a.do talvez ftquo com 
menor valor do quo o elo concerto 1 

Do velho Prmis;de madeira e rodas trans-
porto de promoções 1 ' 

Dos vapores llu via.os Voluntario o Antonio 
Jotf.o, CiJCVos de Humaytá. ? 

Dos 1-obocatlores Jagu(w(!o e Lima Dum·te . ..• 
o que mr1is ? . · · 

A h. não elevo es11 uecer esses dous na vi os de 
infancia seni l, QUO :linda não S1i.u nados e jft 
se chamam Pe1·nantbuco c ll:far r;r.nhcio · c a.t~ 
do hiato Silva Jardim , que, com o alq'uebra- · 
mento do cu.sco s ca.ldeira C$trag<tda, de
nuncia,, no tope do mastro, a presença. da 
sober.mia nacional! 

. Ao esboçar a e;;quadra. do outr'ora, que 
tltgna.mentc rep1•esentou o· Bra.zil o quo 
póle sõmente s~r utilizada nos infimos ser~ 
viços don1esticos, a que são destinados os 
caxerenguongúes (1-iso). voltamo-nos saudosos · 
e magoados para esse oceano. de onde eiia se 
ausentou. interrogando-o com a dõr inftoita. 
do p·üriotlsmo:_:_onde a esquadra brazileíra1 
E polo vasto mar deserto deslizam os vultos, 
que a maga t1Vúcava. aos olhos de Brada
ma n \c no. pucm.a de Ar i os to , E' o Ama..:-ona3 •.. 
sobre CUJa ca1x~ da. roda alvoja a longa. 
ba.rba bra.nca. do Bftri-uso, assignalando nas ·., 
aguas do ~ul o dia da nossa ruaior victoria: 
é a llelmonle, rasgao do a frente do 'arriscado·. 
pa'-'tO; é o Jequitinho~~l1a ·. immovel· vârrido 
pela motrnlh<J.; l; a Pm·m~hyba , em cnjo con
vez foi oscrípta a gloria. do Gl·eenha1gh:ó . 
Marcilio Dias; é finL~~lmento a Twnanda,·t!, · 
levando para o segundo plano da .historia · 
universal tantos heroismos, quando Silveira, < 
perdidos tim braço e. uma perna,. se· desp!lde :. 
~erena.mente d.a gi.zarqi~:.ão, pat'<t a morte •. ":' 
ou quando Mariz e Barros fuma tra~quUlo, · ·:~ 
um charuto .emquaoto lh(l OOl'tam a perna..:'~ 

29:.:·. \ . !!~0~ 
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e manda dizer ao . pa.o que soube honrar o adaptar pat:~ o cruzador:, .~bem .C91Bu. q..,. 

· seu nome! (1lluit() liem.) Jida.dcs primordiae!!, a. velocidade ·e o raio' de 
· . yultos gloriosos que deslizam silen tos no a('.ção, e, em segundo _plª'~o, o poder pffen: 
oceano abandonado ! nomes adol·ados quo sivo e a pr~tocção 1 . 

' nós é dt>ce invoca.J•mos, como a. marioh3gem Em uma. outra esphcm. en~retanto, opi-
aUemã., os d<~ canhoneira. Wü. que, partida niões se debatem e querem mais poder offeo
cm . duas em um :rccil'e, o eommandantc, na. sivo e menos protec-;ão; uns são J>Olo canhão, 
vante, que afunda, se despede da gua.rni~ão ouuos pelo lorpedo ; u:~s pelo couraçado e 
para a morte, erguendo vivas ao imperador, outros pelo crUZador e ·torpedeiro.-E a.1é, 
emquanto esta; agar·ra.da aos destroeos do ré. formando t!xccpeãó, . o ac_htal Ministro da 
~ntõa um cantico marcial da. patri:l; ou .M.u·jpb:~. rraoceza, o Si'. Pelletan, apreson1a. 
como a. -.:oa.rinha~em franceza. o do ma.ri- a hléa de nma. esquadra do torpedeiros c sub
nhciro quo, arremessado }Jor abalo de vaga. ma.1·inos, com exclusão dos cmcs:stodo.,~ 
do mastro militar a.o convt!z, partida. a co- ecs:., na. sua propria. phra.se; e, por cãü8a 

. lumna vertcbi·al, m~mda dizer ao comman· dessa. doutrina, . vae . . adiando a. execução 
;. dante que e.-;ta.va nu seu posto ! da lei do progrinnma navá.l em França _e 
· Mas é tnrupo, 81·. Prcsidcute, do voltar á preparando, ta.lvcz, horas muito amargas 

folha- das uossas actuacs tl'i8tezas. . .. pa.1·a aquella aação;qnc hão' de correr eotre 
Couraçados, cl'nzadtll'C.i, torpedmros, na.o as troniar, da Allemanba. e o desdem da In· 

são invençõe~ m<;~det•na~: sfio !l-Pcrleiçoamcn- gla.terra. na partilha de Pekim, qoe, por seu 
tcs. _que a. .:roiencJa. e a 1Ddust1'HA adaptam a':'s . turno, ameaça-rá. a -Iodo-China., e qnem sabe, 
n_a.v10s. O_conr~~:çado ê o pAsa.do c b~m art1~ por causa d~ ímperi~smo anglo-saxonio, 
lbado navrode lwha,que chegava a dispor ate comra a. America. do SUl, em nosso despru-
dc duzentas peças. O eruzador é a. leve o veito -
ligeira corveta e fragata.O 'tot·pedeiro é o br1,1- • _ .• · . . . 
lote, destinado ao inc<indio das antigas nâos. Uma qu.es~, p~rém, dt-çJde ftmdamental-

0 ferro .substituo t~ madeh·a, e, por ~cu me~te a. marmba, á aql!eJ~a :ore~~ áo 
turno, é substituído pelo aço . A vchL substi- na.vlo a. adoptar:-ou a _dJm~nsao tndtVJdu~ 
tue 0 remo. e tambcm por sou turno, é sub- ou o numero, ou a. qoahdade o~ a. qnánti-

. ti tuida. pela helice. O ca.nbão raiado ao dado. .· . _ . 
canhão de· alma lisa. e o ~iro rapido a.o 240 Mahan, nota,·el almitanf.6 ~erie~mo, quo 
do nosso Riachuelo. mais fundamente illuminou a. bistoria. naval, 
. Por sobro e~w nà.vio já passaram quasi estabelece a qu~stiio e pede que ellà !IPja 
duas revolucõcs . de melhoramentos, o o definitivamente re.iOlvida.. Eile diz, coosi4fe:.-
Shikísl~ima,· ultima · pala.Yr:.r.. pódc pedir·lhc, rando, de um lado, a dimensão indivídual,'o, 
no repente ~O . JlOSt?- ao canapé, «sua benç~o, d~ out~o lado, o numero; ~má. ilé!r9io s9 
mau avô~ (r&So) ass1m como tambem . o Rta- pode d1spor de certa. . quantia. para :a .~ 
chuela o poderia., naqucll:t l'CVista, na.val de frota. de guerra, qua.n~ia. ·.esta. que r~'pre!enta 

-• 23 do abril de 1856, p:wsada. por S. Magos- a. tonelagem total:· e!Jta 1onelagàin. · íoial 
. .' tade BritannicrL à reais do duzentos navios como 80 deve distribuir 1 neve sei' concen

de esquadra, áquelJcs ·ca~cos .inapercebi~os, trada. em grandes navios,· ou deve .ser pa,r
.. chatos, negros c informes do Trusly, Glatlon, ceiJa.da em pequenos navios, em ·m11ior llU· 

Tkunder e Melcor, quo rovulucionara.m toda. mero 1 Cumpre achar um jnsto -meio. Si 
a marinha. . as· 65, 934 toneladas, representadas nos•te 
Atrav~s desses aperfeiçoamentos c mell1o- navios da. esquadra. americano. em Cuba., esti

. l 'a.mcntos estão assentadas as linhas geraes vessem concentradas em cinco, pergunta elle, 
. de combate e consagratla.s as bases de con- teria. sido possivel a expediÇâod~ Wa~on ás 
· strucção dos navios do guerra; não ha fugir Pbillipinasf _ . . .. 

·. -dellas, quer ante :.s lições <la historia naval, A dimensã~ individual ê exigida po_r mo
. quer ante o ensinamento .dos grandes ca- ti vos específicos; o numero é igualmcn~ ne· 
pit.i.es. cessarío . 

. Qual dcllcs, quo traga um nome justamente Qual o juiito meio 1 _ _ 
; ')ail.'!'eadopor exporieneias o por indagações, Nem o numero •. qu~ na. phrase ·de Nelso,!l. 
, hestta. em adoptar uma esquadra. homogenea. sómcnte pôde anmqut~:ar,nem a preoccopa~o 

nos séus diversos typos e cujo todo se complete exclusiva do pode!' offensivo e da. protecçã.'o. 
· por stias divor!las partes: couraçado,cruzador, De outro lado, Lanessari, ex-ministro ~à. ma:-

. · -corpedeiro, submat•ino. dcstroyerr Qua.l dclleB rinha. franceza, em sou livro· s.obre o _pro
hesita e'm adoptar; par•a. o couraçado, como gramma. nav~lda.J.t'rança, ádopta ·coura~dos 
q1ialidades csscnciaes, o poder otronsivo e a. do H.865 tone!adas e'cruza<Jo1·e.s de ~2.ffi(f. 
protecçã~. c como qualidades tambcm essen. E .elle diz, relativamente aos couraç;W!s, 

__ eí.a~; .mas no· s~g.:ndo plano, a veloc!dade.e ,quat:ro são as condiç<>:~~ ex..igiV.E}iS 'ii~· C91.lf.~ 
:: . ~. r~io .de acçao ,1 _Qual dell~s h~s1ta. ~m 4;ado-o .:no4er otfensrv:o, _ ~.pro~ ~~.~~-
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)Õ8iro :Jbgar e· depois' a;· velocidade e o raio 'du 

T~cr oft't!nsivo. rop1;ese'n~o na fot•ca c 
no numero da canhões. na. dimensão e no 
-podor doe motores ·e ·áppa.ralltos evapora. to
rios, no 1a.ma:nho e no valor do navio, no 
aumero do oquipa..,uem e de otllciaes. 
' .. A prÕtooção, na. espessura, resistencia. c 
·extensão dás couraças, ou volvendo os org?í.os 
~nci:í~ do navio : caldeiras, motol•es, arti
lbaria e aUo comma.nd9. 
' A velocidade, representada. no volume e 
~ dos a.ppan:ll10s ·eva.)J(>ratorios e dos mo
tol"C8. 
' ·O . raio d9 aoção, representado ilo peso o 
·_votnme. do carvão. 

. O poder otrenslvo é prinçipalmonte attri
buido ao · e&ohã.o 305, .q~e é o ~ximo do 
calibre adoptavel nos -navio~ de guerra, pro· 
enchendo as fnncções principa.es do ataque, 
que ··é · o · melhor meio de defesa. Não é 
sómonio ' .aparar o golpe, mas inutihzaJ" 
o braço qne o vibra., principalmente. Ver
dade oota. qn9 reconhecemos em todos os 
actos de nossa. vida., e até praticamos na. 
ora.Çoria., quando tomamos por modelo a 
valha. oraçã;o da Corúa_. . · , 

E' impo.sllivel dar-se um combate entre 
um cruzador e um couraçado, porque a 
3.rti!hai.'ia ·média de que está at•mado um 
cruzador já.mais poderá. otreilder um cou
raçado, e~q ua.oto que a médi~ do C.Oil:r:!.Çado 
orrenderá .. o cruzador, o supponha.-se um 
desas.o ~o macbin_i!!lta, um desa.sranjo na ma
chio\}., ti~ projectil que ~1IendÇ~. qua.lqum• dos 
apparelbos, a vel9cidade do cruzador calte e 

. o couraçado vae barpon;l.,.o. . 

Só por &~tos pequaoos tra.ços · ·vós vêdes 
qnanto·é inoonsistooto esta opinião quo a.do· 
pt:;, a. velootdade,como. meio ·de defesa. oit do 
a.ta.quo, qoa.ndo uma naçãO não contla a sua 

· defes<~. á. velocidade fugitiva, que só se obtem 
·em _prejuizo do poder o1fenstvo e da. pro· 
. tecl;ao . . . . . . 
· Ui:na nação contlll. sua de(es!t" á grossa a.rti· 
Iha.ria, conyenieutementQ guardada pnla es

·pessura das êíour~ças, quo· em alguns n3."vios 
"chegam a.sor do 40 ·centímetro~; 'como esse 
quo levou comsig() Maoka.roff • 

. P .. c;ouraca.d,ó·não tem ó ·antas do eruza.do1·, 
:pem .. o .<{epdís do guarda.~óstas. Elle é do 
' mom.ento opportui19,: e, como é d~ mo.mento 
:oppo~tuno~· prqciSlL tâm.~ertl 'ter veloci~a.~e. 
~sa. vel9~idade o ha.,bilita,. ·a t()niar pos1çoes 

; âe (l<>.mba.~. p. regula~ ~ · .. distnnoií'o. "' evita~ 
3u? .seus fi(!.Q0_0!3~ ~J&~ e~p9stos á. _ba.terla. 
l!lll~ura, porque, como sn.beie, o ca.nhao 305, 

: :~rrel!lessàllil~i ·um projecitil d~ 284 I~ilos l'.om. 
. V,cloc1dad,~ inicial 'de 850 metroS", por(t~J:'a 
104 centimatros·de r~rro e 70 de· à.ço~ · • · 

O conraça•Jo pracl:::a. do vcloctda.de pn.ra. • •. 
collocn.r-se ~o combate, de modo a qúo· o 
vento leve o fumo, a sedcom a.s costas ao sol. 

O 1·ai~ · do acção é outro elemento e~soucial , 
d.e fluo •í preciso cst!l.r munido o. couraçado, 
dcte1·mimmdo o tempo quo póde se mu.ntct•no . : 
m:w .sem v.oltar ao ponto d:~ provisií.o. 
Em um combate entre . dous couraçados do 
força. igual, áquello quo. Ptider. mu.nt!)r-so · 
mais horas sobre o mar porLonco t~ victuria.. 
c o ultimo dia do outro está. contado. 

Qnanto ao.con8umo do· carvão, é alle dos· 
proporcional em relação ao desenvolvimento 
do millms. A experieocia feita com o Bouvet. 
em França, navio do 12.000 toneladas c que 
dispõe dt~ força. do 14.000 cu.vallos, deu o se
guinte resultado: 2 1/ 2 toneladas do ca1•vão, 
no espaço.de l hora a lO milhas, 4 1/ 2 to
neladas a. 13 millla.s e 12 l / .2 a 17 milhas . 

QuandG, · porém. o 8r. Lano3san adopta. 
t"lSSO typo dn couraçado de 14.865 toneladaS, 
olle olha por sobre. a Mancha, do 'onde brotam 
pi:odigiosa.mento a.s construccões dos 350 de· 
sonhos de Wllito,·esso formidavcl mostro dos 
est aleiros bl'ltannicos; ello olha ainda !):1-ra a 
tripHce f!.lliançn., para a Al~e~anha, que sul'ge 
prodigiosa.wcnto dos mares, embora. os seus 
portos sejam ingratos e <' apertul'a dos seus 
passos. · 

Nós não levamos tão longe a noS:~a vil!>~. 
porque ella. só pOde a.lcanQ1l.r o destino-de um 
pl'ojectil. 

Desde que sejfl. dada exeoucão no program· 
ma que ora. ·ll.prescnto, o nosso patriotismo. 
na sua mais orgulhos.\ pi•otcnção, ainda. terá. 
de r(m.lcr homenagens a. oito nacõcs: ú. lngla.
tei•ra, Allema.nha.. França., R.ussia, Austria, 
Ita.lia, Estatlos-UnidC>s c Ja.pito . 

E da:~do quo tenhamos !lado cxocúção a. 
ostc p'rugr!J.mma:, roalizarcmos a unicn. a.~pi
ração que tcl'nos,-a.lcançarmos a. suprema.
cta· snl-america.na, não só para a defesa. do 
nosso littoral, éomo pa,ra defesa. commum 
por aUia.nca sul~amoi'ica.oa cGntt·a. as proton· 
cões aoglo-saxonias. 

Si o ·couraçado rõprcsent:L a força aggrcs.._ 
siva. o resistente, om quo sa n.poia. o pod_or 
nâ.val, como no oxorolt~. a: infu.!lta"ria, o cru:- · 
zo.dor é a ca.vallaria. do mar Jncumblrla. 4e 
varrer" dolle as cscJ.uadt•ilba.s do tot•pndoiros o 
de.drOPfC!"S. . • . . 

Grandes e inestlmavais sã.o os soi.\viços 
prosta.dos pelo. crttzadm· ; • cllo gar~l)tü · •~ :· 
existoncia. dó eour:tçado, p1·csta. :L cste. g_r~ndc,. 
sorviço .antes, du1•anto o depo.i~ . do com~~tç· •. : 
além de outros; como o a.pr~Sl(mamon.t0. : dJ•~ 
ma.rinba merca.ote, o bombardeio oocturl!q,. 
dos pontos·fortifica.dos. · . ' . . ·.; ;.~i· :-

. Elle . prccis:~o estar ao lado. do_ cqur~o:. 
para deavill.r as eSq,uadrilhas de ~orped.~~~·~s ;: 
por elltn. razã.o, tQm ilo ost1.1.r n()· acceg~ ,.tln.. 

. -···:.. 
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·, lutu., precisando, portanto,· de dispor de um publicado a respeito do T,ra.tado de Petro. 
· :· poder óffensi v o e d.e prutccção . polls ' ' · · · : .: · · ; · •.·> ' • ·, 
. O.cruzarlor protegido, que é caracterizado · DíÍ elle:. ~Hà.-umll. ~eve~tualldàde qu;'- 'át~ 
· · pelo convéz blindado, fez sua ópoca, d~rnons- ~uns pubJJclstas já ~rltlitllra~ .sérianie.ilte; 
_:_.; trou a· sua inutilidade e 11asson lavnndo o Recoolleceram que, · ·deiitre ós j}a.izes .'súl.,. 
···: DOSBO · Barroso. ·amer~caods; ~ .Braz.~l ~ o':inll-~.s a'Qleá.ça._do ~áa 
~-_·,. Ainda. aos nossos ouvidos echoa aquelle e~\)1'clzas do !rpporJalfsnw; e· vei.·-8~-ha.:-ccon~ 
'·:. heroismo russo, om Cb~mulpo, do Wariag, tmua elle-tea.lit ado o sonbo dos angló-sa:.:. · 
;·• poderoso cruzador de 1 ~' classe. mas prote- xonio::~, que já. projectam· o aba.ndono .das 
i< gido, quo teve a sua tripolacão dizimada do~~:trinas de Mon~i:ie, c·' proceder á. ·part1Jha 
,; .. pelos scl~rajmeUs; que levavam cabeças -e am1ga.veldo con&mente sul~amaricano.» -: · 
:' ;pernas, tBndo os proprioR russllS nece~sid~ue -Aca.u~•lae- v_o!:i . · IJos brada. de.Dijon o .erui.:. 
:·:·'.dO afunduJ~o pa.l'<.L não ser ello presa du~:~ Ja.- nente professor--pelo fun~ton~mentonorrua.l 
',: po~ezes. Jo organismo poJitJco em éada. pn:lz;·e -pela.· 
·: · . Porem e1ttra.nha. incomproben::;ivel, é a lol'mação de um organismo ·americano;· QU 
·,_: .. doutr1na do Mioisti·o ·da. M1.1.riuhn franceza por alliaoças ou p01· contederação'dcErnados, 
:· .a respeito dOS torpodeil'OS O s ubm't.t'ÍJlOS. conscientes da solidarícdacle ·'de aeuslntc~. 
· · · O tor.podolro,comodiz Lant•.ssan,é um na.vio r·csses. 

•· _.que p6da somente atirar o torpedo até <4 dia, · Ac·autelemo·DüS, recebamos o s· seus ct.âw~.;. 
:: . tancia 4e 500 m etros, no ma:xirpo ; olle pre~isa lhos . · . .. · .. · · ·. . . ' · . . ·. 
"· ser leve e pal'<Lta.l fim tem nece~sidalle de ser . 'Acautélttmo rios no ú1~l'; ·depois ·em tflrr.$ 
.: construido 'de materiaes leves, pót·furaveis. com o exerciL"o . e. depoig, .• oú simultílne&: 
·:;_: pela. artilharia de pequeno calt bre ; pr·e~ .r:pento, com melhor ()r·gânizaçâo poli,jea qu.} 
.· .eisí.\ ser. pcqucoil pn.l'3. nftn set• visto e · -~w~cs ha. de vir làtalmlintc,e· eU,só peço :a Deus q\!O 
. ·:tle :ver é visto da mn.ior altura de nlli cru- oJJa. não vrovenha ue. um niomcrito congrea· . . 
:: ,_ 74dor ; pt;ecisa · funco;onar â noite, pm;qui• siona.l, 'floladas a·s · I'ormalidades · coristitti,;, 
<'. de qia.lf1e é im:pos~ivol :.~. aJ)proximu.çiio ·a, ciomLes: . .. · · ·; . ·· ·. · · .:' ·· 
. ·tunccioilando do noite, com diffl cu ldade M: ·· Urg;fniien'liJS a · no~sa: c;quadr·a;·. par~ ' i~so, 
;- ·.xerga. na distancia torpe'dim~ c; onxorgando, votando um programma.e.m <Jue St1 possa.:én· · · 
_:·não distingue avante da n'do ni•vio, · e;..:_ éootrêl.r uin juste moio en~re 1\"I:Hmeosâo 
· o que é singular l-nem n, dirccção do navio . indh•iduul.e o·numetio; · · . ,. __ 
· · · Si . o n:ia.r estiver pertorbatlo, to1·ua-s(: io:sto\1 oonvencid:o de que C!"tnesta pi;ojec.to· . 
, .quasi iinpc:issivel o lançamento du torpedo. obtoreú10~ ~xce11e~nes unidades ·de coilll.la.t61 . 

· e coma perturbacão do mar, a velocJdade pa.ra elifreuta.rmo.nJoru qüalg~ci.~:'nij.çâ~f.:~;-., . 
::. do torpêdeh;o cao,. e, cabida a veJocidáde.elle malta; ·exoopçã.o foi\~ i.tiJ:! ' oi to<.tnenct~l.iJií:lO.s, 
/ ~ vergónhosamento Pflscado, si não fo1' twtes e assim !nictatinnqHuni~Ít·. eliqi.l~c;i~a· ~~~ ;'h~', 
:; ·&Ji.anh!Ldo n~ crinolina; não ~uiJporta. a ma• de resvonder pel(l. integt•i(J:úJ~ territo~•élV .... . 
;'_..:reta.,: a busso1a enlouquece c a. · tcmpc:!tade Da. execuçã.v·d&;te;pl'ogi·a.liÍnin.·h.a: ·®·déêoF .. . 
(. 'dispers~ .uma' flotilha dalles, como folhas de ror na.tu~a.Jmentc ·a ôrgánizã,ç~d. 'Ü$:1:··quâsf 
·:,:ur.vore. : · · . toda. ·manoha.. . . ,. _. 
;_<,:: .· Agô1~- calculn·se em: tuclo i~t{l <\ :p'ro.iccç5._o o ttp_pa.relho que ~l.vcr·do J'ejÍ.lfo~V. C!:(navto~ 
: .~(_HlOII)pllote so~re o torpcdotro, a olf\Jscar ~d~1ulr1~~~· ~a de .v1~: em cpn,st!f!P,~n<;lii.delle:J, ·· 
: :--~_:V:J~~ da. :t:~a.ruJa. . . . . . . . . ;~ cu do_srJarut com·: tQ(.[a:~ )'!! : p*~~ ...:V.~ra.s . · 
i:(-: .O su,~~l\r1no, outro na.Ylo da. esqua:dra. que. ~~. uo~os outou~e~ .-c. ~~ç~plco~ n~ . .Jó<. 
:;;\do· . Sr . . · Peleta.n, ê um tt'meruw pro- v!l-sseru paqu~~ :p,o-vq_:;_n~y~qs ~ pra.t1~11: a!lq~h . 
;::;blema. a rasolver e talvez tenha o defltino r1da nos i.LC~uaes. . . . . . . .. : ·,· ·;, ... , .. , . 
;:::~!lé _da.1• cab~ das e~quadras, mas por ~rnq.uan- E' um phenUmetl? :qu~ ief1;1. s~d?·t-~.,s~ry~~~,-:· 
:,;,~.:o~tli na mfan01a e só póde runcciv~••r de c~ t.o~o1:1 o~ y~i~~.s: , a o!~~!l~~~~.o .. : ~~ D?-!t· : . 
F;;dia . com umo. f1·ouxa. luz. que a nonc, a . rznha.~ecor{'C:(ltcda ·~~,qui~lç~r ', ·?e . . ~~~~ •. ~~;- · 
, , chuv~. a bruma apaga.. · . gnerra. • .... . · ; ... ·. .. . · · .. .. ' ·.. .. . . :; ·'··· . 
;;; ,:.:.:Não obstante, são dous valio :;o~ clt~mcn tos A Inglaterra, · depois de ·b~v~r atl@tffdo: 
i:>de~<iomba.te e, cujo valor mili&M' tem sido uma. esquadra podei·osiasn:na; igúa.l .ou 'sir.:.:·. 
\;pôS~?~ a pro-va, COfll;O ?pportull<•mente ten- peri~i·~~ da ·Ft•:i,~(!a.!. X~_Jemaliha· ·e·:·.R"I,J~i~ ., 
('~aréi demonstrar. SI a l!i~!l o ueuat.e ll10 com- J•cuntdaa, I) 9.UO tepde ~f "i.gualat•-se ·com·o\1. ij.e . 
r_;,p~l!~F e_.si a tant~ ousu,r a. minha iucomplil- toda a ~ul'op.a;·· agot;a .. e que esta. ~;)"um: : soHei~, ·: 
t••\en~I~.- (N«o apowdos.) · · · tudo ou1da·lldo do en~wo ·dos ssus.o1fi~~aes _dtL 
:(~ :,Çirct.unscrevofuos, SI'. P residente, a. no~sa ruarinha, e-~ prop.rib· inl1Ji!'ltr(> da. ·güeri'â.; · e.i:i:i- ' 
t);;~piraç.âo!COJÍlO disse,á Súprüma.cia. dos·ma.ros propuSt.\)o feita _O atino· . pa11~do· . àÔ p~rla.~ , . . 
~:-;su_l~~mericanos,- pa1•a a deiim~ pl'Oiwi a. ": para· n~ent.o, _ d1s:se : « .Pz-ecis!i~(l~ i •efor·.çar;·ó· ~rg~~: · 
~,:;defeso.commum . A' pl'opusJto, ·.tJa veJs de Oll$lliO llltellectual que·dm ge ou uey_erta.·dk·: 
ri:ie:p~rmi~tir q:Ufij oll cito algu1\s ~onceito.s ,!i o. rjgirf ttfz eu~ •. · M : "f01'ç~ 6notmes ·49'·. rió~o .:. , 
:mr~r Moulu:t,~m um a.rtigo !.'ecen.teD?-~nteimpel'lo ». . ' · . · ·· ·.· . 
~;;;~.- . '• . . . ~ . .. . . · . . ' - ~ 



Cãrtara dos Depli:ados - lmp-esso em 25105/2015 09'33- Página 9 de t7 

~ . : .... -.:,··. ·· ... :·.... . ,· .· .. . . . . ,. ..... . 

·. ·• sE~Sio .. EAi 7 ·DE ju~n6·· fiE ·1.904 · ·. 229 
'· ·: . • 

. f,.,._·.:- .. · · . . •• . . 

Nôs EStado!! U~ldos, no · relatorio dp Mi· Deixam de comp·arecer com ea.usa partici . 
. nistro da Marinha, de 19 do · dezembro do pa•la os Srs. Julio de Mello, Thomaz Accioly' 
·annqpa.8sado; ta.mbem ellc S() felicita por ver Kugen\o Tourinho, Enllas Martins, . ArthUl' 
o resuJi~do .colhido · nas e~olas em q·uo o Lemos, Carlos de Novaes, Antonio Bastos, ' 
official meca.nico ou o otncia.l fusileiro fami- Luiz Domingues, Rodrigues Fernandes, Gue
liai'iz'a e fica instruido ·a respeito de tndo • <Lelllêt Mourão. Raymundo ArthuP, Anizío úo · 
quanto se coippQO um vaso do guerra. Abreu, João Gayoso, Francisco Sá, Pereira,- · 

A França., f\.llem~nh_a; ltali<.L e outros pa.i· Reis, Trindade, Josê Marceill'no, Moreira 
zes da. ~oropa. lutam eom difi'lculdades inso- · Alves, Cornelio · rla Fonseca, Ang-elo No~ to, 
brepUjaYels par~ fazer acqui~ição do pessoal Joviniano do Carvalho, Felisbeilo Froire, 
praliieo e ins,ruido, exccptuado talvez CJ Neiva,Leovigildo l~ilgueil•as, Castro Rebello. 
Japão, porque naqueHa ~·1llPriua. o e~·treita Bulcão Vianna, Sa.tyro Dias, Toientino Jos 
facba. de terra a população vivo no mat•. Santos, Eduardo Ro.ruos, Marcolino Moura, 

Da. ~xoçução desse projec\q obte:·emos, nao Il•ineu Machado, Augusto de Vasconcellos; 
h a negal-o,. excellen~ell upi~ad~s~ de combato l<'ldcHs Alve~. Silva Castro. Bezama.t, Frau
da Ia .. OOO tqn.~là4as, qu,e não .serao inferi01·e~ cisco Veiga, Bernardo Monteiro, Juão Luiz, 
aos de 16.000, . w.a.ximo de tonelagem, ondo Astolpho Dutra, Penidu Fílho, Bueno de 
começa o ~rigo da manobra . · Os projeetls Paiva, Le~mel l<'ilho, Henrique Salles, Car
daquelles é!,l_ca.nçar~o como qs ,d.estes; .a nossa los Ottoni, Rodolpbo Pa.ii:ão, Moreira . dtt 
defesa. será igual ; a nossa velocidade!. tam- Silv<J., Josuino OaJ:doso, Uomiqgues de Cas· 
bem igua~. Co~ á _adopção 'de . uma mats baixa tro, Costa. .Junior, . Arn~lpho Azevedo, .Fer· 
tooalljge'.II! ~ ·ob~e~ a. ,~a~tagcm !te se . po- Iia.ndo Prestes, Eloy Chaves, Paulino Carlos, 
der adquirir maJOr numero de unidades Je 1~zevedo Marques, Ho•loJpho :Mil•t~nda, Abdon 
comb~te,. em . :virtudc;do preç() . qq~· ~~ce ftaptist<l, D;u·bosa. Lima., Angelo Pinhoit•o e 
a cada mil toneludas, e comi:> os navios ·d~ Vcsp.•siano do Albuquerqqu . 
. guerra ~ão féitos, nao para . opcràr isoiado.~ E sem causa os S1·s. VirgHio Brigido.-Jow 
mente, . mas ·.eiQ esquadra; pelo nume1•0 I! l.opeJ'l, Paul" e ~iJva., 'feixeh•;J, de Sá, Alfonso 
augruenta.do opader ·utfeosivo. .. . ' CoMta, Pereit•adc Lyra,Malaquia.s c;onçalvr.s, 

o . sa: YIÜÚHDEN'J'E.::... Lembro ao' nobi•e Es:.acio Coimbr<~.POriL'O Pei'Oi.1IDUUCO, J•;lpidio 
Deputado que está. terminada a ·hora do· 6·!:· Fixuuíredo, Arthur Ol'hmdu. Pinto Dantas, 
pedionte~· Rvdrlgues Lima., Moreira Gome,;, José Mo~-

. · ja.t·di.tn, Nelson uo Vasçoncellu~,Oscar Gorloy, 
OS&. LAURJNno Pí.TTA- Neste caso . ponho ~rico coelho, Abelardo do Mello, Peroir:t 

aqui te~mo á~ consid!3l'açõos ·que ven}lo fa- .Lima., Estevão Lobo, Jose Bonifacio, Adal· 
zendo, e mandarei á Mesa o meu pi·ojecto. bdt'to Fe1·ra.z. Beroardes üo Faria., Ca.miJlo 
(Muito bem .; :m.~ito· bem .• Q or!J.(.io1· d viva· Soare~; FHho, Ca.logera::!, Sabiuo B~t·rozo, No
mente çomprimentado e Clbraçado por toêlos · os gneira, Galeão Oar•·u thal, Beruardo do Cam· 
Deputados~) . . ·· · · pos, -AmaraJ Cesa1·, Rebouças · .. ~ Ca.rva.lho, 

VeJ!l á M_esa. e ê lido o p1·ejecto do Sr .. Francisco MaH:\ e V1ctortno Monteho, 
Launndo ·Pttta.; :. · · · · · · . · · 

. . OR.OÉM DO DIA 

O Sr : _Pr~s~d~~te-0 projenlofiea ~ ' , 
sobre o. m·esa. a.té ulterwl' deliberação. . .. · · O Sr. Preshl~nte-Conv1do os· 

c ' · ' ·:.:·.· · . = · • • . : : · • ·.· .: · .. Sl's. Popu~o~ !J. •. occupu.I~m seus loga.r?~-
01' om~arece!ll . mlJ.!S PS S1s. • Ho~11,no~h . ~e; .Vae-se proc~der as vo~çoes das ma.tor1.as . 
r Ivd~im., Passos Mll!a+Jd;J., Rogerio .~e ;M-l·. ~onstan~es da. ot•dem do dia c das que se 
, a.n .a. lnd~o do:Br~~.t~,.:Ur~ano Santo~, Be· acham sobre a mesa. 
zer~1l Fontenelle, Thoma,~ . Cav~l~n~i, .Fr~- · . . . . _ 
del'ICOBo~ges,: EJQy . deSoºza. c~J~o lfoSouZa., · .E' hdo,Jul~o~~JCOto de dehberaça.o e on· · 
EsmeraldJno .. Ba.odeir~, . ~ymundo !i~ .Mt· v1ado ás Comm1ssoes .tto Mal•mha e Guert·a o · 
rn.nda,. Tosta.,. : GlJ,ra1a . PjrQI!, . :vergne de de Orçamtinto o segumte 

M
Abr

11
eu, Augusto de F:l'et~!i. -Ga.ldinp Lo~;~eto, _ 

A
o. o_M(.I;t~~;. B!llbões . ,Mat•oi~J.I, ~á.. FI'eirc, I'1tOJIWro 
mer1Cô de Alb · · ·a· li · · J. 4 G 1 - '' -· .... .. .. ~Qu.~rq_u.e. _ .e ,sat·.J, .. (~So!-!;!:,L, N. 30-190 
a. vao B;:t.ptl~~; . ffe!lrtquc Borges; CruvcUo · 

Cavalca!lti,p~rlos Te!!Cel.r~t .l!!ª~d~.~·Viriâto · Autm,iza o P1·esidente ria Rapublica a encq~u-
. Marcar .. nhM, Carlos Peixoto-: Filho, .Ant~et•ó : .m(md(Jr, i! industria, pelo Minist.e_rio da. 

Botelho, Padu~ Re~ende, Valois . do :cai:l4ro' · Ma.rü~ha,os nç:11.ios que menclorta· ~ dd Ot4h'a$ .. 
Jo:;ê Lobo~Alv~r~. de úarva'Jho;-· Ben~dictO dé ·proviélcnctas · · 
~:;:ra, :0Lmdolp4!J .Ser~:é!o; ·Elise.u 'c;iuiJherinel O Congresso Nacional resolve: 

ti es ·. arcy, 4••rre(fo ,\ ·areJa. e Camll()s Ca.r-: · _.Art,. J •. o _Fi.ca. o . Pr~~ideoto . da RepabJic.~ · 
er. . . .autorl~do a oncotnlllenda;t• á industria, pelo :• 
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ANNAES DA CAMARA .... ,. ... -.. ---~.! .. 
:. •,· ~· 

Miniater~o do. Marinha., os navios seguintesi Posto a votos, .é t•ejeitado ~m· · I• dise~ 
o·scguinto-, _· · .,., . ,_ '::-; i . 

. _.,.:3 .couraçados de 12.500 a·l3.000 toneladas . ,r,!;nh 
pe,desloe:amento; . . · PROJEcTo. , . . : ., 

· ·3 cruzadores couraçados do U.200 ·a 9.700 N. 217 A·:...._1go3 ·: ,:,e 
toneladas; · · ·. •r··r 

· ·6 caça.torpedeiras do 400 tonehdas '; o Congresso Naoiona.l decreta. : · · ·Ai 
6 torpelelr•s. de 130 tonelu.da.s ; Art~ 1." Fica 11uppri~id~ ·o. iogi'r d~.'pr4 
() torpadeira.s do 50 tonol:v.las ; ti co de pharmacia da H~.$pl)da.rja _ da. llha., du 
3 Flores. ·. . . , . ,, u'.t: ••r 
. su.b.-marinos; Art-; 2. o -Ficam· rovoga:das as disp()Sições 
·1 transporto para 6.000 toneladas dn cal'· em contrario. · · , ·. . .... .... . _,L" /. '••·• 

· :. :·r-~o ~ .. . . . . . E' a.nnuncíada. a. v6tac[o .:do. p_ro~ 
· Al't. 2. 0 As despezas para n. ex:~auc;ão n. 184' A, de 1903,'_ organl?;a.,ndo. o· ~rediW 

d0.Sta lei s~rão provi4a.s com. . os re11ursos agrícola, ·com pal'ect>r· !3. su~sti tli~,vo ~a:Colil~ 
'orça.l:Denta.l•los da cada. a!Çereieio. missão d~ Orça.m~oto w· .dlsc~~-r.~L · .. ;.: '_..;, 

Â,.rt. :g.o As q_ua.ntias não a.pplicadas sel'ão o Sr. David Oaôipi.Stà' · (p~ki 
levadas ao · exet'eiéio · seguinte, ·conservando ordem) pede ao Sr; President6 qné <:onsul~.~ 
o seu destlno p1•imitivo. a, Ca.iriárra. sobre se concede preferenci~ nli. 

Art. 4,o Os estaleiros da . Iaglatei'ra.serão votação para. o substitutiyo da. Chín~iBBii.O . de 
preferidos })ara a construcr:.ão. Orçamento. · 

Art. 5,o Revogam-se u.s disposições ' em Consultada a Cama.ra, ·é: concedida a pre• 
contrario. · . ..· . · . . ferenliia pedida.. · . . .. . 

Em seguida siLo suecessivame.nio.,pQStos :a. 
Cama:ra. dos. Deputados, 7 de junho de 1904. votos e approvo.1os on:i 2o discnissã.o . os se7: 

-Laur_mdo p,tta. ,gulllteS artigos. do substitutivo d~ Commls-
Sã.o. successivamente sem debaté a.ppro· sã;o de 01·çamento ao . .. 

-vadas as redacçõas fina.es · 'doll proj~ctos · . . 
.ns. 11 A, de 1904; para ser ~ ~~viado ao Se· ~~oJEcro 
nado, e 21 A, de 1904, para. Sét" enviado á 
sancção~ · · · · 

.' • . 

N. 184 A;_ 1903,. : ,, . .. · ·~:· 

E' annuncia.da. a . votação do projecto O · C~ngtoeq,;o Nacional doe.nr~ta.,: . 
n. 216, de. l903~ concodnntio as vantagens da. 
gra~itleaç.w :uldícional de 20 °/o.sobre sous 
vencimentos a. todo:! os tnc5ctres · e contra.· 

··: ·, 

. . · . . ~ 

CAPITULO. f 
::.: ... . . ~· 

mPstros dos arsimaes de nia.rinha da ftepu· . no llANCO, SEU 'cA.P~TA~, .É~E.US~FINs· 
Mica quo contarem mais !fe 20 a.nnos do em··· . .. . , 

· viço, com parccnr cont_r~io· da Commissão Ar·t. }, 0 E' autodza«,(].1.p Góverp~ . a pro-
de OL•ço.mento (1• disctnlsu.o). ·mover a. failda.çii.o de um banco ~ntflll: agri~ 

· cola, ~estinado. a forneé~l' á. :·la;~pura. &llxlUo 
.·Em s3guida é posto a. votos e ·rojoitarlo ém .decapitaes e de CJ'edito; ·de ac.b,ôt•do ·co.m as 

l~ discussão o seguinte . . ··· . di!IPQSícõe~ da prese}l~e)ei. . ,··;·. .. . . . . 
Ars; 2. 3 O ca.ptta.l . do ll,a;!lco :·;; se.rá · de · 

30.000:000$, divididos ein · 3QOWQo ·~coõa~· do 
100$' ca.dà. uma., e··será roalíza.do ·;;·_medidà 
que for necelisario; a. juizo:.do·Gove:rno: · · 

PROJECTO 

N. 216 - 1903 

(t2r. -:- !901) 
Art. 3~o As operações do bancô .. ile1'io·, Jt. 

mito.das-exolusivamente:, · ' · ·· · · · · ' · · : · 
§ 1 ~ ,; A' unHlca,Ção do.s · 'là'th•ai' byj?Othe· 

.'0 COngresso Nacional rewlve : ca.rlas ;de,,diversos · typos, ·euiit~ida.tf pelos 
.~ t 1 G t d t· bancos eshCiuaes e q.ue go.sai-àin; ·.por· parte 
nt' • :o :>s~t>.io da.q van agem.1 a gra. •- dos Estados, · de gil.,rantia. de. juros DãO iofc-

fieaçãu·addlcioB'J.l do 20 o 1 o sobre seus ven-· rio r .a 7 o/. • . . .. · , . · : . · .. __ ; . ::. · 
· etm'COtOs, :todos mJ· mestres dos a.t•sen!LOO. de · § 2.o A adquir~r~ ~la. .. 00t_acio· da pra.QÍI. 0 
ma.r;uha. da Republica., é contt•a-mestl'.o!l· que. em .v.toeda. .corrente . as lettra!(hypothecarJa!l 

:óontarem mat~de 20 ao nos de serviço. " dos. b~ncos estaduaeil, ,v~l'itlca,4~ ·p~élimi~a.r• 
· :·Art. : 2.'0 .Revogam-se as dispo!liç9~>~ em. Jllente· as: :condiÇões d~ cre~liÍ!l a· ~l".!:LP.,li· 
contra.rio, . . . <la.de do b~nço emissor. · 
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SE~ÃO Im 7 DE lUNHO DE 1904 2.3i 

.: •• •• J 

'§~~c~·Xeniittir.letÚashy·p~theC\aria.s com O Sr. Prealdente- Não ha nu
oijor~ de 5 %> ·nio éxcedendo a emissão da mel•o. 
importancia. da.s lettras hypotheca.rla.s · 6!3tà· vae-se proceder á.· chamada. 
duaes em carteira.. 

§ 4,o A desco~ta.r, ou por ou~ra..-fórma, Procedendo-se á charúada., verifica-se te· 
adquirir os iitulos ou documentos emittldos rem-se ausentado os Srs. Rogerio de Miranda, 
pelos bancos estaduaes ou p.elas coo:pera.tivas Josê Eusebio, Eloy de Rouza., Ga.ldino Loreto, . 
do crooita agricola , com ga-ranti&· daquoiles Heredia, de Sá. Mello Mattos, Gastã.o da. 
banco.s. e que . forem provenientes das se- Cunha., · Padua Rezende, Francisco Romeiro. 
}tiiiií;és operações: . Benedicto do·Souza, Aquino Ribeiro, Juvenal 
o ' a) cmprestim'OS sob penhor agrícola, por Miller e Germa~o Hasslochel'. . . 
pra.zo nunca e:xcedcnto de um anno ; 
~>.~;71) 1dermontos de lettras do· terra. á ordem, 
com o prazo ma.ximo de um anno, garan~ 
J~d_qs.:por duas pr.QlaS~ solva:veís, .sendo uma 
il~Jayl"..tdor ou Industrial, além ~a. roeponsa.
plUd~de solidaria do bu.nco estadual ; , . . 
"·c) descon~o. 9-e w<wr.ants, l~ttra.s 1:1 hilbete.s 

de ~erc_adorjas,, emittidas de acMrdo aom a. 
legl!!lacao ~m, y,1gor ... ,-. . . . ; . .·. 
.. § 5~0 A. realizar dkeotamente, sempre que 
for conveniente, as, operações .mencipnadas 
ilo paragrapho .antecedente. 

O Sr. Presidente - Não ha nu· 
mero, vou. levantai• a sessão. Ante~. de fa.
~1-o, devo dizer o que ba. a. respeito do pl~:" 
,Jecto a que Bo referiu hontem o Sr. Depnta.dW" 
Frederico Borges. · · · · · 

Essa projecto entrou a 24 de ~ovmilbro 
de 1900 em 28 discussão, a qual ficou encer· 
rada, tendo o Sr. Deputado Henrique La.gden 
requerido que fosse sobro o assumpto ouvida 
a Commissã.o de Cons~Huição e Justiça., . 

Fói, portanto, encerrada. a 2"- discussão, 
ma'J o projecto nã.o foi votado.· 
.. Nos ~ermos do Regimento, será aberta. a 

2a discussãO, quando de novo for o p('ojecto 
incluido em ordem do dia. 

'. 

· § 6. 0 A emprestimos por meio de contas 
cor:rePte~ ou,por lettr!tS .a prazo inferior a 
dous annos, e, com a.cquiesceu~ia. do Ministro 
da. Fazenda., aos syndicatos ou cooperativas 
de credito agricolll.: que- se t'untlarem do 
a<lcordo com esta lei.· · . Vão a. imprimir os seguintes 
· !H." ;. mipres~iJiios por meio de cl'ontas 
correntes ou lettras a. prazo . não excedente 
de um anno e .mediantG bypotbeca., penhor 
agrico la ou caução, a ·prazo nunca ma.iór do 
tres annos, a, .Ja.vradores o industrjacs a.gri· 
cola.s residentes em Estados onde não hou
ver banC<lli, de ácooN!o com esta lei, nem 
cooperativa local, declarando previamente o 
mutua.rio qual o desiino a dar ao emprestimo 
e quaes os recursos com que conta para. 
s&ldal-o·no prazo co~binado. . 

PROJlilCTOS 

N. 31 -.- 1904 

·Autori.:;a o Gouertto a abri?' pelo JFnisle)·io da' 
Justiçn e Negocios Interiores os creditos 
supplem()ntarol: de 90:000$, à. verba da 
Faculdade de Dil' tJilo' 'd.e S. Paulo; de 
200:000$~ d da Escola Nacional de Bellas 

~ s.a :A l'OOOber ·em conta. corrente ou 
por· meio de lettraa, . dinheiros e outros va- · 
1ortos, operando· ne.gte- caSo como banco de 
deposito.· · · ' · , · 

· ·Artes; de 27 0:000$, d da Policia do Districto 
Ji'ede1·at; de 1:585$180, ouro, á de pensões a 
alumnps na Eu1·opa; de ,'J:'f62$3·17, ouro, d 
de pensõell a artistas premiados :na. ·E:cposi· 
çüo Geral; de 5:206$, d de ' exames de 
prepm·atorios no Gy~nasio Nacional; d6 
245:.':135$~ á de As~istenpia a Alienados; 
e dá outras pro-videncias 

· •§ -9. o A comprar lettra.S hjrpotbecarias ou 
outi'oB ti tu los por con'ta de terceiros e ine" 
d~a.nte commissão. 
" · E' : annunc1a.d.a a. votação. do seguinto 
1\rt. 4"·: · · · Em mensagem de 23 do maio proximo tin-
':'A.rt.1.'o, A:•s· Iàttra.s, hy:pQtliecarias emit· do, dirigid~J: d. Gamara dos ~eputados, r,edf.?~e 
~ld~-~.pelo banco central concederá a União o Sr. Pres1denie da R.epubüca a. neoess1_ cwe 
gara~tia de júros de. 5,% • .A ga.ra.ntia. . terá .de s_erem votados pelo Co~oss() Nrunonal 
P5lr.. )J~ite,? q~~~t~plo q.0 cà.pita.l ~ooial. :â~e~~~S:ft~l~~~~~~s a. dtíferentes verbas 
r-,,~ segmda. ~posto a. votos e a.pprovado o Estudado (J assuinpto a. que aliude e!ISa 
referido art. 4 • . · ·mensagem, verlftca."se que na reda.cQão final 

· · · · · · , · · do projeeto de Ol'l)amento do Mintsterio: dai 
O Sr. Alfredo Vare)a (.pela Justiça.-pn,r~ o exercicio ·.de 1904, approvada 

o,r~~m) requer verificação da votação. . pela. Camara com. as emendas do· Senado, 

t
•'bl>roaodendo-se· á Verificação; ·reconh~·SO deram-se equiV:OcO!i! e omissões que urge .. 
~!.'em votado a ·favor 84 ·srs~ ·Deputados e col'l'igir em bem da. regalaridade dos s~rvi<;a$ 
~ltt.ra·IO- totát 9j, · -a cargo dâquelle Ministez•io. · , 

~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:33+ Página 12 de 17 

.-·~~·";.+; __ .... _. • .• -~ ·.-:-~ ·;" .-. · ~·.· - · ..• 

' Assim é que não conferem· com osoreditos ' Aasi!'ll'é· que rib. verba d& F&êJI}dãdê ~:de 
votado!! as verbâs consignadas no dito Orca.:. 'Direito dQ'S. :pa,~lo; 'Jla.ra. a (lnai· f9r&• V'otri.do 
manto para . :.t l"~erlldada de Direito de o credito do-29l;.HQ$..·:fói o:ttüttlda' a' quantia 
S. Paulo .. E~cola Nacional de Bolla,s Artes, de 90:000$ na re-laccãif final, a.·· qual inan~ 
Polipla.: do. Districto. Fe.leral e Externato' do OlúDOU apenas 201!440$ .para. .essa serviço. : 
Gyzp~aSiq)~"~cional~. . . . . . Na -vm•ba .• da. : Escola Nacionar -~é ·Bailas 

. -~ Ass1m õ que tambem foram msufllcteotes Artes; que forQ.,dotada; · 11as votaçõés ante
. à~ ve·r;bas' rélatívas ás rJespezag COlll OS p !U- riare~. com· I!.· qua.ntia. · de 126~852$236 · pa.r& 

sionist:Js ih 1<1~cola Nàcioual de Bellas Artes, as despezas em moeda papel, ·honve igual-
que s~ acha.m na. Eu1•op:~. com o. serviço dos mente .·omissão de 2:000$ na.. , rad-.c'oão 
exa.mes de propara.torios do Gymnasio l'!a- final. da qual conf!tz,\ apenas o credito de 
cion,,J e da Assístencia a Alienados. . ·- -124:.8~':!6. . · · · · ·'. · · .: ··; . . 

· · Por h;so é de parecer a Com missão. de O r- Na.· verba·da. Policia · ~ó Dlstricto·.' Federal 
~,m"ento· qye seja a.pprovado o seguinte pro~ deu··Sa tambe. m.uma ~miasãr> tte c~70$, -mot.i· 
~to de lei: va.da por uma invet"sa,q de a.lgartSUl,os, por-
.. .. · . , . · quanto, -em logar de 3·. 785:741$383j me~f;(e 

O do~gres~o Nacwnal resolve. da d~poza total da verb:.~. votada a.n~rio,l,'..; 
Art. L• Fíoa. o Govm·oo . autoriza.rlo a ·me11tó, a. red.acçã.o · final. incluiu· 'a.ponas 

abl•ir polo Miniaterio d<L Jus~ iça. e Negocias a.785:471$i$83. ·. 
Interiores os seguintes ereditos supple~ ' Na r~brica, «Externato, da verbà do··Oy· 
mentares! · · .mnasio Nacional houve um .equlvocr:L .Tênuo 

fL) dé. 00:000$ :t verba dR Faculdade de 'sido a.pÍH'()V:tda uma.' emenda ' consigna~ndo 
l;)il'aito de S. Paulo: . 3:600$ para aluguel de casa ao'director; e 

b) de 200:0ru)$ â du. Escola Nacional de Bel. comquanto s~ .eollS9rva.sse. Wda· a somma- vo· 
Ias Artes;. . . . . . . . :t&di!.Jp!lira.; a verba., a · redaaçã.<J'flna;l;,e~pli· 

c)".'de 270:000$' á. ' da Policia. do Di~kict. o c. and_o· 'a.B_· alter.a.ções feita.s. no .·pooj~ot().· .. do 
Federal; .orçamento, menruonon , pat•a. "lill~lla. -~:Peza 

á) de 1:585$180, ouro, cl. de pensões a'alti-· apenas 3.:000$, result,a.rido .disso •tlc~r : c~~em 
mnos na Euro~a.; . . : · ._a.ppliea.ção, na tabella e:<plica.tiv; a. · quantia 
·.e) de 3:162$347, ouro, ide pensões a a.r- de600$000. ·. ·. · ' · ~ '· · .:-.• , ~ :': ' · : ':· 

• tistas premiados na. I<;xposição Geral; · · :Ainda com relação ao orçamento <·.v.jgent~ 
f) de 5:206$ á. de exü.mes de preparatorios ,des\e MinisteJ.•io; ca.b~me. 'ponde11ar•vos ·o 

no Gymoasio Nacional; seguinte: • · ... ,.. · ·' ; ,_ ,. ' · · . • ,.,-, ;':; ~,·"' · -
. g) de 245:335$ á. da Assisteneia a Alie- .. Para occorr~1· • ao pa.g~merito · ~· : :peneãc 
nádos.. .de 2:.300$, ouro, ai ca.dt um dos qtta.~o ~~e.n ~ 

Art. 2.• E' igllalmonte autorizado o Go- sionistas: da Escola·Nl!-eíoDal d.e· Be~laiPArtés, 
verno a utilizar a -verba de 600$ consigna-da na.-Europa, e ao da aJUda de custp- ide•5Q()$, 
no O r•çamento . vigente do Ministel'io . ·ta Jus- ·oul'v, a. um dessas pensionistas, que, ·àDguiuinc 
tiça., sob a. ruo rica. - Externa to do · Gymna- principio do corrente· a.nno-,' e de igtiSI 'qaan· 

· sio Naetonal--"- o que ficou sem applioa~·ã.v. •na 'tia a. out1·o que ternlio~ :em dszsmb!-'Q; •pro· 
reilpeeti v a. tabelJa. explicativa, · I\ O pa.g a ximo o prazo da. 'Silll; pensão, e!d.e, MlniSlettiu 
ment'o do aluguel da c~s~~o do respe.tivõ, ti precisava. dD credito dé _10:200$, .ouro.• ' pa.~a 
rector ~ . ~ a.srespeetivi\S consignaçõml"dà·'verba cda :Es· 

Art. 3. o I!.evogam-se as disposições em cola NaciDnal de'Bella.s Ar_tes, eilesse:8entldé 
eontra.rio: . · a.presen tou a. soâ 'proposta.· de, 'JH'ça.oient:ó·~ao 

Sala das Commlssõe.~. 7 da juoho do 1904. ~iilistet•io da· Fà.zenda,· côn~t~:.ei!B6< cre· 
· - Oassiono do Nascimento, presidente. - ~1to em moeda-papel. EntP~t.llJl.Uip~o ·Pro· 

· Esmeraldino B andeira, l'eln.&ol: .. - Paula ject~? de orça.;me.n~ a.p.J;AS.ent~I{Q, ~ f.l~ogrçssc: 
. Ramos - Latwinlla Pitta - Urbano Santos • Namona.l fOl peduto o mesmo cre~h~o . }~m 

• .I , :ouro, mas. reduzido a. 5:tfí2$467, insuq!ci~~~e~ 
.1twposiçao a. que SHe{ere o parecer supra · po.rta.nt.O; Para a. S~Athfuçã_o. ~e ~es. :·~-!l,mpJro: 

· -: . , . . · . , · · · · . . 'ffiiSSOS, .. . . · . · ' ' . : : : ... . ,. ; ' ,.! 

. Sr •. ,. Pre:!idento: du. Repu blica • .,_. N.& recl&-· o Góvorho,· j~ providen~iou -l>i\~a.· , que· í'ds· 
cc~o. fina..l do projecto _uo orça.men~o .deste ·sem mao~idas. ~s· peosõ~s- de· ~~~o~irii4~f 
Mm1stel'10 para. o exerc!ClO \Lll 1904, a.pp!'o· com as di~ostçoes (le ·lel que· 'lloS "régdla.m 

.- va.dó. pel(L Camara dos Daputa.dos, .para onde mas torna-se necessario pl"ovor aif · ·1~p6cti 
>:: vpltíi.ra.·.'o :mesmo projec.to com emend ~s . do. vas consignações com us recursos n~ce11sa 
· S~.ria;do, i occorr tll'a.m ~lgumlJ$ omissões que .rios, eleva.ndo-·se de 3!Ól4$814 a.-4:600$', 6uro 

. · ge faz mis t.er levar ao oon hecimento d() Con· o credito para·"'-Pensõea.là,. · a.lumíio& ~ na:·. Eu 
.' g~~ao .N.ac~onal p~ra. .a..<! provi.dencia,s que a ro.pa, etc.~ de.2:437$653 a p~.OOQ$, ouro 
.· o:thn~Çã.o e r.egul~~id. a~~ J.oa , .;erviços Q q.utÚ~·d.estin~o ~::'Peu!lões-a. a,r~~. -~1'6 
. a.trectadQs torna.m_ !J,e.ce,ssar1as. . _ . . . mfados na Exposl~o G.eral,: ew. -':'-k dill\:l 
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rança para. mais, .no primeiro caso, é de 
1:585$186, c, no segundo c~so, do 3:162$347, 
perfa.zendo o total de 4:747$533, ouro. 

·o S9l'Viço com os exames do pt•cparatorios, 
para. o qual foi votado, na verba do Gymna· 
si o Nflciona.l, o c1•edito de 30 :000$,occasionou 
dospClZ:.ts na importancia tle 35:2·J6$. tor
nando neees~ario um supplemonto do credito 
do 5:206$000. 

. A verba da. Ass.isteQcia a. Alienados foi 
dotada, no orçamento vigente, com o credito 
de 661 :317$0<18. Feita, pot•ém, a raOJ"g<Lni
zação desso serviço polo decreto n. 5,125, de 
1 de feyereiro do eorrcnto anno, u. impor
tancia necessaria. pa.ra. o custeio da As
sistoneia ascendeu â cifra de 906:652;;;,o08, de 
acom·do com as tabellas já approvadas pela 
Ioi n. 1.32, de 22 de dezGmbm de 1903. E 
como ness:.\ lei não se contém autorização ao 
Podet• Executivo para as operações de cre
dito necessarias, torna-se preciso um supple· 
mento de credito de 245:335$000. 

Submetto o assumpto â vossa. considera.oã.o 
afim de que vos digneis resolver como for 
n,certado. 

R.io de Janeiro, 23 de ma.io de 1904.-J. J. 
Seabnz. 

N. 32- 1904 

Autoi'i.za a Poàel' Executivo a abri1· ao Minis· 
terio da Justiça e Negocias Interim·es o 
Cl'edito e.t·t1·aordinct1'io de 1:191$751 pa~·a 
pagamento do ordenado qtw compete ao 
SCC1'Cta1'ÍO aposentado da Faculdade de 
Dil·eito de S. Paulo D1·. André Dias de 
Aguím·, no pe1·iodo de 9 de julho a 22 df'. 
»ovemb,•o de i 908 

Por mensagem da · 30 de maio proximo 
findo, solicita o Sr. Presidente da Republica. 
um Cl'edit() cxtraordinario de l :491$754 para 
pagamento do orllenatlo que com[Jete ao 
secretario da Fa.culdade de Direito de São 
Paulo Dr. André Dias de Aguiar, no periodo 
que vae de 9 de julho a 22 de novembro 
de Hl03. . 

Tendo sido aposentado o nUudido funccio· 
na.rio pot• decreto de 6 cte julho do dito anno, 
foi posteríormento considerado nullo esse 
aeto, poP não constar do laudo de inspocçã.o 
dê saude a declaração· essenciai da invalidez, 
tendo-se, porém tornado eífEmtiva essa apo· 
~entadoria. em 23 de novembro do mesmo 
llnno, depois de satisfeita a exigencia legal 
Jaquella declaração. 

E, como já estivesse p1•ovido ,o cargo de 
socretari~ da .faculdade referida. no periorlo 
mencionado e não possa correr à, despem 
com o fun~iona.rio aposentado pefa verba 
votada para o ~1fecti v o, a. commissão de 

Vol, li 

Orçamento offerooe o seguint9 projecto do 
lei : 

O congres:lo Nacional re11o1ve: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autori

zado .a abrir. ao :\liniste;io da Jttstiça o 
Negocws Interiores o credtto extraordinal'io 
de l : 4!) 1$754 para pagamento do ol'denado 
que compete a.o secretario aposentado da 
Faculdade elo Dlroito de S ·· Paulo Or. An:iré 
Dias de Aguiar, no periodo de 9 Lia julho a 
22 de novembra de 1903. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. • ... 

Sala das Commissões, 7 de junho de 1904, 
-Cassiano rio .Nascimento, presiuente, - Es. 
meralclino Bcmúei?·a, relator, - Latwint.lo 
PUta.-U1·bano Santos.-PGt~la Ramos , 

ÉJ:JJOsiçcio a que se re{e1·e o pm·ccel' supra 

Sr. Presídente da Kepublica-Tendo sido 
aposentado o Dr. André Dias de Aguiar no 
cargo de secretario da Faculdade de Direito 
de S. Paulo, por de~reto de 6 de julho de 
1903, foi posteriormente considorado nullo 
esse acto, por não constar do 1aullo da inspe
cção <le saude a declaração expressa e essen
cial da invalidez, de moJo qtte essa <1posenta.
doria só se. tornou eft'uctiva por deereto de . 
23 de novembro do mesmo anno, depois de 
satisfeita a exigencia da lei. 

Devendo fer pago ao aposentado o ot'dC· 
naCJo do cargo na importnncia de l : 491$754, 
COI'respondente ao periodo de 9 ele julho a 
22 de novembro do anno findo, e não podendo 
correr essa. deS!peza pela verba propriu, visto 
como o cargo se achava effcctivamcnto 1)ro· 
v ido nesse período, . tor na.-sc neccssario soli
citai' ao Congresso Nacional um credito da· 
quella impol'ta.ncia. para oocorrcr a esse 
pagamento • 

Submetto o assumpto á vossa conside
ração, para que vos digneis resolver como 
fot> acertado. 

Rio do Janeiro, 30 de maio de t904. -
Dr. J, J. Seabra. 

N. 33- 1904 

Au!odza o Poder Executiva a abril· ao llfi· 
niste1·ia da Industria, ViaçcTo e Oú1·as Pu· 
blicas o c1·edito especial de 1:200$ paJ•a 
pagamento d1zs oj1ldas de ctu!o ao emp1•egado 
de fazenda incumbido da tomada de contas: 
da Estrada de Ferro de 8, Fra11 cisao tiOS 

annos de 1001 e 1{}02 

Pelo decreto n. 3.565, de 23 de janeiro _de 
1890, o Governo arrendou ao engonhetro 
Miguel de Teive e Argollo a Estrada de Feno 

30 
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de s. ·Francisco, no E:;tu."eo ·da Bahia, e a 
, 'Ólausula 7•, das que baixaram com este de· 
ereto, estabelece o ecguintc: 

·cAii porcentagens a que se referem os clau
sulas ante:eJ.entes serão liquidadas em vista 
dos balanços da receita. e despeza. de custeio 
da estrada, obrigando-se o arrend.atarJo a 
exhibir, sempre que forem exigidos, os Ji
'').'()3 da respectiva. escriptura<;ão c doeumon
t ,g justltlcatiuos. A tomada de contas para o 
,.,.gamen.to das porcontageos ~ Fa~enda Na· 
l'~~·ual. tar-se ha por processo tdeD.tico ao que 
e:.~1ver estubclocido para o pagamento da. 
O'atãe~ia de juros.» A tomlLtla de contas para 
pagamento de garantia do juros é feita por 
uma corrimissio cpmpoata do 1•cspectivo en· 
genheir<i 1lsea·, de um repre~ntante da es· 
trada e de um empregado de fa.zenola, tendo 
sido a este a.rbitrao:la uma ajuda de custo de 
600$ por anno. 

Mensagem a qU6 1c t·efel·e o parccer:Npra 

· Srs. Mem~ros do Coo~rress-o Nacloual -
Tendo em conlideração_ o que ponderou o Sr. 
Minir.tro da Indostria, Vü.çio e Obras Pu· 
blicas,.oa expJSiçâo junt!l,sobre a uccealridado 
de solicitar do Congr~ N~lon •l a conces
são de dous creditos, de 6JO$ cada -am, sup
plementares rospt.>eti vameote és verbas 3 • ao 
att. 13. da lei oroam~ntaria do exercicio de 
1901, e á. 15• do art . 17 da de 19 )2, cabe-me 
~ hom•a. de submetter o asaumpto á. VOII!Il 
apreciação, aflm de que vos dignais resolvor 
como for mais acertado. 

Rio de Janeiro, 29 de seteml;··o de t903 .
Francisco de Paula Rodr~gues ~uues=.~· Com· 
missão d Orçamento. 

N. 34 -1004 

Autori..aa o Pode1· Ezecuti1Jo a abrir ao M~nis· 
nisterío da Guerra o credito especial .de 
5:181$ pa1·a occorrer ao pagamento aos in· 
1pectore11 da Repartiçã .. Ge,.aJ dos Teleg_ra· 
phos i\nto,tio Jo1é da SilrJa Rosa e Casemiro 
JostJ ela Silva Rosa das dicwias que deia:a
ram ele receber durante o tempo q«e sertli· 
t'am na commisslfo conslruclora das linhas 
telegraphicas de Ouyabá e Corumbd 

Na rubrica ~Fiscalização, das Estradas de 
Ferro», dos orç().mentos do Ministerio da In
dustl'ia e Viaçii.o, relativos aos annos de 1901 
e 1902, não figuraram as quanlías noceSl!a.rias 
para. o pagamento das ajud'lls de custo de 
t'unccionario incumbido de tal serviço. O 
Sr. Presidente da Republic&., em mensagem 
de 29 de· setembro cto anno passado, sub
~etteu á apreciação do Congresso . ~acionai 
as ponderações feitas pelo Sr. ,Mlmstro da 
Iodustrla e Viação sobre a. necessidade da 
abert11ra de ~ous creditas, de 600$ cada um, 
p;i.l'a satisfazer taes paga.m.entos. . 

A Commisaão de Orçamento. considerando 
porfeitá.men,te justiftootla a necessidade da. 
concessão deBSe credito, submette á. conside
ração da Ca.mara o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional l'Csolve: 

Artigo unlco. Fica ~o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Miuisterio da. Indus
t~ia, Viação e Obras Publicas o credito es
pacial de 1:200$ para pagamento elas ajudas 
de eus~ ,do empregado de F~~zenda. incum
llido das tomadas de conta.s da. Estrada de 
l<'erro.de S. Francisco nos annos de- 1901 e 
1902 , r evogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. nrdeidente dRepublica., por Men• 
sagem de 31 de junho de 1003, sobcitou do 
Congresso Nacional a .neoeuarla.auwriz&ção 
para que ao Ministel'io da Gnémsejaaber~ 
o credito especial de 4:281$; para;;éJDc:Otl'er ao 
pagamento ao.; inspectores da ·· Rejartiçio 
Geral dos Telegraphos, Antonio Jo3é'da. Silva 
Rosa. c Ca~:tlmiro Josá da Silva ·Ros!',~de dia· 
riu.s quo deixaram de receber quando •ãerVi
ra.m na commissão encat•regada. pelo ·mesmo 
Ministerlo, da. construcçã.o das Jiohns tele
graphicas entre Cuyabá. e Corumbá., nos 
a.nnos de 1894, 1895 e 1896. 

A Commissão de Orçamento. tendo de emit
tir o seu parecer a respeito, pediu mais se. 
g uras e minueiosas informações a.o Sr • .Mi· 
nistro da Guerra. que as pres~ou em otllcio 
de 19 de janeiro deste anuo, dirigido ao 
1° Secre tario da. Camara. dos Deputa.do8. 

Destas informações consta. que Antonio 
José da Silva Rosa serviu, como inspeetor de 
linha naquella. commisslo, desde 16 de maio 

-sca Camara. assim resolver, os croditos de 1894 a 1 do março de 1896. deixando de 
co~oedidos nesta sessão são os seguintes: ·l'eccber durant·l todo esse tempo a diaria de 

· .· .. ,, 5$ a. que 'inha. d.irotto pelo art. 5o das In· 
3 o~éditos extl•aordinarios..... 149:601$809 strucções pelas quacs se r egia a. mesma. com· 
2 creditos especiaes.. . . .. . .... 6:381$000 missão. 

· · . .. . · 156:042$H09 Segundo o calculo Mto pela Direeção Oe· 
· ra.l da Contabilidade da Gut:!rra tem este 

Sala. das Commissões, 6 de junho de 1904. funccionario direito a receber a quantia. de 
- Cassiano do Na$cimento, presidente. - 3:275$000. 
P.{lt.!la .Ramo•, relator. - Laurináo PWa.- · Casimiro Josê da Silva. Rosa. servi11 .na. 
E8mtJI'alclíno Bamieira ~-U,·bano Santos. mesma commlssão, como feitor ·de lioba, 
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desde' ~- de mato a 12 de junho de 1894, 
tend() direlt.o .á. diaria de 3$. e, como tospe· 
ctor de linha., de 13 desse ultimo mez a 30 
de junho do 1895, com direito A dia.ria de 5$. 
A rererida repartição inrorma que caeimlro 
Ros& tem de recebei- a quantia da 1:006$000. 

Processadas easas dividas e teodo.se reco· 
nhecido que o pagamento não roi feito por 
talb do re~poctivo c1•edito, embora aquellcs 
tuoccional'ios theSS&m raqnerJdo em tempo 

. as vanta~cns que as lostruc.çõc• lhas at~segu
ravam, deve u Coog~so dar a autorização 
pedida.. . 

Do exa.me dos documentos a.presontados YC· 
ritica-srt . que não ha. a prescripção do 5 ao
nos do que trata o dect•eto n. 857, de 12 de 
novembro de 1851, e quo as quantias devi
das m<'ntam a 5: 181$(100. . 

A dilfe~nça. (lUe se no'& entre a aoroma 
pcdHa. na. Mensagem o a que realmente se 
wrna JJce&:saria. pat·a. aquelles pagamentos, 
provém de um equ:vaco re3ulfAnte da tr:~.os· 
posição dA algari~mo na paJoollo. relativa a 
Anknio Rosa, S(}ndo esta de 3:275$ o não 
de 2:37· $, como consta d1. Mensagem. 

Em vi:1ta do exposto, a Commissiio de Or
çamento ê da parecol' que seja concedido o 
credito pedido e submette A consideração da 
Cama1•a. o seguinte projecto deloi: 

O Congresso Nacional resolve: 
A1·tigo unico, E' autorizado o P.;do1· E."o

cntivo a abrir ao Mínisterio dn. Guerra o cre· 
dito C3pec1al do 5;181$ para. aGcorrer ao 
pagamento aos iospectol'fs da Repartição Oe· 
ral dus TeJcgt•apbos AntHnio José da Silva. 
Rosa e Casimir·o .Tos~ da. Silva. Rosa, das 
diarias que deixo.ram de recehe1• durante o 
tempo em gue sorvira.m na coromi~são con· 
s~ructora das linha·s t.elograpbicas de Cuyabá. 
c .Curumbá; revogadas :t.s di..,pooiçõcs em 
cc;m~rario. 

Si a Camara. assim re.iolver, os crerlitos 
concadidos nesta. semo são os seguintes: 

3creditos extrao~·dinarios. •.. • 148:661$809 
l credito especial..... .. ...... 5:181$000 

154:842$809 
Sala. da.i Commissões, 7 de junho de IS04. 

-Cas#ano do Na~·cimenro, presidonte.-Pau. 
la Ramos, relator.-Laurindo Pílta.- Esme
l'«ldino Bandei1•a .-U1·bano Satltos. 

&posiçaÕ a que se refere o parecer supra 

mtssao encarregada. da. construcçio de.llohllB 
telegraphica.s de CorilJDbá. ll Cuyab4, . . . 
D~ informações J?ies~as veritlca·se .. 9,;ue 

servrra.m, o primell'o comG inspectorJ~ae 
liohn,de 16 de maio de 1894 a. 1 do tilar9.0:ile 
1896, eompetindo·Jhe a. diaria. de 5$,'bó tQtal 
de 2:375$, e o soguodo, como feitor, do 27 de 
maio a 12 de julho de 1894, e como inspector, 
deIS do julho de 1894 a 30 de ,junho d(ll895. 
com direlto 1\11 diaria.s de 3$ e 5$, na som ma. 
de 1:906$000 • 

Para. attender-se ao pagamento de que ·se 
tra\B torna-se nec~sario solieita.r-so do Con
gresso Nnciooal um credito ~special de 4:281$, 
e assim submetto o at~Sumpto á. vossa. ee!lla
reeida. a~tençã.o pa.ra. vos digneis de rcaol· 
v~r como.julga.rdcs que conveniente. · 

Rio do Janeiro, 31 de julho de 1903.
l''rancisco de l~a'!lla A1·gollo. 

N. 95-1904 

Pal·cce,·cs sobre as emendas otferecitlas "a 2:.. 
discuSS(ÍO da pro}ecto n. 3!N, de lf)O.'J, que 
re[onna o regimento intento du. Camara dos 
Deputados · · 

(Vid e projccto n . 334, de !903} 

(DA. C~MMlSSÃO DE ORÇAML':~TO) 

A' Commipão do Orçamento foi enviada., 
de accordo com o art. 128 do Regimento, a 
t>mcndu. apt•csentada pelo illustru Deputado 
por Alagoas, o St'. Euzebio de Andrad~, ao 
n.rt. 222 do projneto n. 334, de 1003, afim dç• 
emittir sobro ella. o sou parocer. 

A emenda manJ.a accroaccntílr no qnadro 
aetua.l dos empregados da. Secretaria da. Ca
marn. mais dous Iog;.tres de ajud:mtos dos 
porteiros, sondo um da. Secreta1•ia c outro 
do ~>alão, som fixar os respectivos -tenci~ 
mentus. 

O nosso Regimento no art. 189 eshbeleec 
quo a. creacão de loga.res no q ua.llro dos fuoc
cionarios da secret.ai"ia dove ser precedida. 
de propost().. da Mest\ ou Comroí:sâ.o de Po
licia, a mais c,:,mpetente para. julgar dane
ce!!sidade e convc.ticncfa do samolhaote 
a.ugmento. 

A Commissão ouviu a respeito o Presi· 
dente da Ca.mara c o dirootor da. secr&t!lo ia. 
e ambas declaram quo o possoaLei&~ 6 
superior ~s neoosiiclades do sér~:iç~~·· ~
condo a. ctrcumsta.ncia de que OS:i • , tros 
SãO auxiliat!OSIJOr ContinUO&, SSIJlp~·,qU<! h;,. 

d 
Sr: Presidente da. Republicm-Aotonio Jos(! 

. a Stlva Roa e ~i miro José da Sil.va Rosa., 
lnapectores da Repartição Geral dos Tele· 
gãorcipbos, podem pagamento de diarias q UQ 

n teceooram quaodo 3erviram na. com-

affluencía de trabaJh!); · ·. ·· · ·· ·: · 
Pela refc~rwa l'oaliz!lda. na sccretaria..em 

1891 ticou esta.beleciJo . que, á. medida. que
vagassem os loga•'e!l de· ajuda~.tes dos por
tai roa, ficariam olles. ext_i!'l,c~OI, send~ ~aes.. 
empregados. s~"bstittu1do.~ . por . oontlDuOS. · 
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Foi o que fez a ca.mara.: nada jus~i1lcn., Actualmente, .~ certo, que os diplomas de 
pois, o restabelecimento de taes lagares. D.1putados o Sena.dores são expedidos e as. 

A Commissão julga do seu dever chamar signados por' juntas eleitoraes consiiiuidas 
a attenção da Camara para :1 progressão por membros das Camaras .Municipaes dar 
crescente das despezll.s eom o pagamento dos s~das dos districtos elcitoraes, na fórma de 
vencimentos do pessoal de sua secretaria. lei n. 35, de 26 de janeiPo de l89l.e que, por-
Em 1889 a secretaria tinha 24 elll· tanto, a disposição que dá a emenda a esse 

pregados 0 a despeza era do,... 68 ;000$ document.o S!; hadrmo~itza1 pe
1
rfeitTametnted• com 

Em 1894 a secretaria tinha. 27 em- as ppeserlpçoes a Cl a.• a. m · ra. an o-&J, 
pregu.dos e a despe:t:a era de,. .. , 99:000$ porém, no actual momento da reforma. do 

Em 1899 a secretaria. tinha 28 em- nosso sy;;tcma eleitoral e não senJo impoY-
pregados c a despcza era de.... l37 ·80ús -SÍ\f_el que n Congrosm Nacional adapte orien-

Em 1904 a secretaria tem 30 em- • " taç:ão diverBa sobre o que seja. diploma, e 
a.d. d d l 5l·800' constitua de outra fórma a junta ou tribu-

preg os, e a espaza era. e··· · ~ oa.l que ter<í. de expetlil-o, parece á Commis-
Além dessa. despeza com o pessoal e1fcctivo são que a. Camara. não deve acceítar esta 

ha a de 28:000$ annuaes com os empregados emenda. 
ctisponsados do ser1;iço com todos os venci- A disposição d.o projecto quo ellt\ procura 
mentos, e a de 5.400$ com os cinco contínuos alterar, evitar<i, pelo~ termos em que se 
addidos. acha concebida, díscordancia entre o que 

A Commissão de Orçamenio não p6do dar dispuzcr a respeito a nova refo~·ma, e o que 
o seu a.poio ~t emenda do illustre DeputaLlo es.tu.heleee o Regimenw. que nes.ta parte 
por Alagôas. não terá. de ser alterado post"Jriormente. 

Sal<1 das Commissõo.s, 31 de maio de HJ04. ~- 2 
- Cassiano do .NascimeHto, presidente. -
Pauta Ramos, rela.tor, - Davicl Campisla.
Galel"ío Carvalhal. - U1·bano Santos. 

DA CO::.UUSSÃO DE POLICJA 

Rmbol'a dispensavel, nos termos do actual 
Regimento da Camara, o F~mcr.r da respe· 
ctiva Commissão sobre emendas offerccidas 
ao projer,to em ~.. discussno, salvo o da 
(lommi~são de Orçamento sobre as que au~ 
gmcntam a despeza ou diminuam a receita. 
publicas, Oommissiio de Poicia julga de seu 
dovcr , para mel110r orientação da Camara. 
a votacão do projecto n. H34, do anno pas
sa.do, dizer o que pensa sobre as emendas a 
elle olferecidas em 29 discussão, e assim 

. passa a examinar cada uma de per si, fa
sendo ligcü·as observnçõr.s sobPe a convc
niencia. ou inconveniencia~ de sua. adopção 
pela Cam;.tra. 

N. l 

O pa.ra.gr·apho ncico do art. l6 redija-se 
assim: 

Entcnder-so-ha :por diploma. o titulo on 
documento aa-signa.do pela maioria. das juntas 
apU1'a.doras, constituídas de accm·do com a 
disposição da lei eleitoral vig-onte ao tempo 
em que se tivm· procedido a eleição. 

Sala das sessões, 23 de maio do 1904.
A/(onso Costa, 

Esta emenda procum definir o que seja 
diploma de deputado, o quo parece á Com
missão inconveniente em um Regimonto re
gulador dos t.rabalhos internos da Camara.. 

O art. l7 t'edija.-s~ assim: 
l{eunido;; os diplomns e or~anizada a re

lação de quo tmta o artigo anter]or, o pre
sidente nomear(L uma commis:::ão de cinco 
mem11ros, a qual, no prazo maximo de cinco 
dias, :i vista. dos diplomas, netos eleitora~s. 
protestos, reclamações ou J'npl'asenta.~ões di
rigidas á ~lesa, ou <t me.~ma. Commissão, 
oJ·ga.nizarú. duas liste.s: uma dos Depubdos, 
legalmente diplomados, nu. fôrma. do -artigo 
nritecedenta, paragra.pho unico, quer pelo 
Dis~ricto Fode1•al, quer pelos EsLados, nã.o 
podendo julgar elo merecimento das contcs
tuçõe;.; ou prote~tos feitos a cada diploma ; e 
outra. da.qucl!es cuJos diplomas não revesti« 
rem u~ condições lcga.es . 

Sala das sessões, 23 d~ maio de 1904.
Affomo Costu. 

Não h~ inconveniente na accQítação desta 
emenda. Ella completa o pen.>amento da 
Commissão de Policia, veda.ndo a. Commi>são 
iocumbitla tio exama do;,; diplo;nas r1uo entre 
no merecimento das contestações o protestos 
a clles apresentado, o que ~ resel'vado pr•i. 
vativamente tis commissões de inquerito. 

N. 3 

Ao a1•t. 86 - Depois tios tel'IDOS - serão 
po::;tus á •·otac;ão- dig~~-se: no caso contl'a· 
rio serão dü;cutidos immediataruente du
rante toda ~ llora do expediente e na dm 
expedientes que se seguirom, até esgotar-se 
o assumpto. 

O mais supprima-se. 
Sala das l'lessões, 23 de maio tle 190-t.

Atfonso Costa. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:33 + Página 17 de 17 

f,ESSÂO El\1 7 DE JUNHO DE 1903 

A d;!Sposição do a.rt. 86 do projccto n.ttende 
;perfeitamente ao pensamento da emenda 
sem o inconveniente do preterir o direito 
que tem todo o Doputado na. hora desti· 
nada ao m::pedie.nte, de soJícita.r da. Ca.mara 
providencias sobre as5umptos de intet•esse 
pul.J!íco. Pensa, po1• isso, a Commis.->ão quo a. 
emenda. dev::~ ser rejeitada. 

~. 4 

_.\o al't. 223, diga-se : O dit·ectot· o demais 
cmpt'('ga los da Sccretat•ia ,;cr;i.o nomc<tdos, 
dispensados do :;on·iço c dcmitti<los pel<L Ca
H!<lra, em Yirtude de proposta lln. Commíssão 
de~ Policia. 

Paragrapho unico. Par•a. as vagas dn por
tcirlJ:< c seus ajudantes serão numeados os 
contínuos m:ri,; habilitados. 

Sala das s~ssõc~. 23 do maio de l\104 ,
t:m·cia Pi;·es. - Alves BaYbo.~a. - Rodr{g!WS 
Srrldm1fw. - Uliaira Fi!JUCiretlo. - Pm·cú·r 
Lima.-At~lonio Zacm·ias.-Aqu-!ll!l RibaiJ'O. 
-Cosia ~vetto.-l·hJde;·ico Ro;'!JC> .-Edtwnfo 
SlHtlu;·t. • llfwllwuh de Olillcíra 

A emcrda. tem po1• fim tornar dependente 
tia voto da. CamMa a. demissão rlos mnpre· 
uatl11S subaltemos tia. Scerctaria.. A' Com
lnissào pa.t·eco inconvenientJ essa prod
denci~t resti'ictiva. rla acção que a ~Icsa de'l-' ü 
tet· sobt·n e;;ses cmprega,los. Opino, por• isso, 
pel<\ sua. rejeição. 

N . 5 

"\.ccl·esc.mtn-sc oml·~ conviet' : 

Parag-rapho- As Commissões Porcnanen
t~·s apresentarão no começ:o d:.•. cada sessã.o 
o.~ pt•ojcctos d;\s leis, cuja iniciativ·a com
pete ,·l Camara (art. :.29 tla Constituição). 

~:t la das sessões, 23 maio U.e 1004. -
Alc-es Bm·bost. 

A crucnt.l.a altera pot• completo a reg1;a até 
agor<t adop~a.da pelt1 Cn.mara, c pormittc que 
as comm1ssões, independentemente <la pro
]Josta do Governo sobt·c as leis de meios e 
ouua.s medidas de iniciativa da Camara, 
apr~scntcm á deliberação dcs~ o.~ rcspectiyos 
lJl'OJCCto,s , . 

No _regimen de harmonia. dos poderes esta.· 
belccrdo l;lela Constituiçã.o,pensa a. Commíssão 
que SCI'á rnconvenienie a a cc-eitacão de seme
llla.n~e emenda, que póde na pratica. originar 
co~thctos entre os Poderes ExecutiYo e LeCTiS· 
.Ia.trvo. "' 

N. 6 
Ao art. 222, diga-se: Dous a.jndantes de 

portuiro, sendo um da, secrut&ria e outro do 
salão da,:i sessões, com os vcucimcmos timdos 
pelt1 Camara.. 

Sala das sessões, 23 de maio de Hl04.
EHsebio de Andrt!dc. 

A Commissão conforma-se com o p!lr ecm· 
da. Commissão de Orçamento sobl'e ost:t 
omcnda.. A Secreta.ría. da. Cama.t'a. tom pes
soal talvez supcr·io~· ás necessidades elo ser
viço. Dêsnecessarüt é, portanto, a. err.aç.ão 
de dons loga.r·es de r1ue cogita a emenda.. 

Sala das CJmmissõcs, 7 do junho de 1904. 
·-PtHrl(! Guim'll'ii"'::s, Ptesitleuto. - Afencm· 
(;trimanTes, 1° Secrotn.rio.- 1\'aa r!e;·/e!J de 
.llcndonça, 3o serYindo do 2° Sccretat•io, vcn· 
cido quanto á 6• emenda.-Joaquim Pi1·es, 
4• servindo rle :~o Seci'etario, vencido qu,~nto 
1i emenda n. 13.-.-tntTuwo Botelho , snpplen te 
sGrvindo (!O 4° Secretario. 

O Sr. Pt•e!!!!idont.e- Designo p<Lm 
amanhã a segr!Ínte ordem do dia. : 

Continuação da vutação do pt•ojecto nu
mero 184 A, de 1903, orgtLnizando o credito 
tLgricola,.com pu.rccer e substHutivo da, Com
mis~iio do Orç:Lmento (2& discussão) (art. 4• 
e seguintes) ; 

Votaçiio do pl'ojedo n. 14 A, de 1904, com 
parecer sobre a. emenrla. apre~entada na 
dhenssão unictt do projeeto n. L4, deste a.nno, 
rtue n.tttorizu. o Gover·no a concedm· um a.nno 
([O licença., com todos os vencimentos, ao 
desembargador Antonio .Jon.q uim Rodrigues 
discussão uuíca.) ; 

Votação do projecto n . .'~i, de 190-4, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis· 
tedo dtL Fazenlla o crodit·J extraol'dinario de 
81:755$170, em ox:ccuçãu da. sentença pa<osada 
Clll julga.do em favor do JoSé Ferreira dos 
Santos (2a di;;cussão}; 

Votaç-ão do Pl'ojecto n. 2t>, do HJ04, auto
rízn.n(iO o PotlGr Executivo a conccrlcr no Dr. 
Manoel Ignado Cn.rva.Iho de Mendonça, juiz 
se-ccional do Paraná, Ii ccmça pelo Pl'!I.ZO de· 
oito mozes, com ordenado (cliscussã.o unica.); 

Vot.aoi:to do projecto n. 20, de 1004, autori· 
za.nclo o Poder Executivo LI. r~brit• ao Minis· 
torio·da Fa.z:enda o ct•o(l.ito ·m:traordinar·io de 
6:020$. em execução da sentença passada em 
julgado em fi1Yor do Eduardo M:trtins & 
Comp. (2a discussão) ; 

Votação do projecto n, 22, do _1904., n._u~o· 
rizando o Podel' Executivo a abnr ao MlmS· 
terio da Justiçll- e Negocias Interiores o cl'e-
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~íto oxtroordinario de 58:836$639, em ex
ecução da sentenoa passada em julgado, em 
fa.vor do major da. liriga.da. policial Luiz da. 
Costa. Azevedo (31\ discussão); 

.211 discussão do projecto n. 156, de 1899, 
concedendo a Loumoço da Silva. e Oliveira., 
ou 1l. emproza que organiz:~.r, o direito de 

cooatroir em uma das ilhu do littol'&l dem 
cidade, um trapiche deStinado a l'eC'~ber. 
durante 30 a.nnos, inftammaveis, exptosivo!l 
e corro5i vos, nos termO! da prop:)!lta q no 
apt'e!!Ontoo • 

Lovant:~.-se a sessío !3 2 horas e 45 mi
nutos da. ta1'de. 

28" SliS;.;Ão EM R DE JP~HO DE WO--t 

P1·esidencin du Sr. Paula Guimarw...s 

Ao moio·dia. procedo·so á cl•amada, a 
que respondem os Sl'll. Paula. Guimariit's, 
Oliveira Figueiredo, Alencar Gulmarãeg, 
Wa.ndorloy de Mendonça.. Joaquim Pires, 
AnGhero Botelho, Sá Peixoto, Aurelio Amo
rim. Luiz Domlngues. Dias Vieira., Thomaz 
Cavalcanti, Eduardo Stndart, Sergio Saboya, 
Gono:~olo Souto, \Valfrcdo Leal, Izldro Leite, 
Briei~· FUho, Rodrigues Doria, Oliveira Vn.l
Jndão, Domingos Griimarãc~. FeHx Gaspar, 
Garcia Pires, Satiro Dias, Alves Barbosa., 
P ara.ohos Montenegro, Rodrigues Sa!d':lnh :,. 
)1arcelino Moura, ueredia de Sá, Gal vão 
Baptist~, Abelardo de Mello. Julio ~aato,;, 
Henrique Borges, Mauricio de Abreu, carlos 
Teixeira Brandão, Viriato Mascarenhas, 
José llonifacio, Ribeiro Junqueira, Antonio 
Za.r.aria.s, Lamounior Godoft·cdo, ManoJl Fui· 
geneio, Olyntho Ribeiro, Liodolpho Cac~oo, 
Olegario 1\·lacicl, Woncesláo Braz, Franc~co 
Romoiro, Arnolpho Azevedo, Ferreira. B•·aga., 
Candldo Rodrigues, Joaquim Teixeir-a. Bran
dão, B~rna.rdo Antonio, Oo~ta Notto, Aquino 
Ribeiro, Candido de Abrêu, Cai'los Calval· 
oantl, Paula Ramos, Marçal EsoolJar, Ger
mano · Hesslocher. Domiogus Masc:~.renhas, 
Cassla.no do Nascimento e Homem de Car· 
v~lho. 

.Abre·se a sessão. 
E' lida e sem debate U.Pl'rovacla a a.cta. da 

sessão antece4en te. 
P&!t&a"~O ao expe J ien te. 

O f!h~. Alencar GulmarAeB 
(1° Secretario) procede <L leitu1·a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
DI;\ . bàcharol e capitão de intaot~ria Gon

. çalo Corrêa. Lim3., pedindó intorpreta.ção do 

art. 3• d<~. lei n. 716, de l3de novembro de 
1900, etc.-A· Com missão de Marlolla. e 
Guerra. 

De Consta.nca Torres da Silva Castro. pe
dindo uma pensão.-A' CommL"São de Pen· 
sõas e Conw. 

0;~ viu va o filhos do capitão do mar e 
guerra J'Ciormado Fl'aocisco Romanu Stepple 
da. Silva., f,,llccido em 2 de fevereiro ·ultimo, 
pedindo uma. pan~ão, sem prejuízo do mon
tepio e meio soldo que perccbem.-A' Com
missão de Pensões e C<Jntas. 

Uo gtloern.l do brJgad1. Jo3é Bernardii'O 
Borma.m, pedindv licença pai'& proce..-sar. 
por crime de injurias c caJu noins; o Sr. 
Deputado Alfr'eJo Va.reh .. -A' Commi.ssão do 
Constituição, Legislação e Justiça. 

CoJovitu: 

Do Club Naval, Associação Protcctora 
dos Homens do ~lar c Caiu nenefieeoto do 
Club Xn.va.l, convidando a esta. Ca.mara Jl&l"& 
assistir :i sess.io magna, que terá log<1r á.s 8 
horas do. noutc do 11 do corrente, e Dil qual 
serão omp()3~a.das as diree&orias eleitas.
ln telrada. 

O Sr. Presidente- Está dnila. a 
leitu-ra. do espedien oo. 

Não ha oradores inscl'iptos; si nenhum Sr. 
Deputado pede a p:t.la\-.ra, pass3 á orJom do 
dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DI.\ 

O Sr. Presidente - Não havendo 
ainda. numor1> pan as Yotações, passa-ee ~ 
materia. em discussão. 

E' annuncia:la a 2& discussão do projec&o 
n. l56, de 1899, concedendo a Lourenço da.. 
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Siln e Oli-roira, ou á emp1w.a que orga.
oisar, o direito de construir em uma das 
jlbaB do Uttora.l desta cidade um tra.piehe 
destinado a receber, dur~te 30 annos, in· 
OammaTcis, explosivos e corrosivos, nos 
1ermos da. proposta quo apres·~ntou. 

Entr& em discussão o art. 1. o 

dut-a.nte ~ annos, ioftammaveís, explosivos 
e çorros1vos, nos termos da proposta que 
.1.presontou. .. 

Estâ om discussão o a.rt.. l o, 

O Sr. Brleio Filho- Pe~o a }la
lavra. 

o 8r. Pre&idente- Como dccla.' 
rei hontem, o projecto em discussão 6 do 
1899. 

O Sr. Preef<lente - Tem a. pa
lavra. o nobro Dopu~ado . 

O Sr. Drleio Filho diz que esti1 
•lc novo na brecha. contra. o pt•ojecto, tal 
c.:>mo om novomvro de 190:>, qut4Ddl\ o as
sumpto foi pnla. primeira vez aubmettido á 
consideração da Casa. 

Submet&ido :1. 2~> tiisr.ussão em 24 de no
vembro de l90ú, fol".tm ap1•esonta.das emen
das pelos Sr.i. Paula. Ramos e Victorino Mon · 
t.eiro, tendo o pl1meiro formula•lo tambem 
requcrimenio no sentido de ser ou vicia. a 
Commis~ão de Orçamento n ha.vendo o Sr. 
Hco:·ique Lagden rcquorldo fosse igualmente 
ouvida a. Commi~ de Constituit:ão, Legis
Jaçlo e Ja.stiça.. 

Os requerimentos ostão prejudicados, por 
haverem passado de uma legislatura. para 
I)Utra sem serem votados; fica, entt·etanto, 
salvo aos St·. Deputados o direito do a.pre
sentarem novamen~ ~cs requerimentos. 

O 8r. Paula Ramos - Peço a. 
pa}av1-a pel~ o1·dem. 

O Sr. Presidente-Tom a pa.la
ua. pela ordem o Sr. Pa.ula. R~mos. 

O Sr. PaulaRaJDos {pela o1·dem) 
-Sr. Prffiidon1e, peco & V. Ex. que consi
dere reproduzido o ~uerimeoto que for· 
moJei em 1900, no senttdo. de ser ouvida. a. 
CoiJllllissão de Orçamento a rospnito do pro
jecto, do substitutivo e das emendas ontão 
apl'e:)entadas. 

O t!ib•. Pre•ideu-te-0 nobre Depu
tado tcr-J a bondade de mandar de novo o 
seu re1uerlmento por escripto. 
_ Vem á. MesJ., é lido, apoiado c posto con· 
Juoc~ruen\e ~m discus~ão o seguinte 

P..equeiro que sobre o projecto n. 15ô, de 
l SC'J9, substhutivo e emendas a clle apresen
tados, seja oo\"ida a Cvmmi~ão de Orca~ 
mcnto. 

sa.Ia d3.S ses..~~. 8 de junho de _!904.
Paula Ramo1. 

Em 1899, Lourenço da Silva c Oliveira re· 
guereu ao Congresso Nacjona.l a. concessão 
ugora. em debato e a Commissão de Fazenda. 
e lndustria. de então prompt~mento elaborou 
um parecer fworavel á prctenção,subscl'ipto 
pelos Sts. Jose Mariano, prosldente, Fra.n
ciscil Gurgel, rclat01-; Coelho Lisboa, Leoncio 
Cor~'êa o Pinheiro Junior, todos presente
mente fóra. da representação nacional, os
t:J.mlo assim a. Camara. privada. dos exeellen· 
tAs osclarecimentos qne, como autoree da 
proposição, elles po<leria.m fornecer ao Pode1· 
Legislativo. 

Va.e ler o projecto, laconlca.manto rcdl· 
gldo: 

«0 Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o E' coneerlido a. Lourenço da Silva 

e Olivcira,ou â cmprcza. quo organiza1•, o di· 
reito de contruir, em uma das Unhas do litto
ra.l desta. cidade, um trapiche destinado a. 
receber, durante 30 annos, iofiammavois, 
explosivos e corrosivos, nos termos da pro-
posta. quo apresentou. .. 

:Art. 2. 0 Rovoga.m-sc as disposi\'ÕOS em 
contrario.~ 

Analyzando-o, principia. a. nota.r que em 
vez de ser cla.r(l., dedo indo bom o que quer, 
estabelecendo francamente o que visa, a 
medida. está elaborada de modo obscuro, !:!em 
mostrar até ondo chega. a genorosldado do 
legi.sladoi'. · 

Assim, longe de flgurar uo projecto a serie 
do clausu1a.s a.presenhtdas pelo proponente, 
cJmo é de praxe, clausulas quo forara todas 
aeceitas,lá. se destaca. a. expressão vaga-«nos 
tt'rmos dõt pro-l>osta. que apresentou . ~ 

Já. q110 o proJecto não diz a couM corao a 
comia. e, o orador fornccm•á. algumas cxpli· 
caçoes, esperando que possam ser de a.lguraa 
utilidade. o Sr. Preslden~- contintía. a. 

2& dis.!ussão do projooto n. 156, de 1899, con
('(l(fcndo a Lom-enço da Silra o OJi-veir-<.L, ou 
á eDlprcza que or~nizat•, o diroito de con
~nir em uma. uas ilhas do littoral desta 

.Cld'-'Cfc um trapiche deaUnado a receber, 

A '!hLusula 1• díspõe que o trapiche a ser 
construido será denominado - T1·apiche Na· 
cional. Bcllo J•otulo, em condições de orno· 
cionar o Jegislaàor, como o ln·cstidiglta.dor 
no palco provoca o entbusiasmo do e:>~cta-
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dor ao descoro lar a. bandeira bra.zilei ra, a.o 
som do nosso hymno. (Riso.) 

A clausula 2" estabelece que o local p3.rà 
leva.nta.mcn to do estabelecimento púdc ser 
escolhido pelo pt•uponente e in~ilwa a. ec,:são 
de uma da.-J ilh<1S naclona,c~ 0:1 parto do Utn<\ 
dell:.~.s. 

Deixa. lle Ltdo as outr.~s c refere·so a. 12•. 
assim concebida.: 

mar pela coodewendencia. conlcmMvel, do 
onde póde rru;uliar a. explosão de um mono
pulio oJiosiiBimo. cap:LZ do col'l'0Cl' disposi
ti \"O con.sti,nciona! 1pranii lot' d~\ Iib&rdadc 
•las pt•olls;;õe:;. 

Que os incendio~ com frerpmncb reben
t:ulo.~ n:LS l'lns dn:>"'l. Capital, a maiol'ia,. 
a.teat!a por· mão3 criminosas, rcduzindv a. e~
comhro:o; o;;tabelccimoot,Js ondcJ:m l'e:J.li7.asa.m 
pe~sima.s tr•ansactJies. não sinam de pre
tcxtiJ para a appr·u,·.rr,<i•-' d0 uma proYideocia. 
nociva. erH con·Ii~·ões de 'ransformar em 
um montão tlc l'llina.s as lJ0.1S ~-aran\ias con
~:I;!Tadas no estatuto 'lo 2-1 dü ·rtlYcr..:iro. 

«A conta1• do dia em qut> o referido trapic!r" 
funecion:.ti' c pl'incipiar,pul'tamo,a rocebet• oS 
inf1ammavcis, cort•osivo.o; o oxplo..;ivos, acima 
citados, fica. oxprossamentc pr'oldl)idu a qu:LI· 
quer outro tt·apichc ou tlepo~ito o rocehi· 
menta dos ditos lnfiamma.-ehJ, corrc•-siros c l)os dcstt·oços do fogo a.lasoraJo em uma. 
exploSiV'OS, » ca_;;a comm~rcial, careo;J_I.iJa pelo cupim ~~s 

Da simples Ieitul'::t r<!S:llta. o monopolio ~a.~s negocw~, surge, nao raro, a reha.b•h· 
odioso, condcmna.vel, b1•u tal, in com pati>e ç,t J da. firnM exploradora. 
com o nossoregimen. ( .. lpoi(!dos.) 1 O orador faz votos para que do entulho do 

P1•ocura.-so justificar cs~a. monst1·uusidadel ultimo ineenJio_ la>rado n~ta cidade não 
sob o fundamento dos pel'igos quo para <t tle~p"~J.te a mc<h~a. mono~ltzadoJ-a. , consub
população omwccem os llcpnsitos de inllam- SUlnctada no pr<>JQC~o. fon~e de regalo:3, >an
mavnis, explosivos o cort'osivM, p, soh a. a.lle· tagens, ;Iozos,_ lw•r_os, bem estar, fortuna. 
(J'ação de interesses de o1·dem liscctl. para. o conce;;"tonario auJa.z, m:t,;, ao mesmo 
"' . . tempo. um ataque ao lin-e commcrcio c á 

No _pnme~ro caso, falla-so c~~nstantementa line inJu:<kia, umn. offens..'\ aos bvns cos
dos lncandws. nos _esta belecim~ntos co1~ tumcs, nm:J. Ici desmo1·alíz..'\dot·a da Repu· 
grande~ deposrtos d~ rofl<u11J?avms,. como. s1 hlica. (.lluito be m : mt!ilo be;;t. o omdoJ' e 
a 1n:oacao rlo T!'lL/Jtchc .No.!)tonal nesse 1m- j;1uito co;;lp;·i;;w;it~do.) 
ped1r os grandes doposito.~ em ca ~as de com-
mercio. A questão é tod'.L rio policia muni· Yem ;í mesa, 1; lido. apoiado e po~to con-
cipa.l, competindo á.s autoridade,; comp~·- jnDc;;amonte em uiscussã•J o seguinte 
tenies a applicação dos meios logaeil. 

Quanto á ftscalização, e>-"it ~ facil, princi
pa.lmente a.ttendendo a crue o rlespacllo dessas 
mercadorias é feito ~obt'll a agua. 

Um ponto a occupa.r a attcnção ú o da 
competenQ_ia. P<Lra legislar sobre o a..ssumpto. 
Julgam uns que a competcucia é mnuicip~~l, 
pensam outro3 que é do Congresso Na
cional. 

TJ"ata de um projccto ,·otado pelo Con· 
selho Municipal om 1898, fttzendo mais ou 
monos igual concessão a i.\la.noel l'loriano 
Corrêa dG Bl'ito, pt·ojecto qnc foi .-etado peltJ 
honra/o pl'ofeito D1•. Ui.Jaldino do Ama.t•al, 
por ser cont1•arío á liberdade do tl'ab:1.lho, 
commel'cio o industria., garantida pela. Con. 
stitulção da Republica. O Senado appruvou 
o parecer que aconselhava a acceitação do 
veto, esposando todos os motivo.> apresen
tados pelo Ji~xecutivo :Jlunicipa.l. 

Entl·a em outras ordens de considor•n.ções, 
até quo obsena a movimentação tlo projecto, 
hybe:nado tlurante cm·m~o do quatro anoos na 
:pasta das commissões, procurando -se justi· 
ficar o andamento com o ultimo íncendb 
desenYolvido nesta cidade. 

Nesta. questão de infiamma.veis, explosh•o3 
o corrosivos, é pre~iso não se deixar inflam-

Rf:QL"ERDIE:\'TO 

Requei t'o que o pt·ojecto n. l5ô, de 1809, 
><i á Commisstio de Constituição, Leg islação 
e .Justiça pa.ra cmitr.it' parecer sobre o mes
mo e sobre a cJnYcniencia •lc se:- o ser
YiC:v exploi':\do pelo E-;tado. 

."a.la. da.• .'<e.•.;,ões, 8 do jun!Jo de 190·1. 
Bricio F'llw. 

O Sr. l"re{lerico .Borges Ievan· 
ta-so p:tra suscitar uma questão pl'eliminar: 
a 2• diseu.-:são de.;tíl prüjccto foi encerrada 
na. sessiio tio 20 de no>emln•o de 1902; o pro
jecto, portanto, devia figur:~.r na ordem tio 
dia para. vot'.u;·ão e não para discussão. 

0 SR. PRESIDEXTE- Si V. Es:. til"eS56 
ouviJo a. explic;Lcão da.da. hontcm pela. :\lesa. 
sobt•a o projecto a que so r e fm·o, veria. 
qu-a o Regimento d~termina. f(UO se abra 
nova discu~s:i.o sobre as matori:LS que n5.o 
forem re<olvidas em uma. Legis)3.tt1P~L e tive
rem de passnt• íi 5Cguinte. 

0 Sn.. FREDERICO BoRGE5·- Digne-se V. Ex •. 
indicar-me qual a. disposição regimental. 
nc3te scntid[}. 
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o Si~. Pn.ESIDEr-:TE O art. 131 do Regi· clade, é quo o nobl'C Deputado não qLliz 
mento aque dispõe: enc:.tl'11L' <1 C[ uostõ:o. 

«As ~uaterias erndiseus:lão encerrada que, Si o iize>se, vol'ia quo não se trata de de
não foi·cm resolvidas dueante a legislatura e positos communs, ordinarios·, mas de estabe
Jicn,rcm ·para a seguinte, considerar-se-hão lecimentos especin,es que demandam, não só 
adiadas, para continu ... rem a ser discutidas trabalhos technicos, como gran.le emprego do 
nos termos em que se· ach<trem.». ,:·· capitaes. Certo, ningllem se ab;tlanÇcl,riL a 

Foi, pois, em virtude da disposição deste fazer sorviço desta ordem sem vantagens, 
::~rtiga que e~ Mesà abriu ·novamente a 23 sem renumeração ; mas não ft>i ptl.l'a este 
discussão deste projecto, <mcerradqem 1900. ponto quo convergiu a attenção do illustre 
Hontem dei esta explica.ção á Camara quan- represent:tnte de Pern:J.mbuco. 
d~ ~eclarcl q~~e o pr~jccto .i~ ser da~o_pam s. Ex. <Í.inda abordou o1.1tro ponto: 0 do 
o,rchnu do dw,, como consta do DlaHo do, competencia elo Congresso para legislar 
Cong1·esso • sobre o assumpto. 

O SR. FREDERico BoRGms-Cumpro-lhe, â A medidn. em debate, desde que affecta a 
vi~tn. cht solução dada: p3la Mesa â questão interesses da Fazenda Nacional, CO\UO muito 
preliminar que levantou, responder, ligeira- bem disse o honrado Deputado por Saqta Cit· 
mente ombJra, â impugnação do honrado ro- tharina, da artecadaçã() do imp1stos, é in.., 

· pl'escntante elo Pernambuco ao projec~o em negavel quo pertence ao Congt•esso Nacional 
discussiio. legishtr sobre c lia .. 

Aliás, _jü. lhe co,nsbv<l, em _se trabndo de Accresce airda que o concessioua.rio tem a 
um _proJec~o de Int!ammavets, quo essa ex· seu fi1VOt' a. p:tteute de um invento rel<1tiVo 
p!usao !lavra natumlmente de se clar. aos úm:1zens e depnsitos, q :w se pt'opõo 

Fui, olJ,~decendo t1 iuéa do se estabe- edificar, c que vem amparat• 11 sua peotepção. 
leccr em lei iuedidus .contrn. o froc~ue~te Referindo-se a uma modificação ao pro• 
aJmo:o d~ .g:ean~~s }eposnos_de ~uater1as lll- jedo, consigrnndo a necessidade da concur· 
flammaveJ.,,_couo~:v~s e explosivas no cen- rencia. publica, diz 0 orador quo, em tllese, 
~ro ~le~ta. Ciciado, 1de:1 q llO so lhe. afigurou não é contrario a esGa medida, mas em as
mo.dw.vel ante a C<l~as.trophe. do dta 28 do sumpto dessa natureza vem prejudicar os 
mez findo, o pavoro~o mcenJw da ~ua da ~1- esforços daquelles que tiveram a iniciativa. 
fandeg~, CJUC a todos causou uma 1mpressao Demais, sobram-nos exemplos de que a con
dolol'OSISSima, que o orador requereu e. ob- currencia publica seja sempre o crysol onde 
teve que a Mesa contemplasse este proJecto se apura. a justiça e a verdadeira equidade. 
na ordem de nossos trabalhos.. Approvado, como espera ver, o projecto 

Nã.o é o sou autor, declara. Elle foi con- na 2" discussão, promette o orador discutil-o 
feccionado pela Commissã.o de Fazenda, em em sa, occasião em que levará a convicção 
cujo seio logrou merecer unanimc appro· da su1 justiça ao animo do nobre Deputado, 
vação, razão por qu·J foi desde logo consi- inflammado pelo ardor pattl'iotico, muito 
deeatlo om 2" discussio . digno, muito louvavol, mas qne o impede de 

E' ~eso commmu, em se trata.nd.o de inicia encLtrar desprevenidamente a questão. (lliuito 
tiva indlvülual, us:w-se como argumento bem. ; muito bem;.) 
Achilles de quo a me.lirla proposta importa 
em um monopolio. 

E' a ilrma de quo so serviu o nobre Dopu
tado pot· Pormtmbuco pétl'lt ferir o projocto, 
osf'Mçando -se em pro v ar que .tão od.ioso é o 
monopolio quo encerra, que at,tca. até a ll
bcr,ln.do o as gal'itnl;fa·:: do commercio. 

Ha'effectivamon te monupolios odiosos, que 
a lei constitucional VCllou ; outros ha, porém, 
dos q uaes li. n.d min istl'açlo publica não pódo 
pre;scinclit', O abasr.eci.mr.nto ele luz pelo gaz 
em'bonict> o o serviço foi ~o peia Ci,Gy Impl'ovo
mcnts sào outms tantos monopolios quo o 
pode.i.' publico nfio pórlu cet'car, porque tlulles 
resultam g1~andos bonoficins . 

No caw em quoS't:Ic1 nTio ha, as condições 
espociaes do 1nonopo!io od.ioso e condemna
vd : Ü'<tta-ue elo um srJFlvi,;o publico de real 
utilidade, que evitar~í. prejuizos considera
vei.rJ á população, Sob er;tc ttspccto, da utili· 

YoL li 

o s.-.~.Ger!!nano Ha!í!islocher (•) 
-Sr . . Pl'esidente, o assumpto do presente 
projecto, me parece, não tem mais opportu
nidade para ser discutido dentro dest<t Ci1sa . . 
A Car.aara dcye estar perfeitamente infoe
mada das con~lições de um contracto cele
brado para a constrllcção do porto da cidade 
elo Rio de Janeiro, e sabor que nas clallsula,s 
deste contl'acto já ficou estipulado o quo 
cumpre fazer qua!lto a deposito de inflam
maveis . 

Desde quo ha um contracto em plena vi
gollcia, celebrado ha bmu... pouco tempo pelo 
Governo Fcdoral,'tenclo a respeito cl11 matoeia 
ostatnid.o quanto era necessario ... 

0 SR. DRIOIO FILHO-Estit morta a questão, 
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O SR. GERMANO HMSLOCHER- .•. parece 
que a Camara não pódo mais fazot• uma 
nova concc~são a. rospoito. 

Quando, pot•ém, não houvesse esta preli
minal', quo mata. immediatn.mente a. ques
t.lo, em todo caso ainda. se podia. IcvanW.r a 
da competencia. do Poder Legislativo pa.ra 
resolver o assumpto. (Apoiado.~) 

Não entendo, como o i !lustre co!lega o Sr . 
Paula Ramos, ctuo poss:t a. compctoncia do 
Congr€sso sm· admittida. no assumpto; a tlis· 
ti ncção d n S . Ex • (~ capciosa. 

S. E.t. cntcode que, além do um deposito 
municipal de intlamm~Lvcis, é llv~::~ivcl haYCI' 
U\D di.lJlOSito federal, quando S(l tr;tt;u• do 
mercauorias snJcita.s a despacho e que pro· 
visoriamonto dovam e11tacwnar num deter
minado pont(l, não offut'ccondo perigo p:m\ 
a segurança publica.. 

O assurnptu em si, relativamente á. sngu
rança pulllic~, é regulado pela municipa· 
lilht.U.e; as propri<~s rep<:u•tiçõ~s fedc.·aes, 
como a. Alfaudega, estão sujeitas â. sr.t·icta 
observancia de todos ns posturas municip;aes. 

Póde o Poder Municipal ontrar don~1·o de 
uma a.lfandega para ahi fazer ro::;poitar suas 
posturas. ue~de que ha. leis terminante~ 
quanto a depositas de inflamma.veis ou gene
roa destinados ao collsumo, a muoicipalida.ue 
ó a unio:~ comp3tento para. determinar a 
fórmn., o local em que se devam fazer dopo
o~~itos de iníla.mmo.vois. 

Ti\nto assim t~, ({UO, me parece, no proprio 
eontracto do obras do porto, o üovorno Fe
deral axcedou de suas attribuições. tendo 
resolvido s. re!lpeito. Si t) da competencia du 
Congresso legislar sobre a matcria., não po· 
demos mais fuzel·o porqu·e j1l. ha contracto 
tirmn.do entre o <Joverno o uma emproza, o 
não se póde, na. vigencia. fleste contmcto, 
colebl'ar um outro. 

O Poder Municipal, porc\m, é o unico com
petente p:tro. dotet•minal' postm•as relativa
mente á. constl·ucção de pnldío, do deposito:; 
de inflammavois, o gcneros alimentícios, c 
emflm sobra ta.ntos outros a.ssmnptos eurri
quelros, com os quaes nada tem o Go\'et·no 
Federal. 

Parece, pois, que o projecto não póde mais 
ser acceito pela Cama.1•J., dcante dM razões 
que acabo do expÔl' (1lluilo bem ; muito bem.) 

Comparecem mais os Srs. Hosanoah do 
Oliveira., Passos Mira.ncla, José Eusebio, Ur
lJano Santos, Cbristino Cruz, BczcrriJ 
FontcneHe, Frederico Borgos, João Lopas, 
Eloy do Souza., Fooscoa e Silva, AbJon Mila· 
nez, Celso do Souza, Pereira de Lyra, João 
Viotra, Epaminondas Gracindo. Euzobio de 
Andrade. Noiva, Castro Rebe!Jo, Tosta, Au
gusto de· Freitíl.fl, Rodrigues Lima, Bernardo 
Horta., José Monja.rdim, Galdino I"oreto, Cor
rêa Dutra., Mello Mattos, Oscar Godoy, Sá 

FPeirc, Erico Coelho. uurin.!o Pit.t1, Cru
vollo C:lx~Ic:tnti, Carlos Peixoto Filiao. Fl':l.D
cisco Bernarlim-J . .João Luiz Ah-cs. C:u·valhD 
de BriLto, Parlu;t Rez~:nde, Valois de C:tstro, 
José Lobo, AlYaro rlo C;u•\-nl h o, Il':rmencn-il
do de :\[orac.~. Boncli~to de Souza. Lindolpho 
SolT:t. Eli~cu GniJIF,rmc, S.:an::s do~ ~anto~. 
Juvcual )fill('r•. H u·bo~:1 Lim:t. JamPS 1>:\rc,-, 
Diogo Fortuna c C:\mpo"' Cartic;-. · 

Dci:t;Lm ele comparecer com cau:<a. p:U"tici
pada os Sr,;. Julio n•J ~[cll•). Thomaz. Accio :v 
Eugenio TtHll·inho. r·:n.::LS ?.[ar:ins. Aa·!Iu)r 
I.omus, C:trJo,; ti<~ ~,J,·:u'~. In,tio do Br;•z.il. 
Ant•.niu B<L~t.·•~. i:•>rlri~IICS 1·'••:-nan.JPS, Guc
tlC\Iha 1-tourâo. Jtaymuntlo _\l'lhu:·. Anizio •le 
Aurcn, .Juãu <>a.yu:>o. Francis.:-u S;i, PeNu-a. 
Reis, Tl'intla.•lf' • .José ~brccllino, ~:->meroldi
no B:wddr•~. )lorrira .\lves. Curnelí.J da. F .. m
scca, Angelo Xcto, naymun io de ~Jir:mda, 
Jo..-iniano de rarvalho. Fí'li;:lx>llo FI"eirc, 
Leuvigildo Fil~ncira~. Bulc!•o Vi:.nna, Ver
gne do Abrem, Tolc~ntino d118 S:1ntos. l~dnardo 
R:unos, ll"ioeu ,,1acha,Jo. Augusto de Vascon
cellos, Fideli;; AI\·(•:>, João Bapr;ist.1, Beliurjo 
de Souza, Silv<~ Cast•·o, Bcz;uoat, F1·a.ncisco 
Veiga. Hm·nal'dO ~lontciro . .Joiiv Luiz, .A.S'tol
pho Uutra. Penirio Filllo. Da.vitl Cunpi:sta, 
Bueno do Pait'a, Lc(Juel Filho. H~mdque Sal
los, Carlos ottoni, Roliolpho Paixão. Moreira. 
da Silva . .lei:nino Cardvso. Domingos do 
Cast1·o, Costa .Junior, Fernando Pa•e~:U's, Eluy 
Cha\·es, P.1ulino Carlo:i, Am v-et.lo ~I:wqu~. 
Rodolpho Mil•;m(ln, ,\lJ·lon lhpti~ta, Angelo 
Pinhcil•o c Vo:c!p:u;hn<l do Alfmqucrquo. 

E snm causa os s1·s. naymuud•J Nery_, Ro
gerio do 1\lir;uHla, vu·gilio IM;..!!do. Paula. e 
Silva, Teixeira de S:i, _\lfoD:;o Co~ta, .Mala
qn ias !ionç·al vos. E,;tacio Coimbi•a, Pedro 
Pe~•na.miiUCO. l~lpi-Jio Fígu~b~do, Artlmr 0 .. -
:ando, Arl'oxellas Galvão. Pinto Damas, Ml)
roi1·a. Gomus, Nelson de Va •. •~cou ~cllos,l-lrrlhões 
M:wcial. Am1wico de ·Alhuquorqu t , Perei1-a. 
Lima, Paulino de Sonza., EHevão Lobo, Oas
tãu da Cunha. Carrmil·u tlc l{cwnci e, Adal· 
hcrto Fcna.z, Bcrn:u·dos de l·'aria, C!lmillo 
Soa.t••·s F<llao, Ca.logeras, Sauino B;u·roso, N()
guoira.. Galeão Carvalhal, Bernardo do C:m~
pos, Rcbou-:as t.le Carvalho, Amara.! f"..csa.r, 
Leite tle S<.lllZa, l<'m nci :'co ~lalta, Yictorino 
Monteiro c Alft•cdo Val'cla. 

O Sr. P~·esiden1e-Con~inúa a. 
2~ disc11s:;ão do pt·ojccto n. 156, de 189(), con
cedendo a Lourenço d~ Silva. c Olh·cira, ou 
á. ompl'cza que organizar, o dircüo de con
s>rmr em uma das ilhas do lütoral de.>ta ci
dade um ti·;tpiclw •les~in:ulo a receber, du
ran~c 30 anntJ::>, intl;unnJ:'i\'ci:::, cxvlosin,s o 
COt'l'Osivo~. nos termos d;\ proposta r1ue apra
S!mtou. 

Está. em di!l~.ms;ão o art_ 1°. 
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O Sr. P:<t. .. lo. R!a.naos-Pcço 11. pa.· 
l:u· ra. 

O Sr. 1.-..rc,...;idontc- Tt•m <\ pa.ln.vra 
o ~1·. P.mb Uamo;. 

(ll !iiõ1·. Pauht. I~=tnto~ (·) - Sr. 
PWitli.lntf'. nãu contava absJiuta.mcnt6 to
mar pa i·t.~ n;L tlis.·n::;;.1.o Jf'.;te pt\•jc~to: não 
6~pt!t-ao;1o qu'' l'lh· li;;m·.u;::r. ~m ortlom riu 
dia. Jcis:l.'i tfe liLZ-~r um c.;;tntl•' ••etrw:prcth·o 
a ~~poit-l «.h •ttJn..;;1.1o. 

J:e.:or~lo -nt•?. en;;.rc!.ani.o. t.lt1 tJIIO ella l.e\'C 
ini~io P.m utn L emcnJ;L apresentad;L pr.ln;: 
noJLrt~ lkpula<los por P<:rnamLuco e Minas 
c;._.r:w . .-. ~~ s. J<).'>é ~f;, ria no e MaLh Mach:vlo, 
ao On:~amcotu J:a n.et'ci~<L em 18!!7. 
x~sa emenda autlll'JZ..l.va-se o Gtn·crno a. 

(azur a acqui;;if/.io de um:t ilha. •1uc fie •.S$0 

!'Ítuad3 no anc01·adouro tl&s n:-c.nus me:·
cantcs. afim de :c cstabclcc<·t· alli um depo
sito •k inllamma>cis. 

~lais ou menus nes~a t;pnca, o St•. L<Ju
r.?nço J ,~ l)[in~ira reqtwt•,,u :i Camara. o mo 
nop:>lio tl.~,;:>e set·viço. 1'rinta. ou scsscntl~ 
dias d'·P'Ii~ - não po~so prcci~at' p<wfci ta.
mcnte a Jab.-um outro iodh•iduo, de nome 
'Maciel, req111~ren l;LJnhem á Cam:u•a fJUO lhe 
fo:S5C CtJilCCtli•io o monopolio do serviço. 

A Comrllis,ão ;lo Orçamento ouYill o Go
verno a r!l:'p<!í1:J da emend:\ apt·t~sen!all1~ 
]~!os dons nob:-c:; Uepn tar!os, a ílUC rue acabo 
1le 1 1:\ft•!'il', n elk; tlec! :LTOH que não os ta. v a 
absolul1.n:t~ntc •~m can•li•:/•t>s ill! mont:n· o 
~r\' iN. •!HC e:righ gi'<Hltles capi tn.~s. 

A Commis:;:lo tlo fwr:amr.nto ohmr\·on rJllO, 
exis~iotlo dna.:.; })I"•Jl)().:lt .s. lcH:L~ pol' p:u·Li
cnlares. tnra organiz:u:ão ílo S!!r vil}.) a que 
venho alltalmtfo, cntendra dc\·cr n. Camar:\ 
r <'jcitar it cmcnr::\ apre,;entada ao Orç;.1.mcnto 
da I:cee! u~. c ptmcu depll;s, sur~-tiu, apt·es.m
ia!lo pch~ Commi:ss<lv 1ll} Fazenda, o pl·ojccto 
ora eu bmet údo ao conhecimento da Cama ··a. 

Abrin .O·!>e o tlcb:ne e tentlo eu cnnhcci
ment, d;t segundil p~tição, l'·'r ter sido ra·o
curado p:.•lo twlh·i<lu.., tiUP- ll tinha ap•·eson
tado á Camara e quo pedia o meu estudo a 
respeito d 'l questão, cnLendi de men de\·c r· 
tomar par;e na iliscus...-;lo, mcsn)i) pal'cl dc~
tt' llil'a ohjtC(.ãu. que .!'O lcv .. ntava, !lo quo 
ao t'oog:'tls~u Fc.leml lani.l.va fJUilllJeten· 
eia para lcgbl;u· a rac;p~i~o. vi~ to t!ll(} o 
a~sumpto c1·a da. al~aJa. d cl Potlcr l\t:mi· 
clpal, ~Jpinan,lo eu uo semhlu 1IC que t id 
~mpetenci:1. er~ privativa U<L União, porque 
nao J;n dcviacunrundir o sm·vit:o de traJHChcs 
~!lrand··ga.·lo:< com o sm·viço do duposito do 
tnllamm~vci:;. sendo quo um m•a feito ante.,; 
d • gtlneru ~ntrttr na c1 ::'<'lllação do numicipi<), 

antc •_'lfl ~cr t•ntrcguc l_li'?PI'iameote ao com
mcl·clo do mesmo ~numc1pio, ao passo que o 
ou ~ro Cl'iL _um . sm·v1ço. dí1 fisca.lizução , pn.ra 
IWJtar, nao so o _d~r,:\'10 ue rendas. como o 
f:lcto. :a que alludm o nnbJ•c !Jepltta.lo poh1 
Cc:t.ra. 

R~c<?~lhncendo ~·u, })l.n't~•ulo , a. compot~ncla 
ctn. l1n1a~. cntnnrha. 4l11C o sop~· i çn devia S(H' 
monopohza•lo, P<H':~ que : ~ fis~a,lizac:'io do me
lhor modo se ~xot•ccsse, ma.~ que tlovia set• 
Hwnopolizat!o pelo Estad11. (Apoiados_) 

Em vist:t, porém, da. duci:>:i.o th Cam:u·a 
no ~nnt.ido de não convi!• ab.>oluUimcntu a~ 
Gvvei'Oo Lum:u• a. si esh! sm·vi<:o o incl inan
úo-sc clla ante~ pela iniciativa particular no 
assumpto, on &rei ua <tualy:)o do Jll'OjecLo 
ap1·escnt~dll pcl't Commissào de Fa.~enda ~ 
n~os~rci os gr<~lltles in'!on mniontcs ,1ue ellu 
tJOha . 

Em p!·imeiro lngat•, S1·. P rosidcnte, nio· 
gucm ÚCSCOilhOt;e QU J O• to ~erViCO uá. UID\~ 
reutJa avulladissima (a11oimlos) ; e não et•a. 
t:.lt.Ur~~l quo qnant.lo pt·ocm•avamos. em im
pos tos pesados, fonte~ úo receita pat·u. o 
1'hcsuul'u, dcixasscmos de oxploJ•ar pur todo& 
o~ motlos tu1lo arJuillo qlfe pudesse dar e~su. 
I'mH.h c e~q uoce.~semos um Bot•vic;o dosta. na
tureza. (.lluito bem.) 

O SR. FnrmEitTco B'•RGEs - A}loi:ldo ; e o 
Pt'u.kdo visn.va isto: era mono1lolio -si 
ruonupulio er·a. - cou tn1. o contrabando. 

O SJL I'Auu RA:~ros- Tom ~ladu conheci· 
monto da~ duas Jli'Opvstas apl'csent.-~das au 
estudo do Poú<ll' Le:.;isla.U\'0, a. do Louronço 
tia Silva e O li vnh·a. o a de Macio!, e vendo 
tfUe pcl'lllittín:lo <i. indttstt•í·~ pal'ticula.r que se 
<tprcson:a.va, gt•andos lucros, eu não devia. 
com t udo asquecoJ' absoluta.mcnto o iutcrcsso 
Jo Tht'SOUI'O Naduna.l (npo~mlns; muilo bem), 
foJ·mulei um mosLi tutivo om quo attendia. a 
essos dous lados import1mtes da. questão. 

Aindt\ mais: dcslio que sn achavam om jogu 
altos intoro.)ses p~; l·ticuliu·es quu, í.l, meu ver, 
contrariavam altos intm·e:-s:Js do l!:stado, não 
llodLt esquecer-me do lll'incipio S<tluta.r de 
mot•al Mmini~tJ•;u.im ... 
v,m~s-DJ. coD•;tu•roncil\ pulJiica. 

o Stt. P,\uL.~ RAMos-... un. concum~ncii~ 
public;~. ( .-1poiados ; muilo úem.) 

O St~. FnEDEIUcu Bmw~;s-Quo nem sempro 
produz os cle'>cj ,\d•)S oll'()itoz . 

0 Sit. PAGT.A l~.AMOil-Não ha. duvida.. 
Tomo em considct:t~·iio o apa.t'te do Ovbral 

Do pu Lat.lo : Ci.!So:> hn. l'ualmentc em quo so 
púua tlisptwnr a. coocurrcncia. public;~. 

Quantlo o pedido feito ao Potlor Legisla· 
l.i vo é o l.'<~ultado de uru grande esfvrço. do 
úmpr(lgO do uma. ffl'BDclC Somma. de capifaest 
quan•fo é o prodncto de um invento, do um 
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phtno,-eu comprehenclo que o Poder Legis- fiscalização, quer quanto ás rendas que 1110 
!ativo não tenlm o direito de utilizar-se, em deviam caber. ._. 
favor ele terceiros, do trabalho, dos esforços, Isto foi em l 900, Sr. Presidente, e quatt•o 
ela inlch ti v a ele um particular. annos sio decorridos. Lembro, porém, <t Ca· 

No c:J.so, porém, não se tratfl absolutamente mara que hoje olla .iá não pórle dar o seu 
disto, mzão por que submetti 6. consideração vuto, nem ao projecto d::t. Commissão do Fa
da Casa o subsi;Hut.ivo, quo peço llconça para zonda, nem mesmo êto meu substitutivo .•• 
ler visto quo a data em que elle foi apresou- O SR. Bmcro FILHo-Felizmente. 
htlo já hoje pôde e,ltar completamont3 escrue- o SR. PAULA RAMos- ... porque expelido 
clda _pela C<J.mara. o de()reto pam a constl'ucção do p<J~·to do Rio 

O substitutivo é concebido nos seguintes de Janeiro, o Governo que é o exploraclor 
termos : deste serviço e delle tem que auferir lucros, 

no calculo deste~ lucros coiltou com a renda 
« Fica o Podor Exocutivo atltol'izo.clo a do sorviço do armazen~tgem de todos os ge

contractar com Lourenço dét Silva e Oliveira ne1'os importados no Rio de Janeiro. 
(que foi o primeiro l'oquerento), ou com o sorviç,) vae ser monopolizado pelo Go
quem melhor vantagem o.ti'eeeeer, moílermto vemo, em virtude do decreto a que mo re
concurrencia publicét, os serviços do aemazo- feri 0 quo CtlllSctgra ét doutrina. que eu sus
nagem U.e infl.ttmmaveis, explosivos e coreo- teuctava, em 1900, f1 sabor: a ela necessidade 
sivos, em trapiche construido em uma ilha do monopoiio, por po,l't3 do Esta,do, desse 
situada no ancorado lU'.) dos na vi os morca.n- · serviço. 
tes, medcante as seguintes concli<;;ões: 0 SR. Bruoro FrLno-E es.>a é a melhor 

1", o contractante será obrigado a iniciar doutrina. 
o serviço de m·mazenDgem clentro de 90 dias, o SR. PAULA RAMOS- E para que a Ca
contados da daüt dtt assignatma do contracto mara poss'1. b::nn julgw ch questão, ap1•esen
(esta proposta está feila no reque1·imento do tei 0 meu requerimento, mandando que o 
candidato Mac·iel), aprescntapcb par:.\ isso, pelo projecto, 0 substitutivo e emendas voltem á 
menos, dons armazens e o material necessa- commissão de Orçamento, afim do que essa 
rio para ct descarga e o transporte daquelles Commiss'w emitta seu parecer a respeito .. 
goneros; Antes de formulai-o, arõredito, essa il-

2\ o contractanto dn.rá ao Tí10souro Fe- lustre CJmmissão, tomando em cGnside.raçiio 
doral, em prestações tl'imonsacs, 25 % da as observações, que acabaram de ser feitas 
ronda liquida elo todcts as ti~xas percebidas pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul 
por armazenagem, tiragem o mais despezas e as quo reproduzo, neste momento, a re· 
das mercadorias, de ttccorclo com as tabollas speito elo projecto, não poderá deixar de o 
existentes para os trapiches a,lfanclegacl.o.>, condcmnetr. 
destinados a este serviço ... » Nestas condições, peço á Camara que dê 

o SR. FREDERico BoRGES-De pleno accm·do sua approvação ao requerimento que tive a 
llom·a de submetter <i sua consideração. 

0 SR. PAULA RAMOS- ... «publico; (Muito bem; nwUo bem.) 
3"', o contracto durar(\ pPlo prazo d.e vinte Ninguem m:1is pedindo a pabvra, é enccr-

annos (que é para attendor aos lucm; que rado em 2·' discussão o art. to o sem debato 
devem ter os grandes capitaos emprogarlos), 0 art. 2o, ficando 2,diada a votação. 
findo o qual S<Wâ entregue á União, corno 
proprio naciomtl, a referid:1 ilha com todi1S O Sr. JP:reGilôl.elmte -Esgotada a 
as bemfeltorio.s em bom estado de conser- mate1•ia em discussão, constante da Ol'dom 
vação, S3m direito a indomnização alguma». do dia o não havendo evi.Jentmnente numm·o 

A ultima condiçã.o attenllia justamente ao no l'Gcinto para S:3 proceder ás votações d;~s 
facto de achar-se o edificio aptJ para fazer materlas encerradas, vou designar a ordem 
este serviço com i.orlos os olem0ntos de se- do à la para amanhã, e om seguida levantar 
gurança : « O contrctcí;ctntQ f<mi todos os a sessão. (Pa~~sa.) 
melhoramentos e na construcçào cl.os edificios vae a imprimir 0 seguinte 
que forem necessarios r)ara garantia do re·-
ferido serviço e indigpensaveis á boa fiscali- PAREc.v.:n. 
zação dos interesse8 rlo ThG,;:ouro, a juizo ele N. 7 _: 190 l 
Governo. » Concede t1·es mezes de licença ao 8-1·. DeJJUPareco-me, Sr. Presidente, que eu attendia 
com este substitutivo a toda> as exi!renciLts putaclo Dr • M~anoal Pereira Ueis JJara 

~ tratat· de sua saude do serviço, consultando os interesses J.os }lar-
ticulares e consultando, ao mesmo tempo, os 
altos interesses do Thesouro, quer quanto á 

O Deputado pelo Rio Grande do Norte Dr. 
Manoal Pereira Reis pede tre.s mezes de 
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Iiccnt3. p:tra trahr •l•~ sna. ~aulc. altm·.~·.IJ. 
}llll' ('!ft•ito de mufl'~Ü;]. l'UIHJII'UV<Ul<L pUl' 
:ntc >~-v;5.J mC"Jk"L 

_\ Commi:-~-ã·J ·~e Peti~,·,;c,; c Pot!er·•~s jul;.;a 
qnc o pe:lül:J e.~t<i em con•liç-ü~s U[' :;et• ar,~o•1· 
óido. 

:-;;da ..Ias Cnmmis~líes tl:t Camarn. do3 Dopn
t.:llloJs, 1 de junho tio HlOL- .ffJse R~1;cúio, 
Jlf(~iúcnt:•,- ;;,:;cbitl de Arzdracle. - Fdi;c 
U<!spm· .-LinrlulpltQ ('(!etano. -Sâ F;·circ. 

Y:\o a iulpi'ímir o:; Sí'gniuteg 

rno.JECTOS 

:'{. 39 - l fllll 
.1Illori~a o 1-'odcr ~~~?:ccr<lho a concc•lcr ao D1·. 

.-ll('rcdo .1/orcin! dcJ llwTos Olivâm Lima,. 
kille callwdndico da J·Í!CU/dw.l,~ ele Direito 
de S. Pcmlo, um mmo dt: licença, em prvro
!l'q:iío d'1 Q!IC lf,c foi t~rmt·edirfa com o t'C

specti~n r nlrmado i 
A' Cnmmi . ..;i'ílo do Pd,içõod c Poderes fn 

prt•srrile o rcqucrinwn~o dtl Ur •. \lfr·elh \[')· 
l'OÍrn de I3~tr.-os Olivuii'a Lima, tonto eailto· 
tli'<ÜlCfl da. Faculdacto de Dil't~ito uo S. p,, uJo, 
pedindo um nnno de licrnç:l, em pt•ot•og:lçiio 
lia q uc lhe foi concedida p(I[O dcn·eto lcgis
lt~th·o o, I • O J.1, de ~4 do agr,sto de I DU8. 

Tendo o p~}ticionario pt•uvnllo com n.ttos· 
ta do medico q ne cont,int'l:t n Ron·r'r!r ele cn· 
fo1•midn.do ~éria, quo o pl'iva do ontro.!:(<w-se 
aos trabJ.Ihos <lo magisloi'Ío, d a C:ommbsão 
llc pat•ccm• que scj(l. del'eritlo o quo pede, nos 
turmos do :;eg-uintO projccto, que oil' ·roca ;1, 
considumç,ão ela CiLmam: 

O Congresso i~ acionai rr~;:;ol \'O: 

~~r·t. 1.° Fic;t o Poder Executivo nntol'i
zat!o a cutwedcr ao [)r. Alfreúo Moreira. do 
l:JM·r·o.i O li voil·a Lima.. Jcn te ca.thmlra.tico tia. 
Faculdade tle Direito de S. P.mlo, um :tnno 
de licrmç:a, em prorog ilçâo u<t qun lhe !oi 
concctUda. pelu decreto lcgislatiyo n. 1.014, 
!lc 2,1 de agosto rlo l!JDil, com o respectivo 
ordenado. 

Art. .. 2.0 Rovog-n.m-sc as disposições em 
contral'ir 

Sala das Commissões, 8 <lo junho do 100~, 
-Jose! Euzebit1.-Feli,: GHSJWí',-Etlze~io de 
ll.ndrarle .- Lindotph~ C,wtrmo, rclatot•. -
Se! Freir·e. 

do-s~ ooriamontc doente, con rormo certi
licam a~tcstw;õcs medicas do toúo o valor, 
pedo <tO Con:!-res~o Nacional licença. com 
ttll[r)S u:-; vt•ucimunto:) p3lo pr·:tzo do um a.nno 
a contat· de 1 do junho d.o corronto par~ 
tratn.l'-•lO com•cnicntrmontc onde lhe cu~viol'. 

,\ Commissii.o do _Peti çõ~s e ~odores ponsa. 
sm• o cn.so do supphca.nLo Hlenhco ao do pro
sirlPnto rla. Cót•te de Appcllação do Districto 
l•'orlern.l, desembat•ga.dor .J t'S~ Joaquim Rodri
gues, acol'ca. do qual j;t se manifostuu fa.vora.
YD!ntorttt', attondundo :i. oxcnpcional situaçã() 
do ruq uor·onto ; pelo quo ,julga. pót!o sor () 
pc .1 i(hJ rlcft)l'idrJ de ibun,I m odo. 

Pot• isto submotto :1. consideração tla Ca.
mal'i.l. tios Dcput<1Jos o seguinte pl•ojccto: 

O Congeos~o Nacion a l resolvo: 
At•Ligo unico. Fica. o Po<lm· Executivo auto

rizrtdo a conccdm· ao lento cathcdl'atico da. 
l~o.cnl<hclo rio .Medicina da. Bahia. Dr•. Fran
ci.~eo B1•aulio Porcit•a. um anno do licença, 
com totlos os voncimontos, a cont<n• do l de 
junho do corrente anuo, pa.t•a. tt•atar do smt 
sa.ude onde lho convier; l'ovogadas as tl ispo
síçõos om con tr~mo . . 

Sala. tlas Commissões, 2 do junho de 1t>04.
.Tosd Ea.:;elJio, pre.:Jidenta. - Eu;rebio de An
dl'n.tlc, I'•1ltttor. -Pelü; Gaspa1·. - Limlolplw 
Caotww,-Sá Jirail'e, 

N. 30- 1004 

tltam·i..::rl o 1'o:lc1· Jú;ecu tivo a conceda ao 2° 
cscJ•ipt-um1·io da ,if.(c:mdcga de Sat1 !os Ma· 
noel Vieira de ..-1lmeida um muro de licença, 
sem remwwmçiio atguma, para lra!a1' dos 
;,·,;n; intorcsses, onde l!te cm~viar 

Antonio Vieira. de Almeida, 2° ~scriptu
rario <la. A lfandega de Santos, solicita. do 
Congresso Nacionu.l u m an uo de Iiceoça, sem 
vencimentos, pa1·a t rata.t• dos seus interos.ges, 
onde lhe convier. 

P<treco á Commissão uc Pe tições e Podorcs 
nãu haver inconvenicn~e no dofcrimento tio 
I'eqmll'imonto do ~upplicante, paio que sub .. 
mêtta ~t delibcra('iio da. Cn.mn.r;t o seguinte 
projccto : 

O Congre3so N<tciona.Il•csolvc: 
N. 33 - !904 Art. J..o Fica o Poder Executivo autol'Í• 

AHio?·i.:a o Poda Ra:cwtivo a coHccclcr ao zn.t.lo a concodel' :w 2° m,criptur~L1'io da AI
lente cntftccl;·atico da Fa culdade de 1lfedi- fundcga, de Santos, Manoel Vieira do AI· 
cina da Et~hia. D1·. l"t'aílcisco Bnallio Pe- mcida, um ;mno do licença., sem remuuo
?'Cil·a wn a nno de lic.-:nça com todos os l'Ução alguma, p~tra tl'a tal' dos seus int.e· 
vencimentos, · c1 con tar de 1 de junho elo I rossa3, onde lho conviat•. 
eorrente ann~, para IJ'(rtm· d e sua sauclc Sala das CommhsÕiH da. Cn.mara dos Dopu· 
onde llle COIWZCI" I talios, 7 de junho de ! 904.-Josd l!.:u::elJi~, 
O lente ela F::r.culdn.de da Medicio:t da. prosidcnte .- EwrebitJ de Andrarlil.- Fel~ 

Hn.hfa f\1· . Fr•:.tnci~co Bt·<ntlio Pereira, uehn,n-. G,1spr.rr·, -Li11cfofplw Cr:!ctrmo ,-Sri p,.ó,'re. 
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N. 37- 1904 

Autori~" o Porl:JI' /<.';:,;~culivn rt com:edc1· ao 
p1·octwadol' da R·:publiccc flli! S. Paulo. 
Dr. Alcibíades de 'l'oledo l'i:; !(, mn ((ttno fl,: 
licença sem vencimentos, pan~ tratar de 
seus ú1teresses onde lhe com,·:'cr. 

A Commissão de Pr:tiçõcs o Porlct".l.'> cxami· 
nou o requeri mon to ern quo o DI' . Alcibia.dr~~ 
de Tolodo Pizn., JH'Ocuradut• rla. ltcpublica. em 
S. Paulo, solicil<t um a.nno do licnnc<L sem 
venci mcntos para. tra. ta.t• do sou::; in tcro~so.~ 
onrle lho convici', e é do p:~recm• llUO ::t Ca
marfl. dBfil'll, IJ pedido, [Ljlprava.oilo o Sl'guint3 
projccto de lei: 

O Congresso Na.cionall'o:;ol vc: 

Artigo nuíeo. Fie<~. o Podm• gx:ccuUvo an
to~izatlo a r~oncoder ao procnt-atlvt• da H.cpu
bhca em S. Par!lu, Ut•. Alcibiadcs dr! Tolctlo 
Piza, um u.nno do licenr,m., :mm vcn !Íl\lHntus, 
para tt•atat• de sons inl.ot·essus unJo lho 
con":iCl' ; rBvogLlda:s <~i disposições em cutl· 
trar10. 

Sala das Commis;;õcs, 8 do junho de Hl04. 
-Josd Euaebio, pt•esidCI.lto e relalot• .-Huz,Jbio 
ele Andrade.- J·eli.·; Vcc splw,- Lit~dolpho 
Caetano . - Sei Ji;·ei!·e. 

O Sa•. Pt•csldento- Ue:>igno pat·a 
a.m~~nbã a. seguiu Lu ontem tlo llt<L: 

Con tinuacão da. votarão do proj~cto 
n. 184 A. de H.l!m, m•g;uli:nnclo o ;credito 
agricola, com pa!'MlJI' o sub ,ti.tutivo J.a 
Commissão do Orçamon &o ( 2!\ dlscnssão) 
(a.rt. 4° e segui ntes ) ; 

Vot.aç-.ão tio projecto n. l-1 A, ele 1004, com 
pílt'ecer BOUI'O a emenda ·~PL'US<mt:~.dll. na ais
cessão unica do proj<Jcto n. l 'J,desto a.nno, que 
autoriza. o Govt~rno a com:i:dcr um anno <lc 
licença, com todos OS VOiloirncnt•>S, il.O tlCS· 
cmba.rga!lor Antonio JotHJitim Rodt•igués 
(discussão nnicm); 

Votação do projocto n. ~7. de lQOl, auto· 
rizando o Potlnt• E:tecutivo <t abl'it• ao ~iinis
terio da Fazontla. o ct·edíto cxtraordin:wio úe 
8l:755$17fl, em execuçã.u lia. :;entcnçl\ [ns~a,1:~ 
om j ulgado em i':.J.\'ui' U.e José Foneirn tios 
Sl\ntos (2• discussã.•J); 

Vo&a('.i\o do projocto n. 28, de 100-l, autol'i· 
zando o Podm Nxecutivo a. concerlel' ao Dt•. 
Ma.nQal Jgn~oio Carve\iho •.le Mendonçil., juiz 
sccaiona.l do Pnra.nlt, liceoç:~. pelo pr<Lzo de 
oito mezcs, com ordcnt~do (d!>Sort~siio uuicn.); 

Yvtaçã.o rio projncto n . 29, de 190-t, auto
r izan,to o PoJHt' Exeeuti vo ~ abrir <to Mini"
tul'io da. l•'azentla r) cre li to extraot•,tina.riv do 
6:020.:.. om e:o::ur;ão de sentGDÇ'.l. pa.ssa.d>L om 
,jnlg-ado em f<L\'o t· do E·luarJo Martins & 
Comp. (.23 discu~são); 

VotttÇ:to Jo pr·ojecto n . .2.2, de I90,J, autori· 
zanuo o PaLiei' Bxecuti vo <L abz·it• a.o Ministe
rio da. J u-;~iç:L u N'egocios In teriores o credito 
oxt••aordi!.i:.Lrio do 58:830$639, om execução de 
sontcnça pM:nda. en1 julg;ulo, om favot• do 
major da. brig;l.da policial Lu iz da Co::~ta Azo· 
ve;lo (3~ di;:;cussão); 

Vuta.ção do projecto n. 150, tle 1899, con
ccd•mtlo a Lourenç) tl:.t Silva. o Olivei1'a, u11 
á. cmprezi\ qtte org•wiza.t•, o dit•oit'l de con
struir em uma. tli1~ ilh:t~ d~ ll~t01·al desta ci
d<~ti~> um tr·apiche <lo:3~ina.rlo a reccl.J:Jr, tlu· 
l'anto 30 anuos, inflamma.vci:s, explosivos o 
corrosi vl)s, nus tomws da propo.:!ta quo apre· 
sontou (2" .ii.-;cu.~são); 

Viscu~aii.o uoica do t><'u•ecer da. Cummi:ISão 
de Or~·amont.o, st'bro ~~ mnon!la. oft'orecida. ao 
lV~gimcnto Intct•no coas tan to do parecel' n. 
35, d! 1001; 

2" discussão do pt•ojecto n. 3 1, de 190~, au
tori r.:.tndo o GovernQ a a.lwir pelo .Miui:stet•io 
d<L Justiça e Negocio" Intoriot•es os creditos 
sttpplementares: de U0$000$. tt verba. da F:L
culdalle do Direito do S. P<tnlo; de 200:000$, ti. 
da. }iscoh\ Nacionü tlo nelias Artes; d~ 
270:000.3, á da. Policia do Distt·icto Federal; 
de I :585$186, ouro. á. da peasõJs a alumnos 
na l~uropa.; da 3!l6'28347,uul'O, á. de :pensões<~ 
:~rUs hs premiado~ na E:<posição Get•al; do 
5:206.),á da ex:tmes de prsptJ.t't\tOI'Íus no Gym
na·;io Nacion:tl; de 245:335$, á d e Assistoncia. 
a Alionados; e da.ntlo outras proYidencias; 

2" 11iscus.'5ã.o do proj Jcto n. 32, de 1904, 
acüorizaotlo o Poder Execu Livo a. abril• ao Mi
nistcl'io th Ju~tiça. o Nr.•gocios Iutel'iore.> o 
crc.lit·J cxtraordin<.~.rio do 1: 491$75! para. 
pag<tmento elo orJenado que compote ao so
crctal'io aposen ta(lo {h Facttl.la·le de DircHo 
do S. Paulo Dl.'. Allrll'é Dias do Aguiar·, no 
pcr·iouo do g clejullt ·> a ~2 do novembl'O do 
1903; 
2~ discus";ão do pt•ojecf.o n. 33, do 1904, LLU· 

torizando o Podm• Executivo a abrir ao Mi· 
ni!>iel'io da Inúustria, Viação o Obr'<L!:! Pu
blicas oc .•,;clito e8p<3cial de 1:2oo;;; p~ra. pa.g'l
rnen t'J das ajudas !lo custo n.o enipr·ega.do do 
f<Lzenda. incnmlüdo da. toma,tlu. do contas tlt\ 
E~tra.dtL d:l For r.) d~ S. F .·t~ncisco nos annos 
do l!JOL c HlO!. 

Lovant<HJO a. sessão ú. I lwrtt o 50 minutos 
da. tarde. 
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2U" SESS.:\0 El\1 fl DE JUNHO D~ HJ04 

Ao moio-Liill. prociJde-sc ;t chn.mada. a r1un 
respondem vs ::>rs. P<\Ula Guimarão~, Oli
veira Figueii'Cdo, Alcncn.t· Guimu.rãcs Wan
derloy de Mcn~on~-<t, Joac1uim Pires, An
tll ero BotclhrJ, S:í. Peixoto, AurelitJ Amol'im. 
Luiz Domingnes, l•'rcrlnri~o Bot•g-m;, Joã.u 
Lopes. Euu=irol.l St.IJ(hl.l't, l}onç .!o Souto, 
·wult'reJo Le~tl. lzidro Loitf.>. g~momlLlino 
B<~udeira, Rorll'igucs n.,ria. FoH~lml!,, Freim, 
OH vei r;L Valla.Iâo, D<.Jmtngu3 Gui ·llarãcs, 
Folix Gnsp;~r. lll\rcin Pires, Alves B:wl,u~a. 
Rodrigues Lirn;~. P<tranhos MunLe,wgt•u, Ro
•lrignes Sald<wlm, Bm·nt~rdo Ilortn, Hcreui(l. 
du Sá. Mullo .i\ha.tto:::, fià Fn~i•·c, Erico 
Coelho, .loiiu Baptista, Gal vão Da pti:~ta, Abo
la.rdo de Mello, Julio St\ntos, i\1<\ttricio de 
Abreu, Carlos Teixeira. Jka.n.iãu, Jo.;,é Boní· 
facio, Gastão da Cunha, Francisco Bern•Lr
d.no, Antonio Zt~.carias, Lamounier Godo
ft•edo, M:\nocl Fulgencio, Lindulpho Cn.eti1no, 
Fl'a.tlcisco H.omoiro, AL'uolpho Azovr~do, l<'cr
reiru. Braga., Leito de Souz,1 , JmLquim Tei
xeira Bl'andão, Bcl'na.rdo Antonio, Costa. 
Netto, Linuolpho Serm, Candido do Abreu, 
Carlos Ca.va.lcanti. P<mla Ramos, Soares dos 
Síl.utos, Gorma.no thsslocher, J<~mcs D<wcy e 
C~s::~iauo tlo Nascirncatu. 

Abt•e-sc a se:são 
E' li•la. a sem duuatc ttpprova.dt\ a acta da 

sossão antecedente . 
Pa.ssa-sc ao oxpclicntc. 

O Sr. Alencar Gu illH-trães 
(Jo &c1·etcrrío) procede ã lci~ura. du seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcios: 

Do Minl~tel'ío da Fazondtt,do 8 tlo cot·rente, 
enviando tt seguinte: 

M8NSAGEM 

Srs. Mcmbx•os do CongL•nsso Nacional
A Logaç·ã.o dos E">~atlos Unidos da Amcrica 
tt•ouxe ao conhocimonto do Governo qu<'. 
nm consequonciu. de rcdo!ttção do Congr().'jso 
lntot•naciouu.l do Mcxico, tl•ata.-sc om \Va.s
hing~ou do adquiri!· um tm·rcno para. nul!e 
se construir um editicio conveniente p!l.ra a 
Socrc~aria. Iotorna.cional da.s 11epublicas 
AmcrJCanas o par;\ a nibliotheca vommo-

mora.tivn. de Colombo, c (jUG o p1•ojecto pa.ra. 
a. execução dessa. obra. já. foi approvado polo 
Mini:~, .·o daquolla Na.ção. 

Deveo lo o Governo contribuir para aquello 
fim co111 a (!ua.mia do $ 15.254.18 ou 
27:945$150. ao cambio do 27, confo1•mn o 
calculo fnitJ. peço vos digneis do conceder 
illlt•Jt'iza.ção para. :;er a.beL'to n.o Ministerio da. 
Fazenda o crcdi&o da. di h q u:wtia.. 

Rio de JanelhJ, 8 de junt,o de HJ04. 16° da. 
RPpublica. -- Fraucisco ele P<1ulc' Rorl1·igues 
:llv.:s.- A'Commissãu de Orça.rncnto. 

Uo lllC:!mo Miuisrodo, do igual da.tt~, traos· 
mitLindo a esta. Carmmt o pi'ucosso a. que so 
•·clúl'C a. mensagem tlo St•. Prcsidcnto d<~ 
RBpnblic~. onviada. com o ofttcio dmlto Mi· 
niatct·io o. u, de 3 do <~OI'reute mo.:. - A' 
Comn:;issã.o de Orça.monto. 

Do mesmo Ministe1•io, de igual data, tra.ns
mittindo a carta pl'oeatoria a quo se retere a. 
rncn~agem do 81•. Prosident~ da. Republica 
e que tloixou de ser enviada com o ofliciu 
deste Mioisterio n _ 8, elo 3 do correu te moz. 
- A' Commis~ão de Orça.mento. 

Requerimentos : 
Do Dr. Democrito Cavalca.ntl' de Albu

querque, director da. 1• Directoria do Tl'i
buna.l de Contas, pedindo um aooo de licença. 
-A' Commissão do Petições e Poder"s. 

Uo Eva.ogelioa de Castro Borges I•'orte~. 
pedindo uma pensão. - A' Commissão de 
Pensões e Conta:'!. 

O Sr. Pre!Jidente - EstA finda. a. 
leitu!'a. do expediente. 

T<>m a palavra o SI'. Cassian.J do Nasci
mento. 

O Sr. Oa~Seiano do Nosei• 
nlell.LO diz, que a.peza.r de todo o dosejo que 
t inha. de chegar hontcm á. Caroara em hora 
de poder ainda. t .... Ila.r no expediente, só de
pois de encetada. a ordem do dia pôdo 
fa.zel-o. Tal não succedessa o honiem mosmG 
teria rectiflcado opiniões que lhe são al.tri· 
buidas o que não esposa. Pôde, apenas. se 
fa<::er inscrever para o expediente de hoje. 

Deplora o se felicita pot• se ter do oecupa.I' 
desto assurnpto: doplot•a., porque lhe é sem· 
pre desagradavel tl'a.ta.r do sua pessoa; o se 
felicita, porpoder ainda uma vez firmar a 
sua solidariedade com os paladinos d& Ropu
blica. no Estado que rcpt·escnta.. 
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. Ha dias lJJc constou fJHC um jorna.l <la r i\l<ts tenho muitn receio, cotuo disse, t cniH) 
cidade onde ll<•.lJit<t }mblic<J.rn. umiJ, :mpposL:•. I muito rnml•J <1<~ l'CVi:;iio, Jlol'qne, 1wetomleodu 
ontrcvist<L entro o orador o wn jorna.lísta oliminat• nm ou outro viciiJ constitudonal, 
do lagar. Sem mesmo conhccm· o tcol' tlo.,sa. se il:ti,onü1 ruft>t'llilll' o ed illcio iutch·o, e, 
pubfieaç.'io, quo lho fui ::;implc:;mentc 111.1li- Mlllo os tl:.lbt·o:> ll ~~put;tdos :l<J.!Pm; sou }>ela 
ciada om um t3lcgt•am ~l1a, ,<wtoriz•Ht in0011- Republica. o 1wlt~ ltopnulka Fudcrati ra. Pro· 
tíncnti o orgàfl do sen p;trtido, a. l'erlel"{l(:iítl, sideoci ~d. 
a cüntcsta1· quaesq1w!' rctcmndtts que o a,l· I~-las, como t.Hs-;e, não comp:·chendu a po
luditl.o ::..rtigo con!iYcssc. rcl<~.tiv. ts ;í.rcün•m1~ litica (ür;~ tio. opp• lrtnn icbdt.~, o:io s:m fe
di\ Cons~iluiciio . tichisb, nem mu.';m:.> tla 10i ; a:!l'cdi to que 

O iocidcnt.e 11ií.o tcPh CottÍI'O ,.-,!)o:• o uis.so em tcmp:; O:i IJ!'ll-Zil~ i t·os hií.o do rever o cs· 
ficaria., t:i nho tive~so s:rb l,r•ausc1·ípto por ta:,uto furHl:1111C! I ~~~l. pl'inr.iiJa.lru0ntn quanto ú. 
um orgi\o tla imprensa dc.>t:L Ca.pit>d, quo disci'iminar;ã.o tLos l'··mlas, que é q_uo está. 
assim lhe dw circuhtc;;J.o vn:si,n, o lll(l.ior do c•mdmintlo a gn;.H' l'<t tl.~ t:tl'H·~~~. (Ap~iaclos. )» 
tl ue teve a, cc Htte.-; Laçãu th Ji'e•h.:nwi•J. Comn en t,ã;o, pon.~a ain=la o o!':.ulor q ne 

Nestas condiçl>cs se lhe afigtll'Oll ncces- a. politic;, não 1-0 comp1'0lwntlc sem a oppor
snrio alllt•m;u·. como o faz : 1°, nii.o tovn uu- lunid<v.lo. 
t.rcvistrJ. decsw:cionlguma.; .8·•,niios:1[to lmi ttr! ~ J qllo tem dif.n, pois,so concluo quo a 
que, tendo-a ti•lo -o (! simples ltypot.lw:;(l- maJor p·\i.'tc clrt qne se contem nn. suppostu 
o'Ofi~\'11 lld pr·:.uen adl'ptadas llél. illlpi·ens;t, não en•r·ovista flUC 11tH I~ a~ tribuhl :l e pnm Jlh:tn
lhe tives:m ui\do á revisão o :n·i,ig·o. l.a.~ia, que, co :.l·~ t;;nto, n:hl crê t t\Uha sido 

O quo sr) deu foi i.< to: nlll ti•;uEitO pwa. archi~.ecta.cla cu1n o in Lrü•.u il(' o prcjn(_Hcar no 
cstn capitttl ~omou nm t ;·ern l\J11 q 110 tuvo 1;on_co valor !II.(Jt'<tl 11 no _t(}lll cuu~e!{lll do tt.~u
por compnuheil'o de \' brcm Hltl ,jo rnali.~ü1 fl•uu· ll <t }>o li l,t! ~:t di.• tmri!. , PJ·o!fl r·~ c.r·m· em 
rio·g1·anr.\oum. ' um:t espc~~ le do 1:net;t,nw s;;nsn.cwual quo 

~:o ttS.1. em algnns Jm·nu.c:; }):tl'a angmama.r 
a vr.Hida. Gon vorsn.ntm . 

Rospondon-llto) a. <li I'Cl'f;:~:-; IH~! guul.as c, 
ent1•o o!las, :l que lht~ foi feil<t so!JJ'O a 
vossibilidac1e de umn. rcfot•ma c';.niltitucional. 
Lombrtt-sc dB tor dito que niío srd!'t. <le :ul
mit·fu• tal l'efoi'mH, em ~~poo::t l'P.mot:t c oppor
t.untL ; sobreturfo tornh~ o perigo do so n~o 
cntondcrcm oH prineiimüs pt'CJ.~u<lot·c~ da t'-'3-
visão sobre os pontos n. 1'<1YCI', o quo Ilic 
parecia. fjne a pal'tc do l·:~tatn to de :~·1 do Ce
vcroiro rolativ:t ;t discrim iu .,~Jí.o de rcnchs, 
art.c;;. 7°, O·• c 12, fata.Imentc, mais cc(h ou m:üs 
tarde solfrerin. morliflc:wür,.;; , Nilo mE>nor pe
rigo lhe pat'P.cc, disso naquclla. mo~ma occ:.t
sifío , a col't,Jz::J que nfio lia. ll.c qno os rovisio
nistas de hnj3 so limitassem n rcn!l' p:.•11tos 
dctel'minado>s du. Const.itui~iio, sem llw des· 
t.ruirem a b:1so politic<L fnniiamnntal, porque 
o orallot• ó pol:t Repnblioa Fedorn.r.iva Pre
sidencial. 

( O quo JlCnsa sobre c~~o as~nm.pto dt;:;r: 
.<. aqui om disclii'SO do 13 tle novombt•u de 

Ll902. tlo qu:tl ped 1~ licrnça. pnra lor 0 3 scJ
guintcs trccJtrg: 

Cn) rtno :t r cn-is:"ío r.nns titucion::tl ,; possivcl 
<lc~rle quo os politieo~ ou eM. pa.rtirlos se 
tenhant r~occordadu nos pontos (~ l'C\'Ol'. O 
r1u0 o ora.•lor nno p;)do admitLii· ó uma re
visã.o do ncaso, C.td<~ qr1al propanrlo uma 
~ui.Jstituiçil.o c torlo?, gl'l'i1!mcuto fli::cordes, 
snbf!nclo a.pcniJ,;; que quct·e m <t J'twi:-ão con
st itul1ional. o 11110 é tii.o v<~go o tão pet'igoso, 
qun pol' não !:!Ol' Jnrlv., c~Jmo p·ogt•ammn. 
p:u·Lidario, (~ tlonmi,J como tent:\iivt~ po
Jitica. 

Parece-lho tu r· prov~ulo qnn não dum trans. 
fug;\ ; c:ontiuú;,t. sondo um sustcntrvlor d1t 
Cou:-:tiLui<;ão rlc i.'4 de fcym•oil·o. g si por 
ac:t•o o seu e~píd to ;-;c t t·ansriu.sso o o 
(ll';Wor tivesse rl c so afusta. t• do s~u p:.tr!.ido 
o elos seus amigos do Rio (i l'aotlo, porque é 
um lwmcm elo bom, saln ria , ;wtcs de tt•<th it• 
o ~crt mandat.•), aban.tonat• t~ Cil,üoirn. que 
lho foi co'n tl:ula ]r·lo seu partit.tn p:.tnt · dc
ÚH!dcl' as sua~ i:h1M, porque assim pensa. 
quo se devo cnc:w~u· t~ hrJ[lra o a digoid<td, ~ 
poli ti•·a. (Jit!i! o liam ; mu ito bem . O Ol' ((dot· d 
(dicitculo . «Não .~ou rcvisionista; r ccoi.J muii.o quo, 

tentando toc::Ll' no cdiOcio cunsLiLnciona.l para. 
rctoca.l-o em pcqucn:ts parte:;, c.:;tes peque· 
nos dofoitos retocados f•Mstru <Llia.lar o cdi
tlcio nos seus alicerces . llfn.s não ha. Pvlitica 
sem opportunülaun; não q ucro a t•cf..,rm<t da 
Constituição, embora utw creia que a Con
atituiçii.:J soja um:~ o!Jt'<l. ]Jorf:i~a . Basta. 
lombr1~r que é uma. o!Jm do homen s o lJO· 
mens agUados pelai! paixões daquclla 
~poca, 

Compa.reccm ma is os 8 !'3 . Ho::mnna.h de 
Oliveit•a., BOl.CJ' ;·il Ft1Jll.t:HOllc. Virgiliu Bl'i
gido, Sergio Salny <~. l~l uy il:1 Som:a, Fonsec;t 
c Silva.. Abtlon i\:iilu.no;r,, CJl$0 < ~ O Suuza. , 
Pmll'O Pot•ua.mlmc.:>, Epa.mino:Hi:: s G t•acindo . 
Arroxcllas Oa.l v ~to, Nci v·a, Tu:; ti\, Augus lo 
dn !<roita.s, G.~l· f iuo L01't>LO, Co l't'Ô:~ Dutra., 
Bcliza.rio de Souz:L, Laurindo Pitta, Hour!
qnc R.wgcs, Gr·nnlllo Cu,valcan t i , Vü•iato 
~lai'ca.l'Ollhas, Jo:;;tevü .. J Lobo, Carl'>S Peixo to 
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Filho, João Ltti?. Ah·cs. Cat'V[t!ho U.·Hto, 
o lyn t.lto n i beil•o, Oieg:u•io f>:bniol, \~' Oi1C?S
l•io Bl'uZ, Patitn H.iJZ(!JHfc, J ose, Lob:.>, C:tnrl!do 
ltor1rivucl;1 Bm·mcnc[l'Udo de MOl'éte,;, ,\quuw 
Riln: ii~> . Jlu.rl>os;t Lima , Doming.,s Masc;~rc
nlm:s, Dio:,ro Fot·tum~ c Homem do Cu.rvalh•> · 

IJcix:J.!U dn COll l Jl1l.l'P.t:Ol' t:'Olll C:J.ttsa, p:tl'ti. 
cipa.tl o. ?s Sr~. J,l!lio .'In }.hll,o,. Thomaz :·\.c,
ciolv l•,n<rnnto I Olll'l nlw, hrH.•ns ~T;u•t.JU~. 
,\rtt.;lr l.; ,.os, Gi.tr lo~ 1l<: Novaog, rmLio do 
Brazil, Anbnio [bstos, Hod:·ig nes Ferna ndes, 
Gucddha Mout·fL·J , Ul'lmno S;_m tos, Rfl.y
mund-.> Arthur, i\nizio de ,\ !m.m. João Gn.yuso, 
Fnnr.is:;o Sá, POI'OÍI'íl. Rei:;, Trind <~de, Jm;é 
1\ía.t·r.olliuo, Bricio Fi llto, ?lloroil':l. Al VGS, 
Cot•unlio da Fonseca. Angelo 1\cto, H.a.y
muntlo tle i\l irn.nda, .Jov;ui:wo de C<tt•valh -'· 
Leon~_:..dltlo Filgucit•ns, Ca,:"ll.l'O lVJidlo, Bukão 
Vhum·\, St~I.)'J'ú Di .s, V•w~nn !h\ Ab•·<'.n, 
Tolen tin o dos Sr•ntu~, Ed uanlu Ib.moo: , ~ (:q·
eolino ~lont·, ~, 1'dueu !vlach;\,[O, Attgu.-;;.o tb 
\'Rscooco: lo;:, Fülolis A! v,:>:, SH v:t Ca·:L·,•o, 
IJC7,< ~!1lat, F1•::m ei"CO Vf'llga, P.c!l'll. \n.l•J :\fou
teit'O, .l•Jão L;.Jil., tWJt\it•o JutHitl\li~·a., :\st:ilplm 
Vutt•.:t , Poníclo l~j llw, Da virl Ca.m ph: l<L, Buu· 
no de l '.1i\·;t, Lounel Filho. llr.nri•llll! S:~lles, 
Cal'lvs mtoni, Roilolpho Pa.ixãlJ, i\lm•oit·a da 
Silv:t, Jomino C:n·.J~_~zo. Dom i 11;:;tw8 do Ca,;
i.L·o, Vn!oi~ do Castl'O, Custa. .Juni••t', Fcr'JJ!l.o
•11) Pl'e~tos, Eloy Ch,we3, Pa.uli:1u Carlos, 
Alva 1·o de Ca.l'vallw, Azov(ldo .Marques, Ro
clolpho MLt·and:l, A bdon Baptista,, An g-elo 
P;nltch:o o Vespa~io.no do .Ubuquorquo. 

E ~.:om c•wsa os St·,: . Raymundo Not·y, 
Pas~us 11I il·~~nu:.l, H.ogol'io de !1-!i'l'a.nlla., .Ju:;ê 
Euzcbio, Christino Cr·nz, Dias Yioil'<l"' Tho
maz C<wa lcan&i, Paula o Silv;t, Teixeira. ~lo 
~;l, Afi"un;;o Cc:st<\, P lWCÍl'!\ de Ly~··~ . J?<lú 
Vioi r·a . Mal;.tquias G•mr,-alvcs, J~sin.cw Couu. 
hrtt, l<~lt\itlio Figuoit·rdo, A1·Litm' Ol'lan~lu, 
Euzebio de Anchw.lo, Piul.•) D:~n tal:i, 1\fo;·cu'tt 
Gomt>~. .Iusti Monj;mlim, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Mm·cittl, O~ear OoJoy, Amo
rico de Albuquerqllo, Pureit'<L Lima, Pau
!in:; de Soum. C;Lr!JOil'o do Hezcndc, Aclal
lH~t·tn Fnr·ra~, Bt:.L'IltH't!C:'\ tlo b\ll'ia, Camillo 
Sua1·es Filho, Cuivgm•<t!r, S[Lhino Ban•oso, 
Nogueira, Galei'to Ca••,·afhal, Rl!l'll<~l'do (!G 

Cn:.-:pos, RebouçMJ de Canalha, Am n. l•:tl. Co
r-;;tr, I~r~tnci~co i\hUa, Hcncdic~n do Souza, 
Eli~r·u Ouilhorm•.l, JnYcnal i\Whr, MaT<;al 
l·:~r;ubar. Victoríno .l\ion :cii'í.l, 1~1J'I·odo V a .. 
l'!!ht c G:mlJ):)S C;tt'tim·. 

ORDE :M DO DIA 

.!!:' nnnunciatla a discussão unica do p;trocer 
da Commis"iio de ÜL'\'a.menlo, sobt·o a. omendl\ 
offeret; i.I;L ao Rclfilllen to Iutel'oo, coustanto 
do parecet· n. 35, tle HJO·t. 

4> S •· · :Preside.ate - Esta. emenda. 
foi á Cumrnissiio elo Orçamento, !lo accvrdo 
com o Regimento. 

A Gom.mi.sãl) deu parecer contrario . 
l':st:í. om discussrio o parocce. 
Ningncrn petli!lllo n. pa.l•wra .. ~ oncorrada <\ 

discu:;são. 

E' annnnci;ttla. n. 2" tliscnssão do ]Wojecto 
n. 31, do 1004, autori zando o Govorno a 
alwi~ p~lo ~lin istln>io lb Ju, t iça. e N(\gocios 
ln t~riot•cs os et•cdito.~ snpplcment:~ros : do 
;l():OOO;:; :~ vm•IJa cl:t I~acul ct;ule do Direito do 
S. Paul•); ele :?00:000~\ :i. rl ít l~sco ln. Nacional 
>lo Helll\~·At•tr>s; de 270: 000$ á rl;L Policia. do 
Dist.J-klll l•'crlCJ·;oJ; de I :58b$186, ouro, (L de 
ponsür.~ .~ a al11 mnf•S na Em•op:L; de 3 : 162$:~47, 
mn·o, ;i. tlc ponsõcs n. a1·t.il:i t.as premiados na 
J•:x posi•;;\o !.lera 1; elo 5: 20(\8 6. de o:~ a. mos tlo 
P''''n;ll":t~orio-> 11<} Gym nusio Nn.ciún:t.l; de 
dl! i,li>::ttí$ .L tlo Assi~tencia a. Alienados; o 
tlu.n•lo (ltttras providencias. 

o § 1·. IU:!iunezoa.1dlno n a n
doh.·a -SI'. Pl'e.siden~o, na. cópia. ott Ot\ 
i mzwes:;;io d •J prnjocLo c uja. discussão V. Ex. 
ae:tl.m de annunciar á Cas:~, doram-se dous 
eng<~n~s .. que urg-e corrigit•, !30jpnos rela
tivos o. et ft'<\ com que a. Comm1ssao de Orça.· 
m0nto clutou cat·tas tlcspozas pedid;~~ polo 
Covcwno Federal. 

Voti m ;mJaL' ú Mo.sa. uma Grocnda., corr-i
gindo c~tos al.:,~nrismo .;. 

1\:J emoJulas rufe.rcm-se ao art. J, lctk.~ u, 
em Y•'Z do :200:0008, 2:000s. o ao rn csm o 
tu·t,i.~o, Jotka c, om ·vc:~; do 270:000$.270$000. 

\'ê. V. l!:x. , que adiffOt'CHÇit ~enorme •. 
On soj:L esto ong:wo pt•ovonicnte u~ c6p1a 

do pa1·ecm· ou da. imprcssli.o, não pod1a. fica.r 
assim, o urgo corl'igir. 

<f} § r. Prc~itlentt.~-serfio fe.ita.s a.s 
ctWl'ü<'<'õcs de accôrdo com o que V. Ex . 
nca.h a do dizr:n•. 

Vem :l. )fesa, é lida, <Lpoia.da. c posta. con
junc t~tmcnte em discussão a scguinto 

EbiEi'\DA 

.1o zJ;·njccta a . :11, llc 100'1 

.i\1) n·t. I•,lcttl':t b: . , 
Em vez dc- 200:000$ ·o;.l-2 : 000~000. 
Ao mesmo n.t•tigo, lettr ;t c;: 
Em ve~ rlc-27Ó:000$000- 2i0$000. 

O St•. PreE!>idcnte - 1\il.<! lHwendo 
numero para. !'C }Jrr.cedl'r ás vo!.: tçt.ics c:Jas 
ma.tm·ius constant(\s da. ordum do dia, I>as
sa-~o :l m:Lteria om di>;cu.~~rro . 

Sa.!ll das ~c:~sões, O ào junho do. 1904.
C<,.~sio.n.a r/o 1Vt~~cimenlo. - Hsmeraldmo Ban
dein<. - Paula Ramos,-Ur/;{mo Santos. 
f.aurindo ['{!ta, 

\ "o! . I[ 
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Nioguem mais podindo a pala.vt•a. são en
cerrados em 2o. discus~ão o art. 1 o o. succossi· 
vamente, os dema.is arti~ros do projecto n. 31, 
de 1904, fic/tndo adiada. a votação. 

Sii.o .successiva.rne[/te, sem debate, encer
rados em 2" discussão os al'l.s. Ia o 2° do 
projccto n. 32, de 1904, autorizando o Poder 
Executivo a abrir ao Mioistal'io da Justiça o 
Negooios Interior(3S o credito cxtra.ordinario 
de I :491$i54 para pagamento rio ordent~do 
que compete n.o secret:Lrio aposentado rla. 
fl'a.culdada de Direito fieS. Paulo Dr. A ndt•P. 
Dia!l de Aguiar, no periol(o de 9 rlu julho a 22 
de novembro de !903, ficando adiada a. vo· 
'a.ção. 

E' sem debato oncerL·adu oro 2" discussão 
o artigo unico do projecto n. 33, de 190~, 
autorizando o Podm· Exocutivo a ahrír ao 
Ministorio da. Indus~ria, Vir1çã.o e Obt•as Pu
blicas o credito especial de l :2008 pa.ra paga
mento das ajud<~s de custo ao empt·egu.do Je 
Fazenda incumbido da. tomada. de contas du 
Ettrada. de Ferro de S. Fr:wcí~co, nus annos 
de 1901 e 1902, ficando adiada a votação. 

O Sr. Pre~idenl.e declar<t que a 
lista. da portn. a.ccusa. a presença de 96 Srs. 
Doputados, não havendo, po1•tanto, numero 
para as votacues, e, estando esgotadas as 
demais materias da. ordem do dta, vao Ie
vanbl' a se:ssão, (Pause!), 

V~o a. imprimil• os seguintes 

PROJEC'l'U3 

N. 40 -1904 

Autwi.;;a o Pode1· &ecutioo a concede~· ao 
Dr. Henrique LarUslào de Souza. Lopes, 
lente da TMrapeutico. de Faculdade de Me· 
dicina do Rio de Janeiro mn anno ll eli
cença com vencimentos para tratamento de 
saúde ~ ~ 

Foi presente á Commissão de Petições e 
Podel'es l'equerimento em quo o Dt•. Hcm
riquc Ladisláo de Souzu. Lopes, lente de The
ra.peutica. da. l<~acultlatlu de Meuicim1 do Rio 
de Janeiro, solicita. do Cuugl'esso N<tcionttl 
um anno de licença. com tudol! o~ veuci
men~us, e 

attendendo a. que o supplicanta prova com 
a.ttestados medicas de subido valol' «achar-se 
em esta.do morbido, que exige tratamento 
severamente mantido por muitos mezes, 
com exclusão completa do trabalhos men· 
ta.es& ; e 

attendendo a. quo este pedido esttt om 
condições identicas a outros, rccontementc. 
submettidn.s a seu exame, sobre os qua.c~ 
proferju juizo favoravel; 

ú de parecor a Commissão quo sej•L o mes
mo t,eferidu pela Cama1·a, a cuja delíbera.~·ão 
otf(wece o segui n to projecto de lei : 

O Congresso Nacional l'esolve : 
Art. l. D Fica. o Podct• Executivo nuto

riza:lo c~ concc•ler ao Ih·. Henr-iqun Lntiisllio 
de Souza. Lopes, lente de T lwra.pcnticet d~ 
faculdade de Medccina do Rio do Janeiro, um 
anno rle lict>n\'a., com todos os vondmentos, 
p:~r·a tt·atamento do sua saudo. 
Ar~ .. 2. 0 H.cvoga.m-so as disposições om 

co n tl'arw . __ 

Sal:t das Commíssões. 9 de junho do 1904. 
-.lr1sé R 1t::ebio, pro -i•Jen ~c . -FcUx Gaspar, 
rela.tur• .- Lindotplw (,'aetmw.- H~,,;;e!Jio d~J 
A11dn1de. 

N. 41-1004 

.A~!tori;a o Pode1· l!.~JJcculioo c~ Jli'O rogar· ] JVI' 
sei~- m<?z~s, s~m ·mm cím entos, a l-icença em 
ctrjo goso so o.dta, pcwa tratamento de saw{r., 
o D1•. Osco.1· íria11na, prownulo1· da Repu
blica nu secção da Bahia 

EKaniinou a Commissão de Petições o Po
deJ•es o rcqum•imento oro qno u Dr. Oscar 
Vianna, p1•ocnrador da Republica. na secção 
da. 13u.hia, pede ao Congre,so Nacional p l'O· 
rognção por seis mezes . sem vencimentos, 
da licença om cujo goso se acb<\ paru. trata. ~ 
mento de saudo o at tendendo a que o sup
p!icante prova com attr.s~ado medico a con· 
tinuação de sua enferm ida:le Fl a nee,essidade, 
pu.m o tratamento, de permanecer no in te-
rior do Estado: -

E' de parecBr flUO se de fim a petição, e por 
isso sulmwttn à considorac;ao da Camam o 
suguiutt: prujecto de lei: 

O Congre.:lSO N<tcionu.l re;;oh ·e: 

Art. l." l<'ictt o P otler Executivo ~~utm·i
zado a prorogar poP sei:,; mozes, sem venci
mentos, a JicBDçtt, era cujt) gm;o so acha, p:J.ra. 
tt•ata.m.gntu ú" ~mudo, ú Dr•. Ol:lcaL' Viauua, 
pt·oom·:tdor• da Ropuhlica mb socçiio da. HalJia: 

Al't, 2. 0 lünroóam-sc a di.~p.JtlÍ(,lÕCS ~m 
cont-rario, 

Sala das Commis~õcs, 9 do ju nho do 1004 . 
-José /tluzebio, prosiden te. - Feli x Ocupa r, 
relator .- Ltlldolplw Caetano, - EHzc7Jio ti~ 
Andrade, 

O Sir. President-e- DGsigno p;u·a 
amanhii a soguínt~ ol'c.iem llD d i<L: 

Cont·.nuu.ção da votação do projec to nlt
mm·o 1 :H A, de HJ03, orgttoizando o credito 
<Lgricoh, com parecer e substi tutivo da 
Commi 3sã.o do Orçamento (2a di~>cus~ão) (ar· 
tigo ,!o c seguintes) ; 
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Votação do projeet·J D. 14 A, de Hl04, com! Votação do projecto n. 32, de 1904, a.utori
pa.recer sobrJ a emen-ta. apresentada na za.nJ() o Pvdct• Executivo a :tbt·ir ao Mini:ite
discussão unica do projccto n. 14, !lc;:~t9 anno, rio da Justica o Nrgociog Intcriurc~ o cl'odito 
que autoriza o Governo a conceder um aooo cxtraor,Jina.t'io d0 I :49l$i54 para. pagamento 

. de licon~a, com todos os vencimentos, ao do ordenado que compete ao secl'ctario apo
dosembargador Antonio Joaquim Rodrigues sent\ .o da..Faculdade de Direito de S. Pí\ulo 
(,!iscu,;são unic:t) ; Dt•. AndPé Dias de Aguíat', no per iodo !le 9 

Vl•taçã.o do proj::Jcto n. 27, de 1901, auto- do julho a 22 do novembro de 1903 (2a dls
rizando o PoJel' E:l:lli}Utivo :1 a.bt•il• ao Minis- cussào) ; 
tor•io da FazonJa o ct·edito ottr•a.ordina.rio de Votacã.o do proj~cto n. 33, do 1904, auto-
84:755$170, em execução tütsJnLoncn. pa.s~a.d;\ rinndo o Poder Executivo a. abtir no Minis
em julgatlo em favol' do Jusó Ftwraira dos terio da Industl'ia Viação o Ob~·a~ Publicas o 
Santos !2~ Lliscussão) ; crc~iito especial tlo l :~00$ par:~ pagamento 

Votação do pl'oj:Jc&o o. 2,), do 1904, n.u~or·l· das u.judas de custo ao em pregado do Fazenda. 
zando o Puder Ex.ecu~iVl) a conce:lot• ao Dr. incumhido dn. tomada. de contas da Estrada, 
Manoel Ignacio carvalho do Mun<lonça, ju.z do Forro do S. Francisco no:J annos de WOl 
succion:J.I. Llo P<tran;í., licença pelo prazo do e 100~ (28 discussão) ; 
oi'' mczes, com ordcn:tdo (discusüo unica) ; Discu~sã;o unic;\ do parecer n. 7, do 1004, 

votação do projocto n. 29, do 19\H, autot•i- concedendotres mezes do lic•'OÇtL ao Sr. Depu
za.ndo o Podct• Executivo a. abt·ü· ::Lú ~-Tiniste- tado flr. Manoel Pdreira. Reis par~ tratar 
rio da Fazenda. o cl'Clhtu extt•LLor,linill'Íú tlc do sua saude; 
6: 02•).~, 0111 ex<}CUçã.o de sontenç-~ pa.~s ula em Discussã\.l unica. do prvjecto n. 36, do IOOJ, 
julgtvlo em f;wor do EtlHJ.rdo fihrtins & autorizantlo o PoJm· gxccutivo a oonced.et• ao 
Gomp. (2a discusslio) ; 2 °oscdp 1urario da Alfandcga. de 8<\ntod Ma-

noot Yieil'lL de Almcid~ um anuo do liconçac, Votação d•J projectv n. 22, dB WO!, auto· t d 
rizanrlo o Podm• E:mcu ti v o a abril' ao Minis- sem remuneração alguma, p·tra r.ra. ~r os 

seus interesse'! ontle lho convier i 
tcrio da. J:.tst.iç;:t o Na~ocio3 Inturioros o cro- Discussão unic:L do prvjacto n. 37, de 190,, 
dito ext.l'aordinal'io d~ 5'3: 833,$6~11:), um ox- aut·Jrizando 0 Poder Exccuti v o a conceder 
ecução d~ s:mtonçJ. pas3a'1:t om julgado em ao pt•ocul'ador da Ropublica. om s. Paulo, 
fa.vor tlo m·\jor da. brigada policial Luiz da. Dr. Alcibiades de 1'olcdo Piza., um anuo de 
Costa. Azo vedo (3•· di~cussão) ; licença., sem vencimentos, ~nra tratar da 

Votação do projecto n. 150, do 180), con- seus interessas onde Jhe r•onvllw ; . 
co dendo a Lourenço da Silva c Oliveü•a, on Discu~ã.o unica do projecto n. 38, do 1904, 
ât emproza que organizar, o direito do con- autorizando 0 Potlcr Executivo a conco ler ao 
Sil'Uil' em uma. elas ilhas do littoraL des&a. lonte c:Lthcdratico dn. Faculdade do McdichH\ 
c dado um tra.picllo destioa.do a re.:lobet•, tio Bahia Dr. Fra.uci:sco a 1·aulio Peruir;~ um 
duranto 30 a.nnos, intlamma.vois, explosivos anuo de licença, com todos os vencimentos, a 
o corrosivos, nos termo;~ d:t propo3t:t que contar de 1 de junho Llo co1·renta ~nuo, para. 
apt•r.sontou (2a !lisctJssão); tratar do sua suade unJo lhe CJttVtor; 

Vota.ljão do projecto n. ii:~ I, dr. 190~, refor- Di:lcmssão unica do pt'ojecto n. 39, de 1004, 
maEttlo o Regi monto Interno da Ca.mara dos autorizando 0 Poder gxccutivo a. concodor a.o 
!Jeputa.dos (2~ di.'ilcussão) ; Dr. Alfredo Moro ira do Barros Oliveira 

Votação dt> pl'.Jjccto n. :11, d-l l90l, auto- Lima lente catbedt'õl.tico da. Faculdade do 
l'iz !.ndo o Governo a. a.brir polo Ministerio d .~ Dirl3ito de s. Paulo, nm anno de licença,, em 
,lustiçtl c Negocio~ Interiores os creditas sup· prorog~çà.o da. que lhe foi concedida. com o 
plementares : de 90:000$, á vm·ba da l•'acul· rospect.tvo Or!lenado i . 
tlade (La Dü·eito de S. Paulo; de 200:000S, ú. 2• discussão do pro,pcto n. 190, d~ 1903~ ~" 
tla Eseola. Na.cion<tl de Bella.~ Artes ; do obt•igando 0~ administradores de otllcJna~ do 
270:000$, á da. Policia do DístrJCto Fedora.l; typugraph.ia, littlOgraphh, ete., ~u. 98-Pltal 
de 1:585$186, om•o, à de pensões a :Liumnos e do; J~ltudus <\ remet~orom á B•bhotho('.a. 
IH\ Europ:\; dn 3 ~ 16~147, ouro, á. de pensões Na.eimtiLI cxemph\res das. obra..s que executa-
lt ltrti~t;&~ pt•cmiarlml n L J.~X})O~ição Ger,\1 ; rem e dando outra.:i proVldcn~~a •. s,_com e'!lon
dn 5:208$, (~ de exames de prepa.ra.torios nn das da. Commis1>ã.o de Const!LUiçao, Lcglsla.· 
G.rmnasill Nacional ; de 245:335.$, (L de Assis-
t · á •1 · d d d t · l çã.o e Justiça. encut ,. 10na os, c an o Oll ra.~ pl'OVl( en-
cí<ts (2~ discu8slio) i I.ev;tnta-se a ses~ii.o á lllora da tardo. 
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[>;·csldew;h~ dos Srs. I'mrla (;uimarrrcs (p;·csidcnle) c Olit•eit ·o, li'igtrCií·edo (1° v ice· 
)11'C,~ÍdC!1!C) 

Ao mei:)-dilt procedc·se i.L chamada a que 
rcspontlcm os Srs. Pani<L Guima~·ães, Oli
vc il'~t Firr twircllo, Alenc:tr Gn1rr-ara.cs, \Van
dcl'lcy d~ Mrm.-lonç;t, Joaquim PiL·es. Sã Pei· 
xoto,' Ené<~,o'> Mal'tins, All tonio Baillo~. Dias 
Vi oi l':t, gtlua.t•tlo Stuclad., Gonçalo Souto, 
Elcy de Sou~:~. Fortscc<t o Silva., Gels;; ào 
Souza. Joã.o Vieira., Pcdt·o Porn:~mhuco, 
l!:paminonúGS Ut•nci ndo, ltudt·igtli!S Doria, 
Fe!hiJt:llo Ft•cil'c, Olivo!m VallaJão, Noh'<l-, 
Doalingos Gu itnllr:tc:l , To~; tn., Folix. G:t spat'. 
Garcia Plt'O$, Sal;yro Dias, Alves Bat·bulla, 
P ttran}w!:l Monknc;.!l'O, Jtodt'i::!ues Saldanha., 
Uc nHll'tlo Hot• f.;~ . Ht;l'cd ia. de S;.'L, .loiio Baptis
t il, Galvão l>:tptís r.:\., Lilurinclo Pil ta, Julio 
Santos, JionrJquo Borgc.~. Crnvcllo Caval
canLi illunricio do AIJt'on, Carlos Teixeira 
HranJno, Vil'iato M:tscarenhLts, Antonio 7.<L
ca.rins, Carval ho lJr•it.o, l\Ianor.l I•'ttlgenciL•, 
Olyntho Riboil'ü. Lindolpho Caetano , Çle
R<Wio Maeic·l , WnueC'sláo llt'!.l.7., J?ranci!iCO 
Romui;•o, Arnolpho Azcvcdv, Fel'l'eira IWn.ga, 
V'íte 1ll.} Souza, llm'moncgHuo ac l\·1ontos, 
Jot~quim Teixeira Br:J.n1lã.o , Bernal'ílo An
tonio, Aqnino Ribeiro, P;t,nlaH.amos, Juvcnal 
:Millm•, 1\brçal Escobar, Gol'llH\0•> Has:sluchcl·, 
.Tamcil Darcy, Casdttno 1lo Xa$cimcnto c 
Homem do t::\l'Vallto . 

A )Jl'e-sc n. S"SSÜCJ . 

E' lid:.t c s3m tleb<ÜD appl'ova .. l:.t a ada {la 
sa.~'<ãl) an tceud on tr3. 

Pa-,su.-sc ao oxpcdiento. 

Jtcquorimcn to: 

Do Augusto C:Lm IJI'aia., roito1·ando o seu an· 
torior t·equorimento quo pedia a. cooco~sõ:o 
de um::t csb-ada de f-_•rl'O cio A vunl1andava a 
~Ia.tto G1•osso, m ediaoto t1•u.cção qnG inrli<'.a 
o as condições q"c o;;tabele!!e. - A' Com
m issão uo OIJras Pu blicas e Colonização. 

O S••. Presiidente- Não lm ora· 
úoros iuscripto:s, c si nenh11m Sr . Deputarlo 
qnm· ustn· a JiO.lavrü., passo <1. ordem dio .• 
( 1-'aBôet). 

ORDEM DO DIA 

t) Sr. Pre:si<.lc:nte- Não havendo 
aintla JlllJHC!'O para. as votações, passêi.·So a 
mn tcrb em tli~cussãu. 

E' :tnnuncia.da. <t discussão nnica tio paroc:w 
n. i, de J 90-l, concedendo tl'CS mozcs do li
conça ao Sr. Depu tado Dr . Manoel Pot"Cil'a 
nois para ü •n.tat• do s ua saudc. 

Ningnmn pnrlinc!o a pn.ln.vra, líc.nc"rra<té\. ~ 
discuss5.o o arli;ul::l. a vot~cã.o. 

I<:' u.nnuncill.ll<~ ;~ di:>cuss.'\.o unicu. do pru
jectu n. :{13, de l!JtH, a.utul·i~wio o Podor 
'Exncntivo tL coocudel' ao~.o esm·ipturarío d ;L 
Alrande~u. <ln Santos MtLuool Vieira tle AI
ll11~ida um anno ilc licença sem remunoJ•a.
cã.o Etlgumu., par~t trat a.l' do seus interesses 
()IIUO lho CO!l vier ; 

Ningumn po•J indo a paltwra, ó cnccl•rada. a. 
O §r. Alenca.t• G uhna•·ues discus~ão o adi:Lda. a vot<tçiio. 

íl<> Sccn:!IJ.t' i·J) proce,!c {\ l eitura, do se· 
gu1ntu 

EXPEDIENTI·; 

omcio: 
Do Miniscot•io <.l r~ Gum·ra, de 8 do corron ta, 

onv ianJo o:J _lJttp . .-is em CJUC (J tdl'cros do :-!7° 
bata.lt1ã.o do inílm tttrü~ .José V i eira. da. Rosa 
pede dous anno.i <.!e !iccnca com vencimentos, 
a.fim ele 1'azcl' uma c-xplu'raçào sciontifica no 
Alto Pelotas, na.scontn tio Uruguay, ctc. 
A's Gommi.::s<.io,; do Jt'azcnda. u Im!uStl·ia o de 
Pctiçõo~ c Podct•<·s. 

;\ct•~ da. :>.pul"açito gem i da. eleiç-ão proec
did<t no da 31 de maio cln cw:·entc anno 
_partt. um Deputado pelo I l • districto uo 
Estado de ~liDali Gerae~.-,\.' Commis~ão de 
Pet ições c l'oclcrc> . .;. 

E' annunciadn. ~~ discussão ttllica. do pro
.iccto n. 37, ele l 004, a utorizando o Podol' 
gxe~utiv{) a concodcl' n.o pt'OCUl'ador lla Repu
IJiicl\ em S . Paulo Dr. Alclbia{les d~ Tulcdo 
Pizn. um anno do \icenp., sem vencimen tos, 
pa1·a. tratai' de ~cus intcl'csses onde Jhu 
convier. 

Ningn;)m pedindo a palaVl'a, é encel'l'ada a 
disens~i\o c n.diatla a votação. 

E' annnnchlll<\ a discus~ão unic:.t do Pl'O
Jocto n. 38, de J\)J 4, :mtor iz:wdo o Poúcl' 
Kt~r!Utivo :t conceder ao lente ca.thedralico 
d<L l•'acu!tlatle de :Mcclicina lia Rahi:L JJl'. Fran • 
ciscu Hl'auJío Pt!roira um anno do Jiccnç..l, 
com todos os nmeímnntos. a. cont:tt' tle 1 de 
julho do cort•cnte :uma, p:tl':l. tr:1tar tla sua. 
S<wdc ODIIO lJw convior. 
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. Niug!'em Jll'~inclo a. pala._vra. , é oncc!'rada a: óicto úo Souza.. Liodolph:J S;Jrn, 1!:/lsou Gui-

Jt!lcussu.o c udmda :1. -votaçao. I!Hn·me, Victorino .Muutei:·o, Alfr<>do Vuolla. 
Comptn·ocr.m mni;,: os Sl'il. Uüf;Saoalt 1lo 

O li voil'íl., Cht'i<Jtino Ct•uz. Hnz<WI'ÍI l•\m ~r· neilo, 
Virgílhl J'll'igillo, Thv1n;~z CtW<Llctt.nti, .João 
Lupes, Sm·gio S:~bny:~. WalfrL!.Io Leal. Izilll'O 
Lcitu. Augusto l!11 FeeHls, .f,H•\ Mon,ia.r<Iim, 
Col'l'th Dtltl'<t, Hulhôcs i\ht·cial, S:l Ft'iliro, 
Amol'ico clr. :\lhnqum·quc, Pn.ulino tln Som~a. 
E:;LC\' iio Loht>. Cal'los P\Jixot.o Filho, Fra.n· 
cisco B<n•n·:rdino, Anthct·o Ho~clho, .João Luiz 
Alves, L:~.monnim• !iorl(}fl'Cilu, P:~dua. H.czcn:ln. 
Jost! Lobo, Canrliuo do Ab;·eu, Soa.n:;; dos 
S:1ntos, Domil1gos ~I,~sc<tranha::; c Uiogo Fol'· 
i. una. 

DGix.a.m do comparecer com C<\HS~\ ptwiici 
p:~lhL os St·s . Julio da ~!Cil•), Tltonmr. i\ccioly, 
Eugenio Tourinho, A l'thm• Lemos, G<tl'lo;; de 
Nuv:.~es. lndio do Bl\L'l.il, Uth:w o Santos, Luiz 
Dominguos, Rodrignes Fel'Oil.ndos, Guedclh;~ 
!1-Iourão,H.avmuor.lo Al-lhur, Aniziv de Abrem. 
João Ga.yosõ, f:<'t>twei.;.~.:~ Ki. PoPeira !leis : 
Triod:tl1C, Jo.)ê i\lar-ccllino, ll•·icio Pilho, E~· 
mc,·aldino Banflcira, :'ltol'cil·•t Alves. Comciio 
d<t Fonsoea, Angelo Neto, lta.ynnm•fo do \li· 
l'anrla, Joviniano d·~ Ci\lTallw, Leovigi!do 
l?iJgtlflÍI'as, CastrJ Rebollo, Bulcii.o Víannu., 
Vm•gne de Abreu, Tolantino dos Santo~, 
.Ecluu.rdo Ramos, ~Iarcolino .Moma, h•inen 
Mach:ulo, Augusto de Vasconc~llos, Fidclí~ 
Alvos, Belinl'io de Souza, l:lilva Castro, Bc· 
Z:J.rnat, Abelardo de Mcll.n, l•'t•a.nci~co Vei,!.f<L, 
Bcm:l.l'do Mr.mtairo, Juão Luiz. Il.iboíru Jun
tjne it•a, As tolpho Dntra, Penillo Pilho, D;tvid 
Ca.mpista, Buono do Paiv11., Leonel Filho, 
Honriqnc S~tllcs, C;\l'ln~ Ottoni, Noguoit·a. , lto· 
doipllo Pai:dí.o, Mur.:JÍl';~ rla. Hilva., JL'suíno 
Ca.rLloso, Dvmingue:> ele Castro, Valoi9 de 
Ca..~tro, Co~ta, Junior, Fernando Pl•estC'-S, 
Eloy Chaves, Paulino Ga l'hlS, Alva.t•o do Cttr· 
v<~.tlw, Canuitlo Nolil'ígne.;;, Azovedo liia.rc}lWS, 
llollolpho Miranda, C;• l'los C<walc:tnLi, Al>tlon 
Baptisüt, B;troosa. Lima, Angelo Pinheiro o 
Vcf!j)asiano de Albuquor11Ue. 

I·~ )lcm cansa os ~t'iL Raymuotl.o Nnry, An
re)io Amot'Jm, PasstJS Miranda, Rogerio tlc 
1-In·auda, Jos:! Eu:wbio, F••cdcri.-:o Bol'ge~, 
Ptutl:\ o .Sil \'1\ 1 Abllon Milu.naz, 'l'cixcit-IL de 
St\, Affonso Cost1~. Pol'eir•a. de Lyt·~. Mala.
quias Gono;alvM, Estu.cio Coimbro, Elpidio 
Figuc!l'edo, Arthul' Orla.uolo. ~uzobio 1\c 

Audl'ade, Arroxollas Gal\·no, Pinto D<\nta.s, 
Ro:lt'iguus Lima, MOl'•~il·t\ Gomes. G<tldino Lo· 
rdo, "'!ollo Ma.tto.::, Xelsou tle Vnsconeellos, 
09::n1· Gotloy, EdcJ Coelllu, Poreil'a Lima, 
.l11~é Bonif~éio, Gasr~1o da. Cunha., Carm'l im 
•li\ Rez\!n•lc. A.!:tlhe•·to I··e rt•az, llm•nar;lrs d:1 
Fal'ia, C:~ mil! o So:u•ei l'Hho, Calog&t•.ts, Sa.
biuo Uar·t·o~v. Gal~âo C;~r,·alhal, Bumar.Jo ue 
Campos, Rebouças J~ C:\.1'\'i\fbo, Amaral 
Ct•.tar, Fr<1udsco ~Ial~o.;a, Costa Netto, JJenc-

H C:tnr pos C;u·tim·. 
F.' õtlliii!Ociaol;t a lli scn ~ <iio) llllÍC;t elo pl'ol

jl'c~.o u . :-m. dn l!:lOí, nn LoriZ;lntl.l o PudHt' 
E:tncnti w a. cDnt~ü•l •~r :.~.u 01•. All't•o,lo 1-lvrcira. 
tio B;ll'l'OS Olivcit•a Lim:t, l•111 tc c:Llhedr.tLiúo 
•h L• Mll l•_i~uh~ de Dit•dtcl d,l H, P;tulo, uu\ 
:~u.no 1l•l lt~l!nÇll., em PI'Ot' . .Jg~clo th que lho 
!01 CJIICCJ tÚll CU: !I O I'C.<;pl!l:tt VO \H'!]Cml•ln. 

Ninguom }J:ni in:lu •~ p:da.w a, é cnctH'I':uh a 
,Ji~r~ llS!Ifi.o 11 :u.l btla. • ~ vui:l~\·i u. 

Jo:' :t!llliHICÜLtla <t 2~ di :>C: Isi;ii:o elo pr•oieelo 
tl . IUO, de I n0:3, OUI'i;.;antlv os <klm iní~tm .• 
tlot·c~ de ulllcinag rl n t ypn,'tl'a.phi~. Jitho· 
gr;•.phi~J, etc ., rh Capita l c UtJ8 E~tarlo:> ;t I'C· 
mot. ~el'Onl á Bibliotlwca. N<Lt!idnttl exllmpliu·cs 
das olH·a.::; q1111 <'X •cut,:~t·om e d:tnrl<> outra~ 
p;•ovüloncias, com emOIHI:ls dn. Goaunis::ão do 
Coogtituíç:io, I.cgi.31ução o .iustiç.a, 

O Sr. I•s~e~ideu.tü - ,\ <~.:; til lli'O· 
,ccLo a C~•ntm i.;sã.D do Con:;tit uiçi o Lol'i:>· 
lttç:ào o Justic:a, em Hua. m<ti •Jt•í:t , aprnsen.Íolt 
üllll!lh.li!Sit.ltli~i\'<t~, f!U::! on tra m um rliscnsilão 
conjuncta.men~(J com o projcctJ, 

E.~ L<í om dl~cu.;; .;ii.u o a. t·t. I o. 

Tem a. p.l/.:.1. na. o St•. J1•ão Vicil\ t • 

O ~1· ... João V.ieh·a- Pol'mitLir
lllC· It:'to V. b;x. c a. C.lSit, Sr. Prc$i<lcntc, 
qno ou faça. Iigcil'us oh;;m'\':tçõos sobre o 
pl'{lj~cto qu~ n.c:~ha. de SCI' lJO~to om di~· 
cu~~ao, Ulll<L vez r1ue, qn tndo clln f,Ji d i>;· 
euL1do pela. pz·imcir<L vo;., níio t ive occ:tsiii.o 
de UlJ OCCIIP<H' lÜ Sim untot'i:t. 

O pt'•'!jnct,o em llf!b!l f.o jà ~~ um sttbstUul.ivn 
d<L l.'~mmiss:i:v do ConstUui<:ií.O, Lo:rislar;-â.o 
L' Jns i, J~~ <\, si bom quo F.U lHisbrn a-:: tl i~pnsi
çõJs do pl'(ljecto primiti r o, 11)1 quaos a illllfl· 
r.t•c Coznnú;;siio propoz tl i vnrs:Ls cmeiHlns. 

Antas <lo tudo, sz·. ProsirlPnto, dovo tlizor 
a. C:1~a q t!O uotei uma gt•:uJu() tli ver•geucla 
cntt·o os lllustJ•es mcmlJt'os th t•01'cl'idtt Com· 
missão acrm~a. <lo pl'lljcctu em dclmte e tmn
hArn om rolaçiio nu Jl:LI'ecor• do illnslro 1'13· 
I üor, tal como se :Lcha z·,~digidt; al;runs dos 
illus tros mcmlH·os da Conüui.;sib nií.o qui
zot•a m mesmo cmittí t· vo t'> sobre nmikts ~~;LS 
emendas proposta<; pelo illns ~ t't1 J'clator, di· 
zon•lo quo a. ma.tcrh niio m·a opp.>rtuna, 
podi:~ f<~zcr p:wtc llo um pl'oji~cto tlifferentli 
c, então, sot• tomu.tla em consi;{(H':\('<'io . 

Um tiOS 11\0ll\bl'•l,; rla. COlll!llb.S:io1 l)j)pOZ·$1 
nv~·~mo :1. mnteda. ri.; s Cl lll~nrlas. dccl;u·an;l: 
IJIIC a l'.:l plU~l \':~ i ncO~!SlÍt.IICÍOna[. !'!.C., tl!l 
pelo UHHIOS, C ,nb•;u•i :l á ÜVt!l'})l'CI.u\?i'l rfUI 
nesto p.1nto ei':L t.h!l:t ;i l'on~ti w it:i ' fe;l~r:-~1 

Po1' .~.msegnirt{.;• , s~·. Pt'<·~iJenw. ponho J, 
pat'll: 1';;~<\:: cuwn.hs p u·:l z•,•t.>t•ir-h!'' ~im 
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plesmoute ao projecto primitivo, (f tiO cvn.~i- Em JSH!.J, tive occasião de consolidar toda 
d~rat·ci em gloho, embor.t est.oja ero dis- a lc~íslação penal em um trabalho om que 
cus9ão noícamf'nto o .srm art. I o. esta v a. coUigido, po1• ~tssirn uizcr, todt> o no.-;so 

Parocc-me, St·. PL•esideoto, quo o projr.r.to Direito Penal. até á.~ vesporas da proclama
não &ó vem alter:tr v nosso direito consti- ção da. RepubJica.. Ncaso traba.lh!), não ob· 
tu ido o mesmo o nos.~ o rlii'Cito pl'qjcct:ldo, "'tanto conhecf't' en a obra do St•. Alencar 
mn rotação ao Cudigo Penal, como constitue Ar<LI'ipc, quo culiigiu ostas leis, n;io consi
uma. iofra.cção de m·tigos constitncJonaos. doPei •~rpu:lln. :l 1pw me rcfia•o, e isto })1'1•})0· 

Parece uma. cousa. simpiHs, mnl5 ó moa sitn.lmouta, porque me parccin. que na lcgis
verrlndc quo os phenomct:os mais simples lação penal não podia. tfgurar semelhante 
~[O _justamente OS que lll:LiS l'S«!;1p3.m a Ob~Cl'· di:;pO•iÇâO. 
va<:ao. Quando ~e discutiu c elaborou o project.o 

bd.nixo de certo ponto dn \'is t:L, podoria. do Godlgo Penàl. que desde 1890 so Mhll. 
considerar o pt·ojocto inutil, porquo o Cocligo p.1nfleuto de tlcci~iio do Senado, não se con
P.cna.l. v_igcnte, dc lw.JO. ~nutl\rn :L gcguinLe sig-nou disposição com srirnolha.n tc c:J.ractür 
lltspos1çao no seu art. 38G: crn nenhum dos pr(ljoetos. n~m no do 189:J, 

« Dci:<at• de romctt.or ;i, Ribliotbnca. Pu· ncni no de 1896, nem no m~u substitutivo de 
lJlica., nos loga.res ondG a. hou\"'r, um ex· H!97, nem na.rcdacçã.o final appat•ecotl eroon
emplar do escripto ou obrn. impmssa.- Pena. d:.~. alguma na. camara. p1•opoudo semelhante 
de multa de 50.$ a lOO:iiOOO. » medida.. 

Mas o a1·tigo do Codígo Penal que está Por conseguinte, a díaposição foi cxcluhla 
maiil do a.ccOJ·do com o nu~so rcgimen fedo· da lcgislaçií.o pef!a.l, ou, pelo monos, do noss:) 
J'a.t.i vo f'oi ampliado e muito il.mplia.do pelo direit.o do cla.hm•,\ção. 
projecto em discus~ão, que fere o~sc mesmo li •~ uma disposição, que não é ídentica,mas 
l'OgJmen o os pl'meipivs qua o dominam. com a qual se pode argumentar, düposição 

Esta dispoaiçã.o não existia no nosso c:otcol- quo figurava. no Codigo de 1830 e foi tru.ns
leote Codigo dll 1830; foi o Codi"u Pnna.L que plantada. pa1•a. o projecto do ll'l93. at·t. 395, o 
cst:~bolcceu esta. disposição, que"' se pótle con . roproLluzid:L nos projcctos posteriores do 
sidel':u· d<J algum modJ a f:.~nto do p1•ojocto l!iUfi, :~.rt. 369, de 18D7, n.rt. 3H3, ~ n:t rc· 
actual. clacção final, rn·t. 368. 1!:' a. disposição que 

1\t:ls não foi in vcn~ão pt•opt•iamcn te do re- obriga a I'Cmetter um exemplar do cada. 
dador do Codigo. pub!icaçào ao repm.mniantc do Ministc· 

Uma. lei elo~ dcjulho do 1847, que de}>ois rio Puhlieo. Esta llisposicão uão figura. no 
foi regul•,mentada. pelo dcc!'cto de 23 de no- cvdígo actuu.l, mus figura no úc 18:;o c foi 
vombro de 1853, esta.bolecia quo us impros· rcpr.>duzldu. em todos os projcctos; 6 umn. 
so1·es fotsero obr·igado::; a. enlrogat• á Biblio- tlispo15içilo injustitlcavcl, o, depois, t;Jrna.-se 
thcca. Publica NacionaL, assim como ú..s ui- um omts, um voxame pa.ra. os inleressn.dos, 
bliothecl s das capitae::~ das p1·ovincias, um porque a.qui na Ctl.pitalL?eJe·l·a.I,por l•xamplo, 
o~omplar das obras quo publicassem. ha multiplos representantes do Mioístorio, 

Vô·soque no tempo d;t monarchia, do go- Publico, quer da. justiça federal, c1uor da 
vot•no centralizado, a disposicã.o era. monos justiça local. 
rjgorosa. do q1t-1 a do projel!to tio rcgimen fe· I~' uma. disposição, po1•tanto, que devia. 
dcraUvo. ter sido eliminada. c passou sem maior 

D~poiB, uma. outra lei estendeu isto, qr1e c~amo! 
chamou um p,-ieileqio, o ouL1·a. cousa."llão 6, Não qU()fO cmi&Ut• sómente o meu juizo, 
á Bibliotheca do ~h~l'inha: fvi a lei do ·.l do vou ler algumas .pa.la.vl'ail, quer sobre uma, 
outubro de 1856. (Art. 16.) quer :;obr<: uutra aisposiçâ.o, de um advogado 

Foi :l. vista. deetns disposições quo o Co- !Jem conhecido no no~so fôro, o Dr •. Car
di~t.l Penal l'Cpr·oduziu, que veiu a exls~il· valhJ MourãP, IJUO publicou um estudo in· 
hoJe, sob o nome de cantra.vl'n~ão, esto úis- tea·es.~a.ntissimo sobre o projecto tlo Codigo 
posit1Yo do mesmo colligo vigHnte, disposi- Penal, om t•cJaçã:o á theoria das contrn.voa
tlvo difficil até de ser eapitulallo nas eplgt·a.- oões . 
phes do dilo coJigo, porque esta contrn.ven- I~sto tratalho t1 de ta.l ordem, abona. tauto 
çã.o está colloc<~<.lu. entre os casos de-uso in- o seu a.utOI', que não me furto ao prazer do 

> t.luV'ido da. impreusa.-comprehemlendo-sc ahi ler u1u dos tl·ochos nelle contido, aquclle quo 
o indivíduo c1uo impl'ime uma obl'a e daixa se reforc a. tacs disp<isiçõcs: 
de x·amettor um cxornplal' á. hit.tliothecn, o q Antes do cncm'I'lll' a a.nu.lyso deste ca.pi· 
que, evidentemente, não tem rolaçãu com tulo, devemos observat• que a disposi~~'io que 
o uso indevido da impronsa. impõe a.o edictot• a obrig.:.çã.o de rcmc,~m· ao 

Noto·se que a lei de 1847 não estabelecia Ministerio Publico um exeropla.t• tl<\ obra 
penalidade alguma. e o Codigo e.stabolcceu pul>!icada. distôa do generoso liberalismo do 
uma. pena de mqlta, pro,jecto e dà tradição de rel.'pcito á libe1·-
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tia de de pcnsamcll to e ã. propri~d<tde_ litto
raria. quo é a u.l~l;L de Dossa legJslaça.o, em
blll'<~ tal impus1çao houvcss~ lliUO consa!!raLh 
no Codigo de 1~30 (ar&. :-J07), que sob•·e a 
ma.tel'b de:;tc c'.pitulo an~ecipara, cntre
ta.nto. os lu·ogres::os do dit·eito o está. acima. 
de tAo o elogio. 

Tal impusi<;:-to ou é um 1·esidHo ria conde
mnatl<t insr.itui~·ão dn. censu1·a, on um imposto 
$r1ú1·e a proJH·,"erlccde litie1·ana, taxado contra. 
~s not'ffi<tS rb Cuu~tituição, qne estabelece o 
o::tract.'r annuo elas leis que fixam impostos. 

:\em a dispmtçito rio pl'o,iecdo, nem alio 
t'~);Ji!!o Yi~Pnt.c (<u·t. ::.lt<G); quo impõe êl. ro
uw~~-:t ;í !lihlwtlwca Pnl>l!ca. do um P.Xt~rnplar 
,ia. ohr;t pu hli·~a(la, são, por con:wgninto, 
di"llOS dn ar1he~ão.» 

l>or couscqur.ncia, qum• ~I' considct•e como 
impc;;l.o, qnr.r so considBre como residuo 1la 
censura; quer uma, quer outr11 disposição 
não podem set· ju~tificatl<~s. 

Agora, pe1·gun&u, não sct·á muito con!PS· 
bvel u uircitv, ou o supposto rlírcito da 
União tlc impor cs~a. ol>rig;tção de entrog:tr 
exemplares de obras que i~•rem publicadas 
no8 E,;tn.dos, não á bibliotheca re:>pe~tiva, 
ma.s á nibliotheca NacionrLI? 

Pat•r.co-me que isto não está. de accordo 
com us principias que dominam o ~>rstlJma 
J'oJm-a.th·o. 

Po1• outro bdo, si so tt•:ü:• tle um imposto, 
qlla.l n. c!asAiflca~!ão quo se Jhc deve dal' ? 
Qual a no.tm•üza. dcsso imposto ~ Imposto do 
industria~ e profi~sõos ? 

Si 6 imposto do intlustrias o profissões, 
ello pertonco cxc!usiva.monl.o aos EsL:\dos. 
(Cont>t. art. 9• n. •L) 

Devemos eonshleral-o como imposto do 
cúnsumo? Não o podemos a.[hnittir como tal, 
d~d:t a sancç;i.o, a imposição de uma. pena pe· 
cuniat'í:J., que, si não fôl' paga. pelo indi
vüluo, ficad. e!te sujeito á pl'isão, ou por 
oui.,·a., dar<~ a convor~ão dessa. puna. na de 
pr·i~ão. 

Nao Jm, n:t nossa. legislação, caso a.lgum 
em que o indivi,Juo, por deixa.t· de pagar· um 
impost,; , fique sujeito a C<~úcía. 

Pouer-se·ha. objt~(lt.'l.t',a.r·gumontando·se com 
o quo se d;t no contrabando 1 

Mas, nc~te c<~so, a. cousa. muda. de llgura ; 
a.hi a rrantle é um dos elementos constituti· 
\'OS do Cl'iiile, 

Dcpoid, uão ó a quostão de um ou dous 
exemplares. 

Acho pessimo o pr•cccdcntc, p:.>rque si hojo 
votamos (Ste pr•ojocto impondo essa obri
gação a. quam publica.l', ou soja. ediLo1• ou 
au&ol', ma.is tardo não se poder·,~ augmcntar 
essr, numero de oxemplares a erHI'egaP 1 
E. a. União não póde dizet' : entregue á.s 
blbhothec:~s dos institutos do ensino superior 
ou secundaria mesmo que pertenç"m â 

União tal ou qual n_m~ero do oxompla.ros o 
ta.mbem :1 ouwa:; b1bhothecas da ministorlos 
ou ria q11aesquer outros ostabeleeimontos 
publico~? 

Uma outra. consideração: o projccto não 
86 r·cfore sómente a. exemplares de impressos 
publicados; o JJrojecto rclore-se ainda. a. me• 
dnUws · a o_ulras especies !ltlmismatims, qua.l
q uer que seJa o valor. 

Suppunha.·se quo um club, corporação ou 
socic(lado mando cunhar uma medalha de 
eertu valor, qu<?. sejt\ me~mo um objecto pre
croso. A creaçrw, o fabr1co não devo exce
der de ca1·to numero; a lei cxi"e que soja. 
cunha tia. mais uma medalha ! c 

Mas istll ú uma questão por aspecto qua.
lit:ttivo c não quantitativo. 

Por que não se impõe a commePciantes ou 
individuos que negociam om objectos artís
ticos, !lar do gra.ça. ou doar, sob penalidade, 
os objcctcs artisticos nos nos:los museus, 
mesmo objectos communs que entram no. 
commcrcio, o.lém de serem obrigados a. en
treg,n· um certo numero pa.ra. fins _pios I 
Est<L se vendo o absurdo de taes dispos1çõeg, 

Depois n0s definimos e garantimos os di~ 
reitos autor•aes por Ulllfl. lei de 1898, em que 
se convertnu projecto, aliás nota.vel, devido 
á competencia. e illustrotc;ã.o llo nosso cx-col· 
lega o Sr. Medeit•os de Albuquerque. 

0 SR. Jun:s DARCY-Apoiado, 
O SR . .ToÃo VllmtA.-Seria occasiã.o de im

pôr cet·tas contliçõ3s para. essa garantia. dos 
di rei tos autoraos . Mas tal não ao fez, Ao 
contrario, a. lei aboliu o privilegio qua o 
l!:stado Linha c qua.si que nenhum pa.iz con
servava. mais: o privilegio de pubUca.r eol
lecçõcs do leis e actos otlleia.es, etc. 

Em t':~co me.~mo da Constituição, esta. &"a· 
ra[tt-J om toda a. ~ma plenitude a. propri&· 
dade ; fa.!lando da. pt•opriedad~ em gera.l, só 
faz espech~l rofm·encia sobre as miqas ; o, 
tr<Lhnrlo da pi't>llriodade lit.toral'ia, a Cousti
tuiç5.o apBnas diz : quo uma. lei marcará. o 
prazo em _quo os herdeiros gozarão dos di· 
rP-itos do autor. E mais nada. diz ella no 
art . 72. §§ L7 e 26. 

It:' ab!:lm·do limitar-se a propriedade litie· 
raria com uma disposição desta na~uroza., e 
um:1 disposição de caracter penal com 0880 
elastet·io, com essa amplitude quo contêm o 
p1•ojccto. 

Parece-mo, pois, quo é um proeeSSQ retro
grado na. nossa. legislução peoa.l a.pprova.r 
semelhantes mt?diclas. ao mesmo tempo que o 
p1•ojocto constitue infr~ccã.o da Const~tui.c~o. 
Nem olle se harmomza. com os prmciplOII 
que regem o systema federativo, nem taiD:
bem póde ser justificado dea.n te das dlspost· 
ções que esta.beltcem a ple~itude d~ pro· 
priedade em geral, a. garant1a dos du.-eitoa 
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d'c 'autor . eru uma disposição cspocütl o <ünd't 
eni otttros disposith·os, qua.nrlo Ll'J.ta., pot' 
ll.templu, da libcrtlade profis8ional, d:.~. lihnr
dado da industl'i :L ou commm•cio no a.rt. 72, 
§ 24. 

Eram estas, SP. Prc:;ídontc, a.s ohsct'va
çõos que eu tiulla. a ti~zet· pa.1·a. justl/lc:n· o 
meu voto contra o lH'ojecto, isto é, contl';t o 
projccto primitivo <i tiO a Commí~:>â o acc:cituu, 
rosel'Vfmdo·mo p<tra. ma.iil ta.l'doprouunciat·-mo 
~~ reí!poito thts cmcnthts <lu. Comtui~sã.o. 
( J11uit o úcm ; muito br.:m .• } 

Ningucro mais potl.indo a pa.htvr·a, ü enccr· 
mdo em 2" discussíi.o o al't. 1~ c succc.~iva
monte os demais aTtigos do lll'ojccto n. 190, 
do 190i:, fic..'l.ndo adia.tii~ a, vot<tçiw. 

nis&ot•i:J da Ju slir.:~ o Nngocios Interiores u 
ct·edito c:dmordiiHtri.) dn ií8:830~;6:W, em 
exocnr;fio dn 1Wnt.onç :, pa ssad;L Pl)l ,iU!rJ l•lo, 
em J'.wol' •lo HH.tjul' •ht ltl'iga!la. Jlolicial Lrti;~, 
d:t Co:.: ta ;\ zm'elf/) ( :)" ti i.,CII:"!lii.t> } ; 

VOt.':ção do lJ't't)j:!c!O ll. 1513, rio l~:Dn, CO:l· 
eodcndo 1L Lour•cr.ço dll. Silv(~ a OI ivoil'a., o a 
1L em preza (t~te Ol'l{an ií\;~.r, o <lh•oit.) do cDn
:strnít• em Hin:\ rl:1s Hhas do littot•al dcHI:t 
cUa([c um tmpicho dr.:;Li ~Ht<lu a rocchcr. tlu
l'<tnf.e :m .. ann.:s, in(brnma.veit-t, o;.;plo:>hm> u 
curro;;i Yu.':\, .. !'lOS t, · l'llliJl; ch p rulJ')::tu. 11110 ap.:.·c
SUil tu u ( :~" uí.~cit.,l)ftO ) ; 

Vol.a~·ão 1lo pw>jocto n. 33.J. tln l\J01, 1'~~
fol'm;unlo o Rugimnnto Intcl'Uo da C:r.m:n•.:t 
dus ])i) pu ta.(to~; ( 2o cl iscus;;~o ) ; 

Votação do pl'ú,Íecto n. 31, rb 1 ~>0·1. a.ut,>-
0 Sr. Preside.nte - A lish d~t rizlralo o Govf)l'HJ tt abt•il• IH~.Io Mi1iHcrio 

porta. a.ccusa a. I'reseuça do 00 Sr.-> . Dc1m· da .Jnsl.ir.: •. c Ni!;.;ucios IntCl'iOl'C-'i cs cr·editos 
tados. silpplnnwntares : de !10:000$, á verba. tln. 

Não lw. nnmoro p;wa se I>rocnÜcr ;1s 110• l•':wntda.de de Dil'elto de S. P<~n!o ; de 
'':00.11< .. •.••. ;1 l·~~.·· .. noJ,,·• 1'1,'.tCl.Oil,' •l de T'•'ll:l." .A.1•to~ ,· ta.ções, ostundo csgntada.s as <lcmah; lllil.oílria:; G ~ "" " ··~ ' " • "· ., -

da. or•dcm do din, vuu lov~~ntal' a so~sâo. do ~7U:i\f)1.\0 , 11 tb. PoHcin. do Distt·icto Fe . 
UCI'<LI; -de I :5BiJ~U~Ij. 0111'(), ;i. drl r>cnsÕOíl a. (Pmtsa .) ·o~ 
alunmos ua Jt:u :-op;~; úc -3 : lG2$::!47, Olll'O, á 

Designo para. ttmu.nhii a seguinte ordem 1le pcm~õod a. u,rtíst:\s prornia.·tos nn Ex.pv· 
do dia: sição Gcr:tl ; do :J:20o~. á de C)(amcs <lo }>l'C· 

Continuação da. rotação do projccto n. 18·1 p;m;briou no Gymnasio Nacional ; <l1t 
A, dn !903, organiz<mdo 0 cret/Ho agl'icol:.t, ~,15::i35s, t~ de As:~istencia a Alienn.rlos, o 
com parocor e sub.'ltitut\vo da. commh;slio d e dnndu outr;ts providencia.s_(2"' discu:!sã.o) ; 
Or~mcnto ( 2"' tlist~nssi'i.o) ( art . 4° e se- Vot.Jçã o do P l'OJ:clo n . :-i2, do 19CJ,f, ant0· 
guinte;:;) ; riza.ndo u Pwlllt' g~eetttivo n. n,hl'Íl' a.o Minis-

Vot.açii.o do pt•ojccto n. 14 A. elo l90.J, com tm·io <1(1, .Justiça. o Negocias Interiorr.s o cro· 
pa.recel' sobre a mnend:L :tprescnta.da nt~ dis- dito o;(tra.orlf ,uario d;} 1:491$754, p:~ra. p:tg<~-

- · d 14 d t mcnto ào ot-Jonado que compcto no sr.ct•o·· 
cussao untca. o projcoto n. ' es· e ~~nno, ta rio npJscn hJ.o da Ii'n.culda.de elo Dil'(•ito do 
que a.uto1·izo. o Governo a. conceder um an no 
de líceoçn,, com tudo~ os vcnciffl\lU to~, ao S. Pauto D;·. ll.n •l '''í IJia.s de Agnbr, no )X\
desernbn.I•gn.dor Antonio .loaqnim ltodriguos t•iorlo rle!) tl,) jnillo a.:'!·~ tlc novcn1bl'O de t{Ji):l 
{discu.-.:JJão uuioa) ; ( 2" di~:·n~si'Lo ) ; 

Vokl.<;'[n rk1 lll'nj .1cto 11. R3, r lo 1904, n.u l.oJ-
VoiAQão tlo pro.lDt'!'fio n. 27, d{j 1\JG<i, n.uto- l'lzau;lo o Potlm· Execnt.i\'O n. abriL· tlO ~linis· 

riza.odo o Podet' Executivo a alJI'ir ao Minis· t ':lrio da. lndu-;il'i ;L, Via.çã.o c OIJt·;LS Publicas 
tel'io da. J.'azenda. o crodit.o e:dl':tordint~rio de 0 er,1rliLo !·~pr:cial cl n 1 :·mO$ p:ll'<\ }Hg."t.me nL•J 
84:755,) 170, em e~ccu~'\o d:l. scutonça. p:u;. dLLs aju ·••S •lc cu.Ho ao omp!·e:;<tclo tl!• Fazon,la 
sada. em julgado em favor do José Fcl'l.'eiru. in .mwhíilo <h tQru:u1<L Jo cvnt!~~ ela E:l il·a.,la. 
dos Santos (~"' di.->cm;sií.o); tlc Fcrrv du S. Fl'atlch;co, nos auuos úe H>IH 

Votação do pt·qjoflto n. 28, de 1904, nul.o- c 1!)02 (2a tiisens.sàv); 
rizando o Podet•. Ex~.r.~~~ro í.t r.onccdm• ao Votaçiin do par.;c<a' ~ · 7. cl~ HlO·l , couc_c•.· 
p~. M . .tn.ool Igna.cto Va,n u.~ho de Menúonç.a, <lendo tm.-; mezna do h~(lHç•~ a ,) ll lljmta.<lú 
JUlZ s~cc10n:d do Pa.mná, ltceO(,l!t ])el~> T.lr.l_?ci · IH' . l\LuJ<Jr.! P<l ' cit';\ Hei.~ pm•n t,·1ü ;u• ;In sua 
do 01to mczcs, com Ol'Lien;.u.io ( tll ~cu~~a.o sMuto (1li:>ens::úo unic,\); 
unica.) ; ~ . Vot.ac;%> tlo Jll'oject o n. 36, tlo I!JO.J, a u ~o-

Votar;ao do pro.)ccto n. 2f.l, tlc 1004, nutw riznr11Io o P c,di'l' l~xncutivo a f!OtlCetle l' ;w 2• 
riZl!ondo o Podar Exocttt.ivo a n.llí•it• :w ll!in lil- esc ri p t.m'iLI'io ti:\ A !fa.ndeg:t do santos M•t· 
t&rlo da Fazenda o aredt to extNtot•cifnal'LO do nonl v i o ira. do Almoirla uru anao \In licen.;a, 
~:020$, om execução de s~n t(mÇc'l. passad ~t om sem J'om uoaJ•a.oã.o alguma, para t~a. ta r ~l( 
JUlgado om. faY~ do l•.cluardo h·ta.r ~tna & >:~eus. intr.t'e:;~ es, on:.lc lhe con"im· (thscusmo 
Comp; (.2 dtscussao) ; uu ica) ; 
· Vott\c;:ã.o do projecto n. 22, da !004, auto- ( Votação do p1•oj ccto n , 37, de 1!104, auto
riz~ndo o Pocler Executivo a abl'Ü' ao Mi- rizando o Po<ler J~X-00\ttivo u. coocc<lcl' at 
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-procurador da. Republíca em s. Paulo, Dr. 
Alcibiades de Tdledo Piza., um a.nno do lf
cénça.. sem vencimentos, para. tratar de seus 
interesses, onde lhe convier (dis~ussã.o 
unica); 

Votação do projocto n. 38, de 190-t, auto
rizando o Poder Executivo a. conceder a.o 
-~ente catbedratico da I<~aculdado ~o Medicina. 
da. Bahia Dr. Francisco Braulio Pereira. um 
anno do lieença, ~om iodos os vencimentos. 
a. contar do 1 de julho do eot•ronte ailno, 
para. tratar de sua. saude onde lhe e"nviet• 
(discussão unica.) : _ 

Votação do projecto n. 39, de 190i, auto
.uza.ndo o Poder Executivo a conce.iel' ao 
Dr. Alfredo Moreira .de Barros Oliveil·a. 
Lima.. lento ca.thedra.tieo da. Faculda.de de 
Dir.eito de S. Paulo, um anno do licença, em 
Jll'Orogação da. que. lho foi conce1lid:.r. com o 
respectivo ordenado (db;cussão unica.); 

·votação · do projecto n. 100, de 1003. obri
rra,udo os a.dmioistradol'es de offlcina.s de 
"'ypogra.phla. lithogr.~phia., etc., da. Capi ta. I 
e · dos Estados a remetterem á. Dibliotneca. 
Nacional e:xempllues das obras que exeeuta.

.. 1em e dando outt•as providencias, com eme_n-

das da. Commis~ode Constituição. Logisl&~ · 
e Justiça (2" discussãl)) ; • . · · 

2• discussão do pt·ojccto o. 3l, de 1904 
autariza.ndo o Poder Execu~ivo a. abrir ao 
Ministorio da Guerra · o credito especial - de 
5: 181$ para oeeorrer ao pllgamento aos ias
peetores da. Reparticão Geral•los Tele<>raphos 
Antonio José da Silva Rosn eCasemh·o ~osó 
da Silva Rosa das diarias que dei:ta.ram de 
receber durante o tempo •tue serviram na 
eommissã.o coostructora das linhas telegra.
çllicns de Cuyabt'~ o Cornmba. 

Discussão uoica do projccto n. 40, !lo 
19U4, autorizando o Podei' J!:llecmivo a. con
cej_er ao Dr. Hent•iqne Ladislao de Sou2:i 
Lopes, lente de Therapeutica. da Faculdade 
de Medicina. do Rio de Janeiro. um anno de 
lit~ença. com todos os Ycncimentos para. tra.tit· 
mt>nto do ~aude; . 

Discussão unica. do projocto n. 41, do 1904, 
autorizando o Poder Executivo a proroga.r 
por seis mczes. sem vencimentos. a. licença. 
em cujo gozo se acha, pa1•a. tr(l.ta.mooto do 
saude, o DI·. Oscar Vianna, procura.dol' da 
Republic!' na. secção da. Bahia. · 

Levanta-se a :::esslío ás 12 horas e 55 mi
nutos da tarde . 

3:18 SESSÃO K\J H DE .JUJ\:110 HE 1904 

Presidenda dv 81'. Pat!la Guim~l'c(es 

Ao tneio-dia. procedo-se á ~h:\mad!· a. qno valho B1•it() :\fanoel l<'ulgencio, Lindolpho, 
il.>esponélem os l$rs. Paula Guimarat>s, OU· Caet.1.oo, Olega.l'io Maciel, Wencesláo Braz, 
veira. Figueiredo, Alencar Guimarã~:s, Wan- Francisco Romeiro, A1•nolpho Azevedo, Leite 
(]erley de .Mendo'nça., Joaquim Pires, Aurelio de Souza, Alvaro do CarYalho, Herm.enagildo 
Amorim, Jo~é Euzebio, Urbano-Santos, Luiz de Moraes, Joaquim Teixeira. Br·antlão. Ber
Domingue~, Christioo Cruz, Bezerril Fonte- na.rdo Antonio, Costa. Netto, Aqui no Ribeiro, 
Delle, Thomaz Cavalcanti, F].'ederico Borges, Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, Patila 
Eduardo S\uda.rt, Sergio · Saboya, Gonçalo Ramos, Soares dos San 'os, Juvenal Millel', 
:Souto, Eloy de Souza, Abdon Milanez, Izidro Marçal Escobal' Ca.sslano do Nascimento e 
·Leite, Affonso Costa, Celso de Souza., João Homem de carvalho. 
Vieira, Rodrigues Dorla, Oliveira. Va.lladão, DeLtam de comparecor, com ca.usa. parlici-
Domingos Guimarães, llleiva, Tosta, Felíx pada, os Srs. Julio de Mello. Thomaz Accioly, . 

· Gaspar. Garcia Pires, . Alves Barbosa, Pa· Eugenio Tourinho, Anthero Botelho; Enéa.s 
ranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, Martins. Passos Miranda, Artbur Lemos, 
Marcolin_o Moura, Bernardo Horta, Heredia Carlos de Novacs, lndio do .Brazil, Antonio 
de Sá, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Irineu Bastos, Guedelha Mourão, Raymuodo Ar
~achado, Sá. Freire, João Baptista, Belisa.- . thur, Anizio de Abreu, J~o Gayoso, Fran
rlo de Souza., Julio ·Santos, Mauricio de cisco Sá,_ Pereira. Roi$, Trindade, Jos6 Mar
.Abreu. VJriato Mascarenbas, Estevão Lobo, cellino, Bricio· Filho, Esmeraldino Bandeira, 
-_-10 : ~ Bonithcio, Francisco Bernardino; An· Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, Angelo 
tou1o Zaeariaa, Lamotmier Godofredo, Car- Neto, Raymundo · de ·Miranda, Joviníano de 

Vol. II 31 
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Cltrvalllo. Felisbcllo Freil'e. Leovegildo Fil.- tlq .Brazil,---,Gratld~ albm;n7'"que eontorá. COJI.l 
gueira:;. Ca::;tro Rebello, Hulcll.o VJanna, Sa.- inforroa\·õcs l'.Scriptas. em port-.gucz, ingle~, 
tyro Dia~ . . Yergne de Abreu, Augusto do tranccz c a!lemão.,-Ret.J;'.l.1.os do~.l\omens eJD.ic· 
Freíta.s. Tol1mtioo dos Sant.os, Etl.uaruo R<,\~ acntcs na. p(losi.a, na.s letras, na.s artes, 
mos, Augnsto de Vasconcellos, Fidelis Alves; na política, na diplomacia, · a.lêm do vistas 
Silva CoAro. llezamo.t. Abel:.Ll'do de ~iollo, das bellez:ts natnraes do norte e sul do Bra
Cl'uvello C1waicanti. Fl'ancisco Veiga, Be~· zil.-A' Commissão de Orçamento. 
na.rdo M1Jnteiro, .lúão I.uiz. Ribeiro Jun- De Flora Quoiroz da Camara.Luzia., pedio 
quairu, Astolpllo Dutra, Penido Filho. Carlo:> do uma peusão.-A' Commissão de Pcn:~ões 
Peixoto Filho, David Campista.. Bueno de n Contas. 
Paivá·. Leonel Filho, Houriqtw Salte:;, Carlos 
Ottoni, Kogueira, Olyntho Hibciro. Rodolplw O Sr. Prc8ide:n.te - Es~ finda a. 
Paix:ã.o, Morcil•a d;L Sih·a.. Jasuino Cardoso, leitura dQ.. _C..:~Pcdieote, 

Tem a pahvra o-sr. José Enzobio . Domingucs ele Costro, Vnlois de C~tro, Costa 
Junior. Ferua.nd:J Preste~. Eloy Chan>s, Pa.u-
lin~, Cárlos, Canuidv l~.otlrigucs, Azevedo ~~a.l'· I 0 Sr . .José Eu:iieebio (movimento . 
quo~, Ro~olpllo l\Iuan~a. ~bdon, Dapt~?t•h de allençúo)-Sr. Prooidente, a bancada ma
Rarbosa Lnna, Angelo Pmhmro u \ cspasmno ranhcnse acaba de soft'rer doloroso golpe com 
de Albu~uel'que. o fallecimento do seu estimado companheiro, 

E sem causa os ~L'S . Sá. Peixoto, Raymun- o Dr . José Rodt•igues Fernandes. 
do Nery, Hos<tnnah de Oliveit•u,, Rogerio de E' sob a emoçlio desse facto tristissimo. 
Mira.nlla, Dias Vieira., Vírgilio B1•ígido, .João occorrido hontem, que eu fallo neste mo
Lopes, Fonseca Q Silv<t, 'Valfrcdo Lea l, Paula monto. 
c Síl v a, Tei:-;eira d (' Sá, Pereira de Lyr;L, O Dr. Rodrigues Fernandes ero. moço, pois· 
Malaquia.s Gonçalve:!, Estn.cio Coimbra, Pc· contava apenas 46 annos de idade. Trabalha
ciro Pernambuco, Elpidio Figueiredo. Ar- dór activo, como era, podiJ. p,restar ainda. 
tbur Orlanrto, Ep<Lnlinonil<t:> GPacindo, Euze- muitos SBL·viços <í Patria. 
1Jio do Amlr•ade, Al'i'oxcllas Onh·ão, Pinto No antig-o r cgimen, pertenceu ao p:u•tido· 
Dada~, Rodrigues Lima, Morcirn G.,m('S, liberal dÕ l\Iat•anhão, no qual gosava de 
Jos6 MonjrHdim, Galdino Lorn~o. Kelson do grande p;·estigio, sendo prova disso a sul 
Yasconccllo;;, Bulhõo,; i\Ia,rcial, Oscal' Godoy, eleir;ão para Doputado geral. 
Amorlco do Albnqucrquo. Erico Coelho, Gal~ p 1•oclamacia n Ropublica, adltel'iu sem 
vão Baptista., La.urindo Pit.ta, Pereira Lima, hcsitaçücs ás novas instituições, occupa.ndo· 
Henrig.uu Borges, Garlos Teixeira Brandão, cargos de elovada. r epresentação ; foi inten
Pa,ultno úe Souza, Gi\stiio h Cunha, Carnal· tlente da. capital do M i1l'anhã.o e Deputado 
ro do fi('zcntle, João Luit. A!Ycs, Adalbcl'to federal por aquellc Estado em legislaturas . 
Feri•az, Bcmanlo de Farü~. Cami:Io Soares :mccessivas, ·vindo a. morte colhei-o no das
Filho, Calogera~. Sabino Bal'l'uzo, Padu.u. empenho desse mandato. 
Uezcnde, Gn.lcão Cat·m!hal,BorJJ:.wdo do Cam- Como clinico, foi sempre muito concei· · 
pos, Rebouças de Car vanw-. Arnaral Ccs<tr, tua.Uo, merecendo a geral estima da sociedade· 
l?errcim lJraga, Juse Lobo, Fraw~i~co :\lalta, mara.nhense. ( Jfui!o bem • ) · 
Benedictode Souza, Lindolp~o Serra, Ely- A bancada :t · que olle perteoceu:e onde · 
:;cu Guilherme, Gormano Hasslocher, Victo · deixou sincora$ sa.udada1:1 vem requerer <L 

rino :Monteiro, James Darcy, Dom-ingo.~ Mas- V. E.x. que. consulte A Casa si permitte que 
Cl\l'onhas, Alfl'cdo V3l'cla, Diogo Fot>tuna. e na acta. d.Qs nossos t t·aWhos de hoJ'o soia 
Campos Cartler. >~ 

Abl'e-.se. a. süssao. 

E' lida.· e sem de l.•:ttc appl'ovada :t acta. da. 
sessão a ntecedente . 

.lançad!J um voto de profund" pezar e so 
levante a.sessi1o.em lwmenjl.gcm á. :memP.fÍ!1< 
'do iliustre morto. (Apoiados. Jliuilq .óem ; : 
mudo bem) • 

. ·Passa-se ao expediente. O Sv. P.~eslde:nte,- A Cam~I:~· 
· acaba. de ouvir o illustre D,ep).ltado peto . ~1.· 

O·Sa•-·. -'\.Jeaj~I\V GuJmaa·ã~s (1" ,ranbão commuoic~r. a. dolorosa noticia, do· 
·Yecn:lc1:-io) Pl'OCEdo <i. leitl!l'a uo segujnte :int'a.v&to pp.ssa:IJíLenlo do nos;~9 di~tincto. col· · 

·lego. . Dr . R~l"igue.i Fel~~and.es~ . 
EXPEDIENTE Do-accord():com~ os, estylos, S. Ex. l'ellJpe• 

· · . . · ·rep.., q.ue se ' insert~43· na. . acta da. se.ssõ.o d~ · 
Req.l!ermJ~.n~os: . hoje um voto c.to prpfundo 1pezae, pelo f~lJe~· 
Ue.rAI.fl'edo.:de.:Ara,ujo e Sil\·a, p~dindo ·m:n, menw do.n!>$SP c.Qlleg,a. . e qtie QU} . .s~guid.ol ,se· 

anxiJ~o pc<lunial'ir>. 1Jl).,11$.1ev!ll' a,. eff.eito:a. Pll~ levantass.a a,, somo. :. _ 
'Hir{lçiíQ d,Q;-P~n~~ma do~ Estados Unidoa · Vou co~~uHa~ · a..Cilaa., 
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Os senhores que approvam o l'O'tuerimonto 
do Sr. Ueputado pelo. Ma.ranhtio, queiram 
levantar-se·. (Pau$a.) 

·For unanimemente approva.do. 
Nomeio para. acompanhar o ferctro do 

iuditoso Ueputa~o os Srs. José Euzobio, Olc· 
gario Maciel, . Costà. ~et.tu, Fclix Gaspar c 
Gon~a.lo Souto. 

Vou le-van tat' a sessão, mn.rcando pal'a a 
pro:üm~t. sessão a. mesma ordem do dia, c 
mais a 3• discussão do projecto reformando o 
processo das failencia.s_. 

\'ão u. hnprimh· os seguinteg 

1' ltO.J l:CTOS 

N. 42 - HXH 

Auloriza o Poder Executivo a conceder seis 
me;es de Ucrmça, com ordenado, ao 2° es. 
criphn·ario ela Delegacia Fiscal do Thesouro 
1•'6deral no Esp.il'ito Santo Licinio Ly1·io 
dos Santos, afim d~ tratar de sua saurlo onde 
Me con,iel' 

Licinio dos Santos; segundo escripturario 
da Dclóp;a.cia Fiscal do Thesouro Federal no 
Esta.rlo do Espírito Santo, pede seis mezcs de 
liconça, allegando e provando com attestado 
medico que se acha. enfermo. 

A Commissão de · Petições c Podet•cs é de 
l)al·ecer que seja dofei•ido o que requer o 
supplica.ute e o.lfdrcce á con~itlot•ação da Ca.
mara. o s::guinte projocto : 

O CoogressQ Nacional resolve : 

Art. 1. ° Fica o Poder ExecutiYo autol'i
zado a. conceder seis mezes de liconça, com 
ordenado, a. Licinio Lyrio dos Santos, 2• cs-. 
criptura.rio da. Delegacia Fiscal do Thosouc·o 
Fcdoral no Est:tdo do Espirito Santo, para. 
tratar de sua. sa.ude onde lhe convier. 

A1·t. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõBs, 9 do junho de · 1904. 
-Jose Eu:zebio. pre8ident3.- Sd Frei?·e, re
Ja.tol• .-Felifl1. (;aspm·. 

N. 43- 1904 

A!rtori.:;a o· Podc1· E:cecutivo· a. conceder ao 
Dr. Sylvio Romci·o, lente do. Intenu..,to d-o 
Gymtiasio Naciono.l, um wm.o de licença, 
com todoa os· vcnd?ilenlos, aftm de trata1· 
de. sua sawle o;tde lhe con~i~r 

. ";, •' 

Junta ao seu requerimento dous attestados 
medicas provando o que alloga, o onde se 
declara que uma. da.<;~ .c~usas da molestia .lfe 
qne solfre ~ o exerctCIO · da. profissão que 
exerce. 

A Commissã.o, attendendo aos documentos 
que instruem o pedido, é de parecer quo scia 
a.pp1•ovn.do o seguinte projecto de lei : · 

O Congresso Naciona.l resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Jo~xecutivo autori

zado a conceder ao Dr. SylvioRomoro,lento 
de logica. do Internato do Gymua.sioNaciooal. 
licença, pelo p1•a.zo do um anno, com todos o~ 
vencimentos, p<lra. traLí.l.r de sua sa.udo onde 
lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commis~ões, 9 de junho de 1904. 
-Jose Eulebio, presidente.- Sà Frei1·e, re
b.tor.- Felix Gaspm·. 

N. 44 - 1904 

AHtol'i&a o Pode1· ExecMtit'o a oonccdo1' ao 
crm(cwente da Estrada de Ferro Central· 
do Bra~U HenriQue J!artíns Tdi.veil·a li
cença, com m·dênado, po1· t!m aano, afl.rn 
ele tratm· ·de sua saude onde lhe con.vie1· 

Henrique Martins Teixoü·a, confcrco to 
de 3a cla.'!se da F.stra.da de li'crro Contrai 
do Brazil., requereu a.o Exm. Sr. Ministro 
da Viaçào um anno rle licenca.: este, por 
officio dirigido ao Sr. n r. l• Secretario da. 
C:~.mara, rcmette o requm·imcnto do. suppli
ca.n~o e mais documentos para qu~o Poder 
Legislativo tomP conhecimento. 

A Commissií.o de Petições c Podcras, con
siderando que o supplicanto }lrecisl\ d9 
pmzo de um anno para. tratamento de sua 
sa.ude, conforme prova com attcstado me· 
dh:o, le.udo de inspecç.o~o de saudc o informa
ção do Exm. Sr. director da Estrada. do 
Fer·ro Central do B1•azil, ci de pa.reco1• quo 
soja a.pprovado o seguinte projcClto: 

O congresso Nacional resolve: 
Art. J.o Fica. o: Poder Executivo autori

zado a. conceder ao conferente ele 3• classe 
Heuriq ue Martins Teixeira licença de um 
&nno, com ordenado. para tratar de· sua. 
saude onds lhs, conTier. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
·con:1ra.rio. 

Q;Dr. ·Sylvio·Romcr.o, lento de logicado· . 
Internato. do. Gymnasio Nacional, P.ad& um: , Sala. <las Commissões,. 9 de Junho de 
a.nno · deo· Jioença. pam tratar de· saa s.aude .. de 1904. - José. Etuebio, presidende •. ~ · sa 
Ojldo lha convicr. · .Freire, relator • ..,..EeU" Gaspar. . . , 
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Ât4lor-::za o Podar &ecutiM a conceder a 
Rom'U(tlúo Jt~stino NeCCo, 9• <:$criptt~rario 
da Alfandt{Ja da Baltia, licença de tem amlo, 

. cQm or(lettado, para trala1· de Sf!(~ saude 
{)nde l l'ai conuier 

, pra.tica.monte emca~ m&is oodo ou ma~e 
&ai-de, no 5eotjd() da propa.gauda de seot1- · 
mentos e idéas acceotaáda.mente encami
nhados á. resolução defini\íva do problema. 
militar, peJa. obtenção de efficiontes appare-
lhos de defesa, tão oecesfa.rios á. esta.billdacte 
da. ordem interna, quanto imprescindi.veis 
para. a ma.ntltonção da inte:,rrid.a.de teiTi'<l· 
ria.l da Republica e de sua. bonra, no ex
terior. 

R.omuatdo Ju~tino Netto, 3° escriptnr&rio 
da. Alf~tndo«<L da B:tbia, a 1Jegaodo a.ehar-se 
g1·avemcnte doente, p.1de ao Congresso Na~ 
ciona.l u~~ença., por espaço de um anno, com 
'odos os vaacJroento~;. . 

·A Comllniasão dePfltições c Poderes, atten
dendo,a. que o~ attestados medicos que o sup. 
plicaote exhibiu conffrlJ1a":.! o q~e allega ; 
attcntlendo, que, embora . nao seJa. ftxa~o. o 
praz1 para. o resta.bclcc1mento do pettc!o
nario, e8ses documentos indicam quo pt•ecJsa 
t~er Joago, ·é de parecer que seja approvado 
o seguinte project:,: 

O Congresso Nacional resolve: 
.Art. 1. o Fica. o Poder E~ecutivo autoi·í

zado a conceder a. Romualdo Jus tino ~ett<?, 
3o esoriptural'iO da Aliandega. da. Ba.hza, 11-
cenca com ordena.d<>,pelo prazo de um a.nno, 
p:~,ra. tra.hr de sua. saude onde lhe convier. 
. .Art. ~.o Revogam-se as disposições em 
contral'io. 

Sa.la. das commissõcs, 9 de junh() de 1904. 
José Ett;ebio, presldenw.-S!~ Preí,·e, rola.tor. 
- Felio:~ Gaspa1·. 

N . 46-1904 

Fit.ta as forças de terra para o e.1:e1·cicio ele 1905 

A Commissão de Ma.rinba. a Guerra, tendo 
em vista. <L pr~posta _do GOvm•no, vem a:pra
·sentar á eunaldera.çao da Camara. o proJecto 

' do -lel q_uo ftxa as fol'çtts de terl•a parn. o ex· 
· éreiciu fint\nceíro de 1905. E a. rellpoll:la.bili· 
. d~de que Sobl'G ella recahe, COIDO principal 
informantt~ desta. casa. do Congresso Nacional, 
no processo para a elaboração de tal LLo
eumento lngislativo, prnscreve·lhe tmperio
samêntll o dever de fundamentar. o seu tra. 
ba1bo, por fot•ma. a. definir a attitudc que 
ri:ia.ór.-om· .ne.ste grave momento da. vida nn.· 
cioria.l e a ·justU1car as medidas cuja applica 
ção ao Exe1·cito tem como necess:.~.rias, dur· 
ante o Oleraiclv .tluancolro acima. l'eferldo, 
no eoncerneote á. materia. especial d() proje-

. cto de lei annua.llu que se trata. 
. · ·. Rep;tir :a este momento a vordade tantas 
vezes affirmnd:~o e posta em evidencia pela 
Ooromissã.o sobre a. situação a.etual da. força 
a.rma1a. de terra, em contru8ie iJagran.e com 
as eldgencías de aeu alto mi:ster-seria segu· 
~en~ obra de bem entendido patriotismo, 

A com missão. porém, fa.lla ao C~rpo Legis· 
lat. v a eonscio de seu dever, su.tnmentemonte 
tnstruido-·a.-rcspeito o não destembl'ado da. 
bistoria. contemporanea. nos capítulos rela
tivos ás oper;tções mil_tt~res effoetua~aa em . 
nossas ultimas luctaa cn•IS.A eloluonma des
sas :;ombl'ias paginas patrocina tn<:lhormeate 
a. causa. da relorma. geral do exercito do que . 
a.s ma.ls longas e brilhantes explanações que. 
porven l,ura. a. ComtnissãQ pudesse fazer sobre 
ess(} impor-tante objecto. Além disso,aqllelles 
sentimentos o idéas referidos ·acima teem 
nos nltimos tampos penetrado tãu profunda
mente na conseiencia. nacional, peta. aeção 
persistente e &clareei da dos orgão.s que exer
citam a alta. funcção de orleotador,es d& 
opinião publica., que não ba:verá ~mo obstar 
o jmpulsa dosaa eo!Tente que aspzra. o reer
guimonto, não de uma cl~e s'1bre as outras 
da. soeledaàe, mas sim do poder milhar do 
Bl'az.H como condição esseuoial da. proprin. 
exjstencia. e concornltantemente de seu P,l'O· 
gresoo . Aqni, pois, <1 commissã.o term1na. 
as ponderações de ordem go.ral que se pro· 
puzora. faze. sobre o projecto,calando ou~s 
que, aliás, a n .~tllreza. dl) a.isllmpto . poder1a. 
ainda admitr.ir, para opportunarnen'L• deada- · 
brar de rna.nolra ma.is completa seu pensa
mento, á. propor~ que houver .de 1unda
mentar e defender os _projeotos de lei que 
tem em estudos. 

Pa.ssa.udo agora. a. tra.t&r, os~ecia~m~n l;e, 
dus ditiposicões do plano de fixa.çao ~e for{,:as 
de terra. dil'á. a Commil:lSão que comquanto 
a.cceite em 11ua.s linhas geraes a. proposta. do 
Poder Executivo, todaviã, seu attentu estudo 
snggere-tne algumas observações,que ~.se~
oo na. obriga.~.ão de submeUer ao sabto er~
terio da Camo.ra.. Em circumsta.nctas ord1· 
narias, indica a citada propos1A, ~ forças 
du terra constarão dos otticiaes das ditferen
teB classes áo exercito , dos alumnos daREs· 
colas Militares ate o numero de 80ú e, final
mente, de 28,160 praças de pret, dis,ribuí· 
das de accordo com a organização em vigor, 
as qua.cs poderão ~r eleVMas ao dobro ou 
ma1s em circumstancias e:a:travHlinarias. 
Assim, o Governo entoada que, nurma.l· 
mi:lnto, 1st() é, quando a. situacão do }lal7. 
v.lfel'ece o quadro de ama. perfei~ ordem 
no iiiteriol' a de completa serenidade ~p:l 
suas relações exteriores, Bã.Q neees$&1'laS 
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28.160 praças de pret para o serviço regular 
do exercito, segundo os preceitos de orf!ani
zação a que se acham subordinadas suas di
versas unida. :ei!. A Com missão estilo de por· 
feito accordo com esse modo de poosar do 
Governo, accrescentando apP.nas quo julga, 
nestas condições e si a Camara digna1·-se de 
approvar estes dispositivos do projecto,im
prescindivel bave1· igual harmonia entre a 
lei que vae offorocer ao voto da Casa e o 
futuro Or;amento da. Guerra, cujas bases 
devem incontestavelmente ser postas pela 
referida lei. Um nota.vel cornmcntador da. 
Colll!tHuição Federal, tratn.ndo da. impor
tante attribuição .que tem o Cong're.-;~o Na
cional de fixar annualmente as forças de 
terra. e mar diz : « Do poder de declarar a 
guerra e de reprimir a.s insurreições deriva-
8e este, e deve ser exercido .-annualmente» 
pela razão de que ~ão variavcis as circum
sta.ncias qne podem detcrmmar o qucmtum 
das forç~Ls qne o Governo deve levantar e 
manter pa.ra a s~gumnça e defesa. da Nação, 
e na. proporção de seu numero creaco o sa
crUlcio de ~angue e de Jibe1 dade, alih;-~ do 
dinlteiro quo é com is!!o imposto aos cidadãos. 
A flxaç·ão annual abre ensejo á diminuição 
desse formi .avel onuus quando examinadas 
as circumsta.JlCJas do pu.iz com relação a este 
objecto, so verifique a prssibilidadc desta 
reducçào :. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o e seu~> §§ . C:omo no. propostn.. 
Art. 2. 0 Substitua-se pfl!IO seguinte~ Art. 

-Esta.s praç.as serão obtid:ts pol:~ forma ex
pressa oo ~rt. 87, § 4•, da Constituição Fe· 
deral e na lei n. 2.556, tle 26 de setembro 
de 1874, com as madiftmções estabelecidas 
no art. 3° da. lei n. 39 A, de 30 do j~neiro de, 
1892. menos quanto ~. ~ ordom de isençõu~ 
e abran::reodo a 3•, m:clusívameote, os reli
giosos de ordens monasticas, compa.nhias, 
congregações ou communidades de qualquer 
denominação, sujEJitos a. voto de obeiicnch, 
regra ou estatuto, que importe a renunci~ 
da liberdade individual. 

Paragrapho unico. Continíta. em vigor o 
_paragt·apho unico do al't. 2° e o :trt. 3o da 
lei n. 394, de 9 de outubro de 1896. 

Art. 3.o Como na proposta. 
Art. 4. o Como na proposta. . 
Ar L. 5." Em vez de-terão direito ;i impor

ta.ncia, otc.-diga.-so: terão direito <ia peças 
de fat•damento que se abon:tm aos recrutas no 
ensino gra~uitamcntc o a gratiftca~ão diaria. 
de 250r~is. 

Art. 6.° Como na p1•oposta.. 
Art. 7. • Supprima-se a pa.lavra-annua.l

mcnte. 
,\rt. 8. o Destaque- se para. constituir pro

jacto separado. 
Art. IJ." Como na proposta. 
Sa.la das Commissõos, 8 de junho de !904. 

-Alves Barbosa, presidente .-Cm•los C aval· 
canti, relator.- Som·es dos .o;,·antos .- Oli veira 
Valladcio, 

· P1·oposta do gove1·no 

Sim, o l}Tlantmn das forças é determinado, 
a,nnualmente, pela lei óc fixação respectiva, 
conforme as circumstancias occurrantes, 
]>ara mais ou par;t menos; uma vez, porém, 
estabelecido e.;sc guantum, as dota~ões Ol'· 
ça.menta.rias devem a elle corresponder rigo
rosamente, para qua se nõ,o dê antinomia 
eoti-e dous a.ctos do mesmo poder, por a~~im 
dizer, succcssivos e logic:tmente ligados um Srs. Membros do Congresso Nacional-
ao outt•o. Em cumprimonto do preceito constitucional~ 

Algumas emendas são necessaria.s, na opi- apresento-vos a siJguiote proposta.: . 
nlão da Commis:ião, <i. propost~ do Go ... erno. Art. 1. o As forças de terra pat•a. o exercl~ 
A primeit•a. que é aprc$entada ao.art. 2•, cio de 1905 constarão : 
altera a fórma. de preencherem-se os claros § 1. • Dvs otHr.iaes das ditferentes classes do. 
do exercito, supprimiD•Io certas isenções do ex~rcito. 
serviço militar que não BB conformam com os § 2. o Dos alumnos rias E~colas Militares. 
preceitos ria Constituição, Outra, ao art. 5•, até 800 praças. · 
visa dar íJooticas regalias a praças que se § 3. • De 28.160 praças do pt·et distrilmidas 
acham collocadas exacia.mcnte ·nas mesmas de a.ccordo com a. Ol'ga.niza.ção em vigor, ~s 
condições e que portanto não será de jus•iça quaes poderão aet• elevadas ao: dobro ou.mo.1s 
tratar desigualmente, sepa.1·ando em rlous em cü·cumstancLs extr<\Ordinat•ias .. 
grupo~ com vantagens diversas, por motivo Al't. 2." Estas praças serão ob&idas pela, . 
que _nao põde de fórma. alguma. attingir os fórma expressa. no art . 87, § 4~, da. conl!tt
dlre~tos que legitimamente lhes pertencem. tui~ão e na lei n. 2.556. de 26 de Setembro. 
A que se refere ao art. 7° é de simples re- de 1874, com as modificações estabelecidas 
dac~ão e, finalmente. a do art. go ma.nda. nos arts. 3° e 4" da lei n . 39 A, de 30 de 
d~stacal-o para. constituir pt•ojecto separado. janeiro de 1892, cuntiouando ·em vigor '?· 
vrsto conter evidentemente ma.teria de c:t- paragrapho unico do art. 2° o o. o.rt·3o da lei. 
ra<:ter permanente, não cabendo, por conse- in. 394. de 9 de outubro de 1896. · . · . 
gumte; na estl'uctura.de uma lei annua, qual Art. 3,0 Emquanto não for executado o.-. 
ó .a que constitue o seguinte projecto : sorteio militar, o tempo de ser:vjço ·pa.ra;.~s,. ·. 

~ ':: . . : 
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volunta.r·ios llerâ. de trcs armos, potleudo o 
engaj&mtmto dos que tiverem concluído o&Se 
tempiJ de servi co ter logar po1' mais de uma. 
vez e por tompo nunca. menor do tres annos. 

Art. 4.o Ag pra(:as que, lindo o seu tempo 
de serviço, continuarem sem interrupção na.s 
tilciras com engajamento por tres a.nnos, 
.Pelo menos, terão direito á. importa.ncia em 
dinheiro das pecas de fardamento que so 
abonam gratuita,meute aos recrutas no en
sino, e bom n.ssim :1 g1•atifica.ção dlaria. de 
250 réis, estipulada na Ieí n. 247, do 15 do 
do dezembro de 1894. 

· Art. 5.n As ex-praças que de novo sn alis
tal'em C()m unga,jamonto ou reengajamento 
por tres annos terão iliroiw <L ímportancia. 
cru dinheiro das peças de llLl'damentu que 
~e <~bonam u.os recrutas gratuitamente no 
onsino e á gratifica('.ão din.ri:1. 

Art. 6." O Governo })rovitlencia.r:i pa1•a 
quo nas colouia.s milittu>es snjam cunvenien 
temente localizaua.s as IH'<was que o deseja. 
rem, quando furem escusas do serviço J)Ol' 
conclusão de tempo, garantindo-as na po~~c 
dos respectivo.~ lo~es. 

Art. 7.n O .Minhtorio da Guerra terá. mn 
registro dus volun tal'ios. segundo os Estados 
ondo teuhar:n vel'ificado praça., para o· fim do 
dodt!ZÍl'-se ar.muulmento do contingente a 
ser sortea.do em ca.tlit Estado (Cuos~itui~·ão, 
art. 87 e seus paragraplws) u nnmet·o da
quellos volun tllrio~. 

Art. 8. 0 O Governo animará :t creação •lo 
tiro nacional, insmtdn.lo 1wcmios pccunra.
rios e medalhas lle di~tin~;ção pa,ra serem 
conferidos annua.lmcntc, em concurso so· 
lomne, aos melhores n.tit'<Ldm·es, deduzindo-se 
opportunarnente da vcl'lJlL- Instruc("ií.o mi· 
lita.r-do orçu.mento do Ministorio d:t Guet•ea. 
a importancia. que for necess~lria. <L rea.liz<~
ção desse serviço. 

Art. 9.0 Revogam-se a.s disposições em 
contt•at>io. ~ 

Rio de Ja.n~Jiro, 5 do m'tio de 1904. • 

FRANCfSCO DE PAur,A. RODRIGUES ALVES. 

O Sr. Presi<lente- Designo p;wa 
segunda-feizoa, 13 do corl•ente, a seguinte 
ordem do dia: 

Continuação da. votação do projecto n. 184 A, 
de 19!>3, oJ•ganizando o cPedfto agricola, com 
parecm· o subs~itutivo da Commissão do Or
{'.a.manto (2a cliscus:~Iio) (art. 4° e sognintes) ; 

Votação do projecto n. 14 A, de 1904, com 
parece1• sobre a. cmonda aprodcntada na dis· 
cussão unica do projecto n. 14, doste anno, 
que autoriza o Gover·no a conceder um ll.nno 
de licença, com todos os vencimentos, ao 
desembargador Antonio Joaquim Rodrigues 
(discussão unica); . 

Votação do projedo n. 27, do 1904, a.uto
l'iza.ndo o Poder Exec11tivo a. abrir a.o Minis
teria da. Fa.zenda. o credito extraordina.rio de 
84:755$l707 em execução da. seniença. passada. 
em julgado em favor de José Ferreira. dos 
santos (2"' discuSS<io) ; 

Votação do projecto n. 28, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Manoel Ignacio Ca1·valho de Mendonça, 
juiz seccional do Paraná, licença pelo pr:Lzo 
tle oito __ mczos, com ordenado (discussão 
unica.} ; 

Votação do projecto n. 29, de 19(}1, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da. F~~zenda o credito e:ttraordinario de 
6:020:), em execução de senteoç.a. p~da. em 
julgado em favor de Eduardo Martins & 
Comp. (2a discussão) • 
· Votl\çã.o elo projccto n. 22, de 1904, auto

l'izando o Poder Executivo a ab1•ír ao Minis
te ·io da Jnstiçao Negocias lntet·iol'Bs o t:l['(!dito 
extraordinario de 58: f{~6$639, em execução 
de sentença paSS<Lda em julg<tdo, em fa.vur 
do ma,jor da brigada policial Luiz d"' Costa 
Az~vodo (3"' discussão); 

Votação rlo proj~cto n. 156, de 1809, con
cedendo a Lourenço da Silva c Olh-eira, ott 
li cmprc~<t que Ol'ganizar, o direito de con
stnür em uma. du.s Hlta.s do littoral do.->ta. 
cidade um tra.piche destinado a receber, du
rante 30 annos. ioflammaveis, explosivos o 
por~osivo~. nos termos !la proposta. quo 
apt•eseatou (2" discussão); 

Votação do projocto n. 334. de l903,·rc
formando e Regimento Interno da Ca.ma.ra 
dos Deputados (~" discussão); 

Votação do projecto n. 3L do 1904, auto· 
rizn.ndo o Govet•no a abrir pelo ~linisterio da 
.Justiça e Negocios Intet•im•es os ercdiw~ 
supplementares: de 90:000$, ã verba lla Fa.
culda.dc'de LHl'eito de s. Paulo; de 2:000$, <1 
da Escola Nn.cionn.l de Bellas Artes; de 271J$. 
;i da. Policia. do Districto Federal; d•, 
1 :585$1 R6, om•o. á do pensões a alumnos na. 
Europa; rlc 3: lG2$347, ouro, á da pensões a. 
:u·tistas premiados na Exposição Gera.l; do 
5:206$, i do exame.,; de preparatorios ~o 
Gymna.sio Nacional; de 245:335$ ã. do Asst~
tencia a. alienados, e dando outt•as prov1· 
dencias (2" discu,;são); 

Vota.~;"ão do projecto n. 32, de 1904, a.uto
riza.ndo o Poder Executivo a. a.brir :w Minis
terio da. Justiça o No~ocios Interiores o ere· 
dito extra.ordinario ua 1:4gl$754. para. pa
gamento do ordenado que compBte ~o ~ecrc
tario aposentado da Fa.culdade de Dn·ett.o de 
S. Paulo Dr. André Dias de Aguiar, no pe
riodo de 9 de julho a. 22de novemb1·o.dc 
1903 (2" discussão) ; 
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Vota~o do prqjeeto n. 33. de 1904, auto~ çãoda que lhe foi conccctida. com o respectivo 
riza.ndo o Poder Exooutlvo a a.bt'ir ao ~Unis- ordenado (discussão uuica); 
terio da lndustria, Via.ção e Obras Publicas Vot11.ção 'do projecto n. 190 do 1903, obri
o credito especial de 1:200$ pa.ra paga.mento ga.ndo os mlmmistl'adores de officinas-4le ty
das ajudas de custo ao cnip1·çgado de Fa· pographia. lithogeaphia, etc . . rla Capi~al e 
zenda. ~ucutnbido da. tomada de conta.s di.t dos Estados a remetterom a. Bibliothcica Nn.
Estr-ada. de Ferro de S. l<"'ranciseo, nós annos cional o:templares das obras que executarem 
de HIOl c 1902 (2~ discussão) ; o dando ontt•as providencias, com cmendru~ . 

Vot:\ção do parecer n. 7, de 1904, conce· da. Commissão de Constituição, Legisl&!)ão o 
Justiça (2~ discussão); · 

dcndo tros mores du licnnça. a.o Deputado 2 .. discussão do projectn n . 34, do 1004, 
Dr. ~ra.noel Parcira H.eis, para tratar de sua. autoriziwdo o Poder Executivo a a.brir o.o 

-s:mdc (di~cussão unica) ; Minisíl.:lrio di1 Guerra o credito especial de 
Votação do projecto n . 36. do 1004, auto- 5: !SI$ pa.t'1L occot·ret• a,o pagamento aos 

rizando o Poder Executivo n. conceder n.o im:peetores da Repartição Geral dos Tcle-
2• cscl'ipturario da Alfand.ega. da S:tntos Ma· grn.phos Antonio .José da. Silv'l Rosa. e Case
noel Vieira. de Almeida, um a.nno de licença, miro José da Silva Ros:. das dL\ria.s que 
sem rOillunet•ação alguma, pam tra.ta.t• de deixaram de reccbor 1lurante o tempo que 
seus interesses onde lbe convier (discussão servit•am nu. commis!ião constructora das 
unica) ; linhas telegt•a.pllicas de CuyalJi:l. o Corumbá. ; 

Votação do prqjecto n. 37, de 1904, auto- Discussão unic.1. do projecto n. 40, do 1904, 
1·izando o Podtn' Executivo ~t conce:ter a.o pro- a.utorizaudo o Poder Executivo a conceder 
C';!t'ador da Repnl)J~ca. em S. Paulo, Dr_. Alei· ao Dr. Hont·i11ue L~tdislá.o de Sonza LolJOS, 
b1adcs de .Tole11o P1za, um anno do hc~nça, lente de thcr;tpcut ica. da. Facuh.lado de Med i· 
som vencunentos, pa..ra. tr.a.tn."l' ~e so~s mtc· [ cinn. do Rio de Janeiro, um .a,nuo de licença. 
l'essos, onde lhe oonvwr (di~cns.~ao umca.) ; com todos os vencimentos para tr<ttamonto 

Votação do projccto n. 38, do 1904, auto- de s.a.udo ~. . , . 
rizantlo o Podm• E.\:ocutiYo n. concedtll' ao D1scussa.o umca. uo pt'·lJCcto n. 'JI , d() 1004, 
lento ca.thodratico da. Faeuh.lado de Medicina autori~auúo o Potlcr I·~xe~utivo a. pr·~roga.t• 
tla Bahia Dt·. Francis~o Br:mlio Pcr~ira um por set::< mm;r;s , s:!m venCJinontos, a. licença. 
anno do licença com todos os vencimcnto::J, a em cujo gozo ~e achO:! pa.r <t trati~monto de 
contat• de I de julho do cort•ente anno, para saudc, ? Dr. osca~ \ 1ann~1. ._ procm·a.dor da 
trata.r do sua sa.udo onde lhe convier (dis- Rcpub!Jcn. na. sec~ao di1 DtllHa ; 
cussão unica.) · ~l" di,]cnssã.o do pt•ojectl) n. 20, du 1904, 

. ,- ' . . rcdacção para 3a di~l·n;;~fío do pro,iectu u. 203, 
. Vot,1çao do pt OJOcto n. _39, da 1904, auto- tio !903 t•ororm;LU tlO 0 proces~u da~ fa.t· 

rtzanúo o Poder (>;xecutiYO a. conceder n.o 1 ci s ' 
Dr . Alfl'etlo Mot•eit·;\ de Da.l'ros Oliveira Lima., en a. · 
lento cathedratico di\ Faculdade de Direito de Lev:~.n t:L·SC a ~essão <i~ I~ ho1•as c SO mi .. 
S. Paulo, um anno de licença, ~m proroga· nutos da tM.Jc. 

32° SE~SIO K\f 13 DE JU :\1-IO DE W O!t 

Presídencia elos S1·s. P attln GHima;·iies ( Prcsiclr:nle) e OU~JeiNt FigueiJ•a(lo (111 Vice
PresideMe) 

Ao meio-dia p1·ocedc-se á chamada a que Souto, Fonseca e Silva., J.zidt•o Loite, Bt•icio 
respondem os Srs. Pa.nla Guimarães. Oliveü•a. Filho, Angelo Neto, Epaminondas Gra.cin~o, 
Figueüedo, Alencar Guimarães, Wanderley Ra.ymundo de Mi~nda, Rodríg~es Do~llJ., 
do Mendonça, Joaquim Pires, Anthero Bo· Felisbello Frciro, Ohveira. Valladao, Nerva.. 
1elho, Aurelio Amorim, José Epzcblo, Ur· Tosta, Fali:!: Gaspar, Satyro Dias, -~lves Dar
bano Santos, Luiz Dom1ogues, Dias Vieira, bosa, Paranboa Montenegi'o,Marcohno Mo11ra, 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Gonçalo Bernardo Horta, Mello Máttos, Irineu ·~ 

.. ; . 
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. · obado, Augtnsto de Va!õconcellos, Ga.lvão Ba- lhos da. Missão Especial, encanõegada do tra-
. ptis~. Sllva Castro, A~elarilo de Ml!llo. L&u- • ·hr da. questão áe limites com n. Goyana. 

rindo. Pitta·, ,Julio santos, Mauricio de Ab11~u, Iogleza . 
C:,trlQ,s Teixej ra. Bi•audão, Paulfno du Souza, Lcvando·a ao vosso coohocimento. pc!:o~ 
Ea~e:v•o .Lobo. LamoitnierGodofreclo, Manoel vos que a tomois na devida. ÇQnsideração. 
l"Ulg~ucío. _Lindolpho . Caetano. Wcnceslâo Riu de Janeiro, 31 de maio de 1904 •. -
Braz, FrancJ~co Rommro. Rebouças de Cal'· F2·anciscfJ de Pal'la RfJdrigur:s Al,;es.--A'. 
valbo, Fer~ozra. ~raga. He.rmeneglldo de Mo- commissão de Orçamento • 
. raos, Joaquim 'fetxeira. Brandão, Costa. No~to. 
Pàula Ra.mos, Soares dos Santos, Jnvena.l 
Miller, MarQl~l Escobar, Get•mano Has~locher. 
. J&mes Darcy, Cassio,no do Nascimento e Ves· 
pa.eia.no d~> A.lbuquerq uc. 

Requerimento : 
De Maria. Hencdicta. Gomes Leite e outra . 

perliodo uma pensão. - A' Commissão de 
Peosõc~ __ e Contas. 

Abre-se a oos9ão. 
1~~ lida. e po11ta. em diitcus;ão a actJ .. o ~··. Pre111iden'te - Está. finda a. 

leitura do expediente. 

. O 8r . .:.-oae Euzebio- Sr. Pro· 
sldente, venho tl'azer ao conhecimento da. 
C,am:tra que a com missão por V. Ex. no
mead:.J. para. acompanh;u· o ent.erL'o do oo~so 
pranteado e distincto collega Dr . Rorlrigues 
FeJ•nandru, dcsempenh~u·se deS&a. incum
beilcia. 

Devo communicar á. camara que os avulsos 
distribuídos aos srs. DopuWlos, tontendo a 
ordem do di a para. a. sessão de bejo,eslão erra
dos, quando incluem, como fazendo parte dos
nossos tra.b:l.lhos, a. 2• discuss&u da. proposi
ção da Ca.marn dos Depu~r.los o. 135, e a 2 .. 
discussão da. proposição, tambem da Ca.mara 
dos Deputados, n. 145. 

O Sr. P r esidente-A Mesa fica. in · 
te irada. 

O que t'oi pa.ra. a. Impronsa. Nacional e está.. 
publicado no Diario do Congr6sso ó a dis
cu.ssü.o unic.:L do project.o n. 41. de 1004, e 3~· 
discussão <lo projecto n. 26,ta.mbem de 1904. . Em·soguida (! ~··t•PPomda ·a acta. da. sessão 

antecedente. Está feita a I·cctiflca.ção. 
Passa-so :Lo. expediento. Tem a pa.la.vra o Sr. Felisbello Freire. 

O SI'•. Alencar Guimarães 
(1° Sm:retai·io) procede ;i. Ieltn!'a. do so-
guinte · 

O S1•. Felisbello Freire-Sr. 
Prcsidem.e, pedi a. pal~VJ'a a Y- Ex. pa.ro 
apresentar um requerimento do informações 
ào honrado Sr. Ministro da. Fazenda , sobre· 
um facto que affecta de perto, não só o · pre, 
stiglo das nos~s autoridades, como o re
spolto das nossas lei:~ • Officios : 

. ' 
Do SI'. Deputado .Marcolino Mom·a. o Al

buquerque, commnnicanrlo que, por motiva 
de antigos soffrimen to:>, deixa. de compa.1·e· 
cer aos trabalhos d<t Cu.ma.ra, volta.ndo a 
elles logo que o srm esto.do de saude o per-
mitta.-In,eirada. ~ 

Do Sr. Deputado Arnolpho Azevedo, com· 
munica.ndo que é ob1•igado a retit·ar-se desta. 
Capital por motivo de molestia e fine poi' 

· i~so delxar:i de c:Jmparecer a algumas ses
sões. -lU teirada.. 

DO Ministario das Relações Exterirll'es, de 
hojo, envia~do a seguinte 

Srs .. Membros do CongNJSSo Nacional- O 
. Sl'. Ministro de Esta.do das Relações Exterio
res, apresentou-me a. inclusa etpusiçã.o justi
ftca'ild·o ·a necessidade da abertura de um 
,)1o~o .: _credi~ especial, na. ímportancia. de 
~·lOO':OOO$~· ouro, para a conclusão dos tra.ba-

Devo dizer n V. Ex. que. desde ,sa.bba.d.o. 
pretendia. faznr a. apresentação desse reque· 
ri monto, si não fora o cumprimento do dever 
da Camara, prest.~odo as ultimas home
nagens ao ooS3o illustre oollega da banea.da 
do Maranhão, fallecido. 

Hoj!l, por conseguiu~. St•. Presidente~ 
venho desempenhar-me desso dever. 

EstKi no domínio publico o. facto do rllUbo 
dos 800 c tantos contos na. Estrada. de. Ferro 
Centt·at do BraziL 

O honrado Sr. Dr. chere de Policia, no 
exo•·cicio de suas attribuicõos. abriu um in· 
querito sobre o acon$ocimento, e, por mais. 
activas que sejam as sua.s dilígonoia.s, ainda. 
não pôde descobrir autor 011 autores do
facto. 

O acontecimento, porêm. nos ultimos dias 
assumiu uma outra pbase, provocada. pelo · 
Banco da. Republica., e esta. nova. pha.se (leu. 
logar a. que o Sr. Dr. chefe de Policia. con
vida>se o geren4o do London_ Bani' para. 
depor. 
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Tóda.a Jmpreosa desta Capital, Sr. Pre- lei vota.J.a e decretada pelo podet• eomp6-. 
<l~>nte. descreveu qual a resposta. do Sr. ge- tootc a esse respeito. . ·. 
mnte do bane~ estrangeiro. Elle não se As notas diplomaticas dos ministros estran
promptificou a .satisfa~et• as diligencias da. gefl·os eram audaciosas, mas o Govel'no . ao . 
suprema autoridade policial, disse que não lm~erio r!JS~Oodla !JUe ellc nào abdicava ja.~ · 
presta. va escl~recimcn to algum omq uan to maiS do direlto do mterpreta.r o di rei te> con- . 
não iniervies.;e no caso o S1·. juiz do com- stitucional do pa.iz e quo não dava, esse di• . 
mercio. rcito aos plenipot'!ncia.rios estrangeiros, quo 

E' e:;to, Sr. Presidente, o assumpto que me se IU'vot•a.,·am enLi.o como supremo~ inter
traz á ~ribuna., apresentando meu requeri- prates do di1:eito co~st~tneionat. E jamais, am . 
monto. (842, O pleOipotuncl::l.l'LO estrangeiro obtev.e 
~ao conhs-."0 attentado maiot• contra as victoria; ficou u. lei e ficou a interpretação 

nossas leis, não t'onheço desprestigio ma.is dada pe!G poder competanto ao ar ~igo da. 
violento e directo ás nossas a.utorida.dos! E nossa. Consmuição. 
(LU8ID let• o d.ocr<>to do l&i2, permittindo tL . Em 1801, a. pt·oposito do uaufragio de uma. 
ia5ta.llação e o faoccionameoto do London barca ingleza, na costa do l~io Grande, creio 
cmd Brasilêan Ban:,, r1uem conhecer esso de· que em Albardão. suscitou-se a grave P. im
ereto, principalmente o sou art. 6°, ha. de portanto questão Cltristie. 
pasmar perante a declaração do Sr. gereot(}, Si eu· lesse á. Camara dos Dcputâdos as. 
e, aiuda. mais. perante a inercía do St• . Mi- notas, que aqui trago, do minisÇro inglez, 
nistro da. Fazenda. dirigidas ao nosso Governo, isto nos causa.rla. 

Não é o espírito de opposição que me traz dot•. 
;~ tribuna.: é a defelm das nos~as lois o do A Inglaterra. exigiu a indemnizaç;í.o por 
prestigio das nossas autflridados, por isto um fr1cto inteü·amcnto casual, como um 
mesmo qne compete a.o Congresso Nacional, naufi'Dgio, exigiu que o Governo a iode
ao Poder Lf'gial.atil"o, velar pelo. guarda das mniusse no valor do ~ 6.500,porquo a carga. 
leii do paiz. da embarcação foi complotamerito avàrta.da 

Este procedimento do Sr. gerente do banco e nem podia deixar de sel·o. Ainda mais. 
Cllltrnogeiro é um é lo do mais da. cadeia do A costa. nã.o era. exclusivamente nacional. 
desprestigio e do menosprezo que em geral Verificou·se que. além da a. varia. occa-
ta:!m os estrangeiros em relação ás cousa::1, sionada pelo naufragio, malfeitores o la· ,:' 
ás instituições e aos homens do nosso paíz. drões penetraram na. embarcação c de facto 

Laetirno não poder, neste . momento, trn- effl}ctua.r:~m um rou[)o. 
zer ae> (l..ipirito da Camara. a evolução, desde Ma.s que respons:.tbiiUado podel'ia. t er o 
1849 tt d d Govm•nv do Impet•io, para. recebei' a nota 

.., a. c agora, esse csprostigio, para a que exil(o ia indemnizaroão por e:ltiL a. varia~. 
Camar& sentir quo nos assiste um devor .. 
~tualmc:- +.- . a.ctivar o um pouco a resisten- Ao mesmo tempo que se dava. isto, estava 
cia a r.ssa tendencia em nome da qua.l se nos no p;.~rto do Rio do JaDoiro uma. fragata. 
empolga se nos desprestigia.. i'!gleza e otncia.cs desta frag~~ na Tijuea.. 

.. ' nao p~nsando btlm o a. postça.o que olloo -
r _~ao podendo, por~m. fazer css1 synthese, 'deviam ter u.qui, provoca.rotm desordens c 

1;1:10 posso, por outro lado, deixa1• da salientat• dahi rMsceu um grave conilicto entre este~ 
a. Casa doud factos -o de 1842 e o do l8o5- otllciaes e a. policia. 
para. mostrar que na.quellc tempo era. ma.ior O ministro, o Sr. Cllri~ tic, a.pr.>veiton·so 
do que hujc a resisteocia nacional ao <>mpol~ do incidente p:m~ da.r muito maior força á.· 
ga.meoto do cst1·angeiro . sua reclamação de indcmniza.çãe> e chegou a. 

Nós, por uma desídia criminosa, vamos exigir qur. se ábrisse inquerito, na província., 
consent•ndo que o estrangeil•o domine o entfio, do Rio Grande, pa.ra. apurar a respon~ 
commo~cio, a. lavoura, á. imlustria, e, ma.is sa.bilida.de rJa.s a.va,rius do naut'ragio. o 

do que J~l<!• lance em face das autoridades o Fez-se o inquel'ito que demonstrou nenhu
despl'asttglO, pra.tlcaudo attenl.a.dus como ma rosponsa.biUdado ha '/01' por parte do ne· 
usLe que acabou de pl'atica.r o Sr . geren~e do nhuma autoridade do &io Grande nem dane· 
Lo,~don Bank. nhum habitante dalli. 
~m l84t. a Cama.ra Geral do Impario vo· O Sr. Christie não se sa.tisfcz com isso; ex· · 

t•)U u.~u. lei regl!hndo melhor as qr1estõas i_giu um S!3gundo ínquerito com a. presença. 
que duram respeito ás heranças de defuntos de uma. airtoridade ingleza. 
c auza~tes; e, como entrava em jogo a int:Jr· O governo imperia.l não aoquieSJ.:eu, teve a. 
P.l'O&açao do um artigo do direito consiítu- hombridade de resistir o isto motivou · um 
CIODa.l da ConsUtui~.ão do Imporia. por isso -memor-and«m, em que o ministro inglez amca· 
mesmo que o artigo considerava braziloiros ça.va. o bloqueio da cidade do Rio:de ~anel
osfi' filho~ do es'rangeiros na.scidos no Brazil, ro, si om 24 horll.3 não fossom indcmnrzadi:I.S · 
ora.m tonumeras as roelamaÇõos contra o a. as avarias da. barca inglcza. 

Y~ll M 
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O Governo Bra.zileiro, não podendo rosistil" A' vist& disto, eallpresento á. camar:& do! 
a e,ta ameaça., submetteu-se c a população Deputados o seguinte requerimento. (U.) 

· ftcGu na ospectativa do bloq_ueio, que tle facto Devo dize~. Sr. Pre!fdente. que e em nomt 
' se fez. do pt-cstigio da:; DO!IS&.i autorida;.Jes e do ro 

· St•. Pt•esidentc. presas se fizeram neste speJoo lias nossas leis que eo peço á C&mat-.: 
porto, e a. esquadra ingleza. nos ma.r~ do sul a a.ppro\-ação deste requerimento. 
tevo ordo1n do vir cffoctuar o bloquoto. eomo ~f3.S, si na. sua alb. sabedoria. entender' nc-

. ' de facto veiu . Si não fóra. a in tervençã.o do gar approvaç;io. consola-me a el)nvieção do 
Rei dos bel!,'as, que podiu quo submettessc a ter cumprido o dever que tenhro de leT"anhr 
arb~tra.me_nto a questã_o, nós passa.riamos por um Ilrote.--,tu contra. este a.i.:entado d() e-rlran· 

- mutto ma.1ores decopçoes.. geitm per- mte nass&~ autori•Ja.des. para. qoc 
· Eu n LO quero. Sr. Prestdent~, alongar-me _não tenha. fo~.a de preceden~. (JtHito bem ; 
· em descrever os ~los dessa cade1a de dcspres· mu!lo bem.) 
tigio dos estrangeiros contra. nós; quer·o 
somento o ultimo cn.so quo ó a. nega.tiva do Vem :í. ~le.s:~. , ~ lido. a.paia.J9 c p:lS~ cru 

1Sr. ·gerentCl do Ba.nM Inglez a t!cpõr na discussão o seguinte 
policia. Elle não podia nem devia negar-se. 
(Apoiado.~. ) 
·Até agora. pcssows a.lta.mcnto colloeadas. 

advogadorJ, indust•·ia.es c negociante~ hon· 
rados toem sido clnma.dos á })olici:L para 
depor sobre este acootecimento c ninguem 
se e:squivou em tLuxiliar l'lSttt pos;tuiza. 

Só o Sr. gerente negou-se. 
Com quo direito '? 
E11 disse : q uom conhucm• o J.ee,•oto dR 2 de 

_outubro de lBG2, que pm•roittiu o runccion:L· 
. - mcn~o do Banco Ingtcz no Brazíl, ha de 

pasmar pora.ntc essa negativa. e ha. de pas
,. mar a.fnua., Sr. Presidente, porantt\ a inercia 

do Sr. Mi ní.stro da Fazuutl•~. 
Diz a I oi : 
« 0." Que o Governo Imperial pode r<i. no

moa.r, quando jrdgar coovonionte. um ou 
mo.1s commissa.t•ios para o fim ue c:ta.mi
naram os livros e o esta.do tio,; negodol:l do 
I'Ofoàlo banco ; tcmlo o direito de ordena.1· 
a liqúidaç-fi.o deste cstabelocimeuto c (lcda.ra•· 
dissolvjd<\ a associação a que clle pertence 
quando fdr provada a violação de uma ou 
mais clauilula.s acima indicadas. )Jl 

A simples leitura deste artigo demonstra. 
QU3 o chefe de Policia. uã'o tinha. neecssilla.tlo 
de cllama.l' o gerente a depor; foi uma. de
licadeza. pessoal. 

Demonstra que á roquisição do chefe tle 
Policia devia. nomea.l'·se a commissão de um 
óu mais membros para verificar no banco 
st · tlgura algumn. cousa que esclarecesse a. 
autoridade policial. E, assim, tcri:L o Govm·· 
_no as provas cabaes do f1Lcto que devia. in
querir, isto é, sabor si no Banco lnglez hu.via. 
alguma operação feita., rcl:tciona.d.a. com o 
facto que prcoccupa. a attençã.o da policia.. 

Entretanto, o gerente do Banco lnglez não 
satisfaz ao pedido da. autoridade policial, 
nem o Sr. Ministro da Fazenda. cumpriu alei, 
om nome do .prestigio da. autoridade e em 
nome dos pdncipios de dit~eitos sobel'anos de 
nossa nação. 

REQlJKR.UIE:\JO 

Requoit·o quo o Sr. )linistro dl. Fa
zenda.. infm•mo á. Ca.mara doo Deputados que 
providl!Dcias tomGu em face do acw do ~c
rente do London a;td Bra:ilian BanTo, ne
gando-93 a. pr0$tar os esehr·ecimcntos pedido.;; 
pelo chefe de policia, importando isto em um 
despt•cstigio á. ~11prem:L autorida.le p c11ieial c 
em um attontado ás l~is do P'áiz, quando a 
mmcuçiio do a.t•t. 6° do decreto n. ~.979, d•J 
2 1lo outubro de 1862 • ...-iolta sa.ti-;fa7.er ai nc· 
ce.';sülades das inquir içiJPs policiae:s . 

S:tla. •las sessões, 13 de j !lnho do 1904.
Felisbe/Jo F1·eiJ·e. 

(.) Sa·. Ca,..sia.no do Na..,..ei 
meuto (')-Poc..~ a. V. E:t. o fl~vor .ie fazer· 
me cbegar á.s mãos o Jccreto de l862 f) ne au. 
t:n·izou o funcciooamcnto no pa.iz do Ir.Jndon 
aml B ra; i/iall Bo.nh Limiktl, bo n llSsim o 
requerimento que acaba. de se: aprcs !ntado 
pelo h 1111'1\.do Sr. Deputado por Sergipe. 
(Pausa, E satisfeito.) 

St· . Presidente. é do dominio publico que 
se deu ha tempos em uma das repartições do 
&!t:Ldo o desappar~imento de uma grande 
quantidade de notas do Thesooro. que vinbmn 
do interior de S. Paulo ou Minas para serem 
trocad ~s e recolhidas á. caix:t de Amor· 
tização. 

. .\. policia. como ú natural. procedou a. Íll· 
vostigações sobre o ca.so, chegando a. deter 
alguma.:~ pessoas, que foram posteriorm<'ntc 
solt.a8. 

Recentemente, renovando est:tS pesqniza~ 
man..Lou intimar o gerente do · Lowlon tmd 
B>·a:;iUan BattT' para prestar cscla.recirocn
tos. 

E:tse facto const.:l. da imprensa. e fnndadc 
ncllc. meu honrado collega Sr. Dr. Felisbellc 
Freire apresentou o requerimento que. 

(·) Es~e di, cur-so niio {oi revisto pelo "!!'*iOI'.! 
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.pesa-me _dizer, não pódc roeroo&r a. nossa 
. a ppro \":içao, 

o nobre Deputa.lo pede informações sobre 
as providencias que tomou o ~linistro da F .. ~
zeocb.. qaanto ao facto do gerente de uma 
casa banc.uia ter-se nega.do a. depor na po
·licia :;obre cerw o determinadas questões. 

Es~iba o honrado Deputado por Sergipe o 
seu requerimento no disposi&ivo da. cla.n
mla •1• do decreto n. 002, qoe autorizou pela 
primeira: ,·ez o London ctrtà flr,tsilirun Banh a. 
runcciooar entre nós, door.:to renovado em 
1882 e 190"!. 

.\. claUSUla 6·. porém, mo parece c1ue 6 
ama cla>a de Hel'CUle:3 a esmagar •~ pre· 
~nção de seu requerimento. 

Diz a r. ~reriJa cla.usula : « O Gove•·no lm· 
perial podará. nomeal', qu:r.o Jo julgar eiJnYe· 
oien~, um on mai' commissa.rios para. ex
a.mio<~.r os livros e o t!stado dos nogvcios do 
refurido B.'l.oco : tendo tlit·eito tle or.teo:n· a. 
liquid.u;ãl) deate estabelecimento e declarar 
diõSOI\·i.Ja a associação a que cllo pertence, 
quando fur provada a viola1;à.o do uma ou 
mais elaosnl3.S acima. indic:.ub.i.~ 

Ora, na hypotbe..--e, Sr. PresitlootQ, si ha 
ncee.ssiJa.de, para ioves,igação dn um facto 
delict.ui)SO, de conhet:cr-sn a. o.;eript<L do 
lla.nco em rclaçio a. quem quce l!Uil se.ia., pa· 
rec-:-m~ que o caminho a. !>Cgui;· seria este: 
a policia proo11rar pelos meios facultados 
em lei = ~ exhibiç.'io c o ox:tmc jtrdicia.L dos 
lin-os do e:stabelo::imeoto b:~nca.rio, a.tlm de 
apurar a. cxiswncia do crime c a re.specti v;L 
rcs poos:tbiliJa.de. 

O SR . FEr.ISBELLo FRt:IRE- ~!:J.s o chefe 
Jo policia. tem menos t•a.zã.o pa.ra conllccet• a 
le;.:blação da. tJ.woda. du que o Ministt•o. 

O Sn. CASSIAXO no NA:'iCDIE="TO - Per· 
Joe-me V. Ex. Produz tu o o facto. o 
Sr. chefe de policia. bem procedeu manda.odo 
ou ,o.olicita.mlu que ,-icsse a sn:t. presença. o 
.gerente do Banco, do qtia.l proctlrou colher 
inf<>rmaçoes. Peu.so quo o nstra.ngeiro ge· 
rente de um Danco e domiciliado neste paiz, 
e!U, como qualquer cidadão, sujeito á. lcgis· 
lação commum e nã.o póde legiGima.meote 
ne.,aar-se a depor ou dar iotbrmações. 

Uli Sn. DEPUTADO- Ap()Í<~do . 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Contenta.-Illc 
·cs...~ declar~o de V. Ex. 

0 SR. CASSI.-\.NO DO NASCDlENTO-Nir> póde 
~r superior á lei neste pa.iz qualquer indi
VIduo que nelle venha habitar. Isto ~ co
mezinho. 

Assim, pois, o chefe de policia., á vista. da 
.negativa dD gerente do Banco, dove1•ia. fazer 
.que tudo ist<>, e naturalmente c fez, con
stasse do inqnerito. 

MM, si o chefe de poll~ta verifi~a. a neees • 
sid:tde de examinar a conta. C()rrente •lo q'nal
quer P.es~a no Ba~co .. a conducta a adoptar, 
como J:l vtmos, é tnte1ramente diversa. 

O exame no caso é pec.-t'eita.meote C'lbivel, 
pois que 86 trata de umlL investigação cri· 
mínal, mas 6 necessario quo esl.o oxa.oio su· 
jeito-se a todas il.S c:dgencia.s da. lei o passe 
por todos os tra.mi\es regulares tla jus•iça. 

Porbnto, Sr. Prosidonte, ao quo ftcn. redu
zida. a quostão quo no momento nos prc
occupn. ? 

Ho. a. dcsta.car em primeiro lo.iral' o ta.ct.o do) 
gorent l do B<.~onco, chamado á policia. para, 
da.r ~sclat•ecimcotos. 

Como quem quer quo lmlJi~ oste palz 
não podo ser s:uperior á sua lcgisl:lcão, é. 
por isso, obrigado a de pôr sempt·e quo fõt• 
cll ~mado a juizo : caso se recuse, a. lei tem 
meios dn compellil-o a cumpl'ir esta obri
qação. 

Ha do outt•o iad.o a questão do exame a se 
proced.::r •ta•1SCripta. do banco; c, nesta. hypo
those, <t ~olução já foi por mim indicada. 

Jn !go dispeu!S<l. vel estender-me sobt•c o-as
sumpto, ba.sta.ndo a.s ponderações feitas, para 
clal•u.mcnte cvicleno!iar rtuo ncnhumu. razão 
de sor tem o requerimento elo meu digno 
collcga . · 

Nad<~ tGm o Sl'. ;\l inistro da. F:Lwn•la que 
infurm<.tr a respeito, pois ·'l ue nã.o é absoln· 
~mente da. sua compotcncia. t.om;u• conheci· 
tn('Jllto e muito menos intcrvtr na. <~t~itudc 
do gerente tio Banco. Está o caso alfe ;to <Í. 
policia. e á justiç:t, que de certo s;~IJerão agit· 
de conformicla.de com a. lei. 

Não ohudecou, estou dbto convencido, o 
meu illu~tm amigo a. nenhum prurido de 
op posição ao Governo, e sim o.os impulso~ 
muitos nobt·es de um justificado roettndre 
nacion<tl, ante a recusa do gerente do Banco 
inglez ~ prestar escla.reclimontos á. policia.. 

Sendo Msim, c dcpoi:> tlc:lta.s Jigeirn.s ex
plicações, é de esperar que o uobro Daputad.o 
retire o seu requerimento,. ou não se magoe 
ventlo-o l'Cjeita•lo pela. ma.ior~a. da. Ca.ma.r~, 
convencida. de que a!!. accu~a.çoes ao ~r . . M•· 
nist.ro da. Fazenda nao affecti\m o erttel'to o 
:t COl'recqã.o com que dir•ige os negocias a. 
seu cargo. 

Bem comprehenderá o meu ho~rado a.m_igo 
que a a.pprova Ção do seu requortm~nto tm
plícaria, si não uma censura. po~1tiva ao 
digno Ministro da. Fazenda, poio menos a. 
desconfiança. da. noasa. parte, · sobre os eseru· 
pnlos e a altivez em que se iaspira.m os 
seus actos. (Jll1dto bem.) 
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O Sr. F"eli•bello Freire-Peço 
a palavra. 

linhas telegraphicas de Cuyab4. e Cqrumbá. 
tlcmndo adiada. a votação. · 

' · ·O ll•·~ Preldtlent.e-Tcm a pllavt·a 

0 Sr."'Peli.:;bello FreirJ. 

E' ao nuociad& a discussão uoica do projooio
n. 40. de 1904, autorit.ando o Poder Ex
ecutivo a conceder ::.o Dr. Henrique Ladis
l<io d ' Souza. Lopes. lente de Therapeuüca. 
da. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
um anno de licenea com toJdos os vencimen
~s para tratamento de saude. 

·· O llila•, F'elisbello Freire.- Sr. 
·Presidente, quando justifiquei o meu roque
'ríl'nento, sal.ienteí que não ora o eapirito d9 
opposiç.'io politica. que me lova.va. a tal e sim 

. o deeejo iJo lançar um protosto contra um 
·,·, facto que continúo a. cJassiflcar de a.ttGotatlu 

ás nossl.S !eis e de de:lrespoito ás nosias au-

Ninguem podindo a pala.''l'"'Q ê encerrada a 
discussfLO e adiada a. voÚlçâo. 

toridades. · 
Felizmente, Sr. Presidente, o honrado 

leadet· e meu particular amigo, Sr. Cassiano 
do Nascimento, interpretou bem o meu pen· 
sarnento. 

Antes de tudo, Sr. Presidente. viso mais 
protestar contra o facto , para. quo não fique o 
precedente, e amanhã, ern uma. grave ques
tão de E11iado, em quo o governo tP.oha ne
cessidade, como ,já. tefe no tempo da. guerra 
civil, de saber da. vil!a intima. do bancos cs
. trangeiros (o quem r.-.lla. <L v. Ex. póde dar~~ 
.prova. documental do que affirma), homolo
gado o proccdlmeoto do gerente do London 

· Ji!z.rtk, e clles se recusaram, creando ditftcnl
~d'ádes á administra<·ão, de que a qua.lqu01· 
;rli.Ouka. causa. 
•fl'" Esse foi o pensamento dominante do mou 

J•equorimento; c como elle foi bem intcrpt·o· 
tado pelo nobre leader da Ca.mara dos Depu
tados requeiro a V. Ex. quo consulte á ca.. 
mara·si coocode a suu. retirada. (.i'lfuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. P.1.•esidente- Si ninguem 
mais pede a palavra. sobre o rcquel'imento, 
encerro a. discussã.o. (Pausa.) 

Está encerrada a. discussão. 
Fica adiada a votação por falta tlc nu

mero, pois aM agora a lista da porta accusa 
a pre~coça. .de 105 Srs. Dêputa.dos, apenas. 

ORDEM DO DIA 

O 8r. P.1.•esident.e- Não havendo 
numero para se proceder ás vota.çõos das 
matarias consbntes da o1'dam do dia,- p.~s· 
aa-se á. m:l.tCl'ia. em discussão. 

- O 8r. Pre8ldente:-Lembro aos 
Srs. Deput&dos que declarei no principio 
da ses~ão estarem errados os i\Vulsos disb'i
buidos, dc..s quaos constam os pt'Ojeetos 135, 
de 1902. o 143, de wo:l. que fazem parte da. 
ort1om do dia do Senado. 

O Diario do Ctmgre.uo de ltontem publica a 
ordem do dia tal qual (oi anounciada pela 
Mesa da Camara na sessão do ante-hontem. 
isio é, em ve?. dos dous projectos acima refe
riios, consigna os de numer~ 41 e 2ü, :unbos 
de 1904 • 

E' annunciada a diseussio uolc·l do pl'Ojecto 
n. 41, de 1904, aatoriza.ndo o Poder Exccu\i
vo a prorogar pm· seis mezes, sem venci
mentos, a licença em cujo gozo se acha., para 
tt•ata.mento de saude, o Dr. Oscar Vianna, 
procurador da Rcpul.Jlica na. secção da Bahia.· 

Ninguom pedindo a palavra é encerrada. a 
disettSSão o adiada a vo\ação. 

E' annuocia:Ja. a 3a discussão do projecto n. 
26, de 1904. redacção para tct·ccira. discussão 
do p1•ojecto n. 2ü3, de l!l03, reforma~do o 
prucoS~Jo das fa.Ueocias. 

Voem à Me5a., são lidas, apoiadas e poStas 
conjunctamcnte em discussão, as seguintes 

E~IENDAS 

Ao pl·ojccto n. 20, de 1904 

Art. 156. n. 8. Depois da. pal11vra lei· 
loeiro - accrescente-se de sua exclusitHJ 
ind?caçtto. . 

·Art. 180, § 2°. Em vei do por irltm·me· 
dio de lcilodro commi ssionado pt:los syndicos 
diga-se po1· inte1·medío de leiloeit'o da 
exclusit~a indít'açiío dos syndicos . 

Art. ·311, n. n. Em vez de os crcdm•es 
de lettras e 9uaesque1' títulos parZiculares de 
obrigaçtio d1ga-sa . os credo1·es àe titt~los 
particulares de obrigaçtio, 

AcC!resceote-se onde convier: 

Em seguida é sem debate encerrado om 2a 
discussão o artigo unico do pro.lecto n. 34, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a. 
abrir ao Mtoistorio da Guerra. o credito espe
cial de 5:181$ para occor.ror ao pagamento 
aos in::~pectores da Repa1•ti~ão Geral dos Te
legrá.phgs Antonio José da. Silva nosa e ca.. 
semi.rtf Jos~ da Silva. Rosa. das diarias que 

· deix~rain de receber durante o tompo que 
serviram. 'na. commi.Ssão constructora das 

«A commissão dos syndicos e dos adminis· 
tradores . do curador c da. commissã.o fiscal, 
assim como ·as custas e despcz<Ut geraes da 
massa. sommadas, em hypotbes~ alguma. 
poderã.o exceder de 20 "/o do . tot il Uqnido 
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qlltl se houver de distribuir entre M credo
res· o que exceder des:n importa.ncia será 
deseootado proporciona.Imonte do q ua ti ver 
de ser distribuido enu-e aquelles e os domais 
Cuoecionarios do juizo. 

sala. dal sessoetl, 13 de junho de 1904.
Urbo.iiO Sanros.» 

Onde convier: 
.:Art. Nas lirtnid~õcs f~rçadas é apt~li

ca.vel o dispositivo do art. 339.,. 
-Accrescon~se ao paragrapho unico do 

art. 339, in {itlB: 
co não serão devidas nos processos pende!l

tos om 1crmos de julgamento de prestação 
do contas flnaes. 

Sa.Ja das sessões, 13 de junlio de 1904.
Joaquim Pire~. • 

Compa!ecem mais os Srs. Ent'las Martins. 
Ra.ymundo Nery, Hosannah de UJiveira, 
Uogerio de Miranda. Christino Cruz, Hn~er
ril Fontenelle, Virgílio Brigído, Thomaz Ca.
va.lll3nti, João Lopes, Eloy de Souza., Wal
frido Leal, Abdon Milanez, Alfonso costa, 
Cel&D de Souza, Pereira. de Lyra., João 
Vieira, Eemaraldioo Da.ndeira., Moreira Al
ves, Pedro Pernambuco, Domingos Guima
rães, Ca8tro Rebello, Garcia. Pires, Vergoe 
de Abreu, AugÍJSID de Freitas, Heredia de 
Sá. Corrêa. Duira.,Bulhões Marcial, Sá Freire. 

Moreira. da. Silva., Jesuíno Carloso, Domfn
gues de Casu o, Valois de castro. Costa Ju· · 
nior, Arnolpho Azevedo, Fernando Prestés, .·. 
Eloy Chaves, Paulino carlos. Ca.ndido Ro~ 
driguos, Azevedo Marques, Abdon Batl1ista,'o 
Angelo Pinheiro. 

E som causa. 011 St·s. Sá Poi1oto, Poula. e~ 
Silva. Teixeira. de Sá, Mltlaquias Gonça.lvos, 
t~stacio Goimbl'a., E pidio do Figucit·edo, Ar· 
thur Orl<Lndo. Euzcbw de Andrade. Arroxel
la.s Galvão, Pinto Dantas, Rod1•igues Lim~•~· 
Rodrigues Saldanha., . Moreir;L Gomes, JosG 
Mooja.rdim, Ga.tdino Loreto. Nd;un de Vas
concellos, Osc<tr liodoy, Amorico de Albu
querque, Erico Coelho, Pcrt~ir:~ Lima. Hon· 
rique Borges, C•~rneiro de Rezende, Adalbet•to 
Ferraz, Bornardes de Faria, Camillo Soat~es 
Filho, Calogeras, Sabino 13a.rrozo, Gale.i.o 
Ca.rva.Jha.l, Bernardo de Campos, Amaral 
Cesar, Francisco Malta, Victorino Mo[)teiro c 
Alfredo Va.rela.. 

O Sr. Pre•ldente..,... Ha.vcndo nu· 
merv legal vae-so proceder á, rotação das 
mawrias encerradas e constantes da. ordem 
do dia.. 

Concluida a vota.Qão dal>ei a. pa.Ia.v.ra ao 
Sr. Dcput!J.do Mello Mattos. 

E' annuncíada. a votação do requerimento 
do ~r. Felisbello Freire. apresentado na 
sessão de hoje, na hora do expediente. 

Cruvello Cavalcanti, Viriate> Mascarenhat~, o Sr. Feliliibello Freh•o (pela 
José Bon~facio, _9astão. da. Cunha, Fr~ncisco orclem) }Jede ~L retirada. do sou rcquerímentJ. 
Ber!la.rdillO, Joao Lu_1z Alves, A~tonto ?a- Consultada· a. cama.I•a., 1i concedida. a. reti· 
e&l'las, Carvalho Br1tto, Ole~ar10 Mac1el, rada. peclida. 
Padua Rezende, José Lobo, Lmte de Souza., I , . d· . - d t -
Alvaro de carvalho, Rodolpho Miranda, E a~nuncu~o a. a contwuaçao a. _vo açao 
Bernardo Antonio, Aqujno Ríbeiro, Bene- do p~oJecto _n. 184 A, de 1903, orga.tl!Za.n~~ O 
dicto de Souza, Lindolpho Serra. candido cred1to a~rt~ola, com parecer o subs~itu.•!o 
de Abreu, Carlos Cavalcanti. Eliseu Gui- da. Comrmssao ~o Ot•çamento (2• d1scus~ao 
lberme, !-lai·bosa Lima, Domingos Mascare. do art. 4• e seguwtes). 
nhas, Diogo Fortuna., Campos Ca1•tier e Ho· Em seguida são successivamentc postns a 
mcm do Carvalho. votos e approvados em 2• discussão os ~e· 

Deixam de comparecer com causa parti· guíntes artigos do substitutivo da. Commts
cipada. os Srs. Julio de Mello. Thomaz são de Orçamento ao 
Accioly. Eugenio Tourinho, Passos Miranda, 
Carlos Novaes, ArthuJ.> Lemos, Antonio Bas
tos, Guedelha Mourão, Raymundo Arthur. 
Anisio de Abreu, João Gayoso, Francisco Sá; 
Pereira Reis, Trindade, José Ma.rcollino, 
Cornelio da Fonseca, Joviniano de carvalho, 
~eovegilda Filguoil'as, Bulcão Vianna, Tolen· 
tmo dus Santos, Eduardo Ramos, Fidelis 
Alves, João Baptista, Belisarlo de Souza, 
B~zamat, Francisco VeJga., Bernardo Mon
teuo, João Luiz, Ribeiro J~nqueira, As
t.olpho Dutra, Penido Filho, Carlos ·Peixoto 
Filbo, David Campista, Bucino de Paiva, 
LeoJlel Filho, Henrique Sa.lles, CD.rlos Ottoni, 
Nozuoira, Olyntho Ribeiro, Rodoipho Paixão, 

PROJECTO 

N, 184 A - de 1903 · 

Art. 4. o A's lettras hypothecaria.s, ~IJ!\t
tidas pelo banco central, cDncederá. a,l]'mão 
ga.ran tia de juros de 5 • 1 o. A ga.rant,m. terá. 
por limite o quintuplo do capital soci_a.l •. 

Art. 5." A emissão das lettras bypJthc· 
ca1·ias, pelo banco central, será. feita por 
Séries autorizadas pelo Ministro da. Fazenda, 
e representarão sempra valor em papel, não 
sendp perm1ttida a emissão ouro. · 

Art. 6.-o o ·valor das lettras a que sere
fere o artigo antecedente, a. épo~:a do paga.-
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men·to dos juros o do sr>t'tBio annual serão 
fi:~ados em l'egtila.mento que o Govorno ex-
pedfrá. · · 

:;Art.· 7. o O banco central negociará na 
l3olsa ·a.s suas lettr<1.s de modo a evitar-lhe'~ a. 
deprêciaçã.o 

Art. ~.o Ao re~gatc das lettra~ h~·pothe
~a.ri'as, por via do sol'teío anouu.l, ~el'rio dt~s
tinadas as quotas rocelJidas dos bancos esta.
duaes em paaa.monto das lettl'as sot·teadas. 

, . Art. 9,0 lslettrus hypothemu·ias, emitti· 
das pelo banco central, gosa.rão dos t'asores, 
garantias e pl'ivilegios concedidos :pela legis-
lação hypJthecaria. . _ 

A1't. 10. O banco contrai gosará de 1sem;.a.o 
de irnp.Jstos sobr>e os sous divid1•ndos. 

Art. 11. Verificada a impont.ualidade do 
banco contt•al no serviço de juros da.s lettra.s, 
o Gnvm•no ocaor>rer•á. ao rcs:peetivo paga.men. 
to, promovendo a liquidar;ão amigavol ou 
judicial do instituto e assumindo a. responsa
biJicladu da~ lettms hyp()~hecarias om cir
culação. 

Art. 12. E' o Gover·llo autorizado a reco
lhot• em conta corrente ao banco central ato 
a somma. de vinte mil conto.,; do st~ldo da.s 

.; caixn.s cconomicas-para ~~uxiliar as opera.
\' çõt•~ do credíto agrícola, vencendo o juro 

de 2 °/ 0 • 

1\.rt. 13. O banco ser<l. a,dministrado por 
dou.~ diroctores, oloitos pelo~ a.cc.onistas,,sob 
a wo-;idonch~ de um delegado do Governo, 
que, além do voto doJibomt.i v o, terá voto 
;;usp~>nsivo com recurso para o Minis~ro da. 
J.'a.z ..:o a. 

Os demais deta.lhcfl da administração ~arão 
e~tahclocidos pe lo Govcmo no regulamento 
CJ uc ..:xpodir para execução dosta lei. 

CAPrTGLO If 

DAS COOI'ERA':1YAS AGR[COT,AS 

Art. 14. As socieda Jos coopertüi v as, quo 
podorão sor anonymns, em nome collcctivo 
ou em commandita., são regidas pelas leis 
qu<' regulam cada umu. d.ostas fórmas do 
sodr>Óu.rie, com as modificações (::>t;Ltuidas na 
pPe~rmtc !oi. 

Al't . 15. São caracteristioos da!!. sociedades 
coopu!'ativas. 

o.) a. varüthi!idade do cmpitaJ social. ; 
' b) a não limitacão do nurne11o tle socios: 

c) a ince::;síbilidada das acções, q.uota~ ou 
partPs, .a terceiros estra.nhvs á sociedade. 

Al't. 16. As .soDiodades eoopnl'ativas do
Yem f·•Zer P.re.oeder a .SUl\ .fh•ma, OU dtscri
:mlnaçã() social das.pa.)avra.s «Sociedade coo
:P ra. :.Jva. de responsabilidade limitada ou 
ilJimítada» cou!Orme esta fo:r, em todos os 
sous acto.s. · 

Os administr~~dores, .socioso 01;1 não. sómente 
serão responsaveis nos limites do ma.ndnto 
que receberem. 

A respon~abilidade dos socios ser~i. soJida
l'ia. ou dividida., Indefinida ou até â concur
rcncia de certo va.lo1•, conforme det.ermi• . 
na.rom os estatutos. 

l?aragt·a.pho unico. Os q1 ie tomarem p<lrte · 
em um acto ou operação sod~l. em que se 
tJr.culte a clecla.l.~do)1o de que 'í socied:Lde é 
cuopera.tíva., poderão s·:S:r üec!ara.dos pessm~l
meote responsJ.vois palas compromissos eon· 
tmhidos pela. SJciodade. 

Al't. 17. As sociedades cooperativas se 
podem constituir por escriptlil"ct publica ou 
pt>r deliberação da tLssemb1~a. ger<~.l dos. 
::;ocios. 

Art. 18. O ucto constitutivo da~ sociedades 
devot':l. conter, sob :pena. de nullidade: 

1 o, a denominacão, fórma e s~de da. . so.
ciedn.de; 

2G, o seu objecto; 
3•. a c.J.esignação precisa dos soei os, cujo, 

numero não será inferior a sete; . 
4°. a rosponsabilida'de assumida. pelos 

f)ocios; 
5•, como e po1• quem os negocias flOChít:la 

serão administrados e fisc~lizados; 
6•, o mínimo do capital social e a. fórma. 

por que este 6 ou será. ult9riormente·consti· 
tuído, sendo permittído estipular que o ·Pa· 
gamento seja. feito PDl' quotas sema,naes, 
mcnsa.es otr a.nnua.os, o onda, socio entre C()ill 
uma joia. destinada a. constituir o fundo· do 
reserva; 

-;·, o modo de admissão, demissRo B ex
clu~ã.o dos socios e a '3 condições de l'etirada 
drts entradas ou partos; . 

8°, os ca8os de dissolução e· formas de 
liguidação; 

9'', o modo ~e constituição do tuudo de 
reserva e o seu destino nas liq_utdaÇões, 
depois de satisfeitos os compromissos soeiaes; 

10, a dut•açã.o da sociedade, que não ex.ee
derá. de 30 annos; 

ll • o:J dil•eitos dos socios, o modo de aon· 
vocação da. a.ssembléa geral, a. m~iori.a re
querida para. a. valida.de das deliberações, e o 
modo de votaçã.o; 

12, a. ropartição dos lucro.s e perdas; 
Art; W. Havendo omiasão no acto·coustj 

tuttvo, pravalecem as seguintes . disposi· 
ções: 

. 1"·, a sociedade dura. lO annos ;· 
2~, os !ucros e· perdas• se1'io divididos an 

nualmantB, metade· por partes iguaos en.tr< 
os aocies. e me~ade proparciona.llll.ente· t 
quota. de aado; um, deduzidos· lO ufo . l t.D.ta. 
para. o fundo ~e reserva; ; 

3'';, cada socto só. terá: um voto, qualque1 
que· ~ja· o numero das: auções e· nãó· poder.t 

' ' I . 
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representar, por procura.Çtio, mais de um Quando este recusar .a.vm•bar a demissão. 
sacio; o socio recorrerá. á notificação judicial, livro·. 

4a, os soeios são todos soHdarios. de sello. . .. :. ~ i.: 
At•t. 20. As sociedades cooper·atívas. qua.es- § 3.0 A exclusão, do socio, que só porler~i:":' 

quer . 11 ~e.iat'!l u. sua m~tureza. c fót·m~, ~ô sei' declat·a.da. na fot'IWL dos estatutos selllt· :1 
poderão funccwnar, validamente. depois de feita por termo cscripto pelo gerente'; quo •: 
precnchci'e~n as forma.li~ades seguintes: relata.t·ii. todas ao:-:. cü·cumstttncias do facto, o . 

P·. depa~ttar, em duphc.-1,t!l., n<t Juot:.t Com transcrever(~ no li no do registro o t•emet- 'i 
marcial. onde hoU\"CL', no re~istr·o das hypo- terá, sem demora, cópia registrada. pelo 
thecas da. circumscripção da, ~éde da. soei e- Correio ao cxc!uido. · 
dade, exemplares J~s estatuto:l e Jist.as Art. 2:L O sacio rlemissionario ou ex- . 
nomina.Livas dos soctos, do q ne Sflr<i dado c! ui lo, e, nm ca.!'.o de morte, fallencia. ou in· 
recibo, incu;nbindo ao official do registro tcr,!icção do sacio. os herdeiros, credores ou 
remcttcr. por intel'lnedio do .Juizo Commer- cmadorcs não poderão l'rquercr a liquidação 
cial, cópial:l á Junta Commcrcial na capital socia.l. 
uo Estado; Pamgt·apbo unico, Tecm direito; 

. 2", renovar, semestralmcnto, na época a) o socio domissiona.rio ou excluülo. a rc· 
marcada. pelos e:ltatutos, o deposito da. lista. tirar- sem prejuizo da responsahiHdado quo 
dos socios e as alterações que houverem -lhe competir, conFormo o ultimo b 1lanco tio 
sotfl'icto os estatutos; anno da. demissão ou exclusão e a sua conta, 

3", rcmetter igualmente, para o mesmo corrente, não so computando no cap,tal o 
fim de que tt•ata. o n. I, cópia da acta de fnnuo uc reserva, a que só tom direito. ox
installação da sociedade, dovondo esta. ue- clusivo e :tbsoluto, a. sociedade, qualquer que 
c!a.I'II.J' o valor total das quotas su ilscri ptas, seja •~ sua pmcodoncia. - lucros ou rloua
a existencia, om r.a.ixn. das import.aneias t•e- ti ms ; 
colhidas pol' conta dell<Ul e as.;;ign:tda. tão b) os herdeiros, a rocebm• a p:u•te e ~~ 
sómunte pela administ.t•açao eleita ou osco- conf;f1 corrento, na fm•ma da lett.m a , po
lhida, unica rP-sponsa.veL })elas alfirmaçür?S do dondo ficat• Sllbt·Jgado~ nos diroHos suciaes. 
sou ~onGcúdo e sujeita a penas, no caso de io bllecido si, do accordo com os estatutos, 
fl·audc, u~;: 200$ a ~;üOO$, impostas pelo juiz eutrurem pura. a. socieda.tlo ; 
commcrcial ; c) os credores pessoa.es do sacio falli'i f) , a 

'1". publicar, no jornal otficial, o acto con- receber os juros e os lum·os que coubm·ern 
stituíi vo e m; mouiflca.ções que nelle se opo · ao dovetlor o a. sua. parte, sómente depois da 
rarom. dis:;olução da sooiedu.de; · 

A1·t. 2!. Toda. a. socieda.de cooperativa d) os curadoras dos socios intordictos, ~t 
ter<L em sua séde, sol> a guarda. da adminis- optar pela. reGirada. ou pela continu ~çã.o 
tração, um livro, sompre patente, no qual dos seus curatellados na. sociedade. nas con
l'ürà l:wçado, além do acto con~títt~tivo ela, dições das lcttras a c c. 
sociedade, o seguinte. Art. 24. O sooio demissiono.rio ou excluído 

1", o nome, cognomc, profissão e domicilio fica pessoalmente rospousn.vel, nos limitos 
dos socio$; das condições com que foi admittido o Jn-

20, a data. de suu. admissão, demissão ou ra.nte cíncn anno~, a se conti.l.rcm da li:~ü da. · 
cxclu~ão ; dcmis::;(io ou oxclusfio, por todos ob compro-

3u. acvnta. correp.teuas qua.ntia.s entregues missos contra.hiuos <.Lutes do fim do a.ono em 
ou l'etiradas por cada um. que se realizou a. demissão ou exclusão. 

Este livro será aberto, encenado, nume- Art. 25 .. O vàlot· nominal de cada a.cQão · 
rado e ruurica.do. palas juntas comruet·ciaes, ou quota, que serã norninatiV'i.l., não pudBrá. 
unde as houver, ou pelo juiz commercial nos exceder de 100$ e ningucm subscl'cYct'tt 
outros loga.res. accõos ou quotas qtte excedam ue cinco 

Art. 22. Os socios receberão títulos nomi- oontos. 
na ti vos contendo, além do contracto social, As aocõos ou titulas sãointranstlilriv.eis, 
as declarações relativas a cada um, ass1gna- salvn autol'ização da administração ou. da· 
dos por ellcs e pelos representantes U.a socie- asaombléa. ger.al, conforma prcscreverum os· 
dadc. estatutos, e sómente depois de completa-

§ l,o A a.dmi&Sã.o d,o socio verifica-se D10- mente·pagas, 
diantu sua us~ignatura. no livro, precedida. da Art·. 25. Cada. anno, na época fixada. pelos.· 
data., dcante do nome. estatutos, a administração leva.nta.r& uu! b~· 

§. 2." .A demissão do soei o se faz por a ver- 1o.nço, que será publicado, contendo~ JUdJ· 
ua~ento lançado no respectivo titulo nomi· cação do todos os· valoJ.leg.moveis . e, 1mmo- . 
natiVo e no livro, á. margem do nume1 assi~ ·veis,,de todas as diTidas-acti~ o pa.sivas-. 
gnado pelo demissionario e pelo 1'ep1•esen .. 'da.osooiedade, 010 resumo: da-·todo'.l .os CODl" 
tt\nte da~oeiedade. promiesosusumidos. 



272 ANNAES DA CA~IARA 

Al't. 27. As sociedaf).Gs cooperati,vas de' Em seguida é posto a vOtos e approvado 
credito agricQla, organizadas, quer sob ares-. em discussão uniêae enviado á· Çlominit;>ão 
ponsabilídade., dos as~ociados; ljmitao.as ás de Redacção, o seguinte 
suas a.cções .. OJ.l quotas, .quer sob a sua. respon: 
sabilidade pessoal solidaria, Hmitada ,ou illi
mit:l.da, terão exclusivamente ]10r objectq fa
cilitctr e garantir. as operações realizadas 
individualmente por cada socio ou pelas co
oper.ttivas isoladas ou federadas em uniões. 

Art. 28. As socie~lades cooperativas; orga
nizadas de accoedo com esta .lei, podem unir
se ou f,~derar-se com o fim de admittirem 
'reciprocamente os socios de uma ou outra. 
que mudarem de resideucia, 011 organizar 
em flommum os seus serviços. · · ·· · 
· · Não podem, · po!•ém, abdicar ·da propria 
-autonomia e devem reservar-se a faculdade 
de se retirarem da federação mediante aviso 
prévio de t're'S mezes, e, para este caso, deve 
ficar estabelecido o modo de liquidação dos 
interesses e responsabilid:tdes commims. 
' As federações assim constituídas gosarão 
de vantagens iguaes ás das cooperativas, 
desd11 que se conformem com disposições da 
'presente lei. · · · 

Art. 29. E' permittido ás cooperativas de 
que tr·ata a presente Iei: 

1°, empresta1• sobre hypotheca de immo
veis, penhor agrícola e warrants, estabele
·Cendo para este fim armazens geraes, na 
fôrma das. leis em vigor. 

O penhor agrícola :poderá ser feito por es
.cripto pardcular, sendo necessaria a inscri
pção no registro do termo ou comarca para 
-valer contra terceiros. 

2°, emittir bilhetes de mercadorias nos 
termos tie legislação em vigor. 

3•, receber em deposito dinheiro a juros, 
não só fios socios, como de pessoas estranhas 
. á sociedade. 

E' considerado prejudicado o projecto dos 
Srs. Henrique Borges e outros. 

E' o substitutivo assim approvado enviado 
.a Commissão respectiv:::. para redigil-o para 
a 3a dis,mssão. 

' ' 
E' annunciada a votação do projecto 

.n. 14 A, de· 1904, com parecer :sobre a 
emenda apresentada na discussão unica do 
projrcto n. 14, deste anuo, que autoriza o 

. Governo. a ,conceder um anuo de licença, 
com todos os vencimentos, :;to desembar
.gador Antonio Joaquim Rodrigue~ (discussão 
unica.) 

PROJECTO 

N. 14 A- 1904 

Art. l. o Fica o Governo autorizado a con
ceder um anno. de licença, com tojos os ven
cimentos, ao desemb:trgaior Antonio Joa
quim Rodrigues, abrindo par.~ esse fim os 
necessarios creJitos. 

Art. 2. o R~voga.m-se as dispo >ições em 
contrario. 

E' igualmente posta a votos'e approvada a 
seguinte emenda: do Sr. Cruvello Caval
canti·: 

« Accrescente-se :- ê seis mezes, nas mes
mas condições, à o Dr. Alberto de Seixas Mar
tins Torres, Ministro do Suprenio Tribumtl 
Federal, aeomeçar de 13 de abril. 

O Sr. Presidente·....::. A emenda 
vae S!;lr destacada para constituir projecto 
em · separado como já declarei, ex-vi do 
art. 132 do Regimento. . 

E' posto a votos .e . appro:vado em 2"· clis
cussão, o seguinte artigo uniCo do 

PRO,JECTO 

N. 27-:-1.904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uiüco. Fica o Poder l~xecutivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito ext:aordinario de 84:655$l70, em 
execução de sentença passada em julgado em 
favor de .losé Ferreira. dos Santos; revogadas 
as disposições em contrario . 

Si a Camara assim rasolver, os C1'editos au
torizados nesta sessão serão os seguintes : 

Dous creditas extraordimi.rios, 143:641$809 

E' posto a votos e approvado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção, 
9 seguinte · 

PRO.JECTO 

N. 28-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica. o Poder Executivo autori

zado a conceder ao Dr.- Manoel Ignacio Car
O sr. Presidente_ A este pro. valho de Mendonça, ,juiz seccional .do ·Pa· 

jecto foi o:!ferecid:;t uma emenda qne, sendo raná, licença pelo prazo de oito mezes, com 
approvada, será destacada para constituir ordenado. ' · 
projecto em separado, de accor.do co~ o Art. ·2.• Revogam-se a.s disposições em 
art. 132 do Regimento. . contrario. 
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SESSÃO E)f 13 UE .ll::'\110 IJI~ 100-i 
· 'i-- · 

O Sr. Aleuear Guirnu.rlie•l E' annundadll a Y•)hÇ'ãl) do p1•ujecto n. 156• 
(j):.>la ordem)- Acha.ntlo-~e sobro a m~sa a. tie 189!), eonccdGn,lo a Lourenço da. SiJ;•a o -
·-reda.cciio final do p•·ojccto que ae~~bJ. do sct· Oliveira., ou á. t•mpt•cza. que \Jl'gani~r •. Q 
vo,ado, rcquci1·o a. V. Ex. !:>e ilignc consul· direito t..lo construir em uma d<tS illt~.;~ · 

,tat• a Cast so concodc d1spcnsa de improsslio littoral cle!ta. cidadt1 um it•apkh~ destiQâdh.a 
da rodacção para se•• imm<!tlbtamente ,·o- !'('Ccllet·, durante 30 armos, i!;!!.unma.\·eis; ~.X· 
-ta.<lo. plo~ivos u cm·t·o~i,.·us. nos tet·mo8 da proposta " 

Consultado. :~ rnm:~I'U, é conced:d<t :t. d is- (1 no apre~entou 1<2 '. tL•cu~sãu). · ...; 
pens~ pedida. 
~m seguida. <\ sem dcba.t.:, approratla a. 

.~t'guinte 

N. 28 A-19()4 

.!ledcu;çüo fina& do JlY(Ijtcto ??, 28. deste 
ta~no, g11e autol'iza o PJ•esidentc clt~ Re
p:tlitica a conceder tw Dr . .llanael Jgnaciu 
Cun>allto de Mcndon ra, j~ti~ seccional do 
Pw·ana, Uccnra pelo p1·a~o de oito ;;1e.:;cs, 
CO/Íl ordCnl1.dO 

O Congresso National l'ílSJivo : 
Art. 1. o Fica. o P•·esid,!tlte da Ilcpul•lica 

-autorizado a, CClncedor ao Dr. Mano<' llguacio 
·Carvalho de Mendonça, juiz secclona.l do 
.. Paraná, licença peJo prazo de oito mezes. 
com ordenado. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
. contrario. 

Sala. da.s Commissões, 13 de junho de 1904. 
- Dominoos Guimm·ães.- Walji·edo Leal. 

E' o projecto «m':iado no Senado. 
Posto a votos, é approvado em 2"' discussão 

·o seguinte artigo uDieo do projeato n. ~9, de 
.1004: 

O Congresso Nacional rosvl \'O • 

Al'tigo unico. Fica o Podor Exocutivo au· 
torizado a n.brir ao Ministerio da Fazenda o 
·cretlito cxtra.ordina.rio de 0:020:f;,cm execução 
da.llcntença. passada em julgarlo em fa.vor de 
Eduardo Martins & Comp.; r.:woga.das as dis
posições em contt•tu·io. 

Si a Cama.ru. a.~·sim resolvei', os creditos 
. autot•izn.!.loe nest:L sesHão !let•ã.o os seguinles: 

Tres credites cx.traordina.rios l49:661$tl09. 
~· po;;to a. ' 'otos, a.pprovado em 3'' dís

, cussão c ouvindo á Commissã.o de Rcdacção o 
seguinte projeeto n. 22, tio 1 go,t : 

O Congresso Nacional resolYe : 
Artigo unieo . Fica o Pouet• Executivo au~ 

··toriza.do a ab1•ir ao Ministm•io da Justiça e 
Negocies Intorioros o credito extraordinario 

·do 5S:886:fj639, em execução· de sentença pas
sada em julgado em favor do major d.a. bri
gada. policial Luiz da Costa Azevedo; revo-

. ·.gada.s as disposições em contrario. 
Vo), H 

O Si•. J'>resl(lente- .\ ·~sü: prc· 
jecto !'oram apr<~s· ·n t.<\ llos dvns r•l·LUet imon· 
to~. um do Sr. r>;,ula Ham<:s que é o se• 
guio te : 

•< Ruqneii'O rpto ~oh!'r o p: · oj ~cto n. !06, tlo 
189\), !':Ub-ltittttiro e enwmla!-1 il dle 1l.P\'r;sen
tallos. s••j \ Otl\·ida :t Coromis•i:i.o de Orça.· 
mcnto. » 

Em Eeguida. é posto r~ votos •.' approvado o 
rcfet·ido r cr1uuriuu:nto do Sr . P<v.•la Ramos. 

o S•• . l~r('!i"Íd('nle- O outro rc
IJUCrimcntl) do Sr. P.t•icio Filho é o se· 
guintu : 

« Requcil•o que o pt·ojecto 11. 155, de 189~, 
\';i a Commissão de Cou~titulção, Legislação 
e Justit;a, pat•a omittir pit·eeer sobre o mos
mo e sobre a conYeníencia de ~Vl' o SC'rvi~o 
explorado pelo E::;tado. ., · 

Posto a votos, é tambem appt•ovado o l'J
ferido rtJquerimeoto tlo Sr. Hricio Filho. 

O Sr. Pre8iclente - O projecto 
vac ,_:er onvln.do ao (•~tndo das du:1s referidas 
Com missões. 

O 1St•. OliYeit•a Figueiredo 
(Jlda o;·denl) roqncr· que se çonsulto á. Ca.· 
ma1•a sa concede dispensa de impt•essilo da. 
rodact:ão final do projeeto n. H, de 1904, 
pal'i.l. ~OI' votada immedh\tameo t.~ . 

Con:mltada a Camam. 6 concelliua 9. dis
pcnst~ pc.lida.. 

Em :;cunid:l. é som tl.~b!l tr. appt•o·.-a.da. a ~c
gniote ~ 

· tl.ED.\CÇ.\ 0 

:>;. I 4 il - 1004 

Rccltecç<TO fiilat do prr.jl!cto n. J.J, r!tJstc 0;m,J, 
qzw aulol'i.::a o P1·c•.>:'dciliC rlt'- Itcpuõltca a 
concetle1· mn anno rh' lictmça, L'Om· todos I)S 
ve11cimcHtos, ao d!!se>;;!Jrwgaclor .{;!!onio Jo,·:-. 
IJI!·.'m RodJ•irwes 

O Coogrr.a.~o ~acionalresolvo : 
Art. 1 .·• Fica o Presidente rla RepuiJlié<t 

n.utorizado a conceder um aono de licenca., 
com todos os vencimentos, ao desemuar • 

3~ 
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gador Antonio Joaquim Rodt•igues, abrjndo 1 • c} de 3: 1~2$347, ouro, á..d? pensões a ar-
para c.~se flm os nec~~arlos crcditos. j t13ta.~ prom1n.dos na. Expos1çao Geral ; . 
· Art. ~.o Revogam-~o as <lispvsiçõcs mo d) de 5:2~16$ A ~c exames de prepam.tor10s 

.. contrario. no Gymnl\sio Na01onal; . . . 
Sala das Commissõcs, l:J de junl1o de WOl. 

..:.__ Dom::1g1i$ G-t~i;;wt·ire.o . - \l'd(redo I.eo.l. 

E' o p:;•ojecto enviado ao Senado. 
E' n.nnnnciada a yota~·ão do pt•ojccto 

o. 33~. de wo:t reform;todo o Regi
mento lnítnno dn. C •mara do > DeputallJs 

~· {2a :Hscussão). 

c) de 24_5:335$ :1. da ABsistencla -a Alto-
modos. · ·· 

E' igualmonte posta a vo~os e a.p~rovada a. 
seguinte emenda do Sr. Esmorald1no Ban
deil'a as 1ettras ú e c do projecto. 

«.\o ort.l "-lcttra. v-Em vez de 200:0C0$-
2 :000$000. 

Ao mesmo art. lettl'a. c- Em vez de · 
270:000$--270$000.~ 

o Sl· . EsJDeraldin~ Ban- São succP~sivamonte rostos a votos e ap
deira. (]lela ordem)-Sr. Prct'Jdento, rG·· -pro~a.dos os seguintes a.rtigos do referido pro
queira n \ '. Ex. q uc ~e digne do consultai' a jccto : . 
Ca.mara si concct!c prcferoncia para a vo· Art. 2.o E' igualmente autorizado · o Go
tação dos projectos immc!liat.os ao quo verno a utilizar a verb~ de 600$ consignada. 
V. Ex. 1\cabn: de annunciar, quo são rafe. no orc;;;~mento vigente do Ministcrio da Ju:;
rentcs a cre~1tos urgentes de que o. Go- tiça, sob a rubrica-Externato do .Gy~nasw 
verno neco~s1ta. Hetlro-mo ao~ proJcctos Nacional-e que ficou sem apphcaçao na. 
ns. 31 e 32. respectiva tabella oxplicativa , uo paga-

mento do aluguel da ca~a do respectivo di
rector. ·o f§r. Neiva (paln o;·dcii!)-Sr. P1·esi

dente, faco hlentlco rof!ucrimcnto quanto uo 
projecto n. 33. 

Em seguida é rosto a. Yotos e approva.do o 
requerimento do prcl'ercncia do Sr . E~mo
ra.ld in o Ba.ndoiru.. 

Art. 3.0 RP.vogam·se t~s disposições em. 
coni1•ar.io. 

E' o p1•ojecto assim. eme~dado, ~pprova(lo 
em 2"' discussã.o c ennado a Commtssao para. 
redigil·o do accordo com o vencido. 

E' igualmente a.ppruvado o requerimento· São successi-v<tmooto postos a -rotos o ap-
uo Sr. Neiva. pl'Ovados em 2• rliscussão os seguintes arti-

g· annunciada a votação do prQjecto n. 31, gos do 
de 1904, rrutorizunllo o Governo a abr·ir pelo 
Ministc!'io do. Justiça. e Negocies Interiores 
os credi tos snpplementarcs: de 00:000$, á 
verba da. Faculdade íle Direito do S. Paulo; de 
2:000$, <t da E~co lo. Nacional dn Hcllae Al'tcs; 
de 270:j;OOO, á. da Policia do Distt•icto FctlOI\11; 
de I :5f35$18G, om•o , á. de pensões :., almnnos 
na. Europa; de 3: 16:!!$-347, ouro, li. de pensões 
a artistils premiados na Exposiçrio GJral; de 
5:.206$000, á do exames do preparatorios no· 
Gymnasio Xacíonal; do 245 ::335$, a de Assis
tcn1ia a Alienados, c dando ont1·a.~ priJ vi
dencias (2" discussão); · 

Em ~-;eguilla é po~to a~ votos c approntdo 
em 2n di~cus~üo o soguinu: at·t. 1" do 

l'P..O.JECTO 

N. 31-100:1 

O Congresso Nacional ~:csolvc: 

. Art. 1. o Fica o G~·eruo n.u torizauo a 
ab1•il•. pelo Ministcrio d,n Justiça e Negocias 
Interio1·es os SC'guintcs credit0s supple
mentares: 

a) de 90:COO.S á yerba da. Faculdade de 
·Direito de S. Paulo ; · 

. t·) de 1:585$186, ouro, <i rio pensõc!': a. alu
mnos na Europa ; 

PltOJECTV 

x. 32 - I!J04 

O Congresso Nacionn.l r esolvo : _ 
Art. l.o Fica. o Po:lor Executivo autori · 

zado a abril• a.o Ministerio da Jus~ica . c 
Nogocios Intel'ÍOI'c•s o credito extrn.Orlhna.rto 
do 1:491$754 para pagamento du ordena.•lo 
que compoto ao secretario a.possntrtdo da 
fo'aculdado do Oi rei to de S. Paulo Dr. Andr6 
Dias de Aguiar; no pol'iodo de 9 de julho a 
~ de novembro de HJ03. 

Art .. 'Z.• Reyogam-:3o as disposições em 
cuntrario. 

E' posto a yotos e. a.ppr~vaüo em 2a dis
cussão o segmntc art1go umco do 

Pft.OJECTO 

N. 33-1901 

O Congresso Xacionali•eso1>e : 
Artl(J'o unico. Fica o Poder Executivo· 

antori~a.do a. abl'ir ao Ministerio da Indus
tl•ia, Viação e Obras Publicas o credif.<? es
pecial do; 1 :·200$ para pagamento .da8. aJudas 
de custo do . empregado de Fazenda mcum
bido das tomadas do contas da EstraGa. :de 
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SESSÃO EM .13 DE JU~IIO DE Hl04 27Q. 

J:o'crro do S. Ft':tncí,co nos annos de 1901 e 
190"2 ; revogada~ a:" disposições em con
trario. 

Si a Ca.mar::t :.t~;;im l'eSvl ver, 'os creditos 
concedidos nesta. -!es.~ão são os .~r,guinte~ : 
3 crod i to.; extraordina.rks.... 149 :eDI$809 
2 creditas espocin.e;:.... •. . • . • 6::381$000 

l5C:0-!~809 

E' do oovo a.onnncia!la a \'Ota.ção do pro
jccto n. 334, de 1903, reformando o Regi
mento Interno da Ca.ruara do"l Deputados (2a 
discussão) . 

o Sr. Pre~i<lente- .\ vot:J.ção co· 
meça.t•á. pelo art. 13 do projccto, pol'quo os 
artigos a.nterioroo;; ref~rom.so a disposições 
consti tucionaes. 

Em seguida são successivamonto postos a 
votos e approvados em 2a discns;;."i.o os se
guiu tos artigos d•) 

PP.OJEGTO 

N. 334-!903 

At•í. 13. Os Depntaúo.;;, duru.nte as sessões, 
vencerão o subsidio e :~jnda. de custo que 
forem tlx:t<.los pelo Congi'eil~o N'a.ciona_l, nu 
tlm de cada legi.~lutum. parJ. a. scgumte. 
(Const., a1·t. 22.} 

Paragra.pho unico. O sub;,:idio será pago 
ao Deputado depois dn. posso <lo mandato, 
sondo a. a.iuda. de custo pag1t a todos os que 
para. olla. 'tiverem vel'ha n~t loi, i!lc~~pende~te 
de averiguação so_hre o :;ou domwtllo no m
torvallo das ses~oo.< . 

TITULO II 

Das reuniões da Camara e stms delibaraçõe:. 

CAPITGLO I 

DAS SE~SÕE:> I'REPARATORIAS 

· A1·t. 14. No primeiroanno do cn.da legi.~
latura, 15 dias antes do designado no nrt. li 
!la Constituição para a a!J~rtul'a do Congresso 
Nacional, rounidos os Deputados eleitos na 
sala. das sessões da Camara, ao meio·dia, 
o_ccupará a presidonoia o Deputado que tiver 
s1do Presidente, 1 o otl .20 Vice-P1•esidente, 
POl' ordem da precedcncla., na. ultima sessão 
legislativa, si houyer ~ido eleito para a nnva 
legislatura, o na falta de qualquer deHos, o 
que for mais voH~o <'m irlado donti•o rs pre
sentes. 

A1·t. 15. O Prosidente convidará. então 
para secretal'ios os quatro Deputados que 
Lhe parecerem mais moços, o declai'ará in· 
staUad:~. a Mesa provisoria da Cama.ra.. 

Art. 16. Formada. assim a l\Icsa, c:~.da um 
dos Deputados entregará ao Presidente o sem 
diploma. e um dos Socrctarics fa1·.t o. rolactio 
nominal dos •tprcsento.dos. 

PM•ag1•a.pho uoico. E1lteodor-se-lla por di
ploma. o titulo ou documento quo como ta.L 
for definido pelu lui eleitorc..l Yiionte ao 
tempo em que so procedeu á. eleição para a 
nova legislatura. 

Al't. 17. ROtmidos os diplomas, o ori'an~
zad<t a. rolaçã.o do quo trata o artigo ante• 
rio1•, o Pl'osidcnte uomea.riL uma Cummlssão 
do cinco membros, a qun.l, no prazo ma.ximo 
do cinco_ dias, á vista. dos dieloma.s, 
actas elmtora.cs, protcst ">S roclamaço.:s ou 
rep1•esentacões quo forem . presentes á 
Mesa.. ou tt mesma. Commtssão, organizará 
duas listas: uma. dos Deputados legalmonte 
dipwmados. na fórma. do artigo antecedente, 
pa.l'agrapbo unico, enumoPando as contes- 
tações que tenham sido apresentadas; e outr:~ 
daqueUes, cujos cliplomas não Pevestirem as 
condiçõc.5 lcgaes. 

§ Lo Approvadas pch Cama.ra as duas 
listas da Commissão, mediante ,·ota<:ão, na 
qual só tomarão parte os Deputados logiti· 
ma mente diplomados, e incluidos nn. primeira 
d'aquell•~s listas, serão dentro olios tiradas ü. 
sorte, cinco commissões de cinco mombros 
cada uma. 

§ 2. ~ Estas commissõo:-: nomoJ.rão dentre 
si um presidente para. di r•igil• os tra.balbos e 
rlistrihuir os papeis l'elativos :\ c:tda Esta.tlo 
ou ao Distr•icto Fcdel'<t.l e funccíonarão até ao 
fim da. primnira S05;><ão da leg islatul'a. 

~ 3.0 Nenhum Deputado poilorá. funco1onar 
ani Commissão á qua.l incumb:t o inquerito 
d.as eleicõos <to Estado por onde ~ouvor 
sldo eleito. Assim tambem so entenderá 
com o~ 1'<1prcsentrwtes do Distl•icto Federal. 

Xa hypothosc mencionada, bem como nas 
va,.,.as ou impedimento de qualquer natureza 
dos memb1•os das rcfer•idas Commissões. a 
substituição so fat'á. por sorteio. 

Art. 18. A' primeira Commissiio perten· 
cer<t o exame das eleições dos Estados do 
Amazonas, Pará Maranhão, Piauhy, Ceará e 
Rio Grande do Norte ; 

A' seuunda o dos Estados da Para.hyba., 
P ernambuct.', 'Alagoas o Sergipe ; 

A' terceira, o dos Estados da Bahia,_ Es.: 
pirito Santo, Rio de Jauoil•o e Dlstrtcfo 
Federal. 
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A\qua.rta."o dos E~ta~os tlé S. Pàúio. J'>a · H:1-veodo, porém, votos em liapa.ra.do, -· ·t 
r.J.nri, ~a.n•~.L Ca. thal•in<L, Ooyaz o Matto Grosso. emenda do qu;~lquer dus membros d1\ Có\'1 

·.o iA; qui~ta., o rl~s Est:~dos do Rio Grande uo· ~~~~~~o; :~n~~f~~~~~~~~~s~;~J~~d~~i~i~~a~ 
Sul c .\-I mas Gcra<'s. seus membros. · 

Art. 19 · 1\S Co:mn i~.sõcs do Inqncrito r.clo As e:nendas ap· i·c~<>nhrlll s por qualquf 
bt•arão suas sc~sõeR em sala. tlo cdificio ontlo 
funcllion:w ~~ Cam<ua. dos Dcpu t:l.do.s. e far·i\o Deput·_: tlo 1\0 juizo das Commissões ·serii 

d imp•·ossJs coin o regpuctrvo parecer e sul 
annuncíar pcl.l imprcns:\ a hora os r cspo· mettL=as á votação da Camam. 
cttvos trahalho~ . · 

§ 1. • A o~tas ~essücs almii.tit•-so-hâo l.cifos S 1· o Qutt\quor Dcputa.do p<Üe 1-equer~ 
- · o il. n ;aior·ia. tlus presentes dcUb(}rar· quo fiqu 

liS intet·o~:;atlus no inqucri~u 0 (IUn.lquer ci· a.dir.!h u. ,·ot~-~~ão tio pa.rccór, embol"'<.~. ·um 
tla.dãoquo o roqucret• PJ1' oscripto ou Ycrb:ll- nimc, dado sobre clci~õcs· duvidti&ls, at 
mente e possa concot'l'('l' para 0 esclat•oci· q1m a Camara se tonhí.\ dovlda.IPcnte colist~ 
mcnto d"' verdade . tui•lo. 

§ 2. o Informada a. commi&:Jão verbalmente, 
por cada um dos rt>latot•os das qticstõcs §2: 0 Quando oparoccr do qualquer um 
~uscitadas nos docunwntos, convidai'â ·o!l in- das Commiasões fur no !:lcnU•Jo·da; aoouiJaçã 

ou Dão reconhecimento da, validade de qual 
teressados, ::~ou.; advogados ou procuradores·, que1• diplom;~., ficará. o mesmo parecer adi:ul 
para. oílerclcemm as suas exposições a Ns· pa.ra. ser discutido e -votado depois da. aber 
peito do proúosso eloitot•al unicamente. . 
Destas exposições dar-so- b:~. vi~ta. pm·a con· tum do Congresso. 
testa.l·as, pot• prazo não excedente de cinco § 3. 0 Em todos os mais casos sobre verifi· 
dia s, ao candidato qno o requcrm' por si,- por cação tle pJderos a Camara decit!irtL, !lcsd• 
advogado ou procurador, ou a qualquer que estcjão presentes · 41 membros, pelo 
Deputado que o pedir, na falta daquelles. menos, nas sessões p1·c_paratorias. 

§ 3.o Guardadas sempre a. o1•dem e a so· Al't, 21. A' proporç.ão que se for votando 
lemnidade precisas, á Commissão em seguida. o Presidente declarará. deputados aq_uelle 
celebrará conferencias pà.râ o·avil• as obsér - cujos poderes se t iver.em juigadQ lcgalruentr 
vàções que os interessados, seus prl)cura- confet•idos, o um .dos Secretarias· fará a Ustl 
dores ou advogados e qualquer Deputado, dos approva.dos. 
houvorem de fazer, oralmente ou por es· Art . 22. Verificada a legalidade dos pode 
cripto, sobre a matePia. propria do inquerito; t es, , ~i se acharom present~s Deput!ldo~ en 
estes debates dúrarão omquanto o permittir numero da metade e mais um, se fará a . de 
a. maioria da Commissão. vida commuoicação ao Presid.ent~ _da. Repa 

§ 4, 0 Logo depoi,; a Commissão fOJ·mulará blica e ao Senado, . para que accorúelll n1 
o ·rela.torio do inqucrito sobre as eleições de edificio em que doYe ,ter logar . a lnstallaçã.< 
qtie se tratar, concluindo com o seu parecer da sostião legislativa . 
em artigos ·· pl•ecisos. : 

Si na primeira "es:>ãu que celolJt•a.r a Com· 
missão ntoguom se apJ•esentar reclamando 
ou contestando, poder-se-ha lavrar na SC· 
guinte sessão o parecer, â vista das actas c 
mais p~peis prosontes <í 'êommissão. 

Quando não puder inicial' seus trabalhos t 
Cam:J,ra dos Deputados no dia marcado m 
Constituição, ou em lei ordina.rio., por nãc 
haver numero legal, far·~·ha id<-ntica-_com
munica.ção, e do mesmo modo se proce<ler<i 
logo que o numero estiver completo. 

Art·. 20. As exposições, as coutesl.a.l,'ões e Art. 23. Os Deputados se t•ouniriio dia· 
o relatorio serão logo impressJs no Diario riamente, ao moio dia.,. em sos:;ões prepara, 
do Cortgrcsso Nai:imwl, e- uistribuidos em todas até que esteja concluída a. veri11.caçãc 
avulso oom o voto em se_pa.rado, si houver, dos podm·es e possa realiza.~·-so a abertura. do 
fle qualquer membro da Commissão. Congresso. 

Dos documentos apresentado:, pelas pa.rr.es 
só serão impressos aqtiellcs cuja publicação 
for julgada necessaria -pela Commisaão. 

Vinte e quat.ro horas depois dessa pu· 
blicação, que não lJoderá. ser -dispeo~ada. em 
caso algum, o .Presidente da camara dara 
;para. a ordem do diá. soguintc a votação, sem 
mais debate, dos pareceres unonimes de cada 
inqüerito. · · 

Em se~sões preparatorias do I o an·no da 
legislatura a Camara f'uncciona.rá comquaJ 
quer numero de Deputados eleitos. · · 

Art. 24, Os Deputados que nãc puderem 
comparecer ma.ndarão, comtudo, o seLt di· 
ploma. e a. expusit,.:ão, por escripto, dos ~eus 
impedimentos. Essas e~cusai. bem cotno·- os 
diplomas que as acompaobarem,_serão re
metti<los á:> rcspecth-as CommiPsõcs. Si·as 
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oscusa..a fo1'em desattendid"Ls, . se fará saber 
~r oficio ao~ Doput11.dos rtuc se escusarem, 
cidm de que comparcç,m. . 

Art. 2:>. No caso do mor !c do Doputado, 
ou pere.a. do sou loga.r por qualquer motivo, 
inclu:::i vo renuncia, a. Mesa. da. Cam:u•a, por 
iritoi·medio do lo SeJrcta.t•io. t'a1·á ao gove1•no 
d9 I•espcc~i1'o Estado por ondo sedet• a vaga, 
no proso do cinco dias, a doviua. communiea.· 
r:ão. paro qno m:..nde im rueJiab montc pro
êedcr 11. nova eleiçã.o. 
. Si a. vaga, so der na. ropre ;o o ta.cii > do . Di~
tricto Fodcr~l . es;a.commuaic:tção semi. foit:l. 
a.~ Ministro do Interior. 

Art. 2ü. Nos outros annos da. legislatura · e 
nas convocacõos extra.ordioa.rias, comocarii.o 
as sessões propara.toria.s snis dias antes do 
destinado . para. a. a.bartura do Congresso Na· 
ciona.l, afim de so ve1•illcar si ha. na. Capital 
o numero do Doputa.!los nocoi)sa,r:os pau n. 
dib. nhertura P. havendo, fazc1•-so a. parti
cip ção do art . 22 • 

.Art. 27. Nestas ses:iÕCs sot•virão o Pl'c· 
sidente e Secrotarios que o tiverom sidó na 
!lessão a.ntec.edonte, e para examinn.1• as os
cusas o os diplum·ti dos Doputa.d>~ eleitr-s no 
interregno parla ucntar p:lra o precnchi
menl.o de vagas que so tenham dado, por 
qualquor motivo, ~ctTirá a Commissiio de 
Petições c Poderes tia. mesma. se8são, ató 
rtuc so nomoio :1 que dcvei·á sei•viJ• na 
nova. 

Pa1•agriLpho uoico. Os pa.recert)s a.carca. do 
1'5conhccinicnto dl} novos Deputados sei'ã.o 
llados para ordem do dia. vinte e quatro 
horas depois do· impressos no Diario flo Coll · 
frresso N acional, atlm ·de serem votados, ob· 
serva.n<lo-sc em tuio o mJ.is as <lísp:.siçües 
dos art-3 . 19, 20 c 2l. . 

Art. 28. As s~ssões prepa.ra.tor•ia.s, de que 
trata o art. 21i, durarão os dià.S que forem 
necessa.ríos para. os tra.balllos de que a. Ga
ma.ra. sa tiver de occupar ata a. abcrLm•;t do 
Congl'esso Nacionar. · 

Art. 29. No primeiro a.nno da. logi.-!lu.turu.• 
o a ul tima sess.'ío prap:~.ratllria., n.nte3 da abm·· 
tora do Congresso Nuciomtl, o Presidcut<; 
convidará os Deputados a contrahirom o 
rorma.l compromisso de bem cumprir · os sous 
deveres pelo modo por. que elle passa tt
fazel-o; e, levantanlo-se, no quo será. acom
panhaao por todos qu'lnto,; so acharem na 
sala, pNferirá. a seguinte a,mrmação: 

«Promctto manter e cumprir com porfeita 
loaldallc a. Coosütuição Fedo1•al, promover o 
~m geral da Republica, obscrva1· as suas 
lelB, susteotal'-lbe a união, a. integri lade e 
a independo,n~ia. i) 

2i7 

§ J.n Em sogui1la. mandará fuzor a. cha
mada. o ca.da. um dos Deputados, começa.ndo 
pelos outros membros da Mesa, dil·á á. pró
porção que for proferido o sou nome::
Assim PI'Oil l Otlo . 

§ :?. " O Depntalo que corop<\rect'll' depois 
da abertura. do Congt·osso será recebido. â 
ontrad~~ da. sala. pelos 3° o 4° Sccretarins, c 
profurir:i pcra.nto o Presidento a. mcnciona.da. 
formula do aturmação, não scnJo necassarió 
quo haj;~ n<L Ca.mant. o numero Qxigido para 
:~ s:us dolihct•ações. · 

-Art. 30. Os membros das Commissões de 
Inqueri~o do que tratn. o art. 17, quo ao 
tempo da a.bertnt·a. do Congre.-oso Nacional 
não tiverem as suas olei~õcd julgadas pela. 
Cama.t·a, seriío 8Ubst.ituiJo.> por Deputados 
·tuc ·rorem ~~ortoados n n. prirooira. sessão que 
se seguir á. daq11olln. abertura. 

Pat•agt•a.pho unico. As Commis;õe~ de In· 
•tnerit.o que nã.o dm•cm t odos os parcreros 
rlcntr•o de 15 dias ,;erão substituídas. 

CAPITULO ll 

D.\ !>U:S.\ 

Al't. 31. A Mesa será composta d~ Hm 
PL·~iJ.cnt.l e quat1•o Sccrcta.l'ios, eloito.~ ~o 
p1•incipio da. sessão ot·uioaria. c _c1uc sc~vu~o 
n.tó serem substituídos M sossno ot•ctumrm 
do anno seguinte. 

Art . 32. Nas sessões cxt1•aordin:trias e o as 
prorv):açõos set•vh•ã.o o P,residcntc e Sccrc
ta.J•ios que o tiverem ;;ido ante r•iormcu te . 

A1·t. 33. Para. supprit~ a !hlta do P!'esi
úen te c scct•otu.l·ios haverá dow Vicc-PI'O
sidcotes é úous Sccrct:l.l'ios ~npplen ~<·s. 

SECÇÃO I 

Art. 3•J. O Presidontc 6 nas srJssões o orgão 
da. co.ma.t•a todas as vezes que ella t.ive1• de 
cnnuncla.r-se .collecti v:~.mcnte. 

Art. 35. ~:Io a.ttribnlçOes tio Prc~idontc. 
alóm do out ras designadas nes te Regameo to: 

1.. a.brir e encer1•ar as sossõcs a hora:. 
competentes; nollas man toL' a ord~m c fazor 
observar a. Constituição e cs~o Rognnooto; 

2•, conceder a pllavr~ ao~ deputados, quo 
competentomento a. pcdu•em; · 

3" cstabeloaar o pont0 da ques~io sobr-3 
que dova reoa.hh• a. vota.çã~. _ . · . 

4"', anouncia.r o resultado d tl S votaçoes, 
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sa, impor silencio; 
ea, suspender a sossão ou levantai-a quan

do não puder manter a o1·dem ou as ch·cum
stancia.s o exigi rem. Neste caso, não podendo 
ser ouvido, deixará. a cadeira; 

7•, designar os trabalhos que devem for
mar a ordem do dia da sessão seguinte ; 

8•, tomar a atflrmação aos deputados ; 
ga, assignar as a.ctas das sessões e todos 

os decretos e resoluções da Camara.; 

lO, nomear as Commissõos cspeciaes que a 
Camara julgar conveniente; 

ll, interromper o ora(lor quando se des
viar da questão, ou quando faltar á consi
deração devida á. Camara e ao Senado, ou 
::1,, qualqoer dos deputados, ao Chefe do Estado 
c seus ministros, bem assim aos chofl's de 
nacõos estrangeiras e seus representantes no 
Pa.iz, advertindo·o e chamando-o ao ponto 
da quest'Qo ou á ordem, e flnalmonte, reti
rat•-lhe a. pa,Javra. si não for obedecido, na 
conformidade dos artigos deste Regimento, 
resalvarlo, entretanto, o direito de critica. 
quo assiste n.o Deputado; 

das horas e dias 

oodimento do Presidente, oecup<'\rem o seu 
logar por mais de oito dias. 

SEC(\.0 III 

MS "SECRET.UUOS 

Art. 40. São att1•ibui·~ões do J<> Sc~rot.ario: 

I~, ler á Camara. a. integra de todos os o m
eios do Gon~rno o do Senado c qualquer outro 
papel quo deva sm· lido em sessão ; 
-. ~. fazer toda a corrc:~pondcncia. ofticia.I da 
Camara; · 

3°, l'eeehar todos os ofticios das a.utorida.doil 
constituídas e doa Deputados, igualmente to
das as ropresent.v:õea, petições e memoriaes, 
que forem dirigidos <1 Camara, fazendo con
star a mesma o seu conteüdo. em summario, 
para. l!Jcs dar dtlstino n<~. fórma desta re· 
gimeuto; 

4~, fazer rccolhel' e guardar em boa ordem 
os projcctos, iud.ica.ções, p<lrecel'CS de com· 
missões e as emendas que se lhes fizerem, 
pa.rn. os apresentar quando forem necessa.
rios. 11:!, convocf.1,r sessão fóra 

marcados, em algum caso 
ordinario, 

urg.ente o extra- 5'\ a.ssigoar, depois do Pl'e.~idente, as actas 
das sessões, bem como todos os decretos e 

A1·t. 36. O Presidente não poderá oiferccer 
projecios, indicações ou requerimentos, nem 
discutir e votar, excepto nos escrutínios se
cretos ; mas, si o quizor fazm•, doixar:i inte. 
rinameate a cadeira ~\o Vi~f}-Pl•esidente, e:n· 
quanto so tratar do objecto que se proponha 
discutir: 

Art. 37. O Presidento d<~ Cama r a e os 
quatro Secretarias não poderão faz(lr pa1·te 
das demais commissões. 

SECÇÃO II 

DOS VICE·PRESIDE~NTI::S 

A1·~. 38. Si o Presülente não tiver cllog;!.dO 
li.· hora ·a:prazada para o principio dos tra
balhos, o 1.0 Vlce-Presidento, ou, na sua. 
falta, o 2.0 , toma.rá. a cadeira o de3ompe
nhu·á. todas as ftlncções expressadas na sec
ção a.ntecedente, cedendo, porém, o logar 
logo que chegue o Presidente. o mesmo se 
praticard. quando o ·Presidente tiver necessi
dade de dehar a cadeira. momenta.nea
mente. 

Art. 39. Os Vice-Presidente~ poderão l!ier 
membros de qualquer commissão, e devm'ão 
continuar no exercício da.quollas para que 
tiverem sido eleitos, excepto qaando;por lm-

resolucões da Ca.ma.ra; 
6°, dirigir, inspcccionar o fiscalizar todos 

os traba.lhos o despezas da. Secretaria.. 
A1·L. 41. O 2n Sccrütario assiguará, depois 

do 1 ", tudus os decretos c resoluções da. Ca
m<u·a, bum como as acta.s, sendo escrlptas 
as das sessões publicas, sub sua. iospecção, 
pelo funccionario respectivo. As actas serão 
lidas em sessão pelo mesmo Secretario. 

Art. 42. Os 3n e 4" Sccrctarios rocobnrão á. 
perta do salão os Deputados que do novo 
entrarem, os acompanharão <"L Mesa., onde 
devem prestar a affirmação. 

Art. 43. Os Secre\arios, conforme sua ou· 
meração ordinal. substituirão o P.t•csidente 
na. falta. dos Ylcc-Presidentes, 

Art. 44. Ao 1• Secretario snbstituirá o 2"; 
ao 2° o 3•; a o 3• o 4•, e a. es~e o I o supplente 
ou 2Q, si houver mais de uma. falta. ou si es
tiver amente ou impedido o 1°, Na falta 
ab'ªpluta dos supplantes, o P1·esidente convi· 
liJ.l"it ctualquet• Deputado presente. ,.,.,1 
r>·~~ CAPITULO lll 

.D .\5 C O .li MISSÕES 

Art. -t5. A;; commi.ssões serão geraes, per
manontes, espcciaes e mi%ta.s. 
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Art. 46. AsCommissões geraes serão for
madas pela. . Camara. toda. Terão as mesmas 
ftmeçõ1es e guardarão as mesma.~ regr<IS regi· 
menta.es que lhes fúrem applica.veill; nonhum 
do seus membros poderá. fa.lla.r mais do duas 
vezes ~obro o mesmo assumpto e nenhuma. 
n:oção de encerramento de discussão será. 
,permittida.. 

Art·. 47. A Ca.ma.ra pódo constituir-se em 
lommissão Geral, por indicação geral, por 
indicação do qualquei' Deputado, ou imme· 
dia.tamoote, ou om dia prévia.monte dotermi· 
nado. ciogindo-se ao assumpio da reunião. 

A1•t . 48 . Durante os trabalhos da Cama.ra 
em commissão geral , servirá a. mesma mesa 
que presidir ãs suas sessões ordintu·ias. 

.\rt. 49. A ::: Commissõcs 11crmancatcs são 
as s~gu intes: 

I• Policia. ; 
2·'· Potiçõci! o Po1c1·.:s ; . 
3~ Cons~ituição, Legislação e Ju~f;i('a ; 

J ' FaziJnda e InuustPh\, ; 
5~ Marinha o Guerra ; 
t'i' Instt•ttcção e Saudc Puhliea ; 
; ., ÜI'çamonto; 
sa Punsõus u Coutas ; 
v~ Obras Pttblica. e Colonização ; 

IQl Tarif;~s ; 

ll" Agl'icultut•a c Intlw;tt·í~ Couno:ms ; 
1:!" Diplomacia. u Tt•a.ta.dos ; 
13" Rcdacção d;Í.S Leis. 

c\ l't. 50. Além das comml:si!ÕCS de que 
t ratam os arts. 45 c -19, a Camar a. poderá, 
'tuanilo os interesses nacionaee o exigi rem, 
conYidar o Senado a constituir com m cm· 
bros de ambas as Camaras do Congt•os3o uma 
ou mais commissõos mixtas para so occupa
rcm do ostudo dos ca:;os occorrcntcs. 

Art. 51. ParaS<' nomear uma Commis~ão 
Especial set•á nocessario que algum Doputado 
o rcqneit·a. indicando logo o objecto de quo 
olla. ueverú tratar, e que a Camara o decida 
por meio do votação, salYo si so tratar doe> 
casos doa arts. 181 § Jo c 184 §§ 3° o 4o. 

Art. 52. Alêm das Commissões Pc rma: 
nentcs, haYerá tantas commissões especiaes 
e:ttcroas quantas a. Cama.ra. julga.t• nccossa.
rias, a. requeJ·imento daquellas. 

Art. 53. As Commissõcs de Ot·çamouto, 
Pensões e Contas, de Constituicão, Legtslacã.o 
e Justiça, de Pazertda. c Indusiria., do Ios
trucção o Satlde Publica, de Obras Publicas 

·e Clloniza~o de Tarifas e do Aoricultura o 
Industrias Coonexas, serão compostas de nove 
membros eada. uma, o as ·outl•as do cinco, 

oxcepto a de Redaccão, que .~e comporá. de 
tre~ membros. 

As Commissões Especiaes, tan to intern!LS 
como externas e as mixta.s se comporão do 
numero de membros r1ue a. C<~ma.t·a. deter
minar. 

PM·agra.pho uuioo. A Commissio do Poli· 
cia é constituída. pela. Mesa. 

Art. 54. Nenhum Deputado pJdet•<L ser 
mcrobt•o de mais de uma. c:>mmissão per
manonte. 

Art. 55. Ali Commissücs Pm•manontús de
verão ser oloita.."> logo no principio da scs~iio 
ol'dinaria. de r.a.do. a nno ; o durarão não a6 
em toda ella, mn.s tambcm nn.s se~sõos extra.· 
ordina.riM e na.;; prorogaçõcs que tiverem 
logar até ~~ ultima ~essão prepo.rn.toria. da 
sessii.o ordina.rin. do atmo ='Oguintc . 

Ar t. ;)() , As Commis.'lõcs Espccb1es. ti\nto · 
internas como externa.~ e as mixttt~ . durarão 
unict•mente em(lU lLuta se t l'atar do ncgor.io 
de .JUO for em cncarrcga.Llas c que del' mrJtivo 
ti. suo. nomc.:~çlto, ccssa.udo igua.lrnonto as suas 
fuucções com a legi.-;!atura. om que tivor om 
sido nomcalla.s, ainda. mesmo quo os sons 
memln•os tenham sido uleitos p l l'a a no,·a 
l o~islu.tura. 

Art. 57. As Commi~$Õcs p:-~drll'ii.o exigir 
dos ~linistros de Estado, PJl' in tcrmedio do 
lo Scei•ctar io da Ca m:u•a, toda$ D.'l infol'
mn.ções quo lho3 !'orem nMc:>Sa.t·ia~ para 
!lesempenho do~ seus tra.ha.lhos, niio podendo 
Jmver demor ,\ que prejudique o rcspcctivcr 
a.ncla.rocnt:.~: c tambom porlor:io reqnot·or pela 
mesma fórma , <rue se convidem os Mí· 
nistros de Estado pa.rn. conforonciarem com 
cJias sobre qnalfj net• objecto que julguem 
occcssario. 

CAPITULO [\' 

llAS ELlW,'ÔI'S IlA ~~E~.\ :C c mni!SSÕE:; 

Art. 5B. A oleiçiio do presidente c do ~; 
vice·pt·esidontes sm·á. foit:t ao mesmo tempo, 
por oscrutlnio sccroto,<l. plul'alidatle absoluta 
de votos expressos dos Deputados prC!lantes. 

Art. 59. Si DO primeiro e3ct•u tiuio ninguom 
obtiver maioria. absoluta, IJass,u·ão por s~ 
gundo oscrntinio os dous mais vot~dus; e, st 
lwu ver mflis de douil com votos Iguaes, a 
sorte decidirá. qua.os devoro entra1· no se· 
gundo eserutinio. ~i sahil'em empatados o_s 
dous neste segundo osci'Utinio, a. so1·to d~cl· 
dirá qual deve se1· o presidente ou v1co· 
presidente. \ 

Art . 60. Os · Secretarias serão eleito~ ao 
mesmo tempo e pela fórma por quo o sao o 
presidente ou vice-presidentes; será o 1° sup· 



Cilmara dos Depctados . lm~esso em 2510512015 00:36- Pàglna 16 de 42 

280 · A~'\.\F.S D,\ r:.\~Üft.-\ 

pl"Jnto o immcdiaLo em votos ao 3o Secre- Art. 68. E' permittido a. qualquer Depu• 
tario, e 2" supplento u que so S.!gnir ao 4" Se-· tado fa.zcr inserir na aeta declaracão c_-:criptt 
ct·etario em numero d•J Yotos. tlc vow, uma vez que o~ sej:l. motivili. 

;ArJ. 61. A eleição dos roc.mbro;; das co~- o~m il.npurb protcs.to.~ooh-adoois:o to.'?-,:1a._. 
mtssoes parma.oont.cs set•á f'ctta. par escrutt· pc!a. Oa~ara.. ~ a apt~ute na me. ma sc.."\::!a.ll 
nlo scct•ct•), aonl~ndo c:vla ce1ula. tantos no· ou na pruneir: a. que comparecer. 
mes quantos corr(•spoudMcm aos dous terças _Ar~. 69. Na acta. !'l~tou~:oipta. ou _no-· · 
(LO numero total de mcm iJ l'll~ mareallO pwa. Dlano do Con!JresJo, oao :;enl, eomtudo, an- . 
ca.da. uma. dollas. serido nenhum documcn\o sem expressa pel'

Pa.ra.graph.o uni co. ,~ ••loiçã.o das commis. 
sões pormancatcs set'<Í. fi..'ita á. plnra.lidaJe 
rotativa de '\·otos. sondo sois de uma. ve1. o 
seis rJe outra : em caso do empate entre os 
vo'a. los, dcd 'il·á a. !Ul'~·L 

Art. -6~. Poderá a. Camam cL>mmettet· ao 
presidentrt a. nomeação de qualquer com· 
missão especial ou mi.üa. 

Art. 63. Si faltar alg:tm membro dos 
eleitos OU nomeados p:LI'a Ci UiJ.l!iUCr COIDIDÍS· 
si o, ou tivet· algum impedimento, o presi
dente nomeará ont1•o qu :?. o substitua.. 

Art,. 6~. A. nomeação d:ls dcputaçõ :s que 
o. ca.mara r.esolnt que ~üj:\tn nomeadas.· com· 
pote' ao prósidento. 

CAP1Tl:LO V 

' DA.S A CTAS 

Al'L G.j._ De ~ada uma. dag .sos~õ.:·s da. Ca. 
ma1•a sn lavrará. uma. act<~. _q110 devel'il eon 
ter os nomes dos Deputado~ prllsnntos o au· 
sant~s. e uma ex}losiçiio SUl'~intu. de todos os 
tl'abaU1os de cada. dia e do axpedientc que foi 
lido. · 
Es~a acta. sarli la.n-.~J.a <Li oll:.t. que ~ão haja 

s ~sgão pJr falta de numwo . . 
Depoi3 de approvada a ada.,:scrá as.signad<\ 

pelo presidente, 1" e 2• sec1·etarios. 

. Art.. 6 3 . . Os projacto~, anibnda:::, pa.rcecrcs 
ue commissõo~ . indicac:i:ie,; o roqncrim~mtos 
~(.wão mencionados em exe1·ao~o na a.cta ma.· 
nu~c#p_t.~, ·e transariptos por e~tcnso no 
Dio.ri.o'do Çongresso, CUlJl a. decfa.r:u;ão do SeUS 
a.uto~9s; :bem como t•J(los os discursos q•a 
houvnrem sido proferidos ; as informações e 
docnmentos litlos serão ~ómente indica<los 
com declaração do objecto a. quo :;c l'cfcri
rem, salvo si a sua. publiea.ç.io integral fot' 
requerida á Me~a. pelo Deputado que o.;: lova.r 
ao conbecimeQto da. Cúnara . 

Art. 67 .· O empregado da Secr:!ta.ria, en
C!I.l'roga.do do serviço da."! actas, as;;istírá. a. 
toda.~ as scssõo.~ publica~. dcsempenhanJo os 
enca1•gos qtl{.' lhe for.-~m commettidos pela. 
Me!n.'. / · · 

mis.-x'i.o d<\ Mosa., tomada. por dc:'pacho dct. 
[o Secretario. . 

Art. 70. As actas. organizadas na. rórma.·! 
d;t2~-Par.te do art. 6!> serão impressas por· 
ot•Jom cbronologic<t nos Am1ae$ e e.i~ dhi
tribuido.~ pP.los Deputado~ á propor~,i.;) que. 
rrn•cm sondo pnhlicado:s. 

CAPITULO VI 

DGS TltAB.\LUOS DA.S CmUHSSÕES 

.A l't. 71 • Até tres dins depois ~e ele i l'l.S,.. 
ca.d;~ um·t das Con1missõa:~ se l'euoirá em 
uma. das salas do ediftcio da. Camaro p1m 
eloger p.>r escrLttioio S!!Ct'eto o seu presi-· 
dente. Fintlo o pra.zo deste artigo, S(lm que· 
se tenha procedido á. eleição do pr~ideote. 
as.sumit·á. essa funcção o ma.is velho em 
iJade de entre os seus membros. 

Al't . ?2. Ao prasi lente de calla. eommi.ssão
compete coovoco\r a su:l reunião todas as
yezes que julgar nocassat•io, ou lhe for exi· 
gir..lo por qua.lq llol' de sous membros, · e· diri 
gil-a nos seus tt·a.balhos. · · · ' · 

A reunião da. commisJ:to scrà annuociada. 
com antcccdcncia, pelo monos de 24 horas. 
iodicando-:so a h.JI'a em qua se deverá reu-
uir, o log:~r d!l. reunião c a. matcria ou ma·· 
terias do que tet•â de occupa.r-se. 

§ I. o O.s papeis submet.tidos ao estudo de 
Clltia. commLssão serão pelo l• Soereb.rio 'da 
Ca.m~\ra l'cmettidos ao respectivo prc3idcnte. 
que os di~triiJUh'á pelos seus .membrvs • 

§ 2.0 O membro da commiss7io· a. quem· 
for distríl>nitlo o e;tudo do qua.!qu~r ma~c
ria fa.rá sobre a mesma . o sou r ohtorio e 
formulará. o pareear, qu.e será lido em ~ 
tla. mspccUva cornmlsSllo o sujeito á dis-
cussão c voto ãe seu:; D;Jembros. . 

Art. 73. E' permittido a. quo.~qucr Dopu
ta.do Msistir ás l:'CSSÕOS d&S commi.asõea, 
discutir perante as mesma.~ o assumpto,. ou 
enviar-lhes qual·Juer expJsiçã.o ou esclareci
cimento })01' eseripto. · 

§ l. 0 As exposicões escriphs que forem 
a.presonta.das ás commi....~ serão· impreasas 
com o parecor, si os seti.s autores o requere· 
rem. assim como o resumo das obscrv~ 
iJu~ forem feitas Yerba.lmcnte, de..<ldc·quc o:; 
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iot.erC!l!SOOos se en~arrcil'uem do rJt.ligir os occupa.rão os seus logaros; o Presidente .. , 
tlS:Cradoi. tocará. a campo.tnlta.. o lo S«M·etario (a\1· ~ 

§ 2. 0 O intoressa.1o dirccto na!! que1tõ'}S 
qnt:: se •leb~tor('m porante a.s CJmmissõos po
derá aer admftthl<J a dofclidm· os :;eus ditoeltos 
por si nn po:• procut'a.dor, por o~cripto on 
,·erh~lmcn tc.obtendo prédam!'ln to permissão 
do presidl!nto da. respectiva commissão, 

chamada. o o 2" marcará · nn, liata noruinfl:J .~l , 
presJntes. bom cJmo os a. mentes, para os fins 
.uo rwt. 65. · · 

A1•t. 78. Acha.ndo-se presentes Dop11tado~ .. 
em numcl'O do um suxto, o Pr.éSldénto .. 
abrirá. a. soi!...~O com as pa.la.vl'as - {\~.~i-se c1 
ICS$lTO, . : : .. . . 

ArL. ·,,., Quando .não comparcce1' o pt•esl- Art. i9. Si até 15 minutos depois da. hora 
dcnto da commis-;iio. os mombr•>S prcsontris regimental não houver pmsentó a soxta 
nomeal"ã ... qu·Jm o .sulJstitml. par~o tios membros da,.Ca.ma,ra, !) Prcsidcntl.f ' 

Pa.ragrapha unico. A prcsidoncia. da. sessão dcela.ra.rá. quo não póJo havei' sessão c con· · 
de commiBSõ~ reunidas compete ao prc•i-· villari os Deputados presentes a so ~ccup;~-
Jcnto que for mais idoso, o qu:tl designará o rem com os trabaihos de Commissõe:1. · 
relator fla. m.:~teria . Art. f.O. Si. por mo ti v o do demora, a s~ssão 

Ar,. 75. Sct•ão sccrnt.as as sossões do.'3 comcç"-t' uepois da. hot·a. regimont:ll, durará · 
corumi:;:;ões. sampm que seu:-; tt•aba.lho.i ver- o tempo noccssario p:1ro. com plotar M horas · 
Sll'Cm sobre projcclo~ de loi ou resolução do offccti vo trabalho. . 
attlncntcs á doclara.ç..1.o de guerra ou ac- Art. 8 1. Aberta. a sessão, o 2 • Secretario 
c.n'\Jo s:ll.Jrc a paz, ;1 resolução sobre tra.t ulos far<\ n.loitura da. acta. da a.ntocedonte, a qual 
vu convr!nçõ.B com as nações ostrangeh•tts o coni:idct•a.r·se-ha. approva.da indcpoudeutc . de 
áconcc.;;;ã.o ou nt'ga(:'ão do pa.8sagem de rô l'~as votaçn.o, si não houver sobro a mesma un7' · 
·~straog<lil•as pelo tel'!'ito:·io n:t.ciona.l pJ.ra pugn·•.ção ou reclamação a.lguma.. 
operaçõ':ls militu.es_. Art. 82. si. Jlot·~m. algum Deputado lom-

P.u·agrapho un wo. No~ parnCOl'B9 ro~nl- ·'brar alguma inoxactidã.o, o 2° Secretario ou 
tanto.> de!'~cs t_t·abalh .)"':<e cons.ir1cr_<m1 soru]ll'C' qua.lqucr dos outros du.r:l. os nec~ssa.rios ns· 
a coovcntc.n..:~;\. ou mcon\·'!moocw. do !';Ct' o clarecimcntos ; c qua.nJo, a.pozar dcllca, a 
(UI.~Ilml)to dr~cuttdo em llCs~al> publica da Ca· Ca.m:wa reconhecer a incxactldão indicada, 
mara, e tae; pareceres com as emenJas c será emendada a acta, conformo so vencer. 
YOtos em sepa.mdo. que com ellos se relacio· 
tmm, sm·fio em sigillo cutrc..,:ucs . )le io presi · 
tlcuto da com missão a.o prosidcntc da Camara. 
11:tl'a seguirem-SI' . os termos dos art:;, 114 e 
~cguintr~~ deste Re,dmunto. · 

CAP!TL'LO VIl 

D.\ ORDEM DOS TR.\D.\LUO.~ 

At•t. 8:1. Dupois de appr..,vath a .~d:t, o 1° 
Socrot:irio ral'á. a. loitu ;·a tlus ollleios recebi- · 
dos do Go,·ot·oo o do Senado, o, de accordo · 
com o Pt·esillontc, irá. dando aQj mesmos o 
dcs~ino (lU O · lho pa.recct· ma. i:; convcnionto·; 
mas si a.l"'um Dapnt"do lcmbr<~.r outl·o dos-· ' 
Uoo: ent:i.~ o Prcsidonio consultara á Camo.ra .. -
e s ~ scgÚirJ. o <iiw dccidiL· a Yotação. 

Art. 8-i. Immodia.tamentn. o mesmo Soore· · 
"\ t•t. -;6 •• \s so.;;sõos da. C \m:wa SJrã:v pu· t:wio dttrá conta., em breve rola.to••io, dos . 

bli•~:\~. p1•incipiarào M meio-dia.. dm·a.rão officios, roprosonhçõ~s. petições o rnomot•iace: . 
qu:tt.t~ hot•a,J, rt•;rulad:ts pelo rclogio d~ ~aJa., qu \ tiverem s~do enviados (L Camat•a, prqce_-
o :;ot·ao ;.:ncc!)s.-;i\·amf}nh) rcalizatlus em todos dcnúo·sc ilccrca de SGU destino como uo ar· . 
o:-: dias ut~is. . . . tigo an tcceden t!:l. . . . · 

Poder<i. ba\·or se~3ào nocturn~ flllantlo ·ll Art. 85. A isto se sognit·á a lattura dos· 
COLlllara, a rcqu('rimcnto de algum de SC\US pa.recet•e.~ de Coinmissões, projectos, indica- . 
rw~mbros, assirn deliberar. cões e requerimentos dus Doputados, quo . 

§ l." Quando es,ivc1·em em ordem do dia ostivorom sobre a mesa. não ·se .gastando 
p:ua di;:cus~o 7.:s leis ·annua~·. as sessões· du· mais tempo do que a pr~mi3~ra, : líor~ de • 
rnrão cinco hora~. sondo,todavit\,D~~tos,como sossão; podendo o Deputado JUShtloal-os m~e
no.~ out1·~s .dias, do~tinada :i. pPimail•a hor,,; pendonto de urgencia na. m>Jsma · primelr<\ 
(lu~ s~1·a unprot•og;~vel, a.o oJtpedicat(\, isto hora., que otn cts) algum poder.1 ser ex
é, a !clCura. de officios, aprcscnhçiio do ro- cedida. 
11U?runeuto,;. ind!caçõcs e projcctos. Art. 86. Os requerimentos, pa.ra. quo p~s- · 
~ 2. o Nos casos urgentes ou qua.nJo pl· sa.m ser admittidos, noccssita.m tlo a.pol:t--

1'000~ cortVeoicnto, poderá a Ca.ma.ra, a. re· manto de cinco Deputados, p.)lO monos, o não , 
<lueruneoio de algum deputado, .proroga.r b:Lvondo quem. pc~ a llala.vra. so~ro a. su.a 
as .bot·as da.;; se.-...'!Õe'; diarias e det:Jl'mina.r que materia.. -serão postos á votação ; no ca.so : 
h:~.Ja ~ nos. dias exooptuados. contrariá. serão di:5eutidos nil. primeira hor~--
- An. 77. Dada a liora de principiar a ses- da sessão s·ubsequónte, si nosta não bouvt>r . 

sao, o Presidente, Secretarioil e Depu~os oradores inscriptos, e, dad<~ essa. bypothc!e., 
v~n oo 
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•na..da. que se seguir, de preferencia a. <.-otros 
quaesquer assumptos. 

Qua.odo porém, forem diversos os rc
. queriwento.s nêstas condiçõus, regula.r·se·ba 
a. preferencla ua discubsão pela ordem da 
respectiva apresentação. 

A1·t. 87. Finda. a. primeira. hora da sessão, 
se começará. logo a tratar da ma.teria. que 
estiver destinada para a ordem do dia., lendo 
o 1 o Secretario o que so tiver de discutir ou 
votar, no caso de não se achar imp:•e93o. 

Os pareceres, projcctM, indicações e reque
rimentos, (jUC se não tiverem lido por falta 
-de tempo ficarão para a segnintc scs.;;ão. 

Art. 88. A ordem estabelecila. nos ar~igos 
antecadentas só :poder;i. ser a.ltora.da. ou intér
rompírla: 

~o, no C[l.So de urgcncia. ; 
2•, no caso do adiamonl.o; 
3°, para a po3So de DJputa.do. 

ou dcpoi~ de cnceiT& la a disellSiiio da. ma
ieria.. 

A1·t. 93. Não se proporio adiamento~ 
indefinidos; por con!ieguinte, o Deputado que 
quizer propor qua.lquer adiamento deverA 
indicar logo o tempo pa.ro. que ha de ser 
deferido o negocio; e si outro Deputado p:ro
puzer outro a.ilia.meoto, a. votação da. Camara 
decidirá qual devorá preva.leccr. 

Art. 94. Totlog faii:u·ã~ de pê, á. c.xcepçã.o: 

lo, do Presidente ; 
2°, do Depuiado que por enfermo obtiYer 

dos_memht'Os pt•esentes permissão para. fallar 
sonta:.do. 

Art. 95. Nenhum Deputado poderá fallar 
sem ta1· pedido a palavra, declaraodo si pre
tendo fallar pro ou contra , c sem lho ser con
celida. dirigindo stlmpre o discurso ao Pre
sidente ou á Cama.ra. em geral. A palan-a 
serã dada alter.nadamenw. 

Art. 89: Pal'n. se d_;n• Ul'l!enci:t. ê neco)ssa.-~ Art. 95. Para. S{" .. ua.rJar a. Ol'llem e evitar 
rio.q_u~ seJa. o rcqnel'!.ment~ appl•o,-;ulo p~la. ..1. dispuü de prcfe:·~ncia., um do$ SecroLarlos 
ma1~r1a dos membro~ pre:-sentes, sem dts- fará uma. rclaç<to dos Deput:tdos que pe
cussao · dü•em a. pala.n·a p :ua. por• ella. se :ríwer o 

Art. 90. O D:.Jputa.do que qniztw propôt• Presidonte. ' "' 
urgencia, uza.rfL da. formul:.t-Peeo a pa.lav1'<t A f 97 Q d ·to 0 \ad p 
pa;ra. nell'oclo ur()'cnte. . t•.. • na.n o mu1 s cpu os c_-

o o . dtrem a pa.la.vt•a. ao mesmo tempo, o Pl"OSl-
Art. 91. ,U1·gente para se mtcrromp:n· a. dente dará a prcccdoncia a quem lhe parecer, 

ord0~ do !l_HL só so dovc ontentlcy aquelle ficando, pot•ém, a. sua docisão sujeita á appro· 
negociO, CUJO resullado .se tomarm rmllo e vação da Ca.ma.ra, no c:t~ de algum Deputado 
de nenhum elfeiLo, si deixasse do sel' Lr•a.tado o reclamar. 
immeJia.tltmente. Art. 93. O a.utor de quil.lqner pr·ojecto. 

Submott.ido ü. Camara o requerimento indicação ou requerimento t~rá pt'Ofer·cncia, 
de urgeqcia, si ella. decillíl' atUrrn<ttivammte sempre r1uc pedir a palavra sobre a $U_a. 
:por sua maioria, entrar<t a. mu.tol'i;~ imme- ma.teria.. 
dia.ta.ment~ em dic;cussio, tica.u(lO pt•ejudica.da. 0:; l'CILLtot·es uas Commis:ves ~erão pa.r<t 
a. ordem do di<t, <Ltú a. sua rlc~·isãu fiual; si c~lc fim consi lerad·J-> como autore.;; 1los re
decidír pala negativa, será a discussão do spectivos pareeet·m. Entre o autor do pro
assumpto adiada pat'<t a primeira hoN d!i. jceto c o relator do parocor a prcCoroncia 
sessão do tlía seguinte. ca.bertí. •~o priru:!iro. 

§ l. o Em amiJOa os caso.~. p1•eoaderá á con-
cessão de urgencia a leitura. do requeri- Al't. !m. Quando nas sessõe3 so fallar 
mento, iodir.ação ou projecto. mas a funda- em um DuputaJo, scr:i. este tratado pelo ap
mentação só será feita. no mesmo dia. si a. pellido. anuu:~.ando·s~-IIJe sempre-Senhor-o 
Camara. decidir amrmaLivamente á CODS'Ulta que igua.lmcnt.e se pra\icará. nas acw, 
e no dia seguinto, no caso contrat•io. ..J.nmres c registros. 

§ 2. u Qua.rrto ao :\nda.mento do nogocio Art. IGO. No acto da dL.:eus~, quandu 
declara.do ·urgonto, a não se' tratar de simples qualqu'Jr DC1puttdo tiver de rererir-~ 3. al
'requerimanto, parecer ou projJcto de Com- gum collega, o far;i c.om a urbanidade e 
missão, todo qualquel' outro assumpto, seja. coJ:"tezia I'(Ue o decoro da Camara exige. 
projecto ou indicaç..'\o, depois de offer<Jcido e Art. 101. Nenhum Deputado poderá fallar 
fundamontfl.do pelo auto1· ou um dos autores, sinão: 

-deverá sur romettido ao estndo da Com· 1°, sobre objecto de quo se estJj<i tra-
mis~ão competente, rsa. fórma dos arts. 134 e tando; 
seguintes. 2". para fa.zor requerimenws e otrerecer 

Art. 92. O adiamento pôde ser sempre pr:ljectos e indicl\'ÕM na occ:uião oompe
apre3enta.do em ordem do dia o sem debate tente ; 
.será decidido. nãó podendo, entretanto, ser 3'. sobre a orJem na conformidade- d{l 
.apresentado· quando a camara. estiver em quê" dispõe egte Regimento ; 
1votação~ quando· orar qualquer Deputado, 4°, para propor urg-encia; 
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AR. 102. Nonhum Deputado na. discussão 
poderá t'allar em seoüdo contrario ao que jã 
~tiver decidido pola. cama.ra. 

Art. 103. Qna.od(.) algum Deputado fallar 
sem ter obtido a. palavra. o Pre.siden\e o 
advertirá com a palavra-Ordem-e si elle 
não obedceer. sendoad ver~ílo segnnda. vez, o 
Presiden~ suspenderá a ses:!ão. 

Art. 104. Não é permittil!a a leitura de 
discursos oseriptos, e!\cep\uados os rclatorios 
1las Commimes. 

Art. 105. Só para reclamar a. exccu~o de 
arSigo oxpre.s,;o do Re.!!imcoto, se poJerá in
terromper quem estiver faltando, o que se 
fari. dizendo-Ordem. 

Art. 106. Si, no calor da. discuS-:~""ão. o Depu· 
tado se exceder. o Presidente o adv~rtid. 
primeira. c segunda yez com a cxpr~o
Ordem-; continuan,Jo cllc. o Presidente, 
depois de ehamal·o nominalmente á ordem, 
lhe dir.i-não sendo atteodido-o Sr. Depu
tado F. • • não cs'á em estado de dclibet'<ll' 
c o Ooputa.do doverã: sahit• ímmedint:tmento 
da s.11a.. 

.\rt. 107. Quando o Deputado quo eslivct· 
falfando divaga.l· da. •JUC~t.iio, ou quizar in· 
troduzir indevidamente matcria nova p.'Lra 
a disctJssão, o Presidonto 1110 apontax·á qual 
é o obj ~~to que ~e discute; e si o Deputado 
insbtil". sendo a.dYertido pm• duas vezes, 
mandal·o-ha sontill'-se, usantlo da fOI·mula.-
0 Sr. D~;·utado F ... póJc-so sontat•- ao 
IJUC o Ocputado deverá. obodc3cr pt•ompta
mente. 

"\rt. 10&. Xonhnm Deputado poderá. f,~\l:\1' 
mais de um:' ve;r. na primcÍ!'õl discussão de 
quae:;qner proje~tos sohre a ma.tcl'ia delles, 
excepto seus a.t1torcs, que o poderão fazc1' 
duas ,·(>zo;;: o nas outms discussõos nMlltlm 
D~putado tlOtlet•á. f'lllar mais de duas VtJZeil, 
ainda me.;mo lla.vendo emendas. Est.a. dispo· 
siçãl) é extensiva. a qualquer outra. ma.tcria. 
que entre em discussão, escopto as de que 
trata o a•·t. 109. 

Nas discussões que se fazem por ;~,rtigos, 
os Deputados tccm o direito de fa.IIar dua.s 
V•Jzes sobro cada. um dclles, c sómonto 
um:\ hvra por cada. vez que ob:iverem a. pa.
Ja·na.. 

At·t. 100. O Deputado quo quizer explicar 
alguma oxpre~ que não se tenha. tomado 
no seu verdadeiro scn~ido, ou produzil• um 
r~w desconhecido á. cama.ra., que wnha re
lação illi"CC"" com a. quO.itão em debaLe, o 
poderá fazer. Neste caso, pol'ém, não será 
permitüdo ao Deputado execde1• os limi oos 
1-esirlctos da. explicação ou produccão do 
fado para que tiver pedido a palavra.. não 
podaodoser prejudicada a ordem do dia,salvo 
orgeucia eoocedid·.J. pela Ca.ma.ra. 

As reotificaçôes. porém. dos discursos serão 
~ripias e entregues á Mesa,que 38 mandará. 

publicar no Diario do Cong1·esso, estando . em 
d.ovldos iermus. 

A1•t. 110. Nos mquerimentos e questões de 
ordem, a. nonbum Deputado será. permittl<io 
fa.llo.r mais do uma vez, num mesmo a ti~uto 
de explicar; o auto1• do rcqu01•imonto,porém, 
poderá fa.Ua.r uma. sc~unda vez. 

Art. 111. D:u.la a. hora. do findar n. sessão, 
o Pl'esidente, tendo examinado com os Socre
tal'ios aa ma.tel'ias o projectoa quo houver na 
Ca.ma.t•a., tlesignai·á. o que llle parecer ma.i:3 
interesaa.ntc pa.ra. a ordem do dia da sassão 
seguinte ; e. si a. ordem 1lo dia. fvr dividida. 
om duas partos, o tempo pa.t•n. a primcí1•a não 
podorá ser oxcodido pot• mais de um quarto 
do bJra. 

At•t. "tl2, Si algnm Deputado quizer lem
br<Ll' qualquer ma.tnria que julguo conve
niente pal'a entrar na distribuiç;lo diaria do3 
tJ•a.balhos, podel'á fa.zol-o ou dit•igindo-sc em 
particuhr vo Pt•c.-:idonte, ou J•equorendo na 
pt•imoira hora. da sesi!ão, e o Prcsidont~ pt·e
st:t.rll a devida consh.lm·a~·ão á requisição do 
Deputaúo. 

At'L. 111. O Presidente poderá dar p:~.r;t 
oruem do dia trn.balhos de Commi:;~Ocs, desde 
que na Ca.mil,ra, não haja matcl'ia pam orclcm 
do di<L :::uguiute. 

Art. ll4. A dis~ussão ·e votfl.Ção do qual
Quet• dós ])rojectos das leis annua.s berão 
da.d<tS para ordem do dia de pref~reoaia á.~ 
do outr os quaesquel' projectos, salvo os pa· 
roaore.;;: sobt•o voritica.ç5.o do poderoJ o os 
projectos iniciados por l>roposbs do Governo, 
julga.dos nrg;}nte:; pm.• voto da. ma.io-rh\ dn. 
Carua.ra., :~. requerimento de qualquer Depu
tado . 

:\.1•t. ll5. Antes do Pl'O.Siden te começar a 
dar a ordem do dia. da. sessã.u seguinte, po
der<l. qua.lquel" Deputado pedir a. proroga~ão 
da se~sãu para. se uUimar o negocio do que se 
estiver tmta.ndo; o o Presitlcnt.e c,)llsult~l·~ 
os Deputados pt·escntes, qualquer q_ue seja o 
seu numero, por meio de votaçao, inde
pen tlentc do discussão, si ·~ ~e~stio tlol'c 8or 
p1•oroga.d<~. 

Ar.t. JlfL A p1·orog;;ção sorá. por .tempo 
t\otormina.do e fixado pol' horas ou mlnutos, 
p-.>dondo sur excedido, si for vo~.ada noya 
prorogação. Estae prorogações nao po:lel'ao 
set• ~:> nnulladas sinão pelo oncorrameoto da 
discussão I'espoctiva, pot• f;Lita. do oradores . 

Art • 117. Pari\ findar a scssã.o, o PJ.'esi· 
donte usa.l'<l da. fol'mnla.-Lellcltlta-sc a ses
sé~. 

CAPITULO VIII 

DAS SE~ES SECRETAS 

Art. 118. O Deputado que pedir.- sessão se 
eretu deve dirigir ao presidente a eompe. 
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tento . proposta, assignada. por elle e por mais 
cinco representante~. á vh;ta. da. qual o Pre
sidente, consultando <L Camara, c depoi$ de 
delíheraçiío atnrmatíva desta, declarara que 
a . !<eesã.o -secreta torá. !oga.t• ou immedia.ta~ 
mente o·u no dhL util seguinte, so,!Unrlo Jhe 
houver sido pecli~o pelos proponente!, cujo;; 
nomes ficarão secretos . 

Si o assurnpto fcit• de tal natureza quo a 
Mesa julgue inconveniente leva~ no conhc· 
cimento da Camara., em ses,ão publica., o re· 
querimcnto aprusentado, o P1·esiúento ela 
cnmnra· convidará opporhmamcn!:.e to1\os 
os pra.~irtente:> das CommissGes PoJ'm(l.nentes. 
pnra dar-Jhes conhe.:imonto da. proposta e 
então se decidirá , por maioria de voto!', si 
deve ou não !õor conceJida a se.ssão see~·eL l 
pe1I•Ja. 

Art. I 10. Havonclo se.~são secreta, o Pt•o
sldento fará. susp:mdor a. so~são publica 
quando tonha comocado, par:t fnzr.r sa.llir da 
sala., das tribunas c thJs ,Q":tlerias t.ndas a~ 
pessoas oxtranhas, illclugivc empl'llgados Lia. 
Cumal'a. o cnea.rl·cga. :os LI os sm·viços ~ten~>
g•·nphico c 1;educção dos dchatcs. 

Art. 120. Reuniria a Camnra (•m BCS$i'iO se· 
ereta., dolitJcrar·se-ha, em primeiro loga1·, ai 
o n.smmpto devo Oll não ~er assim tra.t.a.do; 
e, segundo se resolver, a se8são continuará 
S01Ircta. ou ':lc fi\\'á puM\ea.. 

§ I .0 Antos de enccrra.r·so a scs-~ã:o secreta 
a. Cam:r:•a resolverá. si o seu objccto e resul
tado devem ficar secl'ctos ou ser not~dos na. 
acta pub!íca ; igualmente dccldi••á, por 
simples votar;ão e som dhcussão, s1 os nomes 
dos proponentes devem fic;u sncl'etos. 

§ 2. 0 ,,s actas t•csp:Jctiva~ ser.io lav1•a.o.las 
pot• um dos SocrQtario>J, lidas o a.ppt•ovad:'s 
tt.ntes tio onconadu. a sessão. Serão lacndas 
e guardadas no a rchi v o da. Ca.rna.ra cutn 
rotulo as.;igna.(!o )JCli)S 1 v c 2'· :::icct·ctario$, 
declarando o 1lia., mez e anno em que s:~ co· 
lob1·n.ram. 

CAPITULO IX 

muoicado esse re.:mltado útn&o ao Senado 
comJ <1.0. Presidente d:t Republiea.. · 

Art. 124. Para toz· Jogar o adiamento da; 
sessõ(J..; do Congres.iO, cuja iniciativa p~r&cnce 
á Camara.. nos termos do at·t. 6·• n. I, será 
necessario quo o projecto que o propuzor 
contonha em substanci<\ os moth·o~ que o de· 
terminam, o quo sejam tormioantcmeotc do
clamdus o dia. e o mez em que so dever.l. 
reunir o Congl'cSSO. se-mpre de modo que os 
quatro me~ do sc:iSilll sejam complctadoe 
denf.t•o do mosmo n.nnv. 

At•t. 12.~. O projccto de rcsoluç5:o sobre 
adiamon':J deve conte1·, pelo mcooa. cinco 
ass!gn ~ttl_!'as c, dcpoi$ de julgado objecto de 
dohlícra~'l.u. pl.l'<L o que Sll requer votação 
rla. ma.ioria dos p1·cscn tt::>, será remeU!do ~~ 
Commissào competente para interpor pare
cer dcntr.> de cinco dias no ma:dmo. 

At't. 12ü. S i esgotado cs:Jo praso. não (llr 
a.pl·c.~nta...lo pa.recor. ponm~.t. ouH'a.r em di:l
cus~~o inJepen•lcote delle. a re(tuorimeot.o 
do aut01· do projccto e com a a.pp1-ovaçM d;L 
Ca.mar.t. 

Art. l ~7. Os tramit<>a pa.l'a discussão s!lrão 
os mosmos lle '!ualquer proj !do de com
missão. 

CAPITULO X 

1.1.\.S PROrOSieõzg 

At·t. 123. As pr.lposicões podem coosi~:~tir 
em projocto.'l de lei ou rc~oluQão, omoodas E 
pa.reccres doeommissõcs. indicações e reque
rimentos. 

0 . .; parceoret:. iaJicaçõos e z•cqu~rlní<mto ; 
srj se1·âo discutidos "" Camara. _ 

Art. 129. Nenhum projccto ou iodic..'lçãoS{ 
admittir:i. n :L C<Lmar:L sinão tiver por fhr 
o cxcl'cicio tlc alguma:; da,; Mtribniç<1Bs da 
meo:srua. Camo.r-a, exprossada.i oa Constftuiç.t( 
c n ~stc Regimento. 

Art. 130. Os pt·,ljcctos devem ;;cr escrip~ 
em artigo:! cooci8oS, numerados o concebido! 
nos mesmos t.ormos em que se devem redigi• 
as lo:s, o a:;sigoados por S3uS autores : nã< 

n.\ PRaRoGAç,\.o r. ADL\:IIl~NT<.l IJA~ st:ssor.s vindo i\ssim organiz.-.dos, de,·erão SCJ.'· restí· 
DO CONGftF:SSO NAC!Ol\',\L midos pela. MC:Ill. ao autor pa.r:l pol· OS Dt 

dovida fó1•ma. 
Art. I 21. Qualquer Doputa.do póJc propô r Art. J3J. Cada pi'Oj,~cto dcn~ conter sim· 

a prorogaçã.o das sossõo" por meio de p[·o- plosmon te a onouociacão da ,·ontado legisla· 
jea~o de resolução, cuja discussão será c.Jnsi- tiva, ~~em preambulo nem razõ .os ; comtudo 
derada. urgente o oncorrada na mosma. s(l:;s.'io poderá o autor moüvar po1· escript.o a ao: 
em que so tratar, s:mdo, logo dopois de ap. JJroposiç.1o, quando uãu queira ou não poss< 
provado, remettido ao Sena.do. f'zel-o ,·crbalmoote. 

A ~t. 122. As proro,t~aÇ() .~s sm·ão limit.a.d~\s Art. 132. Nenhum :~.digo de projccto po 
ao tompo occessa.río para ultimação do nc- dor:i. conter duas orr mais proposiçõca inde 
gocio que se tiver em vi,;t,,. pendentes entre si. de modo que, sujeitas • 

At·t. 123. O~ projoctos de resoluçiio proro- discussão e votação te pm..~ adopt.at· uma 
gando as sessões vindo,; do Senauo seguirão rcjcitcl t· outra. 
os mesmos tramites do discuss.'io. e, no C.'\50 Art. 133. Nos projechs, iodicaçõe3 e -re 
do approvados, será. immcdiata.mont.c com-. querimeotos não 8Cr.l permi«ido usar de cJ 
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J>l'e31Õe!! que suscitem· idéas odiosas ou ·qnc 
olfcndam alguma elasso de cidadãos. 

Art. 13-t. Os JH',ljod.os do iniciativa dos 
llepu~1rlo~ so,·ão litlus pelo Jo Secretario; o 
Prcsidcoto )mri. •'l Yoto s- si o pl'u.iccto ê 
-ubjedo du ddíbcrãç-ão, e o~ Ucput:t•los vo
t:u-ão sem prcc4ldor discussão. Dcddinrlv-se 
•1110 niio é, tic:Lrá rejeitatlo. 

Art. 135- Uccldin.to-se. porem. quc 6 objedo 
de dclii.J~t·.LÇão, sm;i. onvia•Jo ;i. Commi::Jsâo a 
tJUO pt"' s..-~ na~u,·cza. ]J:Jrt•.~ucel' ou ii.rJnella 
•.fUO o <1 u~n1· do JH'r'.i ·c o indicai'. 
. Al't. 136. 0:; p1ujcctos rio lei ou l'!lSuluç;i.o 
romc•tidos pelo Senado, inrJcpefHicm rh.r.,;~o 
julgamento prelimin:•r; não obstante ~erão 
todos enviados ás Com missões· competente!', 
quo·darão pa.rcecr dentro de 15 dia.s, proce
dendo do mesmo modo acerra ·do qn:~.lqu'1w 
a.ssum pt"> sujei to :10 seu exa.me. · 

§ 1." Si !'orem ncccssarias informa.çõe3 rlo 
Governo, a. Commissão a.s l'Cquisitará. na. 
fórma do art. 57. 

§ 2. o São CI•!Cptuados das dispJs:cões de.~t~ 
;u·tigo os projectos a. que se rct"et•e o a.t't. 100. 

Art. 137. Os proj.,ctos apresentado:; scrãu 
impresso;i om a.vulso pa.ra. se distríbuit·em 
pelos Deputados e ontra1·em na. ordem dos 
tra.ha.lhos. depois que sob1·e ollcs for dado 
parecer, sal v o a disposição do § lo do ar
tigo seguinte. 

. 1rt. 138. A Commiss.1o a (JUOm for ro
mettido o projeeto, poderá. propor ou não a 
sua. ado~o som emendas, ou a sua reforma 
com as emendas quo julgar neccssarias, ou 
a sua. total rejeição. 

§ I . a O· pr.)jecto sobre o qual a Commi.ssão 
não dm· par·ecor dentro de 15 dias, podm•á. 
entrar n& ordem dos tPalJalhos, si assim lot• 
resolvido pela. Camara. 

§ 2 .. , Quando a Commh;são julgar couve· 
niente f."l.zcr cmen:!a~. us aprcsent<ll'ii con
junctamente com o parecer. <1ue scn•a discu· 
tido .simultanea.meotc c'Jm o projecto a que 
se refc rir. 
r Art. 139. QtJando a materia do projocto 
o•· de simples intuição o constar de poucos 

artigos uo mo~mo em qua.lquor ca.so de ·ur~ 
;.rencia e absolu\a necessidade. a Cama.1•a. po
derá di~pensat• a imprc:;s.io a. requm·imento 
do qualquer Deputado, indopeudonte de 
tli~ussão. 

Art. 140. O.s projecros que tiverem sHo 
firmados por a.lguma. das Com missões serão 
sempre coo:;~ideraoJos objecto de dclibcra.ção, 
.sem dependencia de vot:tção e logo im· 
pressos para. entrar na. urdem dos tra
b~b~. . 

.Art. 1-H . .-\s iot.licaçõos só poderão ser 
fet\a.S pelos membros da Camara, por cscripto 
e J)(•r etes a...<=si;!nadas : c, lidas na mesa, 
como os pmjeetós, serão, sem depondencia. 
.de vota.ç.ão, remctiídas á Oommissão a que 

por sua naturor,a. pel'tcncerem, · pra ticando·so 
como no ca.so do a.rt. 83. · · · 

Art. 14~. A Commi~são, <i vista. da. ma.· 
tcl'ÜL da indica.çã.o. intoJ'Pvl"{L sobr~ e!la o 
seu p1.ro•nr, que Sel'á tliS•!Iltido conjuncta
mente com a. irrlliea(,)ão, pda. mesma. fórma 
esta 1JOlociJ:t para os m:d; pa.rocere::; das 
ComrníssÕJs. 

A1•t. 14:~. Sio rc plet·imC'ntos. a inda que 
out.ru nome se lhJS niio lló, t~tlas aquoii<~S 
moções li·~ qual!ru•r tlcpuLudo ou commi:;.,;ii.o, 
que U vm·em por fim a. promo~ão de algum 
o!Jjm:tu de simples expediente, cornu pn·llr 
info•·m.L~Õ:JS ou cst.:larccirncnt•Js ao Guvorno ; 
pe !ir disp'Jnsa. de al;:uns dos tJ'H.balhus dt\ 
mcm ou du.s commissões ; pedir scsssão ex
traordinaritt, augmento ou prorogação tias 
horas da. ordina.ri:~.; pedil' alguma. Pl'OVi· 
d(!l)cia. qnc a occurrenCliu das circuustancias 
fizor necossal'in. sobre o objecto de simples 
econeudll dos traball10s da. Camara ou d:~ 
puli~ia. úa. C:J sa, que não C'Slujtt. uct.ermina.da. 
ll:J r<'gimento. 

Art. 144. Est~s t\._qucrimentos ~el'ãO admti· 
titlus li leitura c logo postos a Yotaçã.o, sendo 
apoiados, em ea.da uma. das sossõo,; diaria:>, 
sómente até os primeiros tres quartos t!e 
hora a sessão, exceptos os casos de urgoncia, 
na ~onformidado do art. 91. 

Art. 145. Os Deputados qno qnizerom fun . 
damentar verbalmente a ap1•oseotaçào de 
projoctos, indicações, requorimentos ou dn 
qualquer moção, só o poderão f<Lzer na.}lt'i· 
meí1·a hora. · 

Ar,. 146. Os pt•ojectos e resoluções vindos 
do Sona.do, o as omonr:!as por oHe feitas a. 
projeetos ou resoluções da C:.tmarn., depoi-> de 
lidos pelo 1" secretario, serão romctttdog á.s 
Commis,ões c0mputeutes, para. intcrpuram o 
seu perecer, que, depois de impressa o distl'i· 
lmidu, sel'ã incluitlo na Ol'UO!ll uo.s t raba.!lws. 

Art. 147. O projucto do !oi ou rcsvlução 
iniciado na Camn,ra. o por oll_a approv~do 
sera, d1~poill da votada a r·espocuva rcdacç:ao, 
t•emettido ao Scna.do. (Const. i.l.rt. 37.) .. 

A1•t. 148. O Pl'QjCcto de lei ou l'csolw;ao 
vindo do Seoa.do, ::tpprova.do peh~ Ca.rn~_ra. 
tJem alterações, S('t'á enviado á saucçao. 
(Const., art.37,) _ _ 

Art. 149. Irá tambem á 8anc('aO o projocto 
de lei ou reso\uç..'lo emt!ntlmla. no Senado, 
uma. vez acceita.s as emenda~ pol<r Co.mara.. 
(Const1toi(·ãó, art. 3V, 1" parto.) : . 

Art. lflO.' Rejeitadas as emendas, voltar<L 
o projecto ao Seoa.rlo, que, si apprul'al-as po: 
dous terços dos votoa pmsentes, o devo.l~e::a 
â. eamara, que só poder<\ ma.n~er .a rcJetça.o 
das emendas pola. mesma maJOrul; ne~t~ 
caso, será o projocto envia.do, sem oliU8, u. 
sancção . (Constituição, artigo :w! ~ ~·.) 

AI't. 151. Quando o projecto lUlC!ado nq 
Senado voltar <l Camara, por• terem al!i sido 
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rejeitadas as emendas desta, ser;io conside
radas . approvadas as emenda,: qur> obti,·crem 
dous terços dos voto3 prcsenk>s, c remett
das com o projecto ao mesmo Senado. {Con
stituição, artigo 39, § I".) 

Art. 152. O projecto tlc lei ou rcs,Jlução 
iniciado na Camara., não sanccionado c de
volvido pelo Prcsitlentc da RepnlJLica, pas

jcctos tendentes a abúlir a fonna repubU
cao~ fe !r>ra~il"a oo <1 i~aldadc da repre;:eo
taçao do..; J<::;tados no !"enado. (Const;itui\"30~ 
art. !JO.) 

CAPITl:LO Ylli 

l>tJ ::urmo DE l>EUDEI~.\P. 

sará. por uma discus:;ão e vota.~ão n•;minal, e Art. !57. Xenhum projccto de lei ou reso. 
consid(war·se-ha approv;ulo si ob"h'Cl' dous lur;lo será app!'vYa.•lo 8L:m ter sido discutido 
terços dos sulfragio::; prcsc:ntcs, sendo cnt.'i.o t1·cs vezes, sall'o os que versarem sobre 
remettido ao Son·\do. (Comtituição, al't. 37·; aposentadorias, reformas, jubilações e li
§ 3°.) cenr,as a funccionarios publicos, os quaes só 

Art. 153. Quando o projecto de lei ou re· terão uma discussão. que corresponderá á. se
solução, não sanccionado, for de iniciativa gun•la.. Terão tambem uma só discus...~o os 
do Senado, e tiver sido cm·iado ;t Camara, projectos de lei ou resolução: 
esta. si o approvar pelos mesmos tramites c autorizando o Governo a declarar a guerra 
maioria. indicada no artigo anterior, o cn- ou fazer a. paz; 
viará como lei ao Poder Executivo pa.t·. ~ a concedendo ou negando passagem a for(·as 
formalidade da promulgação. (Constituição, estrangcil-as pelo territorio do paiz para 
artigo citado, paragrapho citado.) operaÇÕes militaras ; 

Art. 154. Os projoctu.~ rejeitados ou não resolvendo definitivamente sobro tratados 
sanccionados, não poderão sot• reno>ados e convenções com as nações estrangeiras; 
na. mesma sessão legislativa. (Constituição, mobilizando ou utilizando a guarda na-
art. 40.) cional ou miJicia cívica nos c.~sos previstos 

Só se consideeam não sanccionatlos, para pela Constituição ; 
os effoitos ilesto artigo, os projoctos que, do- declarando em estado de sitio um ou mais 
pois de devolvidos pelo Pr·osidentc da Repu- pontos- do territorio nacional na emergencia 
blica., nõ.o obtivez•am a approvaçã.o da Ca.· do aggressão cstraogeil'a ou commoção in
mara. e uo Senado por dous terços dos votos terna ; 
dos seus respectivos membros, nos termo:; approvando ou suspendendo o sitio que 
dos artigos anteriores. houver sido decretado pelo Poder Executivo 

Ar•t. 155. O p1•ojecto iniciado na Camara. ou seus agentes responsaveis. na ausencia do 
ou no Senado, que tenha por fim a proro- Congresso (art. 34, §§ ll, 1.2, 19, 20 e2l da. 
gação da sessão legislativa, indepnnde de Con::;tituição Federal) c aquelles aos quaes 
parecer da Commissão; ser[L sempre consi- houver negado sa.ncção o Presidente da 
derado ma.teria urgente, c preforir<t na. dls· Republica; 
cusl;ão o votar;oã.o a outro qualquer projecto, as resoluções pro1•ogando as sessões do Con-
mesmo os I'Cia.tivos ás leis a.nnuas. grc:sso, as quaos deverão ser encerradas na 

Art. 15(), Nas propostas para a reforma da mesmasessãoomquefo1•emsujeitasa debate. 
Constituição obscrvar·se-ha o Eeguinte: Art. 158. Os projectos do lei ou r .lsoluçfio 

§ I . o Considerar-se· !la proposta a reforma que vierom do Senado, os projectos das leis 
quando, sendo apresentada por uma quart..• annua.s, os oriundos das Commissões e t.Qda..-> 
parte, pelo menos, dos membros de qu<Llquer as propost'IS ú.o Poder Executivo, conver
das du<L~l Cu.maras do Congresso Nacional,for tidas em projecto de lei, ter·ão sómento duas 
acceita em tres discussões, pot' dons terços discussões, que corresponderãp ás segunda e 
dos votos em uma o em outra Camara. ou terceira. 
q Bando lhe fot• solicitada pol' dous terços · dos Qflando se discutir o primeiro artigo, po· 
E::,taJos, no decurso do um anno, represen- der·se-lHl. fallar em geral sobre a utilidade 
tado cada Estado pela maioria de votos de ou oonveniencia do projecto. 
sua. u.ssembléa. Ar·t. 159. Versarú. a la discus;;ão de um 

§ 2.9· Essa proposta dar-se-ba por appro- projecto de lei ou de resolução unicamente 
vada &i no anno seguinte o for, mediante sobre a utilidade e constitucionalidade delle 
tres discussões, por maioria de dons terços em geral, sem se entrar no exame de cada 
de votos nas duas Camal'as do Congresso. um dos seus artigos, e por isso não se admit· 

§ 3. 0 A proposta. approvada publica.r-se-ba tirão emendas de qualidade alguma nesta 
com as assignaturas dos· Presidentes e Se- discussão ; não podendo cada. Deyutado fa.Uar 
cretarios das duas Camaras, e incorporar- mais de uma. vez nessa discuPsã.o. 
se-lia. á. Constituição como parte integrante Art. 160. Aca.bada a la discussão, o Pre· 
della. . sidente porá a. votos -si o projecto deve 

§ 4. o Não poderão ser admittidos como passar a.2a. discussão, e, decidindo-se que sim, 
objecto de deliberação no Congresso pro- entrará na distribuição diaria dos trabalho:!. 
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para 66 tornar a ui~u,ir qua.ntlo for dado rel~o dil·eeta. ~m o ouje~lo principal do 
para ordem do _dia. . _ pt'OJooto, pa~sarao por ma1s uma. discussão . 

..m. 161. S1 a Camara. assen\ar que nao na st~~ii~ seguinte, com os artigos â que 
dore pa.~sar á :i .. di5eU'>São, Iicat•:i r.~jci!a~o o SJ ro1ert!'em. 
projecio. Nésta. disr:nssão não 11oderãn set•omwet>iJas . 

Art. 162. X a 2~ discus.são dcbatcr-so·ha outt·as emendas, 8alyo do redac~;io. 
~·aJa artigo do projccto de pe:• si, olforeccn- Art. ltlt). Adoptatlu definitivamente., 0 pt·o· 
do-se a.s cmcod;~s que occot-rcl·cru, as quat>s, jecto será. remettido, com nll otnonth1s a.pi'O· 
lidas na Me.~n. pelo t·· Secrotal'io, e sendo ndas, ;t Ccrumissão Je Hcdacção, p<w:~ redu· 
apoia~as po_! cinco Deput.~Jos, serão postas : duzíl-o <Í. ÊcviJa. t'órma. Li~a. cw sessão, sará 
em dtsem::ao com u ar,tgo a qUO su rcfc· a rcdaçao final do prOJ<?Cto ilnpress;\ no 
rirem. DiMio do Co~tgresso, sa lvo o ca8o do urgencia. 

§ 1. o Quando. o numero de ~u·tigos do Pl'O- raconhecid~t pela. Camara, á rcq uer·imcnto 
jr.cto ftn' consldoravol, a. Camara. poderá de algum Deputado. Submattida a re
resol\'et', á. I'C(luerimento do quatqum• de d:tcçiio á Camara., esta só podcl':t emendai-a 
seus mcmbl'os, que a discussão so faça. por so roconhecor que envolvo incoherencia: 
titulos ou secções com · as emenda.'i oJI'Cl'cci- contra.dicção ott absurdo manifesto, cago 
d;,s aos respectivos arti;to.s, de,·endo, porém, em quo se abrirá discussfio, qua sm·â l1r~vo. 
á yot.a~·ão SOl' feita. 1>or artigos. Art. 160. As ma.tol'ias com disc Lissão on-

§ 2. o Quando, pelo numero c impor- cerrada, quo não forem resolYidas du1·a.uto a. 
r.a.ncia das emendas o!Terecidas ao projocto legislaturn. e ficarom pal'i1 a. seguinte, cousi· 
em 2"' tliscussão, se tornar dUUcíl o prouun· derat·-se·hão adiada:i para coutinuat• a. ser 
ciameoto da CamlU'a. a respeito, e qu:~lquer disuttidtts nos termos cmquesc acb;wem. 
Deputado o l>equerol', c a Cama.ra. ann.uir, Art. 170. As emendas ou ar~igos addüi\'OS 
antes de iniciada a votação, se adiarJ. esta que cstcndororn ou amiJliarom a disposição 
at~ fJ.IIO a res!Jectiva Commissã.o in torponha do projccto a ol:ljecto elo igual naturcz:L ou a 
seu pal'ocor sobre as mesm1~s emendas, o outros individuas, serão redigidos (lcpuis do 
•1ual, ~endo impresso e di.stl'ibnitlo, será, sem approvados, .em peojeotos sopal'adus, paL·a. 
maio debate, posto em votação, som prejuízo terem discussão especia l antes ele sct•em rc
todavia. do disposto no art . IBG quanto ás mcttidos ao Scllla.do. Nesta. discussão true cor· 
e1nendas que dependam tlo exame da Com- responderá á terceira. do projooto,3.S emendas 
missão do Orçamento . qu ) forem otrcrccida.s c accoitas pe la Cama.ra. 

Al't. lú3 . Discutidos c •ota.tlcs todos os ~erão fi. ello incorpor<tdas, som mnis depen
artigos do projccto e emenúal! a olle olfore- dencia da discussão esp~~cial <lo quo trata. a. 
cidas, o Presidente porá. a \Otos si cite devo. ultima parte do art. W7. 
passa.t· a. 3~ uiscussã.o; e, decidindo-se pela no- Al't. 171 . Não ú pol'mittido em c1ualquor 
gativa, ftcal'(L o projocto rrjcitado. di:>cnssão oirerecer emendas ort :u·tigos a<ldi-

Art. 164. Antes da. 3• discussão l.iCl'á. o }>i'O· tiYos c1ue não tenham I'Ciação immediata. 
jecGo rcmcttido á rcs])€ct ira. Com missão, com com a mntel'i~t de r1ue ~o tra ta.r. 
as umcnda.s appl'ovadas, para. rodigil·o tl& Art. 172. Enh•o cada. uma. !las discu~.sõr.s 
no v o, oonfol•me o vencido, e publicai-o om de quv..lqucr pl'ojecto do lo i QU do resolução 
bre,·e prazo, que não c.xccdcr<l. de cinco dia.s. devem mediar, pelo menos, dons dias; a ca.. 

Art. 165. Na. s~ uisCUS!!<'íO ({cbttlcr-so·lla ffil\l'a, porém, po:lot•:í., quando julg:tl' Mn· 
o proj\:c to em globo, podondo·se comtuclo vcníento, rcstringil• ost.os intcrYa.llus , ma.s 
fa~:cr qua.osqu<n· emendas, as quaos só se1·ão do sorte quo nunca. so faça.m uo .mesmo dia. 
sulJmettldas á discussão depois de apuia.das todas as tliscus:>ões. 
pala. terça parte dos membros 1wescntes e Art. 173. As emendas que viorcm do Sc
votadHs depuis de ouvi.üt a. Commis:>ào rospe- nado. a. qualquer prujccto da cama.,·a. dos 
cth·a, excepto quando essas emendas forem naputados, terão sómontc uma. tli!>cus;;ã.o que 
of~crecidas pela. ma.io1•ia da. mesma com- cm·l'espondol'á ú. segund;~ de qualquer Pl'O
mJssão. jecto,deba.tendo·se uma por uma,somcvm~udo -

Az·t. 166. Tanto na 23 como na. 3" discussão fa.zer-se-llles omenda..A C:~ma.t•a., a. pedido de 
t.lo c1ualqucr projecto, as cmondas ou artigos alguns do seus membros, podet•á. dotet·mi
<tdditívos, crea.udo ou augmen~a.ndo des:peza n&l' que.so faç:l em globo u. di~cn~são dosta.s
ou l'eduzindo a. receita pttblica., não poderão emeudas . 
ser admittidos á wtação sem prévio parecer Art • . 174. Sando ,a.ppt•ovad.a.s to1~ns as 
da Commissão do OI'('a.mento. . emendas, serão romottidas com o projcato á 
. Art. 167. Terminada a. 3" d iscuss..'ío do pro· Commissão de Redacção, praticando·;;o do· 
JCCto e das emendas, o Presidente por<~, a pois o disposto no :u•t. 168. . 
Yoto:; as emendas e depois o pl'Ojecto. Art. 175. No debato entre dous opzoantes •. 

Se_ as emendas Mopt:v;ias em ;:~o discussão aquello que,pr·1meiro tirer fallarlo terá <~r 
c.ont1 v:erem :ma teria noYa. mas qne tenba príOl'ída.de da r~plica., o não eotra.I'i1 outra 
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----------~---~~~--------------------~------------------~-----
na discussão· soin que os dous opinantes 

· \CJUCl';·mlo) t:mham tU.Ilado as vozes que lhe.~ 
são pnrrnt~tida,g pot• este t•cgimonto. 

§ 7.u O dennociado poderá assistir .Pf 
soa.lmeote ou po1• pJ•ocur..tdor .. a. . todos· 
acws ou .•liligencias de que tl•ata, o p.'lJ 
gra.pho ao!arior; denmrlo pa.1•:t isso ser• .c, 
vutudo pola Conuniss'io, o podm•á. igua.lmo1 
contc~tilr ~ testemunlu,t,s e requerer que el 

. A profm·eneia. sú let'<í. Jogai' ~i fôr pedida. a 
· palavra. croquanto estiv-er f:.dli~nda o ot•:ulot• 

a. quem sa .pr>atendc 1'0-~pondcr. . 
Art.. 1711; Ainda que uao llaja· quem fa.llc 

~:oliro as ma.toria.s pogt,ls em discussão, e quo 
: po1· is~o cst.1. não s~ vor~fttruc, s m1}WO se 
· procederá á vot.:tÇ'ào ntt f'ól'ma. des Lu regi· 
mento. 

sc}.1m rcpEwgunt.adas ou aca.1•eadns. 
§ 8 ." O pa.l'cccr a que se rofero o§ 6'•, , 

pois de pnhl\cado c di trilmiJo na fórma. 
§ 3", :set•á suhmettíuo a. duo.'! diacussõc.i,. c• 
o internt.!lo .dP: qua~r·o dias, 1Iepois do qu• 
C;tm<w:~ th~~ldmt SI tem 1ogar ou nao 
acctisação, o decidindo polu affll'mativa 

Al't. 177. lnlcia.rl:l. a. discus!:liio tlc um!l mn.
. teria, niio se po.Jerá in tcl'rvmpl!r para. tratal' 
· de ontl"a, sal v o 11diamen to vntado nos ter~ 
· mos Li~ste regimento, a. l'equet·irnento de 
··qualquer Deputado; podor·SO ·h a, porém, pc<lii' 
a. palavra p:.tra. lembrar um melhor metho· 
·do de dirigll·a.. O mosmo se ol)Se.l'va.rá. qu:.\.n
do se tratar lia. votação da qualquer pt•o
jecto. 

Art. 178. S~mp:oe que h'-l.ja. dous ou. mais 
projectos sobro o mesmo !Wsumpto, ha.vet•á. 
discussão prévia sobre a. proforcnoia do que 
deve scl'vir do ba.~>c p3.r:l. a diseus,;tio, ·sem 
com tudo so entender quo os outPos ficam l'e· 
jei ta.do~. 

deCI'Ot.trá nosl.e~ lemws: · . . · 
<iA Ca.ma.l'•~ do;; [l(l.put a.dos dect'>ota: :1. acêu 

ção contra o Pre.~idcnte d.1 Republioa F~ • 
a envia. ao Senado (õu ao Supre mo Tribu 
:31 se tr11.tu.r do cl'lmc c<1n1mum) eom tt , 
os documentos relativos para se proceder 
fórina da Cvostituiçã.o o du, lei» · 

§ U. 0 Si o a.~cusado ·estirer na Ca.piGa.l 
dcl'al, o cteoreto da accusn.ção, <l8~;igoad.o p 
Me;;a dll. camara., lha ser<i. immedia.ta.meJ 
'intimado pelo 1~ Súcl·et8-l'io. 

Art. 179. Todas a.s questões de orJem que 
occorrerem dul•anto a s,1ss.1o do ca,'ia. dia 

. serão decididas pelo Pt•esidentrJ, . 
Art. 180. Qua.nclo a Camaru. t1vor ele deli

berar sobt'e denuncia dada por qualquer 
cidadão ou por algum!\ de sua;; Comrnis.:;ões 
co o tra o Presitlon te da Repu IJHca., se o bset'· 

·"V-a.J·á o seguinte: 
§ .1.0 Apresentad/l, a denuncio., . em rórma 

legal, o com os documentos comprobu.tJrios 
da existenci(L do dclicto, ou doclat•ação con
cludente da. impossibilidade do serem apre· 
sentado.<J, a · Cama~·a elcger<i umll. Commissão 
de novo mernbl'l.>s para. examinai-a. 

§ 2. 0 E>~ta. Commissão, dentro do oito dias, 
omittírá. pa.1•ecor sobro si deve a. denuncia. 
so.r julgada objeotc:r de deliheração, podendo 
pa.1•a; e~~ tira promov!3r as diligoncins qt1o 
entender nccessilrlas. 

§ 3. o o p:trecer assim datlo, llcpois de im· 
pre.'..~O o distribuído com a titocedoncia do 48 
bo1•as, sm·a dado para or·dem do dia em dis· 

· Cllssã.o unica. . 
· § 5. o Si n C<tmam julgar qne a denuocia 
é objecto do deliberncão, remettor<í. cópia. do 

· tudo ao denunciado. pr.ra 1'es])onder })01' es · 
c.ripto, no prazo de 15 dias, quo poder:t ser 

· proroga.do a requerimento do mesmo denun· 
ciallo. 

§ 6, • Findo e.-ste prazo, voltarão os papeis 
com a re·~posta ou som ella á Conunissão que, 

No caso de ausoneia., o PresiJ.ootc da. , 
ma.ra commetterá a intimação ao Juiz ~ 
ciona.l que tiver jul'isdicção no Jogar onde 
acha r o ac!lusado. · 

§ 10. Docr'Otadu. a n.ccusação, a Cam: 
nomeará. rima Commi8são de trcs roemb 
par a. p1•oduzil~a. no Senado . (Const:, art. 1 
Joi n. 27, de 7 de janeh•o de 1892, <n·t~ 
a. 13 .) 

Art. 181. Por igual mo(lo proceder; 
Camara quanto ás denuncias dad,as cont1·~ 
Min:stros do Es-tado por crimes commun 
de responsabilidade coonexos com os 
Presidente da. Republica, (Const ., a.rt. c: 
lei cit . al't. 3.2. ) 

Art. 182 . Adcnuncia nos crimes de ( 
tratam os artigos anteríures uão poderá 
rQeebida. pal.:l. Ca.mara, si o denunciado 
tiver completado o seu pez·iodo presiden<~. 
(Lei cit., art. 3". ) 

Art. 183 . Na. díscusslio. o votn.ção dos ' 
digo3 de leis da. União, tacs con1o civil, C< 
met·cial o c1 imína.l, a. m·dom dos trabali 
da Camasa será. a. l:leguin tc~ 

§ 1.0 Apresentado, impresso e distribu 
o projecto, a sua. discussão ~>() será. inicit 
na seSI!aQ úa. ca.ma.ra. do ann<~ seguinto. 

. ·depois de ouvir a.s w~tem\\nlla.s de a.mba.'$ as 
partes. o omprega.r todos os meios pa.l'íL ·o es
clarecimento da verdade,interpol'á. o seu pa· 

'1.•eoor ·sobre a. procedencia ou improcedencia. 
· ·da accu&ação. · 

§ 2.Q No interregno. a Mos& fará. env 
exemplaros do projocto G.s seguintes cor 
ra:ções e. autoridades, convidando-as n. · 
mettorem, no prazo de - seis mezos, á 
cretat'ia da Cama.ra, aH emendas o obsor 
ções que julgarem conveniontcs: 

<~)Supremo TL'ibtJnalFeder&l e Juizes S 
ciouaes, que-igualmente serão convidadc 
mandar a.ftl.xa.r editaes e pu bUcal-os ol~s · 
lhas offlciaes, avisando do prazo os iotel' 
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-.·~sádos· que queil•am formular emendas ou 

!< ob~);~~~~es superiores do ·Distl'ict.l) Fo- bA lllSCt'SsÃO DOS UR•.·A~ll\1\T v~ 
CA.PITULO IX. 

· ooral e dos E'sta.dos ; . · . · d d · 1 
. c) Faculdades de Oi:rmto :. · Art. 184. Respeita. o o ispos .o no al't. 114 
d) OovernatlorJS ou Prcstdentes dos Es· deste rJgimcnto, a discus~ão do prujccto de 

orça.mento sorü. feil,a, por MinisteP:os ntl 
tados ; d 1 B pn.rto rola ti \'ll. ;t Despe.:a, o por a.Ptigo~ na 

e) Iostitu~o dJ. OJ.•Jem do.; A v.)ga.· 09 
l'.l.- relativa á Reee~la o Disposições gcJ·aes, n:L 

zilciros ; . . . roi•ma. tlos artig.Js seguintes. 
f) Jurisconsulto.~ qua. julgar convooicnte Art. 185. Orga.niz:\do pci<L Cu mmü.:s:io o 

()uvir. . . . - · .. · pt•ojecto _do orçamonto d1~ dcspc~a. do cada 
. · § 3. o Inici:tdos os trabalhos da sc~siio ordi- mtnisterw, ou o da receita, ~era, entl'egu9 . nu ria. nos termos rlo § l '', 0 Pt'a.~ulente {l:t á Mesa H e3ta. o mandará imprimir c c..lis· 

.. cama'ra tlocla.ra.rá quo, estando distrib~ido 0 tl'ibnir om antl:lOS pelos Dopnta.dos. 
pro.jecto, ti.ca.·o mu.smo sobre a, mo.~: a.h~ rt.~ !'\ J. o Feita essa distl'ibui~:ão, ao terminar 
receber emendas, · du,rantc dez dt,L.!>, tm nu· :-d~or:1. do eiperlionte, mas antos de annunciar 
nados os q ua.es, o P'0Jcdo, com ess~s e~ml· a or.'dem do dia, o Prcsidento dccla.ràró. á 
das c as da que reza 0 § :2•, dcpo!S de_ m_1.- Camara quo o projecto .fica. sobr·o a mesa 
pressas, será snbmettido a uma Cummlssao pc!o prnw do trcs eossõ~s llhu:níls, afim de 
de vinte e um repl=c~cntante~. i'eceber emendas crn 2" d1scuss;w. 

§ 4. o A- Commissão ser<t nomeada pr.lo § 2. u Não pmlm•ã.o Sct' pt•opostas nc~ l'C· 
Presidente da Camara c do fórma quo todcJ cobidas pola. Mesa emendas qua crwm, 
os Estu.dos e o Distl'icto Fodederal tenham 1·eformem ou cxtingua.m rop<tr t içõ1\S IJU

nolla roprosentuçã.o. blicn.s, criem ou exting-ua.m em}lrcgos pu-
§ 5. 0 Na sua primei~a. ~eunião a.Com· blícos, augmentem ou diminuam ot•denados, 

missão .. clcgenl. por mawrm absoluta de revoguem leis do outra. natureza. ou maudem 
votos e sou presíde!l ~e o um relu. tal'· vigorar as já. t•evoga.da::~, om summa toLla c 

· § 6.• As decisões da Commissão, q_ne fun~ qualquer dispol.liçã.o do carac~e r perma.nont.e. 
céiom~rn em dias designados, sct·ão sornpt·c § 3. • F' indo o prazo do §_l •, o)rcljec t~ c~m 
tomadas pJf maiori!l absoluta de V?tos o os as emendas sot•ã dtwol Vldo a Commrsmo. 
debates · de;'idamenta séenographa.dos e pu- para. dar sobre ellas o seu Jllt.rocor, na qual 
blicados no Diario do Co-ngr~$SO. poderá. propor as motliftcaçõo3 qn r. ontcnder 

§ 7,~ A Commissão poderá ouvir no de- convenientes ao texto primituvo . 
cur,;o de seti trabalho a q uera eu tender con- ·§ 4. o Lido, impr•osso e distl'il.Jaido polus 
veniente. Deputa.tlos, ruso pareo()r ~et'i tbdJ paro. ot•-

§ S.o o pa.recet· sobre o projcct? sorá apre- dom dos tl'aba.lhos, 48 hoPas depJI>~ da suo. 
aentado á Camara no prazo·ma.xtmo do.scs- r uulica<;iio, abrindo-so então discussã.o sobre 
souta dias o cuntcrnpla.do na ordem d~s t~a.- g projoctu c emolllla.s. 
ba.lhos quinze dias após a sua publJcaçrLO, Nesta discussão não se potim•<i mais apl'e· 
podendo a mesma Camara., media.nto rep1•e- sentar emondas. 
s::nta~·ão t.la Com missão, p1•orogar cssos prazo.:! § 5. o Encer.rada a ~i s_cussii,o, vot_a.das as 
pPlo tempo que julgar conveniente. · emenda~ 0 artigos a.ddttrvos, e depo1s 

0 
pro· 

§ 9.o Haverá. uma só discussão e vota.(·fio jacto, volvor(L cllo á Commissão pa,ra.redi· 
<lo projecto, ambas pol' titulos, p·oden~o "'il -o conforme o vencido, afim de }nss<u' ;13• 
aiHd<L sm• apresent ;da~ c~e_!ldas, que, d~p~1s discussão, 
de encerrad" a disoussao~ trtto á Commtssa.o Art. l8ü. Publica.d<t c distribuidl!. p

0

elos 
llo~ VInte e Um, para. sobre a.s mosmas éla.- Deput.ados a l'edaccã.o rle q uo trata o § 6 do 
borar parecer. · artigo antecedente, 0 Presiden te declarará 

§ lO, Na. discussão o votação dessa.ll émen· 0 projncto sobre a mesa para l'ec.~~et• e~nendas 
das se obsurvu.rcl o disposto neste regimento em 3a discussão, dur-ante duo.s sesoes dmrno.s. 
para os p1•ojm:tos em geral.· _ . Para.grapho unico . f'ião podcr·ã.o_ser aprc

§ 11. Nenhurq Deputado, m~:smo o relator senta.dt~:> nesta. discus:;ao c rcceb1das pol~ 
tl.o pa.l'ecor, poderá fallal' mais de urna ve~. Mesa. omendas crea.nJ.o despozas no,·as ; Sl, 
sobl'C cada titulo do projecto. . _ pol'êm, já c~tivcrcm creadas 11odet·iio_ ser 

§ 12. A redacção final. do projecto, _coE- diminuidas, supprimid~s ou l'oStA.bc!ecidas, 
formo o voncirlo, ser.á. feita. pela CoJI1m1ssao mas ncsto ultimo caso sóment~ de aocordo 
dos Yinte e . Um, que tambom competente com a.. proposta do Governo. . 

· · · •· b d Art. 187. Findo o prazo do arttgo a.nt~· S9l'a para. ermt~•r parecei' so re as cmen as ri·oi', devol"'t'do o proíccto com emendas á ' que· porventura venha.m do. Senado. · · • ;} 
VoJ. u ~7 
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Com missão, para.· dar o seu parccm·, será clln verem rotiratlo com ca.u.sa. pa.rUcipada. ou 
dado para a ordem doa trabalhos da Camara, sem ella. 
obsenado o dispost•J no a1•t. 185, quanto á At•t. 194. Em qualquet• discussão dos 
2a dlscussiio. projecto::; de loí ou resolução, po(Ler.·se-h" 

Al't. t88. Discutido o Yo tnúo o Pl'ojocto . o l"oqunrm• Yerba.lJUen te o oncerr;Lmento <liL 
emenda&, c <.tpprovada a .. J·cspocth'a r.cdacQão discussão. Este requerhuonto sm•á som doha·to 
11na.l, ssrü,. cllo unviauo ao SemL<lo, ol.Jser- p!Jsto a Yotos o, sendo appl'ovado }Jtila· Ca
vadas as prascripç-líes deste rcgimen to mara, o Presidcnta declal'ará. concluida..a dis
quanto ás demais pro}~&:,ciçõcs . ~ussiio. As la e 3" discus~õc.s dos projcctos du 

Art. l8!J, Quando os pr<ljccto:; du o:ç;t· · lei on l'cw lução não sm•ão oncor1·a.das, ha.
mento forem do\·ol ritlo:; do Senado com \·endo -quem tcnlm a, pall~vra; sem quo, pelo 
emondas, se pl'ocuder:i como está recommcu- monos, se l.mja. t1·atado da ma teria e.m uma 
dado nos al'ts. l4G o seguint.os. se:iSãêf anterior .. 

Si, porém; faltarem apenas oito dias pal'a. Art. 195. Na 2"- discussão de qualquer 
o encorrarucnto dos ti'abalhos legislativos, pro,jecto ::6 poderá sur pedido o oncerm
esses projectos, bem como os de erudito., soli- mento dopois do se terem pronunciado 
eit~o& pelo Poder · Executivo, a. juizo do sub1•e o artigo .em discussão, :pelo menos; dons 
Presidénto· da Camara, serão dados ·para. orado1•os. 
ordom·.cto dia, independontemonto do parecor Na 2n disous~ão dos :projeotos do o·,·ça.-· 
da Cómmlssão do Ül'çamento sobre ns emen· mcnto e de fixação de forças do tel'l'a u 
dasi ftcn;ndo -salvo, todavia, ;t mesma Com• ma.r não scrá.licito ·roqltérel'Oencel'ramento 
missão o dü·ito de verbalmente Pl'onuncl!tr"SO da discussão de cada ar.tigo, sinão depois de 
sobre relias· <luranto a discussão. ter, sido o mesmo discutido em duas· sessões 

Den\ro daste&Oirodías,om caso deurgoo:cia·, a.nte1'iores, 
poderá• o . Presidente· dtt Camara c-onsultar· Art. 196, Sempre que o. Pl'Ojeetu ,tLver uma. 
esta. no. sentido de abrir o terminar a dfs· só discussão, corrcspondendo esta. !l. seguuda, 
cussão· immedio.ta· da~ · emendas a;o pro· para. que seja acceita. a JH'Oposta .. de· encerr.w 
jecto: ;. si ; allsim resoliVOI' a Gamara, n,hrir- mcn to, prevalece o mesmo yrincipio esta.,. 
Be-ha logo discussão, ftca.ndo preterida a holecido no art. 194. O mesmo proced: .entu 
ordem do dia~ so dóverá.: tm• com as· emendas que vierem do 

Ar:t. 190. Na. vot<l.('ão dos orçamentos sobre Sonndo, excepto as · oifurecidits· aos diversos 
o q:uo não. estiver· r egulado neste capitulo orçamentos; cuja· discussão só podcml:· sor·en
segu"ir·se-ha o. disposto no capitulo 1wguinto cc1·rada. depois de dise.utidas em duas sessões 
no que lhes for applicavel. dü~rias, salvo o di~pusto no art. 189. 

Ar ~. 197. POl' tres· maneiras. se podem 4ar 
CAPITULO X votos: P , pelo metho!lo symbelioo1 nos casos · 

ordinurios; 2,, pela nominal de-sim ou· não; 
IJü :\lODo nF..voTAR .3", ]!.OI' escrutinio secreto, na.tf eieições· •. 

Art. l9S . O metlioclo symbolieo SGl.praticu 
Art. lül. .Nenluuno. rna.terio. se porá.n d izondo o Prosidente: Os senhores que .são 

votos sem quo l'stcjam presentes Deputados 'de pal.'ecer . .. qucil>anl le:vantar-se. 
em maioria· absolu1a, tendo prioridade na Art-. 199; Si o resultado:dos·votos fol' ·tao 
vota cão as que tlcarem encerradas na sessão manifesto que ;t primeii•n-v-ista. se·conheca.m 
anterior, salvo o disposto TIO" n.rt'. ll -L A UJS pluraliLlade:5; o. P1•esidcnte o publiea1•á; 
f&lta. de numero para as voú:tções que se· ·,mas, si e!!ta não.for logo manifesta, ou si pa
forem segnimlo .. ni'io.prejndicat·á..a. discussão· :l'ecer a algum Deputado q~e. o reauLtado 
dos.projeatos qulJ• tive!'om sido dados, :para: publicaU.o pelo Presidente não. é ex.'\cto, po
ordem do dia.. d.ei'á.:pedir roctificaçãu.de vo.tação. Em. q,uaJ-

Art. 192. Quando não houver Deputa.dll qnr.r. desse;; ca.sos, dil:á o. Presidente: Q.ueirom 
coro a: palavra, ou ai não estiver nru caso. .levantar-se os senhores que votaram contra 
algum. dos que a tiverem pedido, o Presi- - e U.ous secl'ctarios, cada. uru do seu lado, 
dente, independente de votação;- declara.J.·{~ contn:ríio os votos, para serem C'ombinados 
encérrada a:discussão da.materia.de que se com os primeiros . 
tra.tar,;o..sobre ella qevcrà. votar-se· na; se- Art. 200 . Para. se Pl'<l.ticar a votação no
guiílta sessão,. si o,encerramento tiver logar minai fó1•a. dos casos do art. 37:, M 3 da 
no 11m da. s~são, Constituição e 152 deste Ragimento; seriL 

Art .. W3. Sempre qpe ao deixar de fazer .pl'eciso quo algum Deputado o, requeira e 
quálq~er;votaQão, .por. não.se acha1• presente· :·q.uo·a·Cama.ra. admitta. por· :gtaio.de votação. 
o numer<D.l.ega.l·de. Deputados~, e- quando não. independente de : discussão.. . 
estejaín preenohidas-as ho1·as dos, trabalhos,. : Aa•tt .. 201. Determinada~. a. vota.çJo, nominal, 
}lro.cederrse-ha. ar nova;· ohamaid~. meneio- um,clos,seeretarios. pel~ llBta gsra-1;. irár aba· 
nandO•SO na acta OS nomes dos.- que• se hOU•· ,mundo cada um: Deputado• dé:p8!'' s}i. e ·dQUS· 
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-dos outros Secretarias fa.rão, cada um, sua 
lista., uma. com os nomos dos quo votarem
sim, c {}utra.·com os nomes dos (iUC votaTcm 
-não; 

A1•t. 202. O tarceü•o methodo de vota.1>, 
que ú por esc;.-utioio secreto, se praticacá. por 
meio d~ cedulas eserip.tas, sendo estas lan
. çadas- em urnas, que os- continuas correrão 
po1• toú.os os Deputados, o· U.lJresen tadas na 
mesa. u.s ccdula.s; depois do contadas pelo 
I., Secretario e pGl' olle lü.lu..r.ada-uma de JJer 

-si, procederão os- outros Secl'etarios aos com-
petentes as.sento:J, fazendo-se por fim ~~ v..pu· 
l'<l.ção, }Iara se publicar o l'Osulta.du tia vo· 
tação. As cedulas assignadas serão apura.dn,s. 

No caso de empato; se p!'ocedérd.·a·sorteio.

Art. 20:1. Os requerimentos QtiC üXi"jrr.m 
infoi•maç?es a rt•speito do negocios de ·Ín.ter
csse part~cular, o. os -que, tiv(uoem. po1• o hjocto 
a, urgencra. ou ad1am~ntG da tu.e;; negocios 

· s.orã.o som pro decididoS· 1101' Yot:~.ç~to sym~ 
bolica.. 

Art. 204-. Havendo empate nas votaçõC'.s, 
ftcarí~ a. materia adiada p•u·n, se· d1scutit· no
vamen-te Gm outro dia; e si llvuvci" sr!rruntlo 
empate, fical'Ú. rojcitada. " 

Na. nova. discussão, em virtude de empato, 
esta vm Sal'á sobec todo o artigo, ainda que 
tenha cllo sido dividido por occasião da 
antm·iol' vot.ação. 

CAPITULO XI 

A1:t._ 200..: Nenhnma:nm.tcria. so tomará em 
consrd1~raçao na. Gá.mara, ~em rg10 p1•imeiro 
se tcnh:.t _m~nda.do a um:~. L'ommissii.o para. 
sobre o !la mtetpor seu paPe~cr . 

J·;~ceptuo.m-.~~ ·de~ ta. r~gra. us l'csolur;õos 
sob1 a p1·oro~o.ç:w _das sc~so •s, quo entrarão 
iogo em du;cussa ,.,, c as matar ias rio que 
t1•ata. o art. ISO, ':!." pn.r-te. 

.Art. 210. A cummissão a quo for cn
v•ad<\ a. materia intei'lJOI'a sobre r.lh -;eu 
p!>reccr por cscl'ipto, llCYcndo assignal-o 
toclos o.~ membros ou, ao menos, n m:4ioria. 
rlellcs, obsm'''i1do o pl'occsso prcscr•i pto pelo 
Ca.pitulo VI tlcste titulo. 

At't. 211. O membro <•H membros d.~ . com,.. 
missão, q ne nã.o C•Jncorda.1'0-m C\lffi a .maioria. 
della~ .poderão assignal' o lltl.l'e<~et'-vcncido....-
ou-com rrstricçõc~-o dâr o sou voto em 
separado,. tlonh'o rio lH'azo ma.ximo 1ls cinco 
dias,- ca.so não pl'~firam l'l!íligil·o immedia.ta· 
mr.nte. 

Art .. 21.2. Os parec(]res sol'iio pos Los sobro 
;t me~:t f\ lírios p:)lo J·• ~ecl'etario mn cada 
nma -das sc~sõrs di:u•ias rlBpois do expedwnte 
e mandados a. imprimir p:ua entrarem n::t 
ordem do,;; trabalhos. 

Art. 213. Quando os lllreccres de com~ 
mi.~S~{) não fõrcm mai~ do (pHl ~imples r o
C1Uflrlmento, .na confurmitliulo do regimento, 
licarão sujeitos ásTcgras que pam· estes se 
acham estalmlacid<t~. 

CAPITULO XII 

liA Pvi.IC'U l:O.:TE H1\A 

A!t. 2(}5. Nenhum·Deputado pres;)nte po
rlerct excusar•se de-votar, salvo: 1° por· não 
ter assistido ao debate; 2~, por se tratM" de 
causa propria, em que será.•inhibido de votai\ 
:podendo, todavia, <~ssistir ·á discussão, tomar 
parte neHa, quando tenha de-defendcr•se de 
accusações ou do soSLentar seus diroitos. 

A_rt. 20G •. Na.2a discussão e tod<J. vez quo 0 Art. 214. Os Dopntn.dos assistirão pon· 
projecto fvr composto. de mais de um.n.rtigo, énalmonte ás s.Jssões ot•dioal'ias e oxtraol'• 
votar-so-ha separadamente sobm cada. um 0 dinarias e nenhum sc.ro_tirar;i do cdifi?i? da 
em.geral quando a matet·ia sobre que de~a Cmnarat durante a Sl'-s ~ao, ~em o partlcipar 
l'Cca.hir a votação se compuzm de duas vu. a o Pr~szdq_nte. . . . 
mais proposiçocs distinetns, ta.m-bem se vota- Art. 21:>. _Q uando tl\·ercm alg_!.lm-!ropedt· 
l'á separadamenta. c sobrl3 · cada uml1 del- ~~nto 9-ue nao exce_tla a tl'O.S sessocs .. o par
las.. t1c1pa.l'ao :\o PrrsHimnc; quant!o for :por 

~rt,. 207, Na votação das. emendas bcrão a n;!a.is .te~po •. o far~? em officio rliri~ído ao 
pnondade as. supressivasT e, quando se·t~:a.. l · Si.!Cl ?ta.rm .. pe,h.~dú Cllte commumqu~ á 
tar.d~ despe~~~ - se. P.Grão .primeiroa votos· Cam~t·a.9os~u ImpeJHne·n~o; . _ • 
as mais. restt·wtl.vas, A1t. ~W . Qt~and<Y JW<lnom .ll~onça paut. 

ausonta,r-sc, dmxando o exorc1c10 dê Dapu-
Art: ~08• O -acto·dn- votar· nrrnna será in:-' tado, dirã<J pol' escl'ipto os motívmpquu tlvll

ter~?IDPid~, salvo quand'O- a; m:rteria em vo· rem, afl.in ·de ·que n cam ~u·;r lhcs·rlúfira como· 
taçao con u ver· m oü&.:rartigos· a·· !i i o-·respectl vu fU r de justiça., não p~vlecendo o serviço. 
pro~es~o-el:ccMr·á'hOTIIii tles~inadar p :J.ra vo- Art . 217~ Todoo · os cidadãos o os ostl.'llll• 
taQaQ nlli' ordem·do· dia~. Néllte" ca;so;· ttca.rá' gciros' teem direito de as3istir ás sos~õés, 
a.d1o.do na; P!lf~e"Cm quo• estive-r; para•conW comtanto quo· estojam d\lsarrnados • o 15uar· 
nuar nar ~egmnt&- SesBií.o; nãfY· s& pod~tndo,. dem o maior silencio, sem da: o ·mars~pe· 
üm'ca~so'a1gum,. JM.'Oe2der··:tlvota~ã.o · em pPo• queno· signal ·de applauso ou de l'ep?ovação 

.. rogaçao da~;~ horas da· sessãO-,· a.o·que seiJa.ssar na Ca.ma.ra. 
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Pa.rngra.pho unico. Ha.vc1·á. tl'ibLJna.s ro
servadas para. 5cnhJl'M, Scoador<'s, mem
bros do corpo diplomatioo, magistrados ou 
altcs funccionarios; o logat' reservado para 
os rep1•esontantes da. imprensa. 

No recinto das sessões c suas dcpcndoncia.,; 
sú poderão sel' admittidos ~enadorc~:~o om· 
pregados em scniço. 

polo Pl•esidente, 1° c 2° Sccreta.rios d:t Ca
mam. · . . 

Art . 226. No iot(.>rvallo das sessões, a 
Com missão do Poli c in., ou . algum de saus 
mem1wos. que ficar no. Capital, so encarrn
gará. do governo e inspecção da Cama.rn., 
communica.ndo para essa fim u.s ordens ne
el'~sarlas ·ao director, que á'> devorá trans
mittir aos portoiPos, continuo.s e mais em
pregados e dando a;; demais providencias. 
que as circmnsLancias e:dgirdm. NeSl!e in
tr•rvallo nãb se prcenclJerão a,-; vaga~ que s~ 
derem dos empregado . .; da Sect'l taria. 

Art. 218. Os espectadores que perturha
t•om a sessão sorão olJrigados a sallir imme
diat.n mentc da~ ~alerins, c, ::-i o caso asim. 
exigir, tor-so-Iw. com cllos a dcmonstmção 
que a Camarajulgat' conveniente. 

Art. 227. O díred or d~ S ~cret.arin. , :;;oh a 
fl.--ca lizaç-ão dJ. Me.sa s'3rvit·;t do thcsourcit•o 
das qu<l.otias quo foram votadas na lei do 
orç<tmonto paru. as dc::;pezas ordinu.rlas c 
cn·ntnaos da Cama.ra, o a s ::nnma que 
I'ecober do Thesouro Federal sorti. recolhida 
em cofre seguro, de quo terá uma. clia.ve o· 
director e outra o funccionnrio da mesma. 
Sect•eta.ria., encarregado da. contabilidade; 
ou então a algum osta.lJelecimon to ba.nca.rio, 
si assim o julgar mai~ conveniente a. mesa. 

Art. 219. Qllamlo <L ínquiotaçiio do pu
blico e dos Deputado:<: não pudct• cJntcr-sc 
pelas admocstuçik>s Jo Pl'esiJentc, podOJ"(t 
este suspender cu levantar a ::;~~~:>ao. 

Art. 2.'?0 . . Si nlgun1 llos Deputallos eorn
metter dootro do edi:'icio ria. Garoara. qua.l
quer excesso que poss<t julgar- so digno de 
repl'Cssão maior que a declarada. no capitulo 
VII des te titulo, a Commissúo d<; P olicia cú
nltcccrá. do facto e o e:>por•t <i Camara, para 
ella. determinar u que Jlio parece r con ve
niente. 

Art. 221. Si no cdificio da Comara se pel'
pctrar algum exces~o ou dclicto, a Com
missão de Policia far;t IJÔJ.' em custodia o 
cuJpado ou culpado~, e passando a. averigua!' 
o tl\cto, si dclle resultarem. wotiYos suffi
ci<mtcs para se proceder contt•a us delinquen
tes, os entregará dentro de \·inLe e quatro 
horas ao juiz competente, damlo-se depois 
conta á. Camara do succedido. 

CAPITULO XIII 

DA SI:!CRt;TARL\. 

Art. 2Q2. A Set:retar ia., sol> a dirccção 
geral do 1 o Secrotar1o da Ca.mara., terá um 
dircctor, quatro chefes do ;;ccçiio, sendo um 
incumbido da hibliotheca., se i::: officia.es, um 
conservador da bibliotheca, llous porteiro!:', 
sendo um <In. Sect'et.:lria o otltl'O do sa.Ião das 
scssõos, 14 continuos o dous correios, com 
Vf'ncimerltos fixados pela Cama.ra. sob pro-
IJosta da. Mesa. . 

Art. 223. O di:ecto1• e ompl'cg:Hlos da Se
cretaria _ serão non;10ados, dispoosa<los do ser
YIQO ~ dl.'mittidos pela. Camara, em virtude 
de p1•oposta..da. Commissão de Policia. Todos 
os outrcs empregados subalternos serão no
m~ados e dE\spedtdos pela dita Cowmi8são e 
dispensados pela Camara. 

At•t. 224. Em reg ulamento esp:~cial oTga
ni.zad·o pela Mesa s<wão fixadas as attribui· 
çõos o deveres dos empregados da SecretaJ•ia 
c subaltei'Dos. 

.Art. 225. Os t i túlos de nomeação de todos 
o.:~ · empregados da. c~t.sa serão assig nados 

Art. 228. No primniro trimcstro de cada. 
anno, o dircctor ap1·esent(wâ a nccessaria 
conta do que recebeu e dospondeu, c . do 
:::aldo que existil• em cn.ixa, afim de ser 
examinada c a.ppron~oüa. em confel'encia da 
Mesa. · 

,\.rt. 229. Revogam-se as disposições em 
contl'ario. · 

E' annunciada a. votar:ão das emondas con-
stantes do impresso n. 35. de 1904 ~ · 

Em seguida é posta a vot.os o t•ejeitada a 
seguinte emenda do Sr. Affonso Cost.a: 

Sol.J n. I - « O paragrapho unico do 
art. 16 rodija-sc ussim: 

EnLendor-se-ha por diploma o titulo ou do
cumento assignado pela maioria da.s juntas 
apuradoras, constituidas do aooôrdo com a 
disposição da Joi eleitoral vigente ao tempo 
em quo su ti ver procedido a eleição . » 

E' app1·ova•la a seguinte emenda. do Sr. 
Aft'onso Costa: . 

Sob n. 2-« O art. 17 redija-se assim : 
Reunidos os diplomas e orga.nir.ada a l'ela

~ão de c1uo trata o artigo anterior, o presi~ 
dente nomc:u·á nma commissão de cinco 
membros, a. qual, no· prazo maximo de cinco· 
dias, ~t vist~ dos diplomas, n.ctos cloitora.es, 
protestos, recl~mações ou representações di
rigidas á Mesa, ou á. mesma commissã(?, or· 
ganizará du$8 listas: uma dos Dcputa.d_os, 
legalmcnte .d!plomados, na fo:mo. do art igo 
antecedeote, ,; pAragrapho umco, quer pe~o 
DistJ•icto Federal, quer pelos l!!sta.dos, nao 
po:lendo jl,\lgat• do merecimento das contesta
cões .~u protestos ~·cito~ & cada d!ploma : .c 
outra daq:uelles cUJOS dtplomas na.o revesb-· 
rem as condiçOCs legaes.» 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:36+ Página 31 de 42 

SESSÃO E;\1 13 DE JLÍ~l!O DE 190~ 

E' aununciada a. votação da ·se;minte 
emenda do Sr. Affonso Costa: · 

Sob n. 3- «Art. 86. / Depois dos tet'ffi09 
- snrão postos á votaçiio- tliga-se: no caso 
:>erão Jiscutidos immediata.mente dm·a.nte 
toda. a hora tlo expediente e na uol!l expedien
tes quo se seguirem, ~tê e~gotar·so o as
sumpto. 

O moia supprüna-sc.» 
Em ~cguid& é po ;ta. a vot.os c rejeitada a 

l'Cforida. emend:J., sob n. 3, do Sr. Affonso 
co~t:t. 

O ISl". Dricio Filho (pela o•·dc;;J) 
a·cqucr verificação da votação. 

Proccdcndo·SJ á vedficação, reconltpce-~e 
que vota.rn.m contl'<l. 83 S1·s. 02-pttf.tulos e <~ 
1avor um, tot~l8l. 

081.·. Preeidente-Não ha, nualel'0. 
v ao se procetlet· á cbamada.. 
Procedendo-se t1 cha.matla, vel'ifica.·5ú te-

rem se ausentado os Srs. José Euzobio. He
zercíl l<,unr.cncllo, João Lopes, POl'Cil'a. •le 
Lyra, E3met•aldino Bandeil·a. :\Ja.rcolino ;\lou
·t•a, JI(m~dYi\ de Sli., Irine11 Machado, Laul'indv 
Pitta, Cru vel!o Caralcu.nti, Carvalho B l'ittv, 
Pa.llu~t Rezendo, Custa. Netto, Aqnino Ribeiro, 
Juvena.l MiHet· e Domingos Masca1·enlms. 

O Sr. Presid~nte-ltr..~pondcram 
á cllfl.mZl.da. 98 Srs. Dc:puta.dos. 

Não ha numero p::tl'<L SJ Pl'osoguü• na.~ vo
tações. 

Pa~sa.-se á ma.teria em di:::eussã.o. 
Comparecem ainda os Srs. In.iio do Bta!:il 

e 1<'1-.:Llcrico Borges. 

E' do novo annunciada a. 3" di~cn~>ã-o ,\o 
cpl'ojccto ll. 26, de 1904, l'edacçã.o p:ll'<l, 3" dis
cus:sã.o do IH'ujecto n. .263, de HJOJ, ref<-'1'
m<J.ndo o lH'occsso das fcdlcnc1as. 

O Sr. 1\lello ~:la.ttos (mod,;1cr:!a 
dB altellft!o)- S!'. Presidente, não me julgo 
.competente para tra.tar do as.sumpto (M'o 
. apoiados) com granue pt•oveitu p lLl'íl. 'L C'3.
mara.; mas entendo que devo a.vcnttm~l' al
gumas ob~orvações, a;nda. quo poucas e 
insignificantoe, para ao menos alimenta!' os 
deb:Ltes sobre eilta. mataria, dM mais dif
ficeís em direito, tão complicada e con
trovet'tirla quo de 1890 a 1904 o~t:t já 6 a. 
tnrceíra. loi que o Congresso elabora. 

A consciencia que tenho do meu pouco 
·c?nhecimento do assumpto leva-me a. at·· 
rJSca.r algumas ponderações sobre o impor
·ta.~te projacto que se acha. em discussão, 
umca.menta por falta. do outros o1•ad.orcs, 

Ytsto que dentt•e os competcutos aiitd<~ nin
gttenl quiz se ios~renw pu a di!;cutil~o. 

o SR. PAR.A.i\'!IOS ).[l):'\Tl'!NEGRO- v. E:<. 
tem toda competencia ; c tia swt colla.bora.ção 
devemose~porar uma. boa !oi. (. lpoiados.) 

O SR.. ~IELLO ~L-\.TrOS- Muito obriga.(lO, 
mas a. gentiloz:t ue V. Ex . o dos collcgas não 
me illudc, 

A convic~ão que tenho de qu~ os meus 
conhecimentos nalla. pJdem a.tlca.nt;~r ao a.s
;umpLo a.intla mais me emba.raç<~, por causa. 
tli\ iLdmiração sincera que mo mm·ece a 
gra.ode a.uLoridadn tio vrincipa.l autor tlo 
projeoto, magistrado que tem o seu espir ito 
oducatlo na prat'ca da dis+.:iuukiio d ·1 justi
ça., elucidatlo pol' g rand•JS ~sturlo ~ o que se 
tem t•ovelarlo, na. ma.k ·t·ia, compete-nte, como 
poucod. (Apoiados.) 

EDtretanto, 6 prc:cis:J tLscu;,ir o a:isumpto; 
I} á::; vo:.cs o arrojo, os rhcos, a. que so expõem 
os menos <~'lla.Iizatlo~, c.Jfit~·ibaom pa1·a snsd
hr novos argnmcntDs e m:tis amplas consi· 
dora.çõcs dos mestre:::. 

Os dissenti montas dos entcntliúos começam 
lvgo na. questão de sabel' si o instituto d:t fal
loncia. diH'C cJnSOl'VHl' feição puramr.nt.e illlll'· 
cantil, ou :; i dove lhe s~t· t ir>:ulo o ca.r~Lctcr 
cxclnsivo de medida c.JOllllot•ci:Ll e a.pplical-o 
a. toJos c qua~squeL' devedoJ'l's, com'l já om 
parte se tentou un tr0 nó;; . 

IJ SR.. Lmz Do)HNOn;s - :\.' ospot'.L J.es~a 
innova.ção c~ Lá. muita gJn ~c . 

O Sn.. ~IELJ.O ~h T l'03 - O 1nstitu~o t.l11 

fallencüt é rlc ol'ÍgJm civil no diroito 
1'omano. Na [ngla.tct't'.~ • .\1\mua.nlta. o Hol
lé\ntla. a fa.llencia. a pro roi ta. ~LO JevedOl' 
commercia.nte ou nã~>. N i\ Hnngria., Su<Jcia, 
Not•uega, Dinamarca e l•:sta.1os-Unidos (ia 
Amarica. do Norte elln. 11brange um e 
outl•o, Ntt Hc.>plnhn. o Codigo _Commol'eial 
cuida só da fa.Uenci~ ue negocru.ntc, mas ~ 
fa.Ilencia. do utweJor ci\·i[ está tr iltl\dilo n~ lei 
d() pl'OCCSSU civil. :\a S~ÍS:!a a. r.tl\On?ia ó 
e:deosiva ao devedor nao commcrctantiJ, 
dosdc quo se insur•eya no regbtro do com
merciu . 

E entre os os.-:ripGm'e3 g t•a.ndo ,~.o u~~ero 
dos que SQ insurgnm cor:Ma. o.~~~:~~ll:~lY1SJUO 
da. ftJ.llenciu. mrwcantil. .. :.:;.· '( ·.'~:.,!'\· ~ · 

No nosso pa.iz, o decroto ·D '. 'f.~.t~f • :!89~, 
abriu terreno paea uma. r6fóritl_O::ne, .sontt; 
•{O, que abl'a.ngea~e drn·cdOl1CS oi>mmel'Ciantll~ 
o civis mas o projccto actuà.l' abaodona ~S8G 
comcç~ do serviço; e, como percebo quo .o 
plano do p1•ojecCo cst<t em corre. nto de a.cce!
ta.ção nesta. Casa., n~o cog_itó dn pr•opot' modt
tio:~cão nesse ponto de v1eta.. . . . 

Tal não fôra o mC'u proposito, u pt•operi& 
a.inda. outt'<lS id~ts liber:te.1 o novas p~ra o 
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nosso direito pn.trio, que exporei ra.pida- e certo. caracterizam molhor , o esta.do do,. 
mente. fallcncia. 

0 SR. JAMES DARCY-Apoia.do. 
Admittirio. a. cc.'>S:ío de IJens obrigaturü~ 

para. os credores, :provad<t n. ,boa f6 do de· 
vedo r . 0 S !~, , M ELLO '1\'1,\, TTOS-Paraoq llC SU bsti tu ir 

Crearia logal'cs do syntlicos,'de oftlcio, em ·a. cessação de pagamento por · «impontualt
vez do syndicos credores no primeiro período dade» 1 
da falloocia, porqne o cargo do syndico, Ou o·autor'do projecto conHidera esl!as .pa.- · 
como offlcio publico, especie semelhante á lav1•as synonymas, o a innovação é sem ·mo" 
do leiloeiro ou corretor, com fhl.nça. consi- tiYo, ou as considera com significação ;diffe
demvel, tra:ria. umn. a.tlmin i!ltraçãu ímpar- .r ente, o en tão v ao revi ver .uma q uostão .que 
éial, raptda e economictt oo primeiro pCI·iodo, os lagi;:;ladores do todos os povos. mais civili
feita. com seríetl;úlc o scguranga, de modo a. za.dos dés'de 1808 procuram exterminar . 
habilitar a. justiça a formal' juizo sobro a Quo ü a impontua.lidarle de pagamento 1 
culpabilidade do fallido o os credores a deU- Como s~ acccntúa. ~ 

'berarem com pleno conhecimento 'de causa. 
sobre o seu in tc.res-s~.· . 0 SR. PARA.NIIOS MONTBNEGRO ·- Na lei 

vigenLo e no seu regulamento é mada a ox· · 
pres8iio-imiJontualidade ele. pagamento . Abriria um capitulo espc!:ittl. para .ns pe

quenas fallon~ia:s , simplifica.rü~ e ahruvin.1·ia. 
o processo, rcuuzioclo os prazo,.; e tomand o O SR. MELLO MATTos-A noção de cessa

.Providoneias eHOI'!ric;ts contr:\ tL viuiaÇ<'i.o çiio d~ pagamento actun.lmontc estâ. uni ver· 
delles. saliza.da, di:;catindo-sc apenas si a cessação 

Tenho, 11orém , como importuno ü· até lt devo ser de pagamento ou de pagamentos, 
n:.t t (mta tiva cpw ma per•mittrm as minlms sendo .o. opinião mais corrente que basta a, 

d b falta de um só pagamento. 
e eis forças, e aJH'cscn t:t1'0i por is~o <\penas A se manter 0 systemada lei actual,isto é, 

o.Iguma.s em:!nrla:> n.o lmpnl't.anto project,o, a si não querer adoptal' .o typo das leis mais 
cujo principal autor ú tb Jbah; alta compe- modern!ls, ·como u, da Inglat erra, a da. Norte· 
t encia. o _provado Dil'l'it J ua ospecialidado. Ametlca, a da. Argentina, con~crvc-so o· ar-

O projccto, diz o se11 :wtcr, ~ . ca. Ic<~.do t lgo }o dil.lci n. 859, de}(} do agosto de 190?, 
sobre o decreto n . •1.S:i5, de2 dcjunho de quccorriginaduvicla suggerida.pelodecl'eto 
1903, que regnlamcntou a lei n. 859, de 16 n. 917, de 1890, quando nu seu 'l.t't. 1• decla
dc agosto de 1902, trabn.lho do gr•anrle me~ r ou «qualquer .qutH!eja. o. astado de seus nego· 
rito, no qual so desenvoircu com mnito· me- cios» isto é, dos negocias do de-vedor. 
thodo o clareza. t odo o mecanismo rlas fal- As duns aliHeas do art . . 2,Q são um desde .. 
lencins ; o elfedivamente o projr.du ; em bru.mento, que se me a.flgnra. inutil, da ali1u«. 
:gi·~.-.ndissima. parto repete ip3is v ,·,·!;-is ·o re- uoica. do at•t. 2o do dea1'eto de 1903, e que tor· 
gulo.monto de H>W, SU})pfimindo apenas na t•â a lei não só reduoda.nte como pouco 
.a~guns a1•tigos e ll!O(J.iricnndo outro.~ . rigorosn. na expressao; e a suppressão tla 

A vnler o concdto externado pelt) omi· pahwra «incapazes» presta-se a duvidas 
nento a.utm• tio pt•o.iectu, prefet'i \'el terin quanto iL exclusão dos prodigos e loucos. 
sido manda1· observar açlnellc elogiado de. A discl'imina.ção do dito ·artigo, referindo· 
ereto regulamcnt:u· n . ,l.8fí5, como a. lei se sómQnto aos prohibidos do commerciat•, tu; 
so11re ns fa iicnC'l:<>", faz;•nda-sc ~ apeoas as mulheres casadas o aos menores 1:ão autori
a.lteraçõcs que p::~rece;;soru nr.ccssarias, o que zudos, é imp~rfeitn. c incomple ta, porque fi
tornat·ia. muito menor oJ iraba lho da pro- cam fóra do texto Jogai os prodigo3 e · 03 
jcctad<~ I'ctorma . louf'oS. cnt1•etanto fJUO usadas as e:ll.pre;;sõe:: 

Uma voz, pGt·~: m. fJUC a~si 1t1 u::iQ ~c fez, « prohibilo,; de commcrciar c iocap:lzes .. 
limitar-me-hei a us boçar algumaa t·(•rlexõc.s tcm·so empt•cga.do uma. linguagem generica, 
e aprosent:.tr .algnwas emendas, cu mo um que abrange todos os cmos, de aceorílo com 
modesto ·ensaio de criticll. :to projec~o em a tcehoic:.t legislativa. 
discussão. 0 SR. JA)IF.S DARCY-Sem .duvida , 
~este intuito, tlxporei, ligeira e despre-

tenciosamente,. as indicações que rnê occor- O SR. MELLO MA'rTos._.:..Qulra. redundancin. 
rerll.m·a.o.estudal' tão importante projecto . inuLil, ~inão impeopriodaclo, ·~ o final uo dito 

Ao art. 1°, n .. lli, p:~l'ece melllol' substi· artigo, quando trata dos quo se a.clla.m com
. . tuir·oo --a pala.vt\t « impontualidade >>.pelas lJPehondidos em.algum if!os casos do -art. 19; 
. pala.vt•as, «falto,~, ou,mcllwr, «cessação de.pa- .pois, compa.na.ndo·sc ostes dous . artigos, 
.gamento ·» . A lmpontualitlade é vocabulo concluc·so ,quo é confundida a .rzuaUdade de 

· de valor indefinido e duvidoso, .cujo sig.nifi- commorciante suJoito ~ faJlBocia, com a 
.~do ·á sujeito á .discussão, .,aO,JlllS!W, que os actu"Ud6/,de . da .fa.llenci a.. ou o.te~po paPa a 
, outros termos ,exprimem facto ma.is positivo ·declaração .desta.. 
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Ao fil'.L r;~, n. V.Ill, § .3q, devcm·~t~pprimü•
ao o,stp&lavra~ «Sómonte .paro. o ·otl'eito d~ 
fallencia~>. 

Não se comprehende que um~t pl'ova eou
~ideraJa bastante pava. determinar a àbar· 
tura. do uma fallencia. po.roça insutncient• 
para p1•oduzir elleitos menos .impo1•tantes, 
como a as~ignaçito de rlez dias, o emba1·go, o 
conanrso dopreferüncia. etc. 

Ao al't. 8°, em vez ú::t pal".Vt'J. ·«impontua.
Iidade» diga">'!o «falta» oU·«cessação de :pt~ga· 
.mento»; o.assim ·se dovet•á semp1•e fazor •no~ 
outros Ul'tigos onde é empreg:Mlo o me.~mo 
numc. 

Ao al'L 7°, substituam-se a,;· p<tlan·u.~ 
linaos <<actos incqniYocos» p:!las exprossões 
«mod0 inequívoco», atim tlo ovrtat· tt t'ClJC· 
tição do vocabulo «n.cios». 

O Srr. PARAi'iiiOS MoXTENEmw-E' que~tão 
•le retl;tcção. 

O Srr. ~-IBLLO ~L~TTOs-Ao at•t. ll. Dê--se 
a. qualquer sacio facutdat11~ para requm•ep :.t 
falluw:ü~. :Porque circumscrnvcr esse dlrel Lu 
só ao ·Sacio antol'lzmlo uo contracto para. 
u~M d<L fit·ma? &sa f<Lculdadc :não dove ir 
Lão lungo, basLu.ndo lmnbmr (]Ue pód.Ll a 
Sl9ciorlatle estar fallid;J, sm· desejo lle tuuos o.:; 
s~cios que u. fallenci<J. seja. deelal'atlil, mas 
nao o po~sam fazer pot• so oppor a i~~o o 
sacio a. •1uc aUudo o a.1·tigo. · 

0 SR, FREDERICO BORGES-E' caso facii do 
:te a n tceer. 

0 Sn.. MELLO MATTOS-O que SG devo .Pl'i.'
scruvrw é que «quando o socio dü uma firma 
l'equorul' por ~i só a f,~Jlonci:J. tlest~\, o juiz 
mümttr<í. quo os outl'os informem no pl'a.zo 
ele t rcs clias I' depois rosol YCr<i ». 

E>t1. medida põe fim ao;; eapl'ichvs e 
fl'autl<!s possivo!s. P:n•a. quo alt,Jt'Ul' pa.1•a 
]lciOL' •J ;u·~. go, § 3~. (la, lei acttni,LIHB oncon
tr.:t aplliu n:1~ no,·a ~ !eis a rgen iina, p.~l'llall't, 
:llkmà c hu!lgam r 

0 ~:. :\lELLLl :\L\TT"'i - .\. E!3~L'IICt.lll'a .la 
;:;()cic;laJc, om conta rle p:utidpa~:ã··, é mínha 
upioiã.u, exdnc a fa.ll~nci;\ tla.'> :'iocieJa.l·~'5 
•lmll! g•:ncro. 

Ella não tem Yida. exwrna, nem existencia. 
Llistinct,~ das dos seus associados, não man· 
tem ~elaçõos como entidade juridlca com 
to1•ceu·o~ . pois suo. organizo.çã.o o oxistoacia. 
P~'\SSa.J~ d"SJlercebidas a esti1s, visto· q uc 
sao fmta.s sem publicidade, não constituem 
pes~oa moral ; não teem um nome e Uffi{1 
razao social que .TOpl•esentc os o.ssociad~ e 
fa.ç·~ suppor seus ua.pi-taes, e assim nio pód:e 
fa.lhr por não contrahir obl'igações directa.· 
m~nte. 

A fallencia attingeindi vidua.lmeoto a.quolle 
dos socios a quem a ·t1•ansacçã.o a.tfeotou, ·e 
que, além do set· o Yerda.deiro rcsponsa.vol 
pela operaÇão rca.liza.da., 6 o unico socio 
ostensivo contra o qualó possivol qua.lquce 
procedimento juridico. 

Art. 16. Pareca ini(plO. lstt.> L! su~teuta.do 
t•nra.mcnLe. A col·rente tlo:; escriptores é 
ccn tra:Pia. . 

Ü'fdCto tio m•cdor hypotlrecario osta.r ra· 
rn.atido, dizem o.~ mostres, « é um direito a 
m::l.ii:i o não um dimito a mouos». 

· casos'ha·cm qLw a. deprociaç.1.o dos 'bens 
thldos· em ga.ran Lia, po1•ta.ntu a ·jusuillcicncia. 
do seu valor para. ét ,~olução da divida, 'leva. 
o Ct'e(lOJ' p1•ivilcgLulu a cuncot'J'er com os 
chirPgTapJtal'iOS IJlllU .0:\1..\0SSO Uii. UÍVi.iliL Uã!) 
euberLa por esses bons, e ~rwia iniqtw deixar 
q ne pet•manecesso o crctlot• lll'i mdo tl.o . uso 
de um rlil•elto.que ;dei pi'Oporciona. aos cro
durcs communs. 

O.Hmite imposto aos credures não chiro
graphariu.~ é o do votar as concordatas, c a. 
ra2ão é obvia. 

Art. ci:í, n. ,-. «Nommn·á !lous syndicoS,llo 
Donde são tirado.> esses synd icos ? Pe:!Suas 
da. confiano;Lrlojuiz 1 Nunca. 

Nas ditrerc ntes lcg isla.çõns Ycmos os s}'a
dico~·serem ·tira<lo.s dus crcdon•s, do conuuor~ 
ciantes indica.uos pcl <L Junt<L Commorcía.l, de 
officia.cs publico~, de ad vogados, m:rs não 
com esse <tl'llitl'io que lovn. ttO currilho o a.o 
pa.tl'onato .cl'iminoso. 

Si o systema tio Cmligo não lll'l. bom o 
foi reformado, u da le i actun! é pessimo a 
'tem·pt'oduzido m:ios t•as ultados. 

O ~y:slema actrua! :-;eguido ua ltalia e na. 
Arge!ltin:l. nã 1 tem pr·ovadu bem. 

Na. At•gentina a rolaçao c.Jos s:rndico.:. iil'õl 
form<l.da. pela camara rio Comm!lrcio com os 
nomes de commct•ei an tos . 

A nova lei p:ts~ru p LJ':L 'P' Tl'ibnna.c;> da 
Appella<:~.o tH Co.mltne t-.·i" c<q f(mcção, do· 
n:mil.•J cnmpJr a 'Ii~:a .li:·! nntlu< e pes~o:\1 
idomQ:L.-l -

Pon :l:!:t! c R•Jmani:t c;·mra.m otncio, pU· 
blico~, q'úc e~r.1.o prv,·an•lo hem. . 

O que não p,Ydc pcrt!urat• é o regtmon 
actual. 

"" Aos ::u·ts. 26 e 2!;). Não ha motivo absolu-
tamente pa.l'!l.flor ma.ntiua a disposição do 
r.rt . 26, hLmbom applicav~I :to art. 215. 

Tratadistas c lcgisladorest bmn oríen.ta.~os; 
distinguem naf<J.llcnci3 o que ella. elfoCJtl.VO.· 
mento tem :-uma. pat•tü-oivil o outra. pa.roo 
cri lliinal. 

Quanto á primeira., a optniãr.J corrente 6 
aquclla. que encCIDtra na, .conco~a.tl\ , 111~ 
meio c1paz do evlta.r ou dtm1nmr o mo.u1 
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possivel ·o prejuízo dos credores e a l'espon~ 
&a.bi!idade do dev<.~dor. 

Ora. ,·evitar que não haja CJncordata. com 
o rateio inf.3riur a 30 o /o não importa im
pedir a fraudo ou rcu.lizat· accordos prejudi
cia.es, antes obsta que sejam feitos accot•· 
dos em 1iquidaçõos tão prccat•iô.s quo o deve
dor não pó do o trc recer 30 o f._ 

Quem intencionalmonb quel' pt•oced!W de 
má fé Pl'CPU.J'll. em tempo os ~eus negocias, 
tle modo que ainda. <1 concor·uatn. cum 30, 
40 ou 50 o;. não c viLa a l'l'i1Udt•. 

Ao art.. 2\, ob~Ol'\'o quo as disposições dos 
numcl'OS IV e V p:.trcee j<i. estat·cm incluhla.s 
na generu.lid!tdc do ar&. .21 n. IV, do decreto 
do I!J03, cuja, forma. é pl'~fet•i nli. 

O pt·ojecto declara. no art. :33 que a con· 
corda. ta. preventiva ob.sta a declaração da. 
fallencia. 

Ora, o dcposit.J jaJiciu.J do are. 3H3 
do Regularuen ~o n. 737 é em pagamento, e 
pot• elle, eJ:-vi do at•t. ::l(fí,(b~m dt!soncPadas 
as obrigll,çÕcs pe,soaos o seus onus l'oacs. 

Assim sendo, rüio sorá uma das causas 
· extincti v as do n. Vl d'> p•·~jodo o mes:no 
n. 1 V do Reg u la.rncn to de 1 003 ? 

Ao arL 2-l, snpprimiu o projecto as pa
lavra~ «Do caso de cd:n' u. proposta assi
gnada. por ct·cdoz·es em numero legal», mas 
penso que do vem ser ••cproduziuas, pot• isso 
que o projecto repele littm•a.lmonte u art. 25 
daquellc decreto, tlUC llisllÕO sul.Jl'~ o caBo de 
-«não estar as~ig11ada». 

Na. uisposiç~ão atinea deste mesmo artigo, 
escapou ã rev:são um et'l'O lh imprens'" que 
al&era. o sentido do texto, pois, em vez do 
«editac; e c:u•t:ls» sahiu impresso «edita.os de 
ca.rtas»-

0 art. 2:, pHeco que melhor fônt sup
primil·o OU sulJ.stitUil·O por disposição mais 
liuat'cll e mais garantidora. dos vcrJadeiros 
fnteres~ad os . 

Porque us1r·so rltt pala.V!'a «p~gamento>), 
si o pl'Ojecto não cogita de outra fórma. do 
concordat!i, e supprimh• a «PUblicidade», 
como uma das condições ou rcquhitas p at•a a 
IBUa validade '? 

Quanto ils disposiçõef. a, b e c, pcns0 que 
ellas pt.üoram o l'egimen actual srn rolar:i'io 
ao computo do passi\•tt.'pa.ra a formação da 
matbria. '. · 

la.nõo-se interesse~ de todos, prescrever fol·
ma.lida'.les e. condiçõa~. quí:l, evitando os 
•~bu:,;os, componsom o _ s:wrilicio da. minoria., 
S'lm no enGt'etanto torna.r pat•nicio~l ou_in· 
officaz essa. in3t!tuicão. 

A lei belga. de 20 de junho de 1883, em 
queseinspirou o d.:Jcreto n. 917, de 1890, 
exige que scj:t appr.>vada p31a maiol'ia em 
numero de crcdot'e.~ rapt'llSenhn;fo os 3/ 4 
dos m·cdi tos não cJnte.;tados ou admittidos 
provisoriamente. 

-A-lei patria (uec ,·oto n. 3.065, de G de 
maio du 1882) exigia maiueia. dos credores 
presente.; â. reunião, l'epresentamlu dous 
terço~ do valot· de tJI!os os ct•clitos, para. as 
co11corllatas e:{tinctiva:J da faJiencia, pois 
naqncllc: 'tem}JO n5o hu.via as preventivas. 

I~so de maiot•ia, 2/ 3, 3/4 e 4/5, confot•me 
a porcenta.;jem da. concor·Jata, além de com
pHcado, é de l'eaulta.do nullo para. a morali· 
da.tlc da eoncord<tüL · · 

Sej 1, a porcen ~agem de 10, 20 ou maig, o 
que entenue com a ordem publie<t, com os 
intet•esses da. communhão, ó que seja. real o 
legitima, e não um arranjo doloso ou frau
dulen~o ; e, portanto, não vejo l'azão p~ra. 
não ser imibda. a. lo i belga. 

A maiorht, em numm·o, para obstar quo os 
ct•cdore!l por som mas modicas não s.,Jam in
tf!it•amcmte sacrifieados ~íquelles c ujc1s c t•e .. 
ditos sã.o considm·M·cis; c a. maioria, em cre
dito~, do~ 3/4 ou 2/ 3, por ser equita.tiro que 
a imput·tancia dos cr~ditos pese de certo 
modo sobre a IJa lança. nJ. de!ib'et•a.:;ão a 
tomar-:;c. 

Quanto ú. tix~ção de quo a. p:·.posta. seja. 
de pa.ga.men to Llc :10 uu uw.is pot· cento, 
b~m cJmo nas m cdiLla.s complementares 
desta, parece-me tlLmbem qu3 o at•t. 20 deve 
ser moditica<lo. 

Não acho con v<Jniente, nc.n rec:mlleço 
como direi to do logisla1or, fixL\l' a~ condi
ções do a.ccordo, substit uindo a sua von ~a.,ie 
á dos in toressa.d os . 

Com que direito, por que razão dó collvc
nioncie. publica se impodc que og credoreii 
a.cceitem uma. concorjata de 29 "/ •• ou t.hJ 
23 °(0 , ou mo~mo de 3 •fo , quilndv <t liqui
dação judicial da mass1. p6de tt·azer·llles " 
ruína total 't 

Garantam-se a serieJade da concordata, 
a vern.cid;tde dos creditos, ponham-se a. salvo 

As concoPdatas sã.o verdadeiros cant.t·actos a b:>u. fé dos Cl'edores e o principio da iguíl.l
bi-Iatm•aos, anomalos ou sui gene1·is, em d:1.de entt•e ~lles, e no mais seja-lhes doix.a.da 
que, por equüiade c no interes~e da com- plena liber·da.rJ.e de resolverem como for 
munhão, a má vontade, o capricho, ou mais coovinharcl aos seus interesses. Re.; 
e~aggerados receios de um ou outro credor, sHa agitl!-1·. 
são sobrepujados pelo voto da maioria. O projccto comrJ está impedo pura. e sim
Outro, portanto, não deve ser o intuito do plesmontc a concordata., remedio o iostituto 
legislador que o de impedir se transforme universíl.lmeDle acceito como unico meio de 
~m valllacouto de ft·audo e má f~. acaute- ·minorar os inevitwcis prejuízos dos credo· 
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1·es. protegt}ndl) ao moomo tempo os devedo
res de boa f6, que teom dít•eíto a. protecção c 
a.mpa.ro . 

Ta.cs sõ.o o:; principio~ da modol'aa. sciancia 
de direito. 

Ao art. 33, a a.ltm·açflo que s::J fez no CDl'
N.3poodcn~J artigo do Regulamento vi.~tmte 
não me pa.ro~o bon. : ao texto uc~ua.l, o pl·o
jecto accrcsceotou as palavras: «com cxc:J
pcão dos q11o forem excluídos c prova.rern om 
accão regular a legitimid·:t.de t!c S.)US cl'c
dié~s :&, 

O cl'edor exr.lu[do, qm\ndo t'econhocUo lH· 
g:tim·), devo scgllir :~ sot·te rios dc ·uais r.re· 
dores; o reconhecimento ni"i.o lb•1 pólo ~ttri
buil• pt•i,•ilegio algum ; quu.n,lo não, scnt uo1 
incen tivo pa.t'll. a fra.udc. 

O M'L 23 Ja lei b3lga é cxpre1'S:), man· 
dando obscl'l'ar o art. 5!i2 da loi do 11-l de 
a.IJriL de 1881, no tocante <i..> c.>ncot·tlala-'! ox
tincti v as da f<dlencia ; o este mancl:1. raser
var a qllo t-~ cot'l'C9I;)Olldonte tws crcditos dos 
..li tos cretlorei, afim de s~ proceder <~ Jistl'i· 
buição pelos cretlores vcrífit~<lrlo~ o não con· 
testados. Assim t unbom sn pratica. v a no l'O· 
gimou d1 Codigo Comruorcial, com) se vê 
dus at•ts. HôO, 8GI c 88:3, bom como elo 
Reg ulamento n. 738, (lc 185(}, a.rt. 17:i. 

PJl'L:~n&o, devn-s:l uliminat• 1lo n.t•tig.1 <lo 
}l!'vj cdj o a.ccl·escimo feito ao at·t. 33 tlo 
úccro~o de 1~03, rl!produl.intlo-sc este litt~· 
l'i\ltnonte. . 

Ao i\l' L. 45, n. Y parece prN~t·ivel mo li
fiü.1.1' o nnmcl\J dos syndicu~. rcduziatlo rJS a 
um só. 

Pu1'quo <~ n:Jmea.cã.o ,)e rlil:l;; s_yndicos, l!rn 
V<'Z tb u ·n, oner:1nrlo :L m ~sia com o au
gmcnto ti.} commis.-:üe!> e difrtcul&ando-se a 
sua. a.d ra inistração, qu·.tndo \\.OS cre.tvr<:i se 
fa.cul'll:• ao t\L't. 246 .lo pt·ojl!cto, clcg"(rr um 
ou ffill.l8 1 

Ao ~rt. 53 c otendo caborern m ;tio l'CS r c · 
paro.;. 

Substitue «a. eommis.~iío fiscal& do art. 54 
do <~JI!re~o d.~ I003 pot• «~yndicos~. c ltnp~e 
ao Jlltz n JJUe;Lr na sot1tcnça., pelo· art. 4<J, 
n. V, clnutro o~ m•e.Iore.s d~ uma. Hsé~ (~U~ o 
fa!lt<.ltl ücvot•á. a.pN1scnttw depois do publrca.da. 
a mc.;m~L santonça.,sJgnn·to o :Lrt, 47. § l• ; 11 
man1Lt, na f;ll ta. de lí.sta. (o qu\"l so dará ~;cm
pt·e Q.UC(t fallencia for• I•ertuorida; por credo!•) , 
nomo1r qua.lquer• ci•JJor ou pos~O·'t idono:lo, 
como se vê dos ~§ 1 o o 2" do m6Srnu art. 53. 

O SR.. FR.EPER t co B>lV;IH-Evitl:mtomentc 
h a cun tr;td i cçã.o. 

0 Stt , MELLO MATNS- A no:noa.çã.o dos 
syndicos ou r~preseutantos da. ma.ssl nas 
1'a.llencías é um dos problcml\8 m1.is con
tt•ovcrtido~ e d :l difficil SJlncão. 

Entre nós. o prefel'ivel é a nomeacã.) de 
-crodorcs desimpedidos, isto é, sem vinculo 

V"->1 . 1 r 

do pa.~c~ntesco co.m o fallido, que cs\abolco~ 
susp;nç.:_o, pecelto este sa.lutn.r, con:sa.grado 
ao art. oS do ~decreto de WO:J, e que foi po~io 
il. ~tt·garn, nao figura. no p:ojoc~o. ficou cli
mu1n.do. 

llr)digitlo como os~il o :u·t. 53, parece im
pr:tt.ica,vcl em fJ.cc. dos procu: tos tio •~ r· é. 45, 
n. V, o i1l'L 47 § 1•. 

Ao ::tl't. 72, em vez de« junt.ar tt.os o.utJs " 
tliga-se « autoat''>, c .Jill'l ost:i no a ·t. JI S 
•lo R.egula.tnento n. 7:l8, tlo 1850, <lonJc (! 

copiado . :\juntada, om vez de aulotrr<To. 
tot·nn., de facto, StlSpJnsivu um rc.JCUt'StJ a.pc· 
DM devolutivo. o omba.raç•~ o prosoguimonto 
de <lilígcncias, quo tl.cvcrn :>Oi' pmti cada~. 
oã.o obstante a saa. inte1•pnsi~;ão . 

g no final tio § 2·• do mesmo itl't. 72, 
paro~c inconveniente o cmp1·ego das p,\bVr<\8 
«pJlo~ meios loJ:tOS», em \'OI. de ~~l 1lizot• 
poãl•.i v;~mcn t'J ma.nda.llo tlc pri~ão. Qnu meios 
lcg:t.e:> siio e,;;e:> <\ ttuo ai lu .!c o Pt•ojccto, 
sini\o "'pl'i~ão rio qnc tr:\tn. o .ut. i !;> do 
ltogubmonto n. 737 o o tu•t, li H o H.t•;.:n l<v 
men to n 7 -lB t -

Ao art. 94, p;~re,~o nc~cssorio mc•li fit<l l'-se 
n. I' L•tbtcção, poi~. como está p r·est :l·~,~ á 
~h ica.na ; pódc-se sophi11mar com 11 c urp1·egu 
1b :trtíg.J e da conj11ncçiio. :\Iclbur fõra IJUO 
se 1' 3tligi~se assim: « A fa lcncia nii t) :\r. riogo•· 
n;; di i'CÍ t:~s pe••;,onali,;,;íJno..; , intt·a nsmis.~ h·ei<', 
du faliido, inltercnt~?S á q rMiirbdo tJa wi\ri
IIO n de p<\e, nnm o th::;J poS:'\\ \l;l .-..t.lmin is• 
1.1-;~ ~:J.v Jos IJcus ·.i;L IJi'OjJrLl um llt.~r c tlos li· 
li h.>.~ )) • 

:\o al't.. 104, ~ !·'. bem cOJIIO au :u·t.. 106. 
em vez de: «cm•;uiot• ttsc;tl ~ . dig:t-SL\ : "os 
admiuisi;•,u!ot'o'lS }>, 

O cnratl.ol' fiscal é um vord~dcíro rcpro· 
:'lenr.(l.nte do Mini.steriu Pul>li~o. como b3lll 
cxpl'essamcnte o d~cla.ra o }H'{)jo~tJ uu seu 
:wt. :~.tl, e, pwbn to, niio pü\lc, nom dove, 
pleitear u a 1l efe.nder ln tol'ilSSO~ imliv íduac:; 
(lOi! ·Ct>cdoros CJ. uo, para. csso eO'oito, toom os 
synllicos, seu.~ ma.nJata.J'i JS: o cur a.tlol' ll!lcn-1 
si) i.l.oYe cuidar Jc intcl·ns.sas socia.cs c niio In
di. viduao3. T.~n to a su;~ mi;sao d a de repro· 
~ent a.nte Ja J u ;til;~ SJcía.l 'IU•J J11c comp~tc t~ 
promoção do prucusso ct•íminalrnl'a. pnun· as 
ft•a.ttdtH e <lólu~ Vi~ rifi.c~\Ü03 no . prJcesso. !.IH 
all oncil. ·~ 

Ao a.t·t. 126, t! pJ•oci ;() compleht• a _cnumo ; 
r a.ci'l.o dós artigos do C01.1igo Commorcral ali! 
r~f!!rido.3: em voz. do art. 18':>, tli g<~.-se cl 80:&, 
1:1 o.cc t•esceo te-sc u art. 198. . 

Ao O.l't. 131 , é precisa altm•a.t• o n. m. p OI:ol, 
como está., é iniq_uo ·e contém um laço at·· 
ml.tlJ á boa. fó do.s 'J~tpita.listas. 

TL'in~a. e nove dias an~cs de qualf]IICl' facto 
C1l'U.C&~l'istico OU iodicati'IO de pro:\ima fa-

38 
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tencia, um .negociante contt•â.llo um empres· Ao al'ê. 183, cuido ser· mal::; pruacnta que 
limo. mediante .hypotheoa. ou ·peuhor. :E!lli.C .o·e~ta.belecimento b.lnca.rio, ao qua.l-80 ha.
contra.oto .E! · nullo .do .Pleno Jireito, porque j:l.m de l'eC()liiP.l' as r1ua.ntias de qtiô trata, 
dahi a dous mezes veiu a fallir .o .mutuario? Rejn. designado pelo juiz. em vez de ser 

r) pl'ojccto esquece que, além de sér im· qualquer da. confla.oça ~?S syndicos, pol' 
possiv-el ·a.os capitalistas e banqueiros Jlrcver, ·escolha. ·e sob a;responsa.h1hdo.de destes. 
com tanta antecedencia! a quebra. ··do fro- o Srt. JuLio SANTOs-Apoiado. A camara,
guez (p~lo menos em ~lUto~ _Ea.sos, nos nor· dagem entre os ~yndicos c os dircctores dos 
maos), 1mpo~r.a e.;;;;a dJ~posJçao em cercear o h<tncos pócle dar Jogar a graves a ')usos. 
uso do credtto golrantido, tolhendo ao com-' . 
mercia.nte um dos mais faceis c seguros O Stt. )[ELLO MATTos--Ao art. ·203, con· 
meios de evitar a fallcncia usttndo do vale-.. verta-se o paragra.pho unico em t} lo e re· 
1·es proprlos, immovois 'on movc:is

1 
para p1•oduza,-se o§ .2° do art. 211 do decreto de 

obi.!H' recut·sos do que precise na occnsião, !90:1. . ·- · . . • 
o nosso Codigo Commercial, no a~t. 82i,· 0 . A~" n.1·t. 218, é do bom av1so supprtmu 

o decreto o. 9I7,no a,rt. ~9, estã.osabi·amente 0 § • · d · 'I · - 0 inspit·ados com providencia .c justiça só Uma. ':ez renuncia o, o pr~vJ eç-t~ oa 
a.nnulland~ as hypothccaS feitas em ga.ra~tia ·pód~ nllUS 80P P9CUp~rado. 0 ~lS?OStttvo1. do 
do dividas contrahidas n,ntol·iormente .á datn. pt'OJccto tem o pcrtgo do amm.n•conlu os, 
da esct•i tura Já bastante ft•eqnentes entre os cre~orcs 

P · privileg- iv.dos e o devedor, para. arranJo do 
.Assim, .Poi.;;, entendo que o numet•o 111 concOidat..'l.. 

do art. 131 dovc ser sulJsLituido !·.pelo Ao ·art. 224, motliftqno-se, pam que de
seguinte :-«AS hypo!.hecas c qutLasquer vnm os Qtnhargos. em Te:r. de tomaLlos por 
outt·a.s lia.rantia.s rcaes, inoluHive a retenção, a.nto apartado, ser juntos aos au.tos, desde 
colobt•a.da..~ d<'ntro do tt~rreno logtll tl~1, fa.llen- que a smt opposição .su3pendc a homologa· 
cia, p:1ra. seguranç<~. de div-ld.~s não contra- ção da concq1·data, e po1• um só julg~m~nto 
h ifla.s no mesmo acto». são docidülos um o outL'o, como ürspoe o 

O art. 143, proponho quu sajn, eliminado. § 3• desse a,rtigo _ 
O intCJ.·dicto (mHlfa[o;·it~.m é uma. inntili- g ·em Yez d•~ a.ppella.ção, e3tabcleCJda pe~o 

datlo, sem va.ntagom pratica, atten~o o c~~- § (;", dê·sc o recut•so de a.ggrtwo, que é ma1s 
metei' summario dO\ acçào rcyocatoria. 0 11 do oxpcJito e tu.mbem é o recurso dado pa.1•a :L 
nullid;~rlo. _ sentenç~ de classificação do ct•editos . 

Nuuc··, foi USaiiO ontrc nós. o Sn. S.\ Frn.:mE- E' m elhor o ma,is üC· 
Ao art. 15-i, snp}n•irn!l.m-so as palavras t 

(<curauor ilscal». E:itr., como l'cprcscntao te. corde com a. na ureza. do processo. 
do Minis!;oL'io .Publico, tí fiscal c ·não ge.stor. O Sn.. MELLO ~IATTOS-Ao art. 2?:7, c!imi· 

O.~ symliC<)S, pelo sy.;;lcma. a.ctual, rcunem no-se o adverbio negath·o, para. !llltl o pre· 
<~S fuacçõo.:~ de depositaria c a -; <lo admiois- coito doste artigo fique de ac~or.lo com •~ 
tra.dor quo, an tignmentc, pel'tcncia m p,o cura- mor li fi cação ua propüst;L ao art. 33. 
dot• fiscal. Segumlo o dect·eto n. !H7, ~>S syn- Ao art . .230, julgo que se rlove excluir no 
dicos p<\Ssaram a ser fiscalíz(l,doa pelo cura- § 1 o a audioncit.t. dos syudicos c curador tlscal, 
dor da.s ma.;sa.s. Peh lei de 1902, cl':nn fiscl\· os intwcss~do~ 1n liquidação. porque, du· 
lizll.do:, pelo. commissão ll.:r'!at, nomearia d<'n· pendente tio Yoto tlos ·creJ<irc;; a r;u:.~. <l.ppl'u· 
tre o~ dez credores . P elo pl'Ojecto om Jis- Yitção otr rojoiç~o, é muito facil. O·sampl'O 
cussão o tisca.l é um roprc;;onhnto ({!) i\finis- pronwel, que n.queU<~ a.udiencia._dê loga1• o1 
tcrio Pttblico, quo, porbnto, não póde ~er pt•oteilaçõe:5 u embara.ços por estar na. conve· 
ge;;tor, sob pena. de ficrtr :Lo ·mesmo tom po lis- nicncia da.qttellcs iu~e1•cssados · f1•ustarem a 
ca.lizado crfi~c:d. concorJa.tn.. 

Ao t~.rt. 15:;, cn•rua-so o § 4•, tlizendo-so: Ao art. 25G, :ta.h·uz .fosilo ·melhor que no 
«constituit• mandn.tario», em vt~z de «cont.ri- § 3°, om vez do «creditas pl'iuilegiados >> so 
·buir ·ma.nda.tariol>. dissesse «creditos das secçõos I· a Vtlo capitulo 
~Ao (l.l't 16 L ~ft!{ur·a.-sc-me sot· confusa n. IX »,que abra.oge os credoPes da massa, se· 

rodacção. · ~ pnrMiat~s. ralvindicn.ntos, hypothaca1• ios e 
Qual o valor do activo? O do ba.b,n ~o? O pl'ivilcgiados. 

dafinitivamonto ·aptu'allo ?- O da concorda ta, Ao art. iJ9l , 6 de cohe1•encia sul>primil•-30, 
qua.n<lo formada? po1• e3tar .em coutrn.dicção eom o dispo::~ to nos 

E po1•que 30 °/,. das dividn.s, si. pó de. falhar ns. Il·o.lY do art. 287. 
osta.porcentagam on ser inferior ao :valor ·E'sabído que o penhor ou cauçã.o de :ii • 
dn. coocol'data ? tu\os de credito se 1az pelo endosso em 

.Não ·SeDá .preferivcl a. radaeçã.o do art. -167 branco, que permitte a.o .orador .díspor.facil· 
Jlo docreto .de.:HI()3? mente do mulo,qua.ndo nã.o:pag~ a div..hla, o 
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praticar.os·n.ctos de consat·v-açTI.o ·o cohra.nca, ·Convem voriilco.r a graduaç-ão 0 classifi.:. 
segundo o .art. 2i7 do · Codigo Commal'cia.l. ca;çã.o~de cmditos ·que entendem. com 0 direito 

Ao a.rt. · 297, acero;;ccnte-se, :entre as pa- commnm. Não so compl'chnnde quo haja. 
ltwl'as ·« salvo » e« hypotheca. '»,o seaninto: .duas ordens de prcferencla, uma. pa.ri\ o de
« o direi. to dQs reivindicantes c .. etc . o vedar ·negociante. · outr.~ p:\ra o dovedor-

E'-pl'cciso acabar de uma. vez com n. dn- -sociedado . .a.nonymn.. 
vida -sobi'C a 'prcferoncia. do.~ credo,·es de do. A disposicã.o tlo :~.rt. 330 do projecto ê de 
mini o om relação aos privilegiados,· especial- a.ltn conveniencia. e vem cortat• muitos 
mcnto debe11turis!as. abusos; dar <i. nova vida ás societl.ad~.s uno-

Os reivindicantes são doii'Js , s:í.o p;·op;·ieta- n_y~as, acreditando-as ; mas dove tal dispo
rios, e não IJóde ha.vc.r pt•ivil(.>gio ~i· -:ilÇ<to ser completada, ndopta.ndo nas liqui
uão ·sobro os bens do deve!lot', mas os trtlJti- dações forç.--ulas a · mc~mt\ cla.ssiftcação de 
nacs hesitam, ctiem am confusão, por ·se ct•etlitos das fa.lloneias. 
<\pcga.rum ú. loUra da lai. c por isso convem Ao al't. 339, pa.reco pt'Cf\Jl'ivol moditlc~r. 
tornar cxpres:3o o quo é de diroito implicito. no !>eatido do mandar cootat• as cus\aí! pol' 

Aoat·L 302, <~cct'e:Sccntem-se a.s pa.Ia.vr·a.s inteit·o, OLl então fazer .melhor divisão dt~ 
.tdo devedor» em seguid·~ <i. p<.~.l:.wra. «immo- porc~ntagom · 
vel» ; 0 suhsUttta.-:;c a. pala.v1·a. «cscripta.» ·Tae::J ~Cio as observações q tlO me oct!Ol'l'Q 
pela palavra «ioscriptt~». · fa.zcl', na cscasscz (lOB mous conhecimentos, 

do que peço dgscul}XL 3.0 princi pai autot• do 
Ao §~ deste mesmo m•i.igo,accrescontcm· pt•ojllcto, cuja proficieacia no assnmpto re· 

se as pal:t>ras «antes da constituição da. h v- contwr:o e artmit•o. Piuito bem ; mt~ilo ucnz. 
potheo!<t». · O oraclm· li felicitado.) 

Ao :u•t. 'lll, n.cct•esoonto-se, no n. li, Lia-
pois da p:tlann «OI'Odorcs& as pala\·r·as «o;1o O Sr. Fre(le1.•ieo Bc:u.•go8-Como 
comroerciantes», o ao mesmo nnmoro, onde membro da. Commisúío do Cvnstituiçi'io, Lo· 
convier·, mais o soguinto dispositivo : glsl"çã.o o Jus~lça., tn\·o ·umtl. pcqncnlt culla.
«Quando f,) rem commcrcian ~es o~ par~ad•J· boração no pl'ojccto que S3 c:.leba.tu , quo p ro
t•es rl o~ titulas a quo se refere esta 1lisposi- cura ílotn.r o paiz de umn. l (.'i sobr-: a. mater ia. 
ç:io o honvAt' impugnn.c:ao da. divitl:t, a qu~ &ttisf;IÇ:L :\S a.spúa.l}ões, qu~\' do cummct'· 
questã.ll sará resol virJn. po1· exame nos li vt•os cio hvnosto, quer do co1~po le:dsltLti \'O, 
tlo devedor o do m•edor, de modo n. s o veri· 11st:L, qua.nto ao coujuuto do pt•..,jec:to, de 
ficar a origem du. trn.nsacç;:l.o o e. lcgitimi- plouo a ccoJ•tio com o seu hour·ado coll!'1g.l, u 
dadc d:~ obrigação ; sorá, porúm, (lisponsa.ilo illus tre llt', Paranlws i\fvntl!lCgt•v, quo, 
o ex:~me dG livros, si o credor produzir ·n'l cxposiç..'\o <~• llll que o·IH'Cccrlc,' teve n. gen· 
pt•ova. documental basta.n tu p: ~ra. ·excluir tileza de rcforie-:'ío a outr.J rtllC o ora.dor 
r1ualqner íluvi<ia. sobl'O o. veracidade da 1.hta. tevo oppoPtunhl;ulo de. ha to:npos, apl'eson
clo documento impugnado». hr á consiJot·nciío da Commi:>são tio Con• 

A provalnccL' o que cstrt no _pt•ojecto, não :;UI.uiy:l.o, Lo~islaçiio o Judti ç:~. 
hn nn·á mu.is n3.s t'allencit\ -; crell.ot·cs por O tr;that ho U.u seu .Ug no collog:t ú prova 
lc ttr·as ou conta~ assign(lllas. palpítvcl U<J c.;tud.o (!o s. Ex., dlt ,:ua ob.~tW· 

Os &ítttlos úos commcrcian tc.~ toom.Jlol'-~i a vaçff.J de juiz provecto. S. Ex .. nc.,se cara.-
lll'mmmpçá o de vo.t•aci rla.de. - ctcr•, proctn';\ fechar a port~t ao.; a lmsos. 

Rrtr•amGntc um negociante se pri!s h ~~ fi. ovit!\r o mais possi1•cl a ft'il!ulo o garíl.ntir 
~UI':J. I' como cr·edor I>:Jt' lettt'its , não o sen.lo pot' to:.lo.s meioil o modos o commcrcio ho· 
''?a~rn c_nto, o,_pa.rn as cxci)pcõos, estli o reme: ncsto . 
•ho tnrltca.clo no pa~·agl'apho quo al~•wesMnto.. E~tà do comple~o a.ccordo com o S1· .. Pa-

Ao art. 3~0. r opnto prct>e:ivel c.>h~bcle" ra.nh()s ivhmtenegPn; sep:wa-sc, en~l'etanto, 
cer-se, c.Jmu rccul'So, o a.ggravo em vez t!a da S. ·Ex. em .pequeno.~ rleLathes, tomi~Otlo a 
appellação, lil.Jerdatlo de >:LPI·escnb.r algumas -omendas 

O Sn. SA ·FREIRE_ As;;im se evitai'iÍ ClUC quo não fel'Om ·o syst01~a dv pt'o!ecto,._mas 
a dacisãi) ua appcllação a.fionJ vonha tr>alls- qtto, de al~11ma. sorte, vem ~à~hora.1·o. 
~o~·na.t• o andamento que ao p t•occss() tlott o Va.o ~ra."!-~r da:s sua.s cmc s. , , 
JlllZ da Ia inst · · 'll - Aprunemt, ao art. 6•, § 2·•, ma.nrla. a.cc1 .. -
.J. t . . a.nctn.., VISto rlue a. a.ppc açao -'Scentar d-~pois da palaVL''1 «fi~cati:Jaçiia)} o se-
:w om clfo1 to 'deYolutivo ' ' · • .guinte: -«no ultimo d ia (lG. çcv.la me~- estc ' lo'" l'O 

O Srt. .M!':LLO MATTOS - Ao !l.l't. 336, .-será p1•esente ao cww.W1· dus m.tn sas {atf.tdas, 
a_cer~co!lte .ge :- <sã.o a.pplicaveis á dita; qt'e o uisatd ou le'ua1'á ao conheeim1mto do 
hqmdaçao fOI'Çada as (lisposiÇões dos ru•ti~ presidtmte do TrifJtmal Civil e C1·im~nal as 
gos.27ó e 284 e-as- que·se conteem ·nasosecçõcf! ·t·rregulal'idarles ·que nelle -tmcontra''• P elo · 
t.o .U (~nor; os DS, X, xr, XII e .'XIII) e~ .exame do livro ·o curadOl' p~tcebertí· $500 ·Pf1l' 
das aeoçoes I~ e V 'do ca.p. IX do.. ·l" ' parte»,: protesto oxarado,-. 
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Sendo pal•tída l•io de~. fiscaliza(;:1.o por parte· E:~ te exame, ,(e incon ~e:~ta vel utilida.de,dc:v.o 
·do Miuistcrio Publico d~seja a sua inten-on· S()l' procedido por pm·itos da conftanç.\1. im
.ção. mediata daqllelles que teem de repi·escnta.l' 

·Em ro3posta a um a.pa.rtcdo Sr . Sá. Freirt, os iut~rcssc;; sociacs o da communhão. Isto 
que pcwguoh porque em voz do presidente é cuJ•ial, justo c Iogico. . . 
do Tt•ilmnal Civil c Criminal o ora.dor não A nornoa.ção de pe1•itos pelo juiz. entre 
prefere iJ pre!!iduntc 1la. Camar-1. Comm:Jr- nós, tom dadu pe3simos l'e;ultu.dos. Ha um~~ 

·Cí:l.l, diz acccita.r a idéiL do seu collcga. cert:~ classe de individuo~ quo se teem eter· 
Pelo :wti~o clor.reto !:117, quo tt·atava. das níza.t!o como pm•Hos. . 

fallanchs, o curador das massas t.inha uma. O ti~cto de ser vitn.licio o cut•a.tlor, detcr
attribuiçã. J importaotissima, que era a de minat•á, pot· 1nu·te dos peritos ·por e~lc .nu
rcqnere·r em nlflcio a. f<Lilonaia. sendo que a meado.~. o d'·sempcnho c:orrecto c e.~c:upu
base que ~inh:t para. agir ora :1 r claç'to Joso do:; :-;eu;) •levcru.>. para. continuarem · <L 
,ios Jli'OCBSSOS ([Ue durante a semana o om- rocr·cccr confiança . Actuahncutc i!Sl não 
-ciu.l do l'Cgist.ro o••a ubriga.rlo a rmnettur- acontece. (.·lpm·te.~.) 
·lho, <ttlm de vcrificn.r <{!mos os negocian- Lanç:t a sua idén. e o nobt•e autor do pt•o-
tcs quo linham sido pontua.es. quaes os que jccto cmittÍl'â tambcm a sua, como mclhot• 
não, c r uqucrcr então :~ la,llencia, on tender. 

No :L1·t. 25 procueou·sc, com muita sove-
Isto coss:::m com a reforma dn.loi, de modo ri•lndo, cdt!lt' cm•tos abusos e arranjos que 

que. !li for d:tda M ~.:ur:vlor das ma.ssas a se d'.LVam, m:;s pe.n s.~ (1uo se apel'tou de ma.is 
attrilmic'üo de visar os livros, esta <tcçii.o do a. cravelha. 
:Miuisterio Publico sorti. cffcctiva, será uma 
fiscalizaçãu pcrmn.n,!nte, moralizadora c con
sta-nte . 

A bagat~lltL un 500 r,~j s que p:•ctcnt:lo 
dar <1o cura.rlor por.ct~dt~ pl'OCOS$0 oxara.do 
6 apona.s um mfio do fxcitar o maior• in
tcrooso do sua parto. 

A sua cmend<~ ao at•l.. 8° manda dizer, em 
vez do : «assistido de um curadm· ml·ltoc » 
o seguinte: « ass·:stido do curadm· de ausentes 
ou do o1·pl1ãos». Si f~S:ms duas entidades -
cul'ador <lo ausentes e curador do orphãos
teem qull set• croadas por !oi, para. quo se ir 
lwocut'at• uma. ontidade oxtranha? Para que 
investiJ• o jui:t. dnssa ;~tlribui ç?io de nomcal' 
pessoas oxtranlms, envolvendo-as em io
tcrc.~<JCS que t cmn o s<Ju immmliatll rep1•escn
ta.n t9 lega.! ? 

Entendo que os que toem já uma rc~pon
sabilid adc dir·ccta, delinida. om lei, devem 
$01' Pl'Ofel'idos. 

Ao M't, go tom uma emcn<la mamlu.ndo 
aCCl'CSCellt.'l.l' « § 1° l lCl :J CUI'adOI' das 1íWSSOS 
fallitl!tS». 

.~<:' sabitlo qn9, p•·incipalmen to nas peque
nas fu.llcncias, a rnuit<J commum o nogo. 
cia.nte foc!lar a porta. o desapparecm·. an
dando a.s eha.vos d;> seu negocio da~ mãos da. 
policio. p:~ra. !LS do preto1• o das deste para, as 
do juiz, de modo quo a ac~·ão iiumeuiata. o 
elfectiva. da. autorit.laclc não :m !U.z p1•ompta , 
Para. ovita.r o facto é que apresenta a 
omonda dando attribtiição ao ccl1'aúol' das 
massas fu.llidas para agir immodiatamontf', 
requerendo as nucessal'ia.'! diligencias, como 
u.ntígamento so fazia. 

Outra emenJa sua manda. accresconta.r o.o 
art. 24 « o c~;amc poderd ser feito por do~'s 
.peritos <la nomeação dos ctwado1·es 6 do 
ç"mdo1· das massas {alUdas.,. 

~esso scntio.lo upl'esentou uma croeoda 
assim: 

a) em Yl37. de si o cli vide1lrlo {o1· do l1·i11la a 
d ncocntla por crmlo, !liga-se : si o <lividcrulo 
(o1· in ferior a lrinlc1. po~· cento,· b) em vez 
de st'p,;rioi' " 50 °/o, di;<·a-SB : suporiol' 
a 30 °j,. 

?Ia em(·nJa que apresont<t no art . 2i, 
pl'Opiio quo. hom·>logado o acc:>r(lo dA con
cOl'data. pl'.JYcntív;t, o juiz nomeie, dentre 
os credores, lluus fiscacs para. os fins de que 
tratll. o a1• t., 228. 

Diz o art. 228: ,<Jwmolo&'aua ::t concorda. ta, 
o juiz ncmeant dous dos acz; maioz·es credo
res para fiscali;r,a.rell1, o te.» -Accresceutn. o 
seguinte« ... pa"a cum o ourador da. ma.;~ tt 
fisca lizarem o ~ou cumprimento. » 

Fica., us>im, de um lado, sa-tisfei to o in· 
tercs~e do ; cretlo~·e.s e, de outro, o da com
mun hão. 

Cha.mn. ta.mbem a a.ttenção do honrado 
;:~.u tol' do wojecto pa.t•n. este outro a.cl}rc· 
se imo q uc fttz « • . • quo perceberão· repartida
mente uma pOl'centngem do 3 a 5 B/0, a.rre
ca.da.dn. pelo juiz c ca.loulada sobre o valor 
z•ea! do balanço, etc.» EstiL fllspo.~i<,~o cvi· 
t;ll'á du vidn.:; . 

Lê o oradot• as emend<ts y_ue offcl·ccc aoo 
arts. 28, 45 o 47. § 4u . 

.~<:m substituição ao art. 53 l~o projcr.to 
oll'orcce tambem o orador uma emenda, por 
tet• oncontratlo na. dis]Josição dcs:so tu•tigo 
u~t\ dc~hat·monía cJm o que tlisr~õo o arti;:o 
4:.>, n. o • . 

No § 2<' do art. 47 se cliz : 
« No resumo serão omitt.idas u,.~ diligenciaJ 

em seg1•edo de ju~t içu., quu ordenar o dcd~
rar o juiz ; o, eontravindo o cscrh·ão, será 
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suspenso correcciun<llmen lo pul' dons a sois cut·.tdor nas massas para pronuncün·-so sobro 
m('zes. :& 1> caso e ver si encontra. crime na fallen-· 

No seu§ lo ta.mbcm so diz: c ia.. 
Pergunta.: qual a. fonte mais ~u1.Gri7.:J.da,. 

« No edital st• notificará. o f<LIIido pa.ra. ma.is competente pa1·a. ellc, .sinão a tln set· 
assigoar o termo de presença a. todos os 0 nxa.mr. foi to por possoa. de sm~ confiança. 
aetos do pr·ucosso e apmsentar, dentro tlo Lê o orador as emendas que otferece ao~ 
prazo de 2l horas, flob pun<l de 11ri~ão por 30 arts. lôO e 16'3 do projooto. 
dias, ~t Ji~t<Ldos seu.s 10 muiores crodorcs.» o art. 175. Dispõe que p:tra :1 organiza.ciio 

A lista dos maiores c1·edorcs (• para aquelle do inventario G 1oala.nço ou stHt verificação, 
lim, tantoJ assim que no art. ;-,3 se di7. o os syndicos n o cum.dm• fiscal ]lOdm·ií.o sm•· 
s~!guinte : auxilia.dus por peritos dn smL conllanç11.. 

« Art .. ')3. Os synrficos sorri•> nomeados N:t emcntht qu3 apmsontou f;tzendo nma 
tl•mtrc os dez maio:·es m·e !ores, Sf'rvindo de alteraçào som g1·aodo impol't;tncia.. a.li:ís, 
eura!lUl'·HSc.tl o repres :ntante do ~línis~erio prop;JZ quo esses peritos fu~scut nomc:ulo3 
PulJlico. pelos syndicos c curador fiscal, sob a sua rJ· 

.§ J.o Si os nomcndos ou algum de!Ie3 não I SJJUDsa.uilidado. 
a~coítarem, o jniz nomeará, em substituição, Mttndou tambom emenda acct•cscoutaoílo 
rJuaesquer outros cre ~ores uu pessou. que ao art. 1~0 a.s palavras «com o curadot' dn.'1 
lhe pal''!ça idonea. mas~as fttllidas)), 

,;2.0 O mesmo so da.rá quando dos tlll~vs l~cluiu ta.mbom ontr~ os. ct·cdoros pr_ivi-
n:"to constai' a. li.~ta dos cr.~dores, dovondo logtado'l os opt)t•arws Ufl !abrwas ou om.~rna; 
nn~se r•aso o. nomea6io do 11m l'ccaltir no de propriedade do fallido, que tL•nlt:tm siuo 
aco:lor· Cf•tc rcquo·:cn á. fallencüL.» CSCJ.UCI~i:ln. 

Ora :;l c:stes synuico.~ j<t estão pola. tli.slJO· . A ulttma. das. su~s _e~nendas estabelece ~ 
siçli.o do § 5o do a.l't. 45, nomea.dos mL sen- l~bord<~.do · d~ r!.'Stl'Ib.mç:w nos pr?.cos~~s. d,e 
tença. Lleclaratoria da f'allencia, não lla mais fallcncta, ~tO'i ttlen~m. guc }J~Llmta , . ,!.1\á:s: 
c:Lbimento para a diSl}OSição do § 4", ar- ser a~optau,L com 1 cl,u;ao au.~ demats pro 
ti .. ·o47. cessas. . _ . 
~\ssim apre.,enta a mJ. cmon ·h o!rel'\·an· Eram estas a~ consJde~·u.çocs que tmha a 

tlo que' ha ~onveni(1nch~ D~L 
1 
t~cdida. qllc faze_r com relu.çao ao proJccto olabomdo p~lo 

propõe: · seu ~Ilustre. col!ega .~elmr.ad_o P?l~ .ll<Llu<.t.: 
Considera. tã.o importante cstt~ disposição, ( Mu1!o bem , mml.o bem. O 0 1 ado1 c ( owp1 ~ 

quo si ella tivct• a. folicídado de merccot· o menlado,) 
apoio da Ca.mara, vcrtí. nclla uma. YOPdadeü·a Vêm tí. t.Ic~a,, s(b lidu.s, apoh~da~ o postas 
l'Oforma, tantos os abusoil e ft•andcs que vírü conjunct<t,mcnte em discu~sã.o a$ ::J t~guintcs 
ovita.r. 
L~ o art. 72, § 1°, do projecto o diz que 

accelta o syst~ma do dar-~e a intervenção 
ao cm•auor d:1s ma~sas fallida.~. que repre· 
sonta. nesse ponto os intrresses da. commu· 
nhão, ~ão póde deixat' do <h~r-lhc yista, 
como ao advogado do embargado, ao tratat'· 
~o ll os l'OCursos cnn tra a. sentença. 

Chama a at.tenção do l'clatol' (io projccto 
pa.l'a a SU<L umentl.a M art. I 52 do projecto 
1!UÇ mauda accrcscentar dopoH do «teemo 
<\Ssignarlo»-«pessoa.l mentm•. 

Os syndicos devem a,;signar pessoalmente, 
porquanto se trata de uma ara\'O e ~eri:~ 
responsa~ilidade. porque flca.m "na. guarda. de 
Lodos o:; mter·esscs do fallido. ( Apw·tes .) 
. A sua emenda. ao art. 156, §i 12, mnnda. 

~~~er· 0~1 vez de •pol' peritos nomeado~ pelo 
JUIZ». dtga·so: «pol' peritos nomeados pelos 
srndtcog o pl'lo cut·ador da..'Jmassas».(Apm·tcs.) 

Corno se sabe, a falloncia compõe-se de 
du.us proccBsos: nm commcrcial c outro Cl'i· 
mmal. 

Do Pl'ocosso commorcia.l e-s:tl\\hem·se as 
peças indispen~nois, que são remettidas ao 

IDIF.:'>I DAS 

.. lo p,·ojeclo i1 . 20, d<J Jf)!J1 

:\". 2G3-1fl(l 4 

Art. 6o, § 2.o - AetWf'~cr.ntc -~c depois 
de «fiscalizaçio» no nHimo dia tlc ead;t moz 
este liVJ'O sorti JH'fHentc ao curador das 
maSilaS fallidas quo o visa.l'á on lcrará. ao 
conhecimento dopre.sidrmtc do Tz·ihumtl Ci vil 
c Orhnina.l a.s irrogularidmle3 que ncllo cn
cuntl\LL'. Pelo exame do lin·o o curador 
vm·celJC~r·L 500 r eis, por C<lll ll protesto exa.
ra.úo. 

Art. B.o - Em voz de- «J.Ssisthla ()O um 
cur:ulor ad lwc.quo nomeará o juiz))-diga-se 
- «assistida do curador ue attsent t•S OU de 
Ol'phãoS», 

Ar·t . 9.o - Accrcst!ente-se - «§ 4° pelo 
curador das massas fallidas». 

Art. 24 - Accrescoote-se depois do § 4o, 
como alinéa- o examo poder.1 :ser feito pot' 
dvus peritos da. nomeação dos credores e do 
curador das massas fallidas. 
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Art. 26. Supprima,so -- «Seja. <le paga- Art. 175- Accrcacente-sc dopois de «pc· 
mento de tan\a. por cento ·(30° 1 o) ou mais».·- r itosJ> - «de nomeação dos syndicos- o do 

.-\rt. 26) a-am vez uc-cSí O di Yidendo fo1 · Clll ·;~uor das ma~~> . 
do tl'inta,a. cincocntQ. po1• conto «(30 a. 5U%))) : A1·L. 190- S11pprima.~ae a alinea·quc diz: 
diga.,;e- ~i o·divid&ndo for inferior a trinta;· «nonhmn emolumento. etc. • 
por conto (30•/o) · .·\rt; 22~ - Accreseente-sc depois do «dez 

u)- oro· voz de - «supel'im• a. :10~/ .. ». di· I maiorc~ cl'edore.~» suppt·imindo•Se «p;u•a tis-
ga.-sc: -«supcriorn.·a0°/o»· ca.lizat•em, ctc.» - «quo com o curadot•·das 

Art. 27 A. Homologado o accô!'dO, ou mas~as lisca.lizarão o ;;en cumprimentO>>. 
concordata. provontiva, ojui~ uom~al'<i dentl•o Art . . :!56, § 2° - Accrescerrw-se «repa.rti· 
os· r redore:'l, dous fisc<tell p:.trn. os fins do <lament.o onh'J os seus mom iJros». 
al't. 2i8, em . commis~fio com o cur<~do1· das A1·t. 207, li- Acc!'O,c.;cente- so rl t>pois de: 
massas falliúas, - 1111e _percobot·ão rep:1rti- «-a sel'viço do fallido » - « e oper:trios d' 
pa.monte uma com missão ou porcontn.gem do 1\.t.bt•ica-ou utlicíaa. de pmpdedade deste». 
ires ~ ~inco por cento (3 a 5''/ol. n.rl.Jitrada Art. 3::-lH- . .\ccrescente.se depois de: «p~r· 
polo JUIZ o C<llcul~da ~ubt•e o ,a~tl\'v real do ccbet·ão'' - «repar tülamenLei>. 
halanço que fo~· oflorocalo om JUiZO. ~\rL 341)- Supprüna-se . 

Art. 21:1,- Accrcsccnte·sc- «V» «Ol'l'v de Art. 341 o paragra.phos- Suppt•imam-so. 
cn. lcu1o&. O 1 .· ' ·t O • d .._ I Art -ri . - Supr>rima.-sc-o «V» (1uo diz - 1~( e C0 1!'·tcr :-- h'J. : . pr_occs~o o ~a -

• lonci<~ sora do h Yl'l) tll''t r•!l)Ulçao " "ontadc <'nomoar rL dom: syndícos para. a.rrecarbr a , " · ' ·• ' 
massal> . . <.la pa.l te . 

Art. 4-7, § 4"- S-uppr ima-so «o apre.;;enta.t• S. Il.- Sala <.:as sessões, 13 de j unl10 de 
ucntro, etc. UM~ juntcL aos autu.'i»' 190·1.- h ·ada?'Í CO Doí'[JiõS . 

O'nde conviflr-(om substltuiçlioao art. 53) 
At>t; . . noclua.tla allorta a falloncií1 o O Sr. Neiva começa dc cl<tra.[ldo 

puhlicada. na fórrrm do [l.l' t. 47, 0 curador das que,$í não russo tão adepto do r egimmt da pu
nmr;sas· fallid as , :L quem sor:i om a.cto ~ucces- l:lliciuado, l>edir•ia. 1í Me;;a. que oi.Jstasse a pu. 
sivo notificada <~ sentença, acompanhado do blicação da-; considoraçue!:l !JUe va.o fazor, 
escrivão, dentro de duas horas,. JH'oceuer:L à r elativamente ao projecLo 11ue reforma. u 
arrecadação dos li nos cormneJ"ciaos do fal- procl~Sso do f,t}tcncia, pui::; teme que esp,irito~ 
lido, quo serão onr.orrs.d os, rochar rt o cstu.be- ma.hwolos censurem a smt auda.cía., vindo 
lecimento commercial, l>ondo-se o::J eumpe- cliscutit· matcri~ rlc tanta. magnit ude. (Nao 
tentes sollos c Iavra.ndo·:::c termo I} ue ~erá· apoiados·) 

· junto autos ,: Antes do r•efet•ü•-.;e propriamente ao as· 
§ 1. ~ Dentro d:is 48 hot•a 8(~guintos 0 cura. sumpto q~10 determinou :1: sua v~nda á. ~r·i· 

l!Ol' das massas aprescntani ao juiz a relação bnna, rolo~b~a CIU~- lastimou nao set· tor
dos dez (JO) ma.iurcs .crcdol'CS. cxtralihla por n~ado om d.u·c,1t?, na.o te1• pro f~~ dos conhc· 
elle ou por perito de sua. confiança e nomoa- ctment(Js _Jm·uhcos, pa.rn._ auxJh n.1•· efficaz
ção, dos livros do fallido. monto · o- !Ilustrado C?,lleg~ SI·. P&l'nnhos 

§ 2. o Dentre cs tos dez. ct•eilol'Cs o juiz no ~~ontonrgro, quanuo :s·. h !r ., r•ovelando-sc 
moar:i um ou dons syndicos; vori ficad as a!ntla·uma vez ·m~trcconsumr.na:lo , pr onun· 
duas recusas de crodoPcs p:u'<L 0 cargo de cwn notavel oraçao, cxporhlo tdéa~ que me· 
~:yndico, 0.• juiz .. pmler<i. . nomw1r pe~sua ox- t•er:OJ'tU~ appl,a~ls_os · quan~lo pr?ferJd<ts,_ ma? 
tra.nha.. (t massa porém . do noturia. probi- fJUO foHl.lll lClJettadas,, l ~l lunme, pel !~ Ca~ 
dade. 1 mara:..rJuan~o lO!fv dC,P~Iil lora.msullmot~idas 'a 

Art; 72, §· 1°·--Accrcsec:ntc-sc - úepoilHle 
«emba.J•gado»-«(H\0 curadcr da~ massas fa.l
lilas». 

Al·t~ !52- Accrcsccnte-se depois l:c <d.or
mo assignado» - «pcssoa.Jmonte». 

Art; 15G, § 12- Bm '"ocz · do· -<por peritos 
, nomeados pefo· juiz» ,~ diga-se: <<por pcritvs 

nomeadvs paios syndicu::~ c -11elo cura.dor das 
massas». 

A.Pt. 160._ Em· vez ue~ « l /3» - diga-tse·: 
« 1/2», o accrcscentCH ~' a os to artigo dep~Jls 
do «Byndlcos»-«aMm oo.ostipula.do no a.rt.l30 
<lo :decvetO: n. 859;' . do 16 d&-agosto:de 1902»; 

Art. 168:-,Suprima-BB: «que--serão Gllílel'· 
l'ados, etc., etc.» 

vo&açao; Ja esta nllctto a pl'e<Jenclar -cs~as 
r;Lpiuas muf.açõo~ • •• mas ainda assim nau 
se acummorl<t a e lias. 

Pouco_ tompo dopoü1 o sou nobre· colle~<L 
d(},bU.t;Icada • . illnstre-prcsidcnto da. C~mmis· 
são de .J nsti.ça,, Cllll ~ogu ia.· estrondosa. cviOtOl'Í:I: 
o propr _io ·commercio vinha pedir-a..rovoga· 
ção da.s: medidas que n4voga.ra.. como g:~I·an
tidoras;dos sons· interesses ! 

O nubro : De.p:ntado tri umphliu om . toda a 
linha.'(«paiados) -e o. orador ·como col!cga, 
como .contel'l'aueo, como amigo, tem prazcl' 
cm,rogistra.r o facto. 

A um a.partr , responde o orador quo náo 
~abe a; ,que,moti-vos . obodecou ~ a Oamara, re· 
joitando, não dir:i..sua;.protecção mnsulmana, 
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n~as Clfi silencio ottomano, as idéas Sug)4"C.. f IJ; q!J8 . IJ)usto que a. Nação abrigue da misori& 
rtda~ · pelo seu.oobre-coJLcga. w.t_'lumha desse bonomerHo se1·vidor llí\ Pa· 

Nao P"I'scruta.. taes,segredos·... trm. 
A pt·oposito, 16- ti1C~a..1·a · o•Beguiute trocho E' a Commissão de parecer tpw 0 rof~rido 

do livro «Psychologte .uun llce•l..tC», do s.r. projecto siga. os tr;unites rcgímeotae~ c snj[l, 
Jules. DelafolóSe, fJUe vm.cm.nw.os (lo-um tl- approvado. · 
lustro Deput!ldo mineiro: «o -car<lCtl.'-r pro. 
prio {lo t•egiman actual ú a. o.bsot•pcã.o. do 
tod.os.-os poderes pela.Gamll.l'll. dos· Dep,uta.dos. >; 

Suh das Commissõc~. 13 de juniw <lü l!J04. 
- Go;!ça/.o Souto, }WCsidoute.- .ll•.~11oel 1•'1d.
[lencio, rclato!•.-Raynnmdo tlo .1IinrHd!l.
~ly.ie!; U•d(/wrmc. -J . .lloreim ..!lt:CL 

N. 23-1904 

A um ap11rrte do Sr. Gassiauo do Nttsci· 
menta. t·e~[Jondo o oru.dm• quo ponsa va quo 
o n.ut:w refaria-se a.o B••a.úl. . •• Sabe, agora, 
pelo Sl'. lcad~r quG o alludi<lo t1•acho á l'efa- . 
ronto (j, Fra.oça. o não tem a.pplicação ao 

l t ( n ) O Congt·e~s:> Nacional decl'.tt<t: J1I'dZi • • • • All ! .. , .~:~iso. 
Pede a.gou licença.. para. fazur um;L poquc· Art. J.o E' coocC!.lida á: YÍIIY;~ e Jllho:s de 

ua. observação com referencia a. uma. dill! ttis~ i\IanooJ do-; Santo,;, p1•aç·a do corpo <k bom· 
posições do projecto cm·clubate. bcit•os, a pens"iío amHil\l de 6CO~OOO . 

Ou riu. o Sr. reprasen ta.nto con.t·cnso, que Art. ~." Rcvortr.rão orn fa.voÍ· da. YiliYit a:-; 
YOm de.sonhr-se, dizer que o. honmtlo a.uto1~ P::t.l't~s pe~·ton~en~es aos 111lws. logo CJUC c~to~ 
tio pl'ojooto não inchtira. os· opel';u•ios entro attlnJa.m a ma.tot•ula.do; a da. filha. a.o ~e casar 
0; credores pt·ivilcgill<.los. c llcm assim no caso de Jhllccimeuto tle <tnat~ 

O orador; quo se m•guJha do ter' Sltllido ao quOl' llollcs . 
lado da. cla.S&c opcrat'Ü\ -'l que nesto Paria-- Al't. 3. " Fica o Govet•no a.utm•izado a abrir 
monto e. 1'óru. dol!o, tem sido constantG <~.(IVO· o Cl'Gdito nece,.sario pa.l'a a. execnçã r.' rlosttt l . 
;mdo rJo pl'olctal'iado l.Jrazileiro, pe.lo humil- .m. 
dcmento a.o nobro· a.utot• do proj~cto pa.n1. A1·t. 4. • Rovog<~m·se as dísposiçõe,; l~lll 
reparar• a injustiça. contomplamlo os opot•a,.. contrario. 
l'ios ontre os credores privilegiados nn dfs· Sala das sossões, 30 do maio de IllOL-
u•ibuição da . massa fttllída. Jamcs Dal'cy .-Z.."dco CoeU~o. - GeJ'IHailo Hfls-

A npades dos Srs. Par<~nhos ~Jontcnogro - o sloclwr.-Om·los Pei~;oto Filho,- F'' l' tlaildO 
C••ssiano do Nascimonto,dizendoquo oSl'. Frc- PJ·cstes.-.-tmcrico AlbHIJifCI'IJIIe.~.SC!!n'llo Bcn·· 
;l orico Borgos equivooou-sw, pois os opernrlos •·oso .. -Davicl Campista. · 
fora.m incluiria!;· entro os- credores -privilegia
dos, respondo o orador quo ne.~to oaso, já que 
citão cunsngrados os direitos dos pequenos, 
1fUe ·são a.· sua . preoooupação const.a.ote, só lhe. 
rosta. .senta.e.se, rendemlo, mais-uma.. vez; ~ 
.:un homonagom. ao illustt•o collogn., a.migo, 
·.\ utot• do pr,Jjecto. (Jluito bom, nu1ito bem.) 

Fic:i. a discussão adiada pela hora.. 
Vão a imprimir os seguintes 

PROJl,:CT.Cl.'J 

N. 23A-1904. 

t'onceclc d vimli:t e filhos rle<l!antlel. dos Satllos; 
praça do cor;po de bcmzbeit·os,. rt p~Jnsao an· 
tl~al de 600$, c dd outms pr01)ideucias1 com. 
11m·ectm da Gommisslto de . Pensões e Contlls 

N. ·17- HJ0-1 

Parecer sobre a emenda offereciclt! ao proj-.:cl!t 
~1. 345 A; de 1902, .quc concede a D, F•·an
cisca P1•tmcioni da ·li'imscca, uitHlCL do r:x-8·;· 
a aclor Pedro Pcwlitw da Jí'ottsc•ca c a Sl'a 

fl lha solloi1·a. Albot·lina ela Fonseca, ,, jJCi!s•'o 
ele 200,~ me;1saes c~ cada tww 

. . 
(Viue proje cto~ 118. 3-15 r. 20S, •lo 1\\02) 

.:\. • Con'lrnissão dcr Pcasüas c Cout~& foi pw· 
sente a omooda. apl·cscntada pelo Sr . Depu
tado· Silva Casl.l'O ao projecto. n. 315 A, tle 
1902, concedendo igual ftwor o, fL Aotonia· 
do Santiago Potcngy o D •. J!O.l'ÍO. Aúolnülo da 
Silva. Poteng-y o, 

Attendeutl.o uue o o'Qjcctivo da. Qmcnúa 
consta do. Pl'Ojcc~o n. 208, do, l!JOa,. o: qual 

. l_l Commis.:;ão da Pensões e Contas! a. quo está..dopondendo do,ootudo o parecol' dà C<rm· 
Hl -presento o projeuto.n. 23, do. cor.rente tlnissií.o uão:!":IC justiiioa.ndo n~staa.condicõos a 
~nn~, conaignando: a. pensão: de 600$o.nnuncs n.ppl'Onção da~ roferida, omo~da.o·; .• 
a !LUVa e filhos do soldado do, corpo <J.e bom,- i Tendo om considor.rrçiio a;. que a pemiío do 
botros ~anooldos santo&: . · . 200$- á viuva.. e filha. do o~·Senador P~lro 
, Coostdcrando que o soldado• Mano.el dow Paulbro da .Fonseca llOJloodida.s polo:pro,Jccto 
::;an~s fa.llecou, ·victima do cumprimento do n. 345 A é materia discutida e julgad~ uo 
~eu devor, por occasião do ineendto que se selo d..'\ Commissão, seMo sua :pt•oceclencia. á. 
veritl~u na rua dos Ourives, dosta capital; saciedad.e·demonstrada pelo res.(>{JotiYo pa• 
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rPcor o port:mto ponila a Commis.;ão que 

·deve ser ro.ieitada a. a Iludida. emenda, uma 
vez quo o 1\wot· que procura. conceder ~ o 
as.mmpto de que hoata exclusivamente o pro· 
jecto o. 208, de ! 902. 

Sala das Commh;~õe.~. 9 de junho de 190-L 
-Gonçalo Souto, prc.~idcntc.-Ra!Jmlllltlo de 
Minmfla. l'ChLtor . -Ht!J•<eu Uuill~crme.- ;l/o
rei)'(! Al!:es .-.Manoel Frll!Jellcio. 

E,flendu ao projecto 11. 315 A, de iOOP, v 
fJIIC se refer e o pa1·ec:c1' .~up1·a 

Igual favot' é conceditlo n D. Antonia. de 
~ntiago Putcngy, o D. Mat•i:L Adela.ide ela 
Silvn Potengy, irmãs so1teit·as du <·n.pitiio 
Joaquim do Assis Potongy . 

SuJa. das sessões, ~~ do dezembro tle 100.2. 
- Silva Castr o. 

O Sr. Prel!!lofd~nte-Esta.ndo adca.n 
tada a hora., designo pnra amanhã a se· 
guiotc ol"Jcm do dia.: 

Continuação do. vutaç?io das emendas ao 
projecto r~formaodo o Rcgimen to in temo ; 

Vot ação do p<J.recm• n . 7, do 1904 , conce
dendo trcs mczes de licença ao Sr. Deputado 
Dt•. r.1anool Pm•cit·a Rei:; para tratat• de sua 
saudo (discussão unico.); 

Votação do pro,jccto o. 3G, de 190,J, a.u to
riz t~ndo o Podm• Executivo a concodcr ao 2° 
cscriptur~l l'io da Alfandega. de Santos M<t· 
noel Vieira. de Almeida um n.nno de lic<>oça, 
sem remuneração algum:t, para tmt:~ r de 
seus ínt.uros~e:.: onde lho co o ri•n• (discus,ão 
unica); 

Votação do projecto n. 37, do !904, auto
rizando o Podm· Executivo a conceder ao 
procurador da Republica. 0111 S. Paulo, Dr. 
Alcobiadcs de Toleuo Piza, um anno ·de li
cença, sem vencimentos. pat•a trat:tr do seus 
in tercsscs,oude lhe convicl' (discussão unica); 

Votação do projccto n . :38, (Ic 1904, auto
rizando o Poder Executivo ~a conceder ao 
lento ca.thedmtico da Facultlnilo <lo Motli
cina da Bahia Dr . Fra ncisco B1•a ui i o P~
reir·a um aono de licença com torlos ·os ven
cimento:;, a contar de I do julho do cort•cnte 
anno, para. tratar de sua. saudc onde lho con
vier (discussão unica.} ; 

Votação do projccto n. 3!J, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. conceder ao 
Dr. Alfredo Moreira. de Barros Oliveira. 
Lima., lente cathedratico da Facnlda.de de 
Dh'l•ita d<> S. Pa~l: , um anuo de licença., oro 

· prorogaç.."i.o da. q uc lhe foi concoditla com o 
rl.'~pocth•o ordcn· o (discussão uuica.) ; 

Votação do projccto n. HJO, do 1903, 
obrigando os admini~tt•adorcs do officina~ de 
typographia., litbograpbia, etc. , da Capital e 

dos Estados a r emetterem á. Bibliotbcca. Na
cional cxompla.t•es das obras que ex:ccutarom, 
c dando outra.s provitloMI:ts. com emondas 
d;L Commi . .;sã.) de Constituição. Logisla~ão c 
Justka (2"- discussão); 

Votação do projecto n. 3-t, de 190-1. auto
rizando o PoJer Execut i\·o a. ab1·h· ao Minis· 
terio da. Guort•a o credito cspecia! de 5:181$ 
par:~ occorrer ao pagamento aos tnspectores 
da. Rcpartí<;-ão Ge1·a\ dos Tclcgraphos Anto
nio Jos<\ da. Silva Rosa o Cascmiro Jooo da 
Sih·a. Rosa. das uial'ias que deixaram de re
ceber dlll"aote o tempo quo sel'viram . na 
commissão {'onstrucl,ora d;L~ linlms telcgt·a
phie<L..; de Cuyah•i. e CorumM (2"' discussão); 

Vot..'lcâo do projecto n. 40, du 19(H, auto
rizando o Poder Execut ivo a conceder ao 
Or. Hcm·íquo Ladisltío de Souza. Lopes. lenta 
tio ther apcutica da. Faculdatle de Medicina. 
do Rio de Ja.nei•·o, um anno de licença com 
torlos cs vencimentos p:~ra. tra.W. mento de 
saudc ( .iscu,siio •mie<L); 

Votaçã o do projecto n. 41 , de 1904, auto
riT.ando o Poder Executivo a proroga.t• por 
seis mezes, sem Yencimcntos, a Jiconça em 
cujo goso se acha, para. trn.ta.monto do 
samlc. o Dr. Oscar Vianna. procurador da. 
Ropublica. na. secção da. Bahia; 

Discussão unica do projecto n. 42, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
seis mezes de licença, com ordenado, ao 
2• escripturario da Delegacia l''iscal tio The
souro F11dera! no Estado do Espírito Santo 
Licinio Lvrio dos Sautos, afim de t t•ata-r de 
sua saudê onda lhe convier ; · 

Discussão unica tlo projecto o. 43, do 1904, 
autot·izando o' Poder Executivo a. conceder 
ao Dr. Sylvio Rome1•o, lente do lnternato 
do Gymuasio Nacional, um a noo de licença 
com todoc os vencimentos, aftm de tratar 
de 111m sawlo ondo lhe convier ; 
Discus~ão unica do projecto n. 4-1, de 1904, 

autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao conf~rente da lMt•adn de Ferro Contra.l do 
Brazil Hem•iquo Martins Teixeira licença, 
com ordontldo, pur um anno, afim de tratar 
tio stw l!nude onde lhe convi<'r; 
Di~cuEsão unica do projecto n . 4;-l, de 190-1, 

:mtof'iz,~ndo o Poder .l!:xccntivo a conceder a 
Romualdo Justino Netto, 3° escripturario da 
A1fandef(a da. Bahia, licença do um anno. 
com ordenado, para tratar do sua saude 
onde lhe convier ; 

Continua.cão da 3"' discussão do projeeto 
n. 26, do 1904, redacção para a ga discussão 
do projecto n. 263, de 1903 1 reformando o 
p1•ocesso das fallencias. 

Levanta-Ee a seEsão ás 4 horas e 10 mi· 
nutos da tar,lt'. 
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.Presidencia do Sr. Pmtla Gu.iovm1es ( Presidente ) .-Oliv:;im NgH~:;·do ( 1• V·: ce~ 
P;·esicleiltc ) c P(wl!' Guiman?'es ( Pn~sidente ) . 

Ao meio-ditt procmle·SA :"t chamada, a que 
respondem o.s Srs.- P;~ula Guimarães. Oliveil·a 
Figueiredo, Alencar Guimarães, Wanderley 
tl.e Mendonça., Joaquim Pires, Am•elio Arilo
rim, Arthur Lemos, Rogerhl de "11Iiranda., 
Antonio Bastos, Luiz Dominguos, Dias Viei
ra., Frederico Borges, Eduardo Studart, 
Walti·cdo Leal, Izidt•,, Leite, Angelo Neto, 
Epaminondas Gracindo, Raymunrlo. de Mi
randa, Euzebio de Andrade. Arrox:ellas Gal
vão, Rodrigues Doria, Felisbello Freire, 
Neiva., Tosta, Felix Gaspa1•, Gal'CÍ<L Pires, 
Sa.tyro Dias, Augusto de F1•ci tas, AI ves Bar
boza, Paranhos ~Iontenog1'0, llollrigues 8al
d~mha, Bernardo Horta, José ~Ionjardim, He
rcc!ia Llo S:l, Silva Casti•o, Abelat•do de Mello, 
La.urindo Pitta, Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeira. Brandão, Estevão Lobo, Francisco 
Bern:~rdino, João Luiz Alves, Ca.rvalho Brito, 
Mauoel Fu!gencio, Lindotpho Caetano, "\Ven
cesláo Braz, Francisco Romeiro, Rebouças 
de Carvalho, José Lobo, Leite rle Souzo., 
Paula R<~mus, Eliscu Gtlilherme, Juvonal 
-;~.mlot·, Germano Hasslocller, J<J.mos Darcy 
e Cassia.no do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

E' lida. o sem deba.te a.pp1•ovada <\ <~.cta. da 
st>ssão a.n tecerJen te. 

Pas~a.·se ao expediente, 

O Sr. Alencar Gulnuu·ães 
(1° Sec;·etario) procede ;lleitilr<~ do :;oguiuto 

EXPEDIENTE 

O.lllcios = 

Do 81'. Io Sec1·etario do Senado, tla 11 uo 
c01·rento, communica.ndo que o Senado, em 
sessão de 10 do corrente, não pôJe dar o 
seu assentimento á proposicão desta Camara 
concedendo a Jvão Pereira Barreto ou á 
sociedade que organizal', a garantia Jo juros 
de 6 ~~ e da amortização em 20 nnnos da. 
q~anti& do 2.000:000$ pat•a fundal' em Al'a
caJú (Sergipe) um Banco de Credito Agr·icola. 
Movel, o dando outras providencia~.- Intei
rada.. 
. Do mesmo senhor, do igual data, transmit· 

\mdo um do~ respectivos autographos, devi· 
damen'e sanccionado, autorizando o Governo 
i'- considPrar reformado no posto de. alferes o 

. Vol. I! 

2° sa.1•gento reformadv do exür,~ ito .1unuario 
da Rosa Franco.- Inteh·ada; ardlive·so o 
autograpllo. 

Do mesmo senhor, de l3 do coi'l'ento, •)olU
municando que o Senado, em sessão do 10 
do corrente, manteve por ~3 votos contra 
trcs a sua cmcn,Ja {~ proposi~ão desta Ca.
mara, autori:-.ando o Govm•no a coucc:lor a 
D. Mal'ia Francisca Mello de Ca.I·valho, uma 
pensão a.nnual de 000$000,- :\.' Commissão 
d.e Pensües e Contas. 

Do Ministcrio da. Industl'itt, Viação c Obt•a.s 
PU1)licas, de 13 tlo corrente, cnvümclo o l'O· 
querimento em. que o tulf•grapllistil. de 
3" classe da Estt•a.àa. de Fel'l'o Centt·at do 
Brazil, solicita seU mezes de licenQn. com 
ordenado para tra.ta1' de sua saudB, em pro
rogação á do um unn o quo obteve, de accurdo 
coin o decreto n. 4.-184, de 7 de março do 
1870.- A' Commissiio ele Pet ições c Poderes. 

Do mesmo ministcrio, de igua l Jata, satis
fazendo a. requisiçõ.o ~lcsta. Cama.ra. no officio 
n. 1 O, de O de j 1~noiz·u uHimo.- A' Coro
mi:;sã.o de Obrus Pnhlic:t !> e Je Colonízaçüv. 

Requerimento : 
Do Dr. José Viei1•a Ferro o outro, pedindo 

licença para procos.;;ar o Deputado Dt•.Alf1•edo 
Varella, pelo cl'imo de c~lmnnias e injm·ias. 
-A' Commil5são tl.o Constituição, Legislação 
e Justiça.. 

O !Sr. Presidente- Está finda a. 
leitura. do expedhmte. 

Tem a palavra o Sr. Tosta. 

O !Sr. Tosta- Sr. Pl'esitlente, venho 
curoprh· um dever de ~olidarlodadc política, 
tmzcndo ao conbccimento da Gama1•a e do 
paiz uma indicação que o Senado b:thiano, 
por unanimidade de Yotos, resolveu dirigir 
á representação bahiu.na no Congt·esso Na· 
cíonal. 

Dcntl'e as nccessi•lauefl impm·imu\S do Es
tado da ,Bahia, cuja sa.tisfação incum!Je á 
União, e que muito concorrerão niio s!) pa rt~ 
o desenvolvimento do commorcio inter-esta
dual e iuter-nacion,'\1, corno tambom para. 
amparar; auxiliar, p1·oteger a lavoura pela. 
facilidade do transporte de seus productos, 
destacam-se a necessidade do melhoramento 
do porio da capital do Estado da Bahia. e 

39 
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o,prolongamento da. .Estrada de l<'cno Cen- f do Estado da Buhia, pleitciamos pora.nte os. 
G!'al qa Ballia, com as mmificaçõcs quo os 

1 
podores conl!tituidos da Ropublic& a cxccut~· 

estudos e a cxperieneia dos c..,mpetentc8 oo.:sJs melhoramentos.. . . · 
aconselham. E. si o fazemos agora, com a energia dtl · 
~om relação, Sr. PrC'siuC'nte. ao mellw- nvliso 1 atrioti~rno, com a tenacidade que só· 

rnmonto do porto, .a deputarão bahiana, o bem puLlico inspira, é porque aJE!m de 
na sessão do tumo pasEado, formuloa uma serem ta s melhor..~.montos noto•·iamentc de· 
emenda c o Congrc:::~o acceitando-a auto- interesso nacional, a 1;~\·oura., o wmmercio1 
1·izou, na lei or<:amentaria. vigente, o Oo- as classEs laboriosas, o golernador, o Sc
verno a ent.r~u· e tu accordo .com a companhí;~ natlo, a impl'()nsa, todos os or/.liiiiS .lcgitimos. 
conce~sionaria tias ohr:•s do porto, no seu- da opinião . pnld :a . ·tec:amam , os mosm~ 
tido de in novar o eontl·;~cto o rm•ct• os: planos mr.Ihuramontos como iodiJ:,peo~a.vois pa.ra. 
c estudos, podendo, si cntuudct· con\'cuicn to.! que s:e ·desenvolva a. 1 iquoza Illlblica o Pl!l· 
concedcl'-lhc os fa,·orcs de quo trata a lei de · ti~·ula.r. . . : · 
1902, e outros quo f•Jr«::lll julgados indispcn- Asiitu, SI', Presidente, amrmanc.lo dest~ 
sa.vcis para. a. prompt<~ realização dos melho- tribum~ a. solida.1ietlaJo d<~ represent.:~ão 
rameotos constao~ da concessão. ba.hian(). com (J Senado daquello Estado, cujas 

O hom·ado e illustrc St•. Ministro da. In- razõe;,, pvmlet•osissima.s, judiciosissímas, nós 
tlustt•ia., Viação e Obras Publicas estuda com aceitamo~. apoiamos c fazemos nosaas: 
o m;tior cuidado esta. questão e o Governo da (apoiados d,, &anco.cla baM(Ina) leio a sí'guinte 
H.eJmblica. promette satlsfa.zm· com a maior mcmagem, com a. indicação quo recebemo~. 
bre•1idade cs:ies reclamos das po~ulações da.- (U.) 
quclla zGna do territodo nacional , corres
pondendo assim á cootlan<·a da roprescntação 
bu.l! iana. (Apoiado$.) 

A indicação é esta: (U.) 

Ahi teem os representant~s da. Nação o o 
Gowlt'no Federal o pedido collectivo da. 

O Sn. AUGl:STo DE FREITAS- Posso affil'· tleputação balliana., pa.ra que o pa~:-iotismo 
mal' n. V. E:<. que o Sr. Ministro da Vüu;ão, dos :-;r.~. Deputados e o do OovePno venham 
neste mt.Jmento, estuda. 0 a~~umpto e me ga.· ao encont1·o dessa. aspiração, (1uo não é aspi
ra.n1iu que o resolverá com a maior pres- ra.~·ão P'trticula.rista., que não é aspiração do 
tcz..:t. Estado d<~ Ua.hia ; é sim uma. aspiração na· 

O Sn. TosTA-Perfeit(l.rricntr.. cional. 
Qua nto ao prolongamento c <L constl'ucção Para nó:;, cs Estados não são sinão cic-

de 1•amaes daí! estradas de ferro de proprie- cum:::criJ>çõcs territoriaes do grande Brazil ;. 
dade da. União, Sr. Prcsi!lcnto, t:lmbnm o portanto, com o mesmo empenho, com o 
f',ongresso i\acional transplantou pn.rn. :1 me.~ruo e~forc:o ercom o mesmo patriotismo 
uetual lei orçamcntaria o ~ li do art. 22, da com que dolendcroos os melho•·amentos do 
lei ot~t;Ht,ment~w~a de 1902, com pequenas al· Estado <.la Bahia, defenderemos aqui ta.mbem 
tera.çoe.~, at!torlí~an~o o Go-yerno a tlespender os melhol•amcntos que se ftzerem neccssarios 
até a ftnantla de 6.<>00:000$ com o prolonga.-· no Rio Grande <lo Sul Minas Rio de Janeiro 
mentu dessas cstradn.-> c com a const.l'ucção Poruamhuco ou em' quatq'uor outra . cir.: 
de ramacs. . curuscl'il>f:ão tlo tCl'ritorio da Nniião. (.ll'-dt ·· 

O momento é o mats oppurluno, porque a. bem · muito bem.) 
secca continúa á fln.gellar os sertões do l~stn.do . ' . . . 
da Ba.hia o a:; obt·as d'essu. c;tt•aua. õo ferro !· e2n á :\lesa, é ht.l.a e en nada as C<Jm- · 
proporcionarão meios t.lo stll•~istcncil~ ás po Ims:>~e; do Obi•as Pubhcas o do Orç[\Dlcnto, a 
pula.çõ os flagelladas. scgu m te 

0 SR. RODRIGUES SALllA~liA-Tenho uma 
emenda <l apresentar OPJJOJ'tuna.mente sobre 
o prolongamento <l,essa estrada. 

O SR. TosTA-Sr. Presidente, nós os re
prescn ta.utes do Esta do da Bahia., in toil•amen te 
solida.l~íos Iicmino discrepante, um por todos 
etodos·pnr um, (apoiados da, bancada b:~biana) 
com o alevantado intuito de prestar um 
serviço á eausa. nacional - pot•que somos 
contrarias ó. concepção e~treita., . aea.nhn.
da. e egoísta. das pequenas pa.trias des
truidoras da grande Patria (muito bem), so· 
mos inimigos da tudo quanto possa destrui.sr 
a unidade nncional-nós, os reprcsen~ante. 

REPRESI::XT A\,'ÃO 

Secretur;a tlo Senado do Estado Federado 
da Bahia, 20 de maio de 1904. 

Senhores representantes do Estado da H:l.
hia. no Congt•esso Nacional- O Snnado ba
hiano, sciento do omponho que tondes desen
volvido junto ao Governo Federal para. ã 
etfectivi<la.de, sem demora, das oLras do 
porto desl.t~ capital, :rp.elhoranicnto de rcco· 
nhecida. e urgente necessidade, de ba. muito 
recl!lmado, em bem do progresso materia.l 
desto importa.ote Estado. ao ~u d~nvolvi· 
mento commercial e da. ma i!! façU ftBcaliza-· 
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r-ão das rendas pübltêaS, applaude esse· vosso 
procedimento. <h-J>Ora.ndo que. vos mantereis 
firm~s ~m tão louva.vel attitude n.t~ que 
vo~sos esforços · SPjam coroados, como ~~ de 
esperat'. do melhol' rê..,.ulta.do. - . 

:{) mosmo S(mado~ tendo plena confiança no 
vosso reconhecido patriotismo, como dignos 
ftlbo~ e rcprescota:ntes deste P:sb.do, serripre 
ompenh~os !:Íocera o devotamente ao seu 
·progn:sso Q cngra.ndccimento, encarrega-vos, 
nos tor·mc s da iodira~ão junta. por cópia, e 
tmanim,.!meoto apprO\·ada, de pron:overdes 
J_:~Qranto o Coog1·e~so e Governo Fcdcracs' a 
construc11iio do prolongamcnt'> da Estrada 
de Fet•ro Contl·al d11. H.thi:l. , seguindo de ~fa
ch~do Portella. a~é a povoação do Jcqui, 
duhi á Ba.l·ra da. Macolla. bom como a con· 
s'rncção do ;·amai de Baridoir:~ do Mello ás 
L'lvras Diamantina:-; c a. ligação dessa. mosrua 
estrada. com a que da uahia va.n tc1• a.o 
S. Francisco, pal'tindo esta Ji~ação do Sitio 
No,·o. a.tra.vel'sa.ndo as ferteis zcnas do Orobú, 
.Mnodo Novo, Jacocina e l\-Iol'l'O do Chapéo 
a.té a cidade <lo Bomllm, na. mencionada 
ostrad<L do S. Francisco; 

Não ê preciso encarecer pet•ante vó~ as 
muitas, mesmo extraordina.rias va.ntagens 
daquellas constrncções, fJOrquanto como per
feitamente sabeis, vão o!las sorvh• a zonas 
nxtensas de f01·tilissimos tei'renos, actual
mento desaproveitados, quasi por completo, 
o que com a viação forl'ea., certamente 
cdquirirão desdo logo subido ;•alor, e tor
a~l'-sc-hão dt' grande utilidade à lavoura, á 
mineração, a.o commm•cio e outras iudustrias 
uacionaes. 

Oocorre que ás alludida.s vantagens reaes 
juntai!l-se outt·as de subid[l. importaaei:~, a 
que nao podem ser indilrerontos os poderer; 
federae~, antes pelo contrario devem lhes in
torressar bastante e lhes cumpre prover, 
tac_s como, entre as qua.es, na n.ctual idade, 
~dhando á convcnieneia da. I'ealização de 
mclhot·amentos publieos, pela. fót•ma a. mais 
ctllcaz e cconomic3. possíveis, o reconhecido 
augmento do seu patrimonio, dat• trabalho, 
o que so traduz em soccol'l'OS prestados, a 
um gt·ande numero do pessoas que naquclles 
log<n·cs não cncoutram meios do allquirh• a. 
uc_ccssaria. subsi:~teucia., ncsh qun.dr a. ca.lil
nutosa, que a.tra.vessa o Estado, em coosc
quencía. de teJ•rivel secea., acompanhada de 
t?<Ias as suas t1•istes e dolorosas conscquen
CJas. 

Antes do. terminar esta exposiÇão, convem 
lembra.r_:vos quo a~ ostraúas de que se 
trata sao propriedailes exclusivamente.' fe
d<!rae~. c quo, com as con::Jtrucções do pro
long;~mento c ratnac:s indicados, além de 
regularizar e · aperfeiçoar n. rede de viil.çiio 
!crrca federal no Estado, em ordem a me
lhor servir a· todos os interesses, c até o de 

evit.1. gra.ndes prcjuizos o males resultantes 
do ~U!Ul':IS ser~; mclborarào muito ás 
eo~dlí;oes financelr i!.S "das construcç1i;:s ja · 
e:ust.entes, o seu yaloz: subir<i cunsidor.nvel
mente o o accresCJmo mfalhvel de nms ren
da.s em bt•ove tempo será muitissimo . romu
nerndor de qualquol' sncriflcio pro~onto, que 
se tenha dt? f'a.zor com aquellc impo1•tanto 
emprebcndJmento. · · 

São cstos. ~enhores representantes do Es
tado, o:; dc~r.JoS do Seila.do, q uc espera serão 
corrrspondJ.dos por fórma S<\tisf<lctoria. ; e 
cllc aprovclta.-:.e da · opportunidado ptu·a.se
segut·tu·~vo.;: a. :sua· clovatla con~idcração.
Uc·. Jo.~d •'e Agui;1o 'l'ttr>ojtwa, prcsidente.
Dr. Cannl'l Antonio ,lfelgaÇo J" secrctario.
JIIanoct Je;·onimo Vo11çalo:s, :2:• secretario. 

INDICAI." ÃO 

IndicatMs (!UO o Senado se diÍ·ija :t i·ep1·c
~cntaçlio l>alliana. para que esta promor a 
JUnto ao ç_ongresso c Governo lt'oderaes, n 
eonstrucçn.cJ do pt'oloog~mcnto d<~ J•:strada 
de Ferro Central da Bahia., seguindo do Ma.
ehado Portella até a povoação do Jequ 
dahi á_ Barra da. Macclla, bem como a. con, 
stl'ucçao do ramal de Bandeira ele Mello ás 
La.vl'as Dio.ma.ntioalil e a. ligação dessa 
mesma estrada com a. quo da Bahia -rae ter 
~? ~ão Francisco, partindo esta ligaçã-o do 
S1t1o Novo, atmvcssando as forteis zonas 
do O_robó, Mundo Novo, Jacobina o Morro do 
Cha.póo até a citada do Bom t!m, no intuito de 
fomentar o desenvolvimento dost:ls ricas 
paragens e evitar os grantlo~ projuizos de 
futuras scccas. . 

Senado, 23 de maio do 1904 .-Dr. JosJ dtJ 
Aquino. Taaq.jw·c~. - LafiChi.lpho !lfcdl·ado, -
Juvertc•o Alves . - Qr~int:no For1·cira. - Reis 
Ma!Jal haf!.s . 

O 81.• . João Luiz Ah,:es-Sl'. Pl'c
sído~t~, dous dos mais impoi't:uttos orgãos do 
publtCldade desta Capital, um da ta:·de o 
outro da manhã, a.tfit•rnaram de modo ox
plicito e expt•esso quo a b;uicada minoü·a se 
oppunha lt I'evisão dos actuaus alistamentos 
fedm·a~ a. cõmo base de uma. reforma elei
toral. 

A insistenci<L da affirmati"fa, reproduzida 
por dous orgãos conceituados da opinião pu
blica., e11.ígia. que a. bancada. mineira viesse, 
niio significar a sua attitude doante deste pro
blema., p orque .a, gua. a ttitude ostá. manifes
tada pelos trabalhos em que colla borotl nesta 
Camara (apoiados),,,. 

O SR. MANOEL FuwENCIO- E no Estado. 
que representamos,· reformamos a, nossa lei 
ele itoral. 

O SR. JoÃo Lmz ALYEs~ ..• mas dccla.t•a.r 
que h.a. manifesto oquh·oco por pnÍ'tC d~s 
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-----------------------------------------------------------------------~ 
Jjêssoas quo informa.ram aos dous apreciados d3.s ma.terias cncerradaB, pasa&rsc ~ materia 

. ergãos a que me refiro. em discussão . 
A bancada mineh'a. quor tanto quanto de- E' annnnciada. a discussão uoica. do pro-

. seja. toda. a Camara. dos Deputados uma re jecto n. 42, de 100~ , autorizando o Podor Ex
. fôrma eleitoral . que mal'<tlise o voto e ga.- ccutiYo ~ concedN· seis mczes de licença, 

ranta a. rcprosentaQão das minol'ias. (Jil l,·l o com ordenarJo, ao 2·> esc1·ipturnrio da Dele
bem. ) gacia l'"iscal d,) Thcsouro Federal no Estado 

o Sn 11lAl\OEJ. FuJ.GENcro E ovmos _ do .Espírito Santo Licioio tyrio dos Santos, 
A . d · afim do tratar do sua saude oudo lho 

p01a 0, COO\' Í(!P, 

O SR. ,lo.\o LUJz : \1. YEs-A bancada mi · 
neirn. pensa que a conüiçã.o sine qrra ;wn para O Sr. Galdino Loa•eto- Pe;o 
uma boa lei nloitoral ô o. nullida.de dos aliil- a pala.na. 
tamentos a té hoje feitos. ( A)loiados ri (! lmn· 
cada minei,·a. ) . O §t• . Preslclcute -Tem a pala· 

E tanto isto é verdade, Sr. Presidente, vra o nobre Deputado. 
que, quer no projecto apresentado p ttlo Sr. 
Francisco Bernardino, qnct· no substi tuti,··o O Sr. G'-ldiuo Loreto là- St·. 
apresentado pelo Sr. Calogeras, quet• nos Presidente, não venho sustentar nem com
discursos que tivemos ocMsiã.o rle profel'i t• hatot• este projccto. venho dar uma in for
em dofosa. das nossas idéas, salien tamos mação ;i Cam:u·a. 
sempr& <!!Ue a. baso de uma reforma clcitoml O runccionar io a ()tiO se refere o projccto. 
era o alistamento e que pa.ra se fazer uma segundo publicaç·ão do Diario Official, de 
bor\ t•e1orma. nostl.' sentido era. preciso an- l O de jLJnlto de 1904, está exonerado. 
nullar os alista.montos exil!Leutos. ~ão tenho nenhuma. miL vont.:ule a es,;c 

Praticamente, porém,- é pt•eciso dizcl-o funccionario; mas a Commissão bem vê que 
- as nossas idéas Já. estão postas em e x- cumpro meu do>cr de Jea.lda.de,informanrlo o 
ecução no Estado do Minas. (Apoiados da fJ. UC ha a respeito. 
banc((da minei!·<!.) Esse moço me }Jrocurou o cu não tive 

Aca.ba.-se de vota•· alli uma reforma. olei- duvida nenhuma em interessar-me pa.ra 
tor~l quo cstlt em uxoctwrto, ma.is severa no.s cj ue a. ca.mara concedesse a licença por elle 

' solicitada . 
snas cxi3encias para. <t verdade de voto c ga- 0 qne é vm'lladc, porllm, é que 0 projecto 
t•antia as minorias quo a propria. I oi Sa.- apparece em uma. occasião em que a Cnmara 
raiva ~reforma. essa que mereceu de um dos 
gra.mJos polít icos e philosopiiQs brazileiros, 0 não púde fazer o favor que o funccionari•1 

S t pede, por mai! justo que pal'eça.. 
Sr. ylvio Romcro, Oi! c concoito : ea mais 0 Diario Oflicio.l nãodá 0 mot il"o da.ex-

\ perfoita lei eleitoral que tem sido votada. no onei-ação. lias, consta-me ser p:>r iOOQdono 
- regimen l'Opnblicano. do empre,!!,l. Este abandono, pelo parooor da 

. Pois bem : si a nosso. attitudc tem sido Commissão, pn.rccc t or sido jllStifteado po1' 
eata, si a attitudo do meu Esta.do tem sido a mulestin.. 
que acabo do denunciar, 6 cla ro quo a ba.n- c omo qu<:r que seja, a eamat·a nãv pMr. 
cada minoira não pôde deixar úe )Wcten- conce,Jcr licença a. um individuo quo já. não 
der a. nullit.latic dos alistamentos acluacs. é llla.is funcaionario, sob pena. do projecto 
(Apoiados.) ser vetado por esta. raziiJ. 

Ella. varre a. sua te,$tada, tanto mais E' isto o que ou t inha a. dizer. 
quanto o quo Minas deseja. é uma. rerorma ( \ " . . 
eleitoral que garanta. a. r epresentação das O~~ · CA, SIA:-.iO DI? N.Ascr~rE:o.•o -Logo c 
J!linorias, que traga. a vcü:dade do vo~ c a in~~tt.' perdeu o ob.tccto • 

. liberdade das urnas. (Mtrato bem; Jíllltto bem. · 0 8 p · d t 0 b l).) 
O orador e compr-imcntado.) r · retn en e - no re pu-

. ta!lo pódc ver do avulso que o pare<~el' ,(a 

o Sr. Presidente _ Nãe h a. mais Commls~ão ê da.t.auo de 9 ae junho. 
· oradores ioscriptos. Ningucru mais pedindo a. pa.la.vra., é en-

Si nenhum s~nbo1• Doputauo quer usar da. cerrada a. discus~ão e adiada a. voia.ção. 
palavra ua hora do exp(}dicnte, vou passar â E' annu~iada a díscussão unica do pru· 
ordem do dia. (Fausa.) jecto n . ~·de 19J4, autorizando o Podei' 

Executivo a. conceder ao Dr. SylYio Romcro. 
ORDEM no DIA lente do Internato do Gymoasio Naciona.l. 

um anno de licon•;a., com todos os yonci-
0 $r. Preeldent.e- Não havcn· 

do ainda numero pa.ra se proceder á yotação (·l.F .t ·· ;:.,,., " .. : 4:~ ~··· i ~e..- i.t ·> ~ ~I ·> 11rac111r. 
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mcntos. afim de tr;üar de sua saude on I c lhe 
convim•. 

Ninguem pedindo a {mlavra, ê encerrada. 
a discus..~ e adiada a Yotl.ção. 

t.~ annunciada. a discu;;são uni c<\ do proje
cw n. 44, de 1004, autorizando o Poder Ex
cxocuti-ç-o a. conceder ao conferente da Es· 
tra.da de Ferro Cenl.ral do Brazil Henrique 
:'ola.rtios Teixeira. licenç.'l. com ordenado, por 
um anno, afim de tratar de sua. saudlJ onde 
lhe c,lnYior. 

Nioguem pedindo a palavr-a, é encet'l'ada 
:L discll3sáo c adiada. a votação. 

Comparecem ainda os Srs. Sá Poixr;to, 
Jtaymumlo Xerv, Hosannah de Olin~ira, 
Pa.Ssos :\IiranJa.: Indio dt> Br;~zil, U1·bmo 
Santo~. Christino Cruz, Bez~1·ril Fontcnello, 
Virgiliu Bl'i;{i1o. Thomaz Ca.valca.uti, Sergio 
Saboya. Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Fun
,;cra c Sih·a, Abdou ~Iilan{~z. Alfonso Costa, 
Jos~ ~[a!'cellíno, Bricio Filho, Pcrr.ira. do 
Ln'3., JJão Vieira, Esmeraldino Ekllldeira, 
~ioreit\t .AlYcs, Ped1'0 PCl'Damb:rco, Olívoira 
\'alladã.u, Domingos Guim:wâes, Castro Rc
bollo. \'ergue de Abreu, Rodrigues Lima., 
Galdino Lot·cto, Osca.t• GoLlo,·, Sá. Freire, 
r;<lh-ã'J Bapr.ista, Jnlio Santos; CruYcllo Ca· 
>:alca.nci, Vil'iato i\Iascarcnha~. Anthm•o Bo
telho, Antonio Z1.ca.ria,;, Lamounier Godo
fr•cdo, Oleg-ario Maciel, Rodolpho Pa.hão, 
PaJua. Rezende, Galeão Carvalhal, Ferreira 
Braga., Eloy Cha.,·cs, Alvaro do Carva.Un, 
l~odolpho ~Iiranda., He.r.ncnegilJo de Moraes, 
l!orll.:l.rdo .-\ntonio, Aquino Ribei1'0, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serr·a., Cimdido de 
Abreu, Carlos Ca valca.nti, Soarp,s dos Santo.s, 
:'olarç-al Escob.Lr, Barbas& Lim:t. Domingos 
Mascarenhas. Yespll.Siano de Albuquerque, 
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho, 

Doixa.m de comparecer com causa. pat•ti
cipa.!la o;; Srs. Julio do Mello, Thomaz Ac
cioly, Eugenio· Toul'inho. Enéas Martins, 
Carlo,; d,} Xova.es, Guedollla. Mourão, Ra.y
mundo Arthul',Anisio de Abl'eu,Joiio Garoso, 
Fr·ancisco Sá., Pereira Rei,;. Trindade, Cor
ne1io d·~ Fonseca, Jovioiano de Carv~tlho. 
Leovegildo Filgueiras, Tolentino dus SantJs, 
Edua.rdo Ra.mos, ~Iarcelino ~IoUl"J., Córrêa 
Dutra, Irínou lla.ch:l.do. Augusto de Vascon
cellos, Fidelis Alvus, João Baptista., Belisario 
de Souza, Bezama.t, Francisco Voiga, Der
n~rd~ .Monteiro, João Luiz, Gastão da Cunha., 
Rt~ep·o Junqueir:o., Asto!pho Dutra, Carlos 
Petx1 : Filho, Penido Filb.o, David Campista., 
Bucuo do Paiva, Leonel Filho. Henrique 
S~lle_s, Carlos Ottoni. Nogueira, Olyntho 
R1bo~ro, Moreira da Silva, Jesuíno Cardozo, 
Do~tngues de Ca~tro, Valois de castro, Co3ta 
Junu?r, Arnolpl..io Azovedo,Fet•nando Prestes, 
Paultno Carlos, C~dido Rodrigues, Azevedo 

i\la.rques. Joaquim Teixeira. Brandão, costa 
Netto, Ai>don Baptista. e Angelo Pinheiro. 

E sem causa. os Srs. José Euzebio, João 
Lopes, Panla e Silva, Teixeira de Sá, Colso 
de Souza, Mala.quias Gonçalves, Esta.cio 
Coimbra,Elpidio Figueiredo, Arthur Orla~;~do, 
Pinto Dantas, :Moreira Gomes, Mello Mattos, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial .. 
Americo de Albuquerque, Erico Coelho. Pe
roir:~ Lima, Henrique Borges, Paulino de 
Souza, José Bonífacio, Carneiro de Rezando, 
Adalberto J.<'erraz, Rernardes do Faria, Ca.· 
millo Soares Filho, Calogeras, Sabino Bar
rozo, Bornardo do Campos, Ama.Pal Cesar, 
Francisco Malta., Victorino Monteiro, Al
fredo Varola o C~mpos Ca.rtiet'. 

E. arnnnnciada a discussão uuicn, do pl·o
jot~to n. 45, de 1904, <~,utoriza.ndo o Poder 
Ji:xecutivo a conceder a. Romua.ldo Justino 
Netto, 3° c:scl'iptnrario da. Alfiu1deg-t da. Ba· 
hia, licença do um anno, com ordenado, para 
tratar de su~ saude onde lhe convier. 

NiuJII!"lm pedindo a. pa!avl'a, é encert•ada. 
a discussão c adiada a -votação. 

E' annunciada a continuação da. 3a dis
cussão do pl'Ojocto n. 20, de 1934, rcJacçã.o 
para a. 3n discussão do pt•ojecto n. 263, do 
1D03, reformando o 11rocesso das falloacia.s. 

Vêm ;i. mesa, sã'l lidas, apo i:~ü :Ls e postas 
conjunctamente em discas3ão a.; seguintes 

EM:E:ND.-\~ 

Ao p1·ojccto H, 26, da 1001 

Ao art. l 0 , n. IH-Parece mel h. o r substi
tuir-se a palavra. «impontualidade» pelas 
p1la.vra.s «falta. ou cessação tle pa.ga.munto&. 
~Jlfello Mattos. 

Ao ar L. 2°, alinea 2•-Em yez de «a.s mu· 
lheres ca.sada.s e os menot•es, otc.», diga-se 
"'us incapazes».- "lfello ;llatl o ,~. 

Ao ar~. 5o, n. VIU,§ 3Q-Dcwem suppl'imir
se :t:> pa.lavms csómonLB p:u•a, o cil'eito da 
fallencia».- .JMlo Jiatto8. 

Ao art. 6"-Em voz da. palavra «impontua
lidade~. diga-se «falta, cossaç.'io de paga.
montol' e assim so dcvo:·á s~mpre f;~.zer nos 
outr·os ;~rtigos onde é emprogado o mesmo 
nome. 

Ao a1·~ . 7~-sub:~titmun-se as pala.vras ft. 
naos «actos inoqu.ivocos» pai~ expressões 
«modo inequívoco», afim de ev1tar a rapo
tição do vocabulo «acto~)),-JfeUo Mattos. 

Ao art. 11-cQualquer socio póde requet>ar 
a fallenoia.. Quando o sacio de uma firma .r~
qucrer por si só a falloocia, desta, o JUIZ 
mandar.1. que os outros informem no prazo 
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de t1•es ·dias e depois resolverá•.- Mello 
.1/atlos. · 

Ao ad. 16-Stlpprim<.~.·SC.- ,1/cllo Mattos. 

·Ao ;ut. 21-Supprima.m-se os ns. IV e V. 
-.1Iello. Jiattos. 

Ao ::u•t. 2!-Acct•csceute-se:-«No c:tso de 
estar a. pt•oposta. as:;ignalla. por credMes em 
numer·o legal».-Jlello Mallos. 

Ao ar~ . .26--Snpprim<~.-;,:c.- .llcllo Mattos. 

Aoai.;t,, 33 -E !i mi oom-se as pal:Lv1·as:-.ccom 
excopçã.o dos t)'IC forem excluidos e prova
rem ern acç:io J'o;.mla.t' a legitilnida !o tlO seus 
e1:edHos». - J/cllÕ Jl~!ltos. 

Ao art. 45, n. V -Rerl11n·sc <L um o ou· 
me1·o do syndicos.- J!efto Jlo.tto3. 

Ao art. 53-Harmonizt~-sc com o 45 c .fi, 
quanto ao modo c ao momento de nomcaçfio 
tio syndico.~ .lld/lo .llai/o.~. 

Ao a.J•t. 72,em vez do-ejnntat• :ws auto:;», 
-diga·so-·«autoat'», como c;;tá no a.t•t.l13 do 
1Reg. n. 738, de 1850, d:; onde é copiado. 

, E no fina.! tlo ~ 2• do mesmo nrt. 72, 
;pn.rcce inconveniente o cm1wogo das )Ht.la· 
vra:l «P .,lus ml!:os leg:teSJ.>, em vez de so 
dizer po.:~itivn,mcntc mandado de pl'ist:io.
JfcUo ,}fatl·Js. 

Ao art. ü4-Re.líja-sC' as.~im: 
«A fallenaia não attin~o os dil•eitos perso

naliPsimos, int.·ansmissivc:s, do fallido ioh('· 
1·entos á. rtun,lit!a.tlc de ma;:ido ~ de pa.c, nom 
o dempossa da. administração dos b:ms pro· 

. pl'Í·JI5 d;J. mulher c dos filllos. »-Jlt~Uo Jlattos . 

Ao art. 103, § 1•, bom como ao art. 106, 
·em vez do-:«cunulor fisc :.~h>. dign.·SO-«OS 
administt·adot·c~» . -.Mello Jllaltos . · 

. Ao art. 126.....;.E' prc\!iilo· completar a enu
meração dos artigos 'do Codigo Commercial 
alli referidos: om vez do art. 181), dit:ta-se 
<o<l89», o acure.;cente-so o a.l't. 198.- .Mello 
Jfattos. · 

O III do a•·~. 131 deve set• sul;Hti~uido pelo 
sçguinte.: (< As hyp..athccas e qua.esq11er 
outras garantias reaes, inclusive a rJtenção, 
cel~.brada.8 tlentt•o do terreno legal d~ f:Lilen· 

·.Gi~, para. segurança de di vid:LS não c:lntra
'hidas no mesmo acto:~>. 

O art. 143, sej ~ oliminado .-J/cllo Jllattos . 

Ao àrt. 154-SuppriJ'l.'lam-se as palavras 
«Cut•ado!' fiscab. 

Ao art. !56-Corrija-se o§ 4°, dizeodo-so: 
«con~tltuir mandata.rio», em vez d~ ccontri
butr .mand{lotarlo». . . 

·.Aci' a.rt ; 161-l\felhore·so a réd.acção.
:Mello llfattos. · 

Ao a.rt. 183-Em vez·de-estab!!loeimento 
ba.ocario da confiança dos s.rndicos, diga-sa
cda escolha. do jniz•.-Jlclla .llartos. 

Ao a.rt. 203-CoD\·orta-so o para.gra.pho 
unico em § 1° o rcproduz&-se o § 2o do 
art. 21 I d·J decreto de 1903. 

Ao art. 218 é de bom aviso supp1•imii• 
§ 4o,-J/ello Mr!tlos. 

Ao art. 224-ModiflC)ue·sc, para. qne dr•· 
vara os em h 1 rgos. em vez de tomados (101' 
auto apartado, ~er juntos ao!l anto!1, desrffl 
que :t su:t opposicão suspJn:le a bomolog:l.
çã.o da cln!·ot•da.ta, o por nm só julga.mentu 
são der.idido;~ .um e outro, como disp7JC o 
§ .3• des~e artigo. . . 

E em vez da. a.pp:?Jia.çã.o. c-•tabelecida pelo 
§ G0 , de·sc o r~cur,;o de aggt·avo, q•1e é mais 
e:tpcdicto c 'G.1mbcm é o recurso d;\d•) pa.ra 
a. ~entença de classificação de creditos
Mello .llatt'is, 

Ao art. 227-F.Iirnine-se o a.'lverhi!l nega
tivo, p:1ra que o preceito dnsw a1;t!go tlLJ,ue 
de accurdo com a mo:lirlca~ão tia pt•opo~ta. ao 
art. 33.-Jlello illatlas. 

Ao art. 230 - Deve-se c~clulr ao § r~ a n.u
dicncia uo5 syndicos o ctu•a.uOl' fi:;cal. · . 

Ao art. 255-Talrcz fosse melhor quo no 
!'i 3°, em vez de «crcJ.itos p1·ivilogia!los" se 
disse3Sa «crcdHos das secçõas 1 a V do capi
tulo IX.>l, quo abPn.nge o~ credores da massa, 
sepat·atistas, roi víudic;}.ntes, hypothecarios e 
pri vilugíarJos. · 

Ao art. 291-Supprima-sc por csta.t• em 
conít•adícçã.o com o di~posto nos ns. 11 c IV 
do ;u·t. 2:37. · · 

Ao a.rt. 297-Acct•os~ntc-sc, entro as pa
lavras «3a.lvo~> c chyp:>\hcca.•, o seguinte : 
«O direito dos reivindicant~ o+ etc.- J1lclio 
J'lltdlos. . 

Ao n.rt. i:02-Accrcscentem·se as pala.vt•as 
<<do devedor» em saguida á pa.l<wra. .:immo
veb; e substitull.-se a palavra. ccscripta,. 
pela pa.lavra «inscripta». · · 

Ao§ 2• dest.e mesmo a.rtigo, accroscentem
so as pala.vL·as cantes da constituição da hy· 
pothcca». . . . 

Ao al't. 311-Accrescente·se, no n. li; de· 
poi:s da. palavra. «credores• as palavras cnão 
coinniet•ciantos», e ao mesmo numero;. onde 
convier, mais o seguinte disposith·o:·cQuando 
l'ot•cm commet•cia.ntes os portadores dos tí
tulos a. que se reforo o:sta. disposkão e houver 
impugnação da divida., a questão será. resol· 
vida. por exame nos livros do dovedor e do 
crl)dor, úe modo a se vcl'iftcar a origem ·da 
transacção e a legitimidade da. obrigaçã.o; 
será, porem, dispensado o exame de livros, 
si o credot• })l'oduzil• prova. documental bas· 
tanto para. oxcluir qual~nar duvida sobre a 
veracidade da. data do dooumento ·impugna· 
do:..-.llello Jlatlos, · 
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Ao a.rt.320-niga semcuNu tleaggravo,em 
-vez de a.ppellação.--Mello .llatto~. · 

Ao art. 336-Aoorescente·se: «São.applica
ve•s a di"' liquidação forçada as disposições 
dos arts. 275 e 284 e as que se conteem 
nas secções I e 11 (menos os DS. x. xr, XH o 
XIII) e as das secções IV e V do ca.p. IX da 
J• parte.:. 

1\o art. 339-Pa.rece preferível modificaJ 
no sentido de mandar contar as custas por 
inteiro ou então fazer molhur divi,ão da.por
cent:J.gcm-.-Mello Jla!tos. 

Supprima.-so o final do arL 190, onde diz 
· que-•<Pelos despachos tnlegt'<LPhicós e cartas 
de notiticaç."í."J aos ct•edoros, expedido,; polós 
escrivães; estes riada. receberão)>. - Jlcllo 
• llaltos. 

0 n.l't. 33g l'Cdija.·SO assi ll1: 

O Sr. Presidente-Tem a. palavra 
pela. ot•dem o nobre Deputado.. . 

O Sr. Paraobo~ 1\lontt~neg.-o 
(pel(! oJ·dcm)-Sr. Pt'estdonta, sendo limi
tado o numero de ~ozes ~ tie ca•la. Deptlta.do 
póde falhr na th,;cussao do p1•ojoMG quo 
tive <L honra. de apresent:w á eonsidoracão da. 
Casa. reformando a lei do fallencias, e ca
bendo-me, na qua.lidttde do t•ola.1.or, o dever 
de tomar em considm'ltção todas a.s observa.· 
ções que forem foitas acerca do mesmo, pcçu 
informn.r-mc si ha. algum Doputado inscrip to 
para. 1\Llla.t', pot•quo neste ca,io, cederei a. 
palavra c rcscrva.t•-mc·hci p:t.t'a. occn.silio op· 
portuoa .. 

O. Sn.. Pm;siDE:STE-Não lw. ncu hum S:·. 
Deputado inscripto . 

U S!t. PARANHOS M O:\TENEGRO - Neste 
caso, peco a p·\l<J.vra sobre u projecto. 

As custas dos juiz~s serão contadas n.L 
razão dn. metade; o sobr'e o liquido da massa O Sr. Presidente-Tem a. pi.li ·.Ln'<t 
percebm•ão a porcentagem de l/2. •;o até o nobl'e D~putldo. 
:200:000$; o ue l/4 sol.Jr~ o que excedcl' dcsttL somma. o Sr. ·Pnran"hosl\lonten4~g·ro 

os escrivã:Js prm~eberii 0 (•nslas e porecn- -Comeca relicitando-so p~r tm· consegüid!l 
tagens na mesma. propm'r:ão. o que ahnaja va, a critica e a aualy~e tlo pt·o-

l je::to, que, tLmp;u•ad<J pol' .!ous dig- no;; l' illns-Paragrap 10 nnico. As pm'ceuiagens sBrão 
··.'a.lcuJaúas nos bnomos do art. 256 0 não serão LI·ados comp;wlwit"<JS Llo Commi:s~ib, tt•ve ·~ 
d d bonra d~ <Llli'CSUltht' áCamart~. on o :uma · evi <LS nos proces~os pendentes em ter· d 
mos do julg.imcnto de p:·cstação de contas pn~t~ü~\s foram as omendas oiferecida~. r1110 finaes. , · t 1 · 1 d t ·' Ao iuot. 246-Em vez de-mlmii!islradon:s, cem 1 e ser apt•ecta< a.s, quer a rt •lnna 
J' ílUet· pola respecLiva Commis~ão. 

tga·se-syndicos definitivo:>. Não tem e nunca. tove a. volloidadtl de 
.,.Sah~.das .sossiios,l4 dejunho de 1904.- :tpl'êSentar um projecto extromo de do· 

.. -;c, Fretre. ·leitos; tr.1hndo·l'O t.le 11ma ld que se occupa 
~o art. 49 - Eliminem-se as palavras:- de assumptos Vlll'ios, l~astanto longa, cr<' 

.etuo ma.nda.Lio o c~crivã.o pa,ssar<t iodepea- impo~sivol mesmo ospm"<w flue no seu (lc~
dentcmente de despacho··do juiz. envolvimento oscapns~cm algnns descui

Ao ar~. 45, n. v-Em.Yez d~ tlou~ synui- dos, alguns orro~, n.lgumasm;is aproc:iaçõcs . 
cos, diga.·so um-syndico. . Não vom, pol•ttnto, fot•a do propo~i to um 

ligeir!) historico deste projccto. 
SahL das sessões, 14 de junhu de HIO.t.- Ha tres annos, tendo. sido aqui aprcscn-

Sd l·i·ei1·e. tado um pl'ojecto reforma.n(lo o dect•eto nu
Onde convier: 
O juiz o o esc·r.i'Vlio só percal!erão as custas 

·de uma dUgencia. por todo o pt·ocosso de 
.arrecadação. 

S<tl<~. das sessões, 14 de jnnbo de 1904.-
-"<i Freire, ' 

A~ art.· 1'16, § !:!0-Díga-se: 
«St hypotheca.rl~, pignuraticia!l ou procc· 

dentes de acção real, etc.• 

.mero gn, t~Jvo o orador occa.sião de impu· 
gnal-o vivamcnt~·. Não tevo a. fortuna do 
vet· muitas do su;ts il~as acccita~ peta. Ca
ma1·a. e. qua.nrló o mesmo projecto voltou do 
Seriado, ainda a 8Úa. criticfl. teve mais vigor, 
porque entendeu rrnc, si o proj~c to da Ç,a· 
mara ora. defoittwso. t inlu ·om ooruponsa.çao 
dí~posiçõc.~ uteis, e as emendas do· Seoâdo 
a.ltcrar<1tm tudo isto.de modo quo ·tudo ·quanto 
previu, por occa:síão· da. votação das taos 
emendas, rea.lizou-so n<t pratica. 

Os que e3pcrava.m,ancíosos, uma. boa lei de 
fa.llencias, doante das novas disposições in· 

O Sr • .Preshlente - Tem a. pa.l;l.· t.erca.ladns no projocto, desilludira.m-se •. 
vra o Sr. Pa.1·anhos Montenegro, O prvjeeto-é uma vr.rdade rcconlteoxda-

Sala das sessões, 14 de junho de 1904.
.{belm·do de Mello. 

foi votado com alguma preeipit~ã.o,_ de modo 
O Sr. Paranhos ~Iontene· que o proprio Govol'no teve _necc~.s!dado de 

.gt-o-Peço a. palavra pala. ordem. publicai-o de novo com ma.1s de. qua.re~ta. 
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emendas. I~o, como é natural, provocou 
reclamação nos tl·ibuna.es, algumas justn.s o 
outras sem g1•ande funllamento, pois se tra
ta.va de cot•rigir erros do impl'C38Õ.o. 

Publicado o rugulamcnto ó1 2 do julho, sur
giram novas rcclamaeões sob fundamento 
do que alguns princípios da lei tinham sido 
alterados. 

Apcza.r dos lacos do ostima. que o ligam ao 
Governo, pa.rticularmen~e ao Sr. Ministro da 
Justiça, o orador- intransigente como é e·m 
materla do princípios- não podia calar, o 
desta tribuna oxpoz as dttvi.las que tinha 
sobro o caso e apontou as divergencias entre 
a lei e o regula monto . 

As difflcnldades dcstns ui vl)rgencias eram 
fataes, pül' occasião da applicação da lei. 

.Foi J)[U'a dar um remctlio ao caso que o 
orador entendeu fot•mular.um projecto onde 
fossem aproveitadas as boas id~as que existem 
na lei c no reguln.mouto, p~Ll'a. ser n.ttenta
rnrmt.e estudado pelo Podei' LegislatiYo. 

Manifestou aos seus collcgn.-; do Gommissão 
os seus intuitos; ~s suas idél\s foram acceitas 
por elles, e um, o oob!'O Deputado S1•. Fro

- aoi•ico Borge;;, formulou tambem um pro
jecto. 

Oproject,o de S. J•:1. pareceu-lhe incompleto 
--e i~so mesmo fez sentir a.os illnstres com
pa.nheiros-porquo, on!'t·cntado o assumpto, 
convinha dar-lhe <unplo tlescnvolvimcnto. 

cicio· em estar na. tribuna. sem· ter tido témpo· 
para. coml)inar c comparar os· di-versos · ar
tigos da lei citados na. longa · serie·dê emen-
das apresentadas. respondorlt·J comtudo, aos 
honrados Veputa.dos quo··hontem se·· occupa
ram com o projeeto, aprov(ü\ando-so.- tanto 
quanto lhe 6 possível, de antigos estudos. 
O assumptoé por demai~ arido: não admitte.· 
floreios, nem mesmo convida o auditorio. 
Cumpre-lhe estudar, e estuda, u1oa a uma, 
as emendas apresentadas, primeiro pelo seu . 
illustre companheiro de Commiesiio o ·Sr • . 
M~Jlo Mattos, depois pelo illustre Deputado · 
Sr. Frederico Borges, e accentua. .em·sua · 
analyso a.qucllas que lhe parecem aeceita-veis · 
o aquel!ns que não são procedentes. 

Offoreeondo as razões em quo asseottt o · 
seu accordo e dando os motivos pelos qua.es 
discorda. dos illustres Deputados, ·o orador, 
passa a referir ao discurso do seu digno con
tel'l'aneo o illustt·c Deputado pela Bahia, 
Sr . Neíva., assegurando quo não podio. deixar 
do tomar em consideração em seu projccto 
os direitos das classes de que é S, Ex:. digno 
e csforç~do patrono. 

O orador, terminando, espera que, de 
a.ccordo com os iUustre3 membros · da Com· 
missão, acc~itando algumas das idéas a.pi'e
sentadas :pelo:; nobres Deputados o. quem se 
referiu, terll occa::,"ião de discutir mais am
plu.mente o projocto que, com o concurso 
d~ SS. EEx. ficará. mais complelO. (Jluíto 
lJem ; mttito bem. O o?·adm· e comprimentado.} · 

Em vista disto apresentou o seu pt·ojecto, 
a.proveita.ndo-so, ~liás, de muitos dos ele· 
mentos fornecidos pelo digno nepútado pelo 
Ceará.. No intuHo de ofi'erecer á Camara um 
projecto escoimado, tanto quanto pnssi.vel, de 
lacunas, distribuiu Iu.rgt~mente exemplares 
deJle n.os Cllmpetcntcs o intc!'ê:lss;tdos-ad
voga.dos, tril.mnaos, a.~sollíações e juntas com· 
merciaos, ·Instituto de Advogado:s, otc,-par~ 
que informal!;>em. esclarecessem, a.mpíl.rassem 
com as suas luzes u.m prujecto rte lei que 
tanto intorcssa aos indivíduos e li. socicd.:tde. 

Ninguern mais pedindo a pal"vra, é cncer~ · 
ra.da a discussão e adiada a. vota.cã.o atécqne 
a r~spectiva commissíi.o dê pa.recar sobre 
as emendas offereoida.."· · 

Confessa, com magna, quo não recebeu 
nenhuma objecção, nenhum ·apQnta.mcnto ... 

Nesta::; condições, feitas a.Jgumas corl'c· 
cções, apresentou om agosto um projecto aos 
seus companhoiros de Com missão, que ti v e. 
raro a generosidade ele ampaml-o com as 
suo.s u.ssigua.üu•a.s . 

Prudente, não des~ja.núv precipitações, 
pediu ao Sr. Presidente quo não iMluisse na 
o1•dem do dia, pal'a. que olle não fosse dis
cutido em um momento em qÚe a attenção 
da Ca.mara csttwa. voHada pafa o estudo das 
leis n.nnua!l'. Queda que tão importante ma· 
te1'ia fosse objecto de roflexão, do meditação 
da parte dos noln•es Deputados. 

E' esta a bistoria do projccto em debate. 
Por. motivos que allega não pó de, porém, 
o orador, no momentq, com mais la.rgue~a, 
discutir o assumpto, jPois faz grande sacri· 

Viio a. imprimir os seguintes 

I'ROJECTOS 

N_ l7 A-l904 

Manda sullstittti1' a disposiçr1o dC! lettt·a-c
do arl, 1°, § 2° do àec1·eto n. 1..171 A, da 
12 de janei1·o de 1904, pela seguit~te:- á · 
{ixc1ção das taxas pelo atuguel do materia& 
íla praticagem e seYviço do pessoal avulso 
da mesma, devido 1Jelas embarcações que 
danumda,•em o porto e de accm·do com o 
regulamento de 28 de fevM•ei.ro de 1854; 
com pa,·ecel' da C'ommissao de On:amento. 

Importa. o projecto n. l7 na. rectitlca,ção 
do art. 1°, § 2° lettra. c !lo dee. n. 1.171 A, de · 
12 de janelrq do 1904, em que se dou um en
ga.no do da.ta. e que motivou a sua. inexe
cução. 
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. A commi88ão·de Orçamento e de pa.recer 
<1uo seja. a.pprovado o projecto. 

Sala das Commissões, 14 da junho de 1904, 
- Cass{ano do Nascimento, presidente. -
Lawrimlo Pilta. -Paula Ramos . -Galeão Car
valhal.-Urbano .)'antos.-Esme,·aldino Bo.n· 
dei1·a. 

N. 17-1904 

O Congresso Nacional r esolve: 
Arl. 1.• A disposição da ll)ttra. - c -do 

a.t·t. }o, § 2° do decreto n . 1.171 A, de 12 
de janeiro de 1904, s~a substituída pela se
guinte:-â. fixação das taxas pelo n.luguel d.o 
material de praticJgcm e serviço do pessmll 
da mesma, devido pelas embarct\ções quo 
demandarem o porto e de a.ccordo coro o 
regulamento de 2H de fevernil'o de 1854. 

Art. 2 .0 Revoga.m-sc as ·disposições em 
contrario. 

~ala das ~essões, 18 de maio de 1904.
Aifonso Costa • 

Dflcl·eto 11. f .171 A, de 12 de janei1·o ct e 1.904 

José Gomes Pinheiro Machado, Vice-Prcsi· 
J.onte do Senado : 

Faço saber aos crue a pt'esente virem que 
o Congt•esso Nn.cion:tl decreta. e promulga. a 
presente lei: 

O Congresso Nacional decreta : 

lJUC tlemaodarem o porto, de accordo oom 0 
art. lo do regulamento de 8 àe novembro 
de 1854. 

Art . . 2 . 0 Revogam-se as disposioões om 
contrario. 

Sonado Fod.eral, 12 de ja.nait·o do lODf -
José Gomes Pinheit·o .llac!Lado, Vice-Presi
dente do Senado. 

N.31A-1904 

Redacçllo pal'a 3"' discussão do p1·ojecto n . 31, 
deste anno, que auto1·i.:a o Govento a abl'i,• 
pelo .lliP~isle!·(o da Justiça e Negocias Irtte· 
1·io;·es os OI'Cditos st~pplomcntm·cs: de 90:000$ 
d 1Jerba da Fac!tldc!de do Di,·cito de S,io 
I'mtlo ; ele 2 ;000$ d da Escola Nacional de 
Bellas A1·tes ; do 270$ á da Policia do Dis
!ricto Federal ; de 1 : !585$186, ou1·o d de 
pcnsõe.f a al•Jmnos'w Ew·OJla; de 3:12/J$347, 
om·o, á de pcnsücs çt m·tistas pl'emiados na 
E:cposiçtío Geral; de 5: 206$ á de exam.es de 
p1·eparato1·ios no Gymnasio Nacional ; de 
24."}: H:?i;$ ti d e Assislencú! a Atienc!dos · c 
dú oulms p1·ovidencias ' 

O Congresso Nacional resolvo:· 

Art. 1 . o Fica o Govorno autorizado a. n.bl'it• 
pelo Ministerio da Just.ica c Negocios Inte
riores os seguiotos orc1ütos supplementares: 

a) de 90:000$ á vcrb<t da. Faculdade de Di
reito de S . Paulo ; 

b) de 2:000$ á da Escola Nacional de Bellas 
Art. l. o Fica sem vigol' o disposto das Artes ; 

letras a,{) c a do art. 16 da lei n . 560, de 31 
de dezombro de 1898. c) de 270$ <i da Policin do UiStl'icto Fe· 

l 
. . d . deral ; 

§ . o Na VJgenc1o e3ta. let será I'svisto o ) 1 8 ... - 1 
regulamento de praticagem do porto do Re- . d <e l :5 5$l8G,_ ouro, u. de p3nsvos a a tt · 
cife pelo director da. mesma pra.tícagem, ch~ mnos na Europa. ' _ 
a.ccordo com a. respectiva. associação sem . e) de 3: 1~2$347, ouro, á. d_e pcnsoes a ar· 
crenção ou a.ugmeilto algum de despeza.' para. ttsta.s premiados na Exposicao Go1·al ; 
OS COfres fedorae.:;, dcpl.llldCUUO, porém, SUO.. n de 5.:205$ á de exames de pl'Opara.torioll 
execução da approvar;ão do Ministcrio da no Gymnasio Nacional ; 
Marinha.. g) de 245:335$ á da Assistcncia a. a lienados. 

§ 2. o Na revisão do regulamento se a ttcn
tl.Cl'lÍ. aos seguintos pontos : 

u) á arrecadàçã o das taxas da prJ.tícagem, 
Je accot•do com o art. 29 o §§ Lo, 2o o Jo do 
rogula.mcuto de 8 do noYembt•o do 1890, dc
\·endo as tt\xa.s ser cobr adas pela tabella. a.n
no~a ao vigente regulamento e mais dispo-
sições referentes ; · 

ú) á divisão das taxas arrecadada~, que de· 
Yet·<t ser felta da acmmlo eom u art. 26 do 
regulamento de 8 de noYembro de 1890 ; 

. c) á fixação das taxas polo alugu~l do rnate
rtal da praticagem e serviço do pessoal 
avulso da mosma, devido polas embarcações 

Vol. li 

Al'&. 2. o E' igualmente autorizado o Go· 
vot•no a umizar a vot•ba do 600.$ consignada. 
no orça.mento vigento do l\(inistm•io da Ju~
tiça, sob 11. rubrica.-lt~x:tot•o:~.to do GymnasiO 
Nacional-e quo ficou som applicaçio na 
respectiva. ta.b~lla. ex.plimttiv:~. , no pagamsnto 
do aluguel dn. casa do I'espec(:vo dircctor. 

Art . 3 .o Revogam·se as disposições em 
contra1•io. · 

Sala das Commissõas, 14 da junho de 1904. 
-Oassiano do Nascimento, presidento.-Es· 
meralclino Bandei,·a •· .1.- J,aw·indo Pitta. -
Paula Ramos.-Galeão\. Car\Xttha&.- Urbano 
.~anto.t. \ 

I 
4Q 

1. 
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N. 48- H!04 _gar-I!Jes 13:700$,. s~ndo 2:000$ <los· d~\mn' 
causados o 11:700$ ~o 'aluguel das pastage1 
para. 150 animaes durante 26 mezcs, c jur· 
dá; móra. · ' · 

O S11pr~nio Tl'ihunal Federal, toinãndo co 
nhecimento da. appellação, pot' accordã.o c,l 
10 de maio de :1902, sob n. soa, deu p1•ov 

A' Comm issão do Orçamento foi presente mento á appelln.çiio, reforniando a. ~cntanç; 
: a Mensagem em que o St•. Prc.iideotc daRe· e con1lemnou a. Fazenda Nacional n indeinn 

publica solicita do Coogi·e~so Nacional a. no- zal -os do valor das pastagens dos ani 
· ces3aria autorizal}âo para abrir ao Miuisterio maes, deduzido o va.lor da.s bemfeltorias de 
-da Fazenda. um creu i to extraordi na.J•io tlc xadas pela. com missão, ·o que se liq uidari 
'i4:313$065, :tlim do ~er elfoctuado 0 paga- na exccuç~o •. contlrf1lando .a sentença. n 
mento da. indcmniza.ção devida. a Lobo· parto. relativa ao d<J.Jpno c_ausado na.s matt~ 

. !1Hloriza o Podet• Executi.,o a aúrir ceo Jlinis
t~l·ío . da. Ntzenda o Cl'Càitc e..ctmo1·dinario 
de 14:313.VJG5, em cxccuç<"to de senl(;nÇCI 
passcu.la em. julgado em (ar;o•· d6 LufJo 
& J,·m(io 

·& lrmão. em virtude de sentença passada. Extr•aiüda a mtr•tlL de ·sentenca., os interei 
·em .)ulgado. sados reqUSl'Ora.m ·ao ' juiz a competente 1: 

Do ost.udo r1uo a Com missão fez de todos quída.ção para execução do · acooruão do Sú 
.ns documentos quo acompa.nl1arn,m e. M.co· p1•emo Tribunal FCileral, e esse por scntenç 
sagem, chegou ;l conclusão de que ostt\ por· do 5 de junbo do 1003 juJ).!'ou-a e mundou pa 
feitamente justificado o pedido de credito o ga.r-llles a quantia de 1:3 :270;!;. Intima.d 
.que devo ser dada ao Po,lel' Executivo a uo· o p1·ocurador da. Republica, declarou qu 
.ces3aril\ autorização p<tt'a o cump1·imeoto da uada tinha a oppô1•. ·Em vist:t disso foi ox 
.sentença. do juiz seccion<\l de Goya.z. pedida ao ~Hniste1•io da Fazenda.; de a.ccord· 

com o que dispõe a se3uoda parte do art. 4 
Lobo & li•mão, negociao tcs esbbo!e'cidos du. parte 5:t·da C(lDSOlidação approvada. pcl• 

na. cid..tde de For·mosa, om Goyaz, são scnl!o· dcc1•eto n. 3 .084, uc 5 do novêmhro de 189~ 
J'CS o po.~'3uidoros de nma :-rra.ntlc 1\l.zcnlia. de a nacessa.1•i::t. pt•ocatorià, pedindo o paga 

· -Cl'ÜLçã.o, de.nomina.da:-Bana.nal-situada cn- mento de 14:313,S065, sendo 13:270$ do· prin 
t~·e Mestre .de Almao;; o Santa. Luzia., n ~\ cipul e 1:043$0B;J de custas . · 
qual tinham g1•a.ndc <1uaotidadc de gado 
vaccum, bemfcitorías c cxcellcotes pasia· O Ministro da F:~.zenda por aviso de :2r 
gens, fazenda que foi occupa.da, em no· dczemlJro do·anno pu.ssado consultou a res 
vembro de 1894, pala commissao do marca- pei ~oo Dr. procm·udol' geral da· Republlca. e 

-.do1·a. do :planalto ccntl'::l.l do Hr.azil Sí}m este dcclarott-lhe que a p1·eoa.toria osta.v; 
consentimento dos seus pt_'o_priett~;rios. om condições de ser cump1•idJ., não EÓ porqu1 

esta V c\ r cvestidn. de todas as .:forma.fidade. 
Os rcclama.ntos, julgando-so lesados· na. l~ga.es, como porgue a sontençjl. _ p;~.~s~u•á. deft· 

p!onitwJc do sou direito do -pl'Opt•iedalle com mtivumente em .Julgado, n1.clá tnà,.'j!l havenllc 
cs:;e acto, allogal'a.m grandes prejui:~t>S ca.u- a. oppo1• da parte dos t•epi'osentantes d:1 
sa.dos pelo pessoal d:~. mesrm~ cvtmni:tSãci mui União. . _ . 
lJGmfeitorla.s o ma.~tas t•xisteotc.s na referida 
fa.zori'da, al~m das pa:sta gens fm'IH:lcidas a · Em. vista do exposto a Commissão du Or~n.-
150 anima.es pertencentes ao referido pes- monto · submcitte à coosi:lel·ação d'a Cam:\1'<1 

~soai, e propuzeram pm·1mte 0 juiz seccional o seguinte pPojecta da lei. · · 
de Goyaz uma acção ordinaria · do indemni
zação de perdas, damnos .e 1ucros cessantt".S. 

Lobo & Irmã.o pt·ov<n•nm que protestaram 
.pela. imprensa Jocat contra a. occupaçã.o, 
a~ah,mdo em 2 :000$ mon.saes os pt•ejui2;os 
.oausados poJa commissão, e quo o chefe da 
mesma commis~~o promctteu indomnizal-os, 
~mas que se l'etll'Ou pa1·a. osta. Capital ~em 

· cump:rir a. su:t pt•omossa, alloga.ndo faltn. de 
verhl. orçamcn ta.ria. para tal fim. 

Esgotados todos os rocur.3os a :nigavciis, 
. pt•opuzeram acção contra a l<'azenda Nacio
~al em 8 de outubro d-e lH97, peJindo o pa

' ·gameoto ~t\ q u.n.ntia de 32:000$000. 

'· Por sentença de i7 do agosto de 1899, o 
_ juiz seccional coodemnou a Fazenda a -pa-

O Congrésso X~tcional i•csol v e: 

Artigo unico. Fica· o Poder Exe~utl'Vo a.u
toriz<\do o. nbt•il• ao Minlstorio da Fazenda o 
crollito extr;.ordin1-rio de 14:313$065, em ex
ecução de s~nt{\n·ça pasilado ()ni Julgado em 
fav~r- do Lobo,\; h•mão ; rev'oga.~as as d~~-
posLçoes Offi: contril..rio. · · 

Si a Camara assim l'C3olve1", são ·os· saguin· 
tcs os creditos autorizados no3ta sc3sã.o: 

5 credito' extra· 
ordinarios •.••• 

.2 crodtio:l cspe-
ciaes . . · .... . .. . 

papel 

165:466$628 . 

6 :381$000. 

Om·o · 
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tl çreli~v supplo~ 
. .".' menta. r .. , •.•.•• 3t2_:8ll$000 4:7.47$533 

------ -----
5t4:fl5~t6·28 4:747$533 

Sala das Commissões, 14 do junho de I 004. 
.~Cassimto elo Nascimento, presidcnto,-PaH· 
:l(J. Ramos, ·l'ola.tor .-Urbano Santos .-Galeria 
i()aJ•valhal.- L~w·indo PUta.- Esme1·atdino 
J)audçím. 

MI::NSAGE~f .\..QUE SE REFERE O PARECER 
SUPHA 

·· S1·. m~mbt•os do Congl'(HSO Na·:iona.l -
·íendo s:do a. União mndemna.tla a. pagar a 
Lobo & 11'm~o. em virtude úa .mnteuça. do 
juizo fcder'al do Estado do Goyaz, a quo S•l 

.refere o accor·dã.o do Supt•emo TJ• ibunal 
·Federal, do 10 rlo mnio rte 19112, a. quantia 
tio 14:313:~065, cQmo iodcmnizaçã.o <los pro· 
juí:~.os · que sotrreram com a oceupação, ·peh' 
~onuuis~ão tlc cst.udos dn. nova Capital, do. 
-fazenda do Bananal-de sua. propriodado, 
:iita. no muuicipio do 1-'o~·mvsa, m~quelle 
A~tado, cabe-mo solicihr-vc,s autorização 
;par<~ a.brir ao l\Jinistm·io dri. Fazenda. o crc· 
dit;.~ da. mencionada. importa.ncia, afim de 

·SOl' e!fcctuado o rospectivo pagamento, con· 
·forme reltllisita.o mencionado juizo om PI'O
catol'Ía. de 4 de novembro do anoo proximo 
pas:J:~.do. 

Rio ele .T:l.neiro,. 28 de m:tio, do 19:J.L....,.. 
.Frmicisco .<lc Pat,[a.. UodTiyt~es Al1ies. 

N. 49- 1904 

:..4utoriza o Goverao a detlu~ir clo.acdilo de 
5.'10:8ü4$, clesliltado a · «mo.te1·ia&, constru-c 
ções, ·e eventuaes:$- na taúella annex'~ ao tle
c>·eto ~~- 1.151, de 5 de jan ei1·o do corr"entc 
anno, a quantia de lOV.~, !'dativa à diffc
,.ença v,a,·ifi.cada entre a somma total dcs 
·ve1·bas alli prc~>istas e o · Cl'cçlilo' de 
;J,500;0J0~,fi.J;a~o'no a1•l; 1° §~Belo 
mesmo dec•·eto; bem como a impo1·tancia de 
.27:754$ necessaria a integrat; ·a dotaçao da 
tl8l'ba-E8laçiio da vís!tc~ do pol·to-mencio
narla me labella re{eridc~ 

. . 

custeio de todos os serviços m.:llo predstos 
a S:Jmma. tota.l rla.s !llla.ntias mcn~ionadas n~ 
ror~t·Lda tab~lla. a.ttingc, e.utretanto, á cif1·a 
de o.oO,O: 100:;, ha'!cndo assun umn. ditl'oronça 
do 100~ para ma1s sobre o ct·oclib voladb'·. 

O segundo refere-se iÍ.!$ VCL'Ims illclitídas 
na. mesma tabella. cunv:l não modillc:i.dn.a 
pois figura. cntt·~, essas a da. gstaç1T0 da visit~ 
do pol'lo com a. dota~·ã.o de 10:366$; qua.ndJ 
tal rubrica Uoha. no Orçan1onto de 1903 um 
credito ·do 38: 120$, cousiJn)ldo <ls · dospc
zas com o «Pessoa.!» desse set·vico. 

E porquo_, como diz a Meosa.gem, nã.o }lO· 
dia. ser intenção do Jcgisladoi• exceder na. 
taboll., do discriminação, a. impol'ta.ncüt' do 
credito fixado no corpo do doct•eto n. 1.151, 
nem. tão pouc~o modificai· \llll l~ vet•b.l. que olle 
pt•opriu declat•ou não modillcacl:~. sendo, 
ali:is, uo no ta. r 11 uo, si ta 1 mo lilicação so ve
rificasse, tornat·-sc-hh iucxcquivcJ, por dell· 
cicncia. de recursos, um scrvi~,:o que nem 
tompot·al'iamcntc se pó.le :>uspemlet•: ê de 
p::Lrêcot· a Cvmmissiio de Oa·çarnc;t lo lliiC, de 
<lc~•,;t·do com o pJdido o indic •çõe.'l da. r~l'ul'id <~ 
l\Iousagcm, ~cj:L approva.1o peia Ca.mara. dos 
Ouputa.tlos o seguinte projccto de !oi: 

O <Jongres~o X<\cion•tl r<Jsol v o: 
"~rt. 1.0 E' autoriz:do o Govct•no a. deuuzii• 

do crelllto de. 530:8G4$, dcstinatlo a. malo
?'i(l./, collsh·t,cçaes e cvcmiuaes na tabcll:\ anoc· 
:ta a.;.~ dcct•cto n. l . !51, do 5 tlc janci t•o do 
cot•t•ontc anno, n qua.ntia de 100;::;. relativa 
:i. dillcroQça. vcri{icada: entre a somma total 
das verbas a.lli preYistus c o credlto do 
5.500:00<B, fixado nJ a.rt. 1• § 5• do me . .; 
mo do•~reto, bJm como. a. impol'tancio. do 
27 :71>-l$, ncces,;aria. a integrar t~ dota\'.ã.o 
da. verba. EstaMo da uisita áo po1·to mencio
nada. na tabella referida. 

,\rt. :2. • Rovogada.s a.9 disposições otn con· 
trario. · · ·. 

S·~Ja. das COlllll)ÍS~GeS, 14 I} e junho <lo 190J. 
-Ca.~siano rlo Nascimento, Presidente.- l!.'s· 
meraldin.o E~tndciJ·a. - (;u.IC<ÍO Cal"oallwl. -
Paula R'llllO.~. - u,·baHo Santo.~. - Laurinclo 
Pitta. 

EXrOSI•; Ão A QúE ~E REFERE O I'io.REOER 
SUPRA . . O Sr. P1·csidentc da. Ropul!Uca, em .MeD· 

.sagem didgi_da. ao Cong1·~sso Nacional aos 
23 de maio proximo finJo, trate.. di\ . convc- Sr . Prct'ident9 da n.epuhlica.. -O decreto 
nienoia de s.Jrcm l'cctiftct\dos dous enga.noa Jeglshltivo n. 1.151, de 5 de ja.nei~ode 190~. 
que se dora.m na confecçlio d;\ bbGlla· a.onex:~. que t•eorga.nizou 0~ serviços de bygrene admt· 
ao doo1·cto legislativo n 1.15:, de 5 do ja.- nlstl•atlva da. União fixou no § 5•, do .art. lo, 
noh·odo ~Ol'l'eo.tea.nno_.sobrc a r~~rga.ni~ação 0 credito de 5.500:000$ pa.ra o ?~s.~io d~e 
dos servJços__ de hygtcne a1JumtStl·attv::~o a. servlç~s ci>)lstant':!s dessa. reforma, dtacriiD.l· 
cargo da. Uma.o. I nando de accor4o com a. ta.bel~ii que acom· 

O primeh•o dessos enganos consiste em pa.nhou o mesmo decreto; aco?tece, p~rém, 
que, sondo do 5.500:000$ o .ct'Cdito ftxa.do no que a somma total das quan tta..~ menCJona
§ 5° do art • .}o. :do a.lludido decreto, pat•a o d:\9 nessa ta.bella é tb 5.500:100$, exceden.do 
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portanto, em IOO$ o credito fixado na mesma Art. 3.0 As operacões do banco serão. li•· 
lei. mitadas_exclusiva.mente: 

Não foi este o unico engano que so dou na 
confecção da ta1JcUa, porq_ua.nto, entre as 
verbas nella. incluidas como nã:o moditlcadas, 
figura com a dotação úe 10:366$ a Estação da. 
visita do porto, quando ossa. rubrica tinha, 
na tabella explicativa do Orçamento parao 
exerciciode 1903, um credito de 38:120$,con
signado para. o pessoal desse servico. 

§ I. o A' unificação das letl•as I1ypothe~ 
carias de di 'Versos _ typo!J, OQlittidas pelos
bancos esta.duaes e que gozarem, por pa.rte· 
dos Estados, de ga1•antia. de juros não infe
t>íor a. 7 % . 

§ 2. 0 A adquirir, pela cota.Qão da. pr•aça e
em moeda corrente, as letras bypotheca.Pias 
dos bancos estaduaes, veri fi cadas preliminar
monte as condições do credito c solvabilidade
do _b:~.nco emissor. 

§ 3. 0 A emi~tir letras hypotheca.ria.s-com 
o juro do 5 % , não excedendo a emissão da 
importanoia. das -letras l1ypothecarias e3ta-
dua.os, om carteira , . 

§ 4. o A descouta1• ou, por outra fórma., 
adquirü• os títulos ou documentos emittidos 
pelos bancos cstaduaes ou pelas coopnra.
tivas de credito agricola, eom garantia da~ 
quellcs bt~ncos c que forem provenientes 
das seguintes operações: 

Considerando, entl'etanto, que não podia 
ser intenção do logislndor exceder na tabella. 
de discriminação a impor tancia do credito 
já fi~o.da no cm•po da lo! n. I .151 supPa·ci
tada, nem tã~ pouco modificar uma verba 
que .eUe moncionaYn como não modificada, 
tanto mais quanto essa modificação tol'na.ria. 
ir~ellliza.vel, por fa.ltu. de recursos sutllcicn
tcs, esso SE!rviço, que nem siquor é possiYel 
suspender temporariamente ; considerando 
ainda., que essas la.cuõa.s podem ser corrl<>-i
das sem alteração da lei, quanto ã sua sub
:-~tancia e aos sous intuitos c sem prejuízo 
dos serviço!! reorganizados, penso que con
viria solicitar do Congresso autorização para 
corrigir a mesma ta baila, deduzindo-se do 
ct•edito de 530:8fH$, consignado para mate· a) emprostimos sob penhor agricola., por 
ria1, construcçõos o cvcntuaes, sob a rubrica. prazo nunca. excedente de um a.nno; 
- Verba pam o serviço geral - não só o ex
cesso de 100$ úa tabella, como a dift'ercnca. 
de 27:754$, necassaria para integl'at• a dota
ção da. Esta~'iio tlc visit<\ tio porto. 

Snbmotto o assumpto <i vossll. aprecia~ã.o, 
afim de que vos digneis rosolvor como for 
acertado. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1904. -Dr& 
J. J. Seabra, 

N. 50-1904 

Redacç,ro para ga discussi!o elo srtbstilulivo 
olfe~·ecido aop1·ojecto n. 184, lla 1!103. m·· 
g<miztmdo o ct·edito agricola 

(Vicle projecto n. t84,~ de i90~) 

O CongL'es~;o Naci·Jnal decreta: 

CA-PITULO I 

DO BANCO,· SBU, 0.\PlTA.L E SEUS l•'II'iS . ' .. -
Art. Lo E' autoriz:tdo J Presidente da 

Republica a. promovm• a. fuml:u;ão de um 
b&nco central a.gricola., des· inado a fm•oecer 
á lavoura au!l:illo de capital s o de credito, de 
accordo com as dis_1.1osiçüe1S da. presente lei. 

Al't. 2 . 0 O capital db banco será de 
30.000:000$, dlviilldos om: 300.000 ac~es de 
100$ cada.. uma. e será- rea;izado á medida que 
for necoos~rio, a juizo doJ aoverno. 

/ 

b) uescunto de letras da torra á ordem, 
com o prazo m<.~ximo de um anuo, garan
tidas por uuas firmas soivaveis, sendo uma 
de lavrador on industrial, além da re.<Jponsa· 
bilida.dc solíd.v.ria. 1lo banco cst<\dual; · 

c) desconto de warrants,.letr~ c bilhete~ 
de mercadorias, emtttldos de l\ccol'do com n 
legislação em vigor. · 

§ 5. o A realizar direct\lmente,seznpro quo 
for conveniente, as operações mencionadas 
no para,grapho antecedente. 

§ 6. o A emprestimos, por meio de contas 
correntes ou pol' letras a. pra.-~;o inferior a 
dons annos o, com acquiescencia. do Ministro 
da. Fazenda, aos syndicatos ou cooperativas. 
de credito agrícola, que se fundarem de ac-
cordo com esta lei. · 

§ 7 . o A empt•estimos, por meio de conta~ 
C•lrrentes ou letras a prazo não excedente 
de um anno e medeante hypotheea., penhor 
agricola ou caução, a prazo nunca. maior 
de tres annos, a lavradores ou industria.es 
a.gricolas residentes om Estados onde nã.o 
houver b:lncos, de accordo com esta loi, 
nem coo:pet•a.tiva local, declara.ndo prãvia 
mente o mutuario qual o destino a. dar a o 
emprestimo e quaes os recut'So3 com que 
conta para. sa.ldal·o no prazo combinado. 

§ 8. 0 A receber, em conta corrente ou por· 
meio de letras, dinhoiro e outros valores 
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operando neste caso como o banco do dopo
sito. 

§ 9. o A comprat• lett·as Jlypothecarias ou 
outros titulos por conta de terceiros o mc-
deante commissão. · 

Art. 4. 0 A's letras llypotbccõlrias emit
tidas pelo banco central, concedcl'Ú. a União 
garantia de juros de 5°/o- A garantia tol'éi. 
por limite o quintuplo do ca.pltal social. 

Art. 5.0 A emissão das letras hypothe
carias, pelo banco ceu kal, será feiCa. por 
séries autúriZadas pelo Ministro do. Fazenda, 
~ rop1•csentarão sempre valor em papel, não 
,:endo pcrmittida a emissão ouro. 

Art. 6. o O valor das Ictros a que :;e ro
r oro o artigo antecedente e a ~poca do paga
:ncnto dos juros e do .~ortcio annua.l serão 
;ixados em rcguhtmento que o fioverno cx
pedirà.. 

Art. 7. 0 Ao resgato dms letras hyl;otho
carias, por via. do sorteio annua.l, serão tlos
íiuadas as quotas recebidas tios bancos csta
~oa.o.:; em pa.gamento das letras sor
-;eadas. 

Art. 8. u As lett•as hypotheca.rias, emit-
1-idM pelo banco central, gosarão doa f<WOl'CS, 
gamntia.s e privilegias concedidos pola le-
gislação hypothecaria. · 

Art. 9, 0 O banco central c bem assim os 
bancos de credito agrícola, que forem fun· 
dados nas capitaes dos Estados, com a. cuopé
l'ação e immediata. fiscalisação dos respecti
-vos governos; gosarão de isenção de impus
~os sobre seus dividendos. 

r 

CAPITULO li 

IIA.S COOPERATIVA S AGitlCOL,\S 

A1·t; ]:~. As so?iedades cooperativas, .que 
poderao ser anQmma.s, em nome collectivo 
ou em commandita., são 1·egida.:! pelas leis 
qu~ r(!gularu cada. uma. dest11.s fórmas de 
soc1edade, çom as mod itlt•ações estatuídas na. 
p1•esen te leJ. 

A1·t. 14. São lml'cl.Ctcristicos das socieda.de3 
coopera tinta : 

a) a. variabilidade dv capital social ; 
b) a não llmita.ç[ío do nnmero do socios ; 
c. ) <L incessibilidadc das a.cções, quotas ou 

partes, a terceü·os estranhos .~ sociedade . 
Art. IG. A,; so~iedades coopol'ativas devem 

faz~r pt•ecedet• <1 sua firm!L ou discriminação 
soctal ilas pa~a:vras ~ s~ctedatlo cooparath·a 
de respuns..'l.btlldade Jnmtad<.l. ou illimi t..'tda )), 
conforme osta for, om tmlo3 os ~ous a.ctos . 

Os adm!nísti·adores, socios ou não, só~ 
monte serao responsa\·cis nos limito3 do man· 
da to que receberem. 

A responsn.bilida.do dos ~oeios será soli~ 
daria ou dividida, indefinida 011 até a con
curroncia de corto valor, confot•me detol'mi
narom os estatutos. 

Parag1•apho unico. Os que tomarem parte 
em um a.cto ou opm•ação soci<Ll om que se 
occul to a declaracão de \1UO a sociedade é 
cooperativa, poderão ser d'~clarados ~ssoal
men te responsaveis pelo~ comp1•omissos con .. 
tra.hidos pela sociedade . 

. Art. 10. Verificada a. impontualidade do 
1.1a.nco central no serviço de juros das letras, 

·l Governo oecorrerá a.o respectivo paga
mento, romovendo a liquidação amigavel 
ou judicial do instituto o assumindo a res
ponsabilidade das letras hypothecaria.s em 
circulação. 

Art. 16. As sociedade;; cooperativas po
dem se constituir por eseriptura. publica ou 
por deliberação da. assemhlf'l!l. geml (los 
socios. 

Art. 11. E' o Governo autorizado a reco
lher, em conta co1•ronte, ao banco central 
até a somma de viote mil contos do saldo 
das caixas eeonomicae, para avxillar as 
operações do credito agricola, vencendo o 
j ut-o de 2 o f 0 • 

Art. 12. O banco será administrado por 
Jous d!rcctores eleitos pelos aceionistas, sob 
a proazdencia de um delegado do Governo, 
que, além do voto deliberativo, te1•á. voto 
suspensivo com recurso para o Ministro da 
Fazenda. 

·"Üa demais de4alhos da. administracão serão 
estabelecidos pelo Governo no l'egulamonto 
c1ue expedir para execução ll&~ta. lei. 

Art. 17. O acto constio;tni v o das socieda
des deverá conter, sob pcntt (}(} nu1Udade: 

1.0 A denominação, fôl'!lla. o séd.e da se· 
ciedado ; 

2. 0 O seu objecto ; 
3.0 A designação }li'C•~ Í~(I. dos aooios, cujo 

numero não será inferio1• a sete ; 
4.0 A responsabilidade n.ssumida. pelos 

sooios; 
5.° Como e por quem os uegocios sociaes 

serão administrados e fiscalizados ; 
6.0 O mioimo do capital <;oc.ial o n. fórma 

por q.ue es~e é ou sorâ ulteriormente consti ~ 
tuido, sendo permlttldo estipulM· quo o p:.t· 
gamento sej3. feito por quo~ sema.naes, 
mensa.es ou annuaes, e cada socJO entre com 
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uma. joi<~ destinada. a c::m:~tituir o fundo de 
.f!)SOl'\'a ; 

7. 0 O modo de :tdmis.~ão, demissão c ex· 
clu~ão dos socios e as contli~·õos do ·rotímrb_ 
das entradas ou pil.l'tes ; 

8.0 Os casos do di:;.~o lll<;ã.o c fórnuls de 
líquidn.ção ; 

9.0 O modo de constituiç-ão do fundo do 
roscrvtt e o seu desti no nas lir1uid<Jçõc:~, 
depois· de sati~feitos os compromiBSo:s s:.~
cíacs; 

](}: A dumçií.o da. socied=u.lc, que não exce· 
de1·~ de 30 <\unos; 

11. Os direitos rlo11 so:!ius, o modo de con · 
vocação da as~embl<!a. geral, a maio1·ia. rc
quor1da para a. valiúado das deliberações ~ 
o modo de votação ; 

12, A rcparti«;!ã.O dos lucros e perdas. 
Art. J8. Havendo omissão no ac to con· 

st._itnti vo, pl'OV:llecern as seguin tes dispo
sições : 

1 . a A sociedade d III' ll 10 anno:J ; 
2 ... Os lucros o pm'illlS serão divididos an

nualmente, metnde por partes igua~s entre 
os socíos o metade propol'ciona.lmente á. 
quota. de cada nm, deduzidos 10 "/u do total 
para. o fundo do resorvn. ; 

3.4 Cada socio só tcl'á uin voto, qua.lquor 
(!UC seja o numm·o da..~ a.cçõcs, c não podo1'á 
representar, pot• pr·ucuração mais de um 
soeio. 

4. " Os sor.ios são tudos solidarios. 
Art. 10, As sociedade~ coopet·<~tiva.~. qna.l

quet• que soja a. sua natureza c fôrma., só 
poderão funcciona.r va.lida.mouto dapois rle 
preencherem as forma!iilades seguintes : 

1." Depositaz>em duplicata. na. .Junta Com
mercia.l. onde houn:r, no rcgio>tro das bypo
thecas da. circumscripção aa. sédo da socie· 
dade, exemplares dos csl,atutos o fist;ts 
nominativas dos soei os, do q uc. será. 1lado 
recibo, incumbindo ao uJficial do rogütro 
romotter, por intermndio do Juizo Comm~r
cial, cópias á. Junta. Cummercial na capital 
do 8sta.do; 

2.~ Renovar s-omcstl'almento, na Jpoca 
ma1·ea.da pelos Ofltatutos, o deposito da lista 
dos socios e as alterações que llouver~m sof
frJdo os osta.tutos ; 

seu conteudo e sujeita. a pena..<J, no c;.so ~
fl'audo, de 200$ a. 2:000$, Impostas pelo jui2!' 
commcreial ; 

4.• Publicar, no jornal ofilcial, ci acto coO..~ 
stitutivo e as mo:lilien~·õ:.>~ flUO ncllo so opé- . 
t•arcm. · · - '-· 

. 1 1 • • 

Al't. 2•}. Toda. a s~ciedado coopcH'<Úiva 
terá. em SUÍL sédo, sob a. guarda da, adminiS;" 
tt'ação, ·um livro, scmpr<! p:i.tonte, no qua;l 
set•á Janç:1rlo, aMm da acto cJnstituti\•o ·da 
.sociedade, o aoguinto : · 

1." O nome·, cog-nomo, profissão ·e · domicilio 
doa sucios ; · · ' - · · · 

2.0 A dab lle sua :ulmisstí.o, demis~ão ou 
exclusão ; 

3.o Co o ta. corrente das quantíàs entregt~c-s 
ou t•c tiradas por cada um. . 

Este livl'O será. aberto, encerrado, nume
rado e rnbt·icado pelas juntas aommm•ciaes. 
onde a~ hou ver, ou pelo juiz commercial 
nos outros lvgnre.s. 

Art. 21. Os .soeios recebei•ão tí tulos nomi
nativos contendo, além do contl'acto social, 
as decla1•a.ções relativas a. cada um, assigna
dos por elles e pelos representantes da. so
ciedade. 

§ I . o A admissão do socio verifica-se mc
deante sua, assigna.tura no livro, precedida 
da data tlcante do nomo. 
. § 2. o A d~missão do socio se fa.z por a.-var
bamento lançado no respoct.ivo titulo pomi-· 
nativo e no livro, :t ma.1•gem do nome, as
s igna.do pelo demissionario e pelo represen·
tan te da sociedade. 

Quando este rccusat· a.verb:~r a. demissão. 
o sacio recorrerá. a notificação judicial, livre 
do sollo. · 

§ 3. o A exel m;ãu do socío, 11 ue só podm•ã
sel' dechrad:.t na fórma dos estatutos, sorá 
feita por termo cscl'ipto pelo gerente, que 
rclata.1'á tot.!as as circum:;tancias do facto, o
transcreverá no livro do rcgi.sti'O ó remet-· 
'crü, sem demora., cópia registrada pelo 
Corroia ao excluido. 

A1•t. 22. O soeio demissionario ou ex-
cluído, e, om caso da morte. faltcncia ou 
intoJ•dicçiio do socio, os ltordeil•os, eredot•es 
otl curadol'cs não podel'ão requ!.'ret• a liqui
uação social . 

Pa.l'agl'apho unico. Teem direito : 3.0 H.emcttm• 1gualmeutc, p!i.ra. o mesmo 
fim de quo trata o n . l, cópi:t ur\ act..a do a) o socio demissionario o ti cx.cluhlo. aro
installa~.ão da. sociedade, devendo esta uccla.· tirar, sem prcjuizo dr~ regponsabilltlade que· 
ra.r o valor total da.s quottLS snbscriptas. a lhe competil', conforma o ultimo balanço do
existencia. oro caixa da~ importancb.'! t•cco- a.nno da demissão ou exclusão o a sua conta. 
lhidas por conta. dellas e assignada. tão :;ó- corrente, não se comput:.mdo no capital & 
mente pola. administração eleita. ou esco-. fundo do reserva, a. quo só tem direito, 
lhida, unica l'Os_ponsavel pelas affirmaçõcs do I exclllsi vo c absoluto, a socieda_de, qualquét' 
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q\tO soj!' a .sua. proc~t.lunci~- lucNs ou do· ficar rutabelccido·o modo de liquidaf•ão dos 
lit~\ívo~ ; . . . - intcrosses e responsa.bilidados communs. 

b) os herdeiros, a. receberem a. pa1•te e a Ag fe .leraçõos assim éOnstituhlas gosariio·. 
cQnh corrente,_ na fórflla da. lettra .a, .po- de ':antagens ign:tos ás das coopora.ti vas. 
d~do tlcar. ~ubrogados nos . direitos sociaes desde que se conformem com as disposições 
1lo fallecido si, do.accord.o com os o::~tatntus, da. presente lei. · · 
enkarcm para a sociedade ; Art. 28. E' permittido <i.!l ccopcr•Ltivas ue- ·-

que ti• ata a p1·csente lei: . :·c r os crcdor~s pessoaes tio sócio fallccido,a. 
1·ccebercm os Jnros e os lucNs que couberem I . o Empreitar sobr·e hypot'lcca de immo
a,O. (Jevcdor~.e a· &na parte sô!llcnto t~opuis üa. ve1s, penhor agrícola. c rr.aJ'I'Wt(,,·, esta.hele-
1(issolução c.h sõeiedade ; ~~nclo p:tr;~ ~to firJ?- armazen~ geraH; n:~ 

. . . lorma das leis em v1gor . 
, d) os _çur.tdore~ dos soc1os . 1ntcrJ~ctos, _a. ' U penhor n,gricohl pot.lcr <t sei' feí to pm• e~

optarom pela. retirada ou p~la contioua.ça.o cripto p;w~icnb.r, sendo ncec~sal'ia. inscJ·i · . 
d~_s_ seus ctll'at~aa.dos na. ~<,;cwdade, nas con- pção-no registro tio termo 0 11 cumarc 1 p::tra 
lhçoes das lcttl as a e c. valer contra. terceiros_ 

Art • .23. O socio demissional'io ou oxcluido 2.'' Ernlttir bilhetes do met•caJ<Jt•üts no.s 
flca pcss•>almeote l'esponsavcl, nos limites tt:wmos d:t legislação em vigor. · 
das condições com que foi admittido e du- 3." Receber em rlopusito dinhcit·o a jnroE", 
rante cinco í\Dno~· . n, se contarem da. data d a nã.o só dos socios, como do pcsSO<lS es~t·anhas 
rlcmissao ou exclu~ão, por· tutlol! os comp1'o- ti socledu,dc. 
missas contrahidos antes do fim do anno em 
r1ue so· rea.llzou a demi!;são ou exclusão. 

Art. 24. O valor nominal ·do cada acção 
ou quota, quo será nominativa, não podará 
exceder <lc 100$ e niognam subscreverá 
acções ou quota,s quo excedam do cinco 
cootos. 

-As acções ou titulas são intransferlvci.-11 

salvo auLoriz;~ção da. administração ou ua. 
assombléa. gemi, conforme pr03creverem os 
ostatutos, e sómento depois de. complota
men te pagas. 

Art. 25 . Cada anno, na ~poca. fixada polos 
estatutos, a. t~dministra.çiío levnntarú. um ba
lanço, que .~er<í publicado, contendo a indi
cação dG todos os valores moveis o immo
veis, de todas as di \'idas activas ou passivas 
ria SCieiedade, e o resumo de todos os com
promissos assumidos. 

Ai•t. 26. As sociedades cooporativas do 
ct•cdito agricola, ol'ga.nizadas, quer sob a 
re.::ponsn.l.Jilidade dos associados, limitadas 
ás su(ls acções ou quotas, quer sob a :.ua 
responsabilidade pussüal solidaria, limi tadu. 
ou. illimitada., toriio exclusivamente por 
o_l!Jecto facilitar e garantir a.s operações rea
lizadas indivil.tualmcutn por catla socio ou 
pelas coo]>crat ivas isoladas ou f1!d(\radas em 
uniões. · 

Art. 27. As socied<\drs cooperativas, or
g:mizadas t.le a.ccordo com essa. loi, podom 
unir·5e ou toderar- so com o fim do admit· 
tirem rociprocamcnta os socios de uma ou 
outra, que mud;u· do residencia, ou orga.
uiza.r, em commum os seus sorvicos. 

Não po~om, porém, abdicar da propria 
autonomia e davem reservar-se a faculdado 
tio so. rctlra.rem da fodora,r:ã.o meclcanto a. viso 
pré\·io de_ tres mezes, c parn, este caso, !leve 

Art. 29 . Revogam-se ns disposiçi:i:ls crn 
con tt•t\l'io . 

Sa.la das commissõcs, l4 dejunllo do 1904. 
- Cassia11a do Nc!scimento, Presidente . -
Law·iHdo Pitta. - Galetlo Cm·vallwl. - Ur· 
~ano Santos.- Paula Ramos . - Esmemlcllno 
Bcmdcil·a. 

O 8r. Pre~ddente-Niio havendo 
nada mais a. tra.tal', designo para ama.ol.J.ã a 
s::lguintc ordem do dia.: 

Continuação da votação da~ emendas ao · 
projecto_r eformaotlo o RugimL\Oto Intm•no; 

Votn-çao do parecor n. 7, úc l!J04, con
cedendo tl'os mezes do licença ao Sr. Depu
tado Dr. Manoel Perei ra, Rr.is, par;~ tratar 
de sua saude· (discussão unic&); 

Votação do p1•ojccto n. 3G, de 1{10·1, auto
rizando o Poder Exceut ivo ~ conccrlcl' ao 2• 
csc1•iptur·ario da Alfa.ndcga de Santos Anto- · 
nio Vioira de Almeida um anno 1lc licença, 
sem remuneração alguma, para tratar de · 
seus intct•cssos onde Jbc com·tcr (discussã.o · 
uniea.) ; 

Votação !lo projecto D. 37, de 100-l, nuto· 
rizando o Poder Executivo a conccdcl' ao 
Pmcurador da Republica, om Siio Paulo, 
01· . AlcuiJiadcs de Toledo. Piza, um anno dB 
licença., sem vencimentos, 11~ra. tr~ta.r ~c 
seus inte1•es.'Jcs ondo lho conncr (dtscu,;sao 
unica) ; 

Votação elo projccto n. 38, tlc 1904, au- · 
toriza.ndo o · Poder Exoauti\•o :t. conceder 
ao lente cathedratico da Faculdade ~e 
Medicina da. Bahia Dr. Franci:sco nrauho 
Pereira. um anno de llceD\~a com todos-· 
os vencimentos, a contar de I t.le julho do 
corrente anno, para ).!•atar de sua saudo onde ' 
Jha convier (discussão unica) ; 
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Votação do projccto n. 39, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a con
ceder ao Dr. Alfredo Moreira de Barros 
Oliveira Lima, lente cathetlratico da Fa
<mlda.de do Direito de S. Paulo, um anno 
de Jíccnça, om prorogação rla. que lllo foi 
foi conceuida com o respectivo ordenado 
(dis{:ussão unica) ; 

Votação do projccto n. 190, de 1903, 
obrigando os administradores de ollicinas 
de typogra.phin., HLhographia, etc., da Ca.
pital e dos Estados a remettorem :t Bi
bliotbeca. Nacional exemplares das obras 
que executarem o dando outras pi'Ovhlencias, 
com emnndas da Com missão de Constituição, 
Lr.gislação e Justi•,'a (2• discu~sã.o) ; 

Votação do projecto n. ;:4, rlc 1904, 
autorizando o PotiBr Executivo a :tbrh· ao 
iv!inisterio lia Gttel't'a o credito CsiJecial 
de 5:181$, pítra occot'l'Ct' ao p:Lgamenl,o 
aos inspectorcs da Repat•Liçiio Geral dos To· 
legraphos Antonio José úa Silva Rosa. o Ca· 
semü·o Josê da. SU v<\ Ro~'~ da,s dia.t•ias qne 
deixa1•am de roce bel' tluraotc o tempo que 
Ierviru.m na commis~ão constructora. rias 
:>inha.s telegraphica.s de Cuyabâ c Corumbá. 
) 2 .. discussão) ; · 

Votação do projecto n. 40, de 1904, auto
rjza.ndo o Potler Execut-ivo a concmlor a.o 
Dr. Honl'ique La•lisláo do S011Za Lopes, hmte 
de tbora.peutica. da Faculdade do :.\Ied.icina do 
Rio de Ja.ne.ieo, um anno clt! licença., com 
todos os vencimentos para tl'éLtamento de 
saude (discus~[o unica) ; 

Votação rio pmjecto n. -H, de 1904, auto
rizando o Podet• Executivo a JH'Ot'ogar por 
t!CÍS mezcs, sem vencimentos, a licença. em 
cujo goso se acha, para tratamento do saude, 
o Dr. Oscar Vianna,pJ'OCUl'ador da Republica, 
na secçJ>:o <la Dahia. (discussão unica) ; 

Votação d() projecto n. 42, de 1904, auto~ 
rizando o Poder Executivo a conceder sois 
mczes do lieenca. com ot•denado, ao 2° escr1-
ptura.rlo da Delegacia. Fiscal do Tbesonro 
Federal no J~sta.do do Ei>pirito Santo, Licinio 
Lyrw dos s~tntos, pa.ra tratar de sua saudo 
on4fCJ Ilw convim• (discussão nnica.}; 

V. ta.ç.~o do projecto n. 43, tle 1904, a.uto
l'izllndo o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Sylvio Itomero, lente do Internato do 
Gymna.sio Naciljnal, um anno de licença, 
com todos os \'encimeutos, afim de tratar de 
!lua saude onde lhe convier ( discussfio 
uniea) ; 

Vot::~.çãn do proj_,cto n. 4.4, de 1904, autu· 
l'izando o Poder E:\"ecutivo a conceder a,, 
confol·cnte íla. Estr;tda de Ferro Ccn trai do 
Braz i! IIenri<I ue :\la1•iins Teixeira licença, 
com ot•!lonatlo, pm· um a.nno, afim de tra.ta.r 
de sua sauJc onde lhe con•ier (di~cw:s..'i•J 
unica.) 

Vutaçiodoproject<J Jl. 45, de 19ü4. aut<J· 
1•iza.ndo o Poder Executivo i concedm• a R,,. 
mualdo Justino Xotto, 3·> e:;criptw·ariu d ;~ 
Alfa.ndcga do Bahia, licença de um aono, com 
orllcnado, p[!.ra. trata.t• de sua saudo onde llw 
convier (discussão unica .) 

Discussão unica do }Jl'ojecto n. 23 A, d~J 
1904. concedendo :í. vi uva (~ filhos do :Manoel 
do.; Santos, praça tlo corpo de bombeiros, a 
pcnMão annual de 600$ e dando outaas pro· 
vidcncias, com pareeet• da. Commissão de 
Pensões e Cou\as ; · 

2~ ilisaussão do pt•ojocto n, 46, do In• '1 , 
fixando as forçai; de terra., pam o exercicio 
de 1905. 

Le>·anta-:;e a. :~e.~sã•J ils -2 horas e 20 wi· 
nui,os da t.arde. 

3.P ~ESSÀO E::\1 15 DE .IUXHO DE 1 ~04 

P1·e~idencia dos Srs. Ptwla Guimar(f~s (1 'resitlenle), Olil:eim Figueil·cdo (I o Vicc-P1·.:s' 
denfe) e Paula Gtliinm•ffes (P1·esidente) 

Ao meio·dia. procede-se â chamada. a, que Eloy do Souza, Fonseca c Silva, Walfr.:do 
respondem os Srs. Paula Guimal'ães, Oliveira Leal, Izidro Leite, Abdon ~Iilanez, Bricio 
Figueiredo, Alencar Guimarães, Wanderley Filho. Pereira de Lyra, João Yieira, Epam!
de Mendonça, Joaquim Pires, Anthero Bo~ nondas Gracindo, ArroxeJlas Galvão, Oh-

-telho, Raymundo Nery, Dias Vieira, Frede- veira Yalladão , lJomingos Guimarã~, 
1•ico Borges, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Neiva, Fclix Gaepa.r_, Garcia. Pir6ll, Sa\J1U 
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Dias, Ah·c:-~ BarllLha, PaPanlws ~fnntOIH!;!I'<~. 
Bt\rnar\lo llol't.;L, C,H'l'\~01 llnf.l'a., Ga hão B:L 
ptjst.;t, Silva ca.~tJ·o, Jnliu Santos. Jrenl'if]UU 
Horgl!~. :\[alll·ieiu rln Ahr·,!u, \'il'i~Lto ~Ias.ca
renh:ts, Eswvão Lobo, .Ju:10 Luiz Alvo~. An· 
tonio lac:triail, I.ornounicr Ood,Jfh::lo, C;n·· 
valho lh'itu, J\lanud Fulgencio, Lindolpho 
caot.:mo, olcg<triu Maciel, \Vonccsl•ío IWa?,, 
Ro(lolr>ho Pa.ixào, P:.tdu:t RczonU.e, Domin· 
gues Jo Castro, F1·ancí~co l{omciro, Rc· 
bout;as tlo Carvalho, fcr·rcim Braga, gloy 
Clt:~rc . .;, Leitt~ de ~ouza, H.odolpho l\IimnrJa, 
.loaquim Teixcil•a Bl'a.n•liio, Berna l'du An · 
l.unio, Custa Ncr.o, At[Uinu Ribeiro, can•lido 
de "\breu, Carlos Ca ,-a!can Li, Paula H.amu.~. 
Jureu~:l l\Iiller, Mar-çal E:.;eoha.t•, lia.l'uos:L 
Lima.. '3ennano Hn.s~l•h:!wt• , .l;une;-; llarr.y, 
lluJUJngos Ma<;.~;Lt'CII h a:.:, Cn.s~iano do N•·-~·.Ú
lllPllt.o e Homem de Gar·valho. 

.\IJrc-~c •~ ~>cssão. 

E" lida. c Sf}m tlohtttc !tppr·ov.ula -~ ~tdt\ tlu. 
sct';;;io antecedente. 

ORDEM DO DIA 

O S•·· Pre;.,~idente- ::\ão hu.ven,Jo 
numero Jpgal para so proco,lm' ás votações 
ol;r5 matl•rins constantes tla onlom t!o di:l.. 
J'a>-a·SC á matel'ia 01!1 discussão.' , 

E' aununciada. a rli,;cussãu unica. do pr'O· 
jectu n. ::>3 A, de HliJ-!, cone ·dondo á viuv:L 
e filhos de 11anool dos S:.tr.tus, pl'<\Q:L tlo corpo 
de bombeiros, a. pensão annuai de 600;i;, o 
tlando outr<LS provitloncias, com parecei' (,h\ 
C'ummi:;sàu de Pen.~ucse Contas. 

O Sr. Nelva- Po•:o a. p<Li;~vra.. 

O e•·. )~residente - Tem a. PcL
kLna. o nohl'u Deputado. 

• • ~~·. N eh•n. diz qLIO, ;Lpczar t.ht sufre· 
;.:niuão qun percebo nu L\nimo ela Ca.mar:L J•tt.l'<~ 
oi hcu~i1·, IJUCL'l'l'Ul' u vohtl' o pt•oJocto quo lixa. 
as l~I'Ç:1s Llo t erra, p1•eci;;;t relembl'<l.l' l'a.ctos, 
rcntlel' oncomios, Htzer justi•:a, a pt•opo:::ito 
d•J projecto em debate. 

Vac !aliar com o cuillatloospocial de evitar 
attritos, m:i~ interpreta.çõos, molinúr•os 1le 
~usceptibilida.dcs,cmlim,fa.llat• nesto diapasão 
111':-lto tom arn:tvol, lhano. (lUll procura tm• 
!ptanrto Ot~cupa ;~ :t.UmJ~·ão dos (~ollogas nesta. 
Camar;t. 

"\ntus. pm•t'•m, de Jhzcl-o, dcvn com a sut\ 
sinceridade ltn.lüuml, pre:~tal' mais uma. vez. 
h_omemg(lm :\0 díslincto autor do projecto, 
tao jo\·cn qua.nto cstim:m}l c i Uustraúo, o 
Sr. Jamcs.D:Lt'CY. 

O projocw, tão bdJhantommJtn fundamen
tado put• S. Ex., t::Jvc, com'J era na.tural, o 
acvlhimento tl<L Commü.sã.o tlo Orçamento. 

\"vi. U 
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A sn:t :L~ ti tudo na. Uamarn, tud:t a ~ua con
tlud:L do homom puulico, ltH":\-o o. a pp1·ov:n• 
~:om J'f•sl.rii~~'?io a Hwdida lmnhr\~,l:L pelo 
n?ltt•o _Deputado .. t·:nGL'dt~ntú , pen8;t qnu mo
r!uhL bo ma.gn:muna, em YCZ tle so t• appli· 
catlrL oxcltt::ii Vt~mctlLI~ ;t victinn hnt•oiccL do 
dever, ao bombeiro ~l :tJJOcl do~ Sant~..~. tlevi:t 
se1· goner·ali2:<Hla, extcnsi va. a totlos o:! que 
~c acharom em cumliçÕe:$ idun ticas. 

A nm apavte tio Sr. D;u•cy diznndu LLUU 1í 
raw:Lvol <LJH'üSPn Ltll'·lm :i. Cam:Ll'<L tllll pro
je:·ln, euj:ts dispusiç(ics alJt·anjam tutlus os 
L~'•so;; re;o;puotlo o orador I[ UO U<L su:L ob~L't'
varJío _não vao a. lll<Lis insigniftc tLnle censura 
1\0 pt'occ~.Hmentu tlo tli gno cullt•ga, •ttte ainua 
UJll;l, \"l) :t;, t'O[IefiG, :'Ú IUOl'CCC ,ju-;to:; C'J\·· 
comiu:~. 

Ao t;u,;ul.;~r· o .)\!11 tl i~t:U l'diJ tl1~-~t: quu o :JI:ltl 
IH'O]Iusito et·:L a.nie,; r•elmnlJt';Ll' l'adu~ t[UO 
discu~U-o:::. Er•a u l;wtD. Em l --i~)[ culllllL'e
lwndent.lo q IIG o Cu!·pu ti. e Bomuoil•u:; lll' l)Stt\ 
r•olenwtes :oor·vi~·us <i capi ta l tl;l Rcpublict~ ; 
convuncidu <lt~ 'l'l~ tan to V<Llot• m"~tt·;~ aqtlelln 
quo no campo do lntallra ufl'I.Jt•ece o :·mtl sau
guo pol~t dcfi.Js<t tl;~ Paki<L, tl llillll.u aquollo 
q uc ~c atil'<t aos pm•igus inl'S{Jll!'atlu::;, âs 
ch:unmlls de um ince!lllio vol'ii f., par'i\ su lVi~ L· 
v id<L o lmus itHii vll ttaes, ft tntlamt'.t1tou um 
JH'ujL•cLo no sontido tlo a cautel. tl' u futuro 
da~ famllias destes luwoes tlo tltWIJl'. 

O seu pru,iecto conseguiu st;r' ,·o t;ltlo, :tpus 
um;t ::;eric do e;for•çua j rwto aos direa tut'M 
das ~itllaçõcs polit.ica.;, e mort·ou no Sona.do ... 

Eis a r<Lzfio por qur) nã.o totii<L a. iuiciativ;t 
do medida a l'l1~pnito, e tloix: l quo outros 
mais computonl.u~ u 11wam. Li mit<t-se a. dar 
o gt'Ílo de alarm;t, como j:i. li1z no caso do 
Coll ig o Pen ;Ll c out.ms, pM<l dcspol'l;ll· ;l 
attenção rlos tloutos c fcll'ç;u· •J tlebate, o 
chmtuo de üléas dos esdat•ccill•;S , 

El'<t isto que J)l'clont!ia lcrnbl'<tr á G<tlllal'~: 
um~~ pr·uYidenc it~ mni.:! l• ~ •·:,p quo nbmup. 
todos que irwülit·e111 na, mcsm: ~ hypothcsc . 

Si ncnlmm cullr.g~L tomal' a. iniciativa 
deSSili idéa, esporar:i o pl'Ojueto (!tiO o SO tJ 
nobt·e colloga St•. Paula H.amus gontihnonto 
informa os Lar om estudo no Senado, o qna.l, 
como tollos os prnjoctos vintl•)S da outt'<\ Ca.~a, 
do Cungresso, vem seropPe pr~s~.i g iado. pelo 
sahcr· o \ ' tlto dos chu(t·~ tht pt!lttLe<t n<tcwm\l, 
aguardará. esto projccto p:~t·u. lev:~r· do von· 
cid<~ a sua. id6a., dufmtdid:L ha uer. ~tnnos,_ com 
tanto ma.io1· altruísmo, qua.n to nao cog1ta.va. 
nem de interesse~ do su<t terra, nem do sous 
committenLes. (.l/trilo bem, muito bem). 

Ningu~Jm ma.is pn lindn a pr1.laVL'·~ são s~c· 
ce.s~i vamen te cncGI't'ados o.~ ,u-t~. 1°. 2 O 
:~o do projecto n. 2:l A , de 1904, ficando 
adüul;~ a vota,;uo. 
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E' annunciadu. a 2~< discuesão do p1·ojec t•J 
n. 46, de Hl04, fixando as fut'Çli.S do tot'l'<t. 
Jlll.l'a. o O;lercíeiu du 1!105. 

O s.-.. Bnt•bo~ga Lilua.- Pc1;o a 
p-.~la.vra. 

O Sr. Prelo§idento--Tcm a pahn-a 
o nobro Dopntado. 

O Sr. llarbofllln Limu. (·)- St•. 
Pl'esidontc, a.o iniciar a. di.~cussão do IJI'O
jecto quo lha a.s forças uo terra pa1•u. o OXI::ll'
cicio vindouro, seja.-me Jlcito atnrmal' desta 
tribuna, m~tis um;L vez, aquillo quo, com 
gran,le pez~Lr t1a. minha. parto, va.o :wmlo 
uma. convicção, (lia <t dia. c;tdtt \·ez mais 
art•a.iga.da no meu o,;pirito: nll:~ niio temo:;, 
no momento preso o te, exercito; nós não 
temos a.t•mach~. 

Nós otto pos~uirnos. na hora n.ctuaL Jorça 
publica, devhbmetlto app;u•olhR.da com os 
elementos iut.lispcnsa. v eis <i. defesa. c fficaz da. 
integl'idade tol'ritoriCJl e do todas q uao tas 
que:itõcs pude1·om intcresl!ar ;1 lwm·a e ao 
pundonol' bt·•~zi!elro. 

o SR. JzwRo U:JTJ;-Inlolizmcntc V. Ex. 
tem razito. 

O SR. l>ARnosA LDf,\- Nfi.o impot•ta, por 
fôrma alguma, ossn. a~scrç5o do-;conhccet· o~ 
sontimont.Js da. alma. braziloim. gcnet•o,-a 
naeiooalülade, quo nem um IIJOnumto m ·pül<t 
em corr·er 1ts a.rma.s p<u·a. a dofe.~;~ de t •1da..'J 
as ca.n•<tS santas, ont.lc quer qut SU!'ja um 
aggL·o~SOl' dcsconhQcAnÚn·<1S. 

Não podemos; poróm, IJlan•.llt o simples 
bom 11eoso, confirma n !içfio d.~ histot•ia. con· 
tempt>I'a.oea., oã.o pJdcmos oos embal;n· com 
essa. !'eminisccncia, grata (los nosso:! antoce
deot~ heroicos. 

lJ Cplc é I) u.~··r·ci to •J v,~m-n'n tlizcnlio to;r,\ 
,{L';:ta casa, em,lo0ument·JS utlkiaf's. o3 .: .. ·cn~· 
r·;~t!" nui -; Illu:;tres. e a•flllliC-~tt! reci o~ to. Ulll;t 
e rnuira. v~z. oiw hoje, mii.S tlo lt>gi;l,t.ltra; 
p:.t~~;Ltla.~. a ueiiPS que JU ;.j,; tio prw~o t.:em 
r·e,;puns ~bilidado pelas c-.msas militares. JJOr 
issu <{UC 11Ji1Üal'•'S :l.flllÍ exercem o man~a.to 
q uc llws (oi C.) I! fia Jo pJl" seus conci•ladaos, 
cor·tv~ m\ occasiã·> JtJ os escüJhcrem, que 
c le!!Í;Lm mil i t.arc•s. 

l~%!lS duas JH'opo,;i~!Üü~ parl.>e~r·ão p:ira
do:qes. Dir-$O·Iw. CIUJ In o proposiru tlc 
cxa.gi.!N'ar, p:tr:\ <\la.rlll~l' :\ eon~ciencia. leg_is· 
la:,i\-;~ e at·r·a.ncal' HJCIIt'ws e providcncm.;; 
rlo~se l'<LUN 1lu f>odm• Publico, IJUc tio outra 
sor~ não po!.lerit~mc.s j~nu\is oh to r. 

Pl·vpnnho·rne a úemousLrar. sem docl~rnar 
ÇétO tio eSlJI.WiH algunu, com '-'" d:t•los Irre
cus;n ·d,: qw~ a r('alid<l•le D•J<l ministra. que 
:l < •luas <~ffit•ruaçüc.s •tuc hei p1·oJnzirlo são. 
JOf,lli~lllCfl tC, Jllllito lllai .-; Yt)l'datfei t•as do 
q uc ftira de ti ·sc·jar. 

A m;~lcl'i;L p.rima. 110 exel'ciw nacional, a 
unidade vh-a. o ctnciento é o :sol<h•lo. Xó:;, 
<JS ol!lcia.c.-; du exel'Ci~ú, e:; ta mos r.·duzidos -c 
esta sitmu;ão-niiu ter o q•w conunantf;u·. 
não t •!f' o IJlH.' rlil•igh· (clJ•Oiculos), pOI'•IUO n 
<pu.! ha.Vt.ll'Í:IIIIOS (lC du·i~Íl' C CO!l\ llla.fldat• 
crarn soldado~, e sohhdos nó:> oão os tem•).; , 

Soltia.rlu não é o in,li viúno apau!t:trlo t.1aqr1i 
a. momentos. nas nms des ta l;apit .• t o :t 
qnorn se p•tssa dc,;úc c:~se iu:;t;mte a pa.ga.r 
soldtl ; por mais que dll m~z em m ,z, ello 
ror·oiH Psso soltlo. não flc:t sendo, J)or isto 
~ô. soldado, na. ac~·opc<i.o technica, pr·utbsi•J
n~d que o tm·rno tlc,-c P•JS:suir aos no'"so;; 
o[htJS, uma. YOZ llUC 00:1 {Jl'OClll\ UllO.; habi· 
Htn· paL'<L reuni!· demunto.- J'('a{mente em
..:a;r.es na nos:5a defosi~ nacional. 

Tonho ouvido mui&<t voz dizeJ•, e n:i•J 
rocno ante a. rc~pon:>ahilillade de tt·azm· 
para. a tribuna essa a»set·r:.'io- que o Cou· 
g•·e~~o vot;~ :16.(i0t):000::; p <ll'a u m··::tmcntu OI'· 
tlinar·io do ~línbtcrio da GueJ•t·a.. · · 

A guerra, a deiesa. !L mão a.t•mada conti'll. 
os aggr.·ssorcs, vonlHt.m dq onde vierem, não 
aa faz mais por esses processos rwiimenta.t\•s 
om quo tL multldào decitiC d<t sol'GG da.s 
armas, símplo~mcnte poi•J nu me ·o o polo 
l1erolnno. Isso é hoje uma. tJ ucstã.n em g-mn· O <1 uc so fez eo~m este~ q u<.~.L'Ontu. c sei:; ru_il 
di.ssima parte dopendon tc da Wl'hu;c;i, do cout._..s! L'MlJl) () quu :m dt:~pond.~ css;l quaulla 
app"r•clholi c processos q uc exigem g!'al)dt•s a puntu de nüo ~c po;;suir cxet·citv crn con· 
.dispendios a esforçJs cuntirrua.t.los. umt1. odu· di•;ücs de ser r;~pida.mcntu mubilhadu, com a 
cação p ,·otls~iouat ele Longos anoos. otficiooda indi:;pcn:-;a,·cl (1, osto apparcllto tlc 

Nó.s não tomos oxe1•cito, o nós não J;nmos tlofo~a mLciomtl ~ 
armada ; nOs temos um orçamonto da r~ o,;L·1 asSCl't;ão l'nvolvo uma. nc.cu.'ia'-;'itJ 
guerra, o votamos aqr1! tndo.s os anJJos um implicil:t :ís altas a.utoridad ,g que teom ge· 
orça_mento da marinha. l'id•l a p:~st·r. tl:t. nuo1•ra. (', na HopulJlica., :~·H 

O qne 6 a mal'inlHt? ./;'~ rbl-n tli <~r~ l'lruJnl'n· !{•IIWI''lt!S tlllt\ :;c ~cen1 suce,·tlítlu naqtlc.lla 1'~
tcmont::J , com uru:t Ct.Jil1pct.oad.t. t)lh) n,i.o p,i Ie tmt·ti~,·i J. 

sm· oxceLiid;~. u honrado alrn ir·antn ú t."~t·L •l.t c011 1;!_,;,;J, \r·.Pr·••<idmJt.,•. f!!l< ! 011 mP:>:IItO t!t>i· 
ropar~iç:l.o l',e.~ycr.t.i\:a, no .~eu eto:J'~~:nLis~i;nJ xoi-' u'~ imtwt~,;>: i .. n:u· ;t:;.!Ur!I:L~ \'PZI'S p 1,· t'!~:L 
dosamnl.Lúot lela.tiHio do o.nn._, p.1s .• td-•. . ÍiWl'<• r•nç·:in. l'at•-·ci :t 11w qw\ C\lla r.rn h·L m:n, 

I
r f'o :l. l:tlll•".'t·; rio <pre ofl>e t r \' : ~Jill~ !ttf\ t.t~m ; Jtlt; 

(' i 1·: ' · ,,: • '' • · ,; • .> "' ;·:; : ~'-' 1 d -J •·· ;;~Ú. I) e ;Cu .(,_, •1 -~ (!U{'., t ;t•.l , o ~~ ·..:a.IUO tiut~tlhtt.'.(•} ·!•J S 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:37 + Página4 de 23 

SESSÃO mi 15 DE HJ~HO DE 190-t 323 

elementos que pú:O:Suimos, levaram, nm o 
ou\rO. á convh·ção do r1 ue esta inci'epa.ção ó 
i.lilju~La. 

0 S!~. }{ODOJ.PIIfl PAIX.\.0 - lnjustissima.. 

!J SJL B.\.1~1:v~ \ LDIA - Vow.mo::~ toLlos 
o!i anno.::i ;t ebanMda-lei ~h:: lixaçõlo tlo !orças, 
coruput;mdv o unrnm·o de JH'aça.s em 28 .lGU, 
de accordo com u 'luadto do exol'cito ll(ll'JU<tl 
Llr:!t~.nizado ~egundo a:; rr~gras indbpon.stLYeis 
de sua. o;;trud ura. 

O Poder Lc~is\atiYo, pot•ém. demasiada
menta impl·es~ivn~td.J pela noss<L ~ituaçã.o 
financeira.. Y<\O rlr.~anrla,n,lo nesse trabalho 
lcgisla.tiYo, vao do.sfiLzomlo, por occu.sião da 
vrotação dos orçamento..;, aquillo •tno tinha. 
anoundado e que approvr.tt•a. na. loi dr~ fi:o;a
ção ,lo fo.:rt;"lS. De 28.000 homens. passamo3 a 
sr:o 1lar YCl'bõl para :!-1.000; dopois para. i?2. 
pat•a. .2), pai'. L 1:-.:, pat';J. 16 c a.tin;d p:wa 
15 mil homens. 

Qttel' di.zer quo imaginamos quo esse 
organismo \inlla urna elasticio.lade Llo estt'U· 
ct11ra complckunente do~mentida. pelas Iois 
que o rr gem, e ac:lbamos tles:trLiculantlo-o 
jJOI" com1•ldo, a. panto de r:htigat·mos ;i situa
r,:ão em 'lue nos encontt·amos: nao temos 
exercito ! (Apoiado.;.) 

O Sn. Ronor.PIIo PAix"\o - Aind:t a esse 
respeito ha um al'gnmcnto muito imput'
tn.nto: é qoc com o tiuadt•o quo ahi está 
podíamos t!'l' as 28.000 pr.tça.;; som rLUB va
ria.->-"'J a. dcspeza. quanto a.o qnadt•o, só v:v 
rianJo quan&o a."s s'llti:dos. E, si nãr, desot•-
1{•\llizn.ram o q undro, foi Jevido ti. opposiçi\o 
da Commissão Je l\lal'inh;t e Gnerra.. 

O Sn.. HAnuosA LtM.\ - Sonhot't•s, P<Lr
tinJo desta .~itua.ção contt•adictoi'Íil, lamen
iaxclrnc'lte comndict,rJt'ia, entl'U '~ lei de 
fixa.;.io do forç.:ts c o orçamento re.~pectivo, 
chego11 sn a pt•ocm·at' laoç;~l' o rid,culo sob1·e 
os olllciae:> do exercito- quo niio cl'!·ar·am 
para si tal siluac..-ão - apont \lldo-o:; como 
nma. cla.s.>o pat·a~itari.t, que vive ahi a com
rna.ndar, C<~d;~ Gflici:-tl, Jua~ 011 tt•c:; pt•a.ça.~, 
ost~tl.loleciJa a proporção entre o numN'o do 
olllciacs e o numero •te p1·aç.1s, a que nos 
reduziram na. mcsm;L occ:tsiã.o em que se 
desconhecia S\'Stem<\"tira e conscientemente o 
algari,;mo sÕbro o qual ScJ b:~~eaxa a justa 
proP'JJ'ção en1.rc a officialida.~lo e o nuwer·o 
rio !>oldado:> . 

«EOiã.oJo, porguntal'·:;c-lm, «não~~ po:;givcl 
mantct· u ox:et·cit;. m.,nt.!W esso nuclco eon
vnni~ntenwntr• app11·.dlncl•> pa r•t a,., etnGl'
.'!~O :'t :s, ·~u:n , :L'J<~d[,~ •.·tn 'Jll<J tHH ;me.m
W:tmus mn r '.!tFJ l:Js, cu mo ·,.;-;.t rh1 ft!W i'S· 
1•<llllo.,; J'ecor, l.t,,v: :• [!~'dp..;siLv .J:L OCCUJ:I'lÇJO 
t.b Acre. CJHW cst;~ em rplú nos acl!~mo-; Cr.>lll 
<L wui.JdiZa';ã•J un~ b;~hlhüt•» ]JJ.t'<L u .\Hu 
l ' u1·ú:;; uutãu, uã.rJ c p~ ... ~i vul mcuHer u e.\t:L'· 

cito devidamente app:n•a\h:t<lo pl\m taes ai
tuaçÕ>'.!l, cum 15.000 honiens ou com 14.000, 
com 12.000, com Hi. 000 homon~l~ 

::-1ão; não, pul'quc o cx.el'cito hu. do ser a. 
l'CHniiio dos soldados, isto é, de individues 
dcYiJ.a.ment.c etluca.dos p<u-t~ essa, llrolissão, 
s;\hcntlu o seu officio, oillciaes lo oficio, com 
o tempo, com os lttllercs c cum os <~pparolho~ 
iodispcnsa.veis pa.r:L a. aprontiiz:r"om dost:L 
at•to, c os t.>olrlados, rcdnzidos a oste numm•o 
a que chcg:tmos, deixam !lc ser· :;olda.dos, 
figuram no orçoa.nwnto como sohlu.dus, ma .. q, 
na. pr•a.th·a, na. r·c~~lidade, nã.o o são. 

Como (: quo se dcmon:;tra isto ! S(H'<t um;t 
affi1•ma.ção g•·atuita? Nào. 

Pl'imoiro, n·-,o toem, c não podom vit• a to•· 
a instrucção elemont.w, pt•imat'Ü1, quo a. Ro
pnblitm. pa•omol.tr.u a. todos os nossos conci
dadãos, porque sã.n 1'Cct•utn,dos, em uma. po
pulação, 00 ~~ da. qual-dizem ."l.s cst.rttistica,g 
-são dn aua.lplmbetos. Assont ~~m pra.ça, con
scguintomonto, como a.ní.l.lplmbetos, do onde 
f;Lltil. de insm~eção primari<t e, corno corn.l
la.rio. a. noeessida,Le do ensino oral. de viva 
vo:r.. porque esta. gente não pódo atiquh·it· 
conhecimento de especie alguma, a. través do 
leit.uras qur. não sabom fazer. 

E c1uo fez a administração 'f Foz o que nús 
temos - e pa.ral!clatncato com esta. o:tpo
~içã.o defendo-a n ctrJnillo que é razoavc!, quo 
6 justo-instituiu, tlo longos a.nnos, as osculas 
rogimentt~os, que funccionam em cada corpo, 
em eau;t bat<tlhã.o, que dovom ser frc fJ.uen· 
ta.das po1' estes solda.Jos, assim recrucados, 
na. massa dus <~nalplt<~ IJotos, pi.Ll '<L irem atlqui· 
ril• aquella instrucçã.o prinnria quo, do 
ou(;['; ~ surte, dc\•eriarn tm• Lt·az ido das oscol~ 
puhlicas manLi<.\as em cadtt um d.os E<:stJdos. 

Mantccm-so, como analpiHtbetm;, pm• qno ·r. 
Pm·qun o numer•> de :-;uldtt·.los J.i,i tão redu
zido quo nã.o lhos fica unm !toPa. si quer• para. 
ft·equentat•em a e~cola regimen tal. 

Está. visto que, não fl'CllllsntanJo a. escola. 
regimunt•~l. permanecem na. mesma. situação 
mont.al em que estavam, r1uanuo foram re
crubdos. 

Portanto, a providenci~ foi dada. p~ra sa 
acudir n. es~o def~ito ; mas,, na. pl•a.t~ea, é 
it-rcaliza,vel, dostle que o soldado viva. occu
pado a fazer um o serviço de tlez, ou por 
uutr'<L, tlescanca. sobre uma gtm1'1li1;ão de dez 
aquelle :;o1'viço, tfUO não pótle ser ~e~to re· 
gtlhrmente Foniio por uma guarmçao do 
tlo trinta ou quaronta., para ostabelemw a 
pt'oprwção nunwricu. e avivar mais :t ima.-
ge;n rle qtiC me e;;·,,,u sm•dndo. . 

.{<IS tempo~ drH Yi>llt ,s roi~. no pm•todo 
eohnial. do cuja <H'I:\t lt úl tÇlí iJ mili tar tomo;; 
:t illrla. muitos v'-!sligin."< Jlõ1 estmcm~·; ~ actnal 
Llo oxorcl~o . cuid-LViL· ··'!! nwiLo sultr•.Hamonto 
J:t SJl't• ~ da ~l'·ly;\ r( ,! jll'<JÍ,. () .< I 'I)Ui!Ui\Jd:LII
_lt.;.;, ll.l Ílb~L' UC-LU!'rl.; UU t;Jl'prJ.~, )J]L[a!>•H'ü.lll, 
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com o maior cal'itlho sl o soldado nã') osta.va. 
sobrecarregado, ~i tinha. as fofg;Ls indispr.n~ 
~aveís ·para cuidar do sua saúde e dB s111 
(:.t.milia., ]Jorquo o solda.do tamhrm !'C 41á. ao 
iuxo do ter J'amilia. 

Daqui a. pouco, v:unos ver om que r•ondi
ções ó que o soldado poúe eustca1· a família, 
que Sll lembra do ter. 

Naquolle tempo vcrifica.v.1-sc si o serviço 
quo lho et\~ conti;~do cot'l'ia o::cala com 
bJ.sta.nte fvlga, para quo não lho couuosse 
voltar ao mesmo J.JJrviço com in Lol'vatlo 
oxaggoradamon b pectuonr>. Qum· dizm· :a. 
pt•aça (tllo untru.v:L de sol' v içu hojo e fa.zi:L 
esse sct'Yiço do J..[ua.rni<;>.;to p.11' 21 llot•as, uo 
fim das 24 hol'as tinha. o tHrcHo du ropuu~o. 
não dobran1. 11a. g1rarda, não c•.tnl.inu;Lnl. a. 
fazer aquollo f;on·i•:o, ,;l'rtt tempf.> :;[rfurn· 
para. a.s e.~igeucia.s m<~i;; ulrnncnta.rus d;~ hy· 
gicnc iruli vidual. 

Pm•a. isso l.ta via o l1a om ~odos os cul'llO . .; a. 
esJa.la, do ma.noii'a quo os va.1·io.~ servir;~os cor
mm com a neco:>sarü~ folga, attcnthmúo <is 
exig;eucias, iuclu!'ivo <~s da. s:wdc. 

· E:-Jt:t exprcs~ão r1uc ss emprog;L ~~om tanto 
cuid<1do c 1!0 quo se ftz um gr';\nrlo c~vallo 
do ba.ta!hQ, quando ~o discutem ussos as
sumptus notaiJillissimos rio !'cgirnon unin~r
situ.rio, vida ac:tdmnica .• l'Cul'g:tnizaçã.o cs· 
cJla~•. e~ta expres~ão Sltl'munrrrJe llllnC<L (• 
lembrada quando se Lrat<L tl•J sm·viço material. 

o que t\ Jll'eciso t': não .~~~~·nw1w;·, uiiu 
esta.f<.w, mío sobt•eean·egat· o cel'ühru !b 
quem estuda. 

Agora, estaf:w, sobrccarrog:tr o sol•hdo, 
pt•eparantlu os tuberculosos c ueri oorictJ:O:, 
isso é COU't~ qw1 não tem tu,m~nlm imp:Jt'· 
tancia, corno todo o ot·çament'J da Guet·t·a, 
custe o que custar, dumr~;~nizaado ~el'vi~·os, 
niio impot•h, tlcnLt·o do que se chamam us 
limHe~ da;; nos~as fol'ç ;~; lilmnccims, alJe
ga.cã:o c1uo vao :>endo p)r dcma.i:; pt•orlnzida 
t!Om corto cuidado e quo nos induzil·ia á 
rlfJSorganíza.ção de serviços impt·escindi veis o 
indisp(}ns~wois, a nã.o sor. repito, qrte queira
mo~ terexorcito nq p:Lpal, prcde3tína.tlo ás ca
tastr·ópllee do ~Cltl:ln, só par;L diz(lr quo temos 
um orr:mnonto da ·aum·ra o um orçanwnto da 
1\hri n h a.,' · · 'scn tindo in ti rnamen lo rt uo nii.'J 
possuimos iwm cxei'CiLo nom a.t·macla. 

Os sact•iticio~ nccesS<Lrios- e estes eu ospot•o 
dcmonstra.t• que o ~ão - ü.tzcm-~e, como nüs 
tlzmno!-os'aqui o anno pas~a.·Io, sem COI!itat• 
uma voz sõ d:t sitúação fina.ncoira, dosdo quo 
nos occorrou. o quo sn disso om memagem 
prosidonchtl, que o probhlm<L do saneanwntn 
da Capital Fedoral nL'lL ÍllaliL:tvt•l, lJtre e"~O 
pt·oblema repou ~i!JVIl. snb!'e <1 exttncr;;io d;~ 
Jebl'B amarell;t, qno a. elimina~iio !lnilS•1 tl:t· 
l.f4~1lo mpnu~;i.va 1-l•JI,rr. :t. lllirninaç:i.u tlns 111••-"· 

quH~~ c lllle pa.l'a aca.Lat• com os mo~quitu.:, 
e, conseguintcmcntc, a feiJrc amarnll<t, CI' a. 
preciso vnt!lr ·w :L rcr·ba. de 5.500:UOfJ.~IJIJ,O. 

Vol.ou·S'\ a(!UÍ, c.orn :1. ma.ím• t•apitlez. :\ 
vct•IJ:t tio :í.5nO:oOO.~, 'Juant.ia lflle (!l'ot Jllai,; 
que sullieienb pl.l':t dar um bum cxeJ·cito de 
solda.úos a om~etuat• a rcconstruct;ão rlo f'xm·· 
cit•J. 

Foi sú 1 
Nã.u me }lrop:mho agut·a. ao tra.IJa.llw de 

discriminar, nas ' ' ari<4S verbas do orçam co to 
do Intr!t'iur e Justiç:L o om a.lg<iOS outros or· 
r:amcntos ta.tnbcm. qua.cs o.; son·iç-os pa.r<L os 
quacs Yotamos :t•tui tlu alma. scrc•n:L. 

G!'andcs angmunt:Js 1lc n."rl!:ts. Por IJLICl? 
1·:' porcfU'' Unha.mos a\·at'el.a pan um ea!•J u 
prfJ<ligalid;t,tlo plt'iL o .. utt·o ~ X.i.o h•;fJ c-si.~~ 
injustir;a :i (.;;~m~U'iL. 

K pO!''fiiC no,; )lCl!'ilUa.dimos UC CJr!O~ CS.St! St'l'· 
\·ir:o et•a ncce . .;sal'io o in;Ldian.:l ~ 

E lll11'<J11C uã'J no,; p3r.su•diremo~ <JUl' csL•J 
ontr·o, sonllo igtt:Limen\c inadiaY<ll c ncces
s;wio, n:td:L justific;L a. verb:L exigrí:L que t!Stil 
no Ol'\';Lmento 4liL Gucr"ra ! Eu ni"w me pr-opo· 
nho r..r.zm· aqui neuhuma. di Yag-<l~·ào duuti'Í· 
mu·ia. 

Srwh I'C<Liuwnte tia minU<L p:u·tc HIU rlis· 
p:ur tcrirJ, c riem com postulado acceit.n p~<la 
unauimü.ladr~ tia c:amara úc tJUC o cxc;·ci~o c!, 
como peça do HLrs...;rJ IIHl.~nismu administra· 
tivo, :.r.!J;;;ohtl<LuHmlo in•lispcusavr·l: é nc:.f.tJ 
Ol'!!auismo uma "is :cr·a. sem a qual não su 
pú4lC pa,; . .;at· ~ob pena de C-JIUlH'OUlCHCl' :L SUa 
exisf.cueia. 

Ago1·a, s i nús Dos collo..!arm•):i no-pout(.) do 
vist:L d ,s Toh;tui, dos Stel'flt! o outros uu
tos, ole que t~ élreg<L•.la :~ tl-poca. .le ablllil'llhiS 
o~ oxercttos permannntt•s, soj;unos fl·anet~:.:, 
pm·qut\ o pt·oblum;.r. linaoecii'O rcC~.:lr.: tlc.."'iu 
lw~o nm contingcn~'J ftJnnid:1n~l p;t ra. a. ~u~~ 
:o;oln~ão, li vranrlrJ o Ül'•:•uncn\u, n ~Lda. IlM'~ 
nada mcllO$ de •ru:~renta o ;;ei~ miJ ~untos. 

o .Sl~. l'Al~Lr)S C.\ \',\1,1; ,\:>.:TI - .SCl'Í<l o C:L'O 

f..tmuem para l'Cforwa.rlWJS ;L Cunst.ituiç~-w . 

0 SR. R.\RI10i'A LDt.\. - E~ta. scnh•JI'3. nã•J 
me parece (lUC ande muito a.cr·eJitad:~. Xâo 
pt'OCHI'O iovoc"l-a ta.nto quanto j1. a in,·oquei 
nc,;t:.l. Casa. 

T!lllltrJ vi~to - il y a trú'c l·J c íd du ••·: C•JIII· 

murli'llk'li (.<. 
Vatn•.•:5 ao fact•J : ~upp•Julnlll•J,; 'l :1·.• u.~;; 

c.~ta.mo.; l'COrg;•n izand•J o c::pirit-J ti;\ U L•~,:<~, 

:>ociedade. 
K possi\•cl, posto o probll'rn:J. ne:;tcs ter· 

mos, prosc indH· do exercito! O que .~ o oxer
~ito! 1•:' i.,i,~ qur:1 P~t;í .ahi ~ Xã l ~ Como 5!"' lu 
4\e faZtH'? Vu~an41n nlúitl:,;, ~-·m \'•l\.'H' mPios 
!Ú•J te1·emos f..''l:erctw. 

O '}UO t•_mws c um:1 c•.•q•o!·;l·; l,J C-Jlll u 
oonw. dt~ cxorcit() uacton,ll , o Oh 0\.'ca,!Õ\!3 de 
fl'•t:·t ,; t'•tn~-~~l' :tth• p~l•l ll"~~· L ~l·"Jol:n·ifl <'i-
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vico, h:l muito :tl'r;L!'!taJ' do f'Sp:uhs, mnii:Ls 
dl':l.l!onac; em p:t lao:io. I'Ol't~ú LS, toqnc>~ 1IC 
hymno e o'; que }):l.•·s:\m tlizem: l;i csl~·~ >} 

r•:<ercito. Nã!J In. tal! o fJt111 alli (',gt·i tli"t11 
·~ o cxm·cito; o quo alli c ;Ut sã.o oillciacs 
p~"o l'undo.mont.c dc3gosbsns do P<Lpcl qne C.'3· 
t.'io fazendo n fort;·L, cnn tra u. sua. vontndo, 
cci·to~ de quo n ..• momento em quo tivot· ,~rn 
no•·c>.-si•l:u!c de onl'n•ntar mn inimigl) pl'CP:\· 
l~Lilo, in L-!lli:;cn te, =\lldaz;, i t%> ruorrot·. 

~las não se trata do lllfll' l'Or (apoiudos} 
tl'<~l.;l-.::O lf.e po•lr.r ii' mort•cr utilmente fa
znn•lo uma defesa. eficaz. ( A.poiadvs; llWito 
~~~~~~. ) 
·Parece que c.~tcs p:lizt ~S qun ultilnamt ~nLu 

tecm qnorido se incorp•wn.r ;i cham:tcla civi· 
iÍZ:l':iiO OI'('ÍJn,l tal, 0:'1 J :l}lOilCZt'-'1, W~m isto 
co111o axioma. 

_,ei quc lm no intimo do muit:t gente oc:-;tu. 
Cas;1 , d•j •JUO u quo nó.> pt·ocis:unos ó de 
::u;u-oia na.dolltl l; isto porque, em cct·ta 
•'pu:::a. as mificia..~ lcmntarnm·sc, pl'opa.t•a.
l'illll-S~ cnm hacama.rtcs elo bvco<\ du silw, 
o!tn·am q11e r'azct• ao exer cito. 

De outJ',l ,·cz os jagunços dm·am que (.~zcr 
:~ oito mil homens. Anteriormente tive
mo;; tJS ch;~mados quellt'.\· kilos. em •tue 03 
no~~o,;. scr~anejos mJs;r:u·am que so podhm 
.lar l'tmhiuos comba~c;; sem org~tniz~lç;w d is· 
pcnt.iiosa. 

Pois ent:io é melhor formarmos exercito 
olc jagunços c quebra kilo,:, tcntio :i. fren te 
t!~ tcs milhares dl! milhu·os do f)fflchn:1 lia 
luziJ<~ ::narda. naci.-•nal. 

:-.1;\s ·então, rccapitulan.lo, por mais io
-Lr-11 i ·la QlhJ st-.ja ;~ ollidaliJaJc Jo cxercit~>, 
1'·•1· mai:; prepa-rada, pol' ma.ts activa., por 
lU 4is quH so tlc votc ti -'Ua pr•o!i;;:são, dcs.!c 
•!IIC JIJ,J J iLl t•.~ " matcri;\ prima, n(io pódo 
dia ahsolut~mcnl~ cont.J•ibuit· ]1a.ra que to
ll!nmn~ nm P.XP.rcit'), 

. \ •nat•'!'ia Jll'im:t .-. n sohla•lr", i!llt nnm.;J•o 
· •Wi ·\entP. f•:\ I':\. fr.-:qur-ut:\1' :t:: linh:t<: tiO 
ti 1'•}. tE c.1.mpos •lo m:moJbra, a:-~ csc·ol:t.!J regí
lll•·lll.:w.~. i,;to é. em numero 3lto para que 
"'' i'""'"l-llll'C\'esa.t· nos serviços do gua.rniç.'i.o 
···•.nmf•UiJos a csso. milícia pela..s nossas leis. 

E', portan~ um:L •JUCStão do numfH'o, do, 
··1m lapi~ em punho. mostt•ar qnc pa.ra. tacs 
,1·ni•'OS ;;c pt•ecis:t de tantos soldados u 'JHH 
' ""'·' ' rtii• • p.llltlm, dcpoi.o; •lc c>tllt' dous, tl'cs o 
m:li-. IJ1C.P3 dt' guar·o i~.ão, )lllrs!~l it• no ffiC!lnlO 
· ·~ r,·iç->), Jlot·quH :Lc:lham haixando ao ho~
l'l'.:l.l. 

l' .. l'hoto, é alo;;vlutamento inilludi\·cl osta 
.:i: u.l·:·ão. In um numero ab.1.ixo úo r1ual não 
1• l•h:mrJS osUl' . 
. -' wrJa.•!e é e .itl , nioguem a ignora., e 
:t·ph'llc.• qw·, pnrn·n,ura, a des.:onbccosscm. 
p.nqu•! teL!m outras pre.JCcupaçüos, 011 direi 
•!li!~ os :'•lld:v.Jos do exe1-cito onã.o reduzidoa ll 
"~'r.h·lo·il·a Cúnà:, faz·~m o sct•riço do 24 

hora~. l10je, de g~arnH~au, ttu dia. St!l;(Uinto 
snb3tttn~·SC'! o officml ~ o Mt.lado conttniia , 
e ria mesm:1. ma.nri I':l. no rli:~. ~·Jnint.o, · nQ 
011 tl•o c no 0 11 tro . . · . 

Ora, pÕílc so honostamento. tlc!ceu Loruonto 
exigir ossc sorviço de ningumn. 

Eu cl'eio que mesmo no cito pa1'a a. explo
ra<:ii.o do~ c :~rcslcd não ~>o litr.ia is~o. o c;L· 
l}tivo, o o.sCt'<tVO. ::;cndo um c;~pítal, 1.olava·.cm 
;, !>ande elo ~:ula ~111 desses 111iseeo" p t•i!l.o~. 
de moclo ma.ts curúadoso do que se l !!:l;i. ze
la.ndo a. sau(lO dos nossos concidadã.o-3 quo 
onvergam a farJa tio soldado. 

Mas imt~ginemos que o patriotismo des>e:> 
nossu.s coucit.hú.ãos c.mtinüt~. ne~sc <liapa.süo, 
quo todos nó:.~ conheeomos. supportam osse 
scrviç~. cumprem csso tl c!~·ot· olomentar. 
mas Jlc 1m sendo so!c.la·Jos ? N:i.o, porquo. por 
isso mesmo quo uii.o s.~ rcvcsam, nã..> tuem 
tempo nem occJ.sião do se instruir . 

Conscguintomon te, quando sahirom do 
ser,•iço dt} po.z nn.s guat•niçoes tb~~ vrwia.s 
cidades onde 1Hl1~ o. pa.ra.dt~o do$ tlivnrs.>s b;L· 
talhõ.-~ 1lo exerci to, it•ã.o á guerra., niio cumo 
profi ;siooo.cs tcchoica.mcn to appa.rolha.tlo~ 
para a luta, mM Il<\ mesma situa.çã.o om 
quo iria o p1•imoü·o dos nossos pa.~ricios quo 
cn\'OL'gassc a. fard:t com botüe3 a.mat•cllos li 
pa ra. lll seguisse. 

Poi:~, S1·. Presidente, esta. ó a situ1cã.o 
em que runrchnm os sold:i.do;: quo seguem 
pa.m a região elo cxtt•cmo norte, quo mar· 
clmm como fot•ça, quo nós chttmaa·omos antcJ 
fmqucza (apoiados), quo vão fa.zor uma~ tle· 
monstl·açõoa de uma dGlJiot•a.vol volloidade 
que mia pulos limites do 1•idiculo, qua dá 
loga.r a. quo o:; cort·Jspon,lunt.t's dos j!>I'Oans 
sul·•~mcricano:;, j;í. oiio mo roflro aos curo
péos o aos amcri~a.no:l , cli ga.m para os porio
tlicns da Boltvla.. como nm um \IPIIcs eu li, 
quo c li:~ nã.n sr clm·i~ l't'l}.•!at' tio Holcl;uJo IJra.· 
7.ileirn CJUP. tl:tV<l com t.il·o~. pn r;\ actwtar um . 
u~· Srt . nr.r r:'rAilO-P'Cll't.a.ol,o, :úo íuoffrn· 

:,i vos . 
o Stt. RAtuV1SA. L tMA - Sold<tdos nesta si

tuação são soldàclos que tecm soldo, mas não 
são sotclados e:m qnom se pl>tlo ccm~al' n. 
dcfc-;a. das gra.nd<n ca.us~H comrnctttdas á 
rrua1·d a. do cxct•cito. E nií.o ~~ ;~ssim 1]110 olle~ 
~c !guem }Ia ra. essas iolwspitlls pl;~;.r:u; ~ I~' ns-
si.m , ninguem ptícle contc.-:tar. · 

U~IA. VtÍ Z- Não ba. duv ida. 

o SR. DAn.nosA LIMA - Portllte quando a. 
occasiiio aperta c so impüJ, cí quo 110 ma.nd:~ 
preencher os claeos dos l>a.lttlhücs. rC\dnzHlos 
a 50, GO, ou pouco mais praças. Manda.·&' 
p :·ccncher ossos cla.ros de modo a o~ovar o 
cffcctivo de catla um a. 4.25 praç_a.s. Pots bem, 
essas 30'l· o muitas praça~ so.o homens do 
poYo, npa.niFHIOl'l no momcnt•), tlll!l, nr.m por 
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tlX.·wõ.o 11o fm·~,::~.s rlfl terra, inclni nm;-t r/i.~po· 
~liQiio, r1 ue ti \'13 a Jblicirl:ul1~ tln Vt11' aco!t'i ta. 
pelos meus co~logas rir: Commissào o ~ppro
vad:~ pula. Ca.Jua.J'<l., disjJu:;j.-ão l'cter·eute ~t 
questã.o do t.iro. 

Es;m (lisposiç:io, pela uuv:L oricnta~:io l'egi · 
mental, posterior(~ c1puc:L em .(!IHl a. 1·cdigi. 
tondo a constituir um n.digo .c!n !oi pOl'lll:t· 
nonto, para :lcgnit• M tr•:Lmitcs dc~sas leis. 

Primr>iro. tornoi a licr;-.ãiJ. na ~uerra, pro. 
va'l:l Mil unn campanln m·:•moravel. em um 
rJuelo IJorok .J, ;;i;!an\e~co; qual foi o tJ\t· 
vall•J no sult.h .lfric.1. •·ni.r•c as .Ju:t.S mall•J · 
~ratla~ f{eJHllJiicas 1lo Or~m~c c Tcanswall, 
por• uma paptn. o :t po1IN'<J».1. In~l:ttm·t•a. pr!b 
Ollt'l':t. 

Soi mesmo que ha. OHHJ!Hias no :~entido do 
!Jest:\cat• da propostn. do !iovorrw :t dísposi· 
ção a que mo J'c~nt·o, Jl:tl'"· c:on ... tituir emu Psse 
a!•tlgo um pr·~i(!••to de In i m•,Ji n;u•i:t. 

A OaJJJa,r•a uãn dBSe()nhm~~ a. im]l~ll'tancia 
da im:trnCÇ!i.LO dn ~ir·o ; a Camara l.ambom 
cstrt convenci1lrt de~ IJIII' não SCI'<t com um 
exercito do :2S.ülll11wmcJI'l ( supposto que o 
Poder Lc~isln.tivo no.Hrtwil'~L d:u· nJJ·ba P<U'<l. 
esse e/fectivo ) que consAgu irem o.~ em al
guma. g-ravo cmm·gencin, l'azct• a dcteS<I rleste 
va.;,ltissi mo terrii.orio na··ional. E. tanto o lia 
o reconhece, quo todos os :tnnos autol'iz;~ o 
Governo a clovar o cffoctivo, não só ao do
bro, mas a. mais: « a.o dobr·o ou mn.is >), som 
limito. 

A astupenrla resislcncia. que o~ baer.~ ofTo
rocoJ•am rop'lu;;;n•a M3eneialmonte subl'e o 
coniJOcimentrJ rl:1s regras do tiro, sol.lrca pra· 
tic<tllo tir·o. não ha ,·omlu um so ri esse.~ rlignos 
republicaoo:>, mesmo os mnnorr;;. mf'smn os 
:;implcs a.lrunuo~ Jc Iycnus flUO não os li
ve.;:mm om cnmliçiias do capa.cida•le tccbnica. 
n t!e cnmpctencia. l•Nilssional müito supc
rior•cs á mé(]h 11o~ profi~~iuuaes. do.'l Ofls.o;os 

A Camn.ra. po1·ém. ost:t lambem certa. -
como ou u estou-de que nós não possuimos 
racur~os oconomico~, financcil'o~. p:Ll'<l 
custaa.r um exol'Cito do 100 ou200.1YIO p1•aça~. 
O caminho que sonos ao tolha. para tornar· 
eficaz a defe.~a nacional, est;L em congro~ar 
em to r· no deste nuclco. devida.mcn to· ot·~a
nizado c appn.l•clhatlo, como n,eabci do Jom
bl'tt.l' quo dovo ser, a. Naoão. tudü r1mwto 
olla tem do válido o vil•il. m<rs, devídnmente 
instrultlo com esse gt•áo do eLlucaçã.o. pl'utls
sional que está ao alc·~noc de qualquoJ• Jos 
nossos p<Ltl'icio'l o que 1! om Hlllitos p·~izcs 
oquipamdu <L um vmtlu.rld ru ,·pol·t.(ilpoi(!rlos.) 

Foi 80U o im pet•io dest;t p•·coccu pa<;-iio <[lll} 

t•edigi este al'l.igo de lei, o f]n:tl liJi a,ppro
vMfo pelo Po.lur l.e~isln.t.ivo C! c!onvet'l.ido 
0111 ]Oi, 

lllfclizmonte, p ;J•ém. nfio se tem dado a. 
csto genct·o de cxm•cicio o tlescnvolvimento 
que fora de rlesejaJ'. 

Em rolaçã.o aos soldrulos, :í:-~ praças, o 
mot\yo j;i. a.ealmi d!~ Hxpr.ruler. 

E', niio direi impm;si ,-oi, mas ra.l'is~ima. ~t 
Qccu.;üão. r.m quo r.sse1 Holdadus pucleria.m 
frequent.nt· as linhas tio tiro, da•h a sitnaçJio 
em· tllHl ilC encontram. 

Ma..~, o;> :nossos compí~tricios, os ch·is, os 
qne const.it.I,C.Ill a !!H:trrl:l llflcional, os quo 
1im'lm par:tc. ·fios corpo;.: de polir.ia, r.mfim, 
todos aqnell~s que se sentirmn ~~)m o patt·in-
1.ismn ne:~m;,~ario pa.l'a., om occa.-si;ío np;;or-
1.ttna, n.cmlii• em dores:~. da Pat.r•ia,, esses. por 
mais qnn qrwí••n.m , clifTif'ilmcntfl so J•odcJ•ão 
nntr•ega.l' n. to.es cxcPcicios . 

Entretanto, :L Jicc;;-,o de todos os pow.~ (·i
vilizarlos ~~ a mt\b: 1'\loq ucnt.e possiY~!I. 

J;ul!larlo3. · 
Esf.P.acon h·ci me o to nwmo1·., n~l demons Lron, 

de um modo ine4l!livocu. o \":t.IOl' extraor
t!inal·io dessa. instt•uc(l{io, o vem m:ds om au
xilio daquclles que, com muita razão, so o~
fOl\·;un por concilial' a necessidade da e:ds
toneia do um ex:m·cito com a situação fiua.n
ccir·;~ em quo se ~ocontra. o nosso paiz. 

Do um lado, um nuclco dovi(lamante ap· 
pa.rclha.do, vigo1·osamente allp:u•elhado. in
telligontmnente instruido, e, tie outro lado, 
a massa acLiva. Je todos os nossos concida'lãrur, 
ca.pn.wi; do se incorpot•,,rom a essa milícia., 
no momento em que o solo du. Patria. bAj~ de 
ser ~cfendido contr.a um aggre~g5,MÍ}~s 
teml\·el que ellc SEIJa.. E os <m~. os 
mai3 tomivci<~, são muito .~d~.~~·~nxer
ga.Jos nos longinquoa ltO~Díes.,dlinii.o nos 
mais proximos d:t nossa ,l!istotia,-· .. dada. a. 
<Ltmosphol'íL intornacju_nal ~o~~Uládo mundo 
civilizado, no momento prosunte. 

O impori:llismo não é·.desgra.ça.damentc 
Dellhlllll tr,•p:J uecla.nmtol'iu a que urauul'CS 
sem ont,J·os recur·sos h:•jam .te rccol'l"et' como 
um J•hmttasm:L a n.ccnal', a fazer p1.s.-:oia1• 
dc:LHtc 1los 11lhos tio nmn. ~Ls:w.mbléa .• O i mp4~
rialismo é umn. rc•.alidadc, c o d ircito afl'i
ca.no cst<~ nos :-;eudo lembrado de um modo 
bastil.ntomentc pungente pa.ra. •tne o nossv 
11om senso, a no.~sa providencia. o o nosso 
pat1•iotismo se resolvam a. a.c01·tlar do uma 
vez por todas. 

N;"IQ ;;cr;í c'O!h'C!Ül'an!lo no norte do pa.iz a 
qna.si tot:lliclarlo da n0."-'><1. Cil<!Uadra; n~o scr:l 
fazendo marcha\' p<Ll'a o~ thea.tros prova.vci:: 
d:u! operar:ücs de ;.!HCl'l'il ba.talhues conw 
aquclles que eshmo; vondo em b:n-ea.t', tJessi
mamento inst.rni1los, mal v~stidos e dosgl'a.
çadamente alimcnt-Ldog; nã.o sor;i. nostas con
d Í\·iíc::; t t•istis.~imas quo poderomos l'tlíL'l' fa.r1~ 
:\s aggres~Õ(IS inconte:>b.velmmltn immi
nontes sobre este vasto collosso quo mais se 
mr• vao :J.lignrando nm f01·mitlaval ca.ix~low 
que tiV<'s;;e dado ;i. cost:J. no~te lado do Atlan
t.íco a. clospm·hr a l'llhiç.1. rio tfldos O;l armn.· 
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endossa1•em :1 farda. G lnvarom ao homi.Jro 
uma ca.ru.bino. bem complica<la , difficil. como 
é a Muuscr, fica.m SCir.do soldaú•;s, Enti·~m 
cmfórmn., ma.rcam paRdo, ca.miolmm lmm vu 
m al, -roccb()m a, muohilla, Ofjllipanwnt••l! o 
mais que s~ja nec!3ssa.rio, mas J'igorosamun ~r. 
não são soldados. 

Ri se dissesso quo vinlt;tm p:~ra a ;; nossa~ 
fileiras todiJS a.quellos j<•gunço:> e sco lhidos, os 
melhore:> atiradol'es que nnu·c elles ha.vi<L, 
omflm, dir·se-hia que tinhamos atil•a.t!Ol'e!'l, 
qno ai nela não N'am ;;ol<lados, pois faltn. va.m 
a condição do cohesiio, rtno a. ,Ji>;ciplin:t rl:i. c 
quo institun a.s grande~ unid:.ules 1lc eom
bá.~o coltcsas, capazes do a.!d I' em ma.:<s:l, 
porque não ó assi m, em migalhas, pulvnriza
da3 as unida.doil humanas que se , -ac fazc1' <L 
gueri-a rogulm•. 
· Port.an,o, nós chega.ruo;: conscicntomcnte, 
do li borada mente a es t'' ~i t ua.ção. .Já ti Yemo,; 
necessidade flo fazer uma tlelll•)IJ:>tr<,çà•J tle 
força. ·Foi uma. vct·gonha! 

Do ponto de vi~ta. n11.va.l, foi um tr rno de 
navios quo andou se a.rt•aa~ando daqui, 
ao nortn, arrib<J.ntlo aqui, a li i n ma i:> 
adiante, porquo n.s e:tldeira' não funccio
navam, faltava o· !Jurr·inho, pot·que as tn.es 
unid!tdes do comlmtc não estavam om con
dições do agirem cfficiLZrllCmt•t, 

Agora mesmo, temos até noticia do que o 
couraçado filonmw cstél. cnLrovado. não ooi 
porquo, talvez por causa. do clima do Not·&c, 
o que é certo é (j uo cst;t em q u ieta.ção com-
· pleta.: não pode mon~r-se, dando isso, :>e· 
gundo se diz, loga.r ató rt. pe~idos fie cxono· 
:J.~acão de officia.es tiio hrio.;o.~ quanto tliguos. 

Do ponto de vista uas (OI'Çl\S de terra. são 
batalhões que seguem para no fim tlu alg1J111 
tomt.o si entt•am om C.Jgo, j :i se sabe é r~om 
essa instrucção n. tfllO mo referi, o, si nao 
voltam nas condiçõus que nós ~abemos ou si 

·volta.m,é porque ha. um numero nau pequeno 
·que, si em voz tlope.>o que !le lhes põe ao3 pés 
puzessem um lluctua.dor. 1icil.ri<Lm corno boi as 
assJgoa.lando est;~ t1•iste jo1·nada d'a.qtli <~t·:· au 
Norte impellidos ::;obl'O a borda. ctHw• hcri· 
bericos. 

-Mas is~o então tem alguma cuus;L quo 
vet• com a nossa posição~ Tem: os eulpadu,: 
somos nós. 

Os aulpados somos nó~ ; é o Congresso Na· 
cional ; :L eJie ~ t] U•~ cabe rln.r a. verba in•lis
pensavel para custeio dc:~se sordço, ou cn1..~o 
autorizar algum novo Foijó a. b:~h:;u· um tlo
croto, cujo art. 1°. st'ja: - fica. dissul~ido o 
oxtn•cito ; art. 2°, fica dissolYida. a. armada. 

E' mais bara.to,ma.is sincero o ma.is t•apido. 
Ent.ão, pr1mciro- popula\·ão analphaueta., 

soldados ana.lphabctos, não podtllldo frcqut·n· 
ta.r a escola regimental. Segun,Jo - cx~esso 

. de sel'viçC>, por miogoa. de :sold.ttlos, par-
<tu~nto, soldado prompto 6 o que nií.o e:>t.á. Oú 

hn~pital. o é o que não e.sl;i preso ; é o que 
est:i. promptú. comu a pala na o diz, para o 
so•·viço d~ ca•la d1a.. 

Pois bem, este é um Se t'd~v miogoado, 
o cada n:-z; mai:; mingoa•lo, po•·•lUtl vae --e 
complkando <L situa.ç5.o do mai,; c mais. dia. 
po1· di<~ o nunwt·o de doc•ntes vae ctmccndo, 

E. UOHL cousa ola.rmanlil let• a estatisti.;a. 
do no~s~-~ lwspitac;; ! Pa.~o quo é um exer
ci to de d.Jenk~ ! Parcel! que o exerci tu in
tciJ'O passa pelos lw~pitaP.s! Tal é o numero 
do :•ra.ças que baixa. . 

.l;i. tomo;.; um hospit<\1, um sa.n:lf.orio para 
tubm·cttlosos; pedc·SI' outro p;u-a. borihel'icos; 
umlhn, sr!nhort~~. ~a.sta-~e de 4 a ti.Ot!fJ con
tos para um ho.:;pit.al Cormitla.\·cl ! Xatural
mentc, não tí pol·qu;~ não h:tja. doaotc:~. 

Prt.W lS são ta.mbem soldat.lr,s quo não podem 
estar pl'omptos para o ser\·iço : o deant() d1! 

f~~olt.a.s, a punição é incvit:l.vcl, pois que~ 
arma do cada. exercit(l é <L tlisciplina. ; esta. 
nii.o se far. com <L impunidade. 

Suhhdos rec1·utados nas condiçõo;; em tJOO 
cu acaooi tlc re.:ordal' ..;ão na.turalmonto in
clinados, pelo menos a infJ'Mçõcs di:;eipl!
nai'es, a e~::as r:~ltas que u:; .:ommaoJante:! 
de corpos 11 ito potlem ab:!o l ut:~.ruont(l dis
pensu. 

Pois bem, são ol>l'igado.-> a di:!JIODS.l!' essas 
faltas, a. não punir, para não reduzit• o nu
mero de prar:as que bujam de f:~r o ser
viço. 
Terccir:~ conscquencia.- indisciplina-

mas indi~ciplina a limcnl:td:.t · e~:•~cta.mentt.• 
por e.st;t t·eJ.uc~'ão cxa.gorada do ctfectivo d" 
exorcito . 

Pal'ccc <i pl·lmcir;t· vista. cntrc\.antfJ , quo a 
re.Jucção tio ctfccth·o do m:er~itu não trati a 
nenhuma. Jest :1s conscquenclas. 

Já estamos f"Cndo um ~erto numero dl' 
rc~ulta.dos dcplorabili-;iimos, q~te redundam 
n;~ confirmaç-ão da. Pl'vPJSÍf;ão com que iui· 
ciei o meu discUI'SC>-nós uão temos exerci
to. Por uutl-a, nó,; nl'i·• podemo~ wr ncsb~ 
cvtldio:-õo~ exerci t". 

O ::il!. Izmr.ü LoTt::-Princip:t.lmoni.c,com 
a organiza~.'it:. que temos. 

O St:. R\ItDOSA Lm.\ -'E$tl é outr.1 
parte. 

Bem, C'sta. outr-.1. parte é tle responsabilt
dade das no~s autoridades. c. porque oãi 
dizcrmost do Cong'l'c$,;o Naciona.l, qu~ ~em 
obrigação de olhar mais dP pPrto para e!L~ 
!aJo d11 prohlem;1. 

Do modo quo corn a rúdu-·ç3o d•J utfeetim J.> 
exercito fei1a p .1r e~ta maneil'3 se chPg:t ~ 
p,;te rcsultl•Jo:-falr.:~ de iu,trucçã, elc·mt":.;
hr, so}J;~os a.oalphabeto~; f:tlu de instr.:
cçà.tJ teci.Jnica. s.,tda.Jos qu~ nã.u são ,:_,Jda.do-<: 
falta de disciplin••, soldados que nio ~v 
o:oterl'iio ; falta de saude, soldados quo Dill 
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siio validos. solda.dus que não ~ãu c"paz.m; llo O unicu Ot'(,!ameutu em que este elemento 
agi1· com a nocessaria. unm•gia, som a. qmtl vem p«Jz:.u• sobre o total ti:\ dospcza, sem, 
não ha abst,lutamentc t·o.mltado util, proficuv entt•etanto, nos tt•a.zor nenhuma condição do 
a colher. a.ugmcnto no funcc ionamonto •lo exercito, .é 

As:;im, pois, Sr•. Presitlentt~, OH b:ttm•·JUO· o da. Gl!_Ol'l'c'l.; ou, arH03, os t~nico~ em que isto 
hei. tvda a ,.e1. qno se mo offol'ecer oppor~n· su dá, sao os ot·çamcn íos mtlita.re.i. 
nídatlo nesto seutido, pedirei, ~vlidtat•oi do No Orçamento d;L Guorm ~~ quo YOmos-
Poclcr L.egi.~la~ivo a olc,·;•ção do ctrectiYo do Clas.~cs ill{!ctivas, ;!. OOO:Oov;;;oon. 
cx•·t·ritiJ ao algari..;mo exigido pol:\ snn. or;.!a- Não me parcco que os 2.001l:Oil0$ que 1la· 
nizat;>ão {apoiud"); l':>fvrç:n·-me·lH~i por dcix<H' mos pa.t':t pagar :í:; elasscs inactiva~. a.os ro
l •. •m d:l-!'O que " rcsp•msa l.Jilit.l:tde, :i. tt·e- fm'!l~a.do.~. Cl)fi tri ~!llt\IU (lO fúrma. :tlguma. para 
mcnola rcsp·ms:tbilhlatlo da rt•cusa. a l:'~ta facilitar os sorv1ços norma.os do oxet•citn; 0 
no~~:' .)•Jlicita~ão, qur. 5C in~pir<t no ma.is oo- quo se Jaz nos uutros Ol'çamontos é attl'ibttir 
trauhaJo sentimento do bnlll publico, que esta rubrü~a. ao :'llinistot•io da Fazenda: s:i.o os 
1!~ -~a resptlllS1bili·la,fc cahc subt·e o Cungt•esso azw.wmtwlos, siLo os j11bil(((lo~; dovia,m tam
:'\ariun:ll ~ \'CI'Oi, larci com q uc :;c vei<t si !lt'm sot• os reformarias. 
calw •m nao sobt·c o Gov<wno tia Rcpulllic:t: ;\las não; pltr:L o Miui!ltcrio d<t Guorr:~ 
p,.rt]li•) eu r.spm·o quP ,.li o vtmha d ízc1', pl'o- trazmn-se os ~.000:000$, o aecresconta.-se que 
'l'vC :do cru r" inm•im~nto qne ;qn•esonta :oi <<oi!~ tem 40 000:000$, o tlliO ú nma. verba. 
upput•:nnamcn~o. t:mLa,; nnc~ quantas furem muito gmnde», 
nc~c.;-;:u·ias pat·a tlmuoustra1• a sincm•iúauo Om, ah:ttam.so os2.0f)O: OOO.~. e já como~t· 
c-.•m qui.! mo !>ato, PU o imluziroi :L dt• dizot• remo:> :.1. reduzir, honosta.mcnLe, o oa·çamcnto 
~i I''' 'eis 1 ou oão d,_.~so on<.~.~~i\'O ; si ó pos~' - tis neces.~idadus roa.cs do ca.lltL anno par<L o 
rd ter exercito com o cifet~ t.i w reduzido ~ cxm·clto a-ctivo. 
•1uinzo mil Lwruens e si acn.ltlita. na dlíc:tch llu. mais. 
da 'i tat•,; d0mon"L ·a1,·ões de ftH'Ça.s nai urJS~as lJfl certo tompo a e:>tu. pat•tc, tecm llgu-
t"l'· ·nt ·ir:.ts. quando a tliphnmci:t lH·azileira rado no Orçu.monto da. Gnet•t•u. vuias ruh1•ic:as 
cntcnllct• quo e>s<~s d•~mon.'lt·:açõcs sâ•l ele- que mttiLO molhot•mento osttu·iam oo Ül'Qa· 
llll!n tos indispen:,avei>~ :i ~oluç·:lo dos nos,;os lllcot:J 1i~ \'iaçii.v c da InJu-;LJ•ia. : são a.s 
pt'tJ blemas in tcrnac ionac,;. f[ ue cn tendem com a con!itt•uc~!ão de ostra.tla.<~ 

ll l I lle 1\•t'l'o c do telcgorapllt)s. o meu co •ga rcctH't ou-me w. pouco cr ue ~ 
o pn•bloma. ta.mbom 1·cp•m a sob!'e a qun:;t'to Nós não poilm·ücno:i estar a.~ora artui a en-
da I'IY.JI'6;uliz:Lçã(l Llo exerci LO ; eu, }>orém, t.t•at• em tlissorta.ções sobrn cs~r.ldli.S t.lo forro 
er:r ntlo que. mesmo C•Jm a or~aniz<wão esr.r;Ltegirlt.S ort n:"to estra.tl'gira~. 1iobt•o linhas 
:Lcttu!. ei~l po~$i vol. era pJ t'C.!it.:tmt~ntc p tiS· tcle;.{raphicas t1ue sil'vam :\ fins ostratogico.5 
si rei. mantitfo 0 om~tivo que a loi de f·wt~as ou não. Nós nà.> ~a.bemos ondo, a.m<tnhã., po-

1 durá sot• a. IYUOI't'a. ,· nu 13t•:.Lz il, clla. pó le ser po. 11. t '·r-su um c!xercioo, in(!ontcsta.vclmontn e 
lliUrto mais prvximu do que 1tcvo ser do que em r.od:~ a. p :u·Le-não nos illuJa.mos a. Hste 
;.,·cl!mulat.lo:' os t.!uus grande.~ 1toti'ito.s- lhlt;L rnsp:Jito; o CI'Oio quo temos <tt6 cle.mont'Ji no 
J.o rn;Lter1a. prima e falt•l tltJ Ot'ganizaç;io. mouwnw a.ctu;\L pclra. ,·el'.flciuo que e lht pódo 

v i r lle toli<\ a pa.rto. 
:\li:i.:. o probloma. ,!ovo come<'a.t'-ú alguma. A consideração de qun se tra.kt. elo cs~1·adas 

f'OlS:L :~t~: di) 1.~ Palissc- pelo princi pi•> : dn rm·ro cstt•atogicas ou linhas tolcgra.phicas 
prtml!ll'••. a IIEl.tCI'la prima. tlepoi:> tmt:"H> a. C•Jlll fins cstratogic.os n;lo me parece absolu· 
' ''t;·u,·tum 'l11C so lhe tlQ\'O tlat• • t;~moute 11uo del'ima. a questão: cntonclu quo 

c.,mo ~" lw. •le atTci.;v:lr, tiLl morlela.1· urna. o quc.Lz respeito a cunstt·ucção, a vlacão, 
nnt•~ria !•rima qllu ::e não fot·ncce. que se duvo cort•ur pelo m iniswrio t•cspectivo. 
u··~ n:•o d:i ? Retluz:Lmos as noS$:lS dotações exclusiva· 

P.-~· outro la. lo, !'t·. Pro,;it.lonto. o Üt'(.':J.· mun to :is oxigcncias existenciaas c fanda· 
ment-:J ·la ~~uclTa, Jo que tanto ro falia, ment:tes tio exercito como um organismo nor
<'vmo uma incl't'pa~u. um•• acou;;.:tç:io aos mal. rogulM•- :is condições d:t. ~tlímontação, 
n-.. <<,s a.imioistr;Ld.Jre$. Pl'CCI$<L st•r a.naly- da iostrucçà.•l, da muhilização. 
nl·• n•J' -eu,; lli\·cr.=o,; clemcn~os. .Em compcnsacJ,o. Sr. Prc~idcnto, ha. verltas 

.-\~im. o<Js wmo; nç.;te Ol\'ameoto a im- •111e devmu estar U.ot ~Ldas com muito maiot• 
!' .. r:a.ueia •l•: eeret tle :!.•JIJ.·:t;OO$ atH·ilmitla abuadarrcia, c quo, c rtL'tltltnto, figuram de 
:1 i ''·=~unl'nt-.> d;~CJ cL-ts;;o"'S in:l·~tiva.s. mo•lo vct-dadoiramcnt~ l'iúiculo no no.silo 

n:a. nu:> vn~ros mini~t!•r; .. ~ niio AA li;i. i:.:U\. ur(;amcnto. 
íl~ ul'Se'm!_.ar _r:ttJ·I~s. os ju1w . .-•• ,s lentr.,;. 'llW l{~fit•o.mc áquellas que ontondom com a. 
~ :lp ·S.·:Jt:!tu ou s~ j r1bi l:uu. c :lo li:!Ul'.\Ut l'm; in:;tt•ucc:ã.•l tochnica, com a io~trurcào do tiro. 
•~rb.~ que clcTt• v elfc.::tí\·v d•J 01'1,"'-'lll•:nto dv ~ IJ~s.Je o di:~ em que th·o a honra de fa.zer 
lnt.e~l·)r e Jwtiça; •âv .ti;;urar nu Ot'\amentu 1 pat·te da l 'ommissão de 1\Iarlnha. o Guerra., 
lla 1-.v~nJ:a. relatando pola. primeü•a voz o projocto. de 
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fixação de forças da terra, inclui uma dispo- Primeiro, temos a lícção, na guerra, pro~ 
sição, que tive a felicidade de ver acceita varia em uma campanha memoravel, om,um 
pelos meuseo!legas de Commissão e appro- duelo heroiêo, gigantesco; qual foi o tr,L
vada pela Camara, disposição referente á vado 'no sul da Afl'ica entre as cluas mallo
questão do tiro. · gradas_ Republicas do Orange o Tcanswall, 

Essa disposição, pela nova orientaç;'í,o regi- pot• unia parto, o a podcrusa Inglaterra paltL 
mental, posterior â época em que a l'edigi, outt·a. · 
tende a constituir um al'tigo de lei perma- A astupenda resistencia que o.'! boe1·s olfe
llente, para seguir os tramites dessas leis. receram repousava es3encialmente sobi•e o 

Sei mesmo que ha emendas no sentido do conhecimento das regras do tiro, sobro a pra
destaca,r da proposta do Governo a disposi· tica do tiro, não havendo um só desses dignos 
çãb a que me refit·o, pat•a, constituir com esse republicanos, mesmo os menor~es, mesmo os 
artigo um projecto de lei ordinaria. simples alumnos de .lyceus que não esl;j. 

A Camara nrío desconhece a importancia vessem em condições de capacidade technica 
'da instrucção de t.iro ; a Cam:ua tambem e de competencia profissional muito sapo
está conv(:)ncida. de que não set'á com um riores âmédüi. dos profissionaes, dos nossos 
exercito de 28.000 homens ( supposto quo o soldados. · 
Poder Legislativo nos quoiea dar verba para Esteacontecimentoniomor.wel domonstl'ou, 
Bsse effectivo ) que com•eguiremos. em ai- de um modo inequívoco, o valor extraor
guma gravo omergencia fazer a defesa deste dinario dessa instrucção, e vem mais en:l. au
vastissimo territorió ua~ional. E. tcmto ella xilio daquelles que, com muita razão, se e3-
o reconhece, que todos os anuas autoriza o forçam por conciliar a necessidade da. éxis
Governo a elevar o effectivo, não só ao do- tencia de um exercito com a situação ilnan. 
bro. mas a mais: «ao dobro ou mais», sem ceira em que se encontra o nosso paiz. 
limite. De um lado, um nucleo devidamente ap· 

A Camara, porém, está tambem certa - parelhado, vigorosamente apparelhado, in
como eu o estou-de que nós não .possuímos telligentemente instruido, e, de outro lado, 
·recursos economicos, financeiros, p:tra a massaactiva de todos os nossos concidadãos, 
custear·um exercito de IOO ou200.000 praças. capazes do se incorpor..Lrem a essa milicia, 
O caminho que sonos antolha, para tornar no momento em que 0 solo da Patl'ia haja. de 
efficaz a defe3a nacional, esti em congregar ser defendido contra um aggl'essor por mn,is 
em torno deste nucleo, devidamente orga- temível que elle seja. E. 0~ aggrossores, os 

·nizado e apparelhado, como acn,bei de !em- mais temíveis, sio muito de serem í'nxer
brar que deve ser, a, Nação, tudo quanto gados nos longínquos horizontes •. sinão nos 
ella tom do válido e viril, mas, devido mente mais proximos da nossa historia, qada a 

·instruido com esse grão de odticação IJl'ofts- n,tmosphera internacüonal do chamado mun!lo 
sional que está ao alc·mce de qualquer dos civilizado, no momento presente. 

·nossos patricios e que é em muitos p:tizes O imperialismo não é desgraçadamente 
equiparado a urn verda.deiro sport.(Apoíados.) nenhum trop:J declamatorio a que oradores 

Foi sob o imporia destn, preoccupação que 
redigi este artigo de lel, 0 qual fúi appro- som outros recuesos haj<tm <lo recorrer como 

d 1 , um phantasma a acenar, a fazer p::~sseht• 
'va o pe o PoJ.or Legishti vo e convertido deante dos .olhos de umtt ttssembléa. O impa
em lei. rialismo é uma realidade, e o direito afl'i· 

Infelizmente, P·1rém, ni1o se tem dado a ·cano está nos sendo lembrado de um modo 
·este genero de exercicio o desenvolvimento . bastantemente pun~.rente parn, que 0 noss9 que fora de desejar. · ~ · 

1 bom senso, a no;;sa. providencia o o nosso 
Em relação aos soldac os, ás praças, 0 patriotismo se resolvam a acordar de urna 

motivo já acabei de e:-rpQJJder. 
E', não direi im possi v e!, mas r~tl'issima a vez por todas· 

occasião em que essaa soldados poderiam Não será concentrando no norte do paiz a 
frequentar as linhas de tiro, dada a situação quasi totalidade. da nossa esquadra; não será 
em que se enMntram. fazendo marchar pat•a. os theatros provaveis 

Mas, os· nossos comp:ttricios, os civis, os das operaçõss de guerra batalhões como 
que eonstituem q, guard:J. nacional, os que aquelles que estamoJ vendo embarcar, pessi
l'azem parte dos coepos de polícia, emfim, mamente instruidos, 1nal vos Lidos e desgra" 
todos aquelles que se sentirem com o patrio- çadamente aliment:tdos; não ser{L nestas con
tismo necess::trio para, om occasião oppor- dições tristíssimas que poderemos fazJr face 
tuna, acudir em defesa da Patria, esses, por ás aggressões incontestavclmonto immi
mais que queiram, difTlcilmente so poderão nentes sobre este vasto collosso que mais se 

· nntregar a taes exercícios. me v ao afigurando um fol'midavctl caixaloto 
EntrHtanto, a licçào de todos os povos ci- quo tivesse dado á costa no8te lado do Atlan-

vilizarlos é a mais eloquente possível. . tico a desportat• tt cobiça de todos os armtt· 
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dai'03 que cntend:am dovcr negociar com tãv 
opulenta. pr,.7.a. _ 

Eu me proponho, Sr. Prcsi1lnntn. domo-
1·~nda·Jttc o:\ tt•ihnna. ,~orno cst•Jll f;~zondo, 
cspt·iminclo-nlu p_:la fót'nJ:L pot· rpiC a Ca
mar.~ 0'1\·c; cume pt'oJmnlw, om·Jinra~o tivm• 
a honr:t. ole mcet·cet· o IU<~n·la.1.o que me r-Ji con· 
fiado p~los meus conddatlã;s, gmu'<la.las as 
pa•oporf;'Õ0-'1, rlizer aqui todo" 03 dia-; alguma. 
,•uusa. do analogJ a.o qne no Senado t'Offilnv 
diz.i:l o volho C:L!."í.o, o cJn.ior, t'.>.feríndo-se 
a Ca.l'thago: p:mso que nós nã:o temo.~ qnc!
t;"io nenhuma. mlis nl'g mte, que nó~ niio tc
lrlOS a!_;sumpto nculmm m~i>J melindroso quo 
imponha. ta.nt,) peso á,.; nos~a.s m~ iita.çõos o ;i 
~aiJedoria ele nos~as rll'libm•açõos, eomo ;t l'C· 
Ol'g:LOÍZ<V')iO .J:L dcfc•il:L na.cion10l. (.lftdtn b11o1,) 

E:>tou absolutamnnto convencidn rle quú 
nãL) h a. S<~erificio de :;a w1c a qtte me rl wa. 
pompar. :1. qne nenhum pa.tt•iota. so doYa. 
['O!T,U' para. dizer, :l(lliÍ C fóra. daqui, quo 
c>l-~3. 1!, no momcmto acttzal, a. no,;sa. m[J.gna. 
•!Ht'StiO. 

J1 tenho em tt•es ou rJuatt\) logislatm·:-.~ 
4lemonstrado ele mor lo ine.pli \'Oco quH não 
hahit:un no mc11 c)reb~o osto.s pcrtuohis.,ima.s 
prror. ~ u paçõos mili t.al'ista.s. 

Dentm ng militam,;; c.m1 as.o;nnto n~st:l r:asa. 
talvez não haja um menos militar do quo 
ou. a. começa.!' pelo. falta. do pl'Opl•io physique 
dtt mdtiCI'. 

Permitta.-mu a. Cn.ma.ra que eu recorde 
aqui o que ella está Yenilo tOLlos os dia.s: 
de~·Je que tenho a. hom·:1. de collabot•ar nos 
ti': ~..t.tho!! do Vongresso Nacional, as minhas 
}Jl'eoccupa.çucs não tccm sido esto ou a.quelle 
assumpto milit.a.r, mas n.ssumptos muito di
ym·sos, quo não se podem entender com 
Jli'Ooccnpa.çc·ies militJ.ristas. 

M:IS, a contempla.ç."iG tlo rJHB so r>a.s~a na. 
no~3a c:>..'!pluJJ'a. do rolaçi"íos inte!'nacíon:ws, o 
nstnolo rias ~oln~·ões inspi1•rulag na. força. a :]no 
]l!"etemlmn so incorporar ao rlimito rias 
;!•mtes (uiuilo bem), cumo si fa3S~m pos-&tl-
1<~ los dignos de respeito 41os povos cultos, a~ 
novas doutrina$ (tue viram segundo a vihli
datic de cada povo, os tormos da. nova juris
pru.toncia. quo f<tlla. pela bocc.\ dos canhões; 
torloti! c.~tcs factos ipequivocos estilo ahi a re
CI<Lma.r, •·ovcs tidos com o> o~criptos do um 
clil'r.ito nJric..'1no, do nm dit•eHo pn.!'<.t. a. Ghin..t, 
ri e um di1•nit.o pa.ra. Vcnmmola., de um dil·ei to 
pa.ra o Egypt>, de um dit•eito pat•a. a. Buli via., 
•le um direito dilfdt'uote pa.t•a. a. Ingla.t(}rl'a. o 
rle um muito divel'ilO par.\ o.s Estados Unidos 
o\ de um direito ainil:l mais diverso par~\ as 
Philippinas; toda. mta vat•iedarle dn diPoitos a 
fJUP. ~o chega. n.tmvê.~ 1los ca,nhõcs; tutlo isto 
nos 1mpüo, não nos aconselha. sómcnt~. o 
dr.~·cr do acot•dn.I' as cnot•gias nacioD<LOs, 
avJgot'a.ntlo-as n:t me,lida d:ts nos~a..<! uttri
buições. 

Vot. li 

• Fall:LUdo na.quella lin:,tuagom quo nu..'! na
ownah~n.de~ menos foliZ~'A uü quo nós f1\lln.m 
o~ p~tr~ata..<;, porqno r.~f.'l.~ sú sn aporcobrm_m 
•lcp:ns do gmrdes Jl ~'o\·ar;üc·s. d:~ rco rgll.ni
zar:af) do II03SJ cxcr't' l LIJ, rpHll'u o\'ilat• '] llll Ao) 
haji.t du o fJ.:or como o re~ ;L Ft'iUI\~a <Lpú:-: a 
mutilação da. gloriosa. pa.tt'Ü\ 110 G:J.mbctta. 

Fil.lla·st~ ri<J. O!tssa rcot·g-anit.açào economü~a.. 
da nu~sa. ro >rga.n i:mçiíl) ban,·:u·i;~ , tl:'l. si twtçào 
do nosso c•>mmet·cio, 1h1 no~~•t logislaçill 
civil, do nosso onsino a.c :,do~m[,•,, l toinw~i
ta.l'io, :wcunda1·io c pl'imariu; não an1L. ~~b:)o
lut:Lmonte :tlheio n. nenh uma dc..:~as t:O!!'ita· 
çues, ma.; não n.cl'cdito CllW nnnhulll:~ tl;~lla.<: 
valha cotB:\ a\guma no dia nm quo !'orem 
lll!ll'OS tlwm:u-J p~U:l. diSSIH' t,~ÇÕCS das l'OVi:lt.:l~ 
publicadas ne~trL ontr:t fníto1· in. ti<L~ potr.·n~ias 
do mundo c i viliz:Ldo, ;oca~n nm rlia nsta.bdo• 
ciJa~ uestn. costtL do AUancicu. ,\n t0:'l qn,1 a,; 
pudosscmos rcsol ve!' tltl!ini ti \':tmnn t1~, ll nito 
o potlotno~ f:tzct• mu (lmrs, !. t'tl~ ou quatro 
annos, tel'i:unos cm•t•ido o rls~o (o ai in\'ll:"l
ti(hs nestn snn Lido não tnnrn !1tl tt1<ln, oxal:t 
fa.llasse com nuti~ f1•anquot.a e sincm·lllollb a 
noss;t chancnllaria.) do vm• a. organii:a.çiiu ,[c 
algum coHtrole do l)Ol·tallot'f'S dtl t itulo:i 1l il 
di vitl<t pulJtica, aggr·a va.tla. pu r nossas Jll'O• 
diga.lüla.des, e entào não lt;t do ser com uma. 
só das nmi~ lJellas ttle:lria.s aqni formuladas 
n. l'OSpoito do organiza.ç~o agt•icola , eco
nomicJ., univot•sita.ri a, não ha de set• com uma 
só tle~tas que podcl'Cmos impedir quo o lh'azil 
ptvloça a sorte do Egypto, (.-lpoitrdos; m11ito 
b<>m). 

Não tem nenhum priv ilegio no. vidt~ lla.a 
naçuos esto vasto colosso •1ue aqui um·me 
tão ctescuidoso, nom lm mo LiYO tlo espocio 
alguma part~ o ac1•ed i &a1·. fJ uanuu 11s n<Lo;ücs 
maís vigot•osas se t•eunem pa.I'a. a.ccor,tus 
{~ornmoPCiaas o quando as tat•ifas andaru 
coitada.~ sobre ;1. Cllla.tra. dos :-trtLndes c:\nhi!es; 
nnst;t situação, nost:.1. a.tmospiHwa nito tnmo~ 
o diroito, nc'ls legísl:\dore~. do no~ llesr.uid:tr-
mos da. defesa nacional. (.-lpair.ulos.) . 

Eu, Sr. PresideDto, ten bo a lguns Pl'OJElo:f.o:'l 
de lei a. submetl.er á. :tpp1•ovação <1:1 Camara.. 
Collaboraroi com os meus colleg:~s. em c:.uh\ 
um dos quaos reconheço o ma.iot• patt•ioti:mw 
e o ma.iot• znlo por todos os•es gr:wdos pro· 
hlemas, o ma estorça.rci por rlcmunsf. t•ar que 
não me sirvo desto delica rlo a~sumpto pa.ra. 
fazer rhotot·ica. o m uíLo mcno~ par·;L iacro· 
p.lçiíns ma.lign:ts a esto ou artucllo _:.:nvorno_. 

Levo-lhes o mon oonsellro, :l. mtnha. opl· 
nião, ooncit.o-os ~t er.carar estn. delic:vJissiml 
quostii.o, mas :-~.r> m~smn ~empo proclrt:r_!lo quo 
mai~ fio qno nunca sB imt•fle a u"mo o a 
conool'd íi\ ontrc todos os b1•azileiros. 

Nfio nw seduzem as t li ~icJ•tn.r;õ!l3 so ~r_e 
mrm;~ de gov!lrno a revi;; ·w .no sontirlo mn· 
ta.ris&a. ou d•• nmls oxt.t•cmado fi)Jot•a.l ismo, 
uo srm J,ido p:u•la.mcn tn.r"i~t..• nu do mais a.c-

~2 
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centuado proüdgncüdismo. Absorve·me de 
um morlo aca~o doentio, com uma. obcecçfw 
que eu c1·e!o qm~ viva no clwebro c no cora· 
ç(io de muitos outro~ braziloiros, a. sup,-.~ma 
prcoccupa. :ão d:~ intc:{!"Í .adc d:.L nussa Pa tl"iü. 
o tia vi•la autonoma tia. nossa nacwualidade. 
(.4poiados. ,lfuito btJm ; muito bem.) 

. Por isso ~ que aci·edito, que proclamu 
algumu. cous:1 de vuri!lico, do inegavel, r1tmn· 
do assovm·o quo nonhtiJH brazilciro se negal'á 
a augment:u· a quol,a tf(! suas contríl)llir;õ<L~ 
(!usde q ne os tas ~cj:tm applicadns í\. fins tfto 
sagra.los qnt~n1.o aquolles com qne entond~~ a 
discussã.o rl:t Joi rie fol'Ç<L qunr d1~ tnl'!'IL, quer 
ele mar. ( AtJoiados; 1ll11ilo bem.} 

Agora veudo mais do pm·to alguns ;lP~igos 
Jo prvjndo em rliseus~f10, acudindo portanto 
a ousnl''r:t<;fto intelli.!.!ento adduzi•ln. pulo mou 
collnga, no r,ocanto (i rnot'!..!"aniz;LÇâ!J (\o cxcr· 
dto ou a poquorms modiliea~~uus nostu ou 
naqucllo ponto da :ma ut·ga.uis11o::iio acLUa.l, 
dil·oi du a.igumas q ll'l me toem occort•Jdu, as 
(ltme~ submcLLci·ei li. api·cci<.~.ção da C"'mat·a. 

A Camara. nü:u ignum qnc o numet•o llc 
OffiCÍ1tOS llú CXCl'cit,U ()0 pt•ímeÍI'O lJOStO CX
cede do~ quadt•os respectivo~ em alg<tt·isrnus 
exl.r·aol'dinariog. J;t cxccdon em ~Ligarisrno~ 
muitissimo maioros. Inl'clizmcn1.o as ro
duc,:ões foram foitas pelos pt•occssos mais 
)JUngeate~ ·em Canudo.~ e no At~t·o ; totlavht 

· aiudn esse oxcus~o ó gran :le. As esl!olas su 
po1·ioros, ou ~L oclcola, supm•iur, porque st'J 
temos hoj t UIJHt, el3tão todos os :wnos n fvl'
neccr n11mm·u de alfertl:;-;dumnus 'luo man· 
lum o~Mo n.ug-mento o quando não o cx;Lggem, 
polo monos im}Jodc quo u. rcúneçiio 8ü lhça 
com uma, co!' ta mpidcz. 

Niio me pa.1·eco ru.Z·Javcl quo estcj;tmos a 
admi til' m:üs alumnoa ;L matrwula dos 
cursos }Jrep<Lr,Ltorios p<1ra quo clles haj'.Lm 
ou de não ter acco~so a.o primeü·o po:;to, po1· 
falta !lo vaga, ou de pleitear, tlurame os 
1lous ou tt·es p ·imoiros o.nno:;, o pos~o de a,l
fc.Jrc:;-ulumno, q lllLndo o numero do alfores
alumno~ o~trí. cxcotli<lo~u.o ma.rc:ldo em loi. 

Com l'l:lSU preoccupc.u.~iio m1 redigi :L cm()nda 
.qua ~ubmotterci á. u.prot:iiL<,~ tO da Gummis~iio 
de Mo,rinhu. e GllCJ'r·u. c com o p:troccr dos 
·meus dignos collogas <1.0 estudo da Ca· 
·mara. 

A proposta diz ri'IO nas for~as do tort·a 
·en trarão 80iJ alumnus d:t I~scola Milittt1'. 

Emendei o pa.l'<lgt•:tpho l'ospGctivo e ma.n
doi dir.or que ctn vez do~ <dumnos da Escola 
Milnat• até SUO, loia-i!e-atê 500 matl'ic~~· 
líld.;s nu.s escola.s su pe I'io t'os G mn,is os quo 
pudel'em pass<J.r das cs'.'v!a s inferiOJ'úS, tl.eau
do su~pens:~$ a.~ ma,trieulas nas e::rcol:Js pre· 
.pat·atorias . 
· Nau veju iLh~ulutamenLe r;~zãu pwtt que, 
teUUO do f<~zer tantl.IS OU~l'US ~a.criticiu.', 
como aquelles que em glol.Jo anuuncieU para. 

tr-r o r.tfecti m do no;;st) rxercito a.s condições 
exigitlas pela. no~sa. si tn:tçi'io, reeuemo.s dean-=' 
w destA prltJUOnino s;u:I'Íiido; os no:;sos jo-· 
vcus patrkio,; s:~ entregarão a outras oc." 
cupaçües, a ou tr<tS manifes t.açõCJs de sua 
u.cti vidu.de ; deixará. catla uma. das escolas 
preparatoria.s, uma techoíca. do ReaJengo e 
olltl'<~ do lHo Gmndo do Su l, de admitth· noo 
vos alumnos. 

A C:tm;u·;t, o cada nm dos Sr;;. Dcpuia<l<~s, 
sa.lic em fliiC conúiçõe~ rlcsagra.daveis se en· 
C()lltt'a <L <Hlmínistraçti tJ com- as solic it<Lçõe~ 
no sentitlú rlo matJ•icnln.r 3_1100 candidatos, 
si russo possi ,-ol o.dmi1.tír tanto o.s egcula.s.· 
Tud:t a rr.oeidarlo aft1ue para e~sos estabele~ 
cinwn1o~. · 

A situação, })Ol'•)m, do oxe••c i to actual, ns 
condições em que se cncont t·a. ~L nossa otn
ciali<lade, não podem manttH', pol' nmquan~o, 
;tbel't~L e<ta pol'ta ·; os r1 ue já es~ão, n;-tO de· 
veJII. pur eq11idaJn, sct• logrados em sua as
piração; mat1•icula.ram-se •JUaodo esperavam 
>or olcil.ntc tio si um'~ car rdra a.bcrLa nos 
termos das leis om vigor ; nós as mantemos, 
m:ts declat·a-so-daqui por de<Lnte, u.~é so
guruhL ol'llem, segunda. d eiibcl'ação, não $6 
rn:Lti·icularão a.lumnus naR escoh':i prepara
torías. 

E' uma suggcstü.o a penas que faço· aos H
lustre~ colleg;ts o a os digno:s mombms da 
Cl)mmissfí.o de Marinhn. o Gttel'l'i)., quo es
tudarão o assum1)to eom mais c uidad o, .at
t~·ndelHlo a algum ponto r1ué me tenha es-
l;apu.tlu. ~ 

O outro a~mmpto que m e preuccupou .t.'oi 
esto: o Govm•no está u.ulol'iza.do pm• uma 
!oi ruccnto, lel de ha puucos ;m(w:í, a. fu nd<u' 
colonlas militare~. Não del10urlu d.o Con
gt·es~D Nacilma.l deercta1• que a. colonia ml· 
litar i:iO rundo ncsto, naquello ou na.quelle 
outro lJou to. 

Parece, ent.rotanto, que nó!> já t emos mo· 
tiros sufficiontcs p;LI'á cni<lar da fundação de 
ulgum:t,; colonias militares na. f!'(>ntoh•a. do 
Jll)l'it~. 

Eu não me externarei. ]ll)ÍS que estou em 
sessilo publica. e o assum11to .tem rosponsa· 
bilidadca as rotbiS delicadas, sobre. a. convo
nieocia . de tcl'mos oolonüts militares no~ 
oxtt•emos da fron Loira que circula a bacia d o 
Amazonas, desde a zon (L recentemente adqui.· 
rida \lOS nossos vizinhos da Bolivia,, scguinLiu 
p<:'lo oeste da nossa fronteira occidon tn.l eom 
o Por1i o a,; mpuhlicas vizinhas, até. o cx
tr~mo not'to, pelas Yizinhanças elo S . .Joa· 
qu1m, Araguary e ou~ros pontos. 

A colonia militar, petas i ndica ções d o 
J'clatm·io qu t tenhn om mãos, dá. 1·enda; bem 
udminh;t ,·a(la. (! fonto de recei ta; faZém·~e 
plu.u ta<;õu~, cuida-s(J da lit VOlll'ü. t\ du. "criu.t·ilu, 
o o;s colono;s púJ.em sm· ou soldados l'efor· 
rna.tlos ou civis, ~~quem so dô d~ttas do tonas, 
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subordinados á. disciplina l'e;:pcctiva o á. 
autoridade militar, com obrigação dó ensino 
do tiro. 

São nucloos ht•a.ziloiros quo irão consti
tuindo a molbo1' da~ c<J.deia.s o o 111elhot> 
systcma. de pontos do u.poío pa.r·a. a lJOS<a de
fesa, om um futuro, sinãu mui !O proxirno -
alnd<L que rcmom, niio ímporttL : - mas om 
qualquor_caso para. a. nossa. defesa. otllcaz. 

Penso que nosdas rogiõos devm·iamos ta.m
bem instituir corpo-"> flxos,oxorci L1>S rogivnacs; 
l\lgurna. cousn. do ana.logo .aos l.'xercitos 
culoniaes quo a. !ngl.at~wra, a. Fl':ln\,'a, a Alio· 
ma.nha c outroH p:tizes ontrotconJ, pois ú :l:L
bido quo, dMI<t :t di vet':->llla.lo de climas. ua 
:vastidão do nosso ~m·t•itot•io, nada. aconselhil, 
ao contt'al'io, tudo . mostra qua,oto é prejtl
dicial estar-se a desloca. L' corpc~s constiLuitlos 
pot• volun ~a.rios do Rio Gr;tndc do ~Hl, r lo 
Paraná., d.c S mta Catlmrina, do !:i. Paulo e 
Minas Gcra.cs para. ir•e .rl eon~tituit• guar· 
nição no paludoso Amazonas ou no Par·á. 

Creio que ohrat•íamos com acerto, que o 
Governo pt•ucctleria, com gt'<Lnde p1•cddencia. 
sl organizasse-nessa.,; regiões, sinàl> um cot'po 
do oxel'ciLo, pelo menus uma gi',: ndo ft·acçã.u 
cunstltuitla por Ut~ numeL'IJ r•egulal' do ba
talbõl!S, todos elles consLituidos por pessr,al 
nascido o acclimado nas mesmas regiões. 

No ctLso do . opAraçuog de guot'I·a, só nos 
restaria rofot·çal' estes nucleos. cum a. cerloza 
do que os sa.crificíus sat•i:Lm mooores <Lo q uc 
são actua.lmontc e a officacia. sorh~ incontl!:>· 
tavelmonte multo m<tior. 

Es á. cutendiuo que esta ac~ão estra.to~lca 
ha de set• combinatla com :tcção amllvg:L por 
parte lia nossa rnar·inbtt 1le guel'l'a. 
Nã~ tooho g i·anfio pl'C:Jdilecção pelo coUl'<t

r;a.do de 1-l. I :i o lG mil toneladas; <\tl'ediw 
quo oão ser;i. colll este r1ue nó.s po~samo.o; 
del'emlur u no!i:)O mcclitBrt•anco SO}>tontt·iontLI: 
o Amazonas com t.od:L :1 su:t l'ctlo formid:wcl 
rlc oppu!entos tl'lbutai·ios. 

A quu::~láo da. marinha. opportnn:tmento 
111(1 h't•I':Í. íl. tioh:ttr.. o a. pt•odnzi i· a..o; mmha.s 
fracas upiu,ões. 

Ba:sti1rá. l'ccorcla.r quo niio n.crodito no 
eftlétLCia. de medidas toma.uas pelo Ministerio 
da Guerra. sómente ; a. meu ver, o Mínisterio 
da Guarrí1 c o Mini~tel'io da. Marinha. não são 
mais do que departamentos de um mínisterio 

. unico-o da dofosa. nttciona.l. 
Por cnnsoguinte, a acção de um deve ser 

combina.da com a do ouko. 
8sta. providencia da crcação de um Mrpo 

fixo, coosr.ituído pot· bltalhõus om que as.-:en
tem pl'aça. vS n..~otut·a.es dos Estados do NUJ'le, 
csT:á. ue accord l>, de u.lguma. sur&e, ou recoi·ll.a 
atú cer~o pon~o um outro u.l'~igo do lei ia
cl~id·' na. lei de força:;,desde a epom~ em que 
fu1 rela.tor do.~te pl'ojec to, o a.1•t . 7. o ( U. ) 

lmecti va.mcnte, não ó ra1.oa.vel, e isto 
m ''~tra. ou, antes, isto demonstt•a quanta. 
ra.z~o cu cont.lnha quando dizi:~ quo não mo 
oct:!up;~va. sómonte com os p1•ol,!omas mili
t ~u·cs-não é l'<tzoa.vol, repito, <plo queira
mo~ coustitnir o cxerctto ll<tcional sL~ com 0 
volunbrüulo do nort.e o tlo cxtel'mo s111 ; ~ 
p~·llci:lo quo cada Estu.dv .r :~ Republica so 
t.h:lponlta. í~ p<tgar osto komonllo tt•tbuto elo 
sangue. ( Apoiada.•.) 

N:tr.> tive ainJa a li~ I icid:ltlo d,l Lm• os:-;(1 rn
gi:>ti'O d!' volnntm•ios ; c.r1~io mü~n1o LIIIO at'~ 
hojo niio s:- tez. Qt~r.m, entJ'I~~:u1to. :~cnmpn· 
nlm <tS nuttc.a.s mt h tapes no~ JOI' llaPs tli:wios 
::mho que {~ muif;n commurn vor- s~.~ cst:~ in
formuçiüJ : «Chogar:tm hontcm do not'to 1:m
ta~ praças vulttntõn•ia.s, f}rtr! IC.ll'am ri i.-;tl'l
hn i1l as pd•1ii_ coPpoFl dest:~ gu:u•n i ção>> , 

Qum· lliwr : assen .am pr·aça nos corpos tio 
noJ•te, sào dostltcarla:> depois como I'Outin
gontes rcmottido.~ ao sul o a.rp1i são rli~tri· 
buidas pelm; lmtalhõo;; C•>ln parada no Rio 
.to .J :Hwi t•o o nrn al.~Cttos outros pontos ; abro· 
se o clt\ro lá. nos cor•pos U•> noi'Lo, a~sorrt:~m 
pt•açl\ outros IJnt•ti:~ta ::~ que, pul' sua v o~, no 
tim de o.lglllll Lompo, vum par·a •> .-;ul como 
co11Lin~eoLe~ a. l!uppriL· u~ cla.t·u~ tios cOL'
pos daqui. 

-Assim se estabo!ecc um tr•a IJalho do suc
cçã.o c a.s furças v h· as, q uc podiH'ía.ll\ ser 
applicittla.s ao llcsenvut vimer,l,u agl'ieola ou 
intlthltt•ial daquoUas wnas, cn Lrcg:un·~c, em 
graodo pat•to, ao SLH'vico milit:u·. 

O J'a., isto oii.o é m:~.ua vol, isto n:lo ~ justo. 
Di~o quo o pt'eoccupa!'-mo r.om isto moséra 

l}UO eu m!3 pr•ooccupo com on tl'o pl'ohlmna. 
Oe fa.cto, is&oJ co tonJo c.Jm o nosso pro

blema d:t ralt:t do IJ:oaços o da elevação l\O 
sa!;u•io a.gl'lcohL ua;,; rogiojcs d•' not·to. 

Sí consLa.u temente esse-~ ltomuns Yiílitlos 
~Uio ::mnú.u desviados p:~.r•~ o sct·viço milita.I' 
~~ preonchcrmu os cl:u·os uo.; t:orpo.~d do sul, 
(: nvidonto quo o nortr. est<t fazendo um sa
cri ticlv m:tior do q lll\ wpwllo que o t'Pgimou 
fnd(ll'al i mplio, pois quo no t•egimr•n filei era. I 
todos a.s nnidado:l dovcrn contl'ibuír·-pt•opol'
ciona.lmente á sua. população o, Rinda. ma.1s, 
propol'eiona.lmento:ls va.ut;tgons quo n.~f01·em 
dos cofros nacionacs-para o suppnmento 
dos claros do· exercito . 

Put• is.~o. inclui ustc arti ;.ro, o gost(l.ria. 
mu i1.o do vet' que no t•clatorio do Mini~tcl'io 
da. Guerra !-10 nus ínforma...~o 'fll<J,I o numero 
do v o lu nta.t·ios expmlitlos polos di vmsos Es
ta.clos pa.1•a. so prt!enchr.rllm m1 claros nos bata.· 
1 hõe:> do exerci to . 

Outro ponto da lei rlc fixação d~ .r.m;;c~ 
quo ch:.tmun ruu ito minlr:~ atLeuç:i.o f01 este: 

« O Governo é autorizad • a oh.:vat' a.o do· 
bro ou rnais, om cit·,:uruóta.ncias 4:xtruordi
mu:ia.s, o o!l'cctivo do 28.160 pt·açá.s. » 
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~·------------------------------------------------------·- . ·ora: f'enhoros, as circumstancla::l actna.es nal, 1h~ dofe~a. milita-r reg~l:tl' da. nos~'\ 
são otl nã.n sã.o oxtrn.orclinaria..s ? Pat.ria. 

As.'npiàs publicadas pelo :Miníl!ILOL'in do Ex· Qurwo rocot~J:\l' quo uilo de hO.ia, ho,ín m:tí{ 
terlot• no D1w·io Offid(ll tle h•.t poucos dia~- do 11ue em · outt·~. occ;u.: iiio, mtLs uão stj d1~ 
já q110 ·nós, n.té a,go:·n. não temos t•ela.tol'io ltojl'l, mo tonho onci1pa.do com o~ a-:sumpt.os 
do Mioistorio das Rolac~õos Jo::<tet•ioros do t•olativos· iL cl<tssn a que tuoho a hout'<L do 
ano o passa.do-essas notas, cssa.s informa.· pcrtenr.or. 
çõu;r, o mol'imonto do for~n.s, :t mnuilização um oscriptol.' hr llltaotc disse, om uma da.s 
do unidades na.vaos o d'! battlhõos tlo oxer· folha.'l desta Capital, sob a rosponsabilid:\tln 
cito para. o exLromo norto, pl'ova.m ou nff.o do seu uomc. de omciu.l intolligentc, quo os 
qno é chegado o pot•iodo designado no ;ta lel militares, corn assonto nesta c na. ott t l'a 
por época. do ccircumsta.ncias oxtrao1·dina· IJasil do Congresso Nacional, t elim tra.nsfor
rlas» ~ ·- - -mado isto em uma especie do sinecura, ~;; . 

Qua.cs são as « circum.stancias oxtt•aordi· quecid.os dos seus camaradas e pouco ou 
nal'ias » 1 nada. sa importando com os intm•esses da. 

Quando ó quo se eleva o emmtivo do classe. 
exercito «ao rlouro on mals » '! Ca.b~·rmc dar uma roHposta. a esse. cama-

Naturalmente q uan1lo ~n p:\~Sa elo }li! do radu., dizendo quo, si cll~ consultat• n. sn:t 
paz ao fJé de guoi·ra, quando se mobiliza a consciencia., vorifien.t•á. fJUú nos foz uma· in· 
lorça para operacüc3 de campanha. . justiça. · . . . 

Ora, osto. é a. no .. ;s..'l. situação. A ob3~inacão, Pl'imcira.mente, ·porúm, ~~ prcci:o;o a.ccêth 
~ntrotanto, de nma certa rotina. co:ra, que tuar quo nós aqui cuidamos dos in tcrcs.seg. da. 
qnot' fl\zcl' ct'Gl' que basta o alg;u•ismo tlc classe, rnu.s sui.Jordinados a. todos o~ gra.ndos 
15 mil pra~:i\S p<.mt o serviço do cxot•cito, dá iuteregses nacionar.s . (1lpoia!lo;;.) 
log~r u qull aiuda nesta. situ:u:~o tlo circum· Aqui não vem ca.da. um cuidn.r dos in
sto.ncias exti'aOI'diaarjas llfi.O SC tcnlUl. elevado tCI'G~SeS dc3tl~ OU uaqnelJa. clasSe (apoiados) ; 
o olfocLlvo ilo exercito. não temos quo se1• a.q tli exclusívamento mill-

P<~.l'CC~ qu\3 o exercito devi-1. to1·, si nã.o ta.t•cs, que se 11u?.e3sem todos os día1 a. justi
normalmente, ao meuoB na.3 oircurnstn.ncia.s ficar p!'ojectos de lei, dizendo : « Fica nu· 
extra.ordina.l'ia.s, os 28 mil homens. Pois bem, grnenta.da. a, etapa: dos officiaes do oxe1•cito; 
a lei diz gnc ne~ta. occasião devo ter mais do os offlcja.es do exercito terão moradia. pol' 
.28 mil homens, deve tm• mesmo o. «dobro ou contu. do Bsta.•lo ; · o!! ·offic~ae~ d.) cxnrcito 
rru~is. E nã.o tem, nem m&iR do dobro , nem o tel'ã.O fa.L'Uamcnto dado·; etc . l'r 

dobro, nam mesmo os 28 mil homens. Si é isto cuidar dos intel;esse.9' 'à Ú. cla~se 
Nos to.r'eiuos, n-ttul'almenta. alguns l_lCdido.s bem ; justiça. nos foi foi ta o póJe esse oaina~ 

do cr•o:llto .para. .supplomP.nt<u' rubrrca.s tlo 1•a.da acrr.dital' que isto nunca. pa.íl;;ou p~lo 
or·çamentu d•~ guorra . . prov<Lvolruent~ e3go· cs1)irito de nenhum de nó.i, pot' não ser isto 
ta.da.s com os volunto.rtos- vohmtartos ?U o que se chamrt cuidar dos int~rc3scs d:~ 
quo mclhnr nome teuha- mandados a.tlmrt· classe. · 
til' a.fim doso completar o O!ft!ctivodos cot•pos Agora, si I! coll11uorar CJ nl o Governo nit 
quo tcom nt:tl'c!!.:~ilo pal'o. o n~nto. m·ga•Jir.<tt;ii.oda.o; Jois inrlispen~JJ,V~is :l vida. 1b 

~P.ssa ncc;LSSlittJ, Sr. Prnstd11nt~, on m~ 11 .;ss:~. ciM~H-o oxcrcito, c\Jmo tmm parf,r. lf i'1 
lll'?POrtlto :t ycrgnn~ru•, <Jm •:Hquor·J ~on ~o, ilt gt'itn<ln tudo, isto é uma. i oj1utiça mn.nirosh 
o Go~orno, st o Prusulcot.!..e da .. RopubiH:a Jlllga. que os documooto.~ dc;mentem. (.1po·iados .) 
suffic10ntc, para. a!> nooossHhulos da· nossa. _ . , . · · _ 
<!cfes;& c par:t a ínstrucr~'io do cxurcito, o T.-lvez nao lu'Ja. um so de nós_a.qm que nao 
effecti v o 00 15 mil prí1oas. tenha. nesta ou na.quell:~ scssa<?, nos.te 01~ 

A diacussõ.o dosto p!•oj'Jcto d:L louar ao naquollo mez, a.prnsent;vlo projectos de lCJ 
exame d:L si~uaoão em quo se ena~ntl'a o l'eh\t~vos a. esto ou aquulle a.spec~oda.s Y~l'i:\s 
exorcitG, dna suas neces~itla.des, das snn.s as- (giestoes que entendem com < ~ VHla m1hbr. 
}•irnçõc:>; ú por forcya, ainda fJ II:J cn mo Eu mn:smo aprnsentni n.q11i Hnl 19011, um 
rJuoira. r.;sumit•, um asilumpto quo está a projecto l'elativo n. ju•omocoes e havia :tPJ'(l· 
pedir t!)da. a nossa. soliciGUut) c o. o:ocplana.c;-.in sentado em 1902 o p1·ojocto rola.tivo :l orga
de todos os as(ioatoa elo caso, Po1· isso, a nização do ensino .c;ystemn.tíco elo tiro e <h 
Carnal"<~. me p3rdoará. quo eu mo estoja. mnn · cron.cõ.o do um 'l· di visiio de obsorvaçõPs nos 

·tendo na tribiun. }JOr t.n.nto t:Jmpo. E-::hdos do Pa.rã. e tio Ama.zonn.s. 
o .. sn :.Ca~r.os ~A\'A!"CANTI ~Aliás aom m~~to~ncns pr•ojectos nãü _tiveram and:t· 

· mtul.o pl ovmto pata nos. (!lpowdos,) y ·~ 1 b 
1 1 

· 
1 • !!,X. con tece em os ac tnqucs 1 '~ v11 :t 

O SR. HARTIO>:A LilltA-·.hl disst' o nnntc- pat•lamentat·; sabe o que é quo faz c:tminhat· 
nho-me disposto n. dizer mH voti\s, rm•ç.osú ú :~srs prl}ject_os e vê bem quo não SP.l'ia. · com 
c1uo cniclemo::; do oxercíto o cln armada li<Léin·· os lll611S amuletos que ha v in. do con.<ti)guir 
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qne clle~ fos.,em ol1jccLo de rlelil.lera~:ão íla 
casa.. 

.Alitili', t.tlvez fo~so isso melhor, porque 
:ll."limtis vezes ha mn qur. cel'tos pt•ojoctos 
tn~m vtndo até :~~ d iseussão sem mrem di.;;. 
r•.utitlos, com bacit!os c cmcndatlos; appro
Ytttlos n<~ 1" c 2' discu$sucs, são rejeitados na. 
:1-• por ulll c..lcsses gúlpes dtt fortun:t om que 
o vento muda. do quadrante. (Ri~o.) 

. O capit'iio Ful.a~o tom .mnito bo:t.< ••olaçõo~, 
o pamnto ílo mtllJStro Cict•ano ou <i pu.ronta 
do Deputado intlucn te Bol tl'•\no ; tem mcre
cime.nto o ainda ~IHH!o.itL .o n .. Ull .•• 1) p1'i1• 

movHio por rncl'cmmcnto a ma.JOI', protct·indo 
todos os outros coUegas quo nãu tivemm a. 
fcliciLiado de :-;cr .paruotc rlc ministt·o O\l 1lu 
deputado, pretel'indo, S1·. Prcsiuoote, mesmo 
aquollos que estíveram em c;unpauha, ao 
passo quo o promovido nem crn combl~te o sa. NEI v A-Em Lros ter.IJJos: um, dous, nom 0111 c;tmpanlla cst!Jve. 

tros-prompto. Estes processos revoltaram-mo, o au, quo 
n SR. BAitnOSA LJ:r.rA-0 mo11 est.imauo nunca ostiYe um campanha alguma, propuz 

colleg<t ll3put<tdo pola Bahia, (dil•igindo-so ao quo os otllciaos nas minhas contli~·ões, nflo 
s1•, Noivtt) referia-se á C'Onvenicocia do gc- pudessem em caso a lgum, pl'l•tN•ir• aqucllos 
net•alit.<~l' uum modiúa. ju.s~issirna pl'opusta .(1uo e.~ ti vcrant na liuln do li>go, pot'qiHJ 
pelu m~u clistiuctocom}unlteii•o do bancada o entendi u entonl.lu '!UO para o milita1• no· 
:-;1'. JalllOB IJarey, sub a l'urnut dn peu.,ão :i nhutn ~r.t•vi,:.o ~ OI!Uipu.ru.do av •.lo ;.:uet't'a, 
l';uuili:~ 1lu um IJt';~, o ~OJ(.búo tio Vo!'llfJ tio O mou pl'IJjec~o, St•, Pre::;idento. não pó,ln 
nomiJt'll'U~ · . .. . . ir paru. dca.nto, c, depois de a.prusent.auo or r 

Nessa oc~asrao uu tlei-lhc um ap<trto que tive o desgosto de ver um digno ca.ru:tr~da 
;1,gort1 mq~l!co. . , com tempo do sct•viço na. gm~rrtt preterido 
_.\:o l~t·oJcct~ que mottvou a.m.~~lt~t renu,n-~ pol' outro quo po(lia. ter muitos serviços na 

ma, o ,LnJ!O p~ssa.do. estav,L P1-0\ 1~to no a.t t. paz, mas em to.to caso na puz o nüo do 
2",_ que nao so as praças do Cot·po de ~om· guol'l'a. ! 
heH'?S· ma~ todos os omprega~os nil.S dtvor-, vu, V. Ex., que quum a11rcsonta um pPO· 
~''!:.~ tn_du~trms custeadas P.'lo Estaria-o para jacto nestas condições, ustü. cuiJa!ldo dos 
n~w ?'tat ~.u,t.t·o cx,~mpJ~, b:~s~<u:á r·ecor~lar in~er('s.-Jes da classe, pl'e.imlicando sous pro
n, ~.~cll!mstus tia h!>tr::uJ,\ ~o Forro, gn:nd:t- pt·tos interesse;;, ma~ augmont<trttlo a. propor
ft•etos c outt•ús--;-quando. PJ1'?co~som. 01~1 d?- ção para us officiaes com seniço de camptt· 
sa~tre, em scr.vtçJ publ!co, ttnha~ drr?tto as· nlla, 0 por isso declarei quo os quo tivessem 
mcsmt\s l'cga.lm,; c ponsocs a. r1no ta.zemJI)ssnl- taes soniços om hypotltcse ;dguma llocleriam 
dados qu.: Jl'_lorrcJU no ca.mpo do batalho. ou ser pl•otet·idos pelos quo nã.o o~ ~h·e:sscm. 
t•eecl.Jom toruncntos em cumiJato. , 

Pois a. cama.ru. a.pprovon 0 proje.do um l" Logo, ~o . corpo a quo po!'tcn~o, collegas 
discuss;lo; approvou-o om 2 .. , c na 33, pro· com s~rvlço::; do guerra, llOI' nmts ~otlcrnos 
V<~\-eltueute esquecida de fJUO :-c tra.tav:t de q~e sejam do fJ.ll6 eu, sel":tu )li'Omovrtlo.~ o ou 
uxccllcntc medida, l'cjcif,nu·o com '~ me~m<~ llíi<O: . . 
facilid:ule com quo o tinha. approvatlo mn U1go, com toLla a. smccrld<tdc de qL~O SOl! 
Ja e ~a. discu.ssõo:< _ ca~az, que ":lffi cadt~. ~•ma. dc.stt~s _promo,·oos so 

Nüu fa.ltuu, poi:;, ucet~~iã.o da. C:mut•a. pt•es- t~l'la. o mawr deseJo de fullct t:u os mous 
tat' B~~n gr•ando sct•viço o mo;;Lr<Lr que ntís dtgnos camaratlas. . . . 
t:•nb aumir·arno:-: ,1, civilisaçií.o iudustl'ia.l, Opp?l'tuna.m~mt~, Sr. Prcstd~nte, pedl!'et 
qu:Lnto pl·o,;oni:xunos a necll:>Sidalle tl.l ma.n- a Y: bx. que, a vista do que ~e dou com~o 
toro seu apoio milHa1•• (Apoiados,) p~uJecto do m.eu nobro col!t•ga. pelo Cr.a~a, 

Vindo ainda. em minha defesa. 0 r efcrin- d~ estes prOJ•lc~s par:L. a. ot•Jm!l _flo dta, 
rlv-mo mais de perto ao projecto apreson- t11scuta.-se e dopoJs volto a Conum~s:w pat•a. 
bdo mn 1900, projecto relativo. a promoções, dar parecel': . .. 
1lirui quo e., te p1·ojcc ~o visava tão honesta- Outt>o proJecto a. que me t'cfir o. d~zt.t ~no 
men~e attendel' ás mais respc.twcis a.spí· o Governo uot;nCíU'lil um~ comml,ssao pa.ra. 
ra•;ü :s do.~ meus camaradas do classe que explorar a IJacta. uo Amazoll<IS . (L.:.) . 
e•>me<;>-1 pot· me projudicu.l', a mim autol' tl.o AulOl'Í7.<'tv ü. taml.mm o Governo a n hru• 
prujedú. crotli to:g p<wa os tas despt~zas o mais p'U'a. -as 

Tra.t<Lva-sc do rcaular as promoções nos de 1orti ti cação em Ou idos o outi·os póntos 
postos superiores 

0

do exercito, posto,q em onde julgasse necnsHario. .(·, 'i : . · 
fj!IC o a.ccesso so dá por antiguidn.tle-011 POI' Mandava tn.mbom r esta.lll','\r n.. rortal~Za do 
I~Cl'ccimonto-ao pa~so quo nos sulnltOl'llOS Talnting;t, que é an t.es fraqueza ou· JnlpO· 
Pose dá por antiauid <tde . tencia. (riso), porque de fOl·taloza :>6 tom 
. ~~~sa. ttues~ao "'do merecimento tom sido an~ig1\B mm·B.!haa e peças tio tompo do 
ml~ll'pret:~da JlUl' fôrma. bem deplor·a.vlll, mal'qttoz de Po~hal ( risrJ ): unm ou dut\Sfl~~ 
a.vul~ando, em est:J. época. como cal'a.C~Ol'is- lho~·as pat'<t abr1gaL' o otHctal o pl'açafl quo·~ 
tJC:~, o filhr)t.ismo no patJ'OD!l.to . veres para lá são mandados . 
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Em out!'o u.r·tigo eu csta.bolo~ia outras dü;- UM Srt. Dl~PUTADO-E que, além disso, tem 
posíçõc~ (lê) o emfim drtv<L um certo numm•o um<b duph Yu.nta.gem. 
do pt·uviclenciu.::; quo talvoz t1vc-sem uvlt<~rln 0 SR. BARBOSA LnrA-Esta situaçã.o col
os tiwtr•s f! uc se osr.ão dando 110 Alto Puru.~. loca tal o!Iicial em condicõcs de, bala.nceu.dos 
no Jurut'1, finu.lmcntc em tod<t a tcgiãú diJ us }Jrôs 0 os contr·as, coufe~BtU' que não lw. 
extremo nMto. pr•opriamonte prejuízo. Officiaes do curpo 

Além desses projeclo:l, Sr. Presidente. '!liO docento entr•ng:t.m-se á. v ida. do magisterio, 
rccoz·dei como l'C!spost~t á injnstiça que fez o não o.~rão IH' mesma situação dos camaradas 
collega quo escrevo como collabor·a.dor mi- que vão con~tr'ulr linhas telegra.phica.s em 
li tu r na, Imprensa pl!riodica., tBnho outrO$ Matto Grosso ou quo soguem para. CanrJdos, 
aqui, Sr. Prmddnn~c. que man 1arei {~ Mesa para. o AHo Purtis o oulirn.s dillgencias mUi
na !Jol'a. do or.pmlicnte c soht•o os quae;J direi ta,rcs, teom ft vantagem dn. inamovibilidade, 
algUIDílS paJa.vras, porque entendem com o tecm vencimentos melhores e quotas addi
as~umpto do qne mo os .ou occUJHndo. cionacs com 10 annos, 15 a:mos, emfim em 

O primeiro JH'vje~to rofm•e-2~ n.o r~moso períodos de cinco em cinco annos c á vigta. 
<}Ua.dro o.spiJcial. Eu fOJço ]l11rto duí"Sc !lUa ll'O d ..• que so f.tz com o magisterio superior 
o mo envm•goolw de quo soja pos~ivcl vir a civil. 
a.contoom• commigo o que vejo i1Contocet' Eu pl'oponho no mon JH'Qjecto q tte todos 
com urltr•ns. Xãu quem, no quedepen\lm tln esses olliciaes. quatc1nel' qua seja ó corpo Oil 
minha. cullauot'ttQão Jegisl;ttiva.iJ·occu;xtr em arma donde tenhrt.m pr·ovindo, constituirão o 
mínhtt classe um posto ou commíssão d.! quo qu:l!lro unicu-quadro do corpo docente-c 
baja. uo me cnvm•gonhal' pr.ra.nte meus com· quo só sejam promovidos por vagas havidas 
panhoi1·os, animado.> d•J sentimento de jus- no proprio quadro (nwito bem) , par•a que eu 
tiça ; nã.,J qucr•o que posS<t pa.r·o~cr que cu ,não venha occupar vn.ga aberta no quad1•o 
tonha cuntribuido, ;dnua que pa.ssíV<lmente, or·dinal'io. 
pam a situação (hL qual tudo ~e ter<~ <lito,rc-
eurdandu qnc clla pormittc numa só vagiL Dir·-~e-ha. (foi uma objec~~ão que me tez um 
promovcl' üous otlicirtefl. companheiro) que, @Xistlndo nCJste co:cpo 

olfiiaos que vteí';tm do corpo tle saudo, 
V. Ex. conhece csto caso : da-se uma vaga do corpo de ongcn tw.ria, de ar tilharia, do 

rle gencral.promovc-so urn coronel do qua.út'u estado maior e até do cava.li;Lria, aberta. 
ospodal, professur, e dit.-so : como é do c1ua- uma vaga. pt>r um tenon te-col'onel medico, 
tlro ospl•cial. não preenche a vagrL. logo esta digatnüi:l, como poderia sor promovido par;l 
continua abm·t~t o pl'umuvo-so então um co- essa vaga um major do estado ma.iot' Jo 
ronr.l do quadro ordina.l'io. Somma pa,m uma. corpo do ongenhal'itL '? 
vu.ga : rlons genm·:ws, o orçamonto pasg:t a 
pag:tl' dous o,entret:Lnto, a vaga :1bcPta f._.í SÇI DJixa de sor pt·oceuento <L objeeç:ão, porque 
u!Ila. l :;tu que so dd. eom 0 gc~nor·al, pódo-so osso t~fficia.l do cot•po docente continua. a 
daL' com 0 comnc~l. corn 0 majm·, curnmi!.!u ou soJ•vir nn !-:Ol! p .. ;sto, não so1•vincio nn qu<~.rlru 
c11m qna.lquu. onLro ltigno collega. Estou, ordinarío, pontuo a !oi não pude ter efi'eiw 
portanto, coct 1 de que vou ;w encontro dos reti'Oa.cti vo. e é pot' isso que os otlt~iaes do 
dcsf'jos de cada um~dossc~ diguo~ colleg;ts, qnadt•o uJ•rlinaPio não poderão ftc~tr prejudi· 
r egularizando a. nusS<Hituaçiio, e <LO mesmo cados com semelhan te disposic;iio. 
tempo contribuo para. quo o Govm·no não se Paroceu-me razowel providHncial' no seu· 
vcj ~em condições id.:uticas áqucHas em quo tido dos offlciaes duste cot•po, uma vez 
já. se tem visto por mais du uma. vez. promovidos a gonm•aes, não puderem leccío· 

Dír-se-lm t;Livez que o meu projecto vem n;~r; só podem ser promovidos a. goneraes 
collocal' os oillciaes do quadro ospecíal em para o quadt·o ol'llinal'io, par:t uma vaga, 
uma ::;ituaçã.o rio grande inl'P-riorida.•lu em para a pr•omoção, pe1•dendo, porém, todas as 
relação a.os otficia.es do quadro ot·diuario. va.ntagcu~ de docontc , 
Preois.o explicar que os officiaes do cll:Ltna(lo No CiLSO, pot•ém, nlín podem exercer as 
quud1~o espucial tlgura.m no Almanack Mi· funcções de qualquet• outro general; nãv sB 
lita~• com um Q antes dos rospectivos nome~. póuo absolu1iamenl-c impedir que contin ue a 

São esses offlDlaes os qno siio lentes, pro- s11bil' todos os postos, mas é p1•eciso irnpoJu· 
i'úsSUl'OS de esta bclceinHmto:'l de ensino c o.; i ue essa concessão vonh:1 prejudict\1' os coft•cs 
quo, SelHlo I on t.es, foram po:;;tos em disponi- publicus o pneturbar o sct•vrço . 
bilidadc contra. a. dispusíí;iio da. b i •JU•l o;; i\lfw Sl~ e,mlpl'ülwwlo r1u~ fos:'lem gp.oeraos 
tinh;~ tot•na·ln tnn.mo,·iveis r. \' Í t:tli~io,;, üu o lo corpo cloccn tn c rpJO continua~smn no 
quo t•osuHol! nma rl.t!spnza rt. mais p:u·a o (~l'a- qu,ldt·o espP.~irLl, sendo pl'OlnO\'itlos tluus para 
l'io puhltco, isto é , pJgal' mn rluplica.ta, :wl uma vaga. só e é por is3o que penso quo 
lll'o!cssol' qun let~cio n:~. e no que lltto lccciuna assim , terei <.h1 ~.rgui~l<1 sorte coutribUid11 

ubsolutamentc. . !Ml'<~ ht"<tl-os do. snua~~a.o esiJnerd<t em que 
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nos cn•·ontP;~mo:g e dant!o testumunhu thL 
nossll. isenção de animo. r /.8.) 

OS ulllciaes gCillll'(LlJS deixam as fllllCCÕCS 
do magrstm·io. . 

ou t.Jern m;tgistcrio .otl bom sCl'Viço mi· 
litar. (LIJ.) 

Porc1uc não se pôde tolher ab,oltlta.mcntn 
a um militiil', que pl'clim continmtr a servir 
n<~ vhl<t ln'opriamente milit<ll' o renunciar á~ 
va.n Lag-crrs vit:~licias, ina.movivois, intcrcaJoi 
aseguinto di~posiçiio. (UJ.) 

Isto para quo nã.o se dê o que csLli. so 
dando ; ha.· docentes em disponihilitiado, quo 
re('obem vencimentos de pl'ofessore:~ subst1· 
tu t,os do lentes, e o Gove!'llo nomeia outros; 
paisanos ou militare~. pu.l'<L oxcrcet·em esses 
CtLJ~go!l, 

Que nomeasse intcrina.men to para, su~sti
trrit·c:m quando mm•s olilciaos não pndes~ 'm 
c~orcor o c<.vg,,, cumpt'(•honde-sc; 111as pat·a 
uccupat•em lugares que c~~es officiaes devem 
occupa.r tml:L a voz quo tivm•em on~ojo, me 
parece flue não consulta. os intet•es~o,; do 
Tlw:>ourv. 

Ve, llUl'tanto, V. Ex. quo não me limitei a 
IJo:li t• au~,rmento dt~ tL:speza p<n'a conseguir o 
elfm~íi vu do exet•cito ; pedi tambem mcdhías 
tendentes iL cet·cutu· ;l.lmsus que gt·avam o 
Prario naciun<Ll, 

OutJ•o pt•ojecto meu, Sr. Pl'C$irionto, cn
i.onde com a situac;:to do." infm·i,n·os ào oxot·· 
cito: sa!'gontos, qu;tl'tHi:>-nwstrcs, sar•gontos 

· agonttl~. (Hc. c com a dos ufficiacs euntin<~Jos 
no sou rJUi.Ldt•o pul' ptldmlos de tempo QllC j;L 
viio ficando e~mgc!'allo,;, que tom cPcado um;1 
siíuaç;lo projuriici<tli;;simtL P<H'<L c;;se~ sorl·i
tlu!'c,; ela. Rcpublica. c lJrejndicial tami.Jcm 
pal'a o Tho.::lonr,,. 

Cumeç:u'cl domonstr·an,lo quo c~s<t situ:l~~o 
c pt·ejll(Hcial pa.r<L u Tllc~om·o. 

Cumpr·eho;rde V. Ex. qnc não ú de desejar 
rttte o c1ua.dro de oUici:w;; inactivos se a.u
gml•nte, nao é uma situu~·iiu di:tntc da. qual 
devamo~ er·nza.r• ns br·n.ços nq1mlla om vir·
tudc da. q llttl, don era dc: }JOitco. LMomos um 
niio pequeno numcru de alfor-c!'!. c até, si 
apm·t~u· muit•) , do alfet•es-:Liunmu!:l eumpul
SacluN. 

Ja lm no Senado um projecto, com alguns 
· do cL~us artig-os sym}J~ühiw, q uc providmlCla 

niJ scotido de reduzir a r<~fo1·ma compul:sol'ia. 
<L cm·tos limite~ ; isto 6, de tornar olniga.· 
torin. a. inspecção rle ~n.udo, mas nií.o a. t'o · 
foi' ma, sem essn. inspecçii.o. 

PaJ\)co-nw qne isl;o cJtlCilin, bem n. e.•dgon
cia. l.!.•nsti t.uciuna.l com a~ condi~·Õ(?S ct•ea.dn.s 
p :la Í<LHlC. 

_Eu cmendaria.cs>;o pl'njcr.to em nm ponto; 
n:J.'l mr pa.l'lJ()Q tt ao pnl o 1\dn do um officin I 
~rw ;di'ol'CO'I, 11:Í o ~m· ~ín,{iL t.enonte, d )ViL ~l'l' 
l"r!!l)l'll!a.•lv eout <t idao.lo tle .J:'í ann•J~, i<hJ.<lo 
u1u \PH ~e e·)tá pel'fuitõl,ment,e raliuo, :1ahu 

JP'ova !hL iuspecção, qwl dcv1.l sei', neste caso, 
expl'C.Nl. O oxplicita. 

Scj<L, pot'élll, como foi' , :':ir. Presiden &e, a 
sir.uação ó esta : lm d uzena~ riu ult'o i'O e 
2•• tHnente,;, solJrecar ·ega!lus rio f'a.miiia. 
com mu.ís tla lO anuo~ do JH'aca. ' 

Em V<t.rins exerci tos, os u!lici:.tcs qno passam 
mal,; do 11m certo numr3t'd de anuos uo 
mesmo posto toem u ma graLifiMção addi-
cional . · 

No exercito inglcz 1m rüé u rn pequeno de· 
talhe do unlfvrmo, u gnlão dá uma peq ucna 
vt;lta., como n,contecc com os otflciac;:~ de ma· 
rinha clmnuu.los officin.es de vol ta , 

Este principio osL<i acccitu om nosSrL i~dmi· 
ni3tro.•;ào civil ; os lente~ de toda,; as aca.
tlemias, com mais cinco ou dr.z annos do sor
viço. tl~em uma gt•atiticação oddicional ; os 
omJH'ügaJos tlas ostra<.l:ts do fet'l'O toem umn. 
gTaWlcaç:"to prupot•ciuual <to tompo do sor
v iço, us úo tolc:grapho, os do Cor·reio i~nu l
mento. 

Pondct·e-so que ostes oflicla.r-s do exer•cito, 
além llos serviços de paz, teom mui Lu~ Llollc!.i 
o :;ct'viço ~lo gum·ra. o r1uo não tccm dea.nto 
de si outro fn tut·o qun ni:í.o ~O.i<~ a r•cful'ma 
compul~ot•ia., o vcriftcar-lle-ha quo não ~ 
t•azoa vel mantol-os na situ<L,;ào um l!Lte so 
oneo n tl'lLill. 

Pt'uponlw, pot•tanto.á C:umu·a a. ducrotação 
(la uma quota addiciona.l: pat':L o.;; ufllciaos 
~ubaltm·no~ do 20 "/o sol.>l'O o rc.~pcc tivo so ldo, 
pam os snpnrim•os, que j<l. teem mui to mo
llwr vencimento, 1lu 10 '.ó; pai'<L os g,mcraos 
ueuhurna,pot•que jLí. toem van··inwnto:> muito 
t•egulu.rcs o para os lentos t amhom ne
niJnm<\. · 

Pol'trwto, l-:i r•, P t•c.sítlonw, posso varrot' a. 
rnittha testada; n;·w v ou Lm· nenhu ma d o~sas 
gJ•a.tillcaçõe:s. Não estou legislaudo do fóml<~ 
qno por maneim alguun a.ug-mento os meus 
vencnncntos; Só conheço a. :-;iLtm.t;ão do gl•a,ndc 
numero da camaradas p1Ua. il• ao onconu·o 
de lia. collabora•,do com o Cong1·esso Nacional 
do modo a t·.~mcdia.r i~.~o . (J.iJ.) 

E~clm•cç>o ã Ca.mara, rec•wdando que 20 ~ ó 
do respectivo soldo do :d!crcs siiu 2"$000 ! 

1\Jl'ta.nto, Sr. Pt·osidnnto, n.1o lm hypo
these de eu estar l cgi.~ l<tndo pru do mo met:l . 
( L(J o art. 2n do pl·~jecto.) . 

Fiz ostn. cxccpçãu, Sl'. Pt•os!t.icnte, porque 
reputo uma. cousa pour.o compa.tiv~l. com a 
1déa quo tcem de sou:J clovores mrh~<we~ a 
situ:v;ão em qne flcn. um ot1.1cial do exer'cJto, 
q ua.ndo o seu batalhão ~eguo par·a. :t campa.
nhft o el1o fie;~ ·em C l)nlllli~·iío ele plcnu phz, 
:tn t'twindo \' artta!•cns t ll'l itH'U:> do qno ittptella.s 
' I ao Od S()ll:'J Cal~:l.l'a ths ,-fio. ULtliJI'Íl' C!lnl OS 
t'iSt~o:> da. pr.J:•ria viJa . (Jhu!~ lJ~m .) 

Nc{.,:o s:3nr,i1b, .i:'L t iv~ o~~~· :tsno 1ln me ma
n i r~~b. t• . lev:~ndn I)S ' mnll ' ~iiW~l'•J~ éLj)pla.lloO:i 
,~ int1o.ti vd l'I.JL'Gi•Jãa c0m q uu o lwnmtlo 
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Sr. 1\Iinis~t·o rhL au·erra c o wu digno auxi- me o que uão iem Ut) h· pam <t · guorr;~ , c 
]ia r, o 'lwurudu Sr, marechal Cost~LIIaL, tecm IJUC, q uan•lo m_l!ito, p oder<i. mmTm' de algum 
JH'oceilido. · tksa~ Lr·e por uceasião dat~ dcmolkues que ~c 

.i\gora, junto a estes <I}Jplal!~os um u.ppello: t:s~ã.u fazcudu rms obr•a:s thL u YC iliU<~ ••• 
ao Sr. Presidente da Ilepublica para. lJUC, ,\gur&, L-S infel'iot•es. Tcorn de sohlu l$~fl0, 
vindo em auxilio desse oxccllontc exemplo- mt•nos do quo o soldado de policia; tccm do 
mais capaz do fazer pela disciplina. du que etapa l$17G r•éis u de gr•a.tilicaçã.u 250 r~iSi 
quaesquer m(•dídas coercnivas- pro\·i- com a quota. de f<:.rdamcnl.o, quocorrt~spumle 
doncie no sentid•J do não :>crcm contrariados a. 17$750 por mcz, ficam 08$000. 
OI' bons intuitos rios dignos marmihar~s. Pois, Sr_ Presidente, um polif'.ia !'ect•ota 

Estou mo referindo, Sr. P1·csidcnte, a- um de J~> cla.sse Lcm 200$, um p olicia _secreta de 
faeto que eu reputo gm.voso o pouco crmv.~- 2• L~m !50$, um polícia secrebt âc 3 .. tom 
nionto aos intet:essc.:; do exercito. Está se 100$; o sargento do oxorcíto terilmenos do 
vulgariza.ntlo, mais do que fôl'a para rles~ja1>, tOOSü'OO;!... . 
o aproveitamento do militares, de ofliciacs Escusu t!c cHar o Litro~ vcocimcntf)S sug· 
do pJ.tento até em c<tl';;u~ de Yoi'Ca.uorcs, in- gcstivos 1mra. recordar qual a. 15ituaçí'\o de5~e8 
tendentes mLwidpaell. t•mlim, mombt·os de pctLriciu:>, r1uc l!Slilu ;h; doztJuas seguindo seu~ 
con~ulhos munidpiw.;. desLino~, allÍitmdo:-; d~CJuullc r>cnLimcnto, quu 

Nliu }Jodcrüunus CJ'O:).l' incOlll}li~ti l.Jilhlades é carac~cristh:o {b l!&hladu bn~úloiro :. " r·c
eorn ta.ma.nlm facilüla,Je, mas pudet·cuws !c- sigmLção e u. paciencia, dl!~Lnta d os m a.iorct> 
gü!la,l' de modo a que quem for pa.ra tac:~ so!frimentos,para solver, á custa da.·propritt 
postos saill:.t como fica. em relação <1 viJ<t vida, as pendencillS interna.cionao::1 .em que 
rnilitv.r. andamos envolvidos. , 

Finalmonte, Se. PPo.~irlt•nte, tAnlw um ou- Por isto,Sr. Pre.::~idcnle,reuigi oste pt•ojocto 
tro projr.ct.o dr. lei, qur. ontcn1le com a si- Jo lei, c1ue ma.nrla.t•ei U. Mesa na hui-a do expe~ 
tuo.çã.u em quo s ·encontram os officiu.c:~ infH· diento «Os olliciaes inferiores do.cxm;cito .o 
riol'es do exm•cito, aqnelloil quo vão perJondo, da arrnri.da, que contu.rem mais de dez· annos 
cadu. vez mais, a. esperan~·a do alcança1• u de praça.· .. » 
primeiro posto de otlicial de patcn te. Interi'ompo a leítma para t'<.t.zm· uma 

. .!lf uitos doJJcs, :3i nào a maioria., teom ser· o lJservação. 
yjços de campanha u ~ustcn tam fiuui!ia. Quoro evita I' que se dê com este projecto tlo 
· A esso respeito, scjrt·JIJO licito rocordar •~s lei ma.i;; um eicmon to de patronato ; pOI'!l\10 
condiçõos deplot·avois em r1uc se uncontr•a, h a. muito r1 uem, seudo menino feliz, assen~•~ 
no tocante a vencimentos, o soldado tio oxer- praça., c, quatro ou cinco mcz~s depois, é 
cito na.ciona.l. st~rgcnto. 

O soldado cas<ulo {jHe desarrancha., isLo t\ Não é para. esses que estou legislando; 
que rtwcbc Hllm quot:,~o de :;cus ven.címentos, estou legislando para. quem tem um contin 
a. etapa em dinheiro, IHJI'CPbe actualmonto gente do serviços fJliO p·JSS<~ a.llega.r. (Lif .) 
40$830 pur mez. lia. aqui, Sr. Prcsidcnt.e, muito elemC'nto, 

O soldado do policia pot•colJo Ioã:;;OiiU. fJlll~ ~uhmeUo go:sto.a<tmentn ao critcdo c a•J 
Os ofllciac:> inft)I'Íot•cs do exercito, ~;ar- IJa.tl'iotismo rlus meus dig-nos coiJog.~s da 

gcntos, muitos com ~mai:; de dez <llliiOS 1le Commis~ào de l\Ial'iuh;~ c Gm.•rra, l)om c<~lll'J 
sel'\'içus, sobi·cc:trregadus de fa.milia, n:w da Conunissã.o do 01·~·amcnto. 
tendo do<Lutc do seus olhos ouLJ'<L )HJl'.spuctiva. Oppurtuna.mentc, occupa.rei <L tri buna,para. 
que não a. de SCl' sargentos. pot·ccbem os ven- discutir, em seus dotalhea, ca.da. uma. dest as 
cimentos que vou cotejar com outros, t<ws, quostües u não perderei cusejo, an tes, o 
quo este simples cotejo dispcnsar<t qualquer p1·ocuraroi. p<n·a, noSSi1 tarefa, a .quo dei 
commAntal'in. com•HJO hoje, demonstrar a convicção pt•o-

Quantd rio solrla.do, baRta.r1t rccordat• quo funda om que estou do que nonlmm as· 
este sei.•vidor da Repnblica., quo tem do, sumpto me parece mais digno ~a n~.editaç~io 
amanhã, da noite para o dta, embarcar para c do csfon;o do legislador ln•azileko do que o 
o Purüs,em condições elas mais pl'cc:trias- da dcfo:.-;a nacional. (Jluito bem; milito bem . 
porquu ninguem ig{\om cpmes são as condi - .O o1·wlor rJ comprimentado.) 
E.i.õos do vestuu.,rio, · do alimonlação, do cura- Vêm ,~ mesa, são Jidas, apoiadas e p ostas 
ttvos, de moutc:tmcnto ~m que se encontra conjnnctamente om discussão as seguintes 
csso p~s5oal-es ~ll .servitlot· . tem menos do 
que o cocheiro da ca~ a. tle Doteução, quu tem 
50$,do quo o cozinheil'o da Ca.s:L do Detenção, 
que tem.50$, tio que o cozinheiro do Gym
nasio Nacional, quo tem 100$, do que o seJ•-

Ao p;·ojacto n . 46, de }904 

(Fixarão U.a s fu l'ç as do t erra) 

vente da Repa.t•tiçã.o de Saude Publica, CfUC Ao ;·,rt. 1°, § 2." Jr;m V07. do qur:i está, di-
tem 100$ o que nãO é obrigado a. t~r unifor- ga se; Dos <tlumnos da Escoltl Milita r at 
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500 pra.Qa~, ficando suspensas as matl'iculas 
nas Escolas Prepal'atoria.s. 

Sala das ~o~siíes, !5 de junho do lOOL
Ba:·uosa Lim '. 

Ao art.~' do Slllbtitutivo tla Commis:>io: 
Supprinla.m-::;e as p:~la.vras-meno:; quanto á 
scgu111h m•Jcm do is,mçõe~, etc .-<~te aspa.
lavras-renunch~ da lib:~rJa·le intlivhhml in· 
clu~ive. 

Sa.h da.s sessões, 15 rJo junlw .te L \lO-!.
lyHctria Tosta. -·· Xciv{l, 

comparecm·am mais os St•s. Sá. Peixoto, 
Aur~liu Amorirn, Hosannl\h de · Olivoh·~t, 
Passo:,; de ~lí1·a.nd~, Arthur Lemos, H.ogcl'il) 
do Miranda, lndio do Brailil, Antonio lla.stos, 
Urlmno Santos, Luiz Domingnes, José Euzc
hlo, Cbri4ino Cruz, Flezerril FonteneUo, 
Thomaz Cavalcanti, Sergio Sauoya, Atfonso 
Cost<L, Celso de Souza, Esmora.ldino Bandeira 
Moreira Al vcs, Patiro Pernaml.Juco, Angel~ 
Nct.o, Ra.ymundo de Miranda., ft.:u..:ebio de 
An(h·a.do, Castt•o RebeHo, Tosta, Vergue. d~ 
Abrou, Augusto do Freitas, l•auardo Ru.mo~. 
Rodrígur.s Sald;w tm, !\foreira Gomes, Gal· 
dino Lm•eto, He1·edia. de Sá, It•ineu Mn.o:.:ha.do 
~u.lhões Marcial, _Am~rico de Albuquerque: 
ht'JCO Coelho, BeltZtti'lO do Souza, Laurindo 
Pltta., Cruvollo Cavalcanti, Carlos Teixeira. 
·Hf;~ntlão, José Bonífacio, J.<~rancisco Berna.t·
dinu. Galeão Carva.lha.l, .José Lobo, Hormo
ncgildo de Moraes, Bcncdieto de Souor,a. Lin
dolpho Serl'<t, El~·seu Guilherme, Stl<tres üus 
~anto:;, Vcspasia.no de AlbU)liOJ'CJlll.l, Dio"o 
Fo1·tun<L e C<Lmp.,5 C<trtier. " 

I Joh~m rle comp.tr6Col', com c~aus:~ lMrli
•·lpad:,, o!l ~r;,. Julio 1ln :\lello. Thomuz Ac· 
,·.u)lr. Eugenio Tourínho, Ené&.'i .\l;u•lins, 
Carlo~ c.le :'\o\-ae,;, .G.ne!.lelha ~lom·ão, Ray
I~HIIl•l~ .\rth~t·, _\ntz~o de A.bt•eu, J_oã.o t:a.yoso, 
~ t•;:mctSCG S;L, Pcrc1ra ltms, Tnodado, .Jose 
~la.rcol\íJlO, Cornelio Lla Fonseca, Joviniano 
d~ l"arya.ího, FeiJsboll_o Freire, Leuvcglldo 
~ilgumras, Bulcao V1anna, Tolcntino dos 
Santos, ~Iu.rco1ino Moura, Augu~:~to do Vas· 
conccllos, Fidelis Alves, João Bap~ista., Ro· 
Zíl!:J.~!l.t, l<'~·ancisco Voiga, Be:t·n:.u·do Monteiro, 
Joao Lu1z, lUb.:üro Junq ueir'l, Astolpho 
llut:a, Carlos Peixoto Filho, Penido FUllO, 
IJ~vAd Campista, Bueno de Paiva, Leonel 
FLillú, Henrique Salies, Carlos Ottoni No
guci~a, Olymho Riboiro, Moreira. da 'silva., 
.Jr.st~mo Curdusu, Va.lois de Castro, Costa 
Jumor, Arnolpho Azevedo, Fer•naDdo Prostcs, 
Pau!J_nu CaJ'Ios, Alval'o du Carvalho, Ca.ndido 
Ro_drrgues, Azovetlo Marques , AbLion B<~
P~J " ~" e Angelo Pínlleiro. 
~ Rom causa, o~; S l'.:l, ViJ'gilio B1•igido .Joãu 

Lope.s, Paula o Sil ra. Teixeu·a de ::lá, ~Ialu.
ll\lla~ Gonç"lves, Estaeio Coimb;·a, Blpitlio 

Vo!. II 

Fi_guuit•ado, Al'thtn• Or·,lando, Roih• iguos Dor ia.~ 
Pwt? J~antas. Rodr•1gucs S:Lldanlla · Jos~ 
Moo.Jarrl.nn, ;\fello. Ma1.tus, Nolson dd V as~ . 
·conc1~1los, O_;;ca~· God_nr , fl;í Fr11irt\ Abela.rdo 
de M!lllo. Permra. Lima., Prwlino t1n Souza 
Gast;to,da. Gunlm,C;truelt·ot!o llczcntlc, Aual: 
bcrto I• cr ~·n.z, Bornardes lle Fari<t, C;uui .lo 
S~a,l"(}~ F1lho, Calogera.s, S;~bino Barroso 
l~crnardo de ~amp~s, Ama.r<~l Ccnr·, Fra.n: 
crsco Malta, VwtoriUo Monloiro c Alli·cdol 
V a rola. 

o _Sr._ Presl~ente - Con~ínüa. a. 
2~ r!tscu~sao do proJecto n. 40, de HJ04, 
.tl:m~d~ as fnrcas rle tcrt·<~ par<t o exorcíciu 
do l.JOóJ. 

() Sr. Neivn - Pe•;u i~ }J:Lla VI'a. 

O ~r. Presidente -Tem 
lavr<~ o nobre IJJputaiJ.o. a P<~· 

()Sr. Neiva deve, anted de Oi\Gl'M' 
no assumpto que o leva â tt•ibnnl\ um ll!>
ci<M'C'Cimonto :L Ca.ma.t•a. Por vor,e's tom oc-. 
cupa.do a atten(,"ãu de SllU~ colleg;~~. usaodo 
da. palavra., ptLra. obsta.l' que <~lgtms omi
n~otes _Deputados vonha.m a tomar parLe nas 
1hs~ussoas .am hora adoa.ntad<\, quando só 
scra:o ouvtdos por meia duzi:L de compa.
nhen·v:l bondosos. Emboi'& não s!mrlo um 
c:-;aggm•ado politico, por espíri &u de purtiflil· 
r1smo t~m, tambem, fa.Uado PM<L pre{)ara.1• 
a~ontec1mentos e pa.~a que arptelles que tcom 
as altas. t'Cspons:tbtllda.d<H uào so r~xpo· 
nham a.fmscos, o que de certo ~c dllria si :;e 
vissem na. obr·igar;ão de lilllar •h: d J"t're, :;em 
o~ Ja.4o:l corupctcn\c:;,scm <t5 io:; truc•;õc.~ J•t·•:
Cl8aS. 

:s'em :;empre, porém. a =-••a atLituJe é 
•Jbs~r o encet·ramcn~ Jo pmjectos. 

. Nõl.o s~ scnt~ sa.tisloíto quando, como 
a.mda hoJe, se vc forçarlo a. salienta.!' u li.1.cto 
do. ter sido o. primeiro Deputatlo d<t Repu· 
bhca. que, curdadoso sompro do interesso dng 
pequenos, cogitou, entre estes, das pra.cas do. 
corpo do bombeiros. 

Seu intuito têm ~ido por vezes louvado. 
Gaguejando, embora, tom somprc discuiido 

us o1·ça.mentos, lJcjm como outros pt•ojectos 
de importancia, (muitos apoiados) . Assim sa 
exterua. para. deixar cl<tro, uma. vo:r; por . 
todatl, quo ntio deve ser m<~l comprQhen
dido, 
. Ditas estas palavras, sustantal'á alguma~ 
1déas, cmbol'a. j;l tonlram o!la.s sido atlrimo· 
radamente defendidas pelo illu~ t. t·n Sr. ilM'·. 
bo~a Lima. 

Tem duixaul) do di~t!uti•·· uHiuw.mc.nte, 
alguns ort·arnentos, uão p<tl'a eximit·-se de 
tra.ba.luo, mas pol' ser inutil Cil.UÇO.J' os SQilS 
uollogW!, ma.i~ com potente~ <1uc o ora.dot• ~ 

4J 
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sem esperanço. de alcançar a accoita.çã.o de concorda com essa. rned:da, mas a:nha que 
suM omendus, pot· lOQ.ÍS justas que sejam. deve figura.t· em lei e~pecia.l. 
Embo_!a uão discutindo, estuua. ~odas as Julga ooradot·-melhordeixartal Jíspns· -

- questoes que se debatem nc~5ta. Camara. b d . · , Içao, 
Assim como não tem rliscatiuo os orça· : ~ue é oa~ on e esta., P?tqua~to em pr~· 

mantos, deixou ta.mbem de occupar a tri- JOCto ospncr~l p~.le onc~mtra:r olnc_o~ quo prt
buna ao ser submettido a debato o projecto vem a realJZ IQaO de tao utll med1da.. 
de fixação de forças de mar. O a sul!lpto Não se <LDirna, em hora tão adeantada., a 
hav1a sido brilttantewentc tratado na. im- d.iscutir o art. 2°, qu! tt·ata. de delieaJi~lmu. 
prensa e o orador não rJUiz mettel'-se on1!0 quustão; outros que o fa.c;a.m. Si o não tlze· 
não era. chamado ; assim costuma ;;empl'e rem, Vúltat•á então ü. tri huna.; limi ta.·se. ·pois, 
proceder. -- a. umria.r á Mosa. <t emenda que acau~·Jia. u~ 

O q· ~ pensa. sobre tt ma.rinha. já m11itas di roi tos q rte julga. nà.o porlcm ficai' sacrifica
vezes o ·disse, tendo rcpotidameÍlto feito dos. (.1Iui~o bem; nwito bem. O Ol'ador e com· 
minudentu analysa do e:stado da. armada. do Jll'imentado.) 
Jli1Í~. 

Occupou ja. hoje a. tl'I\Junu. e domonsLt•ou, 
discutin1!0 ~ histor·ianclo, ![ IIC estud;~, discute 
t1 <we. 

Fica. n. discussão adia..ia ~o!a lt6ra.. 

Pa.~fl:t-so :i. hom des tirnria. ao f>Xpedien~e. 

Agor·a, lJO!'Ólll, .rcc:ouiloce (1, sua. au·la.u:u. 
viudo fall<u• !lopuis do illwstr·o Uep tlado I[IW O sa•. ...:\.lcocar Gui•ntu:ãeM 
lleixou u. tt•ibuna, ~spit•lto fulgul'<lUÍl! rla. (tu St.:t:n:lal·i•J) Pl'vceJe á leitura. do seguinte 
Camara.. 

Está d 'l accordo com S. Ex. em wu•ia.s 
observações infensa.s ao projocto, inclusive 
quanto a.o uuruero de 800 praças na· E~t!ola. 
.Milita.l', que acha excessivo, nutan•lo a. diill
culdade extra.ordinaria quo lla,vcrú. em ~ir· 
1·n.nj ar 28 mil c ta o tos sohLulus, q uc são os 
:fixados pat'lL <L paz. . 

RerorinLlo-so ás pt•omoçüss da.da.s pelo Ma.· 
teebal lc'!ot•iano, c.liz quo não O COfiS!lr;t JH>I' 
isso . Em. nece~.sa.l'i!l que os clef1m:;or.~li d<l' 
instituições republicanas ti ves~em a.lgum<L 
recompensa. 

O quo I! cc!'to é quu, a. pl'Oposiió tia com
pulsoria, Babe q ue do Sena.:lo vem um pl'o

. jecto relativo á reforma. da. mesma.. 
Enche-se, pot• i:sso, de j ni.Jilo, JlOis !ui quero, 

om 1894, avuntou na Carnara. es~•t idéa; 
oppõe-se pl'incipallllcntc em relacão ás 
ellLSses a.nnexus, como os medicos, que á 
pro~orçã.o que vfr..,o pn.~saudo os aono1:1 vão 

· g<1n.1ando semp1•e mais conhecimentos; sendo 
assim, pol'que ao chegn.t•-sa a ce1•ta idade ha 
de a lei tolher-lhes o cxer•cicio da }ll'ofls;;ãu 
qun.odo já.esUlo m;Li3Jll't.Ltico:.; c compo~entesl! 

P.oderia,. pet•guntal' si são neces.mriai 28.160 
pra9m11 si · h a precisão do tau tos soldados. 
Pelas razões quo 111 no pm•ocer, pensa que 
não; mosmo porque so viva em plooa paz, 
ao lado de irmão.-; e amigos ( t•isos .) Penga 
q11e iliio ba necessidade de ta ntos sold:1dos. 

E::;ti:J ~ ·o ·lieu modo rto ver. ma~ como estil 
soff1•ego, por ouvir a. brilh:wtis.-lim<~ pala vn1. 
do j ovuu Deputado que vae subir á tt•ibuna., 
não continuará na. analyse que e!:ltá. r.~z,:mJo, 
a.guardando-se pal'a. a. 3• discussão do pro· 
j~>cto . · 

Antes de terminar, porém, lembra que o 
projecto, no seu ~l't. 8•, consign:l. a. Cl'oacã.o 

. do tiro naoiona.L O Sr. Carlos C a valoan ti 

1 ltftcios ; 

Do Sr. In Secretario da Sena.do,da 13 do cor· 
reo~e.com ··tlllic:todo •tU·J ne~sa. d~ta.. o Seoa!lo 
envbu á sa.nccão presidonctal a re~\lluoão do 
C"ngr·esso Nacional , determinando quo os · 
otHci:bes do Co,'pú Jo Búmbeit•o:~ do Dt:Jtl'irto 
Fe let'lLI pcrJorão <L paten te, qUando con
d~mnados ern processo crime, a es~a peoa 
ou a mais de dous annos de prisão.-Iatt~i· 
rada.. 

Do me:~mo senhor, de !5 do corrente, com· 
muoicando qnr., n~t data, o Senado ooviou 
á saneçã.o pre;;idencial a. res•llução do C•Jil· 
gresso Nacional, concodendo ao Dr. João 
Barba.! no Ucbôa Cav;tlcami, mirlistro .do Sn· 
premo Tribunr\1 Fe.ler~l . um anuo do licença 
par.l tratamento Lle saudu ,..:....Inteirada. 

Do Minigte1·io da Fazenda, do ·15 do cor
l'eJlte , sa.tisfazendo a roqui.>fo.'lo . des ta. Ca
mara, no officio n. H6 .. dé :15 de dezem· 
oro ultirucJ.-A quem fez n.roquisiçã0. 

Dv :Hi!listeriu ria, Guerra, de 14 do corNJn· 
to, en vi#ltndo os papeis em 4 uo Thomaz Fol'· 
te~ tle BusC<LllMnte Sá, veterinario do 5o re
gimento do al'tiJha.r•ia. pntle o abono do 
•lll;tntil.;tf.i VIl P<tra creado e da gl'.Ltificação 
ll1l exeJ•cicio tle otficial subJ.lterno. a quo so 
julga com direico.-:-A's Com missões de Ma· 
rinha. e Guerra e de Orçamento. 

Reque r•imento do Dr. Alvaro Alberto da 
.Silva, polindo um auxiliL> pc~nníario pa.r:~. 
a. continuaçã.o d:.t.~ ex:pe!•íencia.s do uma seria 
do explosivos aproveita vais ;i, defesa m ilitiH' 
do Bra.zil. --A' Commissão de Orça.roento. 
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Ficam sobre a mesa., at~ ulterior dolibe· 
r~.tçã.u, os seguiu tes 

PIWJECTOS 

o COngt•esso Nnciona.l uecreta.: 
Art. I•. Os offioiaes do exercito e a.t·ma.da 

que eontarcm m~tis de lO a':"nOi _no mo~J!IO 
posto percBberão uma gratlflcaçao alldtoto· 
nal. que será. de 20 % do resp[}otí v o soldo 
pl!.l'a. os ~fHcines subalterno~ e do 10 •/. para 
os supcrlores. 

§ 1•. I?saa gratificação será augmcnta.da. 
de 5 •/ o pa.ra. os otticiaes que ti verem to 
ma.do pn.l'OO em operações de gum·ra.. 

§ .2•. Nã.o terão direito a esso augmonto 
de vencimentos; 

n.) os otTJciaes q no o~e.rcem c<wgo~ nu ma.· 
"i~tot•io, nas escola~ nuhtaro~, bflm como ml 

doaontcs om disponibilidade : 
b) os ofHciacs que d•Jixa.t'<HU de a.cumpa.. 

nhar os corpos a que pertencem. sempre •1ue 
~~Js se do:~lucarem das lUas parada-> pat·a 
scrdços de campanha. 

.Art. ~- Pa1·a. o implomooto tlos p1·azo~ 
.fixadoli no art. I v, nàv se contat•á. o tmnp<' 
que o ofllcial tivct• passado em commi~:~s(Ju" 
ostt"anllas aos Miuistcrios da. Guerl'a a :\la
rinha 011 nu desempenho do ma.Tll.laGo politico 
fedm•al, estadual ou muuicipal. 

Art. -go. Revo"gam- se as tlisjJOSit;õcs em 
contrario. 

S. R., 15 tle junho de 1904.- Btcrúosa 
Limt~ . 

O Congresso Nacional docreta : 
Art . l . o Os officiaes inro:iores do l•:xct• 

cito o da Armatl~t, que eontarem mais de 
10 annos de praça., pereeberào etapa. segundo 
a t:LbeUa. seguiu te : 

Sargento ajudante, ~ cta.pilos de prn.ça t.le 
pret. 

Sargento qua1·~el-mostrc, 3 ditas, idem, 
idem. 

1° sargento, 2 1 f~ ditas, idem, idem. 
2° eru•gento, 2 diLas, idem, idem. 
Art. ~-o Os mencionados otHci tes infe· 

l'iurcs, desde que completem 15 annos de 
praça, terão direito a nm augmento de 
50 o 1 o sobre o respectí vo soldo . 
ParaJ~Ta.pho unico. Esse augmanto será 

iocorporatlo ao vencimento da retorma,quan· 
do esta so ·verificar em con~oquencia do feri· 
montas adQuiridos em campanha ou dnpuil' 
de 2.'J annos 1le praça. 

Art. 3 .o Os infcriol'cs quo servirem nas 
guarnições do Ama.zonas, Pará ou Matto 
GroSS•J tm·ão direito, qualquer que seja o sou 
mpo de praça, ~~ mais um terço da e 
p ra~ a. do pret. 

Pat•agt•apho unico. I'A!sa. fracçao addicionai 
será computa<la par<L os inlcl•io,·es de que 
tmta o art. I. o peltt mesma forma. por que 
se proc:Jde n.tquellas guarnições p;\ra, com os 
officiacs de patente. 
Ar~. 4. 0 Rovogt\m·sc as disposiÇ'õcs om 

con t~·ario. 

S. R .. l5 de ju~hJ de l90.L- Bw·úos!~ 
Lima. 

O C'ongrosso N tcional decreta : 

Art. 1." Os otliciacs do exol'Cito quo fo· 
rem transl'eriJos pu·a o truadt·o ospocial, 
como mombro~ do magistat•io om axnl'cicio 
ou omllispooibilioholo, euustituirii.o u quadro 
extraordioa.l'io do corpo doceuto. 

~ I.~ O Govnl'UO org:ulizará ussc quadt•o 
cullucantio IH .lluuwwh .llil i!m· . pot' ordem 
de anti m'llade e pusto~. os oniciolt1S na~ con
t.lil;õcs do at·t. 1 ", •iti<llquor que seja o corpo 
ou arma de ontlu tenha.m pl•ovintlo. 
~ 2. o Essos otJicJaos se denomiua.rão-orn· 

ciars rio curp:.~ rlm·on~c. 
A t•t. 2 . " o~ (JJiicia e 1 d e::<Sf' q uad t•o na o coa . 

coi'L'CL'ão J. promoção nas vag-as qun so •lm·om 
nos COI'pos on armas a. que portonchtuJ m~ 
ô;tta da. lei que creon o qnadt•o especial p;tra. 
os docentes do ellsin() mílit<Lr om oxcrcidiJ ott 
om tlispou i bi lid!Jo. 

§ 1." A pt•omoção até o posto ,Jo coronel 
se da.l'á. pal'a esses ofllciae~ sómenGe nas va
gas quo occorrorom no quttdt·o ux~mordina.
rio a. qun se refe1•e o ar~. l • . 

§ 2. u Ess L promoção se f llr;t á. razão ú~ 
tt•es qua.rLos por an tignidado o um quarto 
por morociment.) . 

§ 3,0 Os coro,.cts dosso quadro cOOCl}l'rerão 
á. promoção ao rosto do general nas rnQsmas 
condíQÕes dos cut•onu:s dos ( [emai~ COI'lJOS e 
armas, o, (!U<J.ndo promovidos. pttssa.riio p:u·;~ 
o qw.ulro OI'.ánat•io o pt•ccnchorão a. vaga, 
para a qull.l em hypotheso a lguma podor<t ser 
pt•muoviJo mo.i~ de um coronel. 

Art. 3. 0 Os aetuar~s gcnomcs scriio inclui
dos no quadro ot·dinario, ao qual. tlc:u·~o 
Llesúe j(~ 1\ggregwlos, devoudo e~~a 1nelusao 
tet' logar de tt'c:> om tre8 vu.gas. 

§ 1 , o os gene ratiS a c LLnes, rwiundos do 
corpo docentn, doixal.'ii.o :u fnncçDes <!_o mu.
g!sterio, passando a exorcor as runcçou.~, do 
sou posto, para que pos,;am contio~at' a Ct.m
cort·or à promoçii o aos postos supcrwres . 

§ 2. o Si opttrem polo magisterio, ftca.r
!hes-ha. o dit•eito ;1 jubilaciio coujuncl,<tmento 
c.Jm a rllform~t no postOJ que pt•oseutemcnto 
tivorem, mas não podm·:lo ter nccesso aos 
po:i~os supe1·iores. . 

Al't. 1. 0 E' livre aos of!it·mna do aetm~l 
q 11adro espec ial renunci;Lr ás vanb.gons do 
magisterio para. so rein tcgl'tl.l'cm no qm~dt•o 
ordinari·o do seu corpo on a.rm<t. 
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Art. 5 ." Os oJncin.os dessa qnad t•o, quando 
promovidos no posto do genural , purderão ns 
vantagen~ do mngi:Jtcr·iJ, só pm·ccb~.:ntlo ven· 
cimentos mUitnPcs 

Art. G. • O Go,·cruo nome:-~ r:l pat':l. os cat•
~os do mttgistcr ío miJit,;Jr tplC v aga.rl!m _os 
úoccntes em 1l ispon ih i litlatlc, cH quacs 11;to 
p oderão ser prctr:ridos P91' neuhum o:s tranho 
ao quadro c:xtraordinario. 

P;>.rag1·apho u(l ico. Os 1!ocentBs em dispo· 
niiJilidade ficam co111 u dirt·ito de rcquo1·er a 
sua reinclu~ão lliJ magislm·io e lfcct ivo paPa 
as cade ira;; o au!t1~ tJHll \!t!:,lgnarem. desde '!Ue 
estas não P.Stf'j m u i'I'IIPild <ts poP funeeiPna.
rios inamovivt>i_.· , 

S, IL, 15 tb jun!J u de l ~JO-L- /Jnrf,o~u 
Li,IW, 

ranea, para só Hxalçar o filho quo Lauto 
lal•orou em prol da Patria. 

Não csbmos aqui nm verdade para a.p
plaudir tão ::;6mcntc O SUCCC'f-!SO lllV!'ÍOSO e
triumphaJ;· p'lra coroar apenas n. fronte dos 
grn.nd(}~ \"Cnccdorcs n;~.s pngna.~. em qu~ ~
aclw cmpanhadiL a nossa Patrw.; mas, so
brc~u;lo. quando ptalomos lhlfar Pt>Ja Nação,· 
anto cuja. imagem sagt•ada U i..S senlimos 
agura c em cujos incitamentos no3 inspira: 
mos, daremos, não tauto attender ao suc
ces,;o, corno priodp<~lmentc reconhecer. 
ondH qum· que estej;tm. nas pompas da glu· 
1·ia ou no::~ rumol:l di! uma talvel-0 opheruorilo 
ohscnriúadc, o::; vct·t:ladciro~ s~n'i1;o:; pres ta- · 
tlns á Nação. 

Mas, venccdorc~ ou vencitl-Js, é corto quo 
oiw tremulnt·ti. ~úbl'e aquelles :-!9.000 kilr'
rnctt·ns quadrados do extremo septeatdonal 

() @a· ... Jtuuet~~ l _,n • ·c.~· ímov,mcuto o sagrado pavillhàu :uu·i-vcrdo .. ~ão h·etnu
tlc altcnção)-Sr._Pl'c~idc~n!!:, du~s JHllavras, hl.l'á. •.. c sómeotcisto fa.z resoa1• dentt·e em 
was ~fio uvmwtJYida .~ palin 1'11!' , quanto as nôs a. :.rQmedol'a tiorba de todas ;,1.9 tristoza~L , 
:pó!lc l$Uggurh· ;~ intcn::~i,\:~dc tia cmoc;:-~o <JUC Não f'oi, porém, pol'qno o nosso _:tdvoga.tlo 
ha. algumas hora~ ve111 11•:sa n.Jo ~obt•o a uus:::a nao lií'.o:-::,;e ~\ldu tj tt:UHO Cita V:\ e qua,uto es- . 
Patr ia.. tove c quanto estaria. ao a.lcanoo da:s hUill<l· 

d I - t J • ll<lS ~'Ol'l'"LS . B uas pa ;t\'t'a::>, pc:rcpw llaO .eu 10 nr.ccs •' r 
>;idana de funJamr:uta r longamente a íudi ' Não ; o pc~o dos aonos. de~cendo sobt·e a 
c<~oç.ão qu1; vae á M·~sa e '111ml mr:smo encon· augusta. ca.'Leça de Joaquim N11bucu, cuvol
t1•aria. cllu. prcs~igio na.; }>1\lavrus c•Jm tJUO• vendo-a. na neve, nãt) lhe at·rcbatou, en tre· 
par acuso; mait{ (.hl csp11~:o a ju:s&iflca~so: Jn·o· tanto, o:s <~t·dcnf.os tran~por~e::~ com quo . ollo 
stlgíada e:-s tú. ella. eum v;diosissimas assiguu.· :<O alou aqui ~us maiorH.; it•íumphos da. ki· 
tul'M dê grando numtn·o dos m<\is :~utttriza.dos bnna. bt·azileh•;t, nom aquella :u•dm·osa. e r at'iL 
e respcita vois dus nv~ sos collt>ga.>S. paixão com fJlie so 1bz, em nossa Patriu., u 

· apmnolu incDmparavcl da libord:uio do uma 
Não tí uma moçfio tlo I.'OIIgratulacõt~ ; o l'Uça, autrred~Jr<t e goruento po1• toda. a. vas\i. 

momen to não a rr:lliJlOI'lat•i;t o a t.é ll11 smo dii.o d :L no:-:~a 'et·ra.. (Muito bem.) _ _ 
esta quasi solll lH·<~ cr·<· puscul<tt· quo agor~ Não. Dcpoi:; de lllll i~ mui to procurada ma~ 
desce sobro · o~tt !. recinto, onde, 0111 tantos não attiogiJ u. ob::curidade, om «tne bu,scouoo 
di:tS de glori<t prtJ';L c h nmal'cl?sí'iva l, a VflZ cultivo das lo~tras (pa.t•a. ollo, a.liás, fulgente 
sonora o :tlt íl oque nt'! ~ :c:>so me~mo <tdvogadl) o pudssima giOl'Üti a penumbra. q4e a. excol
du Hrazll, eujn~:; csl'iwçt:-; rc~.:onhecemos 0 pro- lcncia do ~eu en.zenho não lho pcrmittiu jii· 
clamúmot~, tanta~:; YOZC-" ~o f e;, <tpplau<lir, t ~ J tl mais encon rar, par:t_ no: a como num su a-
l'omp<'antlo :L luz dos m<li~ oxtraordinarío;; d l'io envolver-se, volta. ·mtwcce o r di~ gt~.J.ti\iãu 
tr iumpllot>; est<t nw:-;m <L mci<~ sombra. Ct'e· o do roconher.lmr:nto da patria., oograndu· 
Jllll!CHJar P.~t<i. 1 110 ~ di 'l.úHiiO que devo sor cido aoil olhos de todos, · dos seus antigos 
.sóbl'io no~ minhas palavm~ e advnrtindo-mo compaoheii•os o d o!;Sl'S quo sustentam o l'll
a.inda, como pu1' uma l'S(r·anha in tervenção gimen de hojo, pára j unto d-os quâes veiu de
Oi\ nattl)'(·za. ~obro as cou~as humana!;l , qno a. ciclldo, movido por um nobilis3imo impulso 
hot'a não 1J p:1m nó~, os IJraziloiro~ Jo iot~: nsa do put·o a.mot• ;l Patria . -
&legria . A mesma. energia, a mo~ma. indefessa o 

Mas, soja como fot·, (j o momento em que lnf'.ttig<tvel actividade, o m<'smo devota-
a. 'Nação Bnziloil'a 1·ccelm scronamel_lte a, mento, pelos ma.is puros idcacs que em sua 
decisiio .que o .'\l'llitro p()r ella escolhido mor-idade, clur:\nte Jongos aonos inesqueeí
prófedn sobro um:• QU('Stão capital , capaz voi~. comagl'Oll á mais lJella das causas na
de suscitnr funda o extt•aurdinariamente os cionaes, olle as poz agora ao serviço da Pa· 
mais intensos sentimentos na alma nacional; tr ia c no estrangeiro, longo do seu amado 
é o instante em que 11 Pat.ria. rt:cebe a torrão. . 
liiOntcn(.'a. do <lrbit.ro com intei r<.L soronirlude, Eis porque nós lhe estendemos atravt's do 
sem commcutu.rio, sem appla usu. curou sem l•spa.çu ~..s bl'aços, e num longo amplexo. 
ccn ~ura , tlcix:J udo á _po~terilla!!c o dizer, cormnovítlos, estreitamos, junto ao. peito, o 
em tempo, si o~ do hoje assim p1-·ocedeodo J filho dilecto que, distaute do pa.iz, es.alçou· 
são dignos da. g1·a vi!laue da llOJ.'<~ conteruro· Jhe o I~Ollll' c'~ fama., mostrtt,ndo ao. mundt1 

1 
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coino uni brazilciro ~e con~agra. ao sm•viço 
da Patri.r, 

:Nilo tt·omiJl ;u·:t, c'nh'nhnto, so'••·c a va~h 
cJ!eosão dus 39.000 !;; i I•Jmetzv~ • J u;t li•:l·l o~ 
l! u1f queríamo~ s~·Hncnto no!>~Ox _ o p:t v ilhií.o 
rl:~ ·nos,;a. PJ.t••í:t P <tpcrus fl·Jh .·n menu,; 1ie 
mo tade . 

Mas nã•J roi poriiUH I) a.lt:mrl{)IJ \~SHnl j!l.m ;d~ 
acendrado pu:.t·iutt::;m > c tit:lnicJ .-~I'Jt·. ;o ... 
Dig:~mos, pOiH, a C3:5sn cuj~~ alnn palpit.:L 

ttllisOtU! com a. gt•anrl·~ n.l ma da P:ttria q rw no., 
mr}VO ngm•a i }J:.tln. v.·a, 1lig:mws a. ,I•Jól'Ifli rn 
:S:~.Lucu •!lUl a Sll:l. Sllt'llfl:t fignt':L n ·Í.ol t\ p \I '. L 
nó!f hoje mcnot• do qu ! n:quello~ Llí;ts illl 
morri v eis em que nmhocou ;t tuba. in~nn te do 
a posto lati o libc,·tado t• tio nm:t. J'aç:t, que oã.n 
o l'cmos diminui•lo; que a Camat•n., com· 
movilla o ag•·a,lecicla, lh•l l.mlht•n. q11o, ~ i u 
.1-lt•a?.il puile <Jru um:~ lwr<L, ai Ut!a h;t p J nco 
aqui lombra.da.; -lcv.t.ut:Lr· naquell~ l.op3 rla 
ma~tro immortaliZ'\(lo p~ln. ma.is pu t•a. ;.;-l<)l'i;t 
1los nossos heróos, o si ~n<d q ~~~ so concebi[t 
nesta.~ palavras: • O Ilt•azil C$p:~r·a. qne earla. 
um de sons filllos sa.ib:t. crtmprir o seu dun~r», 
é porque ello não aballdona nem csquoco 
J;Cus grandes servldoreJ, não l'.Jnsonr,o que se 
apaguem jamais os ~eus grandes nomes. cn· 
tre o.~ quaei se conta o de .lmLfJII irn Nttbuco. 
(Muito bem; ?>Wito bem. O omdor· é compri· 
mentado .) 

n @h·. P1·eehlente :-De ltc'Ot\lo 
com ú ;u·L 115 do Regimento. consirlero C!Hta 
i ldlcaç·:to como recJnerimc!llt•' · 

\
1fl"l :i Mnsr~ <'lido n s,p,i:~do c) :{t\_~· ninto 

. t\ c:un;lra. <lofi llP-!Htl.:u!o,; m~n ifn~ta ~l~H 
\: 11· o~ t•ocoohecimcnto :t.•l IIJ' •• Jonquim .-\111'~ · 
lw f;l:t.buco rio Ara.ujo. rept•esonta.d.o do 
Hraz1/, JHWautu o 1\I"bi tm, nu litiuio com a. 
Uran ·Bretanha, pclo)l rl.~sigmdadt~s"' exfor·ços 

Cí)ll8:J.gr•ado;: corn bri I ho ex.cep~ional o dm·o· 
t:lmento inexcndh·cl â. cau s:~. j(a Pat.rl:t. 

RW!Ill!mrlo de .lliramla.-Euzr:úio tle A11 cl1'ade. 
_;.;lúiJ Clwues.- Ur·b:u1 o 8m1tos, -l ;cddino 
l.?J'elo . - Ye.~prr::hmo rt,: ; l lbll'/r.Ll'l'fJIIrJ. - Ped?•o 
flenltlmlmcll. -Crrmpn.~ C10'/.ia. -Pc•~so .. : .)fi · , 
>'rttlrl•t, - HTmtdt:I'Lr'!l t/,: ll[ewlmt\'rl. - .T,l,l•l 
l.11i.; Alves. -''a;•lo:; /'.;i .• :;J[rl Filho . ---.lut't' /1 <11 
Jlille~· . - .·l ll l oHio lJtt.tto.; . - Rr;r/ ri•/11•'.< Salda· 
11/w. -.lngelo Nelo.-:1q•ci/lo Uibcl ,.o .-Nsmc· 
,·aldin-J llwuf.•il·a.-n:uuinqos .lh!.~Ct.!I'CIIIU!s . 
llumcm tle CtrrPt,lfw . - Jmlio r/o n,·" ~il. ·
Jlan;at /úcoln.1·. 

o ~r·. P1• ;"!1"'i lt .~nt6 - O!l;•nrtun~ 
mentt• suh:ncf.l. · t'•'Í :\ \' • l i,· •-~ tl l'llltu••t' Íilll111 tO 
ti J uolr:·a D .l,l :tt d u. 

Va.l a inp.'illlit• : ~ ~o .r1intc 

N. ·!~ .\ ·- f!)l l l 

R.• .. l<~ •:•:·í • fi •l ti .1,1 tn'rli··,·l·• '' · :! .>, tf,,,:f,• ,,,wn, 
'J'I'' aufv,·i ~a o f',·,•.,i./,•11 /oJ ,t,r Republir:tt ,, 
nbril· ao J/ir?islr:ri? d•c J usliça tJ Xt!.flo•·ios 
cios l 11t cri:wcs o crerlil o o . .-/ l'aortl i>uwio _d,, 
!i8;88fi.)G.')fl, em c:t:ec~Aç ío rir: .<~:11/t: >IÇII, J>rr<· 
"""" em Jrdgwfn, em favor rlo mr:Jm· tht 
úrigmla po/i•.·i11 t Lui~ d a Co.~/u ..I~~IJoJdo 

O Congresso Na.cíl)n'\1 ros >l>c : 
Artigo uni co. Fica. o Pt·osidrntj da. Rcpu

bliea n.utoriz;ulfl a a.brir ao Woistr rio cta. 
Jusci~·a o Nego<:ios lu tori.Jt'•l)\ o ct•ot~to nxt.r:L· 
ol'diwu' ÍI> tb iíR:flBii$6:30, om nxecuçao de ~fl ll · 
tonça,p:v:sarb P.m jul:;;t•l"• em favr~r •Jn nm
jur (la ht•ign.u;t policial l.niz tia. c,},;l.:t Ar:r•.
vo•lo; tevng:t•las a~ .iisp;l >t i ~·õn~ c•m conir:u'tll. 

~:\la 1l:ts Cornmi~5t1c.; , J;i 11 11 junho cln HltJ4• 
- n,lllittffllS f :uimr!níe.~ . -- \\'ali i·,·&• 1.··al • 

\';w a impt'Íltlil' 11 sug ui nLn 

1'.\ !i I:CEit 

Recnrdu:crJ DI!Jmtt~tfo 1NlrJ 1/0 d istrir:to. da 
Mina.~ r:m·cir.o.~ o C'•rll'lirlttfo J) ,· . C•lill iilo J'hi
linto P ml,•< 

Sala. das sessões, 15 rln juuho do 1904. -'
J,,mes Dan:y.-t:rwmcmfJ /J(tS#J•· ' ·cr . - E.le· 
J• tTa l.oho. - llt"enceslrlo Brw;. - l)(z'l>o::nt Fi
gu·-il·':'.lo.-Htmríque Borge;. - Gaf.vtro llup(is
tct .-.'lllcn Cast1·o.-Bar!JOstt Umn.-Prcra11hos 
.IJ;il lene,qr·o.-Sal.tf'·o Dias. -:1tencar fluima· 
/ 'li~~ . -1-im·ei /'l! Rf'a,q '·. - Dom i IIIJUCS d IJ no..ç
~~-f/ • - f{t~&ourll~ de C:m .. Oltf.h fl • .:._ Francüco 
Da,;r~l·o.-L<Jile (/,~ S ·, ltsa , - N:/i.o; Gaspro·.
l!fii/Hilg1.~ t:uim'l l.,7'1s. - nm·cin l'i)'(Js.- A/."M 
A~rbo~ t .-('al'lo s Ca1>alt•cmt1~, - Mrtrr.J·icí? ele. 
F.;rcu .-A!tgusto d e Pmilas,-[:;idro /.ei ie. 
/ uar•lo Ram 1.~ . - f.qnacio Tosta. -Paula 
~4111°·~.-Mor~il·a Alucs .-Elo11 de Sou;;a.-

I 

A' c.,mmi~~'i.n olt1 Po.l " t'il~ t! PA içiies foi 
p r·cscntc :t cripil\ :\llthonlio~\ d:\ nd~ tlll. 
a.puraçã.o dn. cl[}i~ãr: (H'O'!O·Ii.l:t nn li" rlistl'idt) 
do J•:shcltJ do Yf i nas Gn l': Lo~ nm I tio m:tio tio 
corron lc ao no, p·,r:t pt',~Onl'h ill,,! nto d:\ Y<tgn. 
airm•ia polo f:df01!imnnto do Doprttf\jlo 
l'}llr .u·do Augn~to Pi11wnt.r.1 lh J'hosa, e, pro
c•>.lonl·) n. i!:rt'l.!ll') 1n~ ;\ctas 1l0 GO sl\cçües 
oleito!'ar.s. l'•llllcttidn.s ;í. scc r·ut<tl'ia d;1, Va· 
m1ra pei:J.l I'C.'Ipi\Ct i va~ llll!:l:.JS , O :;Oillnla.do.~ 
us voto~ . Vl~t· i ncou jl uu o. ele içf<o não foi 
dcsputa.da., obtanrlo o r.anJid;do cli~lo!na.do 
Ca. millo Philio t·1 Pmto~ quasi unamml·.l<.ulo 
de votos, que nenhum pt•otusto fui a.prosen · 
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t a.do ás mc:;as oleitoro.es contra quaosqucr 
irregularidades nos tr-al.Jalboa da elo1çào o 
que perant'J a junta apur .. clor;~ nenhuma. 
contastaçã·> ao dt}lloma expodi do ao releri·lo 
cttndidato foi lgualmontt,J oO'llroculo. 

O z•osulta.do da sommn rios votos c n••nn~ 
tes das a.ctas existantes na s•!Cl'P.ta r•i:L d:t Ca· 
mara. a o segniute : 

Camillo Phi linto i'J•ates .• • •.. . .. 
l-'arlro Rnmiro Ferl'<.:ir:~ Leite . .. .. 
Dr . Jnão fl·lot·eira. elo Castl'o., ...•. 
Dr. I<'ranklin Hotelho ..... , . . ... • . 
Jlr. Antonio Gonçaiv·e~ Cht\V(:S,, . 
Coronel Celr.stino Soares cl:L Ct•ut. .• 
Dr . J:-ionora.t11 José A I Vl'f' •• ••• • ••• 

Votos 

fi.51.1 
1:1v 
54 
13 
2 

Em visto. do uxposlo, ~~ a C.:u mmu;:;ã.<J de 
parecer : 

L • Que sejam npprovarlus a3 clei ~~õcs pro
cedidas no l i• districto tio J.;:st,\dv da .\Iiuas 
Oeraes em I de maio deste anuo. 

2. 0 Que seja J'í'conhecídn e }Wu~l;~mado 
DeputaLio polo I 1° rlisll'ict.o dn.quelle g~&ado o 
cid;tdão Ca.millo Phili nto Prato:> . 

s~lla d~s se~süc:>, I :J r! c ·.i ulho t!o I 90J_ 
Jose E tr.;ebio, prosid('ntc.- Ji'cli.·· Gaspar, 
relator. -L!:ndolplw Cflelano. - . Ji:, ;ebio de 
Anduu(e. 

Va.e a i ffi llt' imit• o ..-eg t.tint~ 

l' IW-J J-:CTn 

N. 14 G -- I 90·1 

O Sr . .PreE;~iden'te- Não havendo 
na• la 1uais a tratrar, desigoo para. aman!Jã a 
sr.guinte ordem do dia : 

con1.1nu~çãJ da. votuçà.o das emendas ao 
p ojcctiJ refv~mando o Roglmento Interno; 

Votação do parecer n. 7. da lOfH. oonrc· 
deudo tre;,: mezes de licença a.o ~r· . Deputado 
Dr. Mt'noel P.trcir<l. Reis, jl•\ra. tratar da sua 
sauuo (rliscussão unica) ; 

Votaçi'i.o do projecto n . 3d, de 1004. a.uto. 
l'izando o Poder Exucutivo a C• ncedtJr ao 2• 
e!!cripturnrio ua Alf11ndega. de Sllü.tos Anto
nio V1t>ira de Almeid<~ um ;umo de licença, 
sem rcmur.Qrn<;ii.o alguu.a, parn. h'<Ltar de 
seus inter~SS1.'8 onrle lhl'l ronvicr (discussão 
11nica) ; 

Votação do proj·~cto n.37,del90,1, anto
t'izan·Jo o Poder ~;xecmivo a conceder ao 
procurador da Republica em S. Paulo, Dr. 
Alciblau'~ij de Toledo Piza, um anno de li· 
cençn, sem vencimentos, para. tr~tta t• de !l!U! 
intet·esscs, ondo lho convier (dí8CU8~iio 
unica) ; 

Vo~ação do projecto n. :~8 , de 19::14, au t.o· 
rizanllo o Poder Executivo a coocoder ao 
JentP cathedr;ltico da Faculdade da Metlicir•n. 
dn Bahia Dr. Francisco Braullo Poroira· •••n 
nnno de líc('uça., com todos oa vencimentos, & 
Cl)ll t•tl' de urn do julho do corrente anuo !Jara 
~ratar di) sua. saude ontle Jlle cunvier (dis-
cussão unica ); -

Votação rlo proj aato n. 39, <la 100-t auto· 
rb:;~ntio o Porlet· gxecutivo a. conceder ao 
D1• _ Alfr·edoMol'Cliru. rle Uarros Oliveira Lima, 
lonto anthedratico da f"acn lila..tA de Diroito 
rlo S. Pn.u lo, nm anno de :icenç:t, em p ·o· 
rogaçiío da que lho foi concedida, com r1 
t'e:specti\·o Ol'·lenado (discuss:io unica) ; 

R(!(blcÇiill · pat·n n o•_.,, rlisrH.~ .{/fo, 1/e accoJ·rlo 
com O ar/, f.'ff! t{!J n,•!fi/JII!tl/0 {11i<!I'IW, da 
emenda tfeslncwla 1(0 Jll't!i,•r:to 11. 1-1, desle 
mmo, aut(JJ' Í ; arttlo o I •, ·e ;id· ni•J da Rt:)l ll -
1;/ica a r.ot1ccder .~eis liH.:e.~ cl.: l icenrcc ao 
~ltÚliS/t•o do Su/ li'/1»1() 1'1•i !111 •/ fi',~!/el"a/ 
D1· , Alberto ric Seixa~ .Jf,rtin~ 'l'orres, a 
contcw tio l .'l de aln-il,lo co,·rentc (11111-0 com 
lodos os ·venciman/qs. 

. Votacilo rio pt•ojecto n . Hkl, de 190~. ohri· 
gautlo os númini:~tl-a•lllre~; tlu o.fficioa.s th~ 
typogrnJihin , l,rthogmphia, Ol.t:., tla Capim! 

·o dos gsta.dos a r emetlerem á Bibliolheta 
Na.oional exemplares das. obras quo execula· 
rom, o d !~n,Jo outras providencia!:!, comomen· 
das du Cornmissão do Constituição, Lugisla~·&o. 
e .J llst!ca (2• discussão) ; 

O Congrosso Nacion:d r· o ~ol ve: Vctação rJo projecto u. 34, I e 1904, uu~ 
Art. t.o Fica o P1·esidunte d:L Repuhliea J•izando o PPdel' Exeoutivo a. abrir ao ~11• 

autot•izndo a conceder ~(!is lll' zes do licença n istArio d;~ Gne••ra o cretltto eapt:cial de 
ao minrstro do Sup1·euw 'l'r•iiJU Ha.l Federal 5: 181$ para occorre r· ao pagamento aos 
Dr. Alberto de Smx:t:> Mar·tine Torres, a iuspectores t.1.1. l{epartiçã.o Geral dos Tola· 
cont11r ae 13 de abril•lo col'!'ento anno, com g•·a.phna Antonio .Tmé da Sil va Rosa o Case.-
todos os vcncrmentos. m.1rt1 Jose da Silva Uosa. tla.s _wt·ia.s que de!· 

A ·t <) n R O' ' -· di . "' xuram do r a .::·btH' llura.nte o lempo IJU~ Sll!'• 
r -: · ovo.,.tm ~o as sposrçvcs em viram n ;~ commissã.o constructora. das Jmhas 

contrttrlO. teltographicas de Cuyabú o Corumb~ (2" Jis· 
Sala dns Com •niasõ<s, t5 de ,iunbo tlc 1004. oussão) ; 

- V. Jlascarcnha.~ - Wal(redo Lcai. -Do·i· Votação do projecto o . 40, 1le 1904, auto
míngos GuimaJ•cies, . rizando o Poder Executivo a conceder a.o Dr. 
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Hrm·ique Ladishio rh ~OilZ'I- Lop··,;, lento rl(1 
Thm·apeutic:l. da Faculrladn dP Mmticinn. rio 
Jtio til\ .la.nniro. nm annn rio li•~nnç·a, com iutlos 
os voncimentos, p;u•a tt·aü.mento dn !lnnde 
(•líflCU!>SàO unic~); 

V o Lação do PI'OjtlO to 11 • 41 , tle lU04, a.u to
rizando o Pudor Executivo a pro!•oaa.r pol' 
seis mezcs. sem vcncimont.or,;. a licÜn~~<L r.m 
cujo gusa se acha. para tratamen•o de sawlo. 
t) !ll', Osca1· Yianna, p1:ocm·~dur da H.epu
hhca. na secçao da Balua. (dtscus~ão unica); 

Votação do project(l n. 42, dtl I 90~. auto· 
rizan•io o Poder Executivo a cunceder sei~ 
mozes de Iicrnça, c>um ot·d ·nado. ao 2• owl'i· 
ptmario da Delegacia Fisc;Ll do Thosc.uro Fo· 
dm·al no Fshdo do l!.spiPII.o S:~.nto Licinio 
L VI' i o do~ Santos, afim rl.' tra t:.n• d n su;L sttudc 
onde lhe convim• (di~eussfio unica.); 

.Votação do projec~o n 43, de 1001, auto
rizando o Poder ~xecutivo a conceder ao Dl'. 
SrlV'io Romero, lon~e do Iuterna.tu flo GvPl· 
nosiu Naci"nal, um auno de liceoça., êom 
todos os vencimento:-:. afim de tra.tat· de sua 
~aude onde lho convict· (dtscu~são uaica); 

Votação do projecto n. 44, de 1904, auto
riZitndo o Pot.let• Executivo a conceder ao 
conft~ronte d<\ Estrada de Fer1·o Cent1·al do 
Brazil Hunriquo Ma.1•tins Teixeii•a, licença, 
curn orJonaJ.o, por um anno, afim de tratar 
de sua S!i.Ud~ onde lhe convier (dis-cussü.o 
UDiC.1) ; 

Vot(l.Ção du proj ~eLo n. 45, de l!JOI, au· 
tOJ·izando o Poder Executivo a aonccrlel' a Ro
mual·lo Jus:.ino Netto, 3• tlSct•iptut•a.rio da 
Allttndega da Rn.hia, Jiccnç:L de um anno, 
com ordenado, para tratar de :ma ~awlo ondo 
lho ronviel' (di~cn~siiJ nn:ca.) ; 

Votação do projecf.o n. 2~ A, rio l!IO-J, 
concr.tlrndo á vinYa. " filho~ dn :'lf:tnnnl •lo~ 
Sa.ntos, praça. tlo col'llO 1le ltolll~Oit•os. <~ 
prn~no anuuat de li .o~. o /laudo oHCt'a8 Pt'o· 
deneia;;, com paromw •la iJ,Jmmissão dt1 Pnn
siirs e Conta~ (discu,;~áo unica.) ; 

1~ discussiio do projocto n. 17 A, do 1904, 
111andando substimir a d isposiçã.o da lettra 
- c- rio a-rt. l• §2° do deo1•eto n . 1.171-A, 

do 12 de janeh•o de l\104, ]da seguinte:
tí. lh:aç:'i.O das t.ttX:L!' pnJo ll.(Uqlll~l olo IU:l· 
1.orin.J da pr:d.it~:t.J{o'm ,,_ ;.: ro n 'kn oio1 pl'.~Soal 

avulsn tla mesma, t!ovitlo llolas ombarca~ 
r;õcs rpte tlema,mlu.rcm u po,•to o de accordo 
com o I'Cgulamcnto oi~ ~8 de foveroii'O do · 
I 1:'51 ; enm pai'tJCilL' th~ Cninmi~~.'í.o elo Orça· 
monto ; 

2n t..li~cussã.o do Pt'••Jocto n . . (;-;, tle 1904, 
antoJ'iZlLUtloJ o .Potlc t' l~xel.lui.i v o •~ abrir· ao 
~linhter10 ria. Fazenrla, o f1l'OC!ito ~xtram•di· 
nal'io do 14: :H:J$005, em cxecuçãu t!e ,on
tenç-.'L p ~~sada em ,iulg:.tdo em nwor de Lobo 
& lt•mã.o ; 

2·' rliscnssão .lo pl'Ojodo n. 40, do H104, 
a.ttt.orizandn o Governo :L ded zir elo credito 
de G:JO:H<H~, ucstinari•l :~ « maim•i<d, con
strucçõ~s e ovcn tuac' ~. na t:1bell:~ n.nnoxa 
ao decreto n. 1.151 , Lle 5 de janeit•o do cor
l'entc u.ano, ~L q un.nti:~ de 100$, roltttiva :L 
rlilferença. vel'itica.da t·n t. t'O :t som ma tot~tl 
das vel'bas alli preYi>ta~ c o e~·odi to do 
5.500:000$. fixa.do no at· t . to, § 5Q do mcsm() 
tlccl'eto, bem como a importancia de 27:7548, 
nc~ccssari:t a intograr :t rlotaçào th~ vurb<t 
« g~taç.'io da vis i ta. rlil pot•to )> mencionada. 
na lrtLalln. reforidu. ; 

3" dil!cussão rlo projocto n. 31 ,\, do 1904 t 
<]Ué~ autoi'iza o Governo a ah i'Íl', pelo Minis· 
terlo d;L .Ju>~tiç :t o Nugocius Intnrior ns , os 
C!'t!ditoil :<llpjJICillOntal'I·S: de 90:000$, á. 
vorha da. Facul<lade de Dil'eito de S. Panto; 
de 2:0008., ;t d;~ Escvf:t Naeional do Bullas 
Artof; ; de 270$, [L <Ht Policia. do Oi"tricto l~a· 
tlcral; tio I :585$186, ,,nro, :\, de pcn~ões a. 
a lu wnns na Europa. : ~~ 3 : 162$347, ou ro , <i 
do pensões a. artistas premiados na !~:<po
sição Geral ; de 5:'~116~. :i. rle cxnmes tlü prt'· 
Jlíll'í\tm·io~ no llyJtliHt~io Nac_ion:ll; tlt1 
:.!oifl::mfis, á da t\s~í .~tnncia. a Ail(lii:'LIIo~ ; c 
fiando oiJI,J',t~ p1 ·ovirleut~ ia.~ ; 

Continuação ria 2·· tli,;eus~ií.o ti o tn•ojoct.r> 
n. -l''· rio 1904, tlxanrJ,, as fo1•ça.s (le tf'lrra 
prl.l';). 0 CX~I'CiCill tle J!)ll5. 

Lovan ta-so a. se ,s fto :is 4. horas o 15 mi
nutos da tardo. 

!l!ín SFS~ÃO EM 16 DE Jl'XI-TO DE I ~101~ 

P1·eside11Ci rt rio .)',-. Paula Ouiman7t•s 

Ao meio·dil\ procode-se •í chamada a. que I de Mendonça, Joaquim Pirc~. An_th~l'ü Bot~
respt·ndem os Srs. Paula Uuimarães, Olivoira IIJ.o, Sá- Poixoto, Hosanna.h de OlJvotra, LuiZ 
Figueiredo, Alencar (iuimarães, Wandel'ley Domingue.s, Edua.rdo Studa.rt, Walfredo Leal 
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Izidro Leite, Bricio Filho, Raymumlo do Mi· 
ra.I)qa., Joviniano de ·ca.l;Valho, Olivch•:.t Val· 
Ja(l'd'o, ~ Noiva, Domingos· Guímar•<ies, ;\lves 
l3~l;bosa, Pa.ranhos Montenogro, Bernardo 
Iior~e~ . Sá. Freire, Galvão Baptista., Sllm 
Ca.stt'O~ Lam·inllo PHta. Pereira. Lima. ,Julio 
S~ntos; Mauricio do Abl'üU, C:Lrlos Tnixnil'<.l 
B1•andão, Viria.t.() Mascat•eBb.a:,; , l!:stovão Lobo, 
Gr~stão da. Cunha, João Lniz AI vtH, Antonio 
Zacarias, La.mouniOI' Goclofretlo, narvalho 
Bl'itto, Manoel Fttlgoncio, Lindolpllo Caetano, 

· Olega1·io Maciel, \Vencesláo llt·a.z, Domin
gues de Castro, Fra.ncis::o Romeir o, Roboúoa.s 
de Cu.rvalho, Ferroira Braga. Ji:loy Chaves, 
Rodolpho Miranda, HormnnogiliJo de Mura.os, 
Joaquim Tehoit•a llt•and:i.o, Bemar·do Ali · 
tonio, Candido 1le Abreu, C:tt•lo~ C:walcan t i, 
Paula. · Ramos, J11venal :\fillur, 1\fal'c;al Esco
bar, Uet•m:wo Has~lol!hm·, .T:Lmcs D:u·c~.; C<~·;
:;ia.oo · do Nascimont.o, Vespa~ia.rw .Jc\ Alhu
I!UOl'IJilC e Homom do Gat'\':liiHJ. 

A bi'C-SI~ a. snsstTo. 
E' lida. c sem deb:lt~ appl'OVi\lh :t acia. da 

~essão antecedente. 

ORDEM DO DIA 

G Sr. Presidente - Não ha.veodo 
numero legal p:~.ra. se proceder ás ,-oüçõeg 
das matarias constantes d<t ordom do dill., 
passíl.·Se á mateJ·ia. em discus::>ão. 

E' -annunciada a 1"' discussão do proje;:to 
n. 17 A, de .l9Q4, mandando substituir a tliS· 
posição da lettra. c do art. 1•, ~ 2•, dtl dt!
creto n , 1.17l A, de 12 tle j:tneit•o 1lt> 1!10~. 
pela. seuuinte: -:1 fixação da..'l ta :n;; polo 
:tluguel ao material da praticagem C .'Wl'YÍ~O 
do peslloal avulso lla mesma, clevi.f,, pr.las 
emoai·caçõos quo domaou;n•em o por· to e do 
accordo com o regulamento dH 2H de feve
reil•o de 1854 ; com pMtWCl' 1la. Com missão 
u~ Orçà.mento. 

Ninguom peuiado :~ pa.la. vra, ü eucel'r<tda. a. 
discussão c a~lié1da. a. vo!ação, 

E' sem debate encerrado em 2" !lfscussão o 
artigo . uni co do projo~ to n . 48, tio 1904. au · 
torizàodo o Poder EmcuLivo a a bl'ir ao Mi· 
nisterio da Fazenda o ct•erlit.o oxtra.ordinario 
lle 14:313$065, em mmcnçiio da. sentença Jlil.S
I!adlt em julgado l.l ffi i'a.vor 1!e Lobo & Irmiio, 
ficando adiada a votação. 

São successivamento sem dub:tto onc:m·a· 
dos em 2" discus.<><"io os arls. l <> c 2n do pro
jacto n. 49, do 19J4, <tu torizando o Go1·m·no 
a. deduzir do et·edito de 530:804$, d3s tiuu.•.lo a. 
((matol'ial, construcçõe~ c m·en tm\eS», na ta
beiJa annexa ao deer~to n. 1.151, de 5 de 
janeiro do corrente anno, a. qua.otia. de lO()$, 
·relti.ti v.'l. á. di1feronça verítlca.da. entre a 
sbrilma total das verba.'! alli pravlsl'l..':. e o 

Cl'Oílito de 5.500:000$. tlxado no art. Jo, § 5", 
J.o mesmo decreto, bem como tL irupo1-ta.ncia. 
de 27:754$, necosstu·ia a intagrM a. uota.çã.o 
<1<~ vcrb1 qJ1~tacão da visita do porto». mon
ctona.~n na. ta.holla. refcl'Lda, fican<lo :ttliaua. a. 
vol.acão. 

1•:' a.nounciada. a. :l" di~cus~áo tlll projcctv 
n. :31 A, de 190-t, <1ue autol'iZa o Governo í ~ 
abrir, pelo Ministorio da Jus~iça. e Negocio9 
lntcriot·.~s. o-3 creditas supp~omcn t:~r"~: da 
no: O'JIJS, ;i veri>J. tln. Factllda<lo de Oi rei to de 
S. Paulo ; de 2:00~)$. à ela. Es~ota. Nacil)o::tl dt~ · 
Bello.s Art9s ; de 270.~, :l da. Poliaia do Dis
t t·ieto Federal; de I :585$186, ouro, á 1lo 
pensõe; a alumnos na. Enropl; de :i: l62$H7, 
o o ro,íL do pensõos a artistas JH'emiado.~ na. Ex· 
posição Gm•al; de 5:~06$ :i. de exa.mes de pro
pa.r<~tOI'ios no oymnasio Na.cioDa.l ; . !I e 
245: :·:35$. il. d1~ Al!sistoncin. :L Alirnatlos ; .c 
dando outras providencias. 

Ninguem peclimJo a pala.n:l.,,~ nneorm.d1L ;\ 
dlscus:!ão e adi;uJ;t ;~ vntí.l('ií.o. 

E' :~.nnunciada. a continu~~i'io da. 2"' dh~
cussão do pr~jecto n • .(1;, de Wt• I, fb:n.otlo :ts 
fLH'ça.~ de tJl'l'a. para. o cxorcic:io d,, l\105. 

O Sr. Presidente - Tem · a pa
lavra. o Sr. Ca.rlos Ganlca.nti. 

O St~. Ca.rlo~ Ca.va.lcantí (•)
Sr. Presidente, ante~ do encetar a.s coosi
Jaracõ<!;; que me julgo obrigado a. r .&zer, em 
r·e!'!posta aos dignos collega.s qne honra.ra.m 
a. Gommissã.o de Marinha. e Guer;:a, dis
clltindo o se11 pa.r(}COl', pediria. a. V. F,:(. qu(~ 
so di!!na.c;se dP. me inform:t.r l'i ha. a.lgnm 
oradm· inseripto pa.r:L t:tllar soltro · ··~te pru· · 
jocto tle ld. (Jlaus'l). 

O SH. PRESIHE:'iTE- Niio, ~anlror; uiu In 
ol·a.rloro!'l inscripto~. 

O Sr! . CARt.o>; CAYAt.C.\:"1'1-A" v illta. •l:\ 
r•cspostJ. qull V. P.x. acaba de !l.w·me, vo11 
initüa.r a~ ponderações qu,! me propuz fazp,r, 
em resposta <J. esses dignos e illustl'03 preo
pinantes. 

O prim~iro discurso, Sr. PresidJnt.c, pN· 
nulTcta.llo sobre o pt'c1jecto 1le lei eru 1lcbate, 
foi pJ•ofm•i lo pelo lun•·ado ropresen ta.nte do 
Rio Gt•a.nt.l.o llo S11l, St'. B~rb~>3<" Lim;~, 
quo sernpt•e quo nos d:t a. f.;licirl :tde de oe· 
cupa.l' a trilmn:\ ,·. p.mL illustt•;u· o debate e 
t1·a.zet• cnsioaraentos, p;•i ncip:tlmeo to ã.q neiJes 
.que teJm a 11om·:~ tlo per· tcncm· á me~ma 
classe qne S. Elt. 

A Commis~iío de Mal'inh;l o tluorra . St•. 
Pro.:;idf•nte, p J lv ot•gão do :;mt humilde t'ela· 
tot•, tem o pr·azer de deeht•at• que tmcontrou 
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s. Ex., em todo o desenvolvimento da. holl(l. I r\ improvideneia. do no3·;o osh (lo militar; 
oração <tUO bont!lm aqui pl'onunoiou, Jc p)l ' isso mesmo, o meu pa.rf'c(w foi synthe•· 
pt>rfci ti:l.:limo accol'do com o!la, si não om tico o :1s poo,Iura.çõo~ qu ) il'ei p,•oduzindo 
todas as p:H bs de .8CU tra.balho, ao menos l serão o mais ro:Jumida~ quJ m:~ fo1• po.s!lvol. 
nos fundamootoi priucipae.; que lov,tra.rn na t Em todo o caso, direi quu chegou o mo- . 
a dclinea.t' o plttno do pt·ojccto em dobat!l. mcnt·J uu reagirmos cont1·a c.:>te estado de 

.láé uma.vcrdadopordomaisropeLi.ia,St'. cousi1s. v. K~.saboperfeita.menLoeo p~tlz 
Prc~idcote, tlizor-se aqui qne uó ~ não tomo::; tom rwticia tio quo, sem dcscut·at•mos rio oa~ 
exercito. quo ni'Lo temos m:tl'irlha., p:>rqno a tt'OS ramo~ dos a..~sumpLo~ qun nu~ silo com
evidoncí:t leva ...-ictoriosamr.nto ;i. nussa eon~ mGttülos p:la u;~tut•oza da. Cornmiss.\o 1lo qu, 
vícção u facto !le jazermo3 ptwfoit:ummte f;~znmos parte. ~sto a.nnu m:tiOI' energia t!J· 
•lcspcrccbidos para accu•lil' ;'t .. ~ mais impo· mos rle~env.Jl v ido. estudando as qunsWus que 
1·iosa:; e urgontos uucessidade!l da. dPI'o:;n. na.- oos to'3m sirio affcctas. Poi~ bom, osta. aetívi
l!iooal. d<•.lo quo nós vamos imprimindo aos nossos 

S. E~ . o noln·e Deputado pl}lo Rio nrandc t mu;tltws, esta. mosma. n~;ti vidadc, o:~to zolo 
do Sul de3onvolvcu hontom esta. thcsc com oxecpciooa.l é que a Commissâ.u do M<~l'inho. 
aqnellc brilha.oti:-;mo •le aJ';:ament.ação que u n uorra., é que o sou bllmiltlc !'ol:Ltvl', podo 
ou n:io seria. c;,~pa.z de reproduzir, alóm de á Cn.ma.ra. dos Dopur.a.tlos rtuo se digno tio 
•1uo, syn ~hutic1mente, no pa.rocot' que ti vc a t omar , doliborando sobro Ol! tl•ab:1.lho!! quo 
honra de olahora.r o quo foi assign<Ulo pt!lu:. olft!rnccrmos ao seu ostudo . 
m•.•us •li!ÇII'"' cullcgas dt• CommüisfW, tra tei Pa$~ando agor:\, 81•. Pre9hlent.o, a encarai' 
M !Jitr o ractn NU llVidencia, chamando :\ essooria.lmonte o projectu quo a Commi1lsão 
athm•:iio dos meus honrados pares p l l'U. ello. ;;ubmetteu :t Casan,o:mminantlo a critic:t feita. 
lomll:·!l.nllo-lhe,.: que :l..llliçõe.~ do passa.do er:~.m pelo 1ligno colleg•t a. es~o mPsmo p1•ojecto. 
!'onllic.ic nt...H para no~ obriga1'om a tom :~.r ca.n- cumpt•o-me dar uma. :>uccinln. ro~p oata. l\~ ub
tl'!as par;~ o futm·o e, quiçn. p·1rn. o propt>io serv:1r,;õp,;; de ~. Ex., nc\ sossão do hontr. rn , 
pi•csent.o. qu;mdo funlu.meoton ~~~ emendas ao mosmo 

As instituições mUita.t•cs do pa.iz ahi ostão apresentadas. 
om completo abil.odono, como disse o meu Uma deUa.s rorerc-s~ ao c l!'.!c~i\'o t!o.i [l.IU· 
nobre amigo e como cu repetirei agot•a.. E mnos chs egcolu milita.res. 
jJ :.H'que ~ Purc{ue não t~Jmos cuillaclo, no tem- ~~m pl'incipio, tenho noce:l'i•ltl.'ll\ uc dit.! l' 
po dovido, com o t'CillilU::lo da. pa~. daquellcs que, ne~Le pa t·ticula.l', o proje~to 1la. Commis· 
apparclho.;, díl.liUC!lCil moius uoicos, condu- :;ão não se a.r .. atou, siqote,·, u ua linllu. da. 
ceotes a. tornai' omcazcs sons m:gão.':l de proposta do ClovJruo. Nesta. s:t intl ic:wa pll'.~ 
dofu;a.. o!fucti vo rios alumnos das c~col :ti mílita.l'C:i 

N:'io temo;; nm:' loi de rccruta.mento, nãr> i\t : R Jll pl' (Ç<\ ~ o u projoc ~~ ~ tl t C·unmissiio 
trmo.-: um pl:tno dc• educa('ãu milittn" quo a.1loptou ip::is 1H~rhis Psto me.qmo di:~pos itl vo 
J.IIJ3,;:~ [H'OOtlZil' otlhitJs uteis; orn tim , todos os •la J'cforida. propo.>tn .. 
uo.,,_os 'lCI'\'i{'os que diuun t•e;;puito nii.o s•'• :tn () i llngtre Oopnt:.do pr•Iu H.io Gl' íUldtl uo 
••lCP.I'••ilo como i :tl'rn:ui:L, :w!l:.tnHII' m:tis ou Sul f' ll t.nnílt!, porém, cont'ul'mc d isse, om ~eu 
tllono' di''Wl'g miza•Jo..;. In n(nosoJ disr.nt•so, ([lle rxcmsivo OI'" este 
~c t•ii.•J f!ri'O:; acc.tmula.•Jo;;, d(! unt pas.sa.olo nmn C'!I'O do alumn os p'1r:\ as escola .. -: mili t:\· 

htnn longioquo, porquo eu não quer·o at.tri- l"o.~. p.wque S. Ex. filia. a •IHHct~ltl:tdo r111~ 
l.uir •·.;:ws et·Ns nomiaa.lmcnto a. esta. ou sotra•em para. a. pt'<)moção o.~ offlct:tO,, suo;LI
~quella. nuministri\ção lia. gu a'l'a. do regimoo tom os do exercito, no primeiro posto, JlrlO
lnlpcrhl ou l'Cpnblicano; serão oriuntlos cip;dmont.o n, esta. plothora que ~o tom dado 
propriamcute da. uu.;s:L oducação, c , ta.lvez, aos nlt.imos annus, ue altrmoos nag noR~:l..~ 
Mssa neg;tção absolnl,a que se nota em toda-3 escolas militares pt'CiJaratoriag. 
:ts c:~madas ~uchwl, das:l•l :quollt\~ qno sn.o Apt•osso-mo a dectai'<U' que não Ycnl~o Ll'iL· 
l'l tàmad :~s- as dir(fJmle.~- a.t(! <lS uU,imns, ~OI' parrcor da. Commiso;iio !lu \{al'lllh i~ u 
!Hli:L acti vill:vh~ milihr. Guot'l'a. solm• r.~ ta nmen l:t.. 

:'\:i.o JIOtiemo~. porém. accoita.r como Vll l'· ltespondtJn•Jo atJ uobre fl0pn taJ•), cumpi' O 
rfa,[uiros musulma.nos serndhantt.! US L<LIIO, d..\ nm dnvor,lkttla. a. consideraçfu lliW s .. Ex. mo 
cou~as : nóóJ, '1U9 tom•>S a. re~pon1ittbllida.tl1~ moroca e, no momento, niio PJ~so u~a.t\ ~m 
11!''•1\! ta. tt :~ :t<l.mini3tl'<\ção 1lo paiz, nós p t• in · ro~pos t.n. a S. Jo:x . do ontt"o ro~Ut'3(), ~ n:to 
~"lpalmonte que somos ú S legií.I:\Jores li<L !I!~ J· a.•]tJ Rlll' qn o ror. ministl':\m as maoha..'l 
ko;mutic·L, ll wcm•H e poddmo:~-pvl'qne nã.o pt•upt'Ül.s upioiüe:{ indivirl nall·:. . · 
pJdo~;!m Jll {-re,\gir coot1'a. tão p et'igosit s i- ·v. l·:x . sa he rp10, <LI•~m .da. tllll•!a cih1·.>1a. <lt\ 
tna~:t·) . flnsiou suporiot' do exm·c_t tu. tcmJs :~d.u.al · 

Compt·chon.le V. Ex., St•. Prusiucntc, que mento ma.ill dua:~ outra.s quo <l:'ln o c.nsut? 
o mom~nto ta.l voz u:lu s~o~j;L p1·opicio pa.ra. propa.ra.toí'io á. mocida.do Qlll'· s~ \ d<Htl!Ja. a 
t1c3c)loru· a.; fa.lba.s tlu uo~a. administrn.ç·ã.o , proftssfío nülitn·. Uma. llcss:o.>.: O~l!ohl~ aclta-

\'qt. n H 
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se loca.lizada. na ciJadc de Porto Alegre c a Agora. pol'ém ost,amos tra.taodo do uma 
outra. no Rt~:t!engo . lei annua. e c;o;tah ·.~Jcccnd J portanto rua re. 

Si estudn.rmus ost.a. rtucstiin ri.!tOl'OSanwn- a-imr.n lJ' . lll ~itll i'ÍII, pal'·'l. l)llf" não Ho repro
to, varomus qno nií.o sojustiftca. moito n facto tlll7~t a. mc~mí\ .f;,lt.'\ (J() tvflos M anno~: 
de ministrar o I•:s,ado o ousino sccnnda.J•io á esta111os tl'atamlo, no momento acr.ual. d" 
mocidade militar; m;ts :L i n:;ti tuir;ii•J t·xi:;to tla1• a.o (ioverno IJS meio.<: Of!Cfl';~.lt'ins pa1';'· 
sa.uccionalla polo tempo. () :;i tomat·mus t:m IJtlO ollc ptl5!;S. faZl\t' Cl'cnte. Culll v:wt.;q;C!'!! . 
eonsideJ•ação aqucllc ontJ•o facLo ain•la. ha á!' difllcnltlarh~ .. , occurr·cnto:< rhu·antc o uxt:r , ~ i
pouco lembra·lo, d<t n egaçiio rias noss:t.-: pn- cio vinri'Jlll'O, unicamente. 
pulações pn.ra o 8orvi1,·o milit'\1' e 11:\s ditri· Bi!;~o a íntla h' pou1:0 q1w a opinião quo i:\ 
cuidados que sompr·e !'DcunLra a :Hlrninis· oxtorn:u• a l'•?SP~If.o da eme.:da apre~on ta•la 
traçíj;o ua. g uerra paN preonclHJI' us cli!:_ro~ pelo illustmdo coUMa Deputado polo llit> 
do oxor.cito, ahi ,,ncun t ral'cmos olemont.!•;; d~· Ot"ltn•IO do Sul t!I'a i nd i ddual c não lia. COIII· 
rolovantissima irnpol·hocí '• quo justificam rnh~ào. Es·m virá a sou tempo .com o l 'c· 
csto dispositivo cln. wor.Jt>sta c do projncto. ~po~r,j\·o pa.rece1· depois do conveníent.ememf· 
porque nào nvs <lcHlmns t~sqnecor d1: que ~s- cr>tu.la.las H. ,·otadas IJIIO st·jant. no segundo 
,qas oaaolas milír.aros'el)n~thunm \'i"·•:if•)S qno turno dOH <.Ioim tu~: 
Jornecem o mullwr r:nnt.in)!cnr.n ;1~ filcil'õi.S Alr•m rlis~u. como aflirma 1> nol>l'e I.Jeputaol" 
do musmo ex.e1'dl,o, em St'll pro(ll'io discurso (/clll/o) «ti uma. sng· 

o sa. Izwrto LJ·:ITE -Muitíssimo diminuto gestão a)lenas quo fa~o aos lllustrcs <'Oll<!gas 
c a.os dignos mombt'uS ,1;~ Commisl'ã·> de Ma· 

O Sn.. CARt.os CAVALCo\t-:Tl- Multissimo l'inhn. c Guerra, quo estudarão o assumptt> 
diminur,o, diz o nolJrú culleg). com ma.ís cuidado, a~tcnrlcudo u. algum 

Concordo cum S. Ex 11m ll :c o contingento pont:.> t)IH~ mo tonha nsca.pado». 
furnccido pel<tS escolas lll'~JparatJrias do Um a.ssumpLo a. estuda.t• com o llcvido cui· 
exercito ainda não •: naqnellu Ql•anticlade dado: e exactamentn o qu.: cu di!!O. 
t(Ue descja.J'iamos .pa.r:t ·o pl'cenchlu•ento tlus Outt·o objcct.o ;L que o nobre Ucputado c~~ 
nossos claros. tcnden suu cscl:treciúa a.ttenção com a hahi· 

Mas, si e:;se cooLingcnto é diminuto, ~er·á tual :mporiorhladc de vistas, foi aquelle q;;c 
se rofero á.~ t:olonias militm•es. razoavcl quo por ;;el·o, nus o :;uppl'imamo~. 

- . b . t t h Diz S. Ex. : 
qu:Lw o nao pos::;UJmml a ~o: 11 am\\u ~ nu o um «O outro assumpto que mo preoccupou foi 
outro 1 o nobre oa 11utarlo p(Jla Pa.rahy1m. que <l cs.to: o Uove .. no está auti)J•iza,lo por nm:t 

Iei re>ceote, lei de ha p oucos annos, a . fundar 
meu digno c dis,incto c ullega. o que. por~aoto, ct.lt•nias mil i r.ares; Não depQ~de du con· 
ac~omp;~nha. com carinho a ,; cou~a; lllilitat•cs gressu Naciqnal decretar que,·a;' cólonia Oii· 
do nosso pa.iz. deve ter lido ainci<L ho.i" um litat· Rtl l'undn ncstP, 011 n:u{uelle onr.ro 
aviso do illu~tro m:wecht\1 que llirigH o 
dopa.rtamento da guct'J'a. nvL·o tfit'igirlo ao JlO~~::.~cc, entr•or.-wi.l), quonó:-t j:í. temos rnn· 
illustrado e digno Ministt•n da .Justiç.,, pcdin· t.iVO!'l snm·~iAntl!s para éuidar d;L funda<'ii.o tio 
do-fho pro-videncias no scnl,ido rln sot·cm · t r · 1 
nomc!a.da.s <tS commissMs rlo aJi..;;tametJ Lo e dH u.lgu,rm~ 1:olnnia!: mrli :\t'flS n:t t•ontmt•a. 1 n 
' ' ' I' II•JI ' tC. » 

I'IWll!âO pa,l';J, O SO I'tOIII mi lt.:ll'. ESlll ;Lgflumpto ,~ !'Cmlm<~HI,tl 1!1~ t!XtraOI'ofj. 

·Todos os annos, roa.i~ on tnfntn~ P•"' 1':>\,:t !llll'ia impoJ•f,;wo~ill, por·•pul, J•.~~ l.n'OII idos ~~urnu 
epoc;~ S. Ex. ter:t Vi:'lto csl.e mesmo li1cto nú~ nos achamus dos romtJ•so,: mais necossa. 
reproduzido no cxpctllente rlt) Ministi'J'in da t•ios de dtJlt\S:l. di:s)WIHln do u . possoal insuf'· 
Guorra . fi r:.ente o li~ cutnpln ~a auzeoci.L d.-. o~tr;~.das 

E quu.l o I'CSUlt9do ltt(: lwje obti<lO com estrategka.s de ICJ'<'O ou uo r·odagom, CJilO so 
semelhante providencia. ·? 1~' oxp..stJit.lu o JH'Ostcm a uma mobHiza<;ão regulai' do nus~u 
aviso do Ministro lia Guerra. u.o Ministt•u oxot'cito p~~t·a a;.; fl•onteira~ uo norte ou d<J 
da Justiça ; são nomeruJa"l as commi~sõcs de sul, ostá claro que a. cr1ucão de eo1ooias mi· 
alistamento c de r ..:vi:são pa.ra o sol'toio litaJ'es ao longo das fronteiras, conveniente
mili&'lr e, ftudos todos Od pr<l:z.us e:;ta.bolecidos ment.o fut·titl.cadas c dispondo de um systema. 
na lei, qual o resultado quo apurttmus? 1\bso· de communicaçõc:> q•1o wnn ittam recipro,~o 
lutu.mento nenhum. a u:ülio a e;-ssas }J{lpu~ : .. ;é,e::. i u~tl'niàa~ militm·· 

o SR. Izrrmo LEITH _ i'lfas ont.'io tlê-sn mente. sorá cfficar. ~~ d!!(estt do pn.tz; esta~ 
d l eolontas poderão assim pl'NLu· os mefbol'f'.~ 

rome io partt 0 ma. • set•viços, mesmo no t' :\SO <l.c ~:n•a. il:u),innd:l 
O SR. OA!'u.os C~v;\!.cA;-;TI - - O remedio 

ra.dlcot.l que ([ovo cura1· •·.O \'OZ osso mn.l sa bo 
V. Ji;x, que est<t om ostlldos na Comm issão de 
Marinha. o Guet•ra.. 

mvasfí.o e%r<J ni{cit·a, 
Mas, Sr. Pi·csidente, a. in:iportaocia. dosia 

l]noHão 11ão appar·cce l!omentc, enca1·a.ndo·il 
por este lado ; ella não pOde deixar do 
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ser estudada sem o subsidio da doutrina li o 
al't. 64 da CunstHuição, que outorgou ao~ 
Estadós as icrras r..lel'olutas situadas em seus 
rcsp~tivos torritorios; de modo t}UO cada 
vez se impõe com m•tis loJ•ça tt nor:e~<si•lade 
de uma. lei intcrpl'Ctativa rlcsse di~po~iti vo 
con4itucional, para. depois cntlio cnidat··se 
com segurança tle tal systoma do (lofcsa que, 
aliás, ta.mbem atfoctarã, pela~ suas tropas, a. 
organização g.,ral do excl'cito. 

Li, JJão ha. muft .. s dia . .<1, em uma ••o vista.,;~ 
Militar, um trab-.lho mnltis$imo impnrtanto 
sobre o assnmpto. 

cogi~ a proposta do Governo e o projecto do 
tlxaçao ele fvrç;~s , um OllntOI'O exagg-ora.do. 

Eis como foi•m.-rla o seu p1msamcnto o 
ooht•r. Ocputa.do ;~ que me t•cfi l·u:· 

"' J>o lol·<l. }ltWgun tat• ~i .~ii.o IICCOSSaJ.•jag 
28.160 }ll'aças,. l!i ha }H'cci~ão <le t:Lnto sol
dado. Pelas 1' .zões que 11'11 no pn.l'ocer, p~ns.1. 
quo não, llll!Brno POl'(J 11 :! sn vive um plona 
pLZ, ao la.rlo lln i1•mãos e amigos . Pün$:t qna 
oào h:t noces,idadn do tautos sultl:,·.lo:;. ,, 

As-;igna.va-o um tLstincto ~oncra.ltlo nosso 
e:'\el·cito, o S1•. Abr·ou Lima quo propõu um 
plano de •IQfesa nacio,nal, basrm•lo nn~se sp;
tema. de coloniltl! escalonadas :w !rml{o ria~ 
fron ceiras rn ili La.re:-, c mtx ~as. E' ma. i.; ou 
ruenoa o systoma adoptado na. Al'gelia pcln. 
França c na fi•üntcira com a Turquia, po/a 
Austria-Hungria. 

O SR. Izumo b:lTF. dá um aparte. 
O SR. CARLos CA.VA.l.CA~TLL.-Perdão; corno 

disse aioda ba pouco, não m o proponho dis· 
cutir :1gora. o al'tigo da Constituicã.o a qne 
mo rofori; tra.~u unioamnnto da questão llli· 
litar em si. sem emb •J'I.fO do !i'illar. entre. 
tanto, o embaraço que p01ic cauMJ' a ausoocia 
de interpretação uo artigo cunstitucional , no 
caso occurrente. 

Alêm disso, seria preciso cl'oar, orga.niz;~t· 
e instruir nessa• colonias as tl'opas nocessa.
•·ias para. aUender ás ncc«!ssidadcs da dolcsa 
naeional nestes pontos lla frl•nteiru., c some. 
lhant.e tll.cto não p01laria deixar tlo aCfe'!tur 
•lircctamente os principias organicos rlo 
no)<so e:s:erc.i to. 

Portanto, a ocoasião niio ,; opportuna paPa 
cuid;trmos do assumpto quo melhor cal>C!t';i 
qnandl) ~·~ttul;l.l'mo~ n. rcol';,'tlniza~ã.n gnt•al elo 
f'Xorcito. 

EntrAt."\nto, nem ptw is·. o~~ menot• o s .. rvi~·o 
pt•estado pelo distincto lleputa«io •·logmn· 
denso, lembl'ando o ostudo rio tão rflnyantn 
qrwstão. . 

A Commíssão t1·~i.ou em seu parecrll' do 
um assumpto quo ttxlos os ;umos ~e vontila 
nesta C.&sa, att\ hojJ (>ffi pnra porJa; do dos
accut·do co il•e a lt.!i de flxaçii.o das forças do 
terra. e u Orçamento da Gurrm. na. part) 
quo so refere ao numcr•n de p1 ·a<·as rlt: pret. do 
exercito. 

UM Stt. O.·PI:TADu-C.qn esta. tftetll'it nito 
precisaremos da nenhum. 

O Sn. CAnLOs CA HI.cANTJ-Esta.'l paLwra6 
1!" ilhMtrt) Dopntr\do p1~h\ Bahi:\ cans:~m-me . 
vcrdl\doiJ·;~ mdranhcza, JlO!'IJu;mto S. E~;. sll 
p11dtwia cnxor·;..ral' nn pa r·r.cm· quo tive a 
honr:i. de cln.horat• t'a.1.ÜC> , p:u·:t con,·cnc<~l'·i\1.\ 
de quo as 28.1GO pr·:H;a' ~ão mtecssivas, si, 
por um p1tenomcoo singnlal' o inoxplh:a.vcl, 
ou houvesse esct•ip r.o posit.ivamentc o con· 
~rario do que penso tl suppunho ter ollcripto, 

Penso quo o pa.r·ec•~ r da C•Jmmi.$r:úu rles· 
envolve se tendo em Yi:>L:\ scmpro, ;w <:ou
trario du quo julga S. E:t , ~\ nccc~sHado 
de manterem-se os ~8. \()ll h tHlll'llS, ni1o ~ó na. 
lei rle fi~açãn de forç··~ dn tc 'J'(l. , eorno ainda 
no ot•çamcnto da guot·r·a.. 

g par<\ l'u:;poodm• <t e~Le ponto do discut•so 
de I:), Ex., b;, s'·a lcmb!'al' quo :L Com
mi~s[o do .Ma.J•inh :L e r:u<•r'J'ii, tio acccJI'do com 
o POllcr Exccu ti vo,1liz, n,:lud~wdo :q1roposta, 
que o Goi!Cl'no tmlcmle yrtiJ llfll'ma/m(mle. i.•!o 
11. IJIIIITidO a sitwrç11o do Jl"i; njj'a.:<:e o quacl1·o · 
<lt: HllHt pcr(dttl Of'(l.:m 110 iHiaior e de com· 
pie ta sei'Cnillade em .'!CI'S re{açõe.~ cxla i Ol'Os 1 

St{O IICCeSSCII'ias ::!8. -J(ill j1"Cl\'a.; de ]li'CI ])tll'fl 

o SCI"lliço n~gutw· rio c:,·, ·,·cilo, se!f•mdo o.• pr•o· 
t~eilns de Ot'fJani~t:çiill o IJ ile ,çe aduon .wl;ordi
mrr/(1.~ StuH rli'IJC>'.,'a.~ rmitf,rrlr•.,·. 

Acc ·c·~cn !ltl~'. qu;Lu•lo 11i1o hOII\'I'S.'I~ 1111· 
nhunta ontt•a raz::i,J ju:-:1 irle;tl.i v a do ~lfnct.tyo 
tiO :fH. l tiO (JJ'ilÇô\S, basl:wia. r·St<\ lliiÍCa. d <t Cl'· 
~anizar;iio mn vi~m ·, p:u·a. I raz~l' 11. cony icç~o 
<lO que 6 I10CCSSil r io t ~ LI f.! l!eetiYO, p OIS IJ(l0 
so cvmprchcnde um:L orgaoiz~çiio do c:cct·· 
cito, que deve co11t.et' 2~ . HiO praças de prct, 
compor&ill' outro cfftJo~ivo mo~ot•, sob pc.ua 
dn cheg~tnnos l'ata.lmonto ás ctrculllsta.~lcJa.s 
que tão nitidamente d('scruven o distmoto 
deputado pelo Wo lir•ruuk 110 ~ul, c du «:_n
contral'mos nas rna.s des'a capttal, bato.lhoos 
a r(•gimentos, command:t.dos por o~ciac9 su
periores cum patontes de coronoiS, . com n 
cffectivo dCl cetlloc poucas praças. C.llutto úem.) 

O nobre Deputado polo Rio Ora.ode do Sul 
prest.igil)u o parecer ~<l Commissã.o com o 
extrilor .. inario va.lor do su<L palavra, e ao 
que rlissa S. Ex. a respeito, cu nada teria a 
accrr.sccntar, si não fot•a. o facto de, logo em 
seguida ao nolJ:o DJputado .pelo Rio Grande, 
o ~onrado rcpreson~ante da. Bahía., SI". 
Netv:~. ter manifestado a convicção de q uc 
acha mNilllo o!J 28.160 homens, de que 

As d!tflculrludos Jll'ovenicntcs 1!es&o estado 
do cousas, o nobr·o deputado pelo J·:~ta.do do 
Rio Orando do Sul do:;vcndon aos _olhos (l!t 
Camara. deixando bem claros os wr.onvC• 
nionte~ do ~erviço oxcc~sivo com!llnttitlo l!.s 
pra~:as de pret que nà.? lhos yerm1tte sfquer 
receberem a iustrucçao regJmental nncessa- . , 
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ria.. notX\, porta.nb, os p1•oprius otnciaes. que, ao sorteio militar, não é da natureza. a fazer 
sem es~as unidarles vivas, som essa mn.tt?J'ill. parto 1le um1. lei annua. ; e (lu esl.ari:l de 
prima, na felh~ expres~ã.o do nobre Deput:,rlo, pleno accorJo com S. t.;x nui!to particula.l', 
sem esses soldn.dos emtl1~1, nã0 so pmJer•ão si. ontr~tl.nto, o nobro Ot1pttt;ulo, inte>lligf'.nte 
instruir Jwoca.. como !] ••• 

E não c~ simplesment.:~ o exercício de p:l· o sn.. Rono1, 1•110 PAIXÃo~:\fuito obl'iga.do. · 
rad!t· ·que dar•i a. otnciaos o JH'aças es:n in-
~;trucçao nceessm•ia a'l Sr!.u mistoJ'. 111:ts a in- O SR. CARr.oJ>C.w A.LC .... NTI-... nãu ostivcs:m, 
strucçií.u dos a.campa.muntos, Ltiitmlla. r)uo tem como rm, convencido du !J IIe, não sn a.chan•lu 
p.:Jr lim 0 intLiito magno 0 pl'inwi·rlia.l quo om vigor unn lei !lc sorteio u não oxis-

l, . tinrlo absoluf..amente nenhum meio que pel'· 
u:tp tca. n. mdstoacia. do oxm·c.lto • mit.ta.. 0 pt•eenchimrmto doi cla.•·os do exe r-

Organiza.·so-u pa.m qno ·~ Para. a gurwra; cito, st'J ust'\ p:oc•o.,;.~o permittir<~ a.o Govorno 
orga.nízr.t.-an-o para IUl\nobl' •1' om campanl1a., 
e !l.ã.J ,simplesmente 11:mt efl"eüos de ptl'aua. PI'eenclwl' C:lto.; mnsnws P.!:tros. 

Est.udemo.~ :tn".ora. a cmr.nda. apresentada. !<~' prcci<J<.I, pois, quo na. lei a.nnua., e~~da.-
mentc}, :!C :v.t~}lld:t a. osm n6ccssida.t.lo. E' 

polos t!ignos Doputad.os Srs, Ignaciu Tu.>t;L nm:t d;t. v:mhg<~us que lhe njo, a. cle pro-
e Xeiva.. I • rt n d m z s "'' Incontostavelment.o, Sl', Presirlonte, oll<\ vor 1 •Lranoo 11 m ce 0 umJro e c c , .... s 
é uma das mais impo!'t:l.ntes 111w f•H'.Lm oxigenci:t:t mais ut·gon to;; e 1le cn.••atet• trar:Hii
:qwesentalla.~ ao pr~i·~cto cle lt!i om dis,!U,<>ão. toJ•in il:l aclminisl.r:t'?:\n Nilit.,r. Jl{) que .\iz 
pot'<JLW envolvo nnn t.ranscendrnte questiío rc:":peito a~ pesRoal. 
de diroito conft.itucional, ali<!.:-: j:í. n. 111i dis- O SR. lt moJ.PJ 10 PAI.'.: .lo -~ii•J !ligo a lei 
cuticl.~ brilhantemonte om outr:t!-l logi:::la.- :wi.n:tl: fa.llo da ])l'imf'ira que foi -çota.da, 
tunts. o ~tt. CAR.r,os c.u-At.cA.Xl'l -Não tem 

:;;ompm que, Sr. Pl'l$identr, trab-~e de razã·l 0 mon h Jl!rn.do ,. 1Uo)!;L, porque eu 
tJm pmjocto do lei elo sm·teio pat•a t•ect•tlta.- a.briJia. a. Cun:itituiçã.o 0 nvstraria. a. s. Ex. 
monto rnilitu.r, vom :t t:Jia. <la diseu s:io esi.:~ que esf.amns desompanha.ndo um dovar· con
delicada questão das i~cnções pa.ra o sol'- s&itu ~ionaL 
VÍCJ do oxcrcito. Somos obrigados a dar n'\ lei de dxa.çã•J de 

Eu mesmo tm1ho consta.ntemonto apre- forças os meios necessarios para. o Governo 
scnhdo emenrlas ao pl'Ojecto do flx~lQào de completat· 0 exercite~, pJrque ~ composição 
forcas de terra.. procurando incluil' dentro dos respectivos cun~ingJntes do~ Est&dos o 
d;l ubrigatoriérl3.do do pre.;; taç-ão de set•viços Distt•icto Federal, segundo a doutrina. da. 
milito,res, cooctrlaclãos que a. loi de 1874 · 1 1 tmhn.:iscnta,do dossns stwvi••o,,, inco lsli.tucio- Constituiçiio, deve .sor lo•t:t <e accor. o co~ a 

' lei de torça.~ vvúvta. aonualmente. · · nn.lmento, mesmo ,._ luz <lú~ pt•int•.ipi. 1S t.la 
Carta dn 25 de mn.rço. O ~R. Rnnot.?HO P."-rx.\o- Emqua.nt•)·nã.o 

Dnvo, ant.os 00 c"ntinua.r :u-1 minhas ui•R:Jr· l.in•rmos a lt>i gem.l, a l1!i c11Hl t·c~ni;Lr' u :-ltll'· 

vaçõe~ .. poncloral' a.\" .l•::t .cJim.cumqua.nr.o ~euli11. tPio · ·• 
religiilo, profo:::sn 11111 c•nltn, I{Ua.t'll<l t·~~:t ( t S!t. CARLOS C.\\'.\I.C.\~ '1'1 - R ![11:\.lltlu :~ 
religifto no recosso tio mou lr~r. nn a.mi.Jito Uvo1•mos a. olla. te1•emos •lB f:tZPJ' refm•mwia 
dos templos em que a pl';t1.ico l'l tpmn•lo neste prnjeato do loi. 
:t!!somo :i.. tribuna desta C:rLlla, tl'n\to unica- o SR. Rouoi.PIIU P,\ Ix:\o-!1.~ :\CCOl'clo cc1m 
mentA . em vist:\ cumprir os ~dcvol'OS de a lei em vigvt•. 
ltomani politico com ra~prmsn.hilhla,Jr.s, elas 0 SR.. CAitLOS CAv.u.cANTr__:Ma.s,porle.romos 
quaes não so r.squece, e intfupendentes com· alterai-a. quanto ao tompo de praç~ dos re
plotamonte du.s smi.R corlviecõns roligio.~a.s. CI'IIG:l.S, 0 qua.nto a. outras muita.~ d isposições 

Por isso mesmo f..,i, Sr. Presidf'nte, que sncnnrla.rias . .. 
nunca. trepidei c;m a.presentrn• esta emenda, 
hoje ttispositi vo do projecto 1le I oi dt> ti- O ~R . Ror.or.PJI:.l P.\IXÃO - V. l•:x. ~a.lw 

- d P · · ' I • p.wfeitamente que no fundo osla.mos d ~ at~· 
xa~:w c !Ol't.'a.s 1 o •·et·t·:~ .•. 

cordo: a minhn. qm~stão ti de nà.o ha.ver ci-
O St~, R<)Dor.PFIO PAr.·c:\.o- Entendo que da.dãos que estejam is ..:ntos; não llum·o classes 

isso tudo está. ahi mal collocado ; nfi:.o r:l ma.. privilcgiad~\s, 
'teria da. lei de fixação de /b~·ças_ o SR. CAR.L03 CAVALcA:-:-rr-Porfeita.ment!>. 

O SR. GART.os CAL\J.CANTr- •.. úi-posi- F. nrmt eu, ncst~ tHrte, es!.ou t•espJndendo 
ti vo rtiHl ohriga os p.Lilrn~ li prJsLaGiio do ser· :w mou digno colltlg& drl Comml!l~ão, mal\ :\O 
viço milita:• o quo o· noht·p, Dep.ttarlo p .-.h hom•ado H.1putado peh Bahia. 
Ha.hl!\ se propoz mtppt'ill\il' na Pmo:Hia. flllP. A dispusiçilo tla. proposta. era. a seguínt~; 
aprm.;rmtou ao ar~. 2·•. 

Díz o nobt•n Ocp!it:l!lo por Mims fTOJ"aes « Al't. 2, o .fc~st:ts praças sm'â.o oUtida.s pela. 
que · o dispositivo deste pl'ojecto, roforindo-so . fórmn. exprcs9a no a.rt. 87, § 4°, da. C.onsti-
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~llSSÁO E\1 fS DE Jll~liO Tll!. 1fl0.1, 

t11ição o n:l lei n. 2.55G. do 2G de setembro 1 E nem se diga., senhores, que o scrvlco 
de lt!74, com as moditlca.c;õ,1s estabclecidaa militar obrigatol'io no Braz.il é uma. oxige~dia. 
nos ad;s. ::\"c 4" da. lei o. 3U A, de 30 de .í•t-l unicamente dl\ Constituição l'cpubl!àúia. 
ueiro de 1892, continunodn em "igor o pura- Ho.ver;i muit:J. gcDtc, ta.lvez, que snppooha. 
grapho unico do art. 2• e o art. :l" drdci l ser is8o um novo o nus do rogimcn domocra
n. 394, de !J de outnbr.l d.• l80ti, » tico~ mas m1o 1' n.ssim. visto como ú p1•inoipio 

A Commis8ão ,,nbstituiu cstn ru'tigo pr.JI) <la ubriga.toriedadc rio sm•vit{O militar em 
seguinte: ·nosso paiz vem dll. Constituição rqomwehica • 

.:Art. ~·O Sub.stif.Wl-SC pelo sn~uiatc: Art. que es~abe!ccla. nu art. 145, capitulo vm 
Estas praça~ serão obtidas pela fôi'ma ox- - Da forra militar- o seguinte: ~ Todos os 
p1·cssa. no art. 87, § 4°, da. Goustituição Fe- o:; brazileír~s são ollrigad(ls a pegar em 
dera! o na loi n. 2.!"'l5fl, tlo 2B do setombro armas para. sustentar a indepondcncia. c a 
dl! 18iJ, cum as modificaçüos ostabolecidas iotegridade do impel'io e defendei-o de saus 
no a.rL :.>tl di& Ioi n. 39 A. do 30 rlo janeiro Llo iniru!gos intcrnt•S ou c:<tet•no~. » 
189~. meno."; rJnanto á 2' orrlem do isoo~:ilcs , .· , · , , · . 'd , 
c aiJraHj,;-l'llÚO '~ ~l .. , exclusivamente, ns t'eli-[ r-sta aqui, POl .eon~quencJa , .mtt a?Jellto 
rrjo:;os de. ordens mona:sticas, companhia.s, cst.abclecldo o t~rmcíp~o d<t obl•tg<~toi'IC ll~tlo 
~ungrega.çõcs ou c ... mmunidades de qualqum· po8.~oll.l do ~ervJço mlhtar, no regJmcn lln
flonominação, suj~1it··1:> a voto do ohedicnci;~, pe, lal. t't . - , b . . .. 

,•gra. ou cstaLur.o quo importo a renuncia. A ~ons 1 Ul_ça~ 1.0P_ll ll~a~a. 0 que fez Jo1 
1 rboi·dade individu 1 n.cc~ntm· o p1•~nmp1o JUsttss~mo, .:l _ollu se l'U· 

1 
a.P!mgJ•apbo unioo: ~G~ntiUU<l.lll Olll vigut' 0 rertndo om dlV&l'StiS dali ti!B\)OSJ~·rws do SUll 

p:u·agrapho unicJ do rtrt . .i0 c o art. ;jo da :.oxto · 
ll'í n. 3ll4, de O do ou~ubt·o do 18!.lG." Assim,. o ::; .21-! do ar t . n d1z o sêgui ntc z 

o SR. RoJ.H)I.Pilo PAIX.Ão-EssH.~ já são' « Por motiv-J de cs·cnc;a. ou do rnncção reli-
&'la Constituição, isentos. gios;~, nenhum cidadã.o bt·a.zilcit'o pode. ã ~er 

O S1~. GA!~Los CAVALGAl'l'l'I--:-A Commissão 
pnbstil.uin nste tlispo:útivu, porc1ue o a1·t. :.~~,a 
•tU(\ SJ rol'or•o a. proposta do Governo, ria. lei 
n. 39 1\, ilf\ :lO tle janeiro tlo 189.2, d iil o 
>flgUínl,c: 

~AI''· 3.nt•;,nquan~o n~o furtkct·ot;~da tJOva 
ll'i df)_ sor·toio, 80I'á com;idm•atla. om vigor . a 
lei n. 2. r~6. de ~6 d1~ séiombro 1lo 1!:174 o os 
suu~ re:.pccth·o::; reg-ulamentos, .com a.s se
guint<ls moJificaçües: 

J.A As iwncõos do t!UC trtlta. o art. l0 ficaJu 
roduzUas ao CliLO di~põem os n,;. 1•, 2°, ::", 4", 
~,n, {jo e !)•> dmHu al'tigo. » 

:\gordo vejamos •Juaus ~au as iscn.;:üe.i !J uo 
o projecto d<l. c..,mmis:são JD<\ndou supprimir·. 

~·bo ell:Ls a sPglln1la. e tnrcnira d~~o lei (!e 
1874, p:Lra paz c 11ara gucl'ra o c~owpruhen· 
,fpm: 

vt." Os gmduados, os estudao tes das facul
dades cshbelecidas no Jmpel'io, dos em·sos 
theologico:i e 30minario~. 

:l." Os ccclesiasticos de ordens sacras ,:r> 

Ol'a., crcar semelha.ntes isenções pa.ra. esses 
dignus concídadãos é cro;lr ao mJiliDO tempo 
um privi1egio para eUos, o que ostá om con
~r:1djcçiio e•Jm o principio constitncíonal d:.1 
1gnaldade dos cidaflã••s poran tn a lo i_ (Apoia 
dos.) E e~se mesmo privilegío, quo se esta· 
bclece a favo1• do uns, vao constituir um 
~~vo onus para. aquelles que con1iinuam ~u
JCIWs ao seniço militar, porque, ao masmo 
pa.;;so que os primeiros doixa.m do cotra.r 
pa.:a ~ fileiras, entr~m m1,1itos ou~ros que 
dQlxanam de sor sorteados. (J/rdto bem.) 

p1·ivado de seus direito~ civis u politicoa, 
nem eximil•·se do cumprimento de qna.lquot• 
dnver ci vi co.)~ 

01•a. t\Stc pa1·ag1·aph:~ eolloc<t }lara. todol!l 
os cidaflàos d:1 nossa. naeionalidadu os di
reitos civ;;,; e pl_l\íticos acim:\ e indepondcntcs 
lias crenç.;~:-; religiosa.s q11e th•ercm ; mas, ao 
mesmo tempo, Df~o o~ isLm : .;~ <Lulloluta.mcntu 
dos devoro.;, do~ oHu~ q11u 'lics portc11oom 
como ciuadãoll. 

O comtra.J'io di>' L'' suri:t, c•olllO d l~,;o·aíuda h a 
poucu, et•c:t.l'. 11111 privileg io t•.m f<\YO!' uo t :ertt~ 
•·hs~o do imliviLJ.un:s, t•Jrn;uuio·<t snporior <L 
l,mla:-: a:; mttras tia. ~tJcluda.de. 

LBmbro-me CJ uo n:L Coustituin Lu. 11<~ qual 
nao tiVf~ a IIOJll'J., du l~ti.Cl' Jlar lu, mas cujos 
trabalhos tenho estudado, a dí ~posidlo quo 
JigUt'<t hojl) como § ~8 do :trt. 72foi apre
sontada p<llo nosso ~audoso collog:,, o illustro 
SP. D1·. Serzodullo. Corréa.. · 

O§ 29 tlesta mesmo a.t•tigo, que (.l~tabelaca 
commin~~~ã.o p:n•a. o cu,~o do se procurarem 
o~ eidadãos oximil• ao cumprimento desse 
dOVOr () quu diz.: « 0.~ llUU a.llegareJU mo
tivo de crença. roligiosa com o tlm do ~o tsen· 
tarom do qualqu<'r onu.s qwúts leis da Rep~-. 
blica imponham .1,os cidadãos, c os qne acce1·· 
ta,r{'ffi CODtlCCOl'aÇÕt;,, OU titulas nolJili:t rchiCOS 
estrangeiros perderão to-Jos os direitos poli
ticos.l), foi na primdl'ét p~de .. CJ~onda apre
sentada peJo Sr. Demctrw Rtbe tt·o, o, na ~:<O 
"UI1d!l. " ultima, :'li llW niío onga.no, emenda. 
~presentadu. pelo Ulu.stro Sl'. Leopoldo d!) 
Bulhuü.~, hoju Jlliui~tr•o Ja Fazt·n·l", 
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a~o ANNAHS DA CAMARA 

Qual foi, porám , o pen!ll.mento do legisla
dor ao incorpor·ar ·em no~so Codigo Polhico 

·· esses -dispositivos? 
Tor·nar ma.ís cl;~ro, mai:! uvidllnie e inso

pllismn.vol o cumprimontJ'dos donn·es cívicos 
quo compotem :\ totlos os cidadãos braziloíro~:;, 
setn e1:cepçã.o :dguma. E out1·e esses devCt'<!; 
está comprcllendido, forçosamente, o da pre· 
stação do !ler viço mil i t;~r. 

E. C(}ID estas pouca<J palavr.\8, dou por 
fln,fa. a minha missão, esperando, entretankt, 
o r.ct·ccirt) turoo dos debates, para oo\'&ments 
tomat· om considcr~;ão todas aqucJlas obo 
jcctões que ;J.o projooto de lh; .. ç.ã•J de for.;as 
tlu terra possam ser a.preiellta<ias. (.1/~tilo 
beM ; imtito llelii. O o1·ador c comprim~'ft
tado.) 

Ninguem m;li:i pediod() a. palan-a sio co
cerrados, em 2a discussão. o ar·t. to e,succes
sivameo'"· os demais a.rtig~ do projecto 
n. 46, de IOOJ • .tieanJo adi:tda :a. votação. 

Não se indaga, não ~o proc:.~t·a sabPr si o 
cid . .tdão é minist•·u desta. ou daquolla. religião, 
quando so tratLI. dr~ cll'g~\-o pat':.L o desem
penho tio.<; mais alkl.i cat·go8 políticos ela no
publica.. -Comparecem mais os Srs. RJ.yrnundo · 

~ery _ Ao1-elio Amorim, PassúS !\liranda. Ao· 
tonio Ba.o;tos. Christino Cruz. Bezerril Fon-

0 Sa. CARLOS CANA.LcANTr-E si é assim. teneUc, Virgilio Rrigido. Frederico ~es. 
· pol' que r1tzão,os o nus e os dl'Vet'.lS true tortos A hdon Mila.nez. Epamini)ndas Gradndo, Eu

teenJ não !tão do JHT LOOt:ct· a. oiJus t.ambem r! zohiu do An <l'.tdc-• .-\rn.11"lla., G;tl\'áo, Tosia, 
. Não IH.l. nenhnm motivo que pu:ssa justi- l•'clix G~&.Spa.r, :\u,!!us\o de Ft·cit.a~. Roil'igne~ 
:lica.r scmelha.nto <Wtigualdadn. l.iiUé~. ltud•·igucs S.lldaoba, llerodia do Sá, 

O Sa. H.oDOLPHO PAtx.\o dá. um :qnrtc. 

.Só ha um caso oxcepcioual quo deve clm- Uulhões ~larciul, Augutito de Va.ecoocellos, 
mar a a,ttcoção do legi~ladur: o tla.quelle$ Hcoriqu<: Borges, Francisco Bernardino, C&
!]UH pcrtoncom a communidatles religiosas, millo Soares Filho. Rodolpho Pmio. Padua 
com voto de obedi1mcia. E~~os. :::i!U, devem Rezende. Galeão Carvalhal, José Lubo. Costa 
.ser isentos do irnposto d•! :3 .ngue. l')()i'lJllt: não ~etto. Aqníno llibeiro, Lindolpbo Serra, Eli· 
teem dil'oitoll polHicos, segundo a. propria. ·seu Gui:hermc, So:u'c:i dos Nin\Os e Barbosa 
Constituição, quando e.sr.ab<>Jecou as bases do Lima. 
nosso direito eleitoral, excluindo os eomo ex- Deisa.m de comparecer com c&tl!l& parlici-
•lluiu os mendigos, os analphabotua. e tc. pa.J.a. os srs. Julio de )lello, Tbom:~Z A.ceiuly, 

E::~ses, como não teum os diroitos da gene· Bugeoio Tourinho, Enéaa M ,riins, Art.bur 
:ralidade dos brazileiros, t\l.mbem oiW de- Lemo:;, Carlos de No\·aes. Judio do Bruil, 
vem Lor os onus que os sobt•ccarregam, Urbano Santoa, Guedel.ba Muurão, Raymundo 
mas nã.u aquclles quo gozam de to ·08 0~ di- Artllu•·. Anizio rfc Abreu, João Gayoso, Fran· 

. rei tos conter• idos pela. Coosmuiçã.o. llíroi~os cisco :',, Gonç &lves Sou~.Pel"Cira Reis, Trio
que devom incunte~tavelmoute obl'igal-os a. dade. José .Mat-celllno. Esmeraldino B&ndcira, 
pl•esta.r os mesmos set•vi~'(IS que seu> cou- Moreir<L .. uves. CorneJio d<• Fonseca, Angelo 
cidadãos. (Apoi<ldos.) N F · '-~11 F · Leo ·1 F"'"' 

Eis o moti,·o pur (lUC a. Commissão cntondou ' cto, ehaw 0 relrc, - l'eg'l ' 0 "6 .. eiras, 
Castro RchcUü, Bulcã.o Vianna, Tolentino dos 

quo m~mo ~ra.ia.n~.o-se, como ~e tra.ta. ~e Garcia P1rcs. Sa.tyt'O Dias, Vol"gne de Abreu, 
~ma. ~e• annua., ~~e~~~ OII(J.lladra.l-a. dentro das S"otos. Edu<&rdo Ram~, Ma.rcolino Moura, 
lm~as da CoostltUI\'-Lv. , Corrê& Du\N, Ir.neu ~{achado. Fideli:t 

SimPl?smente. pelo. facto d? se tra\al de j Alves. João Baptis~. Beli8;U'io de SouzJ.' 
uma. lel de exrsG•mcw. traus1torfa. niiu nos Hczama.t cruvcllo Cavalca.nti Fr ncisco 
d~vemos d!sp[ju.s;~r do f~tz~· com que os seus Veiga, B~rnardo Monteiro, J~ La'k, Ri· 
dtvcrsos ~L.SposJttvos 0~~J<UU ~emp;o .d~Mro beiro Junqncira. As\Olpho Dutra, Carloa Pei· 
dos P=?.c.eHcs .~s.tabelc(lldo~ na. UOJbtJtu.~ça.t•- . s.ow Filllo, Penldo Filho. Da.vid -campis1a, 

A fel n-~c da uuportancta 1~0 uma. lt.I pela. Bueno dB Pai,·a Leonel Filho Henrique Sal· 
.sua dura~,:ao é u!U art•o gL·:~vis;;Jmo. 1 • - N - ' o b R. 

O · sti<tio d.a loi não v<~rn do rac~u de s ·r e~. Ca.rlos p1.wnJ. _ ogueir&, _ lym o l· 
pro "' _ , . 1 . -. bmro, ~lorctr& d~ Silva, Jesumo, Cardozo, 

clla .de dur~ça~ O't.ranszto! ta ou. permanen te • Va.lois de Castro. Cos~ Junior. Arnolpho 
o que dá. pu~st1.,lU á lo~ .. ~ 0 fltct~ d~ll_a. ser Azeveilo, Fernando •)restos. P.mlino Q\.rlos, 
el_u..tiOl'O.dil. t~ndo-sc em ~Jsta :1: l'U.ttsfa~ao de Alvaro de Carvalho Candido Rodriguu 
uma. necl:lssz~ado . rc:tl da s ,cte:J:ule .para :L Azevedo !thrqoes Abdon Haptista o Anae[; 
~ua! so esta lcgJslanu•l , ncce::::o:t•ladc trans- Pinheiro. ' "' 
ltor1a ou pcrmaocntc. 

Para. curtcluir,. St•. Presidoo te, cmbot·a mo E sem causa. os Sr~- Rogcl'io do !\lira.nda. 
mereçam muHa. consideração o:s nub1·cs D.-pu- Jost: Eusebio, D1as Vieira, Thomaz CayaJ
tados pela. Babi 1, sou oln•jga.do a tlizcr-Jhes canti, João Lopes. Surgio Sab,ya, Eloy de 
que a Cllmmis;:;ão ma.ntom o dispositivo do Souza., Fonseca. c Silva. Pa.~ e silva, Tei· 
projecto de lr, i que SS. 14Ex.. pretendem xeira. de &'L, Affonso Costa, Celso do Sousa, 
emondat• . Pereira de LyJ-a, João Vieira, ~lala.quias 
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(iQoça.l~es. E:;~ \do Coimbr:l, Pedro Pcrna.m
huco. EI :•idi•l Figuoire;l. ,, AL·thur Or-1 .nclo. 
Jlojri~llt~ {);)ria, Pinto 'Oant:.\:s, :\loroit·a Go
m~. Jo3é ~lonjarJim. tialdiOtl Lorot•J, MclhJ 
:'.!:1 nos. ~e:son ,)o Vasconí!cllos. O oca!' Uotloy, 
Awel'ico Jc .-\JbU•JliCt'•JUe, Et•ico Coolbu. A bc
lal··lo olc ~lollv, Paulin , •!e Suuza. Jusú 13o
uir';~cio, earneil·o Jc Rezoo.Jo. Atlalberto 1•'01'
raz. B.·rna.rdo de r .tl'ia. Calog.•t•as. S:Lbino 
ll.'\rro o. Hc ·narJo do C 'mpos, Aumral Co
s:tl', I.Rit.~ de Son1.a. fo't•a :tclsco ~l<tlta.. Beno
Jicto tl~ Sc~uza. Vi~torio1.1 Mu11teir·o. Domio· 
::-••!1 ~la.stnrenhas, :\lh'Odo Varela, Di go 
Fvrtuna o C;t.mpo:t cartiot•. 

O Sr.P re~iden te - Não b;~vondo 
aio.Ia numct•o pal':l so (H'ocodc!· ;is votações 
·1 ~\.s rna.t.orias c nl!or.·ad<LS. n •. ·s:;•.tt'\ll~' ;~ mai.o· 
rt :l ,)a,(;~ J'oU'a di:'CII~~il.lJ, \'IJI! ]'as:;at· a.11 oxpe
·ll··nk·. 

Pas-;a-sc á bot•a destin<~d~~ <to eJ:p~dil'nto. 

C_, 8•·· A.leueat• Guhn;u•Anlll 
, !·· s. -,·,·~·tnrio) procl!,IC ;i loiltm.~ elo seguin &r. 

EX.PIWIE~TE 

t)ffil•iu, tlo :\linh-turíu da. lutlu:stt·ia. \'iaçiLu 
~ • JIJI~\S J>ui,Jicas, •lo 15 dll eu••rr.nte, cnVi<lllrlo 
•J I'C•tu••riwcut.o em quL: D .. \la.ria. Ro(lrigw~s 
d1· Jhu~itl_., solicita, para !'CU m;u·i,lo, ma
rltini.sLa da K.t1·ul' de Poi'N Ccn Lr<d uu 
llr .. ziL Jos.! .Jo.tquim da Siln~, um ;wno dll 
licl·o~a eom oJ·den:ulú, em pL'Ol'O~ação cl;1 de 
n·n· . ~ me~ que ao mL·smo rui cunccdidtt na 
Jiil'ma. •lo dc.:l'tJto u. -l.-!8~ . (le 7 .te març;) de 
ltl;l).-_\' Commis~ãu 1le Petiçõ~:; e PoJ(!.'e~. 

l~•~queriml'Dto, do Cyl'u P4.ltlrosa, pedindo 
..-atlcllllHnento Ja.not·L ú.!«Ocmi~tiJl.) <~ butn ti .; 
~ll ·viço publi..:o» co o a.boou dJ v .. ncinwo tn ·t ue 
•leixou de t>ecebe1• . - X::i Coulmis>õcs tio Fa.-
7.enJ~ e Industt•i:I.S c de Ul'ç:unonto. 

O Sr. J>reMideuc.u - ::\àv havendo 
•.•r;HIOI'Cii inscripws, ,-ou tle.signar <t ordem 
dv dia pat·a. a. se~são tlo <uuii:1hii. e .!lll se· 
/'Ui• la ll~\·an ~:~L' a. S:.!.'>:'oã!J. ( P•lUStl.) 

. IJ<!~i~uo pa.r~ a.manhã. a SO:fUllttc Ol' Iom uo 
tl1a: 

Coutiuuação da votaçi•1 das ummulas ao 
j.lr..,ject•J o. 331, de {90.5, l'ufurllli\.nJo o Hcg[. 
111ento Iatcrno ; 

Vu~:1<,::'to de j)ill'CMt• n. S, 1l~! WO<l, r.~'!tmhn
cenJ,, Dcpucado pelo 11• •l i :;trict.o tle Mina-> 
G ~t·a~H o ca.ndhla.to O r. C~~omillu P h i h o &o 
Prat.cl!l ; 

\'otao;ão dCJ pa.r,:!cm• n. 7, de 1004. eonec
dcn.Jo trc.smezcs de licença ao Bt'. Doptte:tdo 
Dr. Manoel Pereil•a. Ruis , pata t1•ab.t' JP. :;na, 
Bau•le (discuss.1.o unica) ; 

vota(;ão dv pl'ojoeto 110 4!3, tlc 1904, fixando 
as li.JI·~:as tle tcrm pa.m o exe1·cicio do 1905 
(2" di:scussãn) ; · 

V•Jf.a•:•io cf., projecto n. :!li, uc !004 n.uto
l'iz:tnclo o Potlor ~~xocntivo a concedo~ :to 2• 
esctiptm•at•.o da Alf;Lnt!oga de S:.tnLos, Anto
nw Vieira d,, A)moida, nm <Ln nu de licon1;a, 
sem J•omuuoraçao alguma, paM _tr-a.ta.l' de 
seus íntet•csscs, ontle lho conviot• (tliscu~sào 
unict); 

Vot••Íf.i o elo projecto n. :.n, de 190-1, ;~u,o
riz 1 n•lo o Pode1· l•;xecutivo a eonccller ao pro
cu 1'atiu1' tia Ropublic.l om S. Paulo, Dr. Al· 
ci biadcs d_o Tulcdo Piza., um ;wuo !lu hcunça, 
sem vcncunr:ntos, });Lrtt tJ·;~iat• de wus inte
r esses, ~ode lhe c~nvim· (discus~ão uoica) ; 

Vot:11;ao tlo ll!'o.rccto n. :;(:! . de W04, auto
rit:allllo o Poi)m· t•:xi'Cilti V(J a eunced\~t· t\n 
lt!ntu caJ.hu.li·;\tico tl;t Faculda·.lll •lo Mcdicin" 
ua Ba.hb, Ul'. l<'t•aucisco Ht·;~ulio Pet·cit·t~ um 
anuo do iicon•,!<\, eom t.odos os vcncimnutos 
;~ conU.l' do l do julho ducOl'rentn a.nno, par~ 
tt·a.~ar do !lllíl. saudo, onde Jho cunvi01• (di~
cn,.:sàu unica) ; 

Votação do prujecto n. ::o, tlc W04, iL II to
l'~Zi\lltlo o Pollor gxeenti vo a. euu t;edet• iLO 
Dr. Alft•edu i\foruira de Ba.r·ros Oliveil'a Lima, 
hmt,e cathutlt•;\iicu •l;tl;acultlatb de DímiLu rio 
S. P.tul•>, um n.nno de lict·ru:a, em JWUI'OJ.m· 
ção da quo lhe . foi coneodida, com o rcs1ic ~ 
cti v o ot·d:!nado ( discns~ão unica) ; 

V~taçà•J cio pJ•ojecto 11. l!IU, 1l11 IWJ3. obri
gando os a.d.ministmllore.~ do olllcinas do ty
pog!•aphi:t, lytllogra.plti(l. , o te. , d ~ Capi~n.t o 
.los Jt:stailos a l'~Jmuttm·cm á Bihliothoca. Xa
cion:d ux1Hnplarm; d:~!l obt·as quo executal'Om 
e tlantlo vutr•a,s pruvidancias, com omonrlas 
da Comiuiss::\o do CoustHuiçãu , Logisl~ão e 
.Ju~tiça (~a diSCU8São); 

Vo~:H;io uo project.o n. 3.1, de !!?Ot, auto
rizando o Po.lot· Exocutl v o a abrir ao Minis
tct·io .l:t GnurJ·:~ o credito esjJUci<~.l tio 5: IHI$, 
para occoi'l'Hr ao pagamun •• u aos inspoctot·cs 
lia Rcp::ü•tiç!ão Geral dos Tologt·a.pho.s ,\ntonio 
.lv:>é da Silv<~ Rvsa e Ca.senli!'O José da Sílv<' 
R"s:t. d:ts rliat•ias quo duixal't\m tlo l'Peebor 
Jm·a.nt,eu tem{JO em quo scrvir;\m na. co1nrois· 
s:i.o coustnunot•a das linhas tolog-raphicas de 
Cuy•~bâ. c Curtuaba (:t• di-cu~ i!.'i.o). 

Votação do pr•ojocto n. 4ti, de HJ04, auto
rizllndo o Podor Executivo a conceder ao 
Dr. llcm·iquc Ladi-l:iu de Sonza Lopr.~. lonto 
ue thorn.pentica da l~a.cnl•lado tlc Medicina. do 
Rio d.o J<~neíl'O , um nnno dn licmlç<L coru to· 
tlos o.s voncimontos,pam tratamento de sau~e 
(uiscus:sn.u unrca1; . 

v.,tação do projecto n. 41, de 190·1, a.utol'l_
zan,Jo o l'oJot• Exncnt.h·o a pro rogar po1• sots 
mc:te.~. sr-m vencimrmttl~, a li ccnot:~. nm cuj() 
guso se a.cha,pa.t•a tz·ata rueuto do ~au , !I}.O Dr . 
Osc:n• Via.nn:t, pl'0CUl'U.(lot• d:t R~pubhc<l U\1. 
secção da Bahia. (discu~.~i\l) unic<t); 
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Votação do pl'ojoeto n. -l2, do 1004. a.!JI.orí· 
za.ndo o Podm· E~ccu~ivo a. conccdrr seis me· 
zeg r~o Iic ~nç:1, com ordPn<t•lo. ao i• escript.n
rario ua Dnlerracin. Fis:cal do TIW~Jtll'O F(~
deral no E'lta. to do EsJJil'lto Sa.ut.-·. Licinio 
Lyrio doi! Santo~. afim _de t-·~tt.n· _de :ma. 
saudc, onde lhe c!onvior (dt"cussao uot.:a); 

Votação J.o projedo n. -13, de 1904, ~uto
rizaodo o Podct' K"tecu ti vo a concodct• a.o 
Dr. Sylv_io H.o~oro, lente tio lnl.er~;~to do 
Gymnasio Nacwoal, um anno de lice.n1:a.. 
com todos os vencimentos, afim de Lt•at;u· J.c 
sua. sa.udo onde Jl}e convier (1Hscus,áo umca); 

Voi;;ção tlu pt•ojocto n. 44, do 1\104. auto
riJ.ando o Pode t• Executi v" " conccdut' ao 
t\Onferonte da. ~~~tl'<lua de Fcl'ro Ccntl'al do 
Jlrazil IIonriquc \lartins Teixeira, liceu~;& 
1:om ordenado, por um anno, afim de tratar 
•.le sua. sa.mlc onde lhe cvnvier (tli:>eu:;:;ã.o 
uuica.) ; . 
Vot~f;ii.o tlu 1'-'ojeoto o. 451 •lo W04, a.utu

l'i7.nn:lo o Po!lct• J•:lecutivo <~ concctlut• a. lto
mualtlo Justioo :"ctto, :~· uscripturario da 
AHa.odoga. da Ba.hia., liccnr.:a por um anno, 
com ot•denrulo, }mr•a trata.t• de sua. sa.udu onde 
llte convier (uiscus.s;1u unica) ; . 

Vota~:ão do projecto n. 23 A, tio 191lJ, co~
coJoudo ;i. vinva. o filhos de .Manoel dos San
to.;, pl'aça do corpo dn bombnit•os, 11: po n.são 
antttt;d th! ni)Q:i;, n 1laodo outrns provulcn ··tas, 
c ,m }I:II'01~0t' 'd:t Commis:;iio de Pensões o 
<.J"n ta.s (discussão un iea) ; 

Votação do p:ojecto n . 17 A, do 1\lt.l-l, 
mau da u(lo sulJ:s~iLuir <L disposição dn. lcttl'a 
-c-do art. Ja, § ~·. do decreto n . I. 171 A, 
1le I:! tlo janeiro de 1911-1, pela seguin te; ---: ;i 
fixação da:i bxas pelo <tlugucl d v m~tcrml 
tla pt·.Lt·tcagem o ~crviço do pessoal <~Ytllso 
tla. mc8ma.. tlevido pelas cmiJiLrca.çc)es que 
tlnmu.odal'orn o porto o de aecot·.tu com o 
regulamento tio 28 de flwct•eiro de 185i ; 
com parccar úa. Com missão do Orc:<unou to 
(I" discussão) ; 

Yutaçiio do projocto n. -48, do 190·!, auto
r•iza.ndo o Podar E-"ecuti vo a aiH·ir ao Miais· 
torio da Fa.zood<L o credito oxtl•aordimu·io do 
14:313~65, om cxccur;.ão do sentença. passada 
em jtilgado em ra.vuL' un Lobo & Jrmilo 
(2• discussão) ; 

Votação do projocto n. 41)? do 190~, _n.uto
rizaodo o Governo a do.luzn· do credlto tle 
530:804~. destinado a «material , coostrucçõos 
e cvcntúaos~. na. tabella. annex.a <lO uccretJ 
n . l . 15 1, de 5 de janeiro do corrente ;umo, 
a quantia de 100$, rei:Hiva. á dilf.:ronça. vc
ritlc.'lda entre a ~omma total da.~ VOI'bas alli 
pro\·is ta.s c o credit.o do :5.500:01)0$, lixado 
no al'L !•, § 5\ do mesmo decreto, bem 
cuwo a iwput•ta.ncia de 27:754$, neces~l'ia 

:1. integrar :t elot~o da >et·ba •Estação da 
visita tio pll'to• menr·~onaJa na tab'-!lla rcfc· 
l'ida 12"- «<iscussão) ; 

Votao:-ão do proj~to n . 31 .\.. •lc 190-l. que 
:\Ut•JI'Íza. o Guvcmo a. abdr pelo MinistcJ•io 
d a. .Justiça CJ Negocios Ioto ;·iot os, o~ credito~ 
supplemcnr;a.rcs : de 90 :0rJi)$1J00, á \·orba da. 
Faculdade de Uireitu de s. Paulo; de 
2: 000$, :l. da. Escola Nadonal do Bolla.i 
:\rtr.s; do 270.,000. ~da J'alicia do Districto 
F~dera.I ; de 1 :~$186, ont"-.J. A de pensi3cs 
a. aiuruuos na E!lropa. ; de :{: Jt>t$347, ouro, 
á. dn pensõt!S a a1·tista::~ premiados da Expo~ 
sil;ão Gt!ra.l ; de 5 : 206$, :1. de e.xame.:; de 
prcpa• •atot•k~; 1111 Gymna,;1o Nadonal; de 
~·lú::::Jrl$ . á. de As.sistcnci;t a Alienados ; c 
d:Lndo outras pl'ovidcncias (.3• dbcussão(; 

lliscussão unie.a. do projccto o. I l C, de 
1004, mdacçào pal'a nov~ di:;cu~ão, do ac
corJo com o a.t·t. l3:t do Rcgtaumto lntol'Oo, 
da. emcodil. «lcst ~cada do prQjccto o. 14, destt! 
aono. autorizando o P1·e.sidente 1la Repu· 
IJUea. :~ conccd(;r sois m~zes de licon~,~ au 
Ministro do SUJlt'emo Tribunal Fedct·al IJr . 
Alberto de Saixas M<ll'tins Torl'O:t, a conta.1· 
de 13 de abril dt.l corrente anno, cJm todos 
os vcncimontos ; 

3~ diseu~são do pt•ojec'.o n. -:!-7, de 1904, 
n.uto : izando u Poll.er Executivo <\ al)rir ao 
Ministorio da. trazondtt o credit? ex traordioa
rio de 84:755.$1711, em execuç.lo de scntcn•:a 
passada. em julgado em t'a.vor de .Josú l''m·· 
t•oir;~ Jus Santos ; 

:;a tli;;cu~1.o do Pl'O.it!cto n. 2!.1, de 1001, 
autorizando) o Poder Executivo a a.br·ir :w 
Ministcrio da Fa.zonda o credito extraol'tl i
narlo do 0:020$, em execução de ~>r.otco~:a 
pa.ssada. em julgado em lavor ds Edua.nlo 
Marr.ins & Comp. ; 

:~ .. tliscu:o~são do pl'Ojcdo n.: 32, .de 1904, 
autorizando o Potler ExoottÜ\'o ~abrir ao 
Ministerío d<t Justiça c Negocios '·Inroriorcs ,, 
croàito ettl'aordiuario de 1 :491$754, pa.ra 
paga.monto do ordenado que compete ao se · 
ct•etario aposontado da·Fa~uldade de Diroito 
do S . Pa.ulo, D1·.· André Dias tio Aguiar, no 
período do U de julho a 22 de novombru tle 
1903 j . 

3" discussão do pt•ojecto n. 33, do 1'.)04, 
autorizando o Poder Exocutivo a abrir ao 
Mioisterio da Iodo.:~ti•ia., Viação L' Obras P u· 
I.Jlica.s o credito especial do 1:200$, pa.ra p:t· 
gameoto das ajudas de custo ao empt•egndo 
do Fazenda jocumbido da tomada do contas 
tla. Estt•a.da. dó Ferro de S . l"r<mci~co, nos 
aonos de 1901 o 1902. 

Levao ta.-~e <t sesslio a 1 hol'il. o 30 JUiuu
to.':l da. tardo. 
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Ao mr~i•J-dü~ pl'ocede-se ú. chamada a. que 
respondC!'fl os Sl's. Paul~ Gui!!mriiOS, Gli vuira. 
J<'irruoit'Nro, Alencar G1nm:~r·ntos, \\'a.nderloy 
!le'"' :-.rc·:donça. Jua•tnim l'ir·es, Sá Poixoto, 
!ta ,-muni!o ~rH'Y, Luiz Dmni nguus, Christino 
Cri1z, Hia:> Vieira. Ed.u;mlo Studa1·t. Goncalo 
~011to, l-'unscc:L e ~ilV<L, Cel:>o <le ~ouza, Epa
minondas Gracimio, J uviniano do Cu.t•vallto, 
Feli:sbello Fl•oír·u, OlivoiNt Valhtdàu, Neiva, 
'J'I).:;ta. l<'elix Ga~p:u·. Garci<\ Pires, Par•:tnhos 
Monlcncgro. Bt•r•nardo Horta,, G:lldino Luroto, 
flct·cdia rlo ~;i, Cor1·t"•a Dni.J·a, Mcll1• l\latto><, 
(ja lvãu Baptista, :-iiiVit Cttstt·v, J.aul'ÍIHlo 
!'iit;~. Pc1·eit·:l Lim;L, Jtllio ::5:~.nto:-~, Cmvullu 
cavakanti, Mauricio do Abreu, Carlos Tei
xeira Brandão, Estevarn Lobo, Lamounier 
llodofredo, Carvalho Brito,:\Ianocl Fu!gencio, 
Lintlolpho C<lctano, Olog<.~.l'io Maciel, Dumio
gucs do Castro, Francisco Romeiro, Rebouças 
tlc Carvalho, Fcrl'CÍJ'a Braga, Eloy Cha.ves, 
Lcitn de Somm, llormcnogil<lo du· Lllora.u:>, 
Jo<vruím Toixch•a Hr•a.ndão,Bern:trdo Antonio, 
A•tuino Ribeit•u, Lindolpho ~arm, P:wla 
R<LlllOS, Eliscu Guillterme, Juven:.tl Míller, 
Barbosa. Lima, Gorm<Lno Hosslochor, Jamus_ 
Darcy c Cassiano do Nascimento. 

Abre·SC ri. sessãiJ. 
E' Jiúa. e ~em delJate approvada ;L acta da 

sessão antecedente. 

Pas~a-so ao expoJicnte. · 

O :Sr. Alencar Guhnariie:.~ 
'lo Sec,·crm·io) proccdu <t luHum llu seguinte 

b.:XPEDmNTE 

Ol!iciu:-::; 

IJo Sr. Jo Sc(wct<Lrio do Scuauo. Je !6 do 
•:ulTun~c, comrnunicu.n<lo •1uc o Sooado nio 
podG d.tr o sou a.ssentimonto á. propot:içü.u dos
t.:L ramal'<~, mandando gt•a.duar no posto do 
;tlfLt!'CS, com antiguidade de ~de noVOll1Ul'O 
du Hl24,o cx-sal'gertto,hojc cn.IJo tio csqua.dra. 
tlo 10" ba.ta.llliio de inf<Lntaria, Manoel lle Oli
voil•:t Soares.-Intoll'ad<\. 

no mesmo ~enhor, de iguallta.h, commu· 
nicandu, 'JIIO o Sanado não pôde da.l' o ~;uu 
•tsscn (.imento ~t proposíção ch,sta Camam, 
reg-ul:lndo as opel'ações pa.I'a a emissão do 
le.ttras de ca.mhio em moe.da estrangüii·t~.
lnteiratla. 

Vo!. ll 

Do mesmo soiJilor, do igm\l data, commu
nicamlo <IUO o Senado não P•llo d:u• o sou 
tLSsentimentu ú. pl'oposioão do~ttL Camara 
autol'izando o Pt•osidontc da. Rcpuhlic~t ,~ 
isontat· d.c direitos de impm·t;u.:ão o mato
tcri:tl que as Cama.ra.s Municipa.cs do Ceal':t 
Pl'l!cisal•om importar para aba~tucimonto de 
ag·ua em suus municipios.-Intoirada. 

Do mesmo seiJhor, do igrul (hta, commu
nicathlo que. noss~ data, o Senado enviou ;t 
sancçã() ]Wcsídencial :L rcsuluçJío do Con
gr•es:;u Nacion;Ll, autorizantlu o r iorot·no a 
co::cc Lé1• ao I o c~ci·ipbtral'io da. AWw.<lo).l'a. dl~ 
Corumbá. Vicon tu ~faximo de .\imoida Sc!'l'a, 
um a.nno de licença.-Intoir:uh. 

Do Ministario da Ma.rinha, do 15 do corren
te, restituindo. dovidn.maiJta sanccionados, 
llous dol'l a.utogra.phos da rosolurão d() Con
gresso Nacional aut01•izando r) Poilcr· Ex
ccutivu u. rcQrganizar as Escolas do Aprt)D· 
dizes Marinheiros o rlando mü r•as ]H'ovidon
cia:;.-!nteir•o.tia; archiVc·su um dJ~ a.uto
graphos, enviando-se o outro ao Son&rlo. 

Do Ministerio da. Guer1·a., tio I ô do eor·
J ente, enviando n. seguin te 

Srs. mombros rio Congr•e.~~o Nacional -
Tra.n::;mittindo-vos a inclusa. exposlç·tlo que 
me !'oi ~~presoota.da. pelo }.'!inistt-o úe Es-· 
tado da. Guerra, ~obro a. nocossidade de so 
abrir ao rospcctivo mi u i.~tcri o o credito 
exLrtlordlnu.rio de 5.000:000$ para occor· 
rei' li. despuza. resultaiJ te do movímento do 
fol'ça.s, sua pe!.'manoncia G op1wa.çõos no Alto 
Acre, Alto· Jtil'u;t e AlGo Pur1is, rogo vos 
digneis habilitar o Govot•no com o referido 
credi;o. 

Rio de Janeiro, 1ü do junho do W04. 
F,·tmcisca de P<tt'ltt Uorl,-iytw~ Aloc:.-.-A' 
Commissão de Orça.mcuto. 

O Sr. l.~J.•esidente -Esl.tí. finda. <L 
leitura 1lo expcdi(mtc. 

Tom a palaHa o S1·. Janws Dar~y. 

O S1.•. Jauacs Da.""''~·"" - Sr·. Prc
sideutu, <to <~.bt•ir hoje, do uH\nhã, '' Di<•,·!o do: 
Cony1·esso, acredHLJ,Ya. cncou ll'at' o pcttucn~ 
1lit~cm•so q:-.e pruferi <llltti , ha. tlutl ~ dias, com 
<lo!C nn>rccçõos quo houtum tiz. 
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Eram de taL n a.tnroza. os orro:~ que se con· 
tinham na. roproduoção, quo appJ..receu no 
jornal d:L Casa, daquollas modest.<.ts palavras 
que aqui pronnnciei, ctu~ hontem, logo ele 
cne!{n.da a ost·\ Ca..s;~, o meu pl'imciro cui
dado foi rectificar, aliáf>, 0 111 cinco ou seis 
pontos apeoa.H, a i !acun;1s ou a,Jtera.ções, (]Ue 
eram g1•a ves, a.lli oncon tt•;J..J:ts. 

Si a.lguom, po1•ta.nto.a.c1'editou que, a.nnun
ciu.ndo ou alguns reqnerimen'tos ele mrorm<~.
ç_!)~s . visava. alimemar o ~splrito de oppo
stçaiJ s'y5toma.tica. ao Governo d:~. Ropublica, 
CllSO alguem; qu 1m quor q1ro fo.~so, illudiU·Iie 
e me fez uma. ioju..;~iça.. . 

Não quer d.lzer isso, ent t'•!ta.nl;o, que, t od<t 
<t vez <fUe um actu do G }Vo•·no me pa.l'e~·íL 
mão, menos razoa.vel. menos lle accorJo com 
a Coasti~uiçãu d a. Republica, cu me puje o u 
me arrecoie de lhe vir dar combate lranco e 
tlecidi•1o . 

Abri, eo:.retan~o . em vã.o o niw·io do Con~ 
g,•esso de l10je, o eis porque pcçn a V. ~x: . so 
dlgna de interpor a !lUi.l. alta. autorirlaue, em 
ot•dem a. serem publicaJas, com a possiyel 
brevida. i e, e como a.s raotiliquei, as alludida. ; 
pala vra,s. 

Ditat~ estas primeira.s palavi'M acerca. dos 
iu tu i tos que me aníma.m nestes. -co mo om 
ou tr11s req ucri mo a toll da inf.Jrtna.võe:J que 
pwvaTelmente te •·ci oBc.Lsiã.o du funda.m •u· 
ta.r, pa.s,;o a ju.~ti fica1• ma.is detidarnen Ge cada 
um dos tlou·~ u.o.rmncia•to~ m 1 uericn<~n Gu:o~. 

V. ri:x . S~Lbe, todo o m tmdo sabe, que eu 
não tenho em conta. a.lgurna. :.~os smnpt·o JIJJ

destissirna.s palavras quo aqui pt•ofil'o ; rnas 
}Jor outt>o lado. uão me é pos~ivel deixar que 
passem como minhas, asstlruindo-l!Io.:; a l'es
ponsabilidade. vo1•d •dSiN~ b:Ll'barldarlcs. 

Como a Cu.mu.J•a vorJ., ~r1ua-so Je ... bcer 
da.úos que no8 ha.bilitf.Hll a., com mais van· 
ta.gem, com melllor conllecimouto de ca.u~a., 
d!Sl!utit• os l'tlturos orçamentos d~ Mar·inlla e 
da Guerra e a.ppa.·elb•t t'·nos vara o ~tudu 
(lo~ n.nnuneia.d,,s pt•ojodcto~ a respet~o cta. 
roorgn.nizar;âo do mt~,·cito e da at'm<tda . 

Foi o que se den lwntt~m. on lo a. ll·)~•a. 
uunoa. aasás pl}rsaguidu gt•ammatic:~ soffreu 
novos omb~r.e.:~, fôra. tle c.lu vida d~vidos á !'e
visão do Diario 0/ficht, puia que o Jornal rio 
Commercio, e~La.mp<~.odo c•n su!ls column:&s, 
os tt•es ou quatro pc••iodoa (1 ue aqu i pruferi 
anto-hootem, o fez cl>m inteira oxa.etidà.o. 

Com ulfei .o. é intuitivo, que d o pleno co· 
ultecimentu J o qua exista u.c .ua.lmJute, do 
!ruo lia, do que nó.:> t .,m ns, é quJ p .dereruos 
p,H·tíl' par·a o que d <lvemull vil· a GOl', na. 
p1-euccupução de mclhoL'ar a. situação p•·o· 
::lento. 

Acroúfto que V. E.c v ma.is depressa. pos 
sivol satisfar·á o meu peúítio, muito simplos, 
e, quoro cror t;~mbem, muito justo. (Apoia· 
dos.) 

Tenllo dito. (Jluítobem.) 

0 SR. PRESIDENTE - A l'6Clamaçã.o do 
V. Ex. será a ttendida. 

O Sr. Pretddente- Tcm'a pa.la.vra 
o Sr. Barbosa. Lima.. 

O 8.1.•. Barbo•a Lhn.a ('}-Sr. Pre
sidente. sati::~fa.~endo o c•)mpromisso qlle 
t<llllai o quo a.nnuncioi pvr occ.Lsí:i.u d<J se 
discuti!• o projecto de bi üe forças, VAnbo 
submetter a apt·eciação .,\la Gama1•a dvus r e
querimentos da innH•JUaçõas. 

Antes da os fundamentar mais de pe1•to, 
julgo do meu de\ler, agoi'a. mais do quo 
nunca, accentu·tr a. opinião, pol' dosvaliosa. 
que sejtt., que alimento, de que os l'Ol!U•Jri
mentos de inf.;l'mu.çõos não sãu armas de 
opposiçãó. Só pelo facto do um Deputado 
pedir ao Poder Executivo inC1rmaçõas sobre 
corto e doterminttdv a.ssumpto, nú.o s,) pó ,e 
concluir que osso Deputado cstoja. adoptando 
a a&tituúe incorrocta de a.lguern que llO pt'ó· 
punha. a criticar, com fins demuHdot'e~, i.l. 
Acr;ã.o do Governo da H.opublica.. 

Não é osso, n.I.Jsolutõ.Lmente, o meu in
tuito. 

, ('} Jl:$tt diSCUI'EO JlâO foi 1'6Vi~to J!8IO OI'Ador. 

Ora., o rtua nós possuímos consta de dados, 
otHciu.lmente fdl'ueclJos ao Podm· Logis!ativo 
nus t•elatur•ios dessas uous d<~pal'tilmen tus dá 
administração publica. ; mas estes ctadus, em 
regra, entendorn com aspec~os genericos das 
qrm:tõe.; aubmottidas ava dous ministerio:l 
releridos ; tratam dos assumptus em que se 
subdovidam os v ~l'ios dopi$l'trunau tos do .scr
v,ço publico, de um mndo mu(t~ ger<~.l, e a 
nossa. sitna.çflo p Lrace ~;xigir estudo mais 
detu.IIJ. .do, ma.i:3 Cui'PJ a Cl1I'po, mais do 
pertu, de tão nlelindro:Hs •na.t;eri.4!1. 

Ettnão me comento, petu meuo:; não me 
pude contouta.t·, com 011 e:lclrL!"ecllueuws qu, 
encon 'rei nos rela.tol'ios dos MiuisGol'ios da. 
Guerra e tl.a. Mu.rio1ha. até o momento prc · 
SA Ota. 

Por outro lado, a.illrm:1ções p1•oduzida~ 
nesta. Ca.s l, pJr conspicuos culle~;m. ia vesli
rlos-oomo dire i ? - de man,Jatoa pa.r1a.men
tar•es, de que não cogita. o Reg unento, lea.ier 
ou não tcadcr, uã.u · bastam ya.1'a. mo firmar 
na.convicção do quoseJl o peusa.mento dire · 
ctor da. pc~litioa. e da. a •minisGra.çã.., superior 
d_<t Republica, p,H· utn latio, o da, re.'lpoosabi· 
hdade qu~;.vs gestc~r..)S da ca.u.~o. publica que
rem el~e~JtvamenLe, por outro latlo . 

ll:xpl.lctt:t' me-hei rnelllOJ' 
Não ponho e1u duvida as declarações t r a.zi· 

da~ p .. l'a. t:stu. tl'ibuna. p ur q ualquer d ua meus 
di~no.s collegas, como signilica.ndo o modo de 
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ver do Governo, mM não mo basta, cooh~cor 
a vordarte. assim trazida, por qualque1· dos 
no~sos dlgn• s collegas, membros das Com 
missões de Orçamento ou 1\fariolla o Guerr.1. 
ou leadc1·: não ponho em duvida a siz.udez 
destas duclnr.tçõl:s; mas, em assumptu 1ln 
tamanha gravi1hHio o om hm•a, comu tt qur. 
atravessamos, hot•a 1la.s maiuJ'Ol respJnsabili· 
dades.não tanto pelo que ella. desde jtt C<JDt~m. 
polu que clla. pl'onuncia,, pelo quo pl'Csagia, 
quero provocar o_Oo~erno da RenubliotL a 
vir <lizm· cum essa 1nte1ra o complata. respon
sabiliJa.de, por eso1•ipto, <lisoriminadu.mento, 
detalba.damontc, que os elomontos que fthi 
temo~. accumulad.o~ com uma tal uu qll'tl 
ul'ganizn.çào, s"b a donominac;ão do exet•ci w 
e arm.a.da, bastam. em numet•o e em est1·u · 
oLuJ'a, pa1•a as sup1·cma~ noeessirladns t1:1 
defesa n:teional. 

.Muito su te111 dttu lltJ !WULídu th t'aze1· 
cror, e com acquiescencii~ expr·essa. de orgãos 
officiaes e-porque não dizel-o? - rle entrn· 
linharlos o!Dciosos, que a opinião dcsto, cnmo 
do pas;ado Governo, como do pl'imciro IJu · 
verno civil. se resume, n •sso assumpto, em 
í1Creditar que 14 OU 15 mil pt•;u,•as de p~·ut 
s:.l.o sufficientes pa.l'<t ~-- nccessida,de:.1 cara.cto· 
ri~ticas de um eX:OI'Cito regularmente vrga· 
nizado. 

Pc-i~ bem ; no experJiente foi ll(la. uma 
mens:Lgcm do Poúer Executivo, sulicitand" 
um crcd i to au pple me n tn• de 5 . O 00 crm t{ltl, 
dc:3tioado a cobrir a~ despezas feitas com a 
mobilização de ful'ÇllS tlestinatl<ts <W nn1-te· da 
Republica, pv~' mmi vo da. nossa pcr~tlenma 
com <L R-~publlc~t clJ. Parti. 

Ninl!uem póJe s•tl>·H' e nó.~ monos do que 
quem quor quo soja fóra daqui, p;•rquc niiv 
possuímos o relt~torJO do St•. Minül'.t'O do 
Exter10r , ninguem pó·lo saber até 011do nc·s 
levarão c:;ta c outrnl!l pend,·ncias in~ernt~cio
naes. 

Quet'O proporciona•· ~ Cam>~ra. ensejo de. 
com pleno coohecirnunto de c;msa, acceit.ar 
ou recus·tr as no;ss.•s proposições, no sentido 
de se elev<~l' o offcctivo do excrt.:ito, o numero 
de p.·aca.s do pl'et, tr trmer·o de uniua.1les em~ 
cientes ;1, altura da5 corulições impostas velo 
nosso momento historiou. 

Por isto, formulei o smminte rca uori
mento: ~Requen·o que ~e solicitem do PvLlllr 
Ellcautivo iLS seguintes info1·maçõas : 

t.a .Julga o Governo sttffiuiontc pa:·:t ~L de
fesa. uacional o otfectivo do L>.OOO praças, 
para o ex: e rc11 o ? -

2.• Com CSilB elfectivo ê pussivel coucili<tr 
a.s exigencias do serviço e guarnição com as 
noces>ida.des primordiaes t,o instrucção te
chnica da pr:.:.ça de pret ~ 

::1 ,"' Tem sirlo pos.sivcl, com oss<J cfrectivo, 
le\-al' f't·o:1uentcmente 6.9 linhas tlo Lil·o, Lodtt., 

as praç:t~ de todos os b.Ü<Llhões e rogf
meuws '!;, 

Não rne pa._l'ecn IJ llC o~te rm1uerimento 
possa sot• a.co1m:~dv <le uma. irnpJrtinoncia. 
po1· f•arte tio orador que u fundamentt~ · nin· 
guom m:Lis do quo o Gover•no tum olen;entos 
pa.r·tt no::; intor·mttt' tt J'C:-lpoitu. N<tt l<~ iustitl
c r(L o no~ •~c<l.!!lcll:u•mos nós outr~s em 
tunn. situ·Lçio dn cmnplc~~~ s·Ltish.ti;i'i.o, om fa.ce 
do~ tlado3 quo po l'VC 11 tlli'<L poss:uuos ter co
lhi tio nus val'i0s rlocumcntus vffidaos submct
tido;; {t no~!'Ôa aprcdaç-ão. 

Mttibt voz lJ unm inCot'n1iL ,;uppõe qtm tem 
dado eschLrocimontos :-;uflicicntos. 

Nós que temos tle vut:u', n~o rroio que as· 
t<:>ja.mo~. apt'z;n· (lísso. t flo complot"moute i11· 
fr)I']U:lÚOS Cúnll) fór:l lfO dOSI'j;W. ~f<l.ll, afém da. 
infoi'J•nar;ã.•l, u lfllP. ·rnnt·u aceen 1,uaJ• ~ isl.o ; d 
tp.w a J'el!pun;;a!Jilidaile peza a rJ uem de rJi .. 
t·eHo e IJUO o Govorno da Repuu!ic;t nos diga 
<;i lm~hm os 15.000 hdmHns, como nós o~ 
tomos, seguntlo a loi do Orç:~montu d:t Guot•ra 
om vigot•, uu si uã() bastt.m, c neste caso 
fieal'â, de.;clo Jogq, .~ iniio vund<la, atto nua.da, 
:L ro iistencia. <to nosso p:·opusito, qu!l me 
att•evo a qua.!Jtlcar de p·ttriotico. (Pausa.) 

O segundo J'eque rirncn t.o, que roputo ill· 
dispeus:tvel e irJ<ttlla.vcl no toc:1nto á si ~ua.
ção dt~ armada, é o snguintiJ: (Lâ. ) 

N'a occasiftu ele liiscll til' raGo pt•ojcctodequu 
<L CanMt'a. j<i. 1i1nn nvr.ici;t, t•ol:tti ru :l I'BOl'ga.
ni zaçi'io do m:;,1icrial ,·. pe,;soal U.:t arm:1da, 
eu nãu me ful'brr~i :t.(l devm· ll\l vir· domons
~ril.l' o q t:an Lo este~ d;~d"s e outt'ú" osci:LI'O
dnwn~us ·~ão inrli -.pensa v c i ~ :w pleno conbc
cimento da c;wsa 'iUC so tlt.:b tl ~C.dub u, fó1•ma 
do prcoccupaçii.<J do:~ f!I'<Ul·.lt ~s inturosacs con· 
fi1ldus á dcfe~<~ uu.ciuna.l. 

Mando á. !ltcsa us JlltHI~ i!ous t•oquortmentos 
e c .nfl.J em quo a C<Lill:J.J'a os [,~rli SllUS. (Jfuito 
Úc'»J ; muito Úclll.) 

Vêm á. :\Iosu,, sii.u lidos , apoü~tlos e postos 
Clll uiscu~,;ãv, lica.Dt!O a ltll.lSffill. adiada. por 
tut· pcdiLio <t pa.lavm u SJ'. C<tssi 1110 do Na.s· 
cimento, o~ seguiute~ 

HBQUE!l.l ~r E.'i 1'08 

Roqueiro quo ;'O StJiici tom rio Poder E:(· 
oeutivo, (18 scguin to.~ illf(H'Jil:J.(;õcs 

!." Julg-:L o Go\'m"JHJ -;ulliciento pi~l'n. ;~ tlo
fc:m uaciomd o t.•./fceLí vu da J5.UtJO praç:1,; 
plll'l~ U OXet'CitO { , . 

2."' t'om e sso oll'eetivu (; J..lüssivd cuno11lat' 
as cxigoncia.s du sorvi"o .ic guat•n.içliO CO!Jl 
as necessidades primor•li .1cs !la tnstt·ucçao 
tecltnicrL de pt•açtt de pr<3t I . 

3. n Tem sido possivel com es~r. ~!Tectlvo 
!oVttr fl•orttwntemcnto ã.~ ltnlla~ du tn·v !o(l 
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as praç:1s de todos os br.talbões u J'egi
mentos? 

de destinar grandes sommaa ·do ·orçamento 
ás con tl'i buiçõcs pat•a. as .-,ociedades civis de 

SaJa.·das :scssõos, l7 de junho de Hl0-4.
Barbo.~a I,imr!, 

tiro ao a.lvo. · .. 
l~m nossa Patria, embora os esforços da 

bons rcpnbHc:tno~. atú agor:t n::l.(l:t se tom 
(C!ito, ptH'l!UC o pouciJ que ahi csl.<~ nada v:tlo 
nem 8(WVe siquer a. desenvolver o gosto pelo 
oxórciclo, guo tanto conco!•ro p;tra. fazer do 
cada. cidadão um capaz dcfenso1• do solo 
sagrado. 

Requeiro quo se solit:itcm 1!11 J>orlcr .l<;x
ocutívo as seguintes infot·mnr,,õcs : 

1'", om que data. começou o. cnnst.rucçiío 
do cruzadol' Tamo.mlani, em qua.nto foi or· 
çada a despeza com essa. construcção, quanto 
se tem despendido at ~ hoje, n si já. estli tel'
mina.do osse serviço c pt•oropto o mesmo 
cruz~dor; . 

2a, qual a data. cnJ que entmram om sur· 
viço, pela prinHlii'a voz, os eonraçados Vt~
· ·ícmo c Deotlon>, os cruzaclol'CS Bm·ruso, '1 a
moya, T upy o Tymúiro, tjllanto custou catla 
um, ttuu.nto ~:~e tom dr!.,pcndido em concertos, 
discrimina.da.muoU! om r.:;ula uru, fluan~us 
dias de viagem; flUI :>ut·vi•;u ou til~ i u .; tl'UC•;'áu, 
qual o Olita.do t:ompleto e o iLC~ual 1•ul<ulo 
etfectivo da.~; sua:; guarnições o IJII<tnto se 
f.em dcspendhl., un'l. e:~:üt'ciciu:; mHn a t'(J;;pc
ctiva. at•till!a.ria; 

3", quaes os navios o o e~ta.do de eada um, 
-onde servem o~ otnciacs da. at•ma.d<J., l><~ra 
cont•.J.l'em tempo de omiJarquc, discri:rnfnan
do-se nestes uJtimrs. tres a.nnos os dia~ em 
que esse:; na.ví1•B tnem cJstatlo fundcallos, em 
concerto~ ou navegando; 

43 , qutwtoa oJUciae:; estão JH'P.scntcmento 
addidos <W Quat'tol-Gcnm•a.l cht Armad;t o 
qu~! o serviço que dusemponham. 

Sala das sos.-;õos, 17 de junho do l\JOl.
Bo l"l1osaLínw. 

O Sr . • Juvcnal MilleJ•-Sr. Pre
sidente, em 1~02, o meu illustraúo o compe· 
tente companltcí•·u de bancada 0 Sr. Dr. Bi;t.r
bosa Lima .. . 

O SR. BAitnosA LIMA-Muito obrigado. 

. Inc~t"r o gosto pelo tiro ao ulvo, preparar 
cldadaos·soldados, fornecer a.o cxoroito o á. 
_(l.rmada. ~inhas de tiro, tal o lim a quo viS.. 
este proJccto. . 

Como ' está conccl.!ido, longe do Acat•rctar 
grandes despeza.s, diminuirá, polo contr;trio, 
a.s in,dispensa.veis pa.l'a dotal' os corpos do 
exorc1to com linhas de t iro, que não as pos
~~u~m u ttUo as t,erão com iusigníticantc sub· 
l:!rdw :1. cau\1. uma das sociedades de tiro per . 
tencon tos. ;l (:nutedm•ar;ao do tit·o lmJ.Zileiro. 

Tol'na.J' o .;oldaclo B o cidadão ·c.:.tpazes do 
lltiliz<tr ntficawwnte os metós de detbsa. é u 
quo pi·etcndca os como legisladorP.s repuLli· 
canos, ciosos }JOt' ver a Patria. gr1todo, forte, 
J'espeit<td:~. 

O Gongrosso Nacional ducreta.: 

Al't. l." Fica instit uído o snl.tsidio do d()Z 
contos de J•éill, por uma. tô voz, a cad;~ uma. 
das sociedades que portcocor <t Confedcra<".ão 
do Tit•o Hl'azileiro. ' 

São c~ondi<:õe.s indisp(msa.veis para pet·· 
temem· á Coufet.Jm·acã.o: 

t;~) tor, pelo menos, 500 socios ~ontri
bumtcs; 

~) prova.~ o pat1·ímonio de cinco co~tos de 
l'Óls, rc~ollndos á. Caixa I<;conomica pelo con
selho dlrectol', que doverá se compor do cllc1c 
do municipio, dQ epmma.ndanta de um dos 
corpos da gum·niçii-> militar, ou, na falta., do 
cummn.ndante de um do3 b<tl,a.lhões d,'l. forca. 
esta.dual o do presidente da. sociedade· 

' 

O Sn. J':;v~JNAL Mn,u:n- ... ltprosontou 
um projoc1.o sobre « Linha de 'fiJ'o, quo si 
tivesse sido transfol'llladoAem loí, não me 
obl'iga.ria. a vlr hoje tra~tr um outro que não 
satisfaz absolutamente ao fim quo tevo em 
vista o mou illustrado coHega. ao a.pre:.r.mta.r 
esse projecto; mas, em todo caso, sempre é 
alguma cousa om relação a este assumpto, 
reservando-m~ pn.rn. ma.íot•cs considerações 
quando se puzm· mn discus~fi.o o projecto que 
-vou a.presentar, limitando-mo, pol' agora, a 
le1· a indicação que o elucidao. (Lt!J 

c) sulJmetter á. a.ppt•oyaço.ão do Estado·Ma.ior 
~o ExorEito a. organização, l'egulamento.s, 
I?strncçofls! plantas e orçamentos para al! 
hnha.s de ttro; 

d) Jic~r so l> 1.t immodiata fiscalização do Es
ta.do-Mawr, que deverá. ter 'Um seu repre· 
sentante junto a. ca.diL uma. d<!.~ sociedades 
podendo 8<3r officia.l eft'ec'tivo ou reformad~ 

Fica, sobre a mesa at~ ulteJ'ior deliberação 
o seguinte · 

PROJECTO 

Nnç'ã.o alguma,, clag quo cm•a.m do uma. 
·yoNlruleim organização milltllr, deixa, hoje, 

do oxorcito ; . 
e) fa~er os exercícios de tit•o com a.s al•mas 

portateJs reguJamen taros -do exercito ; 
f> íran9.uear as linhas de ~iro aos corpos 

do exerc1to e ás guarnições dos navios da. 
n.1•road~ nacional · 

g) nm caso de dissolução da sociedade ra· 
vol'torão <i. nação todos os IJens moveis é im· 
movms. 
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Art. 2. o Pa.ra. faciliditde da acquisição dos 
tr.rrono8 iodisprnsavcis êL.~ linh IS do tiro, :ti 
socinrla.1los incorporadas ;i. Confedot•,tciio go
garãu da.s garantias inlwront.es ;t loi n. ~16. 
do HJ lie julho do 1855. 

Art. 3. • CrCJado o serviço militw olwi
l]'atoriu, os :-;ucios civis da. Confodcl'ação, que 
ílouYorom prestado p~~r~tnte uma commis11ão 
nomeada. pnlo l~stado-M:.tiot• tio ExrJl'cito, 
(\"amo relativo ao conheci ment? o mo.noj J 

das armas portateis, á escola do soldado e a 
de secç.ão, fic;u•ão obrigados apenas a um tor.:o 
do tempo de sonriço uo exercito activo. 

At•t. 4. n O r.overno instituir:t, por inter
medi o do Est<\do-~Iaior dn Exot·cito, pt•omius 
rnn•a. os concursos 1{11<1 as sociedado~ r•eali
Z1l.l'e,n a. 14 de julho, na Ca.pi~;LI r'edr.t'<1l, e õL 
l!'í ,[c n •vembr·o, nos Estados. 

At•1 .. !i." A's sociodados <la. t:onfcdcl·~~çilo, o 
(;ovm•no, :1. juizo rio Estnfio-Maior do Exorci tu, 
forncc1wá o rorm;\mcnto n •~ munir;ão indis· 
prnsavois, ti() qnt' so indemnizar;l pelo preço 
do custo. 

A1•t. 6 . ., O Governo Pcgulo.montal'á, de 
accorúo com esta. lei, a Confedol'a.ção do Tiro 
Bpaziloiro. 

Art. 7.° Ficam ab:wto.-: os nof10SH:tt•ios era. 
1utos. , 

Art. H.• Rovoga.m-so as tli~posiçõo,; om 
crmtrario. 

Sal;~ das sessões, W do junho do 19G4. -
.Ttt't'ltHJtr/. ,1filler. - Getmano Has.çlochel _ -
Jla>·çal de I~'sorbor.-Jamc:l Dm·<•y,-Sc,m ~s 
rios Swtlos.- VespaHicmo !lê AlúufJ ilet'qt.c , ·
llal'bnstt Lim••. - DÍ()(JO Fm·lww. · /}r,miil[l'''l 
Mrr.~Cili'!'Hllfls. 

ORDFlM DO DIA 

O t!h·. Prel!lldent..e-\i.io h.wen·lo 
numero para se proceder ás vot:t.Çõ(•g das 
matcrias constantes da ordem do !lia, passa· 
se á ma.toria em r:l iscussão. 

E' annuocia•la a discussã.() unicado PI'ojecto 
n. I~ C, de l\104, l'edaccã.o p~t·a. nova dis
cussão, de a.ccordo com o art. 132 do Regi. 
mnnto In torno, d3. emenda. dc~ta.ca.ua do pro
jocto n. 14, desl.e <tnno, autud~ando o Presi
dllnto ela. [tQpnulh.:a a. t:onccdet· seis mezos tle 
li~~eu ça. a.u Mi ui~tt·o do Snpromo Tr·ibumtl 
l•'f!rlm·a.l Dr.Alb;wLo de Soixatl Martins Torres, 
a contil.e de 1:3 do ~tbrll do corJ'Pilte anuo, 
1'om todo~ o~ vencimentos. 

Ninguem 11ndindo a palavra, é o.ncorl'ada 
11. discussão e a.diada a. vota.ção. 

8' aununciada a 3" discussão· do projecto 
n. 27, de l904,autorizalluo o Poder JoJxecutivu 
a. abrir ao Ministol'io da. Fazenda o credito 
f':\ t,raordi nario de 84: 755!f; 170, om oxocucã.o 
~te sontença pal!stda.. em julgado em favo!' de 
.Jo~.-, FeJ•roil'a. dos Sn.n tos. 

Ninguem p ~rlin<Jo a. pai<w r•;-t, ~ nnc~rr:uia. ii 
d ism1ssão e a1lin.da. a. vn t:t·;ãt}. 

Comparecem mn.is us St·s. A11relio Amo
rim, Anto~tio l:las~o~ • . lo~(! Euzcbio, Ur•bano 
Sa.ntos, Br.zerril Fontcoelle, Virgílio Brigillo, 
Thomaz C(tvrdc~~nt.i, João Lopes, !~lo~· tio 
Souza, ·walfL'Clio Leal, Ah(lon ~lila.noz, Izi
dro L·tito, All'onso Costa., Jos<1 M:u•acllino, 
Bt•icio J?ilho, .Toiio Vioil•a, Pedro Porna.m
huco, AngBlo Neto, Euzebio do Andr.Lde, 
Aurru~~u t!e Ft•oita.s, Alves B;u•lmS:\, Rodri· 
gLrü's Linn, Edmu•do Ramos, Rodrigu~;s Sal
danha. Moroit·a G1.1mes, úscat• GoJoy, Hen
rÜJilC Bur~es, Viriato Masc<~renha.s , Gastão 
,fa Ctl!t hiL,- Ft•aocisco B:tt' tmrdino, Anthero 
Botolhu, Ant.onio Zaca.t•ias, Camillo Soares 
l<'ilhu, \Vencm;l;io Bt•J.z. RotL!pho Paixão. 
G .~ol(~ãl) Carv.1lhn.l, Mort~ i t'tL da. Silva., Cost1e 
Notl•1 Ga.udido 1!0 A hrou, Carlos Cav.'ll
c;~.ut.i.' .i\l:lr<;:tl r·:~~t>h :Lr, vo~pét.~ia.HO <I!J Allm
qHOI'I[UI), l1i l)g'l) I"Mtun·1. e H••mrm 1\1~ Cal'
valho. 

Deixam do com]J:.t.rocer com causa pa.rtici" 
pada os Sr:>. Julio de 1\'lollo, Thomaz Ac
cioly, Eugeoil1 Tourinho, Euêas M:n•tins, 
Passos Mrranda., Ar tlwr Lemos, r::~rlos de 
Novaes, lndio do Bra.zil, Guedolha. Mout'ã.o, 
Ra.ymundo Artlmr, Anizin dn Abl'(m, João 
Gayosn. Fru.nciscn Sá, Prweir;t Rrds, Tr in
dade, Esmerahlino Bandeira, Moreira Alves, 
Co t•nelio rta. Fonseca, Ro.ymundo rlo ~fit'anda., 
Domingos Guimal'ão~. Lcovigi!do Filgueiras, 
Caíltro R:~ lmllo, Rulcãu Vi11.nna, Ra.tyro Dia .. '5, 
Vrwgnn de Ahreu, Tolontino •los S;\otos,Ma.r
colino Mom·a., I riw•11 ~lacharln, Augusto tio 
Va.sconr.cllog, J?idelis Alvr.s , .Joi\o fhptistn., 
Rr.Iisa.rlll rir~ ~onza, Bm;amaf., Abelardo 1lt~ 
Mello. Jo'r•ancisco Vl•ig<\, t i!Jl'tll"u·tlo Monteiru. · 
.loiio Luiz. Rilmil'O .1 nm]uoi l'õt, As~olph~ D11· 
tra Carlos Pr.ixotl) Filho, Pootdo Filho, 
Da ~icl Campista, Bll(mo do Pa.iva, !--r.onel 
Filho Ilenri•JUO folrLlles, Carlos Ottom, No
gucir:l, Olyntho Itihoi ro, .J~s~i oo Cardoso, 
Vu.luis de Cr1:>tt•o, CostlL .Jnnwr·, Arnolpho 
Azevodo, Fm·na.ndo Prestes, Paulino Carlos, 
Alvaro de Carva.lho, Azcvctlo Ma.1·quos, Ro
dolpho Miranda., Cõl.ndi•l? ltorlriguos, A hdon 
Ra.ptist<t e Angelo Pmllorrn. 

R ;;r.m causa. participafb. os ~rfl. Hosa.nn.ah 
de OliYoira, Rogr.l'io dP :\IirrLIIth, : .. FI·cderv:.o 
Rmw•s, ~r,rgio !:ia.\)oya, l'auln. e ~tlva., T~l
xoi ra dt~ S<t, I'ercir,\ tio r,yra. ~;a!a.qm~~ 
Gonçal\'C\i(, R!>i.ncio Coimhra, ElptdLO ~~· 
g-nr.irr.do, Al'thur i Jrla.ndo, Art•oxelln~ (,al· 
viio. Ro:irigues Doria, Pinto Da.nt:.Ls, .J~~ó 
Monja.rdirn, Xcl:>nn do Vasconcollos, Bulhuos 
Ma.t•aial, Sá Freire, Amr.rico do Ali>uqum-
qrtc, Erico Coelho, Paalino de Souz,:_t, .To~ê 
Bonifacio, Ca.t•noiro de Rezende ~ Joao Lmz 
Alves, Adalbel'GO FnrtLtz,Rornardr.s de Faria. 
CalogerM, ~ahioo B:wroso, Pa.•lu:t. Jte7..1~nde, 
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B JI'Oa1•do ue Campos, Arúaral Ce~a.r, Jo~~ 
Lobo. Francisco Malta. Bcnctlictu de Souza., 
Soares do<:~ Santos, Victorino Monteiro. DcJ· 
mingos Mascarenhas, i\l(!'crlo VarcJJ[L e 
Campos C:u·tim·. 

E' a n.rmnei;\da u. :::~ d iscn;,s.\o do projnci.o 
n. 20, de 1004,u.utoriz;wdo o Purler Exor.uU vu 
a abrir ao Ministcrio da Fazenda. o credito 
extraordinario lle 6:0:?0:S, nm nxncnção do 
sentença passada elll julgado em f<woi' tle 
EduaJ•do Martins & Comp. 

t.;ulo Silva Castro ao projecto n. 34e A. i!o 
1002. oonceth·nrlo igual fa.vOJ' a D. Antonia. 
de Sa.nti11go Potengy e D. Maria Adelaido dé~ 
Silra Potcngy o, 

AtLonuondo a qnn o objt?ctivo da emenda. 
constn. do projccto n. ~V8, dn 1902, o qual 
est á dependendo , .c estudo e pd tt~eer da r.om
missão, não se jnstiticanclo nestas condições a 
a.pprovação da rnlerida nmenda. e, 

Ninguem pedllldo a pala.vra., ó oncm;railà. 
a discussão o adiada " voLaçtlo. 

E' a.nnunciada. a :-J·• t!iscus.~ão do projccto 
n. 32, .te 1_904,a.utori7 ... >n.ln o Poder Exccnl.ivo 
a. abril' ao Ministerio da Justiçl~ c Negocios 
Interiores o credito oxtmordinat·io de 
1:491$7G4, }litra. pagamento tlr. Ol'tlenado quo 
compete ao secretario ap0sentado dn. Fa.cul
dn.dc du Dii·oi to do S. l';wlo, O r . Antlt• ; O ias 
de Aguiar, no pet•iodo dto H til•. julho <\ 22 de 
noTembro de HJ03. 

Niognem pedindo a Jl.diLVPa, r'! cn~errada a 
discu.ssii.o e adiada n. votaçiío. 

E' annunciada a 3a rliscn>~ ã.o tio p1·ojccto 
n. 33, de 1904,autoriza.nrlo ()Portei' Kxccutivo 
a abrir ao Mlnis~el'io da Jndllstda. Vlac:io e 
Obras Publieas o CL'e,lito c~pecia.l do 1 :2UO$. 
para. pagamento d<ts ajudas de cu~to ao om
·pl'ega.do de Fa1.Cndn. iuelllu bido da Lonuula t.l•· 
contas da Estt•a.tla. do Flll'r'u 1ln S. Franci::co, 
nos anuos do 1901 c HI02. 

Ninguom pedindo a p:tl;~vra. E! oncer1'ada 
a. discussão o adiada a. \'Ot<u:ão. 

O 8r. PI"el!lideu te- A lista 1h poria 
:tccusa. a Jlroscmça de 105 :'\r•:;;, !Jeput:t,fos.con
stn.ndo (L Mnsa. qtw já. w• l'l~ l. ir:u•atn a. J ~un,; 

Não ha. nnmnrn pam ~( ' JII'Ot~odnr ;i;: r nta
çiiAII. 

Vou designar a. ol'dcm do dia pai'~ a il"~!lão 
Sl}guinto e levantai· •~ ~-~:w, t l'or~M.) 

Vão n. impl'imiJ• os ilc•.~uintr.s 

PnO.JECTOS 

N. 47 A - HJ04 

ParecG/'03 soÚI'G cr. cmJJmla nj[el"(tci11cr ao p1·o· 
jecto n. 345 A, de mo:.>, q11~ COIJcedo r• 
D, Francisca Ft·anccioJ.i d a l'oo~set•a, ·vit1va 
do ex-Senador. Pech·n P rwli.n.o da Fonseca, c 
d sua filha. solteira J\lbn ·tirw de! t·muera a 
pensao ele f!O~ mcnsaes, a wtla uma 

(Yido projoctos n~. 3·15, 208, tis 1!102, e 

Tendo em coosidcracão que a. pensão de 
200S á viuva. c filha. do clt-Snna,dm· P edro 
Pau li no da fonseca, cuncodidiL · pnlo }Jrojectu 
n . :·115 A, é maLcría diieuLida. e julgaria no 
seio da. Commissã.o, sondo sua. pt•ocetlencin. á 
eacietlade demonsh·aria p~lo r&~pootivo varo
cer. portanto, pensa a C(\mmbsão que deve 
ser rejeitada a alludid ~ emenda. uma vez 
que o fa.vm• quo procura· M noode1• ~ o as
sumpto de quo tl'a.ta exclusivamente o pro
jacto n . .208, do 1902. 

Sal:t das Commissões, 9 de junho do 1004. 
-Gonçalo Souto, pi•csidente.- Ra.ymundo (/i~ 
Jli•·mula, r elator.·- Elyscu GuiU~ermo. -Mo
reira Alui.'.•·, -.lhmoâ hcf.qe•z c i o . 

A Commissão de Orcamonto. tondo estu~ 
tlat.lú a emcmla oll'~I·ecld ·, •~o projecto n, 3-tfi 
A, dn 190~, que concede a U. to·r~ncisca. Frno
llioni d:l ~'onsoca, vmva do ex-Senador Pe~lro 
f>anlino rl:L Fonseca e sua fllha. ·sl)ltnira Al
llat•tina. li<L Fonseea a pensão rle 2.00.$ men
saP.s a rada. uma. é dnJHtl'nccr ·que não seja. 
el Ia. =~ppruvatla., roncuJ•dando ass1m com o pa,. 
t'üCPI' t ia Cmnmiss;·tO dn PonsiiQs e C:on t.&R. 

:\ t>menth a!lnrlilla. rí :1. ropt•odncção '''' 
pl'uj, •~:to n. <~os. rio 1902, quo eoncudo :ls ir
otãs do fallccidu cilpir.ii:o Joaquim Policngy 
DO. Antonia. de Santiago l'oteogy e M~ria 
Adcla.ide iln Silv;t Potengy :1 ponsão de lOU$ 
o, po1•tanto, (le,·o tet· o :o:cu un ;a.monw om 
s:,paradu. 

Sala das Commissões, 17 de junho do 1904. 
- Cl!.•simw elo NccscimeJtfo, pres!tlcote .-Ga· 
l et1n CarvalltHl, rcla.tOI' .-P(ntla Ramos.-Lau· 
rindo }'ilta.- Esmeraldino Rcmdti)'(I,-Úr· 
batiO Suntos, 

EMI::NHAS AO PUOH:CTO N. 345 A, DE IQO~. A 
QUE !;E RI>FEitEll! uS 1'1\R~:CJm.t::S SUPRA 

Igual f-.vor ó concedido a D. Antonia dn 
Adcllüde da 
úo capitão 

Santiago Potópgy n D. Marta 
Silva Potongy, irmãs soltei•·as 

17, de 1!!04) Joaquim de Assis Potongy. 

A' Commis.são do Pensões c Contas fvi prc· Sala das scsroes, 24 de deze mbro de 1902. 
sente a emenda apresenta.d:~ pulo Sr. Depu· .~il'lla Cc1st·ra, 
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SESSÃO BM 17 DE JUNHO r ·E 1904 359 

N. 51-1904 

Attlori:m o Pode1· Exerutivo a o.bri1· ao Jlli
fll·.~ tcrio ela. Fazcml rr n aedilo ar,/ ,·aord i
mo·in de 6:879.$587 , em e:•·ecuçiío de st:n
rençtc pas•ada em }ul,fJll rlo em favo I' elo D1·. 
Hilar ' o Soares d e (;Oti'!Jeia, lente da Fa
wldade ác Merl icino. <lo Rio de .faaeil·o 

,\o ;\flnistorio d.t Fazcnd11 foi envia.do o 
p1·ccil.torio do juiz seccional do Districto Fc
deJ ·t~l solicitando o pag;tmnntu daqua.nt.ht do 
() ;;, j9:!;581 devida ao Ll1•. Hila 1•io Sual'e.s ele 
Gouveia., lente d<~ Faculdade de Medicina do 
Rio !lo Janeiro, u;n vir•tudc do sentença pas· 
sad~~ om julgatlo contlem n;tndu a. Fn.zenda 
Nacional. 

Ouvillo a. rospeito n Dr. pi•ocuJ•allur gr1·al 
da. Rnpublica., e~te foi ele p:trecer que o prc
r.:tturio devia ser cumpr ith não só por•qr11~ 
~~~t:í. revestido de tvrla~ :u-: form:LiidadPs Ie
ga.es, como porque a sontr.nça pa.':l:-;:i r·a nm 
julga.tlo, nada mais havBndt~ a oppor 1la 
par tn dus representantes da Uni ·,o. · 

Em mensagem de 28 de maio ultimo o St·. 
P r·r.~idonto da RepubliCIL pediu ao Congr·esso 
Nttcional a cooces~ão do um CJ'Cdito do 
n: :mJ$587 paPa pudor a.tLBndel' á allndida. 
I'OC i i\ffia~JiO. 

A Commi~são do Orçn.mento, tendo r.xa
minatlu attontamemc os tlocumcntos quo 
acompanharam a. r eferida monsagcm ~ t oudo 
' 'OJ•ificado quo o podido !lo crodito cst.:i pnl'· 
fllitumcntc justificado. 6 .to par!! cor 'I 11n soj:t 
~~once .icla. n. n<'Cf~s.~nrin. auf.IHdzação n.o Pudor• 
Execut.i,·o o pa.rn. isso snbll\ott'~ ;i. ~~onl:tidn· 
raçã(~ rln. Ca.mara. o srgui nr.n projer.to rio 1t1i: 

I credito sup
plemonta.r .. . 342:81 ISOOO 4:74i$533 

------ - -----~ 

52l: OB8~215 32:06!$683 
S:~la. da.s commissôQil. l i dojunho dc 1904. 

-U(Iss icmo do N 'lscimcll lo, pt•osidt>nte. -
/ 'aula R amos, r ola t<JI' .- Law·iwlo [>. ttu .
E.~mm·nlrlino nan•fr.irrt,- UriJfiiiO 8(mfos. 
Galc!io Carvallwt. 

S1·s . Membros do ()ougrosso Na.ciomLI.
Toodo o Dr . l:lil:wio So:ll'es do Oouv01a rc
chma.úo, em pBtiçiio de ll <le novembi'o do 
a.mw proximo passado, o }Jagamento qno a. 
Fazenda Nacional foi condemuatln. a taztw
lho, como consta do a.·eortl ii.cl transt:t•ipto na. 
inclusa. cnrta. prec:J.turi.L oxpe(licln. llti lo .Juizo 
FerlcJ•al nes ta. Ga.pi tal. IHL impor•tanch\ tle 
f!379.5587. inclusivn mt~!.;ts. pJ•oveniontc de 
oJ•denarlu qu!l o reqwwrmto dt ~ i x on tln t·ccebr.r 
como lente d:t F:~cnltla dtJ <lc Metlicina do 
H.iv do Jancit•o, duranto u tempo I.' IU que 
cste ,·o pl'ivadu do su:\ ca.tleim, peço-vos, 
afim de podo1· attendue :~ allu.lid:t r·oclam:J.
ç;i.o, <L COilCUS.iàO riO IICCOSS<Ll'iO Cl't~d i to , 

nio do .Ja.noit•o, 28 do ma.in do lflU•I.~ 
Frt•11CÍ8C.O de Pazrla Rod l··:·!/1 11!.~ . \ltres. 

N. 5:2 - Hlo 1 

Attl•wiz-a o /-'o,l e1· Ewecutivo tt ,·rlwil' 110 Jlit~is
ter-io da N t:renda o e~·.~ · lil'' e r/raonli>uo·io tle 
2/:0lri$151), our o, i m /101'/••Hci' c clltn 911.e (} 
R1·o ::il rle!Je. CO <tll•i/J1•il' jHJ' tr ,, co cl ~!l·ucr.ITo 

do edifiúo lk~liHculo ,; Secre/m•ia Jn/t?l'll([• 
dott«l· dus Re,mbf.ir.tts ,11t!• ~rit:•!nos c 1lt t l'il '' 

Bíblintlier.l! Um,rm Clli ' '''' IIÍ W rfr. Cn/f) mflfl , t•m 
Wa.~MIIfflOn 

O Congresso Nn.cinn:d resolvo: 

Ar•tigo nnico. E' o Podrn• J•:xocntivo n.uto
rizaclo u. a.ln•ir ao Míni.::tlwio d:~ Fazenth. o 
credito cxtm.ordina.rio de G : :-n0$-5~7. om 
~xocu~·ão de sentença. pa,sso.·ln. crn julga.do em 
l•Lvor do Vr. Hilarío Soares da Gouveia, 
lento 11<1 I•'aculdade de Mo·lieina do Rio de 
.laneil·o; revogadas as dispJ~içõns em eon· 
tra.r iu. ·. 

Em mon!'.a.gcm ri~ B ,Jf\ junho ,(u corrilnto 
1\nno u S.r. Prosillon tc · !I ; ~ Hopn blid:~. sol.citou 
do Congresso Nacional um ct·o•litu (•xtr:wt•di
nario •1(1 27:\JI5:;;15U. OHJ\1 , cor respondente a 
$1:J.254,t8, imp.n•tanr.i :t com que o Ul' t\ Zil 
devo con tt•iOuir p:ml. a con~I.I'r i<•.ção do um 
edifíciO convenien te p:u·:~ iL i nst ;dl<~cão da. 
Socrotarill Intero wi on:~l d:1.s H. J ~pnblicas Ame
ri c .nas o para. a Bibl•otlrec:t C:oJnmmnora ti va. 
do Colombo. c?m Wa~hington . 

Por convite da commissiio oxccuti va. da 
Uuião lntflrnacioual da:s Rapubllc.as Amorl
ca.oa.s, estatmleci.Ja. em W ashiogton, endero
çaflo ao uo~'So <Joverno, em 15 do agosto do 
19:10, po1• iutermeúio do Ministro du.a R~la
cões Exteriores dos Estados Unidos do Moxwo, 
o B1·azil fez-s[! representar na. se~uncla con~ 
ftwencia. rlo Cong1·es»o ; >,~n-AmcrlCa.n o, reu
nid no Mexico em 22 tlu outubro tle 1901, 
acreditando como seu delogado o como en· 

Si n. Cama.ra. assim r esolver, os creditus 
oxtl'u.·orca.menta.rios oonaedi<Jos uesta sAssão 
são os seguintes : 

7 crerlitos cx
traot"dida.rios 

2 t: ~'() ,i tos espe. 
cta.os •••• •••• 

P a pel Our-o 

171:846$~15 27!91 5$150 

6:381$000 
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viado extra.Dl'dina.t•io e miuil!ltro ptenipoten
ci<\rio em mi~são especial junt.o ao Prrsi· 
dente daquolles .Estados, o Dl'. Jose IJygino 
Duarte Pereira. 

Eotre a~ deUbcràçõ!!S tom~tdas pl}lo Con
grcf}so figuram :.~. const.rucção de um e1ificio 
para a Secreta1•ía. lnternu.cional das Repu
blicas Americanas e par:t a. Bibliothcc:~ com
momora.tiva ele Colornlw, nm Washington, 
feita 1mlos pa.ize:> nellu l'UJll'C~{m~at.l.os, 

A Legação do~ E~~a.tlos Ullidos da Amnl'ica 
elo Norte communicou ao nos;o Governo ()uc 
o Brazil tom de eontt•íbuil• P<Ll'.\ :.t.quollc ti n 
com a qna.ntia Mima ref~rida. 

A Commi;;são úG Ot'Çttmcnto, hunrantlo o 
eompromisso assumido polo nps.~o roprr.~cn
ta.nte no Congt·e~so Pan-An1oi•ic:tno, () de 
pat•Met• quo soja COJICI'rlida. :t autori~açã.u pe
dida e snbmettc t"t eon:->ídora1:no 1la. Ca.mrw:t o 
sP,gninte prqjecto de lt}i: 

O Congresso Nacional l'üsol v e~ 

At·tigo unico. Fica. o Poder Executivo n.u
torizado a. abrir ao Míniste1•io da Fazenda. o 
credito extraordinarío de ::!7:91fi,$150, ouro, 
importancía. com quo o Rra.zU deve contri
buir para. a construcção do editlcio desti
nado á. Secretaria internacional d<l..'S Repu
blicas Americanas o pa.ra 1~ Bibliothec'l: 
Commemora.tiva du Co~ombo, oro Washin· 
gton; revogadas a" disposições em contrario. 

Si a Ca.mara. appl'ovar este projecto, os 
creditos oxtra.-o!'çament:n·ios cnncedidos 
n õsta, scssil.o são os sP-gu in trs: 

l 'ap·:l Ouro 

G creditas extt•<t· 
o ruina.t•ios. ~ . . . 16:í: ·((](i$()28 :!i: o l5$l 50 

2 credi tos espe-
ciaes. . . . . . . . . . G : 381.$1100 

l credito Sllj)plo-
men~ar ........ 342:811$000 4:-747$533 

514:{!58$628 32:662.$883 

Sala das Commis~f)o~, 17 de junho de 10.')4. 
-· Cassiano do Nasci>mentoe presidente. -
Paula Ramo11, relatul',-Law·imlo l'ilta.-R.~
m.era~dino nlmd ~i~·~~ .-1 hlm no .'ltmlvs.-G" €e tio 
CC!nathat. 

. J,fF.NSAriE~I A Qlir. sg REI•""Itf-J O PAIU.:Crm 
HUl'flA. 

Sr.:;. 'Momhros dn Congrnsso Nacion:tl -
A Legação dos E~tado!l Unidos da. A merica. 
trouxe ao conhecimento do Go\•erno que. 
nro consefJUencia de r esolução do Conf!rnsso 
Internacional do Mexico, trata-se em '\Vns
hin~ton rle 'n.dquiriJ' um t<wrono parn. nl'lle 

se constt·uir um ediflcio conveniente para. a. 
Secremria Internaciona.l das Rcpublica.s 
Americanas e par;t a Bibliotlwca. Comme
mumti va. de CulomlJ:>, c qtw o projcc~o pa.u 
a oxecu~ão dessa obra. j ;i foi approva.du polo 
ministro rla!fiH:Jla N;~çãa. 

Dcven lo o Govcmo eun&ribuit· para. aq ucHe 
fim cum a quantia de :iil::i.2;:i:l.l8 ott 
27 :!JI5$150, ;J.O eamllío de 27, confot•mo o 
ctdculo ['cito, rc.ço vos digneis do conceder 
a.utol'iztt.ção pa·% se!' aherr.o ao Mtnisterio da 
Fazenda. o credito da dita c1u~tntia.. 

Rio de Ja.oeirn, 8 do junho rle 1904, 16" da 
Republka. - Fnmdsco de P rwlr! UQrlriyw·.~ 
,!lve.<. 

O Sa•. PresldHnt.e- Oo~igno p:tl':\ 
u.manhi"t a mguinte orrlom do dia: 

Contlnua.ção da. votação .la!: nmend:ts ao 
pl'O,i~cto n. 33-1, d!• 1903, rrlformando o Ro,!.;'i· 
mento Interno; 

Votação do parecer n. 8, de 1904,· reconhe· 
cendo Ueputo.do p:Jlo ll o (listricto de Minas 
Geraes o can.lidato Ur. C.~millo Philinto 
Pra.t.r."l; 

Vutaçiio da pal'ocel' n. 7, t·.o 1904, conce
dendo trcs mezes do Ucenca. ao. Deputado 
Or. M:Lnoel Pereira. Reis, p:J.ra. tt•ata;r de sua 
saudc (discus~ã.J unica.) ; 

Votação do projocto n. 4.), tlo 1904, ftxa.ndo 
as forças dn ter1'a para. o cxcrcicio de [9;t5 
(2a discussão) ; . 

Voto.çií.o do projecto n. 36, de l90.t., auto
rizando o Pollnr Exccn t.i v o a ~ ~oncedor iltl 
2• oscriphu•ario <h Alfltod('ga. de Santos ,\.u
tonio Vioil'a de Almeida um annu de licenc:t, 
som t•omunct•açKo algum=1., }l'lt':L 1.t•:1.ÜLt' t lll 

sou:-~ in toJ.•esscs ontlc Jlw convim• (rliticussão 
unicn.); 

Votação do pro,jccto n. ;J7, de IU04, auto· 
rizu.ndu o Podor Executivo n. concodor 1\0 pt'o· 
cur;v.lor da RcpubUca. um S. Pa.ulo, Dt•. Al
ctbiil.des de Toledo Piza, um annl) de licença, 
som vencimentos, pai'a trata.r do · seus inte
resses, onde lhe convier ( díscu,:;sã.o unlca.): 

Votação r.lo projocto n. 38, de 1904. auto
riz~odo u Podor Executivo a. conceder a.o 
lcntu cathodl'atico d ~t Faculdada d~ Mf'(li
cina. da Bahia. Dt•. Fra.ncisco llt'aulio Peroii';L 
11m :tnllrJ de liconç:L com to.:los IH vencimen
tos, ;L contar do I do julho do cOI'l'enLe anuo. 
para tr:ttar de sua s~mdc• ontle convict• (di-;
cu~f:ãn unica); 

Votação do projoClto n, ~n. tl6 Hl04, <~.nto · 
rizando o Poder E:~;ecntiYo a corweclor a.n 
DI'. Alft•odo Morllil'a clt\ Ba1•ros Olivníra. 
Lima, lnnte cathedra.tico dtL Facn1dad•~ rle 
DirGito rle S. Panlo, um a.nno do licença, t'm 
prorognção tla. que lho foi concedid<~. com o 
rP:;;pccí.ivo ol'rhma.rlo (•liscus.'lão nní~a) : 
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Votaç."io do projecto n. H>O, rlc HJ0:11 obri
"ando u:,; administradores de otllcina.s lle 
typu~t·aphht. litho.!!rapbin 1 etc. 1 da Capi t. ti 
e dos E~taflol> <L rmncttcr•~n1 á Bibliothoca 
Nacional cxem}Jlarcs das obras •1ue cxeculo.
l'Om o dandú out1·as peoY :dcnci:ts, com omnn
lhS lln. Cúmmissã.o de ConstiLui~·.Ko, Lcgblc~· 
~·To o .Justiça (2a discm;~ão) ; 

Votaçiio rio projcctu n. 3~. do IOO·i , auto
)'jy,ando o Poder Executivo a. abrir ao .Minis
t eria da Guerra o eredito especial de I : 181$ 
para occorrer no pagamento ao~ inspcctorns 
da Hop:trtição Geral drM Tclog-r•aphos Anto
mn .IIHI) d:t Silva. Rosa ~~ Casomiro .Jost! tia. 
Sil v:t Rosa. ,)a.~ dlal'ia'l r1na tleix:trarn ri r~ ro
r.cbot· tlm'<L!JI.o o l.rmrpo lJII'l SC!'Vil':tnl Jlil 
comn1 issão cnmtPuctcll'a. tias li n h:ts t.r.l ogr·~-· 
plrir:Ls dn Cn.nth:i ro Cor•umb:i. ('!·' d iscm~~:·i. n) ; 

\'obc::iio tlo p•·ojl\r:to n. ·10, do HJ(I4, aato
r•i:-:ando o ·po(hW Ex:ocutivn a concednr a.o 
Ot·. HP.nt·iqtw L~•!li~láo de Souza Lopes, lentl\ 
de Thr.rapnntica da Fa.culdo.dc de .Medicina. 
nu Hio ue .laneit•o, um armo do liccnt;>a. com 
todos os vencimentos pMa. tr:~tamontu do 
s;wrle (discus.~ão unica.) ; 

Yotação do projr.r.to n. 411 de 1904, auto
rbmndo o J>oil~l' Execui.ivo :t pr·oro!-(11.1' por 
sois mezes, 1:11\ln venci monto~ . a licença Olll 
cujo goso sn acha, p;u•:t trat:~mnnt•) dn 1nudc. 
o Dr. n~car Viannn, procurPllol' d:L ltnpu
IJlica na. socção tl:t Btthia (1liscus~ão untca) ;. 

rotação do projr.ctu n. 42, de 1904, tLUtO· 
l'i7.:l1Hio o Poder l!:xncntiVO a mmCMel' SUIS 
lll i'Zl'~ do licenc:-:t , r.om m•denn.dn, ao ."!• I!Scri
piH r'al'iu ria. Dr ~ll!gacia P.iscal rio Tfrt'som·o 
Fo•olf'r•:d rin l·~~tado 1lu 1•}-:pil'it.o ~arrto Licinio 
L.1 rio tio.~ Saril.os, alim de tt•at:tt• tln :,ul:l 
~rur•l•~ o rui•: lho convinr (discn!':~ao u rricrL) ; 

\'or.uçtío do projoct.o n. - 1 :~, de 1904, auto· 
zanrlo o l'atlet• fo:x11cu~ivo a cnncrdot• ao 
Dr·. sylvio l~omm•o, lente do lnLcrna.to do 
IJymuasio i'ía.cional, um anno de licooça.. com 
todos os voncimonto:~. afim do tratar de sua 
s:\ndo omlo lho oonviBr (discussão unici1) ; 

\'ota~ão do pr,:jectn n. 44, de W04, auto
t·ízanllo o Pudet· l~!tecuti v o <1 conccdor ao con
l~ll'Mtn da. l•;stt·ada. dl~ Ft~t'l'O Ccni1':\l do Bt•n.zil 
lfnmique Mttrl ins TcixcÍI':L I icem.~•~. ~~om or
d .. nado, por um a.nno, iLllm dl'l trattn• 1\c ,;ul\ 
saurln on•lt~ lho \:onYier {tlist' l\SSii.o nnka,); 

. \\na~iio tlo projecto n. 4G, de l!IOi, auto
l'fZ:lJlfio o Po·ict• Executivo a concdlet• a Ro
mnaltlo .111~tino ~.:Uu, 3" cscl'ipturtu·io dí\ 
Alfandel{a. da Ri\hia , Jkonç:t do um anno, 
•~oro ordenado. para. tr.1.tar de suo. s::uule ondr! 
lhe conYie1· (discu;;sã.n unic:~}; 

Vobçiio •io pl'ojc~to n. 2:J A, de 1904, con· 
~~t~tlfln•lo ;i virrv:l o filho.~ •lc i\fanonl elo.~ Sa.n

r, 11 

tos, praça. do cor'po do b·>mbcil·os :L pensão 
aunual do 600.$, c d:wdo OULI'as providencias 
com parecct• !.la. Commis.~:w de Penôõos o Con: 
Las (d iscu:>sií.o unl·~a}; 

Votação do p!' jedo n . !7 A. de l~J0-1, m:tn
dando su hstitnir a. disposição ti:~ lo r.tr;t - c -
do ad. J 01 § .:!.• tio dor~ r·et J n. 1.171 .\, 1lll 1·~ 
de j:~no:ro do 10:~4, pela scguintt~:-;~ tl:<.t~~ii.o 
das taxas polo aluguel do materitl.l tl:t. pra.
ticagom c ~or·v i r,:o do pe~:~oa.l tw nlso d:J. 
mesma., devido pela~ omb:wcar;õc.~ quo dc
mand:trem o porto n llo accordo com o l'O" lt· 
lamento rlo .'!8dn fc:v.wnit'o •lt! 1~:-l'l; com {m
rocct•tla r'ommissiío dn Or·•:anwnt.o n ~ •li ~ .. 
f'liiSSiio); 

Vut;u;ií.l) 1ln pwjoctu n . .J~ . dn I !111.1, :w to
l'iz<tntlo o Po•l~l' E:oincutivll :t abr ir :w llfini:l
Lr\l'in d;~ Fazciu.l;~ o c 1·~di l.n nxil•:nmln :J.l'io tle 
l-1: :n1$0Gr., om exet~Ht:ilo tln sentenr;n. p:Lss;ul;' 
e.n' .ittlgttil<l (1.11\ ra.\'Ol' tio Lobo & h'II\~U 
( ~ .. {liscussi'io) : 

Votação do pt•ojccto n. 4!1, de !Oo I, auto
todzando o Govm·no i\ deduzir· uo crc.lilo úc 
530$81.i4, destinatlO a «:\lato1'ial, COJlS '. r'llC~·Õl'S 
e c ventuaes>), na. talJellrt ~tn nnxn. an rlccl't•Lo 
n. 1.151, 110 5 de jn.ncit·o do cut·rento ;tnno. 
a quantia rio JIIU.~. rolati va â tlitr~rerH):L vcJ'i
tic;uia entre n. sommtt tot 11 das rcr·ba~ ;11Jí 
pr·i•VÍ.'\tas o o cJ•otlito do .-, . 50: l:r:00'1.~, fl.mclo 
no art. 2o. § :'i", rio mc.;mo rlücr•cto, hctll como 
a impot·t.a.Mia de 27: 7~•4:i; , nccn:-s; ~J · i a a into
~r~~l' a dotaçi'i.o da vo r·b~t «Estar;ão •h vHit.a. 
do porto» mencionada, mt ta hei h l'Cfnritl:t 
(2" di:;cussão) : 

Yota.;ii.u do projneto rl. :.1 1 .\, 1!n l !lll~, 1{111\ 
auWI'ÍZa O liOVC\l' flO :1. :Lh l' iJ• pclu Mirti,ÜI!l'ÍO 
tia .Tilsti(n t) .\fr.gndH.'{ Jnrm·iur~s. os c~z·t>• ! ítns 
sup)Jiemon f.;~rcs: de !IO:OOtr$. :t vorJ,a d:t 
Faculthdo tlc Dh•gito cln ~ . P.u1lo; ele 2:000$, 
d. 1l11, l•!,;coi<L Nacion<Ll dn Bel!;~~ "rtos ; de 
270,t;, ;t da. Policia. do Districto l•'e,tcwal ; do 
l:585$18;i, ouro, :i. do ponsüos a. aluJJln ~!! n<~ 
Europ11 ; de 3: lü"!:f;:H7, Olll'IJ, ;i de pt:n~uM a. 
ar~istas promi:~tlos d11. l~xposiçã.o t;oml ; do 
5:206$. :i. de cxamos <lu pt'CJp<u·ator ios no 
Gvmnasio Nacional ; do ~4:1::;35S. li do As::llR
téncia a. Aliena!lns, o d:ln•lo oi1 tras lii'OVi
dnnr.ia.~ ( ~~ Lliscnssão) ; 

Vot.'loçâo ~lo pt•njoc~o u. 1-1 G, • h~ ltlll l, 
1\ ,ll.tcçã.o p:uo.L 11ovn. tliscus:;:·," · 1\P :LéCôJ'do 
com o a.1•t. 132 do Hngiml~nt• J !ntel'n,,lo tla. 
emenda. tlcsta.c:td:L do p t•ojecto n. H, nt.'-?to 
anno, aLitoriz·,ln<.lo o PJ 'H~i•lM to da Ropubhc:L 
n. concetlor sois mozc,; dB I it~t~nç:L :LO rninistro 
do Supremo Trílmna.l f'edm·al IJ,·. AIIJrwto 
do Soixa!! Ma-rGins Tot·t·os, a conb1' dH 1:1 elo 
a.bril tlo eorrrentu anuo, <~om to los u.s vou
cimentos (discussão uuiciJ.j ; 

Vot.'l.çã.o do pt•ojocto n. ~n . •lt- I :1111, nu:
torizando o Potlet· J•:xf!r.u t il'•l a :dll'lf' a•• :'IIJ· 

·~Ü 
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nisterio da Fazencla o credito cxtraordinarlo 
de 84:755$170, em execução de ~entow;a. 
passada em julgado om· faml' do .Josoj 
FerreirCL dos Santos (3"' tli~ cu~si'w} ; 

cro!,ario ap"scntado da Faculdade do Direito 
de S. P:,11lo Dr . Aodn'! Dias de Aguia.•·, no 
períudo de 9 de: julho a 2t de nol'embl'o 
tfl! l(lo3 p~· lliscu~sfto) ; 

Votação do projecto n . 20, de J9f!,l, a-u
torizando o Poder Exoc:ut:vo n abt·ir .tu 
Ministerio tla Fazenda, o crotli to extr·aOJ·di
DaL'IO de 6 : 0~0$. em nxccuçfru de scnHmç;L 
passada em julgado em faror 1lc I~duat•do 
Mn.rtios & Cump . (3" dis\lu,;siio); 

Votação d,, projcctv 11. :it. de 190J, au
t.or•izando o pudor Executivo n abrir au.Ni· 
nisterio da. Jus&!Q:~ e Negocias In LOI'ior•es ô 
credito cxt1·aurdinario do I ::191$754, para 
pagamento rlu ot·denlldo (Jl!Cl cumput.IJ ;,o se-

Vot:\çã.u do pt·u.iecl.o n. ;{3, ele 190~, au
torizando o Poncr Executi\'0 a abrir ao ~ri
uistorio d~L Iodust ria, Viar;·ão e Obra,: Pu-
11Ltc·M3 o el'O·JÍto ~spccial do I : 2üfB, pa.t·:J. 
pagrtmento !liJS ajudas de custo ao empregad o 
de Fazemla. iucumiJido da. to111atla de cou'a-; 
tia gst rada do Feno de S. Fc·anciscv. nos 
~nnos dt~ Wul u 1902 (3~ discu.ssií<.~) . 

Lnvnnta-sc a ~e::l'iio :1 1 hora c 5 minm~>~ 
(h t :ll'do. 

37" Sl·:s:-;.\11 1<:\f IR lll·: .Jt:\'lltl JW Jn(H 

Ao meio-dia. procodo-sc <t r.hamrul:t, n. IJIIO 
t•ospunclem os Srs. l'a uh. l;uimat·iies. Oli
vuit•tt Fi.)(ueirndo. Alt:nc;.~r Guima.râ.o!!, \Van
derloy do Monclonça, .Joaquim PÍl'llS, AuthOl'<J 
Botelho. J,;n(ms M<wtins. Luiz Dvnlinguc::;, 
Dias Vieira, Tltnma.z Cn va (c;;tnti. ~Jeltmnlo 
S~udart. Sergio Sa.hoyil, Goncalo Sunto, EI1Jy 
de :"onza, F0nsnca e :-si L vrt, Wa.lfreelo Lcn.L, 
Abdc..n Milanez. lzidru Leit.e, llricio Filho. 
.João Vieira, !!:pn.milllw•lrt~ Ora~ind•l, .\1'1'•.1-
xelln.R Gn.lvfll), OliYeirr~ Vall;vlào, Domin!.!o~ 
(lu i rnarã.es, Gat"ci;~ Pi r·e!:;. H od r·í;.rthJS Líllln, 
P:wanhos Montcn<:lgt•o. Jtodrigncs Salrlanha, 
Bernardo Hut'ta, Silva. Caswo. Pl~t·eira. Lim:\, 
Maut•icio de Abrou, P.arlofl 'r•1ixeir•;L Rranrlito. 
Viriatn Ma~carenhas. ~Oa,;tã.o ela Cunha. 
Bueno de Paiva, Antonio la.clMriat~. La.mou
nier Godof1·erlo, Manoell~ ul~~~nciu, Lindu!ph ' 
Caetano, Olega.l'io Macie l. \Vencushi.t> Rt•az. 
Rodolpho Paixãu, PadtJ:L Rm:ontfe, Doroíngucs 
de Castt'O, Ft•<~,nci.scn Ronwiru. Rl~bonça.~ 1lc 
Carvalbu. Leito do Souza.. Rud11lpho ~limnd<L 
Hcrmeoegildo de Morac~s, Jmtqudn Teixe it·ct 
Brandão. Rer•nardo AD&OIJio, Paula ltauws, 
Sm.m s dos SantoJ;, Juvenal ;t.Iillet•, Ba.t•IJo~a 

. Lima., Garmano Hassluchm• •• Ja.mes Jl,,,·c.r. 
Ca.ssia.no do Nascimento. Vcspasiano de :\1-
buquot•que e Diogo Fo1•tun:t. 

Abre-se a sessão. 
Jíj' lida e sem deb;Lte a.pp1·ov;1da. a. a.cta <la. 

sessií.o a.nteceden te. 
Passa-se ao cxpediooto, 

O Stu·. A.lencarGnimn.riíes(/" 
Sccn;lttrio) v•·,1t:oJe <i loittH'<~ do seguirltf' 

EX.P.IWI K~l TE 

Offícios : 

Do Sr•. l" Secretario do SeD:J.tlo, (lo 17 d,, 
cornmtn, communicanrlo qué, n~,.s:t d:\t<l., 11 
Sr.n;l.!lo envi, .u it sanr.~·ào Jlresitlcncl:tl a r·~~ 
.~niHçfiH 1lo CongJ·r.f\Sil N;u~ iunaJ · CrJncedomlo a 
fi . C,>r.jjj;, SÍlll:lS tlt1 :.;OIIZ:L 11111a JI!Oi:ãl) :LU· 
nrt:tl d·~ \l(',osOfrl·r.- lnteim.da .. 

Do ~ovnr·naduT' do Estado do Rio Or:uule 
dn NÓ-J·t~. 1le :.J tio COI'I'I!Oll'. J•c~:pondendo ao 
o!Ildo rr, Gt. de 20 el<1 maio •t l ~imo, o eh•clfl 
riLnrfo IJII•: pt'•lvitlunr.iou :!.llm dn que no din 
20 elo col'rerr le rnnz· tenh<t Ioga r a olc!t;i\o de 
Doputado, r1mJ lhe llcverâ sub.;t.itnil• na. 1'0· 
pt'l'sen~at;Iio tle~sc Estado. - lntcir•n.cll\.. · 

ReqHJrimonto.c;: 

De Hcoriquota Ftm•nira dos Santos Porei
rn., porfindo um~ pcn!>ão c continuo.rão d:t 
percep{'i.o do 111ont1riu que doitou di! rr·c~·
her pelos n:otiY(..S qu ~ aiiP-g:t .- A' Commis· 
são de Pensões o Contas. 

De Ft·anci:sco de Olheira Si\ va. LO})t·~ t~ 
outt•o. p~dindo pat·<• sí ou companhia tl•lO or· 
organizar a. c.meessão de aba~tecimonto do 
agun J)OJ~ meio uo lig<,cões })nlo systé1na. do 
aguu. cot·r~ntc avs Estados ,Jc Pe1·namhuco, 
Para.hyba, Ri•J Grande do Not·te e Ceará, 
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SEss,to EM 1 R DB JUNHO m: HlO.'r· 

medií\nte as condkõe~ quo mdtca.- As' COm
missõ.·s de Obr:1:; Pt\blica.s c \iQ Ül'ç,uucnto, 

Do Dispeosario de S. V.centn de Paulo, 
que tunceiuoa. nesta Capital, pedindo um :w· 
xilio pecunit.tt•io paro os inoumer,,;: 1111 !t!ssi
talius do.4a. ddad<~.-A' Commissão do Orça
m~utO. 

hmcntos da admlnh•b·a{·ão supel'ioJ•. 1•xis · 
tinllo, alt'Õm di;;m, a1-; columb~õe,; porm;t· 
nentcs tia. Camar·a, orgàvs Jc.d 4i mus dn sua. 
conlianc;!J., as quaes, ;\u clahorar·c•m os pro
,jc!CI·OS rle lrli ou clan~m p;lrPc;cr ~obre ontJ'O~ 
fuor!a.nu!Dtados pulo~ Deputado.~ , lm;;cn.n1, 
n.fi'tJ';l os tlados cnnttdos no~ r~ta.hll' ios, os 

O 8r. Pa•elllden•.e-J<}1tá 
elenmntoB na convi vencia o r.1' ~to Jl~'""o :t.t com 

tinrh a os Sucn!tario~ dt~ l~~t,;~tlo pat•a olttdllaçiio rios 
vat"ios a~;;.um})to,; o 1\ir,•t•çào dn t~spirito da. 

dos requeri- Cam:H·u. na votação tias ltds annua,; ou do 
passad;~ pelo f.!Ualqncr pt•ojocto quA íntt~l'Hs:;a. o sct'Y[ço 

~·ublicd. 

leitura M expediente. 
E~t:í. em di~cussão o prlm<'ii'O 

mentos apr~.>:;entàdos na ~llss.1.o 
Sr•. Barbosa Uma. 

Vou ler o rcqt!eriment.o: 
«R(,-q ueiro quo se solicitem do Podo I' I::xt.'er~

tivo as seguintes informaçõos: 
1 ,A Julga o Guvet"no sntneionte pa,r:~. a de

fesa. nacional o offoetivo do 15.000 praça,; 
p.ll'a o exercito? 

2.a Com esse etrectivo é possivol coociHar 
as exig-oncias do serviço do gna!•ntção com as 
nccossirladl'S pl'imordiaes da instrucção tcch
nica de p1·:~ça Jo pret ? 

3. • Tem sido possí vcd com esse clfocti \•o 
levar fl'equontemf\ntc ;\s linhas de tiro lodn~ 
as praças 1lo todo.~ os batalhõo3 o regi· 
mcntus ?• 

NI!Sta.~ comi i~õcs, ele accOI'clo C!Otn os es tylo~ 
o pra~es a t}Ue al\w\iu, o.• D t~put;\uO$ dessa. 
m<l!Ol'Üt qt .c a.pvia. o Govc••no, ovi tam 
colhei' inliH·mações pot· moio •lo 1'•1<J1IOI'i
m•·n~os. que, em l'eg•·a., conlo disso, ;;fio 
tido:~ .como instl'umon tu tlc oppusiçào, bas
taouu·lhcs os olcmontus contitlo:> nos l'r.lt~· 
torlos o tt:> comllli:>.'!õe~ . eleita:; com u~ ~ns 
\'utos. 

Tem a. palavra o Sr. C!lssiano 

Ma.i$ aimb. \'ao ;tlúm tlas cunsirler:•~·iws 
ou ponto de ,· i ~t.:t em quo ::<! collucou. P<tr'& 
«so fi t'n:t;Lr na co 11 v icr:.'to r! e qrw Sl'j:t o pcns<L· 
mento llil'eotur ria p.1li Lic;t r! d;J aclrnioistrn.· 
dí.o Sltpl\t'iot• <h R<l!-lllb liCl t , pot• um lttdu. r, tia 
eo~pnnsa.bilidade tpto os ;.!n~tll l'l's 11<~ causo\ })H· 

do Nasci· hlli~L quel'urn e!l't!ct h•<Lmtmtc,pol' untr•o !~tio~. 
menr.o. b:~~tam pa ·a o oJ·atior tH aiH J•rna~·ií,N pt•o lu

zida.· 011sta. Ctts~ por· qualqthll' evllog;L <~in-
O Sr. Ca...:~iano do Nasci- \'esti1lo de nHwd;Lto p;~J·I:tm.:u t. tJ', dtJ cpw 1ciw 

ntct.~ •• ( mouimenlo de ntt.mçã·t) - PcJ(\ cogitiL o R<~~ilncnto, le,,d,:r uu nfto I wlt,,·,.. 
á Cama.ra. qu•• lhe releve, ern uma. só impu~ lnsta.m a.,; affit•m·tçiíus, u rmL vez IJUO W11h:t a 
gnacào, attander ao:; dons IWJUCI'imentos convic~~ãu do que essn collega rem a. confl· 
hontom fundament~ttlo;; pelo seu honmdo anca cxpr·o..-s<L ua. maiur·i•~ d:t Camam. 
r.ompanhoic·o ela b~n11acJn., fJ s ·. 13il.l'bnsa. A um :qMrtr. rlu Sr. Ba • · lto~<L l. iU<L dil~ndo 
Lima. rt~u~ cst~· 1\ r> l'~enwnt.o 11\lll'al rl<~nnt t ~ tlo qnal 

( 'omeçou s. l~x. hon!OIIJ a ju~tilkaçiio. r,~íti\ sn Sllhmot.LI' ll:lll1'~1.a. [ ! ,. jnc~('l':lllll' ll tn 11 IJIII.I" 
om gloho, dos S6tt!l dou!! req•wrimonto.,, um t!lonwnl.o cln !'OIIIJH.•I.:•n.-·i.t. 1 1 ·c hnie:~ nfw c•st;~ 
:\tt.\nonte li. Roparti_çiw tia (lu,wr:\ ~ outro ;'L n.ht, ro!:<pnnt\c 11 o\'3.Uf) t' ([t\0 lall\l' tlt:t. rli rmxil' 
da MarínJta, assigaalawlu QUJ, em :ma opi· do S. Ex. Si a posiçãu elo IJI)hr·e l>oputa<lu n 
nião, requerimentos dest<> uaturt!r.,., 11ão po- do or:cdor pudessom snt• invrwi.i•las, cc~mo 
dbm, ntm daviam snr con~ider·ados cvmo clesl'ja, pa r•a volta. r <i qu tdrulcl do sua. ertden·a, 
:l!'mas do opposiçà.o ao ·~ovarno, o PJ'C<~cdeu de o'nrJe }h:~ armnco•l a confl:urça iu:;istcn'e 
á. fundamentação de ambtJB os l'eqnorimnntus tios SOII.i collegas para. d ill' aos t;~lontus do 
com algumas considel'acõas que meromlm rc· nobr<~ Dopnt:\rto o~ ~oti vos p:u::\. <~.s _c:<pa.u· 
paro.~ do ot·ntlol'. sõe3 a que tom rlii•f3ito um cspu•1to tao llc~n 

flci:tllPia, aliás, ria ft~7.or• estes t•eparos si apparelhadn como o de S. lü.; ba.- tar·lhc·hH\ 
nã.u l'os:m dos csLylos o das p1•u.xcs tia vid;t a palavra do honra.do Deputado t••azeotlo ao 
pa~lamentar aonstdut•tu.', em r-egra, os peJi,!os seio da Camara afl'h·maç'~~·s colhi(l •>~ no tc·ato 
de lOfor•mnção, nas contliçcins uaquoll,·s. fd t•Js continuo com us memtcl'c)~ tio Pullol' El\\~clltiV(l 
polo seu hont"ado collcva. e anli!{O - em que o•) doscmpcnlllt dessas flllwçous que~ conheco 
pese á opinião vali os;~ de S. gx. - como não :~ct• rogimoatal, mas da conllança. dos 
at·masdeopposiçno a.1 tio\'Orno. eollegas. ~ 

A razão e simples ~ intuiti\';.~. O,; Depu· AfUrmüdo o sou morlo dB w1~ em rola.çuo 
tarlos fJUa constitnem maioria. qcJe cot!abura! !lOs requerimentos de inforrua9oes, parece
co~ o Uovcr•no da Republica presta.odu-lho lhe de:.nee~saria. a apJ•rovaçtlo d .. :s roque
apolo pontl•,rado. escl;u·ecido e retlectido; o:~ lrimcntos elo seu nobre eutlrg;1 c: .nm1go. 
Dap_utados que form:Lm essa maioria. dispõem No primeil•o item do r utiiiCl'illlOino ~·o~a
delontes preciosas de iuformacões.taes COIUOI ttvo á. Repa.r.iç~o ua Guurt·a. püi'6Ullttl s.Ex. 
os rclatorios offerecidos pelos va.rios dopar- si co Governo julga sufflcien tn pn.ra a dofos;& 
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n<1cioou.l o elfcctiV•J do 15.000 pl':.tças para. o 
ex~rcito». 

A raspostrt. 6 simplc3: si o Govorno não 
julgasse csso nume1•o do praças sumci'}!Jte 
para a. derc!;a. da, Xaçã.o teria. pedtdo ma,is. 

A um a.pal'to dizeuuo quo a. pl'Jposta. do 
Poder Executivo é p:lr.'t 28.1 Lil, PespJntle 
que o GoVOI'no lH'oput• cs~o num<wo pé~rque 
computa. para. nllo tuilo p ~sso:tl do ,'.linis
trwio ll:t Guerra. 

O Governo enten-lc que o esta.do completo 
da.s for~as sorá ,el\to; conw, porém, a~ con
tingoncias do T/aesouro não permittem cus
teu o o~ta~tu complet;o, ello RO sa.tL.;fctzcom 
a.s ve1•b~s para. o esc~do r~rrectivo. 

Adm i I':L que s~ja t.mzido n. rl~ba.te assum
pto quo no momento o p:ltPioti"mo aconsnlha 
J',)Serv:t.. E' o nolwn Dopntarlo quo allmln a 
~<as~umpt.os rln t,amanh<t gr•,.~ovida,,fe 9 em 
hOJ'a. c~omo a f!UP. a~1·;~ \ "OSSíJ.llltJ,;, llfn'a tbs 
maiores· l"espon:;abilitlarles. não tant.o pelo 
qne cl\a. desrlc jíl. conit'·m, pdo que pre
nuncia, pel•J que presitgia», Por isso mesmo 
que a. hora é do tnman h a gr:L ,·ü.l.ade, quer 
lhe p<t.l'CCCL" (JUC SO devi;~ iffiit<l.l" 0 0X6ffip(O 
rocenl.e de umi~ oacionalida.de que,cm poucos 
a.nnas, sn constitttiu potencia. d~ lWlmeil•a 
ordnm,I'eorganiz;tndo as suas forças militar·cs 
com a mn.inr dil:lcreção o s;gilto, de modo 
quo, em momcn r.o da.do, e;ta, nacionalk•ado 
a~::;om bea o mnodo, c r> mo cstiL asilombl'ando. 

O debate deve ~er m:1 ntido em atmosphera 
mah serena, de modo a não fu.zer oxplosão 
fóra. (leslo rocinto e do s~, cuidar seriame.1to 
do uma. l'eOI'ganização dfl J'OI'('as de mar o 
tt~rrn, pa.ra quo o p.tiz sr~ Jmpnnha, ao monos 
rwstól, Jl:t.rto tio contínrmt.r.. 

(rjtilltHlo o or:tclnl' ínici:lV:l :t>l •!Oilsidm•:L
~\ÜO:> sobl'o o so!-,'nnd<.J l.'lli)UOl'imnni.o. o ~~·. Prr~
:-;jdnntn observa. que sr·l o primoiro POrJnOri
mrmto ost:wa em rliSCIIS~ão. O orador poclo 
se rose1·vc a ~ma insc rípçfi•J pal'rt pt•osoguir 
oppor&un;tmouto as snas considerações sobre 
o segunllu rerlucrimont•,.) 

O fSr . Bnrhosa. I~imn- Peç.J n 
pttlavr·~t. 

o Sr. Pre~i<len.(.~ -Tem a. pa.!:tvra 
o nobl'c Depntarlo. 

O S1•. Da1•ho~a .... hnn. ( · )- Conti
nlla om úíso~ussão,portant.o,em vista da ob.mt•
vação qrlR V, l•:x . acaln. de l'<tz.er, o meu pt•l
moü•v roqucn·imento. 

En agr:l(lcool'ia- a. V . ~x. si :1 Mesa quiz:)sse 
tm• a bondade dtl en Yin.r-me a. lei de J'ospon· 
sa.bilidauc riu Prosidr.mte da Repulllic<t, de ja· 
neiro <1,1 J 892 . (Pmw~.) 

Emquanto não mo choga. ás mãos esto do
cumento, snbsta.ncirü na. r!strnctura. üo nosso 
J'egimon poli t.ico , nu mn repol'ta.mi, de mo· 

moria. a uma das disposiçürH ca.piiaes d~ 
estatuto or~a.nicn. 

Cogita-se :thi do definir n delicto em qufl 
pú In inci,iir· •• chefe de Esõado recu:;aodo 
in f•Jl'm:~e,; J'·~q ueridas, St)licítadas pelo Con
:tres,;o Nacional. 

CtJnhoci.Io o nos-o mocanisrno p:u·la.nwntaP, 
csi,;í vi~to que o lP~i-~l a.•lor• não ttCkliase rc(hrh· 
sinãó a requorimr>ntos lormnl:Wos por um 
ou por outro •los d·m~ ra.mos em que se bí· 
fnr<!:t o C•1ngrosw ~aciona,!, pois que a.~ duas 
Casas sr·, se reunem p;tra funcciooar om Con· 
gt'f'SSo Nacional, em ca.">>s muit<J rcs\ricf.os 
e om momr.ntos nos qua.e~. pelos mgimr.nto,( 
respecLtV.JS, nilo !;O potlf'm :lprE!sontar t.."\es rr.
qncrírnentos. 

O Rr.gimnnto desta. como da outra. Cas:L 
do Cung •"•1SW, ('Ot!Í ta d<! I'C'Qllet'imontos do 
inJin·mação : uenhum Rogimonto natural
monto inclur.. na.' su;~" disposiçi'il's, a.rma~ 
que dr•ram utc!hormentc ligm•;tr IHL Yitla.·uo:: 
p:~r. idos, zw arsenal dos upposiciouistas sys~ 
G C"m a, ticos. 

Lei destinada a. regular a. Yida de ca.da 
umr~ dcst;ts r~iSembh~as, o Kcgtmento capi· 
tnl<t os rli Vet'SOS p1·ocossus regulares, nor· 
m:\es, sogundu os qua.cs ha. de ter loga.r a 
viua de J•elações entro a~ !livorsa.<; parto.~ 
componentes do a.pp:t.r('.lho governa.meotal 
d 1 J{epu blica.. 

No.m porqu:'. as praxes, viciad:tmente coo
:c;m·va.da.s ne3te rcgim~n politico, oriun
das de ctncoent·L a.nnos do um plrlamcnla· 
rismo masc~v:vlo, tenham conduzido l. con· 
siderar os re:1uerím~;otos como a.rma.s dr~ 
oppnsição, devemos nós outt•os curvarmo
nos clea.nt(~ df's.'la l'íWÍV'A.~enc~ia (~paiados} ri I' 
um mgínwn, :L meu Vl'l' tlnfio itiYa.mAntl' 
inlmm:ulo. · 

1<:11 sei que o.~s:t tJ';uliçã,, vivo t•adh!arl;l 
no ospiríto do~ nos.o3os e~mcida.dão:-1 o que aqui 
dentro mos.mo, nesta G:Lsa, (\ o primeiro jul· 
gamento que accode a proposito do reque
l'imcntos d.e informaçao, a. caia um, ou a 
muitos, pelo monos, . dos nos;;;o.~ .dignos r.ol
lcga.s. 

M<LS isso, repito, é devido a uma. reminis
cencia. do antigo rogimen. 

De 1\\cto, pol' lei. m:ts por lei precísa.men
te articulada, l'Cdi,!!ida de fúrma. a niif) dl'i· 
x:ar du\'i<hs, o l'CCtnm•imooto de infm•ma.ç1o 
é um p!'Oe!t._.~., perfllitam rmt~ nriJ'm:LI .•• 

0 SR. CA~SJA:'\0 no XASCBIENTV - Xom ll 
cont.r.stei. 

O SR. BARHM.\. Ln.n- ... regnL-tr, ra.zO:t· 
vol, jusl.o, ponJera.do o digna que tcem os 
amigos do IJo\•erno,pat•a collabol'al'em com 
o chefe elo Est.adu na. confecção das divor:las 
reis que hão de sa.hir daqui t t•Q,balha.das cou
~cicntcmente por todos nós, ;~ lnz do~ daol~~ 
e dos ~scla.recimeutos. qnn nem semprn ~·u1 
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~utftdent.omentc fornecidos :pelo:; 1'cla.to1·ios 
··nl·ia.tlo:; ao Congresso Nachmal. (Apoi<~dos.) 

Quem. portanto, aprt~-;cota. um rcqueri
m~ntn, pôde, como muito bem disse o meu 
honrad•• :ulliJ:l'O, estar fazendo oltt'il. de oppn· 
siç:ío nu pódc c.--tar tra~luzi1Hl" u :ilUU empc
nh~• de coii:Lb,.rat· conscten&Jmrmto em n.l~um 
J>I'Vjt.-'CI.u de lc\ a. ser proposto ou ela.boratlo na. 
(amar.t. dns Deputados. 

QUO é que dá. ao u:,;o dc:;:Jc l'ccur,;i> norma.l, 
como ao emprego do qualquer tlo~ outros de 
•111C cogi~a o Regime~t~ ~~~ Casa., o culo~ido 
;Lnt.i~a~luco de oppostcwmstno systemil.tlco? 
.~-:·. mturalmcntc, a funúamontaçã.o, por 
pa rw Jc 11 u~m ~c sm:vc de ta.~s p1•oce~os; _e, 
JtlUitas YCZC:>, por maiS •tUo :~ tunda.mentaçao 
vcnh<t manhoslmt.mtc velada. o vostíd<\ com 
rt•apa.:{eos do u_m apparcnt.o espil'ito do con
··iliar-:i.o, é, mmta~ vt•zos, o contll.-.to do pro· 
pri" Í·crJlll}l'ímonto de inl'unn:t<:ües.. . . 

Niio sa pi,.}c, portantn, capitulai' m luMIIt; , 
,.,,tn., um t•m:urso t;·,o uxoopcional fJUtl 1'<\l'iS
!!im•t \·c.z dC\ ;t a.ppt~.rc~Ol' nc.~ta Cas~L ou na 
outl'<~ ú·• eoogn::-:so Nacivn;\1, o rnqnm·imento 
,lt· intonna~ücs dtrigitlo ao Podet• ..:~wctttiv~. 

P<\r,:. :u qutJ nada. roi\ i~ nvrmi•l, na.da mats 
I'.?"'Uial·, naua mais razo;tvol do que o ruquc· 
rirucu'·' úe int'o•·maçôe"l MS condições da.
.1uclle ttne a.pre.~en te i. ( i\poia<los .) 

.\fmnbr.Js mt>smo da Cummissão do Or~;<t
mcnto.mem'bros mesmo das Commis:;õe::; Pm·· 
ruaor.ntcs, as pr·uprias Commi~s)es Pm·uH\
II L'ntc~. ~~m globo, uoanimoil, polo voto de 
todos oil :-;ous mcmbt•os , t•jem o.prcdentu.,lo 
dcdidos de informações, l'CI[UCrimontos 
G.>cc·l p~u~, . votado:; uns pela. Camara. dos 
llcputados, romcttitlt)S outros pot• inbr
medio da Me:sa.,Sl>b :solici taçiLu dos presítlon tcs 
das rc,;pectivag Commissões. 

l~to \estcmunb<\, do acco.·Llo eom a;; pN· 
pria.s praxea, que não ba.sta.rll os l'cla.tot·íos 
apt·csen&adus ao Proaidente d•• Hopublica 
pelos sAus lWCl'<Jt.a.ríos e dlstribnido~ crH.l'C 
os momhros do Cong1·c~ NacíomLl; (lliO nãv 
ltastam a:; conferencia-s untm vs ~lioístl'os t!. 

as diver~:\s Commissões pa.1'a. quo estas se jul· 
gnem sufficiontumontc inform<wa~ do modo a 
promovermn o audamonto Jus <t:ssumpt•J~ 
suhmct~iúo::1 a seu c.stutlo, 

, . 0 SR. CA.SSIANO llO NASCIME:-iTo- Jo: fui por 
l!l~o que usoi scmpro da. expressão-em regra. 
\'. Ex. nio cst.á em dcsaccordo commigo. 

O Srr. lL\ll.nos.\. LniA- Senhores, si o ctuo 
:tcabo de d1zcr .se pôde pass<Ll' nas rcla.çoes 
·l:~.s Commi,;sõcs com os varios a.u:ülia.res do 
Poder r:xccuti\'o, si as proprias Commissõcs 
Permanentes caracem, muitas vezes, úe fun
damrmtar ~quorimcntvs de informações, tia. 
?t'det?- daquclles que apresentei hontem, que 
se d1rá da um DJputado quo não fa.z pa.l'té 
de nenhuma. dessa.'> Comruissões?! (Pausa.) 

Tornando !la COllSidCI':tt;âO fJUt~ !Ué IIICI'CCt!, 
o muito _me mul'l~e, a. prirncir,t p;H·to tliJ.:I 
ob:-:~lt'V:woes. adduztdas })clt> meu honrado) 
a.mtgo, direi que nem porque a. tmno tonb:L 
c~ms!dor:ulo como m:u!if(~st.açü<'.s dt\ oppo3i· 
ctomsmo a apt•nsont:u;•ao do re'IUOI'imentl1~, 
rt~vomos nos carv:~r dc:mto dest;t praxo vi
Cto!la. ; nom p :Jl' I}UC so p osso. con•cr o s·isco Jo 
p.-..rcc~l' . oppo:;icil.!nistil., licvomo.{ nos ;~bstct· 
do sohmta.t: a..s . mfol'mat:õc:; ~n·li~pcnsavois 
ao esclarccJmcnto do nos:::o Ul:lllll'ito na colh· 
l.1oração que o Podot• l•:xecutivo pode u:ttn· 
ralmento de catl1\ um de nüs outJ•os na con· 
fccção du.~ Y<Lt'Í<ls leis. ' 

O meu •ligno amigo assign<Liou um Jacl•J 
c cu o apoiei. 

E' unm rmlitlatle: <l primni l'<t impt·~~ã:v •i 
c~tt~, . 1) 11110 _ elf~cti.va.mon to t) l'n•l UOI'illl" :lo 
tio Jnlot•ma•;oos e ttdo com•.t 111n tuoviJuuu1.•• 
de opposição. ~Ias tL conseq uenci:l •~ &i!'<tl'·:·w, 
pcto muno.' a<!ueliiL que ou til'o ,Je,:m coosi· 
tleraÇJio-.f'ui o pl'imci•·o a l'at.d ·u, ao moti· 
vat· o mcu rcquorimcuto- .:. não t[tlll nos 
elevamos curvar doa.nto dosh icnp, siçã.u q ut: 
nos pt•ivarla. \los mcivs IUai:; l'ii~OllYCiS, llli!iS 
regularo!:l pa.t·<~ no~ csclarecormus .•. 

o !-IR. CMlSl.\.:'\0 HO N.\SCIM!C).;T.J-J:t VUjl) 
que não me liz entender. · 

O Si:. UAIWOSA LmA. - · .•• lll:t:> sim llllr. 
nu:; d?vumos congrogar p:u·;~ aras~<tl' , p;LI'<L 
repelht•, d ;~ ordom DOI'Illal do~ uo~so~ tl·a .. 
ba.llws, aqnellee estylos IJUL~ se »:'11.1 compa.
decnm com <L na.ttH'oza do L'CI-(i1nen político 
quo a.doptàmos . 

E' h :unanoJ. ü n;tLut·;~lí$simo, 1} fat :\.l que 
nssas revivcscencia;; ~ uJ·ja rn, 11ma. vez un 
out1•a., no aollamonl.o do nosso . .; t1•a.lnlhos; 
m:LS é mui'to de Jcst~jar-se 'IUO \·;~mo~ sygtc
ma.t.ica.mcnLB busc<uJclu oxpungir tla.s p1•a.xos 
ca.rn.ctorística$ tio nuvo regimcn todos ossos 
proce:>sos ioj ustifknlos, tleanl!~ 1la <>Sil·uctur·a. 
do mesmo regimon. (A]JQil<dos.) 

A' alloga<:fio tlc que isso c1·a. titio como um~ 
p!'O\·;t dr. opp·•sicionismo oppol'ei a. necessi
dade de Íl'utos pouco a. pouco-j;~ não li som 
tcmpo-con.,~t·uiiJ.tlo os co;:;tumm; comllativois 
eom a. pruti<:a <lo l'egimon pro,;idenci~ll. 

Jo:' incompatível com os.;;~ !Jl':ttica. a apl'u
sentaçã.o de um req tlcl'imeuto ? Niio oJ ti isso o 
meu honrauo <J.migo. 

Basta-me a. t.'.Ort.eza de <tno S. I•;x. não 
reputa iucorupati \'el com es:~e regirneu a. fun· 
damcntaçã.o de taes reque t•irncutus . 

0 Sn. CASSIA:-<0 DO NASCDIE:'\TO-COnst.atci 
o fa.c;o c disso que. om rcgr·a. são maoi· 
fost.,~ções de opposicionismo. CMOS ba, po· 
rém, em quo os Daputo.uos tllotn mesmo 
necessidade tlo se eschtrccurom, 

Ainda houtom dcspa.chci dous pedidos do 
informações no. Comroí~são de Orçamento. 

Vê V. Ex:, que não 1,osso uega.l' isso, 
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O Sn. BAltBOSI\ LIMA-Subscrevi a. decla
ração do nobre Deputado, em rela~ã.o ao 
facto o discurrlei de lina tler:ll)t•açã.o mu rela
ção á.s conscq uencias que tit-a. dello por
que. s1 bom compl'ellcnrli o pcn:::a.mcuto de 
S. Ex .. a coosnq_uonci<L (~ c:>tiL: <~ qrJrJ os 
Doput:Ldos de\;om, pr·imeiJ'O, sati.~ld.:wr-se 
com os relatorios,qualido os &eom. rtuando os 
rel<t t) rios v cem a sua .. ;; mãos; segundo, 11 ue 
devem confe1·cndat' c. 1m as r.ommis:~ões per
manentes on intol'pclla.l-<t8 om pleoa se:;sãu; 
terceiro, que podem procumr os Ministt•os, 
conftbular com alies o obter• a& informações 
desejadas. 

Conclu.;ão fln<lol: o rcqueriment.o 6 ínutil; 
é nhsolu~u.moote inutil esse pr·ucosso, do quo 
cogita o Regimento, do rruc cogita a lei de 
res pousabiliJa.,le. 

nos diz ser a opinião do OovernrJ, isto é, que 
o elfectivo de 15.(100 homens basta para as 
noceB!Iidltdes da defesa nacional. 

Sem quebr<L do .1'08peito e rJa estima que 
me mm·oco o meu diiZDO collega, eu a.van· 
~·arei, ~~~~mos pruprios documentos oftlciaes, 
QUl' •~ prupri& .Mensagem. lida bontem no e:t· 
peJientc des4a casa. solicitJ•ndo um credito 
de '>.000 :000$. snpplemcntar a. varias ru
bricas do orçamento da guerra, dcmoostm 
quo os 15.000 homens não são :;ufficientcs 
para a dctesa m~cional. 

O SR. CASSIA~o uo NA.scr~tE:-.<ro-Demonstt':\ 
qua são sutflcientes: apenas attén_t.l~nt~ c~sa. 
:ueosagem ás necessidades da moblltuçao. 

Que ruquurimt!ll Los ~iio csacs <L que se 
refore a lei de J·c~pollsa.l.lilirll<lr!, IJU<~odo os 
reputa ele tamanha. im pur·taucia. que a. t•a: 
cusa. das t•echmações nolles solictt:uhls as
sume proporções de um dulicto, capitulado 
nn. lei de rospon~a.bilid:tde do Pt·csidente da 
Republiaa 1 

São roqucrituentll;; ll1! informações; são 
pedidos de :.tlguns rnembt•os desta c.~sa., do 
algumas do suas Comm i~sões que, aliás, po
dem directamcntu ent<md~r-:;e com o Poder 
Executivo p 1ra o tiut rfe se in to i 1·ar comple
tamente do andameliLu da cou:;a.pulllica. 

Assim. pois, 011 resumo. o meu I·cqueri
mcnto ... o mau rcqtwt·imcntJ ê pel'l'aita.
mentc normal, por·quc a uoicu. ra.zão r1uo o 
poderia f<~.1.er tncidir nn. conucmnação orlun
da. d·~qu ·lia praxe. ;L quo se t·cfeJ•lu o meu 
honratio ;tmigo, seria. a sua. muUvação. 

Mu.s. uis.,;e eu: o contu:ttn do requttrirnento 
pôde ta.rnbom deuundar, trahil' o :mtor do 
mosnw requel'imentu, mos .. r:tnJo quo, ap.l· 
ronta.ndo um <tos~jn de collu.borar·, elle não 
está. rea.lrHente fazendo wais do que con,ri· 
buir p .r<~. augmon ta r o ospiríto de Jcsordom, 
de mn vontade systcnla.•.lca pu.t·a. com o 
Governo. 

Ora., wt mo f.! vaçii.o .do meu rertneriroonto 
isso não está . 

Estará no contoxto ·? 
- O reqtwt·imento tem tl'os itc11s . 

O :iR. RAH.oosA. Lnu - Vamos a. ver se 
tunh.o ra.zão. Põdo ser quo estoh enganad•:o. 

Acaso su pc!1lo ,-orba. para satisfazer a ru
bric<L relativa. lL irt~nspot·te •lo forças 11!:' u11 
não corto quo a mobili:r.;t.Ção, no momento 
um quo foi precisa para a úefesa uaciona.l, s.) 
fez 1 E' ou não certo que se augmeotou, no 
momento em que fui p1•eciso, o alfectlvo tio 
cxor·ci\o? 

A Mensagem diz, amrma., que DQ "momcnt.o 
c ;n quo foi pr•ooiso, a. pl·imeira providencia 
foi a.u){montar esse oJI'ecti vo. 

V. Ex:. me annuncia. q<1e o expediente ostá 
terrnio;~,Jo, bavend. num•noo para. as vota
ções; su bmet ter- me hei. para não interrompor 
o .• ndarnenw dos nossos trabaJhos; lerrni· 
na<los elles, continuarei com a pll<wra. para 
um 1 eXJ>lica.ção pessoal. · 

O SR.. P~tESU.oE:-<TE-V. Ex. ainda tem um 
quarto de hora. de tol.era.ncia., 

O Sn. n. .. RDOSA LIMA-(Contittswnào} Assim, 
no mom.-ntu em quo nos foi pt·edso fawr 
uma (!emoustt•a.ção d<>! Corça. militar em uma 
região do Brazil. acaso aruoo.çada. de incur
sões estraoguü•a.s, diz a Meus -gcm do Pre;i
•lemo da Rt•publica.. a primeira. provi•loncia 
foi o•lsvar o effecttvu do e:terciw, po.rquanw, 
trata. va-so rla defesa n:•cional. (Apartes e11lre 
os Srs. Ca.ssiauo do Nascimento e Thor,ia; 
Caoalca111i. ) · 

0 SR.. B . .\.RIJOS.:\ LIMA - Perfeitamente. 
Sr. Presidente. A resposta. do honrado co!· 
lega. á. interrogacão que eu me permüw 
faznt• vac dar-me completa e irrospoodível 
razão. 
Pc~gunto: nós tomos agora,, depois ~esu: 

provtdeoc1a.s, 15.000 ou m:~.ts de la.t_ii}J 
praça:~ -~ 

No primeiro, pergunta-se ao Govci'Do si o 
Presidente ela Rcpublica., que está om um 
ponto dc> víst;\ de cvujunctn, quo t~>m de 
a.ttender a muito maior numm•u .~n olomentos 
do que qualqr1Cr <J,,g seus S<!CL't!lariv!l, to
mados individua.lmsnte, maxim<~. em uma. 
p;tsta tida. a.té hojo. no 1~w technica_. si n Pre· 
sideate da Repubhca Julg:L sultiCLenw para 
as necassit.l.:~des da dere~;a. nacional o ctroet.iro 
do 15. OUO homens 1 

o SR. CA::;SL-\.~0 IJO ~ASCl)lL..'IõTO- ~ict 
po:;.so respondct· de momeut.o. 

O mou honrlldo ~L!Higo tlesi:Lcou esse ilcm 
P1Ll'a. fazer cvn.~idcra.çües sobr•! iLS ,-arias pro

. postn.s do orçarnctlto A sobre u ttue ~. Ex. 

O Slt. DAnuosA Luu-D~vnm()S ter m.ili 
do 15.000, porquu o effooti\"O dM corpo:J q~ 
marcharam para o Awuonn.:4 não era. de 4!5 
pra.\'a:;, pol'<Juauto 'llguo3 tleUo.~ tinl•am ~J 
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ou 90, c todos ccem llojc 4\?5 praças, logo. 
houve augmento em rola~ào a estes corpos. 

o Sn. CAssrAxo oo ~ASCUJE:\TO dà um 
apal'IC. (1'1'0Calrl·.çC <'ji(l/'ies.} 

O S1c H.I.J:JJOSA LDL\-Púl'mitta V l~x. 
que üU as•on"!rc que a dt!lSIH;L de ap:ti'Les eurn 
quo t-te pt•,JCUJ','l. contcst u· :L at•ithmt!tica 
ubcdeco ao,; sentimo ''os "s mais ulevarlo" c 
nvllre-'>, mas não con,;ul~u. a l'OalitlildO clus 
factos. 

O su. CASSIAXO 1.>1) NAscDm:>iT·)-V. Ex. 
tLi iiecu~<L que CCI Jcía a. ,\1ensu.gem. 

o S1t. BARJJosA LiliiA-Poi:; não. 

u SH. c,.!lsiAI'\o uo NAscmJo:NTO (I.e.) (n·o· 
cam·sl! aporle!1,) 

O SI:. B..\RIJO:l;\ LJM.\- Pet\lnt;-tlJO o llo>Ul'O 
Oeput:ulu. Si numa suJlllll<L de (lua~ paxculh1s 
Sll :\ugnwn La. uma., a. somm:L a.ugmonta. 

o unico meio de não a augmenku· é a outra 
par~ella t.lirninui r. 

O SR. CASSL\7\"0 oo NASCDtE:>.:To-Quanrlo 
Livct•am de mat·char para ~LLLt.J nrossr, va· 
l'Í"~ r;aLalhões, cs:;es que ma.J•char·am l'ut•am 
coJJt}Jlotados llOr contiogentes dos outros 
corpus. 

O S1t. Tno~IAZ CAV.\LCANTI dá. um 
ap:,rÚl. 

O SR. BARIH)i!A LmA-Sr. P•·~~-,u~nte,maís 
uma. \·ez; \·el'iftco qull a discussào não l'a.z a. 
luz. fH barulho. 

Coutiu(to no desduur:tmcnto tio mou l'a· 
r·io~inio: desde q11e se augmenlou o nunWL'•J 
tle pra~as dos b;1talhün,., que ~e cuucuutt'Ma.m 
no n~tt·te c destle quo na me~ ma DCC:l.Sifio não 
si} uiminuiu o numero de batalhões que fl. 
c;u·am. f!Utl niW seguir.un para u nade ••. 

O S>t. CAsSrA;-; • DJ NASCtl\n;:.;1'o-Ma" di
muauíu o numero de pra.ça.-1 dessM bata
lhGes,qu~ deram .contingeute~ pa.1•a. us outros. 
(IJ,, O!ilros apartes.) 

O S!t. R-\RilOSA. LiliA-..• desJe quo nãJ, ~ü 
tli1uir111iu o numet'O tle pr•aças do~ batalhou;; 
que tka.r·am, em qua.utiLla.de ig ual a.o au
gm ... nw que o~ or1tro.s tivcnun, o augmento 
~ f~;z. 

IJ S1:. CASSIANO oo :\'ASCIMI·::-.ro - Quod 
pr'J!Ja,,•bun.(lla aulros ttpr.o·tes.) 

O St:. U.o\ auu.-;.\. L t:llA - Sí V. Ex. me 
fU;J.od:t a ~lüns :gem. pl'ovarei co!ll a palavra 
otlicia! 'lilaCS n.-9 rubt•ic..·ls supplomont;u•es 
·• ·~-'pendidas ••• 

O Sn.. BARBOSA LDrA - Entã.o V, Ex. n.s
;umo a responst~bil idadc de a.ffirma.r quo 
,f,~pois que mohiliza.mu::~ :'s fl)l'ÇitS para o 
Amazonas, o f!llt'Ctivo ú o nwsmo? 

o Stt. CAs':\JA:l\O vo ~Ascn.m:wo - Res
pondo qnc o cxurcitv niLo tiuha 15.000 g,,I. 
tauu:s .. . 

UM Sn. Dr·~l'U't'AilO- L~ qun.nt\l~ tinha. I 

O SR. CAsSIAXo no NA.~Cnt~NTo - •.. o 
pal'a complo~ar ~ elfectir~) ucs~es cOJ'PJS, 
n:ltm'<\lmen~o sa.hll'<tm conttngunt"sde outros 
Co!' pus. 

U11r Su. DB!'VTADO - Não :1.poiatlo. 

O Stc CASSL\;>;O uo NA~CDI~>:-I'ro - Posso 
uúclal'lll' C{IIIJ viaji~Va, d1J Sul p aNt C<L O vi 
cuut.iugcr\tl!s lJlW viuhu.m p:.wa ~o t•uunit''-'o:; 
euL'l)I)S tlu J!UI'~O. 

O ~Jt. l:l.uw.,.-;A L DIA -Sr. Pr()..; idcute, 
a.Hir·mo, conw milit:u· quo s;ll.Jfl q11a. l t! o 
ru:~ppa de f•ll'Çf\S, qno o e!fcctivu do nxo1·cito 
Cl'<t nom mais nem meno:3 llllll' praçt~. q1tO o 
lixado lia lei do orçamen L" ; umt·mo m;ds. 
jurJt.andu a 13Cgllil,tr) dcclttmçã.u, que o hon· 
,·arfo Sr. Míuiswo ,]a UUtH'l':L norn síqtWl' 
r.i uh a. lilmrdu.,lo tle mu11du.r um adrlido p:tra. 
t~ usculit, pun[IIO au:;men &tl.v :t o eJfcctí r o ; c. 
111ais aind·t, tc!ldu necussidado do cump!otar 
a.s força.3 uo c!fectivo quo c::~ta \· a n 1 Ama· 
zonas, lll<~ndou admHtir volun titrios .••• 
( ilpm·t es. ) 

.Seuhor·es, uã:o é du um !Jar uiJw de~ti!S q uo 
póde saltir a luz que bu~c;tmos c. pot• ma.is 
que todos 'steja.mos animaJ11s t!o mesmo 
seu timento de concorllia c do d u~ejo ,,e !tU• 
XÍ[ÍU.I' O 00\'Cl'OU, niio é p111>SÍV\l l COJltRStiU' l\ 

todos o,; minutos episodius om quo asta ou 
aquellu. in foJ•mação otJlcios;t d i ve1·g-o dt'~ta 
ou daqw~lla in ror l'aÇ<.'to otftda.I. (Dirigi11do· 
se ao Sr. f'l'egiffenle . ) Si está. torminadl) o 
'IU<trto de hora. de tuler <lll•·ia., pe~·u a V. Ex. 
l[UU mo por111ittlt us:u • da. pal<l\·ra. paca uma 
oxplica.çiio pcs:>oa.l. 

O Sn. Piu::>IDENTI·:- 0 nobre JJepu ~ado a.ln· 
tia t.em cinco minutos. 

O Sn.. BAlmo:sA LmA- V. Ex. não vae 
su!JmetLar :t votação a..s umte1'ia.~ da. ot·dem 
rlu dia. ? 

O Srt. Pm:~IDENTE-S í houver numol'o. 

O Srt. BtHtl.IOSA LLUA-NosLtl c:.tso, V. Ex. 
me. dará. ®pois a. p:da.vra. pa.r·<~ uma. exylica.· 
cão pcsso:d. 

Fic:1 n. Jiscwltiiio :vli ~uh pola ho1·:~. 

O Sa. GA85L\Xo Do ~Ascnu:::-.:n>- Despe- Compa.recom mais os Srs. S<t p, ~ix o Lo, Au-
~ com medic<un:mto:;:, tr,,DPJport~s c oru.r;ts. rclío Amol'im, Hosanna.b de OlivoiJ·;~. _ Ro· 
<.fla ·•ut.-&s apm·le-<.) get•io liC Mit•a.nda, Jo~ê EuzobhJ, Ul'bttno ~ <I.U• 
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tus, Clu·isl.tnu Cl'UZ, Bezm•J·i! Fun tcncllt•, Vil·· 
gilo Br· igido, João Lopc:,; .. \Jion ,o Costa. CeJso 
de Souza. José t..f:u·ccllillo, Mot·t'ir•:t Alvc.i, 
Ruymundo de MiJ•a.ntla, Euzobio do Anoll'<.dc, 
Joviniano ele Ca.l'va.lho, Felix Gasp;ll', \'crgoc 
1le Abrou, Moroir•~ Gomos, José ~lunj<lrdim. 
Ga.ltlino Lo reto. Hrwod ia do Sá, !rio eu Ma.· 
cbado, Nelson tle Vasconcellos, Bulhões ~fat·
cia.l, Augusto do Vasconcellos, S;t Jo'reil·o, Es· 
tavão Lobo, Francisco BOI·narclino, C;Lmillo 
Soare:> Fi I ho, Galeã.o Carval h ai, 1-'el'rcira 
Braga, Eloy Ctr<~vrs, Ju;;ú Luha , costa Xctt;J. 
Aquino Ribeiro, Benedic to de Souza, Lin 
dolpho St:rr·a, Cu.odido t.Jo Abreu, C:trlol:l Ca· 
v;llcantL Mat•ç;tl Rscub:uo. llamingo,; M:~s;!;~
l'unhtL;; o Homom de Ca.t•v;dho. 

Duixam de eompat'0ccr colll ca,usa. p:u'Lh'i· 
])i\da. os St•s •• Julio de ;\lcllo, Tbumu.z 1\ 1:· 
\'loly, };rrgoniu Tuur•inhr1. 1-'assus Mirao11a. 
,\l'thul' Lemo:;, l'<Lrlos tlc• ~ome~. lntlill do 
!lr·azil , A n 1.onio B:tsh:;, t _ ; rrmlclll;~ ~l• •ut·;·IIJ, 
Haymundo Arthm·, .\nizín de .\hrcu. J(•:io 
Ga.yoso,Francieco Sá., Pereira l~ci.~ . Tl"inrladc, 
Cornelio da Fonseca. :\ngcltJ Xe~!J, FclisJ.ello 
Fl'ciro, Neiva., Lodgildo Filgueil·as, 1\>.;ta, 
Bulcão Vianna, Satyt'u Dias. Augusto úo Frei· 
t.as, Alves Harhos;~, Tulcntirro do~ S.tntos, 
E 1.uardo Ra.mos, M;~rcolino :\lnut·a, Corrca 
ll rr tt·a.. Fidcli.s Alves. JHào Baptista. Ucliz:~rio 
tb Sottz:t, Ualvib R:Lptista., Bm.a.ma.t, Ahe
brllo 1\o Mello, Julio Santu~. Hcnl'itiUC 
B:n•go.,,Cruvollo C:tvalcanti.Francisco Voiga, 
Heroal'lo Monteil'o, Jo:ln Luiz, Riuuiro Jun
queil·a, A!:!tholplw Dutr<t, Cat·los Pob.:,Jto 
Filho, Ponido l<'Jlho, David Campista, Leonel 
Filho, llenriiJIIO Sallos, C:Lr lus Ott,.,ni. Xv· 
guoiru., OlynLhú H.ibuirv, Moreit•a d~L Sill·:t, 
Je-':!niuu Ca.J•Joso, Va.lois do Castro, t'osta, 
Juoiot•,At·nolpho Azevedo, I~c•·na.nt.lu Prt!Stl'-S. 
P<wlino Carlos. Alv<ti'O do Cat'\'al h o, Gandi elo 
HO<lrigucs, J\Zü\"!~<lo Ma.rqne-::, AWon B<Lpttsta. 
l.l Angelo Pinhoíro. 

Tem a pa.l.t \"1':4, p:ua uma Cl:Jlli··a.·;ão })(..'·~ui. 
11 St•. Ht~pnl:lllo lial'l•o~l Lima. 

O Sr. Barbosa I ... hna. (p11r,1 t!"', 
e.•-plicar•To J>c.~soal) - Sr. Prt ·~idcnt. ~ • •·u 
dizia que a. pr·o,·a de que o uiTccLh•u de 
15.000 homens, th:at.los na. lei de orçameo~ .•• 
não é snfficieote para as oecos~ídados d :t 
defesa nacional, ~.·staYa om 'IUo.!, tcn·.lo o Go
,·erno, por motivos do or.lenl íntcrn~ciooal. 
d•~ c•mc••ntl·at· Uilla. di vi;;i() n•> E-;h ·l•, tl·J 
.\m;~zunrt:', lho foi preci~o clcnr o dfcc~i,·o 
1!0 CXCl"• 'it:.~. 

.\'s cunto:;ta•:ües que me f;,ram ru i tiJ~ l
mentc opp~t:,,;, quasi tl)Ja,- .Je bo~ r~. p:ld"
eentlo i9nurulio el·~"'l''•'· r 1H poudi qml b;tS\;1\-.t 
r·ceor•,lar quo o etrectivo tle c~ula um .f·l:õ"''-5 
b:tt:\lhõ:•s no Amazonas, c de todos que p:lr:t 
lá se~uiram, fr>i ch!\·a,lo :L 4~:-J pt·.tçt$. 

O r;~, "·' kü.afl r.,~. Lt 'nt)., '-':u médi 1 m··no< 
llc :!50 p1-ac;:\s. h a voailO coriJ'b ~\h~ com i O ,. 
80 pl'<tça.s. s i se ti\·c~c &.it·;•·lo tfc:;-;t-;:; cu1·pu• 
as pril~:J.> com que :;c elevou " dT :eth·o do
do Amazonas. de menos de ~! I a 4~. a c .>n· 
clusão é que lJ;n·h nã·1 pC•Itteno numero d·· 
corpos dis:uh·i.do~; a. couclusã.o insopltbma
vcl é pa.t•a quem I c mappas de fo~a.s. VJ.ra 
quem \'ê nos dado~ uflil!iac;;, n&-;e.' daJo~ 
ministcriaes. para o:: IJU:tus appe11ou o meu 
lwnl'a.lo amigv, ;, Yct·Jado dt~s factos. 1; r{lu: 
os ha talbi'ics de 70 e 811 pea~ Lcri:LUl fi.::a·Iu 
dissolvidos. 

Rat'lJJ•ç:tm a mioh <\ as:;crç:lo. e o f1cto t: 

notot·io, as ordens cxpc UdJ.S p.~lo )linis;.eriu 
da Guerra aos divm-sus comm:m:.Jao~ de 
districtos militares. mandando a.dmiltir , .,,. 
ltmtal'ios a :ts~ntar f'l'=L~-a. IAI4iad••s .ro s.·. 
Tho;11(1.; ( '( I 'Cillcauli.) 

O•a. t<Lmb;.:m é sabitlv. é conk_-eido ,,.,. 
gueacomt•a.nham a administrat:"ão da guerra, 
que ha,·i:L ordem tlc não :\dmittir m~ls w:
nhum voluot.ui.), JlONfue o c!fectil"O prcJi
s:ado na lei de or.,·amento esLava. p~rfeit.'l
meoto r .:aliz:\d••. E sum causa o:< St'l!. l{oõ~.ymuutl•; Nory. Jo'ro

det·ico Borges, Paula e Silva, Teixeir a de 
l:iâ, Pcrcil'a. de Lyt·a, :-.Ia.la.quias Gon-:aln~..:. 
li: ~tacio Coimbia, Elpít.lio Figuelw:lo, ArUmr
O"L'Ian!lo, Rodl'igucs Uot·ia, Piut.o llau L:l~, 
Mello Mattos. O~cai' Godoy, Amorico de .\1-
bnq nm•qrm, Erico Coelho. Laurindo l'i tt·l. 
Paulino de Sonza • .Jusé Donifítcio, Carncit·o 
tle Rczendo. .João Luiz Ah·cs, l!.dalberto 
Forra.z, BOJ'nardc~ de Fa1·in. Calogcras, ~a
bi.no Biirroso, IlermLrdo do Campos. Amf\r.tl 
CCSé~l', Franci$CO Malta., Eliz.m Guilherme. 
Victol'ino Monteiro c ra.mprs C;\rtic r . 

ORDE~l DO DIA 

Eni.ão sau1mos tles..'J. sHuação, do um •·lT··· 
ctil·o pct·fL·it.amen ~u r .:-.aliz u.io. moti\·anJo a 
ordem de n:lo se a •l111i ttir ;L a~:;enar pra•;'' 
ocohum r •. ,Juo~.ario. l';m1 es...--a ornra si tul
ç;to -onlorn m:.od:Lo•lo a..,~nt.1.r pra._"3 a V•.r 
Jnntarh•.' J>ar:l elc,.ar· u c lfcctil'"o . [.Q; •J. 
tlcmonstril~'io da prop•.t!Õio:.'1o que :1t1irm·~1 
cvmo uma e:<pooic t.lelemm:\, i;:;H t:. q •1e a 
priml'i1-a Ye Z IJUC fui n!'OOSSJ.l"Í•J lançar mi·t 
~o cxerci\o nacional , nãiJ pu·a a trcmeo.h 
cmer;!'cnci11. de uma guerra, ma" p..1.ra sim· 
plru dClmonstração dP. fo~ em .• ma quc;.~~-J 
diplomalica., Di'>'~ momento, o cserclto. 
para corre~pondcr a <'.5'5a ucce..~"idade, tc•c 
de ver seu c.llcc\il"O elcv:\1.1 •.•. 

O ~~·. :Prc!o!ideute- Não h.:L nu· Segundo. pc:rgo.:JtaTa en .si u wrerno jal-
lllOl'O pa.ra. a.:; votações. A li:> \<t di!. porta. ga.va po~in~l conciliar ;t.S c1igencía.s d•J s-:r· 
a\:üUS<\ a. pt'esença. de 10-i Sl'S. Dcput:.\"'>S • . \'lÇO i\e gn:n1l\ç.ã.·) t'Jffi a.s n~t·:lad~ rn· 
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mordiaes da instrtJCção technica da praça de 
pret, e podia ter accrescentado-da instru
cçã• profissional do proprio official elo exer· 
cito, pois que estét sú se faz com o concurso 
de quem commanda com os commandados. 

Esta S@gunda P'lrgunta levaria mais vma 
vez, induziria amistosamente, de um ponto 
de vista organico, sem nenhum intuito ag
gressivo nem demolidor, convidaria o hon
rado chefe do Estado, sobre quem pesam, 
neste reg·imen, todar; as responsabilidades, 
a, conferenciando com os seus dignos secre
tal'ios, olhar para o problema desse ponto de 
vista e nos dizer com franqueza si é compa·· 
ti vol o o1Iecti v o actual com as exigencias 
imprescindíveis do serviço de guamiçªo e de 
instrucção ou, si, não havendo esta compa
tibilidade, era mister que o Congresso Na
eional appellasse para os nossos eoocidaclãos 
e lhes fosse pedir a quota addieional de im
posto, necessarü~ <l manutenção ele um appa
relho de defesa, cuja utilidade creio ·que 
ninguem su lembr·a de negar. 

E' uma demazia de minha parte esta, sup
posição de que o Governo poderia vir pedir 
ao Congres,o Naciunal accrescimo de im
posto cu reducção de outras despezas adia
veis, para acudir a um serviço desta ordem~ 

Não. E' uma supposição muito legitima, 
filiada ao estudo que, como membro desta 
Casa, tenho feito das diversas mensagens em 
que o Presidente da Republica tem vindo 
pedir ao Congresso Nacional a elevação do 
orçamento da despeza, em algarllilmos muito 
maiores do que aquelles que são exigidos 
para a reorganização. das forças publicas 
nacionaes. 

Pois, então, não se sabe que o Orçamento 
do Interior e Justiça foi augmentado o anno 
passctdo, depois de ter sido augmentado no 
anno atrazado, depois do vir sendo augmen
tado nos annos todos anteriores ? E não se 
sabe que o Ministerio da Guerr·a foi o unico 
que de 1897 par•a câ soft'reu um córte, com a 
coUa)Joração intelligente de V. Ex;, que ne
nhum Orçamento da Republica soft'reu ainda 
um córte de cerca de sete mil contos ? 

O SR. CASSIANO Do NASCIMENTO- De 1897 
para 1898 o Orçamento da Viação soffreu 
córtes muito maiores. 

0 .SR. BARBOSA LIMA--,- Acode o meu hon
rado amigo com o Orçáríl.ento da Viação .! 

Reforça a declucção que vou fazendo a al
lcga(,lão de casos concretos, para provar que, 
quando o Govemo dn Republica sente, no 
posGo em quo clle incontestavelmente é o 
mais competente para sontit• bem esta im
pressão, (lllll o mecanismo administrativo e 
político exijo o l'eforço dest<t ou daquella des
peza, a creaç.ao dest<', ou daquella outra 
parte nova no mesmo mecanismo, não he.~ita 

Yol, H 

em vir pedir ao Congresso Nacional, repre
sentante do contribuinte, por mais onerado 
que seja, todos os sacrificios, todos os esfor
ços, a bem da creação rl.essa nova despem ou 
do reforço dessa nova peça do alludido meca
nismo. 

Pois, não se víu,o actual Governo, acudindo 
ao clamor universal, que em todas as partes 
do mundo civilizado se foi levantando contra 
a insalubridade do nosso clima, insalu
bridade mais exagerada pela mtt vontade 
de uns quantos adversarios gratuitos da nossa 
querida patria; não se viu o actual Governo, 
çieante desse clamor, que cheg-ou a se corpo
rificarem solicitações diplomaticas, em notas 
que classificarei de impertinentes, exigindo 
a COJ,lstrucção . de lazaretos em pontos ma,ü; 
convinhaveis do nosso littoral-e estou me 
referindo Ct intervenção diplomaticct qtie u,u· 
xiliou, digamos assim por euphemisrno, tt 
construcção do Lazttreto de Tamandaré ; nã::~ 
se viu, nessa emergoncia, o Governo da Re· 
publica não hesitar deante de sacrificios, cuj<J, 
magnitude, em cifra, nem se compara, nem 
de longe se pôde cotejar, com a cifra exigida 
pelas nossas necessidades militares? (Pattsa.) 

E' claro que estou me. refe~~indo á prom
ptidão com que se creou um 'imposto novo 
para se custear o empr stimo de seis mi
lhões sterlinos, cujos jur .:1 e cuja amortização 
exigem uma quota dialla-jâ não direi men
sal-que dâ bem para revelar o gráo. de 
confiança que o Governo da Republica tem 
no patriotismo e no bom senso elos nossos 
concidadãos. 

Não lhes pediria taes sacrificios si não esÜ" 
vosso absolutamente convencido de se trtLtar 
de uma necessidade inadiavel. 

0 SR. ÜASSIANO DO NASCI.l\Il'NTO- E pedirá 
para o exercito no dia em que se conven~~a 
de que tambem se trata de necossidtLde in
adiavel. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Este é o nosso 
grandQ ponto de divergencia. 

Felizmente, a deducção das varias proposi
ções, que aqui tenho emittido em face do meu 
honrado amigo, chegam a evidencia,r qu<Ü é 
o nosso ponto de profunda divergencia. 

S. Ex., cc~m o patriotismo que sou. o pri
meiro a lhe reconhecer, com a clarividencia 
que lhe a,ssigna,lou a merecida posição em 
que se encontra nesta Casa, julga que o pro
·blema da reorganização das no~sas forças 
militares ê 3,cli::wel. Eu o reputo, com a mi
nlm fraquissimcL responsctbllidaue, um lll'O" 
blemtt absolutamente inadüwel (opo·iudus), o 
mais sagrado dentre os problemas sagrados, 
que porventura possam preoccupar a imagi.· 

·11 
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nação de um pa.trtota no BraL.iJ. (Jluilo bem; 
apoiados.) 

Neste sentido, qualquer que sej~t a. omoçao 
que se possa. apodera.r rio mett coração de 
amigo e de corrcligional'io, qualquCJr que 
seja. a. a.ttittlllo em quH eu me veJa coagido a 
collocu.r-monestlHribuna,não hesito tleante de 
e:ifurço o~u hum. comp;~LÍ\'el com as encr·gias 
da minha pohro tdma r! e patriot<L,ern devota.!'· 
me no:Jta n•Jbunu,, i u•lt~fes~o • .J ia por di --··· nu 

Comparecem a inda os Srs. EsmeT"aldino 
Bt~rld.t·ira., Pedro Pernambuco, _Castt•o Re· 
helio, Cat•vo.lho Britto o Alfredo Varela.. 

O Sr. Pre8i<lente-Comparccera.m 
á sesaã.o de hoje 100 SP;; , Deputados; mas a 
M~ a.cn.bo. da ser infot·ma.da. de que se •·ati
raram mai8 de 20, pelo que não ha. num•lro 
para se proceder as votaçõus da.s matel'ias 
CllCt:I'l'a.tla:s. . 

expediente, na diacuss'lu de tpmlquor p ·oj~ctv Vou de.·ignar a ordem do dla. P<L:·a. amanhã. 
de lei, ua dl~tm:>:sâu tlo to<l•J:5 os Ol'yt~mcnGQs, c, em sogui·li•, levantar a se8sã,o. (Pau sa.) 
p;~ra induzir o Governo da H.epuiJiictL, pará; 
cxorar·lhe. para lrupetra.I'-lhe com a voz a. Vac a Imprimir o seguinte 
mais ener•gica. quo ou pudor, quo haja lle 
voltar olhos patriotico.:;, quo haja do fazer 
conve1•gil' a~ potencia.,; de SCll c<webro e a.s 
omoções do sou (:ora.cão par·a. u proiJlorn•~ 
ina,,iavol, impLWatívu, da ruorg<Lilizaç~ão 
das ti:rQns :n•ma.uas, coro Ml qunns ello lla lio 
querer contu.x·, nom só como cl.crm~ntos n;t 
occn.rilõ.o do perigo, rna.s ainda rHLquollas pt·e
Iimiua: os para as quacs ta.ot:J.s V(<ZC.') se vê 
coagida a diploma,cia a appeUar no encami
nhamento dos gra.vcs e momentosos proble
mas de politlca. mundial. 

Não crei:L o Governo, com a honrad9. t'O 
sponsabilidado de toclos o de c -Hla um dos 
dignos bt·aúloiros, quo o cumpõom, no mo
rnt!nto aotual, nio creia. o Govor·no que, 
tendo no orc;a.meotn da Gufll'l'<L a;, t•ulJricas 
que e.ui tom, cuuliigna.ndo uo Orça.mentu da 
Mu.t•inhu. as tlo~açõcs cp10 ahi ~e leom, niiu 
creia o Govol'no que tem uma mal'iuha c 
um exercito co.-n que possa. coutar. 

l'ltOJECTO 

JluttJI'Üa o Pode1· Ewccuti-oo a t;OIIceder um 
o.nno de licença, com todos os vencimentos 
par o. tratar ele sucl ~Hude ao Dr. Demacwito 
CcwatcanH de , Hbuguerque, dil·ecto't' da 1:' 
llircytOJ·ia do 'l'riln.mal de Co11tas, 

A Commissã.o de Petição o Poderes, atten
,femlo á prova offerecidtt pelo :3r. D1·. Demo
crito l:ava.lcanti de Albuquerque, de que se 
acba, enformu, noccssit;toúo de um annn ue 
licon~·a é de parecer· seja concedida. a licença 
:solicitada. pat•a cujo fim aprt!senta o seguia te 
prujooto : 

O CongrHsso Nacional resolve: 
A1·t. 1." Fic!l o Poder Executivo autori

zado a conceder a.o Dr. l>omooi•it.o cava:lcanti 
de Albuquer·que, directot• da ta diroctoriu. t.lo 
Tribun~l de Contas, um O.nno de licença, com 
todos os vencímen~os, ·pl!.l'a. tratar de sua 
saude, onde lhe cc~nvter. 

Art. 2. o RtJvoeam-se as disposições om 
con tt•ario. -

Sala. das Commis,;ões, 15 de juob.o de 1904. 
-José ltuzeúio, P··esuiente . - Sd Freire, l'O· 
h tO I'. - Feti:J; Gaspat·. - Euzeb~o de An
dmde. - Lindotpho Caetano. 

O Sr .. Presldent.e-Designo pt~m 
seguoda-fetra, 20 do corrente a seguinte 
Ol'dom do dta: 

'!'em um noutro, tern o>:orcJI.o o ma.rínlli.L, si 
estes o.ss~nta.m sómenLC na. somma. de abne
gado devotamento r1uo so pódo ospera.t• dos 
nossos compatriotas fardados; mas não é o 
u.evotamcn to nem "" abnegação a at•rua em
ciente com que teremos <le nos cou trapor 
a. todas u:~ in ve:st itlu.s que o modernbúmo, 
quo o conteropura.neo ,.h·oito Ílttet•n .,ciJnal 
emprega na pulitica das reivindicações d,,s 
tarifas impo.itaS a golpes de c<~onbã.v, na. po
litica da.$ reivinJ.icaçõees UIJ opcn-cloor, na 
politica. das reivindica.ções do diroito africa
no, na. politiott das reivindicações das n-1ções 
!ortes contra. a.'l fr~cas, na. pL,Jitíca das roi· 
Yindicaçõe:.l da.s nações c1ue, não sendo devida
mente de~bravu.da..s e occup;~dtts, carecem de Continuação da. votaçii.o da.s emendas au 
set• ci~iliza.das pelas nações supul'ioi·~~- No Pl'l!jecto 3:34, de Wo:~. reformando o &egi
c.ii;L om que tiverrood de o fa.lct• o Govc1·.uo mento interno; 
da. Republica ter<> um punhaclo do patriotas, Votação do pa.t·ecel' n. 8, de 1904, reco· 
no mar e em terra., para. irem morre1•, como ohecendo Depu;,a.do pelo 11o distt•icto do 
se moi'l'BU um dia., pela ci vilizução greg&, Mina~ Geraes o ca.ndhlato Dr. Ca.mil!o Pbi · 
nos desfiladeiros das Thet·mopiJa.s. (Apoiados; linto Pra.tes; 
muito bem.) Vota.çãu do parcc1n' n. 7, de 1904, cou-

Appello para a Camara; o .meu requeri- cedendo t &~ meze:; de -liCença. ao Sr. Dapu
mcuto devo ser votado. (Multo bem; nmito ta11u Dr. tl,1an(}e1 Pereira ReiB, })t\ra. tra.ta.t 
~61~t. O orad01• 4 comprimentatlo.) I do sua sauúe (discussão unic:t); 
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Vot~~ã.o do projccto n. 46, de 190-l, fixando 
as forças de terrtl. p::wa. o o:tct•c ício dr. 1905 
(2·• tliscus:>ão); 

Vot.'lCiio do pt•ujcet,, 11. 3Ci, tlo \nO I, ;\L tL.r
t•izanlo o PoJor Exor.ut.ivo a cont!cdcl' ao ·!·• 
oscriptllt'at·io da. AlfiLUdcga. de Sa.n t0~ An
tonio Viai t•a. tlc Almeida urn anuo de lic•mca, 
:mm rcmunet·a.y;\o a.lguma. pa.r-a. tr·;~hl' de 
sou;; írttere::;:;o:; onde llw t:onvhr (tli scu~são 
uoica.); 

Vutaclu do pa·~jecLo tl. 3i, cio WO~ , auto
rizando o POLlet' l~x ccuti vo a. C•Jncedet· ao 
proetu'"uur dél ttepublica. em Sii. J l'a.ulo, 
Dr. Alcibíades de Tolcdo Piza, um anno 
do lkamc,\a,, sem vcnci !llca o,;, pa.t·;~ f.:·L!.t~u· 
•lu ~eu.s iutet'S$SO~ . ondo lhe couvi cl' (rliS· 
cussão uoica): 

\ "uta•:fi.n úu pl'ujccto u . :;8, t:.lc l!-10-1, ;ur 
toriza111lo o Pudot· l~x('outh·o a t:vnr1atlor õt<) 

lnntu tJa.the•tt"aticu rlo. f!l.cul.ln•lo •k Mt)di•··ill :t 
tia ll<tlua. DI'. Franciseo Kmuliu Pm·ci t•a. uut 
au 11o tlc licença com turlos o~ ve: ,downtu~ . 
t\ contar de 1 do julho tlo COl'l'•mt.u. anuo. 
pat·;t tratttt· J o sua. sa.udc ond l lhe i!OII \"iut• 
(dlscus5ão uoica.} ; 

Vota•:li.o do PI'Oj!l ~tu n. :~9. d~ IU:H, au· 
ttH'izantiJ o Poder Execntivu a. cunce lor ao 
Dr. Alfredu Mot•eü-a de B:\rrus Olivcit·a 
Lima, lJnte ca.theJ t•a.tico ria Faculda•lB rio 
Di ·oito de. S. Paulo, um ano o de lict3n~_:a, 
em proroga.çao do. quo lha foi coueeJid;1 com 
o respectivo t>rdon;tdo (dt~cussão unicu.) ; 

Vot:•r;â.o do pt•o Ice to n. WO, de 1!)()3, _obrí 
gaodo os n.tlmínistt·adores do ofi}i:i [la'3 de 
t.ypographia.. lith0gra.phiu., etc .. ,J a. Capital o 
dos Estí.\dos a. rcmettot•em á Bibliolheca Na· 
cional cxethpla.t•es di\S ohras que exoeu~arem 
e dttndo outras proviJcncia.~ . com emendas 
da. Cummissâ.·J do Conetituiçã 1 , Legisla.ção o 
Justiça (2" discu$Sâ.ú) ; 

Vvtit.çã.u tlo proj :cto u. 31, tlc 190-1, :uüu
rizando o Podm· l!;xccutlvu a abrh• a.u Minis· 
tPrio da Guert•a. o cL•editn espacial du 5:181$ 
pa.ra occorrer ao pagamento aos in.spoctoros 
d;~ Repa.rti~ão Ge1·a.l dos Telugra.ph.,.~ An· 
tonio Josó da Silm Rosa o Ctisomil'u José 
tia Sil vu. Rost~o elas dia.rias que Joixa.t•n m de 
t•ccciJcr dut•.:.t.nte o tempo que servil•a.m na 
comruis:;ão cousta•uutot•a. da.~ das linhas tdo· 
gr1~phim~s tie C:uya.I.Jú. e Cor·mnbâ ( 2" db;. 
cussã.o) ; 

\'(Jt;lt;Ô.o tio lH'ujcdu u . .J.U. de I !JIJ~. <Htto· 
riz~mdo o Pode L' Executi vu a coucetlet• ao 
Dr. Hem·iquo L~11islá.o c!o Suuza Lopes, lente 
ue thct•apeutica da. Faculdade de l\tcdicina. 
do Rio de Janeiro, um anno de lit:onça, com 
todos os vcncimco to3, para. tt•atamen to do 
sando (discussão uoica.) ; 

Votação do projacto n. 41, do 19íl4, au· 
Loriz;mdó o Podor tçxecubivu a proroga.r po1• 

seis meze8, sem vcucimeoto~. a licença. om 
cujo goso se <Lcha., !J<tl'íl. tratn.mento de 
s:wJo . o DI'. O::car Vianna. prucliJ•adol' rl a. 
ltc•pnl)l i•·a n:\ ~~~·· r;ão d:1 1\ali i;t (.J iscussii.o 
UIJIC:t) ; 

Votação do pL·o,iccto u. 4~ . ti" 19U-I, ~ut'>
riz:uld0 o Potlcr l·~xcf:u ti ,-o ·~ concetlor sois 
meile . .; de l iccnç•~. corn ol·,Jen;vlo, ~o 2• CSi'ri
p~ut·;n·io da I.Jc•cg:~.cia l•'í~c:ll do Thosvuro 
Fcdm•al no f•:st;ultl ,,o l~spil' itD S:w to Licinío 
do5 Slln ~os . a. fi m rle tm.ta.1• tlc sua s:wrlo oud(\ 
lhe convier· (discussão uu ica.) ; 

Vof.a~,:ã.CJ do pro,iccto n. 43. rlc 1004, anto· 
l'ÍztLndn n Pndcr Ex<wt~tivo a cuncmlor :lo 
IH· . Syh· in Rumnro, lunte •lu In,ct'Ot~tu do 
G.nnua~iu Nadunal, um anH•J do licença., com 
Lu dos tJS •, cucmwnttH, atim de tl'atar dP. sua. 
san·le ou·iu lhe convim• {cl i~•· u::-:<l1.u uutca) ; 

\'oL:;(w ti l) pl·ojec:to n . 41, do l!lti.J., a.uto
t'i Z<I.IIdo o Pudtw l·~ xccutivv a r.onceriot• <LO 
c•>nf'm•t,u1.t! ti;~ l ·:.;tl'all;~ tl t} F··rru Central tio 
Br-azi l llcnl'iq no Ma.rtin~ 'l't.!i xc it'tt, lk<~nça, 
••om or.lcnu.'lo, p )l' um a.nun, afltn do t r:üar 
do ~ua. ~a.uuu uJhlt! lho I!IJUViet• (discussão 
unica.) ; 

Votaç,ii.o do p1·ojo•llu 11. -15, de W04, auto· 
t•iz•wdn o Porlct• l~xccuti \'O <L c•mceder a Ru
mualtio JusLino Not~o. 3• C$Cl'ipttmu·iu da. 
Allhntlega. d:L lii\h ii t, l i • · • ~ ll'i' du urn anno, 
co11t ut·dt\na.•lu, p:tra tt•at<~t· d • Sn<t sando ondo 
llw coovíct· (LtisensB1ío uuioa); 

Vut:t(,'il.u 1lo pro.ioct>~ n. ~3 A, de lüO-i, coo . 
L'.ufi eLHlo ti. ~-in'~~ o ftlhns do ~ltwoc l dos Santusl 
praça Jo COI'{IO rio JwmlJIJÍl't>.~ , D. (}Oil~àO ll.llllllll. 
olu CiOU$, f\ dan•lo utt l'i\S IH'ovirlencias. com 
pal'•'•~m· Ja Cummissã·.• do Pcnsüo~ c Contas 
(discu,;sã.u un .ea.) ; 

Vota.t;ão do prLJjod u n. 17 A, do HIO-l, 
lú:tntlltndo ~ub :itituit• a di.-;po~içiio da, lottz·a
c - t.lo a.l't. 1 o § ~· do tlP.ct·eto n. 1.171 A, 
de 12 do ja.nr.it·u do l!J04. pe la. scg-uio to: - á 
r1xação uu.s ta.x.as polu ulul{nol do matot•ia.l 
U.a. pt·atkítgcm c sct•vi•,:O do peS$0:~ 1 avtÜ$0 da. 
me~ma., rlevido pela::~ ctnbn.J•ca.çsics quo de
mandarem o pm·to e do accn1•du com o re· 
gulamooto de 28 lo fuvoa•cli t·n do 185,1; com 
pa recer da Commi:S-i ão IIIJ Or.-;:Lmouto ( 1"' 
discu::~são); 

Vota<•ão do 1n·ojecto n. -1.'~. de .!V04, ~.u~o
l'izando 11 Po.lor l~xn.~u t i ro ;L ahl'!l' u.o 1\hms· 
tnt·io d t~ Fazctuh o crdilo tJXtL'iloOl'din:n·io de 
14::H3;)1G5, ont ;·xtJcuçii.o th ~enteut;- ~\ passada 
em julgaclv em ra....-or do Lobo & It•mãu ( 2• 
diSCUH!:l<iO); 

VotiLQão do projucto n. 4U, tle 100-l, au~o· 
t•izaudo o Govet·no i~ deduzia• tlo ca·cdi~o do 
530:!'16~$, deStÍni.LdO a «IUatOI'ial, COIH:IU'UCÇÕCB 
e evcntnaos». n1t taboll;~ :J. HUCX<~ ao clecroto 
n. 1 .151, de 5 de janeiro uo eol't'OiltO anno, Ui 
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quantia de 100:), relll,tiv:t á di1l'erenQa. veri
ficada entre a somma total das verb:ts alli 
previstas e o Cl'Cilito de 5.400:000.S, fixado do 
a.rt. 1°, ~5°, do mesmo •leci'Oto, bom como :t 
importanei:t de 27 :7'1 ls, necnssal'i:L a. i nt.o
grar a . rloa0ão rla vm·L:t «J<:.~t.açü.o <1:~ visita 
do porto» mencionada na. ta.lJclla. refol'id!l. 
(2• discussão); 

Votação do projecto n. :11 A. de l !J04. quo 
autorizlt o Governo '1 abJ•iJ•, pelo ?.Jinistorio 
da Justiça. e Nogocio3 Intcl'iOL'~s. os ct•cúitus 
supplement3ros : de 90:000$, á. verba. da. Fa.· 
cuidado de Direito de S. Paulo ; do :~:000~, :1. 
da. Escola Na.cional do l3<JJIMi AJ'IIJS; de 270$, 
á. da Policíado Distrícto F'cl!OJ'a!;du 1 :5135$186; 
om•o, á. de pensões •~ <tinmnos na. Europa ; 
rlo 3: 16:?.~3-17, ouro, ;~ de pensúcs a artist.t\S 
pl'eruiauos d<t Kxposiçéio Gtll'i.~l ; tlll 5: 20u:), i\ 
<lo ex<tmo.s de pl'eparaturi•r'.l tiO G,\'IHHa.~io Na
(~i oual ; de 245::>::15~. •í. •lc Assü.l.en•~i :.~ a. Alie
nados ; u dando ontm.~ pl'tlvllleucias P'· d is
cussfio) ; 

Votacã.u llu projEc tu n. l-1 c, de 1904, 
redu.cçã.o p ara nova. d:scussão, de accordo 
com o m·t. 132 do RegímcnLo Interno, da 
omenda destacn.da do projecto n. 1<1, deste 
anlfo, autorizando o PJ·esidnute d1t Repnblíca 
a. conceder seis mezcs do liccuça. ao 1\Iiniatro 
do Sup1•emo Tribunal Federal Dr. Albortu 
Seixas Martin:; Toncs, a cootllt' tlu 13 do 
abril do corrente anno, com todos os venci· 
mentos (discussão unica) ; 

Vota cão do prujecto n. 27, 1lu I!)Q,I, au lo· 
riza.ndo o Po(lor Executivo a aht•it• a,,, Miuis
torio da. Fa.zo(,)da. o <~ t·od it(' oxt.raordina t•io de 
84:755$170, em oxecuçiio do ~;nutenç:1 pass:~dc.~ 
om julgado em favor de Jo):'é Ferreím dos 
~antos (3• disculisao) ; 

Votação do proj P.•·to n. ~l:l, de J!JO.t, auto
rizando o Podm· ExP.cu r. i voa. abt•it• ao Minis
teria tlâ FazMda. o cred ito extraordina.rio de 
6:020$, em execução dL"<;enttmça passada. em 

,jul gado em fa.vot• de J•;duaJ•ilo Martins& Comp, 
(3• discussão); . 

Vol.ação do projecto n. 3.2, de 1904, autori
?.ando o Poder Execnth·o a. abrir a.o Ministcrio 
(la. .Jn,;tiça. e Ncg-ocios Intm•i()l·cs o credito 
o.x tJ·aorrlinariorlc l:4lll.)ii34, parn. pa.g~mcnto 
do ord(mado q uc compQte ao sccl'Ot:l.rlO apo· 
sentado da Fa.culdado de Direito de S. Paulo 
André Dias de Aguiar, no periotlo úe g de 
julho ;t 22 de no,·emhPo de 1903 (:{"' dh:cussão); 

Votaçã.o do p1•ojecto n. ~13 , du 1904, autol'i
zando o Podm· Executivo a abrir ao Miuis
lurio da Iudusl.t•ia., Viac;;llo o Obra~ Publicas o 
credito especial de I :200$, }Ja.ra. paga.mon to 
tias ajudas de custo ao empregarlv de J.<'a.zcnda 
incumbido da. toma.da de conta~ da Estl'ada. 
do l<'crro do t>. Francisco, no;; tti1UOI:I uc H/1)1 
e I~IQ:!. (:·;" 1li~enssào); 

l.lisuus::~ao unic;~ do prQiedo 11 . -17 .L til! 
1 ~0·1 , com pa.rccorr::> sobw a. emenda utl'et·e· 
cirla. ~~o projneto n. 3:15 A, de 1002, que co n
cedn a D. l<'mucisca Francioni da Fonseca, 
vin\'<1 do cx·Sonaclor Pedro Paulioo da Foll• 
seca, e a sua. 1ilha solteira. Albertina. da Pon
sec;~ a pensão de 200$ mensn.es, a cada uma; 

2" discussão do pt•o,jecto n . 51, de 1904, an· 
turizaodQ o Poder Executivo a. abrir ao Mi· 
niscorlo du. Fazenaa o Cl'edito extl~a.o~·dlnarirl 
do ô:37g;!;587, em exucuçU.o de suutuo~:a pas
sa.da undulgado em favor do Dr. Hila.rio 
Soares de Gouvêa., lente da Faculdade de 
.Medicina. do Rio de Jan~iro; · · · ·· 

2~> discussão do pl'Lojecto n. 52, de Hl04, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nigtorio da Fazenda. . o credito cxtraordina.rio 
tlo :27:!Jl5$150, om•o, ímportancia. com que o 
Brazil deve contribuir pa1•u. a constl'ucção do 
ediftcio des~inado á Secretaria Internacional 
das H.epublica.s Americanas e pat·a. a. Biblio
theca commemora.tiva. de Colombo, em ·wa.s-
hington. · 

Levanta-se a sessão <i.s 2 lwras da tardo. 

Ao meio dia pt'OC{l(lo·sn á cha.mada. a que EJ.uiLrdo studart, Gonçalo Souto, · Eloy úc 
respondem os Srs.Paura Guima1·àcs, Oliveira Souza, Fonseca e Silva, \-Valfredo Leal, Jú
Figueiredo, Alencar Guim<~.rãos, '\Ya.uderlcy dro Leite, Jovinia.no de Carvalho, Oliveira 
de Mendonça, Joaquim Plm!!, Hosannab Valla.dão, Garcia. Pires, Alves B~rbosa, Ro· 
de Oliveira., Dlas Vieira, Luiz Domingues, drigues Lima, Pa.1•anhos Montenegro, Rodri-
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"ues Saldanha, Bornardo Hoda, MoreÜ':L 
Gomos, Herellia. do Sit. Corrê<~ Dutm, Mello 
:\Ia ttos. S1l v a. Ca.s t,t•o, A h e I a.t•do d c ~~ cii o, 
Laurindo PJtl.a, Pereira Lima, Ma.ul'icio (lo 
Abrou, Carlo;:~ Teixeir;L 1-H>and<i.o, Vil'iato Mas· 
carenhas, Buono do PaÍV<t, João Luiz Ah·os, 
Antunio Zacal"ia.s, Ca.mlJio So wes Filho, Ca.r
valho Britto, Lindolpho C;u~ta.no, Olcgu.río 
Maciel, \Vencesláo Brar., Fr:mcísco Romnil'O, 
Rebouças tle Carv~lho, Elor Chave•, .Jo~é 
Lolw, L()it.a do Souza, Rodolpho Mil'amla, 
IJm•mrnegi!dll (lC\ Moram~. .Toaqnim TeixP.ir·~ 
Hrand5.o, Bm·mu·rio Ani.,mio, Ca.ndido d1• 
Abreu. Ca.I·!o!'l Cavalcanti .. 111\·onal Mílle1·, 
Març;t\ Escobar, ll:Lrbo.~"' Li ma., fl!ll'mano 
II<LSSiochot•, Ca..-;.-üaw> 1!11 :'lríl.!!cimr.nt.o n llo
uwm de Cru·valho. 

A ht•u-sn a :·a~s:-ã.o. 

JÇ I iria I' sem llnlnt.n :Lppl'<~Y:L•l:t a. :t.•~L:\ ti:L 
~r.ssti.o a.ntocr.dentc. 

Pas;:n-sP ao oxpojliento. 

O ~r. .A.It-.,n.cn.r Gnhnn .. ão~ 
(to ."ie_crr.,Min) procr.tln :i. leitura. do ~r.
guio tA : 

f)fflcios: 
Do Sr. Lo Sect•oti~t·io do Sonarlo, !lo 18 tlo 

corrente communieando quu, nossa cla~a. o 
Senado enviou 1i saocçii.o Pl'9sidencial a H.c. 
~oluçit'l do Cung re,;;;o Nacionai, O.'ltnnclenJo 
:ws frrnccion:trios d;L Ropa.,·tír;ão f lr~ral 1los 
Te.IHgl'apltos :t disposição r.11nsi.1tll to do n. f) 
tl:t.s nbsnrvaçiíes gm•;w~ do dem•ntn n. IOô, dn 
17 de ma.io dl~ IROO, P.om:olid:-ui:L no n. l rla...: 
•>h ~et· Ya~~ões gnraos (lo dccrnr.o n. 2.4l7,tlc 2t! 
rir. 1lezombro dn LH9n -ln toit'a.d:L, 

Do Mitüsterio da ,Justiça. o Negocio~ Into
rí,Jres,de 1:1 do corrente, unvia.ndo:Lseguinte 

R e prescu t:tçiio: 
D:t Socimhdfl Auxllia•lorn. ria I ndui>tria. 

Nn.eional, rept•e,:entantlt} contt•a o dcet•oto 
i>.l92, dn W de a.bt·il 1 l<~ 1'10-1, ' I u~ concede 11. 
roduet;ão do 20 ~• d:ts t.:Lx:Ls :ulnaneiras para. 
val'ioo-; at·Ligos do p:·oLltlcç;tu ({us !•:st"ttlos Uni
do.-; do No!'tn.-.\' Commi:-;<iio d · Ocça.ulCnto. 

Rllqum·iml)nf;o: 

Do Dr. S:tmu13l da. G:1m:\ CcJ~ta. Mac-Do
"'oll, h~nte suh~ti•nto da [i':wutdarlo dP. Di· 
t'c'ito do Recí/'c, pl'clindn pmrngaçii.a tlo li· 
er:nça , -·- A' Commissiio "'' Pr:tic;õe.~ o Pv· 
r!.~rC!:-J. 

1'1'1t11-:(l'õ.llllll1:t : 

lk·llo lf,ll'it.ülÜ~J. IK 1!•• jun ltn cl n !00-1 -
l•:xm. ~~·. l>I'Jsiünul,t\ Ca.nurit D.•Jml:ulotl, 
IUu-Tnuho a hom·n. cummnnitat• V. Ex. SIJ 
iii-~L;tllou lwjo sulumnidailt~ us!.ylP 2~ !lll~~~~ 
ot•.Hnttr·ia rla. 4~ legíslatum CongL't~ssu Mi· 
m~íro. :\.ttcncio:;;os cumpi'Ílllf'.ntos.- l•',·ccn
riSI'O Sl!l/es.-lnt~Jit'<vl:t. 

OS1·. l~t·o~~;;irl(~Jl, ,(,- Esl:t flmla.:~ 
leitura. I[ o uxpnrlicn tr. . 

Tnm ;~ ptüa.\'l'lL o St• .. lo:io Luiz AIVtli-l. 

() ~1· •• Toftn I.ui~ . .AJv••,.; pensa. 
SCI'lt dcma.[~ repetil• qur. o pt•olllema naciona.l 
qun n;LO é o pt·oblcma econumico; e quo o 
p1'1)blnma oeont>mico st; syntltet.iZ<\ na prato~· 
f,'àf) pal'.l O ÜOS!JOVúh'IOWll f.O tl;L pl'Ocincçall 
n.arico\a o intlm:tl'ia. l tln p:dz_ 

"1•;' JIC!CmiSitl'io, pot•l,:wr.u , qru1 ll pmlrw pu
hlico ~~ogitn tln. .~.Ih!(' i o 1lossn JWoult•ma, qm~l' 
no sun a_,.;pecto intct·uar. ional, qnor nn in· 
tr~rno. 

A pt·oliccçito iniema.o(!erecn so!uçõos divor
sa.s e urgentes com a Sllj)Pi'oss,ro dos impas!os 
in!erestc~d!~CWS, !llCuiJa j it dccmtada pCIO 
Conc'l're~so - contra a. qual so hateu no 
ponto de vista constitn~ional o applaud~u 

SI'~. Membros do Cougre~so N<tcíooal- pelo :-:en a.!ca.nca econonuco;- a navegaçuo 
Tendo em con:;idaraçiio o qw~ pondr.ron u de cfAvolartcm t·nsulmmlo o problema do trans· 
JJin,~tro dtt Justiça e Nogucíus Inte:iores, porto rritwitimo, qnc :ti11d:t. 6 uma das 
1!8. nxposição jttnta, sobro a neccssidal!o_ de mttim•os difl!culdu.dr;; para ahorturas de 
t•r•ir.r.r;u•-sr. a.o Con:::-rGsso Na.citmn.L o ]HJrlulo mPrcarlos ont.rn o:l l•:st:ulos pal'<L o~ prorlucto!f 
do cl'eclit.o extt•a.ot•tlinario de .W:fl 18$ W7 do das di tTm·onr.o~ :~.on il~ em r1no sr. divide; o 
•tuo tra~a. a. mensag1~m rle 3 de agosto rle paiz ; 0 imposto t/c t!.··portnçtTn !J.!IO pr~clS:t. 
1903, pal'a, p;\g;tmento rlc vencimento!'! n in- ser supprimido 011 , pdo menos, d~mtnutdo a. 
rlernnizaç.lo d:\ custas tle }ll'Ocesso. ao alfol'fl::> ponto do se tomar um simplo~ 1mposto de 
,1 L briga.lla. pulieia.l ALfredo Nunes de An- estati,;tic;t _ medidll. pala qm~l tambom em
lli•a.do, o ele soHcibr mais a. quantia do pt•egou csn)rços no congresso do ~eu .Esta-do, 
184$800 dê cnilta~ accrcscidn.s no. execução da a!lvogando 0 1~stabclecimcoto do 1mpo~to 
~ontença., :mbmettu o a.ss umpLu •t vos"a <llH'O· tcl'l"itorial ccJmo seu succcdo.noo ; - a. mod~1'l
chção. caç(tO das lal·i[as c oestabclccimc.nto de tan(as 

Rio de .111nniro, l:i de junho do 1904.-Ji l'llil· diffrh·cnciac.ç; a cteaç11a de prc_mzos no sen\tdo 
ci11co de PfLula Roà~·i,q11es Alves,-A' Com- do projc.:to do Seti cmnpanb•nro de ~íl.n~ 
JDlS-5ã.o t\e Orçame~1to, 1 Sr, Ga~tão d:1 Cnnlta., tendentes n.unpodu.· 
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a exportação ue mator1a bruta que o p:tiz economica. ~o fnn . l:~omanto da emanctpacão 
produz em g1·ande escala, favorecondo polltica.. 
assim o eHt.a.bolccimsuto do mannf.1.ctnraa 
desta materla entre TI(JS; ;•. institviç(lo do 0 prot.CCCÍOllÍSmn tem a.infia pari\ O raiz :t 
«tlra.wbach», como medida comJlltnncnl~• r vant:~gcm de rcsoh•er alguns do:~ sou11 vita.cs 

1 · d t · p!'Oblemas, tn.eli como immigt'ilção do c~· 
pat•a a gumas m us I' laS c11 tro as qu:ws a do pitaes c l>nço;;, llOVoamento do tc;·ritorio, 0 
leite, ru:1ntoiga., queijos,· S<~l. etc. ; (lS syn- portunto, ex]}tLnsão int!ustl'i!!.l em t.o(\os os' 
d icatos og1·icolas P. inrl.ustn·aes, ostabt·lecendo 
a precisa. força do solidar·icrl;tdo e olo <~ohl'são seus Oo!:>JJOctos: 
entre os productores, do motlo a pnt!Mcm 4< E' ovidonto, diz PelligJ•iui, que nem 
lutar contra a cOD<!urrencia tlesleal-provi· tutln:; os immig-1·:uJ Le·~ sfi.o a gri!lultorC'E~; que 
doncia ja. votada. pelo Congt·nsl':o e qun dnntro lia muito~ hraços o tlos mais in t~lligentes 
em bt•evCl pt'Mluzirá. boneficos f!'ucto~ ; insH~ · que.cJxigom out I'O genoro do occupação quo 
tuições de cred-ito tm'l'ilol'ial e mow1i , :lssurn- só a intiii~trln. póoo uft'erecer, ê necessa1•1o 
pto de quo se occup;1 a.cwa!mente a Canmra liJinentar rf!sa imu•il:n'at;>ão com seguJ·a.nca 
e<?m sincero empenho ; . flnnhn!wto, a. m·go- do mn.ior b1!JU ~st.a1•, ht.o ~- com seg.nrn.nçn. 
t~uaçffo do tra{)(!tf~,J agnco(.a e uultl.<trial, em do nw i nres sal:.t.rioll e isto só podem olferecOJ' 
ordem a assegurar a t•edprocidade <le re!a- as industríns protc,!!idas. 
çõos entre pa&rõcs e oporal'ios, gaJ·an&indo a Foi i&~o o que cornpt•ebenrlel•am os Estados 
amtms a execução tias olH'igaçõcs rcciproc:1s Unidos e todo o puvv ac.coitou ~a.tisreit.o 
Dllo lOCaÇãO UO ~CrYiCOS-a'SUil\j)~O rlC gra.OdO O gravame CJUC O protecciunÍSIDO deter.
IDil.gnitnde que precisa sor J•rsolviclo e (]tiO o minll.m pa1•a fomr.ntar es~a. immigrílQã.o 
orador, em momC\nto, offm't!Ci't'it :l Cn.m:u·a de opcrat•ius o !ndusl.riaes qun pro11ara.ra.m u. 
~::m projccto. fraude Mtunl daquella podnrosa n:tcão.~ 

Soh à sua face in ternaeir nnl ;~ solução do Lucra tam bem o commercio, O que perdr 
.problema economico so p<ido l'uzer do modu o commeJ•cio importador, ganha t) com
iodirecto, mais rlemol·atlo, }JUI' nH:io tla t1·a.· mnrcio propriamente nacional. que SG desen. 
tados commerciaes. ondo a t-õLI' WL aduatwii·a vnl"e com a pt•ospei'jdado da agricultura c 
meditada e conccbhla com o intuito lfe tJmu. d~s industl-ias. 
protocçà.n l'acion;_d á Pl'utlucção •In p:.dz. r\ll rga·~o que o proteccionismo só into
posta. ern l!oncm'rencia com a pr·rHincção es torcs:m. á. inJust· ia artificial. Nilo t1. conhece. 
trangeira. A indust-J•ia,dNlrle. qua ó mannfnctorn ê nn.-

Dia;>a que a. solução desse p<·ohloma. era tu1·a.!mHnte artítldu,l, é a t J•a nsti)rmaça:.o da 
urgente o ino.dio.vcl, porquG <"• 0 pt·ubiNna rna.torla prima em proJucto lnilDUfacturadu. 
quo todas ae nuçõc~ pl·o,,urn.m, DI!Soú mo. A Inf!hltm•t•a. é o maior· pttiz í01lustl'ial do 
meoto, resolver, pela. acc:.ão ,[n seus e;.tndís mundo, entrutantu, não tem industrtás cha
tas o estudos dos sons cconolllil31.as, mad:Js n. :tumcs, e ú ll Jmpm·htlot•a dn tncln!'l 

O prnt~ccionism·o ú, pnrt.:u1t,o, um pm· 1\S m;~teri:~o~ pt•imas. · 
blem~ umvers;tl .. Devo 11 lil'azil llOl' uma· Italla·so em indust.ria.s a•·tiflciaos nest.e pa.l;.: c d 

1 
q111~ vin surgh• rln um modo espantoso, com 

que:J ao o L leorla., por amor :t ~~erto~J pt•iu· gl'1tndo p!'ospBriditd:Ldo a frtbl' i(lllQfiO d<L cor
cipios que na. pt•:tf.ica f<dha.m • 1101' ttmn ])I'C· V<'ja- indusr.riflo profundanwnto. a.rUficial, no 
occupaçao de liberdade ceonomica, sn tloixar 
esmagar pela avit.la.nche drt conl'urrc·nciilo cs sonti<lo da. palilorr;-,, porque só ;.;o aproveita. n. 
t 

· - t agua. do pa.l·z.--'-qtie "t'ta ."tll'"J.J' "• r'ndu". t•···,., <los rangou'<L que ua.o om G!"~rt t' t~cipl 'tJCidacle • ., "' •• " ·• 
de uv

1
·e c~mbio ~ pJwsphoros e outras ... 

Os succe8sus do umn. títl'ifi•, .t·ncion•dmento Toda industria. •tuf! tem condições de via-
protecciunista. teern suio incorttrstcLYnis nos biliilarlo devo SOl' protegida. porque. ou se 
paizes que adopbl'n.m . 1ç 0 <·aso d:t Allo- nmnnractura a materi11 p1•ima. estt'étl'lgllira, 

h E i U · ncantlo nu pa.i7. o preço do tt•aballm, ou se 
D?an a. stac o.~ nHlos 0 a RDJ)J:Itlica. /\rgcn- manuroctUl'<L a mataria pr1ma nacivual, cvi· 
tma , como dnmon.stra o Ll'a;!uz•, citmu.lo 
opiniões de Ca.uwt>s, l~milio ftt'I·~. Cat·Jo 1,d- tantio que olla volto manufactuz·ada, ou au-
11 · - gmentu ndu-se o seu p1•eço de consumo. 

gl'IOL Diz-se que o proteccioni:<;mo poza sohre n 
A protecção Ít. inuus tl'ia nndc,n:tl- em- cons· midor. 1·:· falsa a. objecção. O consumi

prega O tormo no SeU senlit)O UlllJ>)O .. · SC im,.- tlOl' H:·O.Soffre porquo ao mesmo tempo que 
]êlo não ~ó pela inf~z·ioridaúu em qw~ elJn. ~o eHeú consumidor, ello <; pr()(Juctor; 111 paga 
acha em I'ela!,!âo á concurrencia eatr·angeír·n., mais caro o gauero quo coosoroo, tom ma· 
como ainda puht de8le;tltlad .J tlossa cvncnr- lhur preco ([o genero que J;roduz. como prova 
rcncia nos mcrllados internos. Canwés. . 

Ma1s ainda.. O fi~Nu da (•nwncipí.l.Cà.o eco· Ha., por1.anto, uma verd:tdcira circulação 
~omica uo pa.iz não~ qll~;;tão p;~ra. sr,~· t•c!e- entt•e uns e uu~l'OS. Acl'!.lnita. que o conceito d 
gada para. plano 1 n torwr- A omancipll.\·ão verdadeiro. quo:~ r pa.l'a a classe dos indub t••iu.es, 
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quer para.~~::~ profis.:;õe.s liber1es . Só ·•S pa.J•;t- dos, pol'q (((~ os t'<H'isiunista.s n.'io eon~·)gufl'lül 
si tas sociaes, os que não produzem, solfrcm ... l ch~g<Lr a. accôt•do Hoht•o os p•mtos a. rovor. 

Demais, toda. <t livre concurt•encin. a.ca.ha O do Mona.rchia oppusto ao ,Lo Ropuhlica ?. 
fa.t.'l.lmente em monopolio. so~:-undo Tar<i(l . . Não acred ita. na. possibilidado do um p~1·tido 
E' eYidonto que posta. om concmrenci•.\ a pt·o- i mnnat•chi,;t.a militante, tal a convicç:ío t{IIC 
nucção estrangei1·a CO!Ú <~ rn•o,Lucçii o naci.>nn.l . l i,;•m de qno n, Republ ic:t osi;L t·adicada na. 
em igualdade de condições, si a pr·od ucçfLo .

1 
alma. nnciunal. 

naciuna.l 6 mais cara tom o do~a.pp;u•ec n•. 1!:' pr«•císo pois. proc;H':cr 1111 tt,0 ponto liO 
f~~idlllt ntO.«O. met·~atJo, fl~a.tldu .:>0 il p rllC{ H- i Up!)iil p;U'it 'fnrmaç;i,o dOS )} :t l'~\ I[Q~ pol iL ICI)~. 
c~au m:itrao.~en·a.. EJS 0 muuop ho. 

1 
E (!SI.n cio prol tlnma. econumico: f;,menlat• a 

Agora o punto de vi~~a int.l3I' nacionaL A : indu.stt•h !IUcional !lU mantur u linn cambio, 
p ·ot~cçil o,. na. sua. ·~piniiio, não Í!l~ pude 1~ J'~ci- ! pol' utna necossidal.le tl•! oJ •olnn~ in torna
procHlade mternacwnal. A ta1•tl:t adtnmm•:t · moo11.l , ou por upe~w a. u ma theor1a. hel\a. mn 
ú uma. l't~gr<~r pi~l'i\ iu:_po!· ~ação ~c ~otlo::; os I pl'incipio, 111aS !'u ucst<t n;t Jll'U. liC;L 

t~r?ductos.~ . a~ CXI~~pço~:;. ~ete~i ill ll~das JliJl' 1 A evolu<·ão dos par Litlo~ polít icos mJ
«.sS<t_s ~lect.~Shiatles sao fet l.;.t. IJOI rnew tle cull· ' 1temos se faz, nos tempos 11101Jet• nos, em 
VCQlu:; . I to1·no do probl·~ma econonü '• que ·~ o pt'O· 

O ponto do vi:'lta li na rwoil•v . Sobre osto! blema fundamen t;~l. 

~ssumpto meditou e p~nJ_oro.u _bom ; _o pl'o - .:-.l:~o tem antoJ•illade, couk.-;.-;a, p 11-.1 )I,L::;
JI~Ct~ longo 1le tt':\ZCt' dtmlnutçao sonsr~rel d~ j toa.t• a 1Jan11oira. ~-Ittt:i cmno s.~ I ;JiL•lo collor.a-se 
r~ce1to., ha .do maotel·a n~ mc;.mw ~rvol ·~! dcidC já. sob uma ~autleit'<l , d:.i o IJr:Ltlo th\ 
nao pr01luzn· um ll.CCr?_sctruo r~ l. ,tJV? · ~ 1 ~:~l:Lrma. peh1 AIIHncipar,:ito e:~lltlllmictt, baso da. 
demonstrarem ~ cunt~a.! !o- t~l ~ ·~ s~.~ Óo.L emancipação poiitic:n .da .na.ç>u, . ( .ll.tl i ~ '). IJcm: 
m C lealdade Sl prova.z~m a fltmmuiçao (}110 mui!o bem Q or,rdOl' e vzvam·~i!lt: fdrc tlculo.) 
: ~Cl·cditam, o ora!lot• nao terá dm·tcl . do ! · -
tJ•ansi.gir•, ffiPDO fl nos_ puntos capit.1es tlc sua.. 0 St•. Pl"e~i<lmltn-0 pr.Jj.,cto nca, 
doutt·ma., porque entao. PI'Cfo ·o quu se .c~rto sol.n•e a \lesa ate ulterior l lc l ibol';~ç<\o, 
la.rgn na despeza publLCa. a ClUe $0 !laCrtllquo 
a }li'Odncção nacional. Compa.l'ecem ma.is os St'.~ . Sá Puixob , 

Ené..1.:> ~l:trt. in~. Ra.ymundo 7-ll.Jry, .\urolio 
Aquelles que se <~pa.vor!Lm com a. possivol Atnt>t·im. Passos Mit•:tJHia, C:tdus t!n Nova.es, 

dlminuiçiio !la receita u.lluanein~o i>u.bctn, por· An totlio lhsLos, Uz·bau., Santos, Christi no 
ventm•a., a 4uanto monL~1 u. diminuição ua re- Cruz, Virgil i•> Bl'igido, T ltutt t<v. C::t,·aiC:\llt i, 
coita. po1• motiYO do aba,timento de 2() % cou- p1• :unrico Borgos, ~el'gio :-::tboya., Ahdon 
coch,lo a. oextos productos dos lt;s\a.1los Unidos, :vlila noz, Alfonsl) Custa, Cel:><' de Souza, Jn!':l\ 
segundo a :~tttorizaçã.o que o Congrc~so dou \la.rcollino nricio t<'iU 1,1, Per- Jit'<t do Lyt•a. , 
<lO Governo no anno passado? :toão Vinír~. l·:~mura.ldi ao Ran•loira, ~f,wcir•;t 

f>onga que uão ~~ pequena . !'ois bem; si Ahe.s, .Jul io iJ ,, ;>.'lellu. An:.:ulu :'{c\u, Ep:~mi
Jülo fui es!Ja. climinuiçã.o nm a.t'g:Imonto J.KU'a nomlas Gracinrlo, H.aymu•uh> .lo ~lh'<\.lllb , 
impedir um convenio resultante de um<1 no· guzebio tle Alllh·a.cic, At•t•oxell~~.-; Galviío, lJo
cessidade iut3t' 1acion1tl. não púln .ser u~m- ruin "o~ GuimaJ·ãus, Noiv:1, Tos•a, Fellx On.s
hern p"ra. impedil• a. proter.r::iio :i indu~triu. P<~t·~ Vergne de Aurcu~ ti;~ ldino L~roto, 
nacional. o mais, ;i. oma ncipaçi'í.o t!l'\nnomícn I•·mnrt ~rachado, Oscar r,orloy, Augusto do 
llo n r azil. I Va~cmwollo~. S;í. l~mi !'O, I•;I'ÍC.I Coell~o, Bu· 

. - . . lis:trio úe Souza, Ct•uvl•llo C:w;tlc:wtt, _ P<m· 
A i'ev1sao ela. tartfa. atlun.no1ra ó um<~ no- li no de Souza Esto. iio Lobo, Gast<to da 

cc!ssidade rocouhncida pelo Congt·e~so qun.ndv cunh·\ Fr·~nci;co RcriHLl'rli nn , Antaro Bo· 
deu autm•izacão para r0v~l a; pulo Govornn, l.olho~ ' L:u~Jonier Gudofra.to, Ma nooi Ful
(}ll:~ndo nonw~u c?mmJ:>soes para este fim ; goncio, Padua. nezfJncle, Galeã.o Ca._r vallu~;t, 
pelo cummer~w. f~n:tlmente, quando :>6 con· Fm•r·oit•a. nraga, costa Nett~. Aqutno Rl 
gregou para Hlenttco a lvo- beiro, Ucncd icto do Souza, Ltnclol(!ho Ser ra, 

Foi aproveitando este movimento <JUO se P;t.ula. Ramos, .!1;li:se11 Ouilhormc, S?:~ros tos 
animou a oíferecer aos colloga.s c;~Le projecto Santos, Ja.mes Dal'cy, Domingos. Ma.sc~re~ la.s 
para estudos. · Vcspasiano de !\llmqncrque, Dwgo or una. 

Falla-se muito, diz; o orn.dor, na formação c Campos Cartwr. 
do p!U•ti~os politicos. No momento actt~al Deixam do compa.n \cOl' co~ caus~ pa.~·
quo pa.r~ulos se1 dovem form ·).r Z Qual o pro- ticipada. os Sr::;. Thoma.?: AcciOiy, Euge~JO 
g~·alLmt~ delles? Tourinho, At'thur Lemos, Gucdolha Mour:l._?, 

O da. t•evisão constitucional '? A z•ovis1io é Raymunuo Ar~hur•, Auizio ~? 1::.cu, ~t?i~~ 
uma, tbese que nã() pOdo aggr nmiar pa.rti- Oayoso, Fra.nmsco Sá, Perona IS, 
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dade, Cornelio ela Funscca., Folisbcllo Freire, 
Leovegildo Fllguoiras, Bulcilo Víanna.,Satyro 
Dias, Augusto !lo Frcita~. Tolontinu dos 
Santos, Edu~wdo Rt~mo~, :.I:t.l'culino ~IuLn'a, 
Fidelis Alvos, .João Bapéista, na. I v;·w Ba.
pUsta., B:3Za.mat, Jttlio Santos, Henl'iquc 
Bor.;o,_;, Fru.udsco Vci:!<L, Bemardo Mon
teiro, João Luiz, H.ibc!t•o .JunqueiL'a, As 
tolpllo Dutt'a., Carlos Peixoto Filho, Penido 
Filho, David C<Lmpist:~. Loonol Filllo, Hen
rique Sa.llo;;,c ~ar• los c lttuJJi, \"ognni l'a., I Jlyn lilh' 
H.ilJ(Jiro. Rodolpnu Paix;·, ,,, .lnst~ino c:a.J·doso,_ 
JJomin~tlO:'l ·rlo Ca.stt•o, Va.l0is de CiLStl'd, 
Costí1 Junior, Arno!pho Azr.veílrl, Fernando 
P1•estos, Paul i no C;~rlo3, A I varo de C:tl'
valho, Ua.ndirlo H.odrígue:s, Azeverlo M'tt·qne3, 
Abdon B11ptistn. c "\ngdo Pinheiru. 

g sem cau'a o,; Sr.~. Rogerio de Miraurla., 
,Jose .li:uzeblu,. .João Lupe~. Paul;~ u Silva., 
Teixeira. de Sá., M<tl~L'Jniu..s Gonçalves, Esta.cio 
Coimhra, Perl1'0 Pernambuco, Elpidío Fil!urú
redo, Al·thur Ol'lanrlo, H.od1•ignos Dorin,, Pinto 
Dantas, José Monjwtlim, \"elson rln Va.scon
cellos, Bttlhõns Mn.rcial,Amet·icv do Albuquer
que, José Bonifaciv, C:tt•noiPo de Rezende, 
Ada.lborto Fert·az, Horna.t·(los de Fal'ia., Cn.lo
goras, Sa.binu B<~rt•o.>o, fljrnal'do rio Campos, 
Amaral Cesu.r, Ft•ancisco M:Llta., Vidorino 
Monteiro e Alft•edo vareht. 

ORDEM DO DIA 

O 81·, IJtu·hm!la, Lintn--Pcço a 
pa.la.vra. pela ordem. 

() Sr. I•l·Cfli<len•.e--Tom :L p:l.la\•r:L 
u no bro O c pu ta do. 

O Sr. B1t l"IH)I!OU. Lin1 '" (puf,umlem) 
-Sr. P1·esidenb, V. Ex. j:l. (len pnr tmmi
nada a hm•a do expllrlirmte '? Ha Hm IW}n~ri
mooto cuja discus.~à.u <lstá mu anJ:\mento e 
não pôdc Sl)r prejwlicn.drt pela Ol'Je:n do dia, 
u.nte::> de tln(la. tt !to r,\ du .. ex pcrlicn ~(}. 

O Sr. Pre siden-te- Por fitltttrem 
apenas cinco minutos paPa. tor·minal' a hor:~ 
do expediente o scmlo certo que, tleH~L'O 

. dn>so insignificante pt'J.W, nenhnm De{iuh lo 
·poderi[l, adduzit• as considol'.t.çõcs que IH'O· 
tcnJesse sobre o asgumpto, decfn.t•e i adi:uln. 
:L discussão do roqucl'imcnto de V. Ex., 
a.fim mnsm'} elo i~,pt'l)Vcitarmos o numet•o 
exi3tente pt~ra sa pl'Ocedel' ti, vot:J.ç,ão da.s 
materias enceL'L';1das e const:mte.; du. orJom 
do dia.. (Pat~sa.) 

Vao·se pt•ocodol' ú.s vo taçõa3 das matorbs 
eonsta.n~os dt~ ordem clia c du.s que sa aclHl.m 
sobre a m<lsa.. 

Em seguida. 1?. sem clol>at.e ap[H'O\':\d:.t a. 
Nd.acção fina. I do pro,iecto n . ?:!. A, t Te lo o 1. 
prt.r:t Ror' envin.do tto Son::t.rlo . 

Sií.o lidos, ju1ga.dos objeto du de!il.HJl'acção. 
os seguinte~ 

N. ;; 1 - l ~t i) f 

Dciennina qw; os offl:~üws du exercito r! da 
to-mada, que contnrcm nw-is dr) rh·z a;mos nn 
mesmn posto, ]J:JI'f'ldJ;:I' ITn llíllt~ gr·a/.ificar,1o 
tulrlírilill'll f)H!J gerri dcJ :JO ";, rlll I'Npedir·" 
soldo .JHI.i'll o.~ offi da,,s s•r!H,fknt ••. ~ t ] r/ , ~ 
Jo ~:, JJro·o n.c; .,·o l u:; ·i l} ~·t?.t::, ~~ d1l oult•a:..· fli·n~ 

vidr~JICiiiS 

O Cougres~o Nadon:Ll (lecrol,a, : 

Art. [.o Os utlici;w~ tio BX L'I'cHo e (\;t ar
mada, qun contarem mais de dez artnos nu 
mesmo posto, perccbnrã.o um<t gri~tificaçã.o 
addiciona! (tne sedt de 20 ~;, do respectiro 
solrlo p;Lra. o;; ofHcia.m: suh~Llt~!·no.s o de LO ~ .• 
pa.ra. os superiore.i. 

§ 1. 0 Es~a gratificaçii.o ser}l a.ugmentad<L 
,do 5 % para os olfic iaes que ti verom tomo.do 
p:trt9 mn oper:tç:õcs de guerl'a . 

§ 2. 0 ~ã.o tet·ão direito a esse angmento 
J,l v encimentos : 

a) os officiaes que (l XSL'Cem cargos no ma.
gisterio, nas J<:scolas Milita.1·e~, hem como 
os docentes om disponibilidade ; 

b) os officiac;; q ne deixarem de acomp:mha.r 
os C()J'pos a q U3 pertencem sempre q uc estes 
se desloca.rom das stns plt'arlas para. sm·viços 
de campanha.. 

At·t. ~- • Para. o implemento d ó" JW:tZü~ 
fixa.dos no a.rt. I o tti•• !l(! co:nar;i o wmp" 
quo o official t.i ver p:LS;;;ldo •·m commissut>.~ 
ex:tt•ól.nhas a.os ~Iini:{ terios tl:t Guert•a e da. 
Marinha. ou nn dos(lmprm lto de ma.udato poli
r,ico feiíoral, mta·.lual ou muui cipal. 

Al't. :·L o H.evog.uu -:se <LS di:> posições om 
co n tral'io. 

S.rt.-Su,lu. d:u se:Hõns, t8dcj nnho (l o HlOL 
·- ll;~rbosa Lillw. 

N. 55 -I9J1 

Manrla consli!t' ·,. " q tuulr'J exlraon linario do 
cn;•p.J docrmtc ]Wlo.~ officitws qur; f'ormn lrao ~
(erirlos p ·o·(! o qurtáro csper:i(.( /. com o mew
bros rio maf1C~let(•J em e.~~crcído ou t'lil 

lltspo~iúilid.u'.le, e rlti oulms p l'Oj;irlencins 

O Congt•os.~o Ntteiollal decreta: 

Art. I. o Os offieíaas do exercito que fol'am 
tl'anst'eridos pua. o quadro especial como 
membi•os do m:1gisterlo em cxercicio ou oro 
dhpombilida.do eu:htHuirão o qut.tdro extm.
ur;linario <lo corp.; d ocente. 

1': 1.'1 0 GOVül'liO ot•ga.llÍZrl. l'iL CSS•3 qua.dl.'O 
eollo•~a.nrto Ut) Mmanru~h Jlili/•'1 ' p:..t• or•lem ria 
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anti..,uid.ado e pu~tos os officiaos nas condi
~,)cs o do art. I", qualq uor r1ue soja. o coi'po ou 
aJ•mtL de ondG tonham pt·ovindn. 
~ 2.• E;;sns officiaes sn clonomi11arão üffi· 

l!Í<lOS do col'po docente. 
Art. ~.o Or; omchcs !lesse quallr·o nàu cun

coL'L'orão ;í, p1•omoçao n;ls ~'agas quo so derem 
nos corpo;; ou ar·ma. a c1ue pertenciam na. 
•lata da lei quo ct'cuu o quarlro ef'lpociu.l p;tr;L 
o.~ rlocrmtc.~ !lo ensino mífitat• mu exeecicin 
•tu 1'11l d isp:mibi I icla..f~. 
~ l.'' A p1•nmoç:w att'• n pol~l.o d1~ coPn111d 

s .. tla.rú. para P.q~ns orlici;LPS ~rmwnt.n na!l v:lga:• 
IJIW !li~Clll't'Cl'cm D•t qua.,lro md.ram•,\inarin :o 
r1uP- s-r. t'<llilro o nrt,. 1 . " 

:9 :~. ·• E~ii:t pt•omoçito Kl> fa.l·;i {L t';Lzãu ele L1·es 
•Jua.J'WS po1· antiguid;idt\ n um quart;o pm· 
lllCWI'eilltClll.o.-

~ :L" Os corouel:-; desse qtta.dt·o coJlC<~t't'e
l';1o ;i promoção ;w po;tn tle ;tPnnr:Ll na,-.; 
mn;m:t~ contliçfio.; dos coronois dos dem;lis 
cwpos n nrmas, ~ qu~nclc) promnvitlos pas
~a.r.\u p:tl'a. o quadro ordinarin o prc·.•nchol'<lo 
a ,-ag-a, par<t a qual, em l1ypotl1r.sn al
:ruma, pvderá SDI' promnvirln nJ:Li-~ dn um 
l'fll'OQ(J[. ' 

At•t,, ~.0 Op, n.ctua.ns gcnora.o~ :-:twií.o inclui
do~ n<~ qu~~dro ot•dirHu•io an qnal fic:Lrão 
t~e~U.n )<l a.ggrega.clos, •lcvcmtlo e.;;:-;a. inelu~ão 
!ct· lngar da t-t;s em tl'üs va.gus. 

;:; J." Os gcDeraes a.etuac~. oriundos tio 
•'oi'JlO docente, deixarão as funcçoos •lo lll:t 
::i'-'~·\rio pas :ando a e:o:cr·ce.- as funct;õ:!~ do 
•nu po~Lu par-J. filie pos;-;am conr.inuar a ('Oll· 
Nl/'1'•'1' ;i j)/'OJiltJÓt•J ao.~ /!•l:lLrl3 .~UJ)tWitlrl'-:. 
~ '!:· :-:i «lpt:~t·o•m p~>ln magiS'A'l"itl lie;Lr

li!P-; -h:l o tlimit•t :i _iuloil:u;ã" o·un.i<tiH't.amo ~u k 
··•Jlll :~ l'.~fu!'lna. 110 po~tn q U•! pre.~t·rltPmen l.t! 
rjy.,rcm, mas uito p.,dt~râ.-J 1.1•r accc.-•:m ,.,.;-; 
l'·'s~o;-; supol'ii)J'().-;, 

Ar•l .• 4." E' livre a os o!llciu.es do :LdtHll 
'tlndro o;;pccial renunciar :~s vant:tgOn::l 1l•1 
magi~terio pa.r;L se rein~cgt•arem no q111ulro 
''l'ilinario do seu corpo ou arm:L 

. \.rt. ;,_., 0.~ o/lleiaes dCS3C quadi'O qwmdo 
JH'Olllll\'ldos ao posto dn gcmlt'al perdcrií.o 
:ts vant.:tgens rLo ma.gistm·io, só pnrcobrmclo 
l'oneirnen r.n~'~ mil i La.r•es. 

AL'I .• ti.• O !iovm•no nomea.1•:i p;trn. O!:l c:H'
:!Il.'i do magi,;ter•i" militlLt' filie \'ag-arcm tJS 

docnntr·~ em tlisponi biiitl:ttlu, os tpme~ n:lo 
j)!~<l!!l'ilo s c1• pt•of.ol'irll)8 poL' nenhum e3tt·anlw 
;1n 'lu;uln> o.n r·;_wnllnar-io. 

P;tr;~gmplto unicu . Os cloecntt!S em •Lispo
nihili,!a.da ftcam cr•m o dirtlito do requerer 
:t :>u a reinclusã:o no rn<Lgistet•io crrcativu 
PMa ;~~ cadeims e aulas que designarem, 
ddsdu que C;La.-> não estej;~m o.~cu}Jall ;ul JlOl' 
l'nncciuna,rios inamovivei:-;. 

S. H.- Sala dns sessõe>. 15 dn junllll do 
l(l(H.- l hrJ·hosa J. ima , 

V,l], ll 

N. 56-100-1 

DcCennintt qtw as of[idacs in(~riot·cs do cxer~ 
cito e dt.r m·madll, <J l!cJ coalotcm m.ai.~ de 10 
<IJI;IO.~ de p1·af11, ju: J· .. vbcnlu a dapa '}tlr; c~/H
/,e[çcc, ,. dei outl'tt.~ ]JJ'ovide!lc ias 

O Congl'esso Nat>inrn l d ne1 ·c ~:t: 

A1·t.l.0 Os omciaes infol'ifll·es do exe!'cito 
o <la armad;t, que contill'f\lll m;ti,; tln lO annos 
dt! pt•ac,·a. per·r.ebnl':w 1• t.:1.p:t ~r!~un.ln ~ La
hr.lla se~uint1!: 

)-;a.L\·'1\JlLII-;I.jUil;tlll,e, :1 o l.ap:t. ; ele~ IJI':lo;il, ~~~ 

Jll'l't . 
:-:;wr.:enl.o) qllaPI.o/-mn~f. l'll, :~ PC:tp:IS tio Pl':t<:a. 

1k pr~·t;. 
l't·imfli t'o ,;-11'~1'111.,,, :! l ' ·! ,~ (. ;r. p;ts ,[,, pt•açtt. 

rle }lt'f! L. 
Sogun,ln. ,.::r.r·~r.nlo, ? fl l ;tpa.~ tJn praç:t elo 

pl'et. 
.-\ t•L :?. " 11,: nwncion:ldn ~ ont.•ilH'S i uf•~ .. 

rwrn~. <liN1ln que completem !:> annu,; tio 
p1•aça, 'to ão tlit•eir.o a. um a.ug·mnnto de GO "/ .. 
sobre o respnc~rnt soldo. 

~- l%sc :mgmento scr;i incorpom!lo n~ 
Ylmcimetll.o 1lõt t•,!fOl·rna. qu:ln,[o es&:r. ~ü \ '!1l'l

fiear em cun~c 1 u;•nci:L d•J ! ~·t·im o •" tns ad 'l ui
ridus em c:1mp::~.nha. ou tlepois ,h 2~) :llllliiS de 
pc'<t(!,'t. 

Arr;. :)." r)s inferiores <[lte ,;;•t·vi l'.• nl nos 
U'U:trniçür•s olo Ama;wna~. P:ll':i Ull :\l:llto 
í';ro~f• t"rio •iireito. •Jil:tlcJIWt' tJII l' srja. (I 
;-:·,n temvo rle prat,·a, a m:ü~ um t• •rço da 
f't.·• p.-4 'l•• pl':J•:a Je JH'..t . 

"i- Es.=a ft•:t•'•::·w a.\,Ji.-j .. n:d -er:i L'Hnl[IIJ
taoLt par:1 o:; inl4•rior•~- .1,. •t"•' •JIW l1~1t:i •J 

:u•t.l". po·h mes!ll:~ ti.ll·tu:l t •H·qn<· s" prll-
cr•do ll::ttJIWJI <~" gu;u•nit_'ill' . .; pu. l\~ CCJIU tl,;t}lll· 
ci;lt~S do patt•BttL 

Art.. -1." ltu\·ogam-se as di 8posi•:iícs on1 
con tra.ri o. 

S. R. Sa.h das sessõr:s, :?ll dt~ .iuuh n de IOr)l(, 
/Jo riM.~rt L i n1 a • 

.:--<. ;,7- tOu ! 

[Hsti[w: o sr.dJ~irlio dt; 10 ; rJ{)tJ.~, prll' uma .!!; 
vt:~ H cmiH tWH\ rbts .~o · · icdt~~I~J qur, llCI._ 
tcnc:t:n:m r! ,Co;!f t:de n w<rO tio Tiro Rrmilcil·o 

Nação al;;uma, cb." q uo t'l ll'.lnl ~e llll~O. 
, -m•t!atloi t·a Ol'gil.n i:m~·:iu mi li L u• . dm xa ho.1o 
ue llest.iwt!' gL·arHks ~omm<IS tln or<;:'-~ento . á.s 
contl'ibuitõe$ lJ&l':t a.s iO t!lt}htlc.~ clVJS de tiro 
ao alvt). 

Em nossa. pab•i:t, mniJot·~ os esforçog de 
hon s republicMos, :üó ag-1H '! ~ n~da. so tom 
fdtn, plll'tpHl o pouc . .~ • 1 n .~ :.!li e~ I.:L nada. vale, 
nom sr, rvo sig_Hol' a ck-;,)11 l'ul ~-.~~· o gosto polo 
OX(:ll'CiClfl C] li O f.·1 n to Clllll'flrJ•<J $M1':t f&ZAI' de 

~;s 
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cada cidadão um c:tp::tz dofonsor rlo solo ~;n
. grado. 

Incitar o go~to polo tiro Ml ai v o, prepa
rar cidadãos-soldado~. fornecer ao ('XOJ'Cit.n e 
á a.rmada. linhas úc tiro, tal o fim :t que vis:t 
osce projecto . 

Como es~á. concedido. lon,zo) dn acar!'otaJ· 
grandes dcspez;~s. diminu it(t, pelo contl'al'io, 
as indispensavr•Js pn.ra. 1lot1U' • s cm•pc-s 1!0. 
extwci to eom }jiJJms cl u tiro. qun nii.n w; 
possuem C ipiC ll8 turâo CrJtn insignificante 
subsidio a carla uma das sor.iCdivles de til'o 
peJ•teocontes {L Confcdoraç:-tn rlu Tn·o lirã7.i· 
zilairo. 

Torn.1.r o sol.ln.do e o cida.dito cnpazcs de 
utiliznr crllca.znwn Lo os llleius do dofüsa 11. o 
que prctondcmos, cClmu legisladores ropubli
canos,ciosos por vor a pa.wi:t gr:u11lo. for·tc 
e reapeitadt~. 

O CongrcsEo Nacional clccret,a:-

Art. 1.° Fica instituído o suhsiclio de clez 
Mntos de réis, por uma. s6 vez. <~ c;tt.l ~ uma 
das sociedades quo pertencerem :t Confe· 
deração do Tii'o Hrazileil•o. 

São condiçlies. indi~ponsa.vcis para pm·tcn 
Cel' á rontedet•açiio: 

a) t ~!l', polo monos, quinlrontos soei os con
trihuint<•t>; 

b) provar o p<Ltrimnnio de c i ncu contos de 
réis, rec~olhidos á. l'aix;~ l':conomlca pelo 
conselho di1•ector. que dovo r•it se compol' do 
ch ;fe do município, elo comrn:uHlanb de 
um dos corpos (la gWl.r·n íção rnil itar. ou, na 
falta. do commanúantc de um do.~ batalhões, 
de forca estadual o do prcsirlentc da socle· 
clade; 

c) submottor ;i. approvn.<,-ií,o do 1•:-;t,arlo-
Maior elo b:xnrcilo a "J'ganizaçil.o, J•oguJ;,. 
mantos, inst1•ucções, plu.ntns o or·çoamentm; 
para. as linhas de tiro ; 

Art. 3.° Creado oscrviQo mi !it:u• obriga . 
tor10, os socíus civh da ConlMeração, qu!' 
houverem prestado pm·a.nte uma commissi'io 
oomea1h pelo -Estadn- i\la.ior rio Exm·c1to 
exaro:\ rcla.t.ivo ao conhccímcmto e mn.ne>jo 
das ar mos portaüds, á. escJia do soldado r. :i 
do seeç-ão : ficarão obrtgados apenas a um 
tm•ço elo t;!mpo do servico no e:<e1•cito activo. 

Art. 4.o O Govorno instituir:\. por in ~rt·· 
IIH!1lro d11 Estado~ Maior du 11xercitu, Pl'ClUiv~ 
pa.ra os cuncuJ•sos qun as sociocladcs reali
zarem a !4 de julho, n a. Ca.piti!.l Fcdct·al na 
·15 do novembro, nos Es udos. 

Art. i.i,• A's .~ocic llado:s da Confod f'l'a~·1io 
o Gol'81'no, a juizo do li:stu.do· Maior elo J<:xor·
cito. fiii'OBcer·ü. u tu•mamun t.o e a muniçfi.o 
indisponsavBis, clu quo l!e iudemnizara pelo 
preço do custo. 

Al't. (),o O Guvoruv regul:uoenta.rá. de 
accordo com osta lei, a. Conl'cl,lcrac;.'to do Ti ro 
Bra;r,iloiro. 

Art. 7 ,'' Fic<~m abortos os ncc:-ssal'io.s Cl'tl· 
ditos. · 

Art. 8.0 R:lvog.uu· ::JI.l as disposições em 
contt•at·io. 
s~da 1asscssües, :6 úe julho do 1904.

GeJ'fiWtlO Hasslochet. - Jttl)enal }•filler. -
.ila1·çal de Escobcw. -James Dm·cy, ·- Soa r·~s 
dos Santos.- \'espo.: iano de Albttque_t·qtte . -
Barbo.w hma.-Dio,qo Ji'rwtttna. - DomúlfJOs 
,lfascarenlws. 

N . !'iR- 190-1 

Re{01·ma a!l tnrifl.ts das Alfande,qa.~ 

O Cong-rcs:>o Nacional decre ta: 

Tu,,,l•• unioo 

Disposições }>relimiuarcr; 

0:\P!TliLO ! 

IHH E!'rOS f)B CONSTaTO OU DE l?\f i'OltTA Ç.\11 
d) ficar sobre a ~immedi:tta tlsMiizaç-ão 

do Estado-Maivr, quo rlevm•1í tor um sou l 'll
preseotante j 1rnto a. cad:~ uma da.~ socied:trlí.•.Q, 
podendo ser um ofHcia1 Pfl'ucr.ivo ou J•er.,r
mado do exercito ; 

e) fazer os oxercicios do tiro com as 
armas po 1·tateis rcgulumeni.ar·es c(,) mmr--
clto; :. . 

A t' t. I . a Aos di rcHos os ta l.lclecidos na. Ta· 
rifil das Alfandegas flcam s'ujoitu.s toda,s us 
mc~rcatlol'i.'s cstrangriras que se 1lesliua.rern 
ao consumo no nmzil, excoptuada~; ;~s de\ •JUO 
&t·ata. u art. :<!0 • 

f) fri1nqucar <IS liobatt d11 tiro aos corpos 
do exer·cito e ás guarnições elos n<wlos da 
armada naciona,l ; 

g) em mtso do dlssu1ução da socirdade, re
verterão á nação toclt>l:l os bens moveis o im
moveis. 

Art. 2. 0 P<tra facilid:tdo d<L acqui~lção dos 
tG~rrenos iudh;pen s;L\'el.~ ás linhai:l ue tü·o, as 
sooiedarfes incorpurad••s â. Con f'•:dotnção go
sarão das garantias inherontes tl. lei n. 816, 
de lO de ,iuHw de 1855. 

Reput.:w-so-llào de orlgem estrangeira: 

I. .. Todas as mercadoriaí! iiDJll'l'tadas dn 
pa.iz estra.ngcic·o, quer llit'• ~Ctalll ·nt,l'l p:n·:l 
consnm11, quer em transito, que1 cr10 u;L,·i,~ 
omra.dos por franquia, ou arTíuaíla f::n;a<la. 
truc forem despachadas pn.ra. con;;n1 :<'•· 

2. • O cn.t•regamonto e perteuças t.las ctu
blu·caçõl'~; <Lf.'l>' ehcntu id :ts, o appa1•dho, pl'(J· 
Vi!'Õe.\1, al'mameuro, mun it;üe,, u ouLt·us vL0t1· 
ctol5 du llCt·viço do c1uae~>qrwr embareaçõos do 
guerra. ou mm•cantos, e os f!·agmentos dos 
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cascos de na.vi<'S estrangeiros quo forem von-~ ga.das na. rlip~om~tciõt, e.on ~ hlel':u.los como 
dido:~ para. consumo. pertencentm; <Í sua bag<Lgom, q 110 clwgarom 

3.o As embarcn.çõeB miudas, pertencentes 11. á. Rupnblica. 
qu;.6!lquer n!'-vios, que furom r.iradas do ser- ~ R.o Aos. gonoro~ o .o!l'nitos impurtado!l 
viçoo o vendtda.s ou traspassadas em qu8l- pelos omb;~lxn.dore~. mtniStl'os I'~L;i•lentos 1, 
quer pol'to da. Republica. encarregados do ncgor•ios acrt>ditarlos junto 

4.• As mercadorias estt·angoiras naciona.li· ao Guvorno da. Republica, n:L fóJ•ma ria le
zl\clas polo pagamento dus diroitos dt1 con- gislação em vig.Jr, e a"s lliiiYI'is u outt-os 
snmo, s~;ado tran~portadas, sern rln.ip<tcho, obj.,cto:> iln usu p•·oprio elo~ eon;;n lPs goran~ 
rio uns pa.r1~ outt'OS portos alfnoclogados tia e c .• n.<ulc;; dtl Ci~lTt•il·a . impo1·t:ulos JMra o 
Republica. Si!U primeiro estallclcdmcn o.'> . 

5.n As roorcadoriaa naciooans transpur- § 7 . • Aos ohjoctos de uso o ~cniço dos 
t:1da.s, sem de8pa.cho, do uns p;lr:~ outt•o;,; ehefes das missõns diplunmt.c;\s braziloii'it.-·, 
por,os da. Republica, quando nii.o pos~am snr lil!Cl rcgr(·S~ar<lm, pt·m:cdPntlo l't1qui8rçã.o do 
a primoit a Yieta. distinguidas de outras sim i- ~·rinlsti'O da.s Rel:lções gxt,ot·i ut'c .... 
la ·es eswaogeiras. ~ R.o An~ gnnoros o ubj ectos impot•Lados 

6.0 As mm·cadodas arrojadas pelo ma.r ás pa.râ. uso tios mlvios do gllllt't'fl. d .. s na('ões 
praias e poptes, ou que l'ol'elll oncontrndas amiga.s, t! de seus omciae:; \lll tripuh1~'Õ1lS, 
fluctmLnfio, ou \irarlas du funtlo da agua, na quB cfl,•gat·em om tt•anspoJ'tcs dus rusp1~ctivos 
ftir111a do a.rL . 2113 da. Cun"'olida"à') da-s Leis h:~tados, em paquetes ou em nadus ffil!l'l'<lll· 
das Alf':mdegas e Me.~aa de ltonclus. te$, modm.n tu I'l'ltltiskã.o 1la. ·~u rnptlLCIH.u Lt•-

:.raçiio, ou chefe tli\ l<~stadio 1\anl. 
CAPITULO 11 !'!essa tlisposicãu só ~;o cum}H'Ciw.ndom os 

arti;.l'OS moncionadc~~ no ;~v isiJ u. 471. tle :ln 
ISE~rÃo DE TliREITOS DE CONSUMO tiO outubro de 187?), e IIOS t~J'II IllS •lo mc,mo . 

§ 9." ,\ 'd merc:ulorias dn Jll'•l·lti C<;ii.•) c in-
AI't. 2. 0 Sr.r<t concedida isenção do 1lircitos dnstri;~ naciuual ou nacionaliz:uLt$ pelo pa

de cunsumu, mcdiautc as cautelas tlsc<tns, 1atiwotu rio,; tfi.-oito::; do consumo, 'l'h', tcndu 
qu ·o inspectot• da. Alfandt•ga ou ac(minit;- :iido oxpol'tltdas, regrc:;sat•e tH ü. Keflnblic<~ 
tt"ddor da. Mosa de Rond~U~jnlgiU' necoss~tJ•ias, em qualquer ernbat·caç.'i.o, ,·om1.anto que tat~s 
il> scguinto:J mercadorias e obj0.etos: mereadorias :- t•, Mljam distin~uivois ou 

!il I o A's a.mo::;wa.s de nenhum ou do rlimi- possam ser ddfepe; çarla• tle o • tl·a~ .~nurr.-
nuio valot•, · lh;uJtos !le origem cstt•ang.•ii·:L : ·!•·, t·ogres· 

Roput:tN!e-hão am1:stras (le nenhum ou do sem deu tt·u do um ao no pnt' conta 1lo PI'O· 
dimtouto va.lor os fr.:tgmontos, ou pa.1·tc do pt'iu imJiviuuo quo a. - cxpoi't•lra.; :~.".venham 
qualquer &"OOrll'O ou morcaduria., em •tuautl- acumpanba .. <lS tio cer~itica1L u:t .\lfand.•ga 
dado e~trtcta.mente neceS8i.ti'Ía para t1a1• a elo J•orto de l'iltot•no, logali~.:.lfl" pr!lo agontfl 
conhocor sua nat11reza, especin o qwtlidade, cun:;u\aJ' bmílilcil·o, t}, n:t. ·' " 'L f:tll:t . . pnla 
o cnj()S direitos n1i.o ntCAitOJ'nm :L 1$ pot• · fMm:t indlr.nii:L no :q·1.. :;•12 .ta Cunsol1dar;a" 
Nlumo. tltt.<l Lei~ das All'antlngas o MlllliiS 1le Rcruln;1 . 
~f10 será. permittido inuU.Iizat• ail arnostt·as Nessa rlispo!'!íção 11ii.o ;;o coruwnhnlulem ~,:; 

de v~lor, com o intuito de isontal-:ts de 01rtigo;; que ti vorom sm•virlo .te envoltorw 
dirl'itos. p•~•·a pr o!lnctos exportados do paiz. 

§.'~. o Aos mouolos uo machlnas, do oru § 10. Aos gonm·us o mm·.:ador· i:J ~ tlc pl'o-
barcDções, de instrumoutos o do qualquar ducçã.o nacional pni'tllncenttls •i e~u·g:L dn.~ 
ÍUVtlOtouu molhoramonto fei to na::l r~rtcs. ombal'C<lÇÕCS Cjllll, to11d0 ~alt idu IIC aJglllll 

§ 3. • Aos instt-umentus de agriculturi1, 011 pot•to da. H.cpnblic:t, arl'ibat'elll a uu~ru ou 
de _qualguer arte liboral ou thGCílnica., e naur,·aga.rem, e forem por qualquer· mottvu 
m;us ob.)ectus do Uf:o dos CJ!ono8 e artis •. as, ,·eudhio:~ para consumo. 
que vim•em resi•Jh• n!l k.epuhlic<~ . sendo ne- No cu::;o de duvida de ~ol'Om <LS !norCilU_?· 
ce~sat•ios para. o exet•ciclo tlo sua profieslio •·ia.s salvadas na.ciuuaes ,,u o,;tJ•angClras, nao 
uu ior_lustrta, eomta.nto que não Cl•!oüam 1l~ t~ri.L Jogar 11 lsençiio.. dos tlit·t~iws dn consu.ll?o
quanudades indispensavuis pa.I'a. s•'ll UIÕO o § 11. A•.1s instrnmenws, ltrros c utensiiJos 
do ~nas familias. de uso proprio de litttlra.Lus o qo qu11.lqum• 

§ 4.o Aos rMtos de mardiwi. ntos perion- sauio que se destillUl' êl ex:plo1•ar;ao .d!l- _ O'ltll
centcs ao rancbo pat•ticula.r dos colonos; rozr~ do Brazil, pt·ccodcudo n'qutsH;ao d:L 
que vierem es::.ahelocer-so na. ltcpublir.a, competente Logacão. . 
&ondu desttnatlos ;i <tlimentação dos mesmo.s, § 12. A' roupa. ou facto u~aclo dnll pass~· 
cmquanto se não empregaw . ·geJrQs, e aos in~tl'u~en_tos. ohjccto!!_ ou art•~ 

§ 5.• A t,rdo, os ulljeatos de uso proprio gos ti~ seu serviÇO drar10 ou pl•ufi:-sM. . _ 
dos embaixadores e miuistros cstt·an.,eirus § 13. A' ruupn ou facto us:~• tO 1los c~tpllaes 
e, em geral, da todat~ as pessoas empt•.; e das pessoas d~s tripul:~çõos dos naVIOS, aos 



Clmara aos DeptJaaos- lm~J>!sso em 25105J2015 09 40 - Página 9 ae 134 

------------------------------------------------------------~---~ 
instrumentos na.u tícos, livros, ca.l'f.a.9,ma.pp:ts 
e. utemilíos proprios de scn u;o e profi;;s?to, 
li uur os coosoi'vem a lwrdo, q ner os rotirmn 
ou lo vem com sigo quando deixarem os na
vic>s om f(UO serviam. 

!§ 14. Aoí> livro:; mercanti~ escripturados 
c 1J uacsqucr manusct•ipto.; cnc;ultrn<tdos ou 
não; aos retratos de fa mili:L, aos livJ"oS de 
uso dos }>ll~Hageiros, comta.nto qun ntio h:t,h 
m:1ís de um excmpbt· de ~n.d<L obJ•a; aos de· 
r-:rnhos r, 1•sbor;os <:u:aba.tlos ou por aca.bar. 
pr~r l.encenLes <~ a.rl,h;t.u..o:; qun rierom .. rcsidiJ' 
JHL Rnpublica, n, r·m :~cwal, ao~; 11tensirit)s e 
ubjccto~{ us~.ulos nece.~sarios p:tl':l. n oxcrcir.in 
ri e sua a1•te ou prolhisão. 

!:i I ri . Aos ha.hús, mn.la<: r. sa~~cos de via.~r.m 
n.~a.dos, pcrl,nnccntos ;i.s ha.~:t.!!eml dos passa
goiros o tripula1:ii.o tios nârio~, n nB•·c~s:wlo.~ 
p :.trn. o uso pess·x~l n diat•io du1•antc :t viag-nm 

§ Hi • .\'11 join.s d() U8o uos p:ls~agoiros. 
§ 17. A'sobrn.s ,·olhas dc q ualquer mnt.al 

fino, ost·uuio inutilizadas. seudo liVI'o ;is 
prtl'Lcs inutiliz~1l ·as f!tHtndo o n!i.o cstojt~m na 
occasião do despar:Jw ou conlht·cncü1. 

§ 18. Aos cnvoltorios proprios pat·a o 
f:Jmples acomliciouameoto e tl'<t.nspot•tc do 
mel'cadorias, ta.c>\ cor.w bn.hús, bo..rrica.s, 
ii.OCOl'Ot119, caixas do ferl'o ou madeir.-..., vasos 
fio vidro m•<li na rio , barro ou louça, recipi
entes de bor1•a clm, on gut~a.-por•clm, latas do 
folha do for'l'v, chumiJo, estanho ou zinco, o 
sacao ou ca.pa..<; de aniagcm ou outro tecido 
ordinn.rio e outros <!U1l.<!Squcr cnvoltorios se· 
mo!hantoll nm qun ~o achal'em as merc:tdo
rias niío sujoitas a di t•oi Lo pelo S!lU peso bruto, 
Rnl vo si cstivlll'<\lll vasios ou pot• qn:~.Jqner 
cansa so Psva~ia.rom on Hll aclln.rom complo· 
tamento SOJnra.tlns da,; mm·<~:u.lorial'l l'espO· 
cl,ivas. Os onvoltL•l·io:-: quu não furem reco
nhecidos ncce.qsat·íos o inJispons:Lvoi:; ao 
acondicionamento flca.rii:.o sujoi tos ao p<tg-a· 
mento dos di1·oitos I'CSpocti\'OS. 

§ 19. A' palha. que forencontraclt& em q11~tl· 
rtuer envol to1·io ~;ervindo de enchimento pat·a. 
o bom acundicionarn<!tito tlag mcrcarlorias, e 
quo não tivor outro pl'ostimo. 

§ 20. A's merm,lurias cstl'n.ngeiJ•as, que já. 
th·et·om p:tgo os direi Los de consumo em al
g uma d<~s ropartiçõo~ ft,;c. tos oompetontus, o 
J'urem tmnsportada.s de nns para outros pot·· 
l,os ondo houv~r ••lfl~ndcga.s, sondo acompa.· 
nhndas de dc.spaclro, em oml.l:~,rcaçues nacio
na.cs, na fút'lll<L <lit h:gislaçáo ern Yigal'. 

~ :!1. A's mm•cadorias c objoctos, cuJo des
pacho livre soja. rletorminado pot• conccssiio 
ou contracto dú Oot.~rno Fedem! com algu
ma pessoa, compaohb ou cot•pora.ção nacio
nal un ostl'u.ugcir~, autorizado por disposit;.ã~ 
legislntiva., srtlvn.s as l'es&l'icçõcs do d.ecrnto 
11. 9cl7 /\' d~ 1890, at•r.. 8.0 

~ 22. Aos protluct(ls da pesca cl:ts eml)at·ca. 
r;~íics na.cionae.~. 

§ 23. Ao~ gauel·o~ introduzido<; pelo iote. 
l'iur uoli Eshdo:l do Amazonas, Pará. e Matto 
Grosso, de qualquer ponto dos t orritortos 
que limitam eom esses Estatlos, o que forem 
de producçio tlos di tos terrHor·ios,nos t ot•mos, 
pol·t~m, dos tratados c con venções celebrado~ 
~am os pa.izcs limitr->phns. 

§ 24. A':; peças. machína.s e matf}riaes irn
Jlorta.dos llit•r.etamcnte pAtos constt·uctorr•s 
nll,·:tns. estabelecidos no paiz pa.t•a. uso de 
sua~ o!11çina~, quol' so rlo ·sli nam á. constt•u. 
cçií.o, quer :•o roparo dt'S navio~ P. va.porP.~ . 
nos termo.'! rl:t logisl a~·ão fi>~ca l o do d.em•eto 
n. fl-17 A. cll\ 1800, al't. 8". 

TJi~~t.n f;~ vor só potlerii.o gosar os constru
c tm·o.sl(nc ti vet•om estaleir·os, o!Hcinas o •li
quos ou moreon:1.~ ca.pat.r.il tlr. rP.enlw1' emlrJI'
I' :lÇÜ I ~S I! e I. 0110 tonr~t arlas d•' na.t·ga ou ;ts 
companhias nn.c ion:t<'S de n:wcgacãu costoil'a, 
qna.nJo o ,·alur do m aterial JH~Yal rcspr.ctiro 
excAder rle :3.00rl:000$000. 

§ 2.-5. :\os oiJ_jectos pertcncuntoll .a compa
nh 1as lyrir.as, tlmm:.Lf.ica.;, cqum;trcs ou ou· 
tJ·as ambulantes, quo so dostina!'Om n. dar 
reprüsentações publicas; ás collccções scicnti
ficas dn histol'h rmturn.l, numisma.t icas 11 1l~ 
a.nt,iguidadcs; ás esta.tuas c bustos de quaOl
qner matcrius que lorom de.$tina.:.los á expo
siçii.o ou ropresenta~.ã.o publica; 11 ás morca. 
ctorias estrangeiras (}UO se de$tinarcm a fi. 
garar nas exposiçõas industriae.i quo se fize
rem no paiz. 

Jt:sto despaclw não p o(lortt. St!l' concedido 
sem r1Hn n.s partes caucionnm o~ direitos dg 
consnmo tlos o~jectos moncion~dos uesto par:t· 
gra pho, on pl'Ci!tem tla.nça i<lonoa.; somlo co
IJrarlus nfl cl i l'ldi.os, si dentt•n 1lo prn.zo cone~· 
dido )>elo chef11 da. rcp().l'l.içã.o, Que poder;í S!'l' 
p:.~r elle ra.zo::t.vclmcot" prorogado, não forem 
os o bjectos <\'1.'3im dc:::p.\cha.dos l'eemb<~reu tl oo 
inLegralmonte , ou não se pr0var te1•em del· 
apparecido por uso Ott morte, segundo a o~· 
~uroza. do ohjecto. 

§ 2~. Aos nsJs e b:trcos mludos das cru· 
barcacões contlomoada.s por innavc.;:wels, 
que forem com ellas conjuntamente at'l'l!· 
mi\talos em leilão, os quaes ftci.\ l'ão sujeito; 
sómcmte aos clireitos dP tt•a.nsforenci<L dod()
minio . 

§ 27. Aos medicamtmto~, fhzcmlas r. mai! 
objJctos impot•ta.rlos llirncJ.amente pola.s me· 
sas administt·~ti va.s dos esh1Jllleeimento3 d~ 
carh.lade e de a.ss isteoch hospi tala.r, eon_t· 
tanto quo os a.rLigus imp:.~rtadus sejam dGSIJ· 
nados ao uso o tra.ta.mcnto dos as3istido>;, 
salvo as t'<!-stricções do decroto n. 9-!7 A, d~ 
L890, a1·t. so. 

§ 2..'L A's ma.ehinas pa1•a lavoura. c instru· 
men tos :.ll'a.torios, camo grade. amdos, a.rran· 
cadores de tócos n de tubm•culos, su lcador~ 
e semeadores o ontt•os semelhantes: aos pro
du~.;tos chimicos oaturaos c n.rtificiaos pro-
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pdos pat·a adubos o correcti vos das torras, 
t 1es como o phosphatu e :mpc•·phosphato de 
cal; a{•9 nit1•ato:; do potassu. e soda. aos sulfu· 
l'(ltos !In ammouio, eobt·e, ICI'l'c) ou po~a :<srt, 
UO (HIX•Jr'I'C, :\IJ r.hlc11'11rcf.n ele! pnl;: t.~~iel, ;J() ka.t
mito, ao g uano, ao $alikl' olo Chile; o b"' m 
a~~im :L•JS l'ormichla.:;. 

§ 29. Aos arlmstos, tu•vot·n:; c.: pln.nt.a s vi
vas de ctutllquct• qualidade; á~ sementes o 
rai1.es para. hortas, jardins c agricultur<t em 
geral; e bem assim ü.OS animacs df\~tina.Uo.~ á 
rcproducção c molhot•amcn to d;~s raças i ndi· 
.renas. 
"~:~o. A':; obras de a l'tc, do pinturü., cscul· 
ptura n .~umelhun tcs, p•·otlu zirlas JlOJ' arttsta:-; 
Jlitciormes t'óru. do paiz e quo fol'em impot·ta
cbs ne. RopubHca, lJem como ;is obl'a.s do igtral 
u;..tul'e;m rlo aut.or•ns est.1·a.ngoi I'O.S, quando se~ 
tk•shn;n·cm a musou~. TliOilUI\lfmto..; pnblic:os, 
<VJ:; e:;ta.bell.lc~imento:> ti.·. •~nsino tlu.~ bclllt;; a•·
b ; ~ ~ lé.lt' Cil\ jnl;{n.rlo.:; do utilitlntle inuuedia.t.a. 
p;u·a o p1•ogr osso c u.pcrlhi!.'Ott.IUon Lo d:L ar to 
nacional . 

t:: 31. AU YD.~ilhamo tlc VÍÚL'O ~; de btLI'l'O 
importado })elas em prezas tle tLgua.s oatura.cs 
medicioa.cs da Repuhlica.; comtanto que te
nha. gta.vado ou fundido o nomo da '~glla 
mineral llttra. •tue tem de ser utilizado e ás 
folha.s o.:;ta.mpatlas para fabl'icação do la.t;ls 
de manteiga, banha, o biscoutos, importadas 
dirootttmonto }latos pt•opriota,rios dtLS !a
ln·icas. 
~ :;~. Aos ma.chini;;mo,;, ~;ob t•osa.luntes e 

macllina.s, appa.l'olho;; div<•rsos e m;tluri<d 
em geral pa.t•a insta lla.ção de quaesquct• uo· 
:.rcnllo:: ceutt•aes, bem <t'isim ;\:) su b:s lanch~s 
chlmlcns proprlas p;.u·a o custelu !las fa
bt·ica..~ (lo assucat•, do nlcool, simples ou ca.r
bul'ctado. 

!:i 33. Aos macllinismos. sobresa\entcs e 
ma.t.cria.l de instn.llação das cmprezas de lll i· 
ncração, aos trilhos a accessorios para mon
tagem das linhas dn t l•ansporte o bem a.ssim 
ás subst.'Lnci"s chimicas, mota.es, mot;Liloidos 
o explosivus necessu.rios ao custeio da. min:L. 

§ 3,1. Ao material m ctallico impot'tado 
~lo governo dos Estados e pelas muBicipa
lulados, para o osbthelccimento d,,,s cana.li
zaç_õcs de. a.gua. ou rodes tle esgoto, bem 
a8s;m ás caoaliz~~ções de fert•o impor tadas 
pelas cmp1·ezas de força. hydro-electrica , 
quaudo excederem do 100111 de comprimento. 

§ 35 , Aos livros, r eactivos, modelos, ma.
chi~as, a.pparelhos c,em gera.l ,ao matorial de 
nmn,no, com oxcepção dos moveis, carteiras 
e livros em liogua. -rcrnacula, de auto1·os 
domiciliados no p11fz, quando ossei objectos 
foro~ impot•ta.uos pelos museu,; tl c~colas 
ma.nt1dos pelos E;,;tados, munícipa.lida.dcs ou 
por a~soci~ões quo disponham de ntlificio 
f roprto dest1na.do .., o.-;se fim. 

~ ::;6. Ao gado de (JUn.lquct• Oi!pocie t(ue 
for intr oduzido pol:Ls f1•ontcira~ iu teriorcs elo 
pa.iz, desti nado á crc:u;iio, tra.balho on con
sumo 110 E!-:ta.tlo limitt·o})lu~ qnc o tivm· im
pot•L:trlo. Sl'ndu considoratlo r tlll Lr:ll'<llldo n 
quo dahi I'1H' po:>t.~J·iol'mcntn PXJlOI't: ~ilo p:tfiL 
(1ualqucr ouf.ro pontu d:l Rcpublic[t. 

§ :~1 : Ao ouro, pl;~tina c pt•ata Hm barra, 
pô on minn., em follwt:t. "IH moetla nu.
ciom~l oa tJ~ trang<:irn. c om olJI';~s inut.i
li~adas . 

At't. 3 . o Aos objcctos tio qu · tmtam os 
§§ 12 <L 15, potlcr-se-h<L concetlm· isun•::'to tlo 
direitos. aiodtt quando não n·~ompanlmrom o,; 
pas~agoiros c pessoa:-; rht tripu ta~·ii.o,tu~ n: LYios, 
rm mesma. emba.rc:tção. 

AI' L 4 . 0 P:wa o 4IO~padw li HC t!e t jt te 
tm~a.m o;; !:i~ 21, :.!J, 27. ~8. :.!UI ~' partt~). :~n. 
:12. 3~i, :~ .1 o ::>5 do :M'L. 2", ó nonessa t•il, ot:jlem 
pt·t!Via do l\1 inistt•rJ da Fa.zcnrl:t, 
~ I. " O dospachn.nLc, qtmntlo r :.'IJtiCl'ul' ao 

chefo d;~ repartição adm~uuit·a. o dcwa.clm 
li\ rc, dovor :L mencionar, com r.xa.eüol:io, a. 
ordem do Ministro da. Fa.zcnthL, (t lLO o auto
l'iza c bem assim os numcros o marva::1 dos 
volumes, :wu conteúdo, quantidade, poso ou 
mcrlida. o \'alo r, tmlo do a.ccot•tlo com a~· ospeci· 
fica.ções ua. t a.rifa.. 

::; ~." As mt•t·catloria.:> ;;cr;l,, eouforid;~:; 
coino nos 11csptwhos ordinariu:> c ncllos feito 
o caleulo pula. Lal'JI'a ;.{oral e com a í~cnção 
do direitos, pa1•a. o tlm de or·gnui:&<u·-:so a CS• 
ttüi_slíc<\ do va.lor das isenções . 

At•t. 5.• As mercadorias qua tlSfJHCI' Í $oll ~a!l 
Jc di r o i Lo tiO consumo ficam s ujei tas á taxa. 
de lO ofo úo son valot' para. oxpt ~ o l ien ~n adua
oeiro, ::-:alvo: ro, as mor•aador i:t.s c!(J que t1·a· 
t.am os §§ 3 1, ;~2 , 33 e 34 do :tt•t . 2·•, l l uo p:.t.
gtu·ão sórnouto 5 "/u; 2·•. a.s tle que tt·;~ta.m os 
s§ I a B, 11 a 16, J8 a ~o. :.:~: . ~8. 2'J, :~o c 37 
do art. 2·• , tJUO terã.o tl\mbl}!ll hl!lnção tia ta.xa. 
do cx:pl!dicnta. 

CAPITULO lll 

t: E~I·:ltO!! PROill lll liOS 

Art. G,o E' prohibido o dc~paeho das se
guintes morcadorhls o ohjcctos: 

§ l." Qualquot· objecto ele eEculptura., ~in
tura ou litbogru.phi!l , obsceno ou of!Emsl\'0 
da. mora! o bons costumes. 

§ 2. o Qua.lqU<~l' arte farto cujo uso ou 
pplicaçio esteja. nos mesmos casos. 
§ 3. o .Os impressos ou obras contt•Meitns, 

a q no se referem o al'l .. 35 da. lei n. 369. 
lkl 18 de setom bro de !84?i, o o decreto 
n. 2>191 1 de 30 de ~etP.ruh L' '' tiO U~T>!J. 

§ 4, ~ Os punllà.cs c ca.ni vdos-punllae.~. as 
espingardas ou pbtolas de vento, a a.g hen
ga.las, gunrda-chuvas, ou qua.esquer ouLl'oS 
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olJjcctos que contenham es1mdas, cs&oque:~, 
pu<~haos ou o;;pín,:Ianh~. 

§ 5. 0 t\. polVOl'<~ do IJIIalquel' •Iu<tlidaclu, 
quando o dosv:Lcha.ntn nãiJ :LIJJ'I !iiCWtõlr r.om 
<1. nota. a licfln0;~ 1h c~IJnlP(Itmün autoritla~e 
policial. 

§ 6.• .-\~ mur•c ;~!Lor ·ias o gonnr•os al imen
tícios ou mo·:licinae.<> um o;;tado do putro
facçãu, ou Lk a ViLl'ia, qn~ po~s:~m se1· no
civos á s;twle puiJiica,, pr•.:cerl•mrfo c~a. uo de 
possoas idun~s. iliL fôl'ffi< ~ pi'esct•ip a pola. 
socçílo :-Ja do CaJJitolo 3" do titulo Vlll da (Jon
solidação. 

§ 7, o Os vinho,;, a btwha. elo porco, bom 
como todo e I{Hnlquet· goHm·o a limentício 
condcmn;~do pulo L;~;_,ol' iLtot•io Nacion;Ll •lc 
Analyses . 

São COUSiUUI'a i!I)H COiilU IIUCi\'U~ íi :)iUIIÍI) )'li 
blica c contlumnaúw-: os violws u bom as!jirn 
todos o:; ganm·os <~linwn~iciu~ ttuo c:onLivet•cm 
;wiuo bot•ico ou :;alrcylico, a.luoul úu mà ttu 1-
lida.ilc, acidu::; mine•·aos li Vl'CS, sulf'm·ico, 
sulí'uroso, m:otico, ch lorltyrll'ico, sulfitos, 
a.lumen, lluora.r.os o lluvsilic;ltus alcalinos, 
s;~ccharinu., ~;ao~ da SLl'uuciu, chumbo. ZlUCo, 
estanho, a.rsertico, :Jotimordo; sulfato de 
po~as~io uu. razão de ma-i:; de tlu<ts grammae 
por litro de viohu, salvo par·a os vinhos cujo 
gr<i.o alcoolico ror :sup~:~r·iur <L 20, pa.ra os 
quae:) u. toleraocia !'Cl'á- devati<L <L qua.tl'o 
grammas de sull'u.to dll potassw, pq1' litr•o ; 
na cerveja.: o,; succo·hU!)JS du lu pulo, como 
a.bsyntho, q uas~i<L arn:ll'a., ·~olchi<:o, picro
~OJuna, coloq uin tida.s, noz-vomica, acido pi
crico, aluas, bem assim o:sscnciits Pl'•;paradas 
com cthct'os d<1. ~ét•ío graxa., corantes dcJ'i· 
vatlos do ca.t'Vlttl ~n podl'a o do baso de 
chtunbu, mc l'c nrio, cobl'o, :u·senico, anti
monw, b~n·yo 011 quae;tfUet• ouLra.s subst .n
etas que a scien!!ia tanha rceonhectdo ou 
venha o. reconhecer nueiva.s á sau,lo. 

E' em tudu caso prohihid;~ a untr·;tda de 
vinhos reconhecidos co11ro <.u·tificiac:;, ainda 
quando nâ•J contenlmm suu~tancias nociva~ á. 
s:1udo publica., soudo-llws tLpplicad<L a dispo
siç:w t•espec~ivt~ do a.rt. 7o , 

~ 8, 0 Os g~not•os uu morctvlorí<Ls cujo con
sumo J'or prolllbldo no paiz de or•igom ou 
cujo tabrico nesse paiz :;ó ~eja pormittido 
para a oxporta('iio ou tt'ag;lm e.~sa tlecla.ração 
uos l'Otulos, etc. 

§ 9." O armamento tL! fJOLmcho; dtJ guol'1'a, 
q_ua.ndo o Govct'no l•'edm•a.! on tender nccea
sa.riu á scguran~!a c manutoo~ão •la urdem 
publil;a. . 

§ 10. Os rotulas o IIHU'cas de fabt·icas ou 
ele _produ c to,; estt•<tngoir•us. . 

§ l l . O~ prorlucLos u artufactog estt·au
·goiros, trazcn.lo rotulos, marcas tio fabricas 
ou dizeres precisos de producto~ nal)ionacs . 

§ 12. As arvores. ~cmentes e animao~. 
qnancio n.ffoc tu.dos de moJe,tias pa1•asitarias o 
~plzootic"s. 

Ar t. i. o Dcne:.'ll.do o dcspa·~ho, om virturle 
.Jo a.t•tigo antcccdr.J!Le, ó.i objectos tios §§ Jo, 
2G, 4o,6o 7° o 10° serão a.pprehcndldos,slmme
día.t;Lmonte dest1•uidos ou Inutilizados ; os 
do§ :i~ serão coollscados. mt fórma do a.t•t. 20 
do do ·reto n. 2.491 1!e 3<1 do sotcmbro do 
JH59 ; os dos§§ 5° o 9°, confurme sua. natu· 
r·eza., serão de}:lo:~itados nos arsena.es de 
guerra. ou arma.zoos de artigos bellicos, ou 
em qualqtter outr., logar que o Governo 
desiguar, ou rocolhiJos a um armazem cspo
cittl. a.tn q uc. cortl llconça da. auto r idade coru
petcntu, sojam ro~ularmunte .teapacliados, 
la vmnJo·~-o de tuno o com pctenttl termo, 
que sorti a~slgnado pe~o chefe d;t t•opa.l'tiçào ; 
t.ls do:s §§ 7•, 8u o J2u scl'â.O reexportados 
pelos seus donus ou CllllSignatarios, dentt•o 
do p1·a:r.o quo lhes tor ruarcMo pJlo chofo tia. 
l'ePà.t'~içti.d a.dtmnelt·a. o, ca..;o nll.o o tacam, 
ser:\,, inutilizados, !loodo impo!lta aos im
port;,dores ou cooslgnatarios a multa de 
1:000$ ; os do § 11° serão apprébendUos c 
coofi~cadus, sendo vendidos p!\r 1 cunsumo, 
depois de inutilizados os rotuJos, marcas c 
dizet·os. 

§ 1.0 Sí ôs objoctos de que tratam os§§ 1° 
e 2° dó a.rtigo antec~Jenw pu,Le ·em sor des
truidos ou inutilizúJ.os sem p1·cjuizo ou e ,- . 
t1·ago de outros não probibidos, a quo pur
ven tura. se acllarom a.nnex•JS, permlttir-sc-ha 
o Llospacllo úostu~ : no C<iSO cont,·<lrio. serão 
destt•ttidos ta.ntos uns como outros dos retc
ridvs objectos. 

§ 2.0 Si nos objectos comprehondldos oo 
~ 4° (lo sobt•edíto ;utígo se éncontra.rem 
alguu~ fabt•icados em mate1•ias proL~iosas e 
de valor, e mtiSrno f'õr·~ deste caso si as armas 
prvhibida~ puderem ser destruídas· e inutili· 
Z~J.das sém }ll'eju.zó ou o~tr:tgo d.a!! b~ngJt.las, 
guard>t·chuva!'!, chicutes, etc. que as conti
vel'em, próceder-sé-ha como nos casos do 
pat-dgl'a.pho antecedente . 

CAPITULO IV 

AI'PLICAÇÃO DA TARIFA 

Art. 8." Non.hUJ11a. pesao:\, qualquer que 
seja o seu estado, condil;!ão uu cargo, co.rpo· 
1'3.\•iio ou eompt~nhia,póde 001' rsenta de satiS· 
fa.zcr ?S direitos ~à consumo ou ~uaesquer 
outt•as taX:l.!! a c.\rgo das repar. iÇol'ls adna· 
no iras, salvo as eJtcepções o res~ric-;ões ex· 
px·cssnmento formulart&s em lei. 

Ar,. 9. 0 Na percepção dus direitos, oc· 
nhuma diif~ronça se fa.rá. entre merca.tloriu.s 
e oiJjtJctos novos ll tl!t~dos, em peça e retalho, 
por ·~ca.i>M' ou ilicomple,os, in~~~·os, a.c."l· 
bados c promptos, com ou som enJeites, sal· 
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vo a. d isposic,:ão do art. IH,§§ 4° e 5o, nem 
t.ambem pbla ua LUl'eza.dos euvoltorios, ou em 
vi1·tudo do qm~lqll . !l' onl,l'<L eircum~t•~nd<~. 
•1ue não PStoja cxpt•ns:'l:unento d•·claJ':tda na 
Tal'if<J., on pl'cvist.:~ nas !)t'e~erttes dispusi· 
ções. 

E nenhum outr·o a.l'tig•l 011 ohjuetu ,;o t·cpn
ta.rá .litfel'Cilte do cl;~ssitic:u lo 011 compt·t~
hendüt. ... D~L T<Ll'iliL pulo :li r li pl il~ f<Lcto de c•m
tot' ,~tgum oot'cite un mo.üllca<;ãu nãv e:;pe
ci!ic;~ io na mcilm<~ Tat•i flt, tpro lho não :~ltura 
;Lm;~eocia, qll:,liol 1uc ou empt'<!g\l, aincia quo 
~c lhe ton ho. .tat1o •lilfercn õe donJ tuina.ç.ão . 

,\t·t. lU . 0::~ t.ccidod o obras borda1bs, ou 
que tivet·em enfeites e gu<~rniçõos de out•o 
ou [H'ata, ou de P•~dr·as lll'- 'Ciosa.s. t.JU'} uão 
estiverem especialmente t,al'ilhllas ou s11b· 
ot•tlina.das a. di~po~içõcs o;;peci:tos •ltt Tat•tn~. 
p;tgMii.L> dir•llitos ad Vttlcwc,n na. r:\.z:lo im
Jl'-'~tíl. a. itlrmticos tcciclo:! 1\ oht·a~ sem boi'· 
tl"tfu;.; ou cn lei tus. 

Ar·L. 11. As nwrca.tlut·ias fal>J·icadus ou 
C(lmposia.; do ma terias diJfm·cuteS, SObl'lll!\10 
nii.o huuvm· n:~ T:u·ifa. taxa espccw.l ou fixa , 
OI! uisposit,:ão pn.l'ticnial', licam Sujeitas ÜS 
ml!sma.~ taxas e:oJL;Lbclncidas pam mercatlot•ias 
j,[tmtteas, flLlwicaJas unicamente ua materHl. 
quo uaquellas prodoltlínat·, ou tia. mai,; tri
buti\da.1 no casu de igwLlllatlc do mntcrias, 
ou uu iluvidu. subrc rpml sojt\ a mt~.~l.l l'Íi~ pm-

. tfominaotc. 
Exccptuam-so os Locidos mixtos, a. rospeito 

dol:l qm\oS ohsorv:.Lr-se-hiw as rogt•us e;;ta.bc· 
Iecídas no a.r~igo seguinte. 

fogos compostos unicamentu du sotla, com o 
ubat.imen~u do 20% . 

Não so conceder(h }lorém, ;llM Limento aos 
t.ocldo:i do setla, qn .n\lo lliL n•d ~tl ur;L ou na 
tt•am:t se a.pt•eseutarem tios ([e outra. ma· 
tm·ia. meno:l tl'itmtada om propor~ào insígni· 
ficanto que nã.o alte ·e a D <4~ut·ez.a, lmpor
ta.ncia ou V<J.Ior uo:; ;ecldu:s. 

3." Os tecidos mixtos, cuj:~ Lr·ama o urdi· 
dnt·a l'orem Cl)lllposta:; dn untt•as matct•illS. e 
<fUC con&iVOl'l.!lll na trama. ou ll<L uJ·dnlura., 
uu em ambas, a}Jenas a.lguu~ fl l)S uu mcscll\ 
de se, la, pagal'âo os dü·ei&os segundo <~ ma.te. 
ria mai:l trJuUtada, com o augn1onto de au ~;-

1." i.Js tcdrlos de q ualq uel' tni\ tcria., quo 
ti verem lüistut·a. do ouro 011 pr<tt:l, c não os· 
ti ~·u t'Hlll c.JI)jll'Ci<41mun te t<LI'if;ll1u:t, pagat·;·iu os 

<liroito!'! cst<Ll>elcciuos para. us toddvs sanp1es 
currcsponttoute::;, cvm o a.u;m1en Lo tlo :!0 ·;., . 

~ l ." Nã.o se concCilcr;í. afJatimonto algum 
quandl} ddle t•(J:Jtl[ la.t• que o lueirlo ua ma· 
tcri t~ mu.1s r-ributaüu. oa. Tarith vouhu. a paga.~· 
nwno; tio quo iúen •iCll tecido de IDê\teria infe
tior. 

!:i 2. '' 0:> :wt••fucto~ fabt•icttdos com U!ci<los 
di \'CI'Su !:> pu "Ul'ii.o sa..,.un lu o tccidu JUais 
~.-ihutadu. :.cntlo apphca vol a. c.~ te sómonte os 
''b L ti monto!! consignados acim<\ . 

CAPITULO VI 

:IIEltCADOlllAS OMISSAS NA 'l'A ll WA - ASSE· 
MEL!lAÇ'ÀO 

CAPITULO V Art . 13. A~ m.crcadol'hts não aspecificallas, 
ou não comprcllmHh.tas nos íl.l'tigo:; d;~ Ta.ril'a, 

TI.:CIDos m:~:ros nem mn 111~uma tle su!lS classitlcu.ções geno· 
r ica:;;, serão nssomelhndas ;ls dn mcsrn:t Ta· 

J.rt. 1.~ . Os tecido~ i!Otnpusto,; l!e úivea•sns r1f.1, si com ellas tiverem analogt.t uu a.ffiní
ma.terías vish:eJmehte dbt i r~das, quo nã.u dade, verit1ca.ila.s <JUOl' pulo usu <\ quu se 
tiverem ta.xas ospeciaes o;L Tartfa, pagut'ào tlc!ltJOam ou va1ur appl'vximado quo ti· 
us dir•eitús seguodl) a. matct•ia unt.is lrl iJUllu.la. yere 1a, quor pela. D<'tlll'OZa o qua.l tdatle da. 
em qualquer quanlitl.ade quo clla seja , sa.lvu ma.te r-io. do 11ue l'ot•em compostas, qum• pelo 
qu11uúu ou tod•JS os flvs da urdidura ou ~orlos seu fabt•icu, tecido, la..vor, uu fôrma., cornbi· 
''ti fio~ da. tl'Ulll<L forem da. JU1Üoria m onos nados com seu uso ou omprcg0 ; o p~ga.rão os 
Lrilmtada., caso uni co um qtio se coocellet·ú. o mosmos direi ~os a. quo cstive t·em sujeitas !UI 
aL<LLimuuto do ~() ~• - mercadorias u. que fvrCim assoruclhtLda.s. 

l.,lnanto aos tecidos· misturados com setla., § I." No proce:;so pa. :a. c~SB tlm o.stabc· 
devem-se observar a.s :;eguiutos regras: lecidu, o inspecto1•, ouvindo a. coronlissão de 

I ... Os tecidos m1xtos, nos qua.os, ou todos 1.aritas o os peritos, quo p~l'<L o ex.4me d~ 
,,, tios d<t ur dtJul'il , ou todus os tioti úa trama. met'Ct~duria designu.l', tlcciJirfl. :;i ~~ assemo
furem do :;cda, c o:; fios resta.nttla do uu~ro. lhaçã.o \.levo ou não t er logat•; u. nu caso afir
ma teria.. pagul'ão os direitos e.- tab~lec!dos rnuti V'o, om que artigo tia Tu.rila !;O acha ou 
pat•a. os tecidos analogos compostos urlica· deve fica.r compL·ehendidu. t\ mesma. mer-
mentfl de seda., com u abatimemo ue:. 50%. ca..~.oria. 

2.• Os t!!Cit.lo~ mixtos, com a urdldum e a § 2. • Si a parto uã.o oon\•ior n~ asseme· 
t1·a.ma. tocla. de sedu, mas quo na trama ou ; lhaçã.o, poderá. iu&erpor. pat'<L [~ competente 
o a. m·uidut'a., ou om l\IDbaoi, truuxet·om fios' a.utorida.ue supuriol', rec•u·so, n:~ Ctlrm•t e nos 
\'isi~ei~ de quahruer ouU'a matcri<L, , (JJ.ga1·ào 

1
. pz·~zos ·- marcados }JOio titulo Xl ela Con .. 

u:: thre1tos esta.belcl!itlQS para o~ t ee11Io.s a.oa- sohdaçno. 
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§ 3. 0 Si a parl.n so conf'ormar cum a do· 
cisão, ficar;~ esla defini ti v a para o ca.so es
pecial do que fW traia. 

~ 4." Quando a Jlill'tu não so <1onformat• 
com n. assemel!m1;fi.•), antes em dopais dtt r'•J· 
curso, sor-lhc-hn P' ~l·mittitlo rnoxpul'L:tr a 
merc;~dOl·ia pü.t'<L mra d<L Itcpublicu. 11u 
prazo d~1 sessenta dias ; e, não u fazendo, 
sorã a mcrcadori<L po.~~<:. em eonsumo, pa
gando os rtircitos coníoJ•me IL c.lcaisão. 

§ 5. o Si a. m(}t"ca.tloria. não puder ser n.s· 
snmnlh ~rln., úepuis ÚB olhO!' Vario o PI'O 
r~csso esiabelllciuo nos !2§ J" o 2" do pt'cllimf.P. 
:lr''.i~o, liear•á st~jt~ii.;L ;l di t·oitos a" vr~lut·,;t,t. na. 
l'i~zii•J de\ IJ(J ''/u. 

;:; fi." A deci~;\í.o do Min i:;Lt·n (b l·'azond<L 
sui)I'C rflerm~o, 110 c:t~o mn 'JIW tr. ptu•L•\ mlo so 
r~rmJ'ormo com a a:>:;emnl!Jar;íio (::i :.!0 ), .~er;~ 
jlltbJi•.:iL<h I'. I'O!l111HIOÍl;;r(lit, C0\11 itn10Sf,l'a'3 e 
pu r·uumoJ·os, ;r, l,odas as l'L'lJ<U'tiçiJ().'> adua· 
JICÍI'ü8 <hl J{clllliJlica, p;i,I'lL SCl' eX(~CllLatfa 
em todos os casus dtt uwsma. cspecic. 

CAPiTULO VIl 

DESPACHO AD VALOREM OU I'UR FACTUltA 

.1\l·t. 1·1. O prcr;o rçgui<Ldot• p<~.I'<t o des
pacho (lll valorcm :;crti. o do mercado CX)JOl'· 
tarl H'. <Lngmeu htlu ele todas <til tlcspczas pos
terivr·es ti curnpl'tL, taes como dit·ci :.o> tlo sa 
hicla, f, dvH, :,:eguPo, cummis~iiu, etc., até 
o porto do desemb;u·que; c, na fa.lt:.t destas 
íntot·maçües, ou qm1ndo o p1•cço assim deter
minado for julgado lcsi vo ti l<'azcnda Nacio
nal, o pt•eço uo merca.!lo impoNa•loL' em 
grosso ou por a tac;;do, abatidos os compc
t.en\es direitos c mais lO "I• do me~mo preço. 

os 1iroüos, porém, d;ts obras, 1~Lzoodas ou 
tecidos Iavra.dus. bonlarlos, ou com enfeit-es 
sujeitos a despacho ad valo;·em, nunca pode
rão ser menores do qHo os flx.ados na Tarifa 
para os mesmos artcfactos sem la\'or, hor
dado ou enfeito, nem menores do que os dlls 
matarias pr•imas de qne forem fabricados ou 
que nelles predominarem. 

At•t, ltí. Para o despacho r~d valoJ·cm,como 
pt\l'l\ todos os outros despachos, ser(L obrign.
toria. a aprmmotação das fa.cturas coosulares 
respedivas, devidamento aul,henticadas pelo 
comml bruzileiro do lugar de u1·jgem1 v igo· 
rando o valor declarado, quu scr(L calcnhtdo 
a.o ca.mbio de 12 tlinhuiros ostcrllnos pot• 
1$000. 

No ca.<>o do fal~a declar•ação 011 tle apresen
tação de f.H~turn. fJUO v isivelmcntc não cor
responda ao Ya.lor da. mercadoria., scrt\ im· 
posta n.o seu dono uma multa equivalente 
u.o triplo do valor vorifieado, esgotado~ pola 
pa.rte, ai i1~sim o onten(ler, os recursos per
mit.tidos pelo o.l·t. 511 da Consolidação das 
Leis das Alfaodegafl . 

Art. 16. O conforonte ver ificará, }JC!o 
meio~ :t snrr alcance, a. exa.cti•lã.o dos pr•e(:os 
clecl<H·auo.,; .ua no ~a ; deveii(] u ]Jill'll. esse fim 
recorrer ás factnras ~~~ qnc trat a. o art.i"O 
antC:H~odontQ; o, na. lidta doHas, a out1~s 
documento:-; authcnti co8 rel;11. ivos <ís merc ,. 
dodas ~nhmett.hl<Ls a do~pacho ; dcvonrlo, nu 
exame de t:ws documentos, priJcellm· cum a 
ncee~sa.ri<t re~>erva., o, quant.lo por• este mnio 
ni'io possn. V(;'l'iilc<tr o vordaddr•1l valor d;ts 
mesmas mm·cadol'ia.•\, ad uptará o d•1 mcrcau1) 
illlJ)I)I-tador, eiJillO se rloclar·a no tu•t. J 4. 

:\i't. 17. Si o con t'crcn tn n ãu ~c con f, n·ma r 
côm n J'l'e•:o docfai·ado }Jcia padc, uu e.;t:t 
nãu ~e~ t:onlonnm· n:>m o indicatlo peJo confe· 
rnntn, ;;uguit•-!l0.-lta o etuc so ndm dctel'Ini
nado no ar·t. :,11 da, Con:,:ul iíla,· iio . 

.l'i 1." :Si (J \':tlol' m;f,inmdo · pe lo" <~l'b i!.r~.·~ 
nao UXCI\dCt' do1 fí "/v iLO r(( :thtl'Lttlo pela pat'tn, 
os rlirciLol:< ~IH'iio (~uht'iLdus sul1ru o ral ·1!' 
moncionaclo na not.,t. :-;i. lJorém, ~~xemlet•, :1. 
cobmnt::t se fitrâ aab1'C u va1o1· u.r•lritt·ado. 

§ 2. o Si o vai o r arbi tradu exceder a 50 "; .. 
do v;tlor declarado, a pal'LC pagarà ma.is 
50 °/o !lOS dircttos, a t itulo de multa à. fasor 
da fazenda Nacional. 

§ ;L o Das !1 cci:;õc::; por ;~l'bi tros h a. vo1 á re
curso voluntá.l•io inter,10sto IJCla parte, a 
qu<LI, om todo o ca,so, podei'<~ t•ccx: por;ar a 
mcrcadoritL piird. fól'a d<L R ~public<L, no prazo 
rJUO o inspector m trcar, paga:> pt•éviamonte 
tl.$ muit1~s em c1uo tivct• incort·iuu. 

Art. 18. O despacho ad ver lo rem compt·e
l!cndc: 

!:i I . " As mcrcador·ia.s quo pela Tarif<L 
estão sujeitas :L direitos aá valorcm ; _ 

§ 2." As mercadorias omi~sn.s que n:•o 
pudcl'cm Set' u.ssemelhadas a outms da 
Tarifa. 

!oi 3 ." As amostras das mercadorias cu iu 
valor não oxcede1' de 100$, embora tenhaiu 
taxa. tix;~ na Tarifa. 

§ 4. 0 O appat•ellw, m açamc o objectos 
nsados oo senicu dos naYios mcrc<1mes ou 
do g'UOl'l'a.. 

§ 5, ~ Os objectos miudos encontrados nas 
brt.gugens do1> passageiros, os moveis e outros 
utom;ilios, usados e os ar•&igos do pouco 
valor, cmlJOra tenl1am ~axa fixa na Tarifa, 
quando por tJua multipliciuatle diffl cultar~·m 
o processo ordinario do despacho ; prece· 
dent.lo, em todo caso, requerimento da p:u·tc 
o permissão do inspeetor. 

CAPITULO VIII 

A BA T il\IE:\.TOS 

Art. 19, Na. percepção do~ direitos ne
nhum ahatimcn~o ou clorluo:ção Srl Jlodcr;í 
conceder que não seja.: 

1. Por ta r a. ; 
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·2. ·Por avaria ; 
3. Por quebra ; 
4. Por damno casual ou de fOl'\a ~aio1• e 

::em culpa. de algumn, so!Trido por merca
tlori(\ depositada nos lLl'mnzons do Estado, 
emquaoto sujeita a fiscalização, c reconhe
~ids na fórma prescripta pelos a.rt.s. 2n e 
248 da ConsolidaÇ'ão citad;L. 

5. Por virtude <lo lei ou tl.isposlçiio especial 
,!a, Tarifa. 

Pa.ragrapho unico. A's mercadorias c ma.is 
lhjccto:l porLcncentcs <is omba.t·cações nau
!'1•agadas nas costas do Brazil se conl!ederá o
a.ha.timcntó de metade dos direitos de im. 
po;.-tação, quando a.rr•omatada.s para consumo, 

CA PITULO IX 

PESO LIQ{l!DO-I'ESO DRuTO-TAnA 

At•l. 20. "\s mcrcadoi'ia.s c1uc não f01·crn 
na fôrma da. ta.l'ifa em Yi.'-'01', oxp1·ossamonte 
' njeitas a. tlireitos pelo ,;eu pesu real ou li
<luido, verificado fóra das taras, ou pelo seu 
poso bt•uto, tnrao abatimento ma.rca.clo pela 
mesma. tarità._ 

§ r. o l<~ica., tada.vin.,livl'C ao dano ou cóosi
gnn.tario d<t mercadorb\ requerer a v.m•iflM· 
ção por sua conta ~ risco dv peso ll~uido ou 
real fón~ dns taras e pagar o.;s direttos pelo 
qne fôr vol'ifica.!lo com assistonci~ do confe
rente ou cmpz•cgado de escolha o confiança 
do ro;;pcctivo chefe da. l'cpartição adua
neira.. 

§ 2.0 Para. que tooba. logaL' a ve~·iflcação 
de que \ra.t:i o paragl':l.pho antertor, é mister: 

1°, que a. cota para o despacho contenha. 
a declaraç.'\o uo peso liquido; 

2°, quo esta declaração esteja de <tCcordo 
com a l'••spectiva factura; 

3°, quo a diffet·cnça. entre a ta.ra cxpress:~. 
na !actura o a marcada. peJa tarifa. soj<\ de 
dous ou mais por cento. 

Art. 21. s,.n•:l. pcrmittido iL parto, para. 
que o }leso liquiJo ou I'eal so possa verincar 
com oncthtão, sopa.rat· das mo1·cadorins os 
onvoltol'i!!s, tanto externos como into1•nos, 
<:om oxccpção, porém, dos papois quo cobri
l'Cm a.~ mercadorias, das fitas ou attlhos quo 
a.sprooderem,dos enfeites que as adoi.•narom, 
tle Iettreiz·os ou rotulos que contiverem e 
úos liqufdos e ma.terlacs necessários para a 
·lUa con~ervac.'io ou outros objectos que tize
l'ClU pat•te lnoogrante da mercàdorla.. 

Art. 22. A disposição do :Lr't.'20, § }o, fica 
c:ttensiva é\(1 caso em que se reconhecer que 
:JS intorosses !la Fazenda. pUI!lica: so!Trom pro· 
juizo, devendo o confcJ•cntc pa.rticipt\r ao sou 
chefo para que ordene a verificação. · 

Art. 23. O numero dou volumes pt\ra se vo
!'ificar o peso Jiqnido não será: menor de um 
('m dez, tres em e.incoenta., cinco em cein e 

Vol. Il 

assim po~ dea.nto; podendo, pordro, os oh~fes 
d•1s repartições, nos despachos do mais do 
100 volumes e de liquidas c outros gonoros, 
cuja ~critlcacão t_!'aga da.rnn~ a mercadoria, 
l'C(lUZJr a p1•opol'çao ostl~bclcCJda, segundo as 
circumstnoclas c a qua.lillade das mosmas. 

Art. 24. Fica. igualmente livro ao dono 
ou consigna ta rio da mercadoria. s•tt.l8fazor os 
direitos pelo seu pe:-;o lJru to, quando lho fot 
convcnien1c. 

Art. 25. Os envoltorio~. c.nvolLns ou ta.rns 
<!UO consbtircm em va:>üs do crystal ou 
vidro n. 2 ou de louca clas!_:iftcada. :>oi> ns. 4, 
5 o 6 ou caixas de cobre, chumbo e ontro 
motal semelhante, ele mndei1•a fln11 ou outra 
roatcrin. de valor com o~ ~!rcia.l, do uso difl'o
l'Cnto do quo ::tquolh; em que so acho ompl'C
gatlo ou stt~t c ·ti ve! disso, qno fol' a.ppllcado a 
c sso m•~r.r:-r ',:ag:ll'ão direitos om ~cp:tt'lulo, 
conforme stm qnalidn.rlo o o al'ti~o da t1rila 
em que <·:<•i '<<'rem comprchcntli•los . 

§ 1.n 0~ ·~0\""0itOl'!us, t'nY, l lt.'t~ OU taras, 
ct1ja. importa.nci:t ott sommn. d~ direitos nlio 
cxccdnt• de '?~000 crn um ll\l'$1\10 d•:spa.cho, 
sorão li vrcs. . 

§ 2.0 Qu tnúo à mcrco.tloria tiver m<\iS do 
um anvwltl)rJo. a ->ua. tara. será i\ sornma rios 
abatimento~ concmlidos a catla um dcllcs, 
obsorvttt.las, todavia, as dispusiçõr ~s do art. 21. 

§ 3.0 Quando, na conforcncia de uma mor
cadot·i~, se vm•ifict~l' quo os onvu!torios re
spcc~ivos devem pagar dil•citos, o chcf11 da. 
t•opa.rtiçii.o adua.nrirn. · paderá impor a. multa. 
de expediente de 5 % , mas o ac:weacimu de 
direitos não podor:1 ser colllJHILallo para dar 
ugar a outt'.tS multas. 

G.\PlTüLO X 

AY.\1\!AS 

Art, 25. Rcputar-~e-ba. aNa.ria. toda o qual
quer !teteríora<:·iio S01f['id <~ pela marcadoria : 

§ 1.0 Pol' ca.usa. do successo~ tle mar ou do 
viagem, occo1•ridos !les.to o ~cu ombarquo a.té 
a sua dosca1•ga m. Alra.ndL•ga on trapicho a.l~ 
fandogado. 

§ 2. 0 Por caustL do vicio proprio ou iiitl•iu
scco dn. mesma. merc<\dorii.l.o, 

Al't. 27. Concetler -~c-lm abat imento de di
l'Citos em virturle de aYa.r ia. : 

§ 1 .o SI os volumes apt·csentarcm, na. 
occasião do desemba.I·qtw, indicios e~tetoos 
do estarem detel'iorahs as mcrcadortas quo 
contiverem, e a pa.rto interessada o reclama!' 
no prazo de !5 dias, con tatlos do mesmo das· 
embarque. 

§ 2,o Si , não apresentando os vol~mes 
aquollcs iudioios se verificar a. avar1a na 
conferortoia inter~a ou na. do sahida.. 

§ 3, o Os casos de a \•a.ria serão verificados 
por umo. commi~:sKo de pm•itos, nomeada. polo 

4Q 
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iospec~r ou adruiuistt·atlor, o por outros 
meios o.u diligencias que forem nece5sarios. 

Art.' 28_._ Os peritos informarão ~·obre o os· 
tado q~(~;Dercadorias e J'Calidade das avai•ía.e, 
aepamudo, . ::;i e:stas forem pa1·ciaos, a. parte 
das mesmas mercadorias quo n;io estiver 
deteriorada., e deva ftcar sujoita. ás reg1'8S do 
despacho (1a.s mercadot•ias não avariadas; 
declarando qua.l o abatimento que, em rnz;io 
da. avaria, julg;u•r,m dcver·I!C fazer na taxa 
corro$T!Onclentr. IÍ. morcadoria. amriada. 

Art: 29. As met·cadoi'ias. quc não pprJem 
clfl va.lot· pelo contacto da. agua, não serão 
cansidcratla!l como a YaJ•iacl:ts por surcP~sos de 
mar ou viagem ; nrm tão prmc'J ~o :iio consi
doradas como avEu·iuda:l pur Yicio intrin· 
seco as que por ~ua. infcri•H' qualidade não 
aclmrom preço no mci•e :-~du. 

ArL. 30. A' \'btn. da. ÍDioJ·ma(;iio dos pcl'i
tos e de quaesquer outra~ diligencias, a. que 
se tiver procodido, o chefe da repartição, 
decidirá, reconhecendo ou não a a \·aril1. 

§ 1. o Quando, porl'lll, do rec,Jnhecimento 
ela a.va.1•1a r,~ultar um:L percla de dit·eitos 
cquivalontn a. l: 000$ no I\i(l c Santos, 600$ 
na Bahia., P(wnambuco, Pará c Rio Grande 
do Sul e 400$ nas outras Alfa.ndegas c 
Mesas de Rondas da Rcpublica, os chefes 
das repartições rocorrorã.o c:•:·of!icio do suas 
decisões para. o Consolho de Fazcoda do Thc· 
souro . 

Estes recursos não tm·ão cffcito suspensivo 
§ 2.? Nos casos uo § )o supra, a merca

doria não poderá sm• ucspachatla sem sor 
descarregada. na Alfaodcg-r~ un outro posto 
fiscal. 

Art. 31. Roconhcehht a a y;.u·ia, suj•t de 
mar ou do vi<~gcm uu iul.l'i n~eca, us donos 
ou consignatarios das mm•cadorias a \'arimbs 
dovorão, dent1•o do lO dias, prorogaveis a 
juizo tio inspectur, o coota.dos do reconheci
mento da aval'ia, dcspachal·as com o a beti
mento arbitrado pelos pel'itos, ou, com 
permissão do rc~poctivo in~poclor ou admi
nistrador, \'cndcl·as em loilão á por•t;L da 
Alfa.ndoga. ou fóm dolla, s_ob p<>na de, fin do 
aquolle prazo, sarem as mcrcadol'ias ha.,·i· 
da.s pol' abandonadas, o como tacs arrema
tadas pm• conta dt~ Alfaudcga ou Mesa. de 

·Rondas, a cujo cof1·u porLcuce1·á o pL"UducLo 
da arrematação. 

Exceptuam-so destas disposições o:; ca~os 
previstos nos al'ts. 231, piLragrapho unico, 
385 c 471 da. Consolidação das Lms d;ts Al
findegas, em quo ~e proccdc•r;í na fó1·ma 
por elles proscripta. 

Art. 32. Quando se proceder a leilão das 
merca,dorias avariadas, obSOI'V1U'•Se·bão as 
disposições do Tit. VI, C<Lp. 6, 0 da. mesma 
Consolidação; os direitos serão cobrados .so
bro o preço dt~ arrematação o calculados se
gundo as razõ05 corrcspondc>nt-c,o:: da Tttrifa. 

Ar t. 33. Ha.vcodo duvida. sobre e3t.'\r on 
não avariada a mercadoria, sobre ser ou 
não a. varia do mar ou 11:~ viagem, on iotrin
~oca , a p.1rte poder:i. requerer ao iospector, 
c osto concodet• fJUC a questão soja. resolvida 
pot• arbitro~. seguiodo-sc para isso o pro-· 
cesso cstalnlccido nos a.rt~. 512 e 517 dil 
cítach Gons·)Jitla.~;;io. 

Art. 34. Não so couccdor;i, ahatimento 
po1' araria. ou perda de valor fJUe sotn·erem 
:t.9 sr-guinte.;; mcrcadoJ•ias:-chá, dr,.gas, me· 
dir.amentos ~implcs 1m comp st11s. Yinho~ 
azei t.e, L11Uidos alcvol icos c IJcbidas fermen
tadas de qnalctUCl' natnre~a. cobre em fo·· 
lhn, chapu, etc. ou em pregu;;,ceholag o alhos, 
velas de so~o, elo et:ra, tlc csparnmcetJ, o 
f.rue~a.i sorcns ou passadas. 

Scr;i, porém. pcrmi ttido 1 p:trie separar· 
a pol'f;à•J que reputar Mal'iada, ou quo 
houve.' pm·dido 1Ie valor, o abandonal·a. re
tos direitos. 

At•t. 3:-:i. 03 genei'OS alimonticios ou os co· 
mestivei,;, os medicamentos simples ou com· 
postos, ~eja.m liquit.l.os ou aolidos, cuja avll.
ria. do mar cu de viagem, ou intrioscca.,. 
for r c>conhecida, não poderão ser despa
chados, nem vendidos em leilão para. con
sumo, sum que preceda exame de pessoas 
idonoas, e se veri.!lquc não ser a dotorioraçãc 
damoosa. tí saut.le llttblica.. No caso contrario, 
serão taes gonoros ou mercadorias ioutili· 
zados, laYrando-se de tudo o r .npotente 
termo. 

Os cascos e outros eovoltorio!l, poróm, 
em que vierem acondiciona.ilos; podorKo 
ser de.5pt.chndos como vasios ou vendidos 
om leilão. · 

CAPITULO XI 

QUt::DRAS 

Ar é. 36. A louça de qualquer t"lspecle, vi
dros c objectos de ferro fundido, estanhado· 
ou do barro, impm·ta.dos a granel ou em 
c:Lixas, barrü:a,s, g igos ou <lualqucr outro <.'n
voltorio semelhante, bem como o mat•more 
em obr~ ou em ta~oas e os artigos 8cmelhan
tc:; paga.rão os direitos re.~pectivos com a.ba· 
timento de 5 •/o pa.m quebras, quer sejam. 
despachados a peso liquido, ou com as tar:~.<: 
da. tarifa., ou por unidade on modida; e, 
quando o dono ou consignatario reclame 
maior abatimento, o inspector, precedondo 
oxamo feito por peritos do sua. escolha, po
der<t conceder mais 5 •/o de abatimento, 11· 
cando sah·o ao ,ncsruo dono ou consigoata.
rio conform:~r·se com essa. concessão, ou sa.
tisrazm• os direitos da cada poça em sepa.· 
rndo, que se achar intacta. sem quebra ou 
:sem falha, e abandonar as restantes, que se-
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rão arrematadas na fórma. do art. 255 da dos dcposit)s da. Aifa~doga., Mo~a.i- .dK'fii(ód:lS 
Consolidação. ou de suas depende~cr!ls, é nccessàP!o provio 

§ J.o Feita. a verificação do poso liquido pBgamcnto dos .tht•ettos, at•mazcnagem . ou 
real das mercadorias acima mencionadas, I(URirptcr outro tmpo;;to, a que estiverem 

. pela. fõrma imlic11d<~ na ultima. parte deste snjcitns_. mcdia.nte o competente tlcspacho. 
a.rtlgo, n:i.o tm·;i. loga.t• o alxttimonto para qu~ s·.r·a pru~cssado conforme o di~poslo nog 
quebras. :Lrllgos scgutntcs. 

§ 2.• Quando do ahatimcnto por quebra Art. 40. A pe!!soa. (lUO pretender· des11acha.r 
resultar uma perda de tli r0i t.os igual ;í.s mon algum gcncro ou mercadoria. sujeita a dirci
eionadas no § I • do art. :10, os chefe:! das rc- tos 41 oltrigada. a aprescnt;u· ao chete da. 
partições pt·occrierão pelo modo indicaclo competente l'epttl'tição: 
uos paragr aphos rio rne~mo artigo. § i .o_o conl~ecimento c factu1'a. cnnsular 

Art. 37. Aos liquidas em geJ·al, salvo dis- quo se1'aO ;u•cluvados com os respectivo~ m~
uosiçõcs c ~spr.ci:tes cxpres~as em I e i, so con- oifustos o mais títulos ((Uil pl'o-rem a orígom 
êcderá, a. t ' t ulo de quebra, os seguintes aba- das merea.doria~ ou gcnPt'o.~. qu~ pretende 
tirnentos: dospachar, c o ~')u direito a tomar conta. 

§ J.• Ue 2oh para. os que não f!ão sujeitos n. dollos. 
evaporação o vierem em caacos e do mtl.is § 2.• Uma. not:\ em clnplicata., que con· 
1/2 °/ <> em cada mcz 11uc se ~cguir aos dou;, tot•â. o3 ~;o;:uiotes requisito,; c solomnidados: 
primch·os mozes do estnda. nos armazons e l o, dat:l da aprcseniaç;\o; 
tlcpositos da ai fandcga, a té o m:\ximo de 2°, twrne do dono ou consignatul'io da..<: 
4 °/o. que subsistirá por todo o tempo em marcaLlorias ou goooros; 
que estivert•m em tleJlOsito. 3o, Ilomu du mn·io ou volticulo que Oi 

§ 2 ... De 3 "/o para os alcoolicos ou sujei· tl'll.nsportou; sua. naciomLUdade, procndcncia 
tos á evaporação. que tambcm vle t·em em e (~ata. d a. entrada. no rospootivo porto ; 
cascos, e do mais 1/t •;a por mez quo seguir, 4o, o doposito, armnzem ou Jogar oro qu~ 
na fórma. do paragrapho anterior. ~c ach<~r a mercadoria, dat1. da. doscarga. no 

§ 3.• De I ufn para o ltorozene, acondicio- p r imeiro deposito, ou no om que estiTlH' na 
nado em latas e caixas . occasião do despacho ; 

§ 4o, De 3 °/a para. os liquidas do qualqu<'r ;)0 , a qu 1lidade, numo•·os, ma.1·cas e contra-
natureza que vierem em vasilha do vidro ou 
de bal'l'O. marcas clus volumes que q ucr !lcspa.char; 

Art. ~18. São exccptuados Ja mgra do a1·· . 6o, a quantidad~, qualiúaLle, peso ou me· 
tigo precedente: d~da da.!:! mercadorms quo cada volume con-

§ f." Os liquidos em geral cuja. qnebt·a for ttver, ou dog generos ~ gmncl, conformo a 
reclamada. na. oeca.sião da descarga. pelos re- b~sc. adopta.da. pela tar1fa p.t.m _o ca lculo dos 
spectivo:o: donos ou con::~ignatarios ou pelo· ~~;ettos; C: c1~1ando as ruorcadortas forem su· 
capitão do na\·io que os importa.r, e \'erifi· JC:lla.s a. d~r~ttos acl ualot·cm. al~m d~s _rcfe
ca.da. por meio de vistoria. rut~s roqu.s1tos, o valor do cada t~drltça.t~ ou 

§ 2.o Os liqnidos, cuja quebra tiver sido arttgo; 
causada por moro accidente ou sem culpa ou 7•, as,;ignatura. do dono ou consigoatario 
deleixo de a.lguom, verificadas estas cir- rla.s mercttdorias ou gone1·os, si os1.o po1• si &s 
cumstancias por• meio de vistoria, a quo se despachar. ou a. de suu preposto, devida
procederá. com assistcncia dos intot•essa.dos, mente habilitado na fórm;l do tit. 3o da. 
por ol'dem do cltefo d<~ repartição, dentro do Consoiidn.çã.o, á vista da nuturizao;"ío para 
24 hot·a.s improrogavois depois do aconteci- esse fim dada por eseripto . 
monto. § 3. " A a.utorlzação do quo trata o§ 2•,n. 7, 

§ 3.0 Os liquidog cujo peso fot• verificado do art. 476 da Consolidação das Leis das AI· 
no acto do despacho, si o não ti\'er sido na fltndcgas deve ser dat!a no proi,Jrio dospacho 
fórma. do§ 1.0 , o quo o conferente declarará nos seguintes termos : «Autoruw ao despa.
na nota. cllante F ... (ou ao meu caixeiro do3pilcbanto) 

§ 4. 0 O chefe da repa.r r.ição aduaneira., si para despachar as mcrcadOl'ias constante! 
julga1' conveniente, deverá mandar verificar desta nota, responsabilizando-me por todo!! 
por qualquer outl•o meio a cxactidão da quo- os sous actos nelht praticados. pelos direitos 
bra achada na vistoria. a que so l'Cfel•em os devidos á Fazenda. Nacional, con(or·ma a.:s 
§§ 1° e 2<>. mercadorias do manifesw c conhecimento, 

por todas as faltas, descaminho dQ dit•eitos, 
CAPITULO XII indopendente de mais formalidades ou fórma. 

FORMALIDA.DES DAS N"O'l'AS PARA OS DESPACHOS do proc~SSO.» 
§ 4. o A declaração do poso, medida. ou 

Art. 39. Para. que possa. tm· logar a on· quantidade da mercador ia serll. escriptn. em. 
trega. ou sa.hida. de quaesquer mercadorias algarismos c rc!1etida. por extenso. 
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§ 5;o No&. despachos das mor<mdorius que 

'pagà.m direitos por peso, a. parte decla.rará 
expressamente - peso bruto - si a merca· 
do ria estl vet• sujei ta a direi tos na 1·azão desse 
-ll~so o-poso liquido-si suMia. a. tlh·eito:s ~a 
·razão do peso liquido real. Si a merca.durJa, 
:porém, gosar dos abatimentos pt•ovistos nas 
ta:ras da tarin~. a declaração, será. feita do 
modo seguinte: 

PP.SO bl'Uto. 
Tara. 
Liquido. 

§ 6." O valol' das mercadorias que, na 
fór,na da Tarifa,ostiverem sujeitos a direitos 
«d ··M~OI'em, será mencionado pela paPtc em 
algarismo á margem da. respectiva. nota., 
devendo o conrorcnto ropotil-o por cxtonso 
no corpo da. mesma nota., si com clle con· 
corda.r, c, no caso contr:wio, mencionar o 
valor <1ue devem ter us mesmas Jnerca
dorias. 

§ 7. o A declaração da cntt·a.da. e desmwga 
.sorá. préviamcnto conforidn., .-~ vista. dos as
&.mtameD tos da traducção uo manifesto, c 
do livro do a.t•rnazem, lancando nu dospacbo 
os rospcativos empregados as competontes 
verbas. 

§. 8. o O valor da mercadoria será docla· 
rado no lado do cada addiçào do dcspa.cbo e 
calculado ao cambio de I~ dinheiros ester
linos pol' 1$, de nccôrtlo com o art. 14 destas 
clisposicõcs a na fórma do modelo IJUB acom· 
panha. esta lei. 

Art. 41. Os conferentes devoJ'ao declarar 
nas respectivas notas o numero do artigo 
da Tarifa em que estiver incluitla. cada uma 
das mercadorias, vcritlcatlns no acto da con
ferencia dos volumes submettidos a dos· 

,pacho. 
· .-\rt. 42. Salvo os caws previstos em lei, 
ilão se pormittirão despachos sep:1rados para 
consumo, e ao mesmo tompo pa.ra reexpor
tacã.o ou baldeação, de mercadorias perten
centes ao mesmo volume. 

Art. 43. Os despachos do consumo do lí
quidos, e o (las mercadorias constantes da 
tabe!la. H, annexa à Consolidação das Leis 
das-Alfandegas, serão feitos em scpat'8.do dos 
de outras mercadorias. 

CAPITULO XIII 

lJlSPOSl('QES DIVERS.\9 

Art. 45. ,\ contagem dos fios nog tecido::; 
sujeitos pola. t:J.t•if;\~L diroitos, na. rnzão dos 
fins quo contiverem· no cspa~o do cinco mil· 
li metros em quadro, fa.r-m-h::L com o instrll
mcnto clcnominado-conta- ftos . 

A somma dos tios da urdidura. e da. trama 
.Jrtormiuarú. o numero do tius do tecido. 
Qu:uulo o tccidú for irrcgulal', se proceder<t li. 
contagem em diversos logal'CS da. peça, e o 
numero de fios · do mesmo tecido será o I'e
sultndo da mt'dia <trithmetica. das diYo:rsas 
contagens. 

Os tccidosde:\lgodiiosorãodivididosom oitc 
classes, tendo em Yista o numero de fios con 
tidos em cada quadrado do 5 cinco millimc
tros de lado e o }lCSO do tecUo por metro 
quadrado, do accõrdo com a ta.lJella. annexa a 
esta lei . 

Art. -46. A':; amostras isenias do direitos 
de consumo, na fórma do art. 2o, § Io,se darâ 
sahida independentemente de desp1tcho, 
depois de examinadas pelo conferente para 
e~~e fim designado, si o respectivo volume 
não estiver manifestado, ou o tiver sido como 
contendo amostras. 

§ I. o Ao •·o lume quo cun ti ,-er taes amos
tras dtu·-sa-hu. baixa no livro competente, á 
Yista. do um billlef.c feito a assigna.do pelo 
despachante ou duno do volume, e rubricado 
pelo confet·entc da. sabida., no qual serão 
mcndonados a. marc~ e o numero do mesmo 
volume, o nomo do navio que o tiver impor
tado, sua p1·oceJencía e da.h da ent~a.. 

§ 2. o Si no YOiume que contiver iae,; 
amo.~tt·as Yierem algumas que devam pab'êlt· 
direitos. rht·-sc-ha sabida. :i9 primeiras, fi. 
cando ns outras no volumo, que deverá. ser 
clamdo o sellado, para SCl'Om devidamente 
despachadas, devendo o conferente men· 
ciomu· no bilhete as mercadorias que ficaram 
p:U\\ paga\' d ireitos. 

Art. 47 •. As mercadorias de commcrciu 
que forem encontradas nas mala.s dos passa
geil•os de qmtlquor clas.-;o ou categoria so
cial, nacionaes ou estrangeiros. pagarão só
monto os direitos resp-ectivos, desde quo ellos 
as sujeitem a. despacho na. fót•ma do art. -10, 
dispens:~.da. a. factura. consula.r quando se 
trato de a.1·tigos a.vul!'o.s, em poqucna. quan
tidade. Art. 44. No moemo despacho não se po

derão incluir met·ca.doria.s dcpcsitatla.s nos 
armazens internos da. Alfundoga, ou da Mesa 
de Rendas, com as que e1tivercm em outro 
deposito, ou a bordo, ou sobre agua, c, sem
pre que for possível, se dividirão os despa
chos; conforme os armazens em que as mer
eadorias estiverem depositadas. 

§ 1. o Si o passageiro não fizor a designação 
dos artigos do commercio que conduz, mas 
apresentar as malas, com a declaração de que 
condttzem artigos sujeitos a direitos, pa.gartl 
estes, conforme as classiftcações que fizer o 
conteronto e mais 5°/o dos mesmos, como 
multa de ~xpediente. 
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§ ~.o Si_ as mercadorias de commarcio 
,orem encontra.das sem a. viso do interessado, 
este! incm•rerâ em multa do dobro do;; di
reitos; e, quando encontrad:1s em fun,103 
f;tlsos ou artefactos artificiosamente prcpa.· 
rados, scrã.o a.pprchendidas como conl,ra
bando. 

Art. 48. As amostras do mercadorias po
tlerão ser importadas conjuntamente com 
estas. Serão ontregues aos seus donos, me
diante requerimento ao chefe rla. rcpa.rtição, 
11ue pormittirá a retirada. com· a. assistencia. 
tlo ~mprcgado encarregado da. confm•encia. . 

Art. 49. A multa de expodionte em t odos 
os oa.sos previstos na. legi:slaçiio em vigor S·1l'i 
de 1 1/Z a 5°/o, a juizo dos inspectorcs das 
a.lfandogas, conforme as eircumstanci:J.s dos 
factos, rios termo$ do at·t. 4i7 dll. Consolillação 
d:1.s Leis das Alfandegas. 

A multa de 50 o'.ou a de direitos em dobl'o 
só será appllcaua' qua.n;lo comp<.~.rallo:; os di
reitos das mercadorias, ve1·illcadas ou cncon· 
tr:tdas em todas as addiçuo::~ da mesma. not<\, 
com os que a parto se propunha a pagaP, 
bouve1• diffci'cnça. superior a IOOS, c1 uct• 
ta.es ditferenças sejam de 1111antida.de, mcdi
~ãn ou qn:tlidade, quer pro\'enientes dn dis
po:~ições pa.rticulares da Ttlrifaquc obl'iguom 
a .. '! merca.dorins conferidas fi taxas superioi·cs, 

sobretaxas ou porcentagens C'Stabelecida.s na 
mesma Tarifa. Não ha.vet~.l, porém, · pena
lidade alguma quando os orros provenham 
da simplos eugano no lançamento tia. ta.ta. ou 
no calculo do despacho, desde que as merc•
doria.s confiram com as doclaraçõos dt\ no til 
rcspecti v a. · 
Ar~. 50. Os rcqucl'imonto3 pc.lindo recti· 

tic:lç,'lo de ftw~t·as consularo3, quando defe~ 
riuos, isenhrão O l'C'!UOrcntc das mulL'tS em 
que honvos>o de incorrot· pulo erro. Esses 
t'Gquerimentos pl'er.edm%) ao procosso de 
despacho. 

Art. 51. Nas listas du ptwitos ·~ quo ~e 
rcCurem OS a.rts . 515 U SO~lll ll tm; t.hL CoUSOli· 
daÇ[O das Leis das o\.lfant!c).{<~s sor:io inclui· 
dn.s, a.lém do:; emp:.·oga.tlvs flst:a.es. e nagoci
a.ntoil alli rafot•id.os, pessoas pi·ufiss ionae sem 
ca.da. um <los ra.mos do indust l'ia, para for
mar:ão d<ts commissões do :Lt·bitr:lmento. 

Nest:ts commissõcs o arbitr•o desempa.tador 
será. escolhido pala. surte dontr·e seis nomes 
tirdos da. lish lloa peritos, indica.tlos e mnu
mcro igual plJLo chcfo d:t t•epartiç.ío :o pola. 
pn.rto, salvo o caso tle accôrdo nn. escolha do 
referido arbitro. 
· Art. 52. R.c,·ogam-se as disposições em 

contr:l.l'io. 

Noh de despacho-(Modelo o. que se r afere o n.rt. 40 S S•) 

L~ vi&. N ••.• 
Rio de Janeiro ..•.• de janeiro de 190 

Corrija as addições u.~.. . . . . . . . • . . • . . . . I Mult:\ de . . .. "/o nas aJdi•;t:ies ns •......•• 

Uespacha. ...•.. o que abaixo so docl:lra., vinuo âc .... .... .. • ... no vapor procedente dg 

........... .. . . ....... entrado em .... de ................ de 1899. 

lle;;carregou para. o armazcm Confe1•e com o manifesto n .. . Sa.hida :i fJlh:l tio ma.nifo1to 

:i ... em vinte do (mez) de 

1899. 

Um volume FieL. • .. . ·I 
á folha .. . .... . 

Um volume 

N .... 

F •. .••• Um volumo F ..• • •. • • 

Autorizo :~.o despachante ...•..•.....•.••• para despachat• as morc:ldot•i a...~ constante~ 

de~ta nota, responsabilizando-me pot' todo:J os seus actos nona p1•a.ticldos, pelos direitos 
devidos <1 Fazenda Nacioua.l confQr-me :19 merc;tdOI•ia.s do manifesto e conhecimento, por 
tl.xlas as faltas e desc:tminho de direitos, independente de mais ·rormalidados otl fórma do 
Procc;:so. 

Rio de Janeiro. em .... . <lo ...... . .... _ .. de 1900. 
F ..... 
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O) l VALOR AO C • .O..:\IDIO ~ ... 
"" JJB 12 ~IH 

ARTIGO !-; DE AC- o 't'. < :\l."liERO E COXTEC J •O 
CORDO CO~l O AR-

o :r&IDTQ CLASSE DA ~- ~ DOS YOLf:~rt::S -!:) 

TARIFA 'l'IGO 14 DAS D. P. ::~ ~ 
DA TAHll'A S< 

z - ~-~ 

V & B ~. Uma. ca.b:a con-1 I 15'" 460 !74,~850 1 
tendo: 30 peras de 
brim de algodão eo-' ] 
tt-nn~:l.do pesando li-' 
q~Jido ctmto 11 $t'tetltaj . I 

:~4 ·. j ktlos-l7l}-3. . •• , • • • . 2$1)(){) 
Razão 51.• o 

1 I I . o 

480 98$1:00 .?, :l' ~Dez d_uzia" de p:lres Jêl / 
mma.s de fio de E$-

' C<JBSia,curt:u, tlcmc-1 
! na;~ de 2ü ~nüme·j 

I I tJ'OS ~e comprimento! . 
[~'(\()() I no pe ~~~/"a .. . .... (2$000 

I 

s 

... 

~· 
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1 I I 
De m:tis de I I l I Gr:ttu i:,: ; :'i ,\.te 20 De mais de De :'11::i' '-~c I D e mais de De mais de De m;~i~ de De l:l:!iS de 

i1a:-:. L~ PESO gratn!nas I 20 :1.25 
I 

~~ a ~-: ~ 31 a 40 40 a 49 l .J.9 a 60 GO a 73 ;·~, 

I lO)Cú ii.:,..: POR ----- '---1 I 
METH.02 

I ( 

1 ou ;~t"" 1 
o•_; CL.-\ 0:·~~ o c CtjASSE OU CLAESE 

I 
OL' CLASS\': ~·l- C L A~-~ E I Dú S>"<T""' G'Om-~ O L' CL~\SSE i OU CL:'.SSE: 

r: ,\:>8 mas: I 

I 
li m IV v VI Yl!I I 10~< lJ u,):; 

r 
mais 39-32 3!-:2t) 23-20 19- 7 W-14 12-11 !O c m:mos 

,, 
40 

I 
4.0 e ,, 

41 41 » » 40-33 :32-27 26- Zl 20-17 10-14 U-!l lU )) il 
·12 42 )> )' 41-34 33- :=i 26-21 20-18 17-14 1:~-1.2 !l )) 

1: 43 4" )) )) 42-35 ;~4-.:2.3 27-22 21-18 l'i-10 14-12 ll )) 
., 

44 4-1 » )> -±:~-35 :35-'D :?R-22 21-18 li-15 14-12 1l )) 

I 
45 ' 45 )) « 44-86 :~5-:29 .2S-23 22-19 lô-15 14-!2 I! » 
46 I 46 » )) ,15-37 ;::·3 -:~ } 29-2:3 2~-19 lS-lC\ Fí-13 t·? )) 
47 47 )) 4ti-3~ ;;7-31 :)()-.';!4 23-20 19-l(i 15-!:> ]·> )> I 48 4s )) 47-39 33-:)l 3:J- 24 :'3-20 !9- !G 1.5-13 I~ )) ; 49 j 4~) )) 48-40 :-~9-::i:? :)l-25 2·1-:~o 10-17 lfi-1 •1 r: )) 

49-40 :3D-···: :3~-25 24-21 :~0 -17 :6-14 t•' )) 
50 50 l> 

·• 51 51 )) f)Q-41 .;Q-:i:j ;)2- 26 .?5- 21 ;!0-17 lô-1·! I :~ )) 

51-42 41-i::-l 33-:?() 25-~"2 :21-18 17-P r· << 
5.2 52 >> .. 

J. 53 53 )) 5i-43 42-E5 34-27 2l3 - 22 .21-18 17-1!> {:} )) 

! · 54 54 ).> )) 53-44 43-35 34-27 26-'22 21-18 li-15 l ·t » 

i i 
55 55 )) » 54-44 4:~-30 35-28 27-2::1 22-10 lP-15 1·1 )) 
~o 5ô » 55-4G 4-!- 3i 36- 28 :'.:7-.::3 23-19 lS-15 l·l » 
~7 57 )> 56-46 4.0-37 36-~:) 28-.2<! .2:3- 19 18-J:) lil » 58 53 )) 57-47 -40-33 37-29 :28-24 23- 2() i9-JG r:-, )) » 5;) 59 )) 58-48 47-8S 37-30 29- 25 2-f-20 19-!6 l ;j )) 

!I 

60 GQ )) 50-48 47-3;) 38-:::Jo 2U-25 :>4- 20 lD-Jti },-, )l 

Gl 61 )) G0 -49 48-40 39-:-n :~l0-25 24-21 20-17 !(i )) 6:2 62 )) 61-50 40-4.3 ::9-31 :W-26 25-21 2U-!7 1ti )l 

63 o:3 )) 6~-Gl 50-n 40-32 Hl-20 ::5- 21 21}-J7 \I\ » !I 6·1 04 1:'> 63- 51 ~~ü-4 2 '11-32 :Jl- .27 26- '22 21-18 17 )• 

i' 65 65 ).> 04_:52 51-4.:?. 41-33 32- 27 26- 22 21-18 17 )) 

I 66 ()l) » 05-53 52-4:~ 42-- 33 32--·a 2G-2~ 21-18 17 » I Fiocl,~m cin·.:o G7 67 » GG-54 5:)-.:i-k 43-34 :~3-2~ 27--23 :2.?-!~ l7 )) 

I ~ 
mi:;imu-G8 GS )) tií-55 54--4-1 4:1- 24 :~3-2~ ?7-23 :2:!-Hl lS )> tl' , ., ,. ' l G9 ()[) >:> )) OS-55 54-45 44-:·m :l4-29 ~~8-~:; 2~-lU ! ~ )) llU<•dl':>. 70 íO )) )) 6D-5G 55-1/i -15-:)5 34- 29 28-~4 :.::!-!9 18 )> ,, 71 70-57 5G-.:~t; 45-30 :r:i-29 28- .24 ~:3-19 p~ )) li 72 57--17 4.6- 36 35-30 29-24 2:l-2l lU » )) il 73 58-47 46-37 36-30 29-:25 24- 20 lU )) 

il 
74 58--18 47- 37 :36-:-ll 30-2:l :24-~1) lO )) 75 5D-4U 48-:-18 87-3l :~10-~5 :2-l.-20 UI )) 76 G0- ·19 •18- :38 37-Sl 30-2(j :2:1 - :H 20 )) 77 49-39 38-32 3l-2ô 2G-21 :;!I) )) 

78 49- 39 88-S2 3l-2fi 25-21 :~o << )) 79 50-4() 39-33 :32-27 20- 22 :.:1 )) )> 

I 
80 39-33 32 -27 23-2:2 ~~ )) 

~~- 40-33 32-27 2G-22 21 )) 

40 -34 33-'~8 27-22 :~I >• )) 83 41-34 :33-28 27-2:-. 22 )) » Se:! 41-35 34-28 :?1- "?3 -~2 ~) )) 
~5 42-:is 34-29 28-23 :~~ ~) I! 86 42--36 35-:29 28-:?3 :~2 )) 87 ~3-36 ::lã-29 ~S-2-1 ~3 ,, 

jl 
s~: 43-36 85-30 2ll-~4 ;?:.; )) )) 89 4·1-37 35-30 í!D-24 ~~-} » )) 90 44-::;i :::15- .:!Q 29-2-1 I :::~ » 91 45--::.iS 37-31 ;;O--;;>:.:; 

J 
~! )> I ~: 92 ·!5-38 37-31 i!0 --:-:5 N il 93 46-38 37-31 :~J-.?:) :24 )) 94 46-~)g 38- 3.2 ~11-:.:'(-; ~5 <~ 

I; 
!)5 

41- 39 38-32 81-26 :!5 )) » 9~ 47-'10 3~1-:12 iH-.21i 2.) )I « 97 ,18-40 39- 33 :~:2-26 :â) .>> » 98 48-40 :~~-33 3~-27 ~:) )) )) 99 40-41 40-33 ;,?.-27 :OI) » )) 100 4:rJ-:!l 40-24 33-.27 2G » » 

Proeura.r na. primeira columna do l a\l:> esquc:•do o peso achado por metro quadrado, e na linlw. horizonk,1, oue sezuc ao :~!"::~·i >:Jn.o 
encontrado! o numet•o de fios eontidos ua t!':J.:n~L e u:>c!.idura. em cinco n:J.illimetros em quadro. :-\o a.li.o 1!csL:1 ut~in\<t col~unn•• en~on , ~·::,!·se·hu. a ues1gnu.ção da. cla.sse . 

. . i1EGn.A.: Par_J. obtcr-so a ta:ca dos ~eeido:::, ~ob_ ~base do lO X !O fios em cinco millimctros em. quad:·o :UFI! a.àoptad:J, nmltípl :c<H'tl 
pm· vmte o pc::;o venficado do metro qu::ta.l':.'.d,J e ·:Uvlu.e-st~ o producto pelo numero de fios da m·1hdm·~~ o t:·,~r~:J<L do tecido contU,J~ em 
ci11co rnillimetros em quadro; o quociente, dcsp!·cza.1a~ r~s fr•~c ,:õi!s, l'aprcsenta. o limite em p~S'), indic:;t.d ·~ r dJ. :.a:"~· 

Yol. II 
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-;-I -------
2 
{.L) I :HERCADOIUAS 
:.._;, 
;;;-; 

Animaes vivos e di>:~'ecac~os 

. a.ves de\ ea.na.rio;:;eoutr:ls,per1u~nas 

~ 
c;Ln'uo c ;;ysnes c outras, granues .. 
luxo ... ( r.:ão especifict~.du.s ..• ; ••.... 

> { va.C'cum ...•...•••.••••.•• 
• , 1 :tsinino, muar e c<W~LH<H'. 

{ VlVOSI ga,~o · · · · ( Ja.~iget•o e cn.prino ...... . 
\ . sumo .................... . 

-'~n.inln.es ..... \ peixes pequ0nos de luxo, dour8.dos c 

I 
semellw.ut•.!S ..................... . 

qu11esque1' uu~z·os nã.o classificados .. . 

t di~sec::,dos. proprio~. para. museu ou gabi-
nete tle hii.: tor1a D:ttural ••...•••.•••••.• 

CLA.S§E 2 " 

Cu.bellos, :pe1los e per.n<-s 

21 Cabello hunwno 1 ~~ü1~2ü~eS~:~~;·~·~~;;,\;~{e~~~~ld~~~: 1~:·~: 
3 Cerda,,; de porco ou de ju.vl1!i. ......................... . 

( e~_ .• hi'.'!to, soi~: :. ou em cor1.h para. 

4 Crina .... ··~··.· •. ·. ( fJ!i~i~~~-~~~~-.~~~-~~t:;·;.·:~l. ': ·:: '::::::: 
l:i J:>ello de leke, ca~:or, coelho e sc•nell:a.::tes .............. . 

"t~ •nu· .. 1 de n.vest:·nz pn.~·tt e;;p:madoees ..•.•. 
- t:. "·'"" • • • • • • • • • • • • 1 do outru. qua.l<lUCl' qu:diüaJ.e .•••... 

E~! OIJH,\S 

7 Botõe,..; de cahello cu dt~ crina de <1;1al!:;uor qna.liJado ..•.. 

'CabeUeil'a.S, ,cre»~en:cs e ou'tra.s 
~ Cabello luunano J ohral::: de cacellen·cll'O ••....•.•.. 

I I anneis, cordú8!;, t~·ancelins, pulsei
ras e outr;ls obt•a.s semell:mntes, 

I 
com ou sem fechos ou gual'nições 
e euleites de ouro ou outru 

l 
~~~:~· .. ~~. ~:~ -~~~~::~~~. ~~~t:~. ~1~~ 

( (le pello de lcllt'c. ú? lontra ou de 
<,.,_

1 

c· , pe-.-.. . castor e de ct·ma, lisos •.....•.•.• 
ll..\. ...,.,; .••••..•••• (. . . 

. ldem, tdcm, enf~1ts.dos ., .......... . 

wl Colcbõe,;, traYessei.ros e obr<l.s :,:eJ.r.~lhantcs com for:·os Oll 
j cu.p ~ts cte qualquer pelle ou teciuo ....................... .. 

ll j Cordoalha de rtnalque"L' q ua.lidade o;ra peça. ou em o1n·a.s, 
I · eomo laga.riços ou gmtrdanu.pos. s:tccos para. ftltt·a.r o leos 

(.~courtins en crin) e p::wno ma,lfi, :si.mpics ou gu;~rnocida u:: 
ferro ou cubro, c obras scmelhu.ntc3 ..•..•• · ............... . 

· em peça ou retalbo ..................... . 
1'l , Criuorne \emyb1•a. do q1~~.1que r· qua!LU.t<!_P. não c!as- t 
"'!· "" ' · • · · ( s~li,CJ.lia com uu sem armuç-ao de aç-o ou 

, b:.1.1: ba.tana. •..... , ••• • •• •. •• ••• ••••••.. 

)) 

» 

hilog·. 
» 

G1•a,m. 

Um 

J.::ilog. 

}~-.~ -- , ~--:--_-_- ___ 1'-A_R_A_s-.----

~ I I ~ DOS Q~~~~~~~~IOS ABA TIME~:';) 
1 

~000 éO f),· o) 

20$000 » 

l 
5$000 » 

30$000 30 ')/f) 
60$000 )) 

10$000 }) 

158000 )) 

2$000 ::lO o.(, 
Ad. Va.l. ::lO•/. 

Liv1•es 
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Cabellos, pellos e pe:nnas 

MERCADORIAS 

\

, com cabos ou costas, to<J.as de marfim, 
ma.dreperol~ ou_t~rtaruga l)::trn. qualquer 
fim ou appl1ca~::w •.....•............•.• 

13 E8covas ..... .' lpn.ra fato, cabeça ou 

I semelhantes •..... 
para chapéo, barba, 

tira1· pó de arroz, 
· com costas ou cabo c seme!b:J.ntes ..... 

de osso, bufa,lo, pam bigodes, dentes, 
ellifrc, ou de ma- unhas, limpar pen
deira com ou sem ! tos e semelh,.ntes .. 
embutidos .•.•••• · para limpa1• m<·taes 

I 

e somei han to,;; •••• 

p~y~;a!~~.f~~s mees~~2 
melh<•ntes ...•.... 

para calçado, ar
reios, animaes, 

1 com ou sem alça 
1 não especific:tdas .. 

NoT.\ l" -As escovas a que estiverem annexos pentes~ 
c~pclhos ou outros objectos semelhantes, ficam sujeitas, al~m da 
ta.xas acim<t, amai;; 20 °/o dos respectivos direitos. 

SiJ.o consideradas escovas para barba as que na base das filas 
de cabcllo niio excederem de ll contimetros de comprimento 
~:jl:Jl'l~ seis de la.rgul'a. ; excedendo destas dimensões, são conside
l'l!das Il<LL'<L Cétbeça. 

H Espanadores\ de pe.nnas de pavão e s~melhantcs .•.•.... 
1 de qualquer outra quahd,td.c .•.•.••.••.•. 

Kilog. 

Duzia 

15 E:spartilhos de crin:t................................ Um 

Leque.-; de pen- \ ~om varetas de osso, chifre ou m:.tdcira ... · 
h . Idem de marfim, madreperola ou t<>rtu. · 

rms ...••....•• •/ ruga..................................... » 

::\'on :z.a- Os leques que medirem até 27 centimetros de 
compr-imento, contados da extremidade da armaçiio (t das pen
n't~. sct·ão con~iderac.l.os para criança e Jicam sujeitos á mctallc 
da,:; t:1.x:1s respectivas .. 

1'7 Pc:nnachos e\ 
plum;t::; pu.ra fa.r-l rl~ pennas • • • • • • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • Gram. 
damcnto......... d._, cabellos.............................. Kilog. 

{ miudd.s ou ramas, do 

\

I llCllllQS •••• ,, ••• ,,, 

passaros pant enfeite, 
1 para flores e cnfei- pennas de gallo e 

' 

tes ................ ' pombo e semelh.an-. 

J
' tes ............ _ .. 
plumas crespas intei· 

r 
ras ou emendadas. 
solta:> ou em pcnna-

!P'c::.lna~~ ....... , \ chos ............. .. 

I em flores sol~."a.s ou em gr.in,1ldas e otcl.ros 
enfeites .•. ' .•......•................... 

\simples com ou ~em 
. parn. escrever. • • . . • . a.pal'o ............ . 

1 dom•atlas un pintada.:; 
. iJ.om idom ....... . 

. r grcs8as com cabo::; 

Grarn. 

Kilog . 

bro~ha.s ...••...•... I curtos (cscop,•il'as) 
) p:,ra <•lcat.r•Ju.r.... Dnzi:1 
r :Pal';:, pinw,r ou caiar E.ilog. 

·p i:~ e,,,z,.,,...... tlnos com c<,bos &.e pnnn:1s para descnlw o 
sen1elhél.ntes •.......................... 

pu1'a pintor e doura.dor, inclusive esp<lntt-
dc;r·e$ do fingimento ................... . 

t!P qua!quc1' outra. qu~clidari~, chatos. l'C
,londos, ou de ponta para. tl'aços e uuvm·-
nizat• .••.•..• , •• , ••.•..•.••.......•..• 

U:.· 
c 
b 
2 
~ 

8$000 

6$000 

2$000 

2~000 

48000 
4$000 

30SOOO 
158000 

5$200 

3$500 

24$000 

$lOG 
7$000 

10$000 

$1% 

I o 
l~ 
t>;j 
<, 
~ 

5G 0 /o 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS E;\'VOLTORIOS 

j Em caix(LS ou caixinhas 
\ de papelão ou envolto-
1 rios semelhantes ..... 

) 
· Excluid.as as c~tixas de 
' p<tpelão •............ 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol
torios semelhantes ... 

\ ABATIMENTO 

Bruto 
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20 

21 

:23 

24 

:MERCADORIAS 

f 
com cabo;; de osso, bufulo, 

{
, chifr•c, madeira ou metc;l or-

Pin.eeis '11~r~ barba.. dinl\rb .................... K.ilog. 
(Contimw~:<fo ) , I Idem de ma.:·rim, ma.dreperola 

, ou tartarug;t ............. . 

NoTA 3"- Os pinceis fLUe vieram sem cabos pagarão bxn. 
dupla. 

,~a:;;;.;our:ls eom ou ~em cabo ........................ ')' 

1 com cabos de osso, lmfu.lo, chifl·e ou 
V en:turolas .. 1 nutdeir~L ... -- .... -.............. - .... . 

r Idem de marfim, madreperola ou tar~tt-
ruga ....................... ............. . 

Quae:o;<tuer out.ras obras não cbssiflcad<!s ••••....•.•••. 

NoTA 4"·-0s tecidos de pello pagarão os mesmos direitos 
dos de li, sc~undo sua. quJ,lidade. 

As obras desta chtssc, que tive-rem enfeites ou guarmç~oes 
de martlm. rna.dreporola ou üu·taruga., que nü.o estiverem assim 
classifieadas, pag-urão mais 30 % dos direitos respectivos, c as 
enfeitadas c?m ouro on prata pagarão acl valo1·em na mzü.o 
de 60 ~;. 

CLASSE sa 

Penes e couros 

E:-L BRti1'01 PHEPARADOS Ou COP..TIDOS E ENVERNIZA.DOS 

Duzia 

Uro:t 

En1 ln.·u.to de qualquel' qua- { Verdes.................... Kilog. 
lidade,suJgados,e nvenen:1dos ou J 
consel'\"il.!los de outras m:1neirus t Scccos · · • · • • · · • · · • · • · • • • • · 

NoTA 5a- Os mesmos co, ;rcs pell:l.clos n;1. c~l (pnr:::-:1.dos) 
. vorüc~~~ou spccoS.JXI.~'ào mais :20 % dos . dil•eitos respectivos. 

1 Do :trminho, ca.stor, l:Jntra e 
J ~;cme.lb 1!-ntes •.•..••.••.•... 

: Com ncUo ... 
1 

De c~l.rn. etro ...•....• --·· .•.•. 

'

' • ' D:! hez~wro,cabra. e out:·os não. 
' ospeeiticu.J.us .............. .. 

Curtidos na côr n<ttuml, sGm 

\

. preparo, ta.es como sob.~. 
Prepara- '. . >~ta.nn.;los, Yi1qnettts. cm·nct-
<lo,.,; e eur-~ ras, bHzcrro o outros semc-
tido,.:...... lha.nt!):; .•.•••.•.•....•. - ..• 

Tintos, cugrn.x;;dos. taos como 
as vn.r.tueta.s, bnzer~o engra.-

' - •. . xa.do c o c ~m:lovão e os tin · 
~em .P':uo. · • · tos murroquinados qua!qt:er 

I 

r1ue ~·eja a, côr ......... - .. . 
TiõJtos o c aYer·niz<túos . E ·wsl 

0~1 ctlU.gt'ioarlos de qu;tlq:wr 
cor e ?.s pallos a.camurç d 1s. 

Couro da P..ussia. (enYcl·ni::;l-

1 à~d~~~~~e-~~0du~~Pi:~~l~~~<í~:~:·~l 

]
, !'oT., L'- ·'' pollo< e'""""· Jav.a1os o" .,·,ampa<\o<, pa-I 
gario llliJ.ÍS 20 •o ~o:,r·e a.s l'espec.int~; t ,x.1., e 'umn a.ss11n m. t ra'' i 
e outt•us pedaç1;S recvn,~c!o.>, l 

» 

l 
qc.::.) 

\ 
;}J.)0DOj 

i 
i 
I 
l 

W$·00J 

1$3001 
~$0001 

M. roi., 

I 

~ig;J 
I 
I 
l 
I 

1 
7~~üüü Í 
:.)fYJO; 

:?$0:.·.:); 

j 

l$3·JO~ 

:2~~'2ooj 
I 

3~:';;)i)l 
I 

5$x·:)j 
l 
i 
i 
I 

50 % 

13 ·~ 

30 ~· ,. 

» 

I I TARAS 

1----
1 
I 
1 

<~UALIDADES 

DOS E~TOLTOP..IOS 

I· . . . I 

1

1\, Em c~1.txas ou cn.a:mkts 1 

de _papel5>J: ou envol-j 
t '.':' ~O·' ~emellt\1utes ..• ! 

I 
I 

I 
I 
l 

I 
j 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

Avul::o_: ?U em fa.l'ilos.l 
Em "''""' .••••.•••.. 

1 

1

1}\:: Em "'""" .......... I 
Em flrdos .••..••••••. 

I. 

li 
I 
!\·. 
I: 
i' 

I 
Em caixas ........... -~ 

i 
Em t:il'l103 ............ l 

I 

BrntG 

10% 

Bruto 

10% 

Bruto 
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MERCADORU.S 

E::\1 OBRA.S 

2á Açou.te:-; cu tranr:as a.pplicavcis n. cabos de chicotes ...... . 

) 

com guarnições de ferro enver· 
nizado ou es+,anh:1ào para um 

-
<J6 - \ p<.l.l'a C<trros. . animal. ••••••.• • .••• • .•• • .•••.. 

A r r e1os 1dem de metal ord1narw, 1dnm. 
de couro de idem de casquinha ou de metal 
q u a l que r) . pra te:•do ou dom·ado, idem .•. 
qualidade •.. r 

para traiU\Yays •.••••••••••.•••••••••••••••• 

~7 Bolsa.-;, 
sa.ccos, indis
pensaveís e 
estojos ••••. , 

1

1 

para costu
ras, sim· 
plesoucom 
seda. ...... 

vasios ou com preparos de 
osso, chifre, madeira, ferro e 
semelhantes .••..•...•..•...• 

com pl'epa;:·os de marfim, mar. 
dreperola, oarLuragn. e seme. 
Ibantes •..••.....• , ..•....• 

, • _I sem preparos ou simples ...... : 

~~om o'u dd; osso, chif~e, m.adeirn..'ferro ~ 
t. c·oll semelhan .es ....... , .•.•.•••. 

par a v 1 a ) com preparos de vidro louça 

rra - 0 e idem de marfim madreperola I semelhan- tartaruga., met~l prateado o~ 
tes. · • • • • • • dourado e :>emelhantes •••••• 

28 Bol:s~u;; ou redes para caça, simples ou com chumbeiro ou 
polvo1•ioho •.•..•..•...••••.•...••••.••••.•.•...••••••• , ••. 

j 
com uma redca, simples ou com 

guarni<;ões on enfeites de me· 
( p•u:a monta- tal or•dinario., .••••.•.•..... 
, rra ....... . 

29 Cabeça.-\ idem, com enfeites do metal fino 
da:s de cou-) \ ou metal prateado ou dourado 
ro de qual-· 
quer quali- J ) com uma, re.:iea, simples ou com 
<lade ....••.. f . enfeite~ ou .guarnições de me-

\ para. at•reios tal or•dmal'ro ............... . 
\ de carro.. idem, com enfcite>Jde metal tino 

ou metal p·a.teado ou dourado. 
para. prisão (cabrestos), .••..••. 

NoTA 7.a-As cl1beça(las sem redeas e as redea.s sem cabeçadas 
ficarão sujeit:J.s á metade dos direitos destas. 

lhota.s ....... 'c~mp1:i~a~ ~e montar ........ .. 
1 I nao esp~ciiicadas ............ .. 

' 

de com•o ou ( até 22 centime
pelle ou teci-' trc:'s de com· 
d~ d~ alg~-~- de pr~~r:~~. 22 
dao, la ou h· centímetros , 
nho ......... 1 idem ...... .. 

botinas e co-! 
thurnos •.• , de. qualquer te-I até 22 centime· 

cido de seda tl'os de com-
30 Cal~ado. < ou de qual- primento.,, 

· quer outro 
tecido c0m I de mais de 22 
mescla de se- centime&ros, 

\ da.......... idem ....... . 

I 
de couro ou até 22centime-

pelle ou te- tr~s de com-

I 
'd d 1(1'0 pr1mento ... 

c~ 0 ~a "1.- de mais de 22 
(lao, la ou l- centímetros, 
nho ..•. ••·•• idem 

s a~;;~g;in~~ de qualquer te-\' até 22 ~~~~:1~~~ 
c1do de sadn. tros de com-, 
ou de qual- primento .• 'I 
quer o ut rol 
tecido com de mais de 22 
mescla, de centímetros, 

i seda,........ idem ........ 

:::::J 

9 
cl 
% 
p 

Duzia I 
! 

Um I 
» 

» 

)~ 

Kilog. 

)) 

)) 

)) I 
)) 

Uma. 

» 

)) 

» 

)) 

:. 

Par 
» 

» 

» I 
I 

» 

I » 
! 

» I 
\ 
i 

» i 

l 
~ 

» 

» 

::tJ T.\.RAS o o 
5 •< 

::::: l ABATIME:'\Tl) 

:2: 
2 Qt~ALlb.\.DES 2 

D<}S I>"VOLTOR!OS 

I 

6$0001 60% 

I 
EVI!i;OOO )) 

12o.sooo )) 

240.)000 )) 

40$000 )) 

! 

~s-oooJ I 
)) 

) Em cu.b:;~,: ou t·aixinhas 
· d~ ;mp:.\fw ou envol· 

12$0001 » ) -wrios scmelh:tntes .• Bruto 
38000 » 

) Em caiX<lS ou ca.ixinlta.s 
5$()00 )) \ de :P<tpelàv ou cnvol-I w:·:vs semell1anto.~ ••• :r;. 

'"'S"'"i 
» 

3$200 » 

I 
:S.-;:000! )) 

5$0d0 •)) 

lO$U00 }) 

20$(){)<') » 
1$500 )) 

2osol)o )) 

15$000 » 

.. 

3$000 » 

7$0001 )) 

l 

6~oool » 
. I 

f 

14\~001 )) 

I 

l$2001 )) 

3$2001 » 

3$GOO » 

7$000 » 

3DO -6 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:40- Página 23 de 134 

Pe.Ues e Couros 

·-------------------------;----.-----;-- --,-----------------·-·----

Ml!:RCADORIAS 

·\Até 22 conti
. . , · m e t r o s de 

l
' De couro_._. pellc .· com primen

ou tecido de : 
3;Igodão,Iã ou 

1
. Det~;i~ • d~ · 22 

I 
, hnho .. , . . • . • fJ~~~:~~~: 

• Chiuellas e 

I sandalia:>. De qualquer te· \Até 22 centi-
.d d d met1·os de 

Cl 0 e se a comprimen-
ou de qual-

1 
t 

Calçado-~ quer outro~ 0 ' ·: ... • • .;;) 
(ConUm.taçl!o). • ~ tecido com De ma_Is de ... 

mescla de ~ent1metros, 
seda......... Idem ....... . 

1 Tamancos de qualquer feitio e qualidade .•.••. 

Nota 8."- As botinas o coturnos de cano alto para mulher 
ou menina, denomim.tdas botas ou meias botas, que medirem 
na maior altura, exclujdos os tacões, mais de dous terços, do 
comp1•imento do pé, e o e<1lçado de qualquer especie bordado 
com fio de ouro ou prata, pagai•ão mais 20 °/o dos respectivos 
direitos. 

Não será considerado de tecido com mescla de seda aquellc 
em que esta materia não fizer parte do tecido e entrai' unica
mente como bordado ou outro enfeitn insignificante. 

Os cortes de qualquer especie de ealt;~ulo ponteados ou for
rados serão, para o pagamento <los direitos, con~iderados obra 
concluida. e prompta., com abatimento de 20 °/o dos respectivos 
direitos. 

Entendo-se por borzeguim o calçado :rrosseiro, do meia 
ga.spea, talão inteiriço c direito, cano curto e ilhós eommuns. 

:H Chapéo'"' e honoisdc qwtlquel'qua.lidadc ..••...••••••••.• 
32 Ch.uJnbeiro!i'l com ou sem canudo:3 ou em fôrma de pol-

Yorinho .....•...........••...•.•................•••.••• · •. 
:l3 Cilltn,!O; ••••.••••••.••.•••.•..•. , ••••.....•.••.•••••••••• 

) 

Simples ou eom guarnições 
ou enfeites de metal ardi· 

3t Cilb.õe~ para carros...... nario ................... .. 
Idem, de casquinha ou de 

metal pru.teado ou dourado. 

Par 

)) 

Um 

Duzia 
Uma 

Um 

3:;. Cintos de qualquer q:w.lida.dc ............................ Kilog. 

l Simples ou com guarnições 
_ ~ ou enfeites de metal ordi· 

36 ~~.õoallteiras .............. ) Id~io d~·. ~à~q;;i~b·;. ~~-. d~ 
. r metal prateado ou dourado. 

Uma 

37 Gravatas............................................. Duzia 
:J8 Leque,; de qualquer qU<J.lidade ................•........ ;. Um 
39 Lo~~o!!l, • • • • • • • . • • . • . . . • • • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • Duzia de 

j 
De pellica, inclusive as de 

peau de Sv.ede •.••••••• •••• 
40 Luvas.············· • • · •• • De camurça, castor e seme-

1 lhantes .••...•••....••..• • 

! Até 60 centímetros de com-
~ primento ................ ~ • 

' C o h e r t_a s de ~De mais d_e 60 a tê 80 centt-
M -1 d ' carnmra, lo- J metros Idem ............. . 41 

u=:l :e~ f o~- na e se me- r De_ mais de 80 cen ti metros 
~a.J, com ; la,ntes ••....• \ Idem .................... •. 

ou 2em ar-~· De sola.. ou de r Até 60 ccutimctros de com-
magao de pa- courG enve:-- \ p1•imento .•.... ·. - · · · • • · • •.· 
pelao.· • · · • • · n _i z a d o ou ) De maia. do 130 até 80 centl-

n<\O. • • • • • • • • J metros 1de1n ...•....••.•.•.. 
r De ma.is de 80 centímetros 
\ iclem ..•......•..•..•.••.•• 

pares 

> 

Uma 

$700 

1$400 

3$000 

i$000 

I$900 

48700 

12$000 
1$200 

15$000 

25$000 

10$000 

ô$000 

10$000 

6$300 
2$600 

18$000 

27$000 

I0$000 

5$000,. 

12$000 

25$000 

12$000 

·~J 
36$000 

60 % 

.» 

)) 

)) 

:. 

)) 

> 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS El\"YOL'l'Ol!IOS 

I 
1 Em cai'"' ou cuixinb••l 

de papelão ou cnvol· 
/ torios semelhantes ... Bruto. 

3~0-7 
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42~~J!angueira:"', cor!·eiu.s p~~l':l, machir::>.~ .:· l]_uacsqncr 
objcccos de couro ]Kl.l'U. borabas e pa.ra. o sc~·'7 ~~·.v d·~ navios .... 

·fJ ;t.' :!!a.nt.a.R, su:-~do:·es,coxirB e pollegos de m:::.:·:·o-~ nim, guarib::l., I onça., cabra. OlL r1ua!quer ou t l'a. pellc .... _ ....•......•..••. 

Kilog. 

-4:1 I:»citoraes de COlll'O bl'a!;CJ, tinto 011 e::·:e:•":i<:étdo........ ~In 

45 Pern.eiJ .. ·a.-;, ou pol:J.inas................ .. ............. P:.tr 

46 PoutciJ.·a,..; p:tra. t:t(: Oo-: d•3 hi:ln!' ........................ Kilog. 

· co hc~·tos: · 1>:~ pello d~) porco. 
\ ou d<) i)C!le de ])J l'Co e 

. pa_r~ p1~!~.~1!'i[t . ;~~;1
1~.~~t~~;{:~~~[c~0~~~~n~::â~~ 

' 

Llc au., . . n •• ( gu.spe;Lrio$ ..•••••••.•.• 
. colJerco,:. ·.iu_ ca.· L'll~~li·tt ou do 
, ca.:•:J<! il'a c puHe dcporcu 

-48 ScUius c s:Jl:ts ) . :. \; cobm·~~s2:·,}.PClledc P?rco. 
de b.tn : .. t, ott ou ú.'..: !J~,;t:<~ de pu1co o 

r
• p:t; ·~t m•mh- . velLtlll-• ou üc vc.llado .• 

r-in. do nm- · cobm·~os de cn.murç:~,ma.r
. llteL' 011 me- { ro<!Uim, ou carnoiru. no 

nina.. to .o ou com ~~ssonto do 
~ IJoHc do p·..ll'co •.•..••.. 

Duzia 

Um 

NoTA 9." -0.; ;;cl:in:l, SJ!h~ c oatros qn:1CS'J1<0l' misteres de 
via.;~em ~3mclhn.r~tes, sendo do tt ·:o <lo:> vw.jante . .; :1 pos:>oal:l que. 
entl'at·om pelas !';.·onl.ebts d.a lbpaulica, ser;io En·~s. I 

As. taX<l:l dos :.llllin~ c sellas :1io comprc.hcn:lr;:n tt"l dos art•.:io::: 
q UC Oi> :l.CüllllM11llttrC111. 

49 Ti:ra,-.; pontca.tlt;s ou n::ío p~wa c!t:tpéo~.............. . ..... Kilog. 

50 QuaA:"l--\(_iU.er outras obt':t:o; n2:.o classitic:.:.U.~s ,: ... 1 s:tp:ttoil·o uu 
curr3eiro pn.m fu1·nocimr.uto llliliõal.' c oukr.s cum ott ticra 
gua.r•niçã:o do metal or-Jiu :or·io ••••••••••••••••••••. o....... » 

NoTA. 10.~- As obras dest:t. ch"l:l1.3 que ti-;e:;e:rr enfeitas ue 
ouro, prah, marllm. maâr-apm·ol.:l. ou tar·ta.r!lf;tt, c não c.>ti
verem a.~sim classificacl.a.s, ]i<lg-•n·iiu direi:: ?s c~t vdOJ'(~m n:t. 
razão de tiO 0 /o. 

C<:.r::1es, peixes, mr.terlr,s olecsas e outros :;rc:!uctos animaes 

\

r de egua, potro, lmle:t, luilo ,,u de qua.lqucr 
outt·o a.nimal e prep~t:':cdos para lubl'i-

51 Azeite:~ e oleus . fic.:tç.io de nt:tchinas ...........••.....•. 

( puri!lcado p:1r:t mac:hiu ,,~~ .. :•J costura. c se-
' n1eHw.utes •••.••••••.•.••.•.•.•••••••• 

?foTA li."- As ta.xa.s acima. comp-citendó!:l ,;ümeute os 
a:!eitesimporta.dos em cascos ; quamlv Yie1·e::u em garrafões 
paga.1·ão nnis :20 % :l em hotij<J.s, ft·ascos e g-::trraJas .nai$ 
50 °Ío sobl'O os respectiYo::; dil•Ji-cus.fica.ndo r:cs:;es comprehen
didos os dn.s v<•.silhas. 

Esta disposição não c.ompl'nllcnde o a.z~it~ p':dic:J.do pa.r:1 
machina.s de co~tura e someilmntes. 

52 :r::>:anh~ ou unto de porco, élc2':·etido ou pr,~;;:::: :c do ..••• . .... 

NoTA. 12.a- O:; simi!la.rc~ G.c !;a.nh:1. de p-:.:.-::o..), 1H'~.P<1.1'auos 
com sel.Jo siml)lcs ou com a 1L'<.l1il'i:t ktnba, em. :uistura com 
oleos -vegeta.c.~ . a.nim:.•.cs ou miiJe ; ;1.(' ~, }_'l:g:.•.l'3.j ::::.: ~;; (}!) 0/o dos 
direitos ua 1lanha.. 

~$·100 30 % 

28000 50 "/ .. 
5:)000 6() oj, 

s~::ooo 

0$000 50 "/ .. 

l:?.~;oo~, üO "/ .. 

4• 1$000 » 

15.~0'}0 

508000 ,. 

30$000 

6$000 60 °/0 

TARAS 

QUALIDADE 
!JOS BXYOLTOH.IOS 

1 Em ca.ixa.~ ou caixinhas 
\ d!3 pnpclii.uou envolto-
, l'Ios ~cmclhantco .•.• 

)E ·. . . l ! -:.m cauas ou c:uxm 1as 
) ~te papelão ou envolto
\ r-í•Js semelhan-tes ... 

I 
$300 50 0 /

0 
I~ E;u CétSCOS.,.,. •• ..... . 
1 r::ra latu.s ............. . 

l$200 Em latas ou vid;.·os ..... 

Lirtuido 

Bt•uto 

\
,Em b!trris. •o o ••••••• o. 20 °/0 
Em latas, fraseos, bu.ldes 

$400 60 o/o j ou envoltol'ios seme-
\ llw.ntes. .. .. .. . .. .. • • Brut~t 

8!:0-S 
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t:'J 

s 
§ 

--~~ ···~--~·-··=···.--~~~~~~~1!!1!1!1!!111 

~ z 

. Verde ou fresc,t. i de w~cca., carneiro o 
! por frigorifica- l de porco ...•••.... Kilog, .• 

processo ....... \ qualidade......... » 
secca, (:tarquo}......... .•. • . . . . . ... . . . . >> 
de qualqurl' qualida.de em salmoura. ou 

\ 

ção oú outt•o I de ca.ca de (1ualquer 

fuma.úa .......... O ... o .............. . 

·53 CaJ•ne$ •. , .... , . ; conscr~ada. por qtmlquer :Pl'ocesso, sem 
\ condimento ;Llgmu e sem outro pre· 

I 

paro de conservôJ. (systema App(>rt) ... 
presunto~. consm·vas de cat•ne, paios, 

lioguiças ou chou!•iços, caldos ou gn
Lé_a.s e q_n~esquer outra8 preparações 
nao m~dJcin<Les ..................... . 

I sala.mcs e mortadell<~ •........••.•....• 
; cxtractot~ ••...•..•.••.•. ,., •..•.•• • •••• 

I po~r~~~-:~:-~~·:. :~~~~~-~:.-~~:i~:~.-~~.~~ prepttt•ad<ts em ;:ame!las 011 pães. puri
'54 C e a• a ..•...•. o •• • 

1 
11cada ou limp<t, ou em .grumo, branca. 
ou arn1•relln., .•••••.••••.•.••.•.•.•.. 

em Velas .. ~imples t•u Ji;;::IS e om rolos. 
\ em oh1•n Ili'io clo.Lssilleada. ............... . 

\ 1lc poixe......... ... .. . ....... ......... » 
M Colln ou :;dnGin:~ 

1 
p~OIJO.l'i4•.ta. ~·:w: ~ typugr;~phia •• ,, •• ,.... '> 

. IHl.O O!lpi.'Citlcatf;L., .... , , , ., ., , , , , , • .. ,. • 

\ em bt·nto ou .Jm~par:vlo, filtrado, em 
50 E""JlCOl'IUftcctc . llltL·:S;L ou t't.'llllltdu •••• , •••• ,.,.,,., •• 

I Clll 'Vél<~~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
57 liiunuo 11 outro! nd11bo~J JltLra t !!l'l'a ...................... .. 

SH 1.-cl te om con1.1or,·a, oundon~ado, •·-~tr•1'ili~ad11 ou do qualritWI' 
uutt•o modo pJ•opiU'J~•lo, ..................... , •. , • , , ........ J\.ilog.,. 

59 l ... ln~u_u. .... t1·ip1LS) soccas ou um !nln:our.t ••.••••.•••••••.. 
011 illtfl~t,lnott tlo 
YILCetL 011 1i0 pol'CO 

e. lll.l.<JIIllOij~tun• Oll·/ em ounscrva r-a 1/a quallttrcr modo pl'C· 
tro:i ·•nlm:tu.l, ..... 1 ptLr,LdiL~ ........................... .. 

\ tle lei to ptn•o •••••• , • , .••.••••••••• , • , • 

tiO 1\fu.ntelgn .. · ... ·} do ffill.l'garin;:. e mbstHuto~, com ou sem 
f ,,,;t,... . . . . . 

6! Ovo:-~ 1ie gu.llinha o do outx>a.s ll.\'C's domesticas ............ . 

.r ba.calháo •••••.•••••.•••.•••.••••••.••• Kilog .•. 
52 Pel xes não elas-\ quae~quct• oui.:.-os, sl!cco~. ~"lga<los ou 

·a d i-1 • ' em &almour;t........................ » 
~~t~~s 0'~u m~~~~Zs < frescos po1· frigorincM;f~J ou outro pro-
moll!JMos, e ovas .. / cesso .. ••·• ... ·••• · • · • • • · .. · · • • ·" .. 

1 em ~nn,;er-.·•1. liC3\ sat•diohas ..•.......• 
qm~lquer· modo .· 
p1·op:.u·ada ..... ! quaes<l'lGl' outros,.,. 

-63 Queijo~S do qualq_uet· qu3.lid~(te .............•• o •••••••••• 

-64 Sabiio sem pet•-)' ctn massa. ••.••.••..••••••••.•••••.•••. 
fttme, de quulque1' 
qualidade .......... , em pó ou pasta ...................... . 

.o65 Sangue de boi ou do outros animom, !;ecN ou prepa.ra.do. 

$l50 

$500 
$L40 

$300 

l$0UO 

1$~00 
2$000 
6$000 

-~700 

1$600 
:!$400 
4~1100 

5$000 
:,:·.wo 
~iOO 

:i;80D 

1$:200 

Uv~·J 

~o o 

$:JOO 

l$20·1 

}~600 

2~~011 

Lí\'l'CS 

. sono 
$120 

s12o 

$000 

1$200 

lSôOO 

$600 

1$000 

S040 

TAltAS 

QVAl:,IDAlJE DOS I 
l::XYOL'l'OlUOS Al3ATií\IE:~T() 

40 °/,. \ 

40 °/o 
30 "(,. 

I Em úae1•is ou celhas ••• 30 °/o 
>Em cabms ............ lO 0/ 0 

\Em latas ou caj)M ••••. Bruto. 

50 •;,, I Em boiões ou pote!' •... 40 °/o 
» . gm baPt'is ou celhrs.s .•. '22 O/o 

\Em caix~s •••••••••.•• 12 Ofo 
, Em la.t.<ú; ou ea,pas ••••• Bruto. 

\ 

~Em barricas ou C>b"' J8 D{'> 
Em ~a.mcUa.s ou p5.e; ,. cobel'tos de :PO.lha. O\l 

> pa.nno .............. Beuta, » J 

20o/o 
~ Ern barl'icas ou cabms. 10 °/o 

» Em barricll.S ou caixas ••. 2 oj,. 

60 "/v ) Em caixas ou caixinha.~ 
' do papel5.o 'lU enYol-

torios semetaa.ntes •.• Druto. 

tJOo/,, Em la.ta.s, fr.:tScos ou on· 
voltol'ios somelhantcs. • 

30 ·;~ Em barris, barricas Oi! 
calhas •.•.•••• o ••••••• 35 °/., 

50 ·•;, , I•:zn latas, f1•ascos ou 
capas •.••••••••••..•.. Bt•uto. 

:. ( Em v:tsilha.~ de b1rro .. 40 °{0 ,Em ba.rris ............. 30 °/o 
( Ereo\~~~~~~-l~~~~~~~~~~~ Ht••tt.n. 

20 °/ o l~m vasilhas da barro •.•. 40 °/o 
30 .. ,, . Em barris ............... 30 °/., 

30 °/ • Em ba.1•rica.s, tinas 011 
cailta.s •••••••••••••.•.. }(} o/o 

50 °/o 
(Em latas ou frascos .... Bruto. 

50 °(o ~ 

40°/o {Em caixas ............ 
Em latas ou bocetas ... 

LS 0 /o 
Bruto. 

50 °/ o Em cai:xas ............... 8 °/o 
50 •! • Em latas ................ Bruto • 

20 °/. 1Em ha.rris ou ca.ixa.s .•••• 10°/q 

300-9 
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----~~~~~~~~~~~~~--~~---~--~·--_-:~_: ; ____ --_-···_·=~~- ----~----

-~:::>z~-;::_~.~ -( - ~z~::>-~·· L\ltAS : I'Il::I-~CADORIAS !:::: 

GG Saponaceos, Salulic~~ t~ seus similares J~5.o perfumados.. 1\.ilo~. 

ôi Sebo ou ''raxa. ) de qualquct· qual~dado,. .•.•...... : ..••.. , » 
"' tem YCh\S, e pul'thcauo pétra. pumc\:..ta...... :» 

68 Stearina •... ) ~;~~ ~d}~i~·- ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.::: 

60 'I•oucinho salgado ou em ~u.lmoura. ..•.•••••••••.•••••.. 

Marfim, madreperoia, tart<1.rugu o outros despojos 
de animaes 

1·:1\I IIIU'TO OU l'llEI'AIIAIJCIS 

- 70 Ma~·thn o m<t-\ oro brnto ................................ 1\iln1~· 
', uruvm·ola ........ ; SOI'l'ttdu ou }ll'cpu.ru.do ............... , ••• , 

71 Casco• o unhas do t:\l'tarnga. .......................... .. 

n Du.rb~ttnna,.. ou barba. de balêa. ...•............••..••• , I> ,., 
Uuzlos, ca.uris c conchas niio clu.ssitlcadns •.•••••..•...••. » o) 

~ ~~~llli~;~l:i~is' p;t;.~· i~~-~fi~,;; ~ié ~~~~~~- ~ '8õ1~~-. 74 E,..:llouJa""·--·· 
llla.ntes ................... , ............ 

75 O""'•os ..•.•••••• ~ d~ siba .•......•..•...•...•••. , •••••.•••. 
na.o cla.s:nt\cados ............. ,, ........ , . 

16 Perola8, ..•. em bruto ou em contas .................. 

PontBs •••.•.• ) 

do unicornio, rhinoccronto "cavallo ma.· 
rinho ..•..••.•....•.•.•.•.....•....••. » 

77 ue boi ........••...••....•..•.....•.... 
uc bufalo, ue vea.do ou cornucm•v! em 
bruto .•.........•.•.•............•.... 

-::. .:., IzlàD.t!ii • •• : • ••• ll\l tttt:tiqum· a.n\ma.i, não cf:~.ssJrica.atls ..... 40 

E!-1 OBRAS 

79 A.dere~olll e\ 
qu~esquer'outl'OS .. 
objectos do ador- f de u~so. bufalo ou clutrc ......•.•.....•.• 
no ou de pllun-
ta:>iu. ... ~~ - .... • .. de mal'fim, madrcperola ou t~~~taru;.;a. .... 

80 Bocet.as para ' de os5o, bufalo ou chifre .......•......... 
rapé . i....... . . . \de marfim, ta.rtn.ruga ou de ta.l'taruga. 

/ ( echifl'e ................................ 

» 

Nota. 13"'-As bocetas que tiverem simplesmente urna. pequena 
chapa ou embutido do ouro ou prata dourad:,, pagarão mais 
30 o f o sobre os direitol> acima est.-tbelecidos ; as que, po1·ém, tive-
rem, além da. chapa, outros embutido~ Q aros uesses m.eta.es 
pagarão mais 50 o I o. 

81 Bo-tões ou mar ~de osso, bufalo ou chifl'e .... , .•.......•.. ,. 
cas com furos... de marfim, madreperola. e hrtaruga .••.. » 

8-1110 

$100 
$701) 

$81)() 
1$~00 

J~IJIO 
:t~IJti(J 

S5nD 
-~!11111 

~081)0() 

5:)0()11 

Is~oo 
::;3uO 

"\d \'al. 

~·li'iO 
:-;OiiO 

:::::110 
~ ·,IIIJ 

IU.-;Ollll 

50$(\00 

4$000 

31j~I)IJI) 

l$000 
12~000 

~.) o/n 
t_, :) l• . o 

!)l i"/ .. 

!!') 1)/., 
)I 

• }(1 / 
·~ · " 

!;i"/,, 

5:) "Ío 

4·: '/o 

;l:) "/n 

êO '/o 

QUALlD.\DE 
DOS ENVOf.TORIOil 

~ l~m caixas ............ . 
;Em Iaüt:; ............. . 

\
, l~m barris ...... . .... .. 

Em caixas ............ . 
·. l·:m C<Lixas on caixinha~ 
( do papoliio ou onvol
, to rios semclhu.ntes .•• 

\ 
Em lmrrica.; ou caixa.< 
Em caix<lS ou e:Lixinh:t'' 

·. do P<~pe:rio ou clll\1( 
tul'iu~ :-;omelh:w i.cs .. · 

I 

(1·:111 c:ti'tltil ou c:.tixínhns 
, 1lo }llt}ll:l ;'w ou ml\'ol· 
J tol'los sc~olhttnte:;, .. 

i J::m caixa:; ou caixi-
nllas <ln pa.l;elão ou 

> envolto;·ics ~o me-
\ 

lha.ntes ...••..•.•.... 

i Em CêdX<~s ou caixi-l' nhas de papelão ou 
I en ;oltorio;:; se m e-
J lhantes .............. 

ABA TlliiENTO 

Bruto 

Bruto 

Bt·uto 
Liquido 

I3ruto 

300-iO 
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MERCADORIAS 

, c o m pé i; • 1 de os~o. bufalo ou 

I guarnições\'. chifre .....•••. 
ou enfeite:;; comembutirlos ou 
da mesma marchetados 
mate1'i<t ou . de tartaruga,, 

- .' rl e \fU"!.l- marfim ou ma-
81 Botoe:,.: ou marcas ...•. · \ quer ou-~ droperola. ..... 

j tl'<t, excc- com ditos uequal-
pto ouro ou quer outra ma-
p,·ata . . ... ~ teria ......... . 

r de marfim, madreperola e tar-
taruga. ....•.•..•••..•••••••. 

C 1 ~ em raizes .......•..•...... ·.·· 
82 ora · · ··· · · · · · · · ·······i em obras de qualquer qualidade 

j 
de chifre. ou vist:ts para lunter-

L - .. .. ~ nas e semelh~mtcs .....•..... 
83 anl.ul.,a,,. ou ulhas..... ue marfim, para desenho e se-

' melh~ntes ........•..•••....• 

~ de osso, hu!alo ou chifee .....•. 
84 Leques ......... . ....... , marfim, madreporola ou tarttt-

1 ruga .................... , •. 

85 Lixa de peixe •...•.••••. , •••...•.•.••...•••..••..••..••. 

i de osso. 1.mfalo ou chifro de 
\ qualquer· qualidade ........ ·.· 
\ de marfim, J.;:~ qualqucl' quall-

86 Pentes................. . dade ..•...•...•......•...••. 

I f de alisar, traves· 
. de tartaruga) sos e semelhan-

/ pa~~·t·r·ã~Ç~::::: 
·87 Pol VOJ.•inbos de chifre ...•..•...••...••...• • •••• •• • • .• 

88 Vareta- de barlJatana S para esp~rtilho ...•..........•. 
" ~ • • f para espmgarda e outros usos. 

89 Quae~qu.e:r outras obras\ de os~o. bnfalo ou chifre .•••.•• 
não cla:;sificadas ..•..•••• ·I de m~rfim ... ou madreperola •••. 

, de taltaruoa ................. . 

NoTA 14"-As obras de osso, buf:tlo ou chifre que tiverem 
. enfeites da marfim, madreperol:t ou ta.rta..rgg!J.LD.ã() __ !3Sta.ndo 

;t:;:; 'm ciassincaaas, paga1·ao m<:tb 30 • (., dos respectivos di
reitos. 

As que tiverem enfeites de om•o ou pr"ta dourada, c sobre 
as quaes não houver disposição especial, pagarão mais 80 °/o 
sobre os direitos respectivos. 

CLASSE 6" 

Fructas 

Kilog. 

» 

Um 

Kilog. 

)) 

» 

» 

» 
» 

)) 

» 
» 

maçãs e semelhantes ..•...•. Kilog. 
castanhas, a.vellãs, amendoas, j 
verrles: uvas, pêras, pecegos, 

90 F rue ta~ · ... · ..... ·. · · · nozes e semelha.ntes ......•.• 
r~zeitonas ....•.......•.....•.. 

1 seccas ou passadas, de qualqum• 
qualidade .•........•....• , .• 

1 em conserva de espírito, de 
r. c: t 9 \ ca.lda. em massa, em gelea ou 

91 Q~aes"2.ue:r ru~ a " \ recheiadas ................. •. 
coco~, ou nozes classificadas J em doces seccos ou sem calda, 
ou nao. • · · · • · • • · · · · ·······r crystallizados ou de qualquer 

' modo preparados .•.........• 

3$000 50 •(. 

8$000 

6$000 

30$000 » 

9$000 
30$000 

30 •;. 

2$000 50 "/o 

30$000 

3$000 

20$000 

$250 

6$000 

28$000 

60SOOO 
100$000 

3$000 

6$000 
2$000 

6$000 
45$000 
65$000 

$4{)0 30 °/o 
8200 
$100 

$600 

2$000 50 °/o 

2$500 

'I 

' 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS EC'(YOLTORIOS 

Em caix:ts ou c:tixinhas 
de papelão ou envol· 
torio~ semelhantes ... 

J 
1 

f Em caixas ou caixinhas 
) de papelão ou envol

torios semelhantes .. 

( 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol· 
torios semelhantes .. 

I 

) l':m barricas ou caixas. 
Em ancorotas ••....... 

li Em pa.roleiras ••...••.. 
Em I<.~.ta.s, fra'Sco::J, bo-

cetas, caixas de ma-
deir<~. ou papelão .••. 

~ Em barricas ou caixas. 
Em latas, frascos, bo· 

cetas, caixas de ma-
~ deira ou de papelão 
, excluiüos os palhões. 

Brut() 

Liquido 

Bruto 

Liquido . 

Bmto 

14 °(o 
17 •(" 
30 ofo 

Bruto 

10 "/ .. 

Bruto 

390-11 
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MERCADORIAS 

CLASSE 7a 

Legumes, farinaceos e cereaas 

92 Alpiste e painço ....................................... . 

~com casca. ...................•.•...•..• 
93 Arroz········""/ pilado ou sem casca ............. • ..... • 

94 A vêa em grão .. , .•••.•........•........•.•..•.••..•••..•. 

n:; Cev da \. em grão e .•.....•........••.........• ? 
"'~ a "· · ·" · ~ torrefacta ou malte ....... . ........... S 

96 Farelo e restolho de qualquer qualidade ...••..•...•••.•. 

97 Farinha~. fecu-I de trigo .••. ~ .......•••••...•....••..•.. 

lactea e leJte em pó .................. . 

las e pós nutl'iti- · de milho, arroz, batata, cevada, a.veia, 
vos ............. "I centeio, sagú, tapioca., polvilho, amido 

ou fecula amylacea e outi•as destinadas 
â alimentação .........•.........•.•. _ 

\hervalenta, arabica de Warthon, riva
lenta, de Barry, racaltout, salepo e se
melhantes, simples ou compostas ••... 

9S Feijão de qualquer qualidade ........................... . 

99 Ivlassasalimenti-
ou para marinhagem ................ . 

)

bolacha ordinaria propria de embarque 

cias ............... bolachas. de qualquer outra qualidade, 
bolachmhas e b1scoutos •...••..•••••• 

, macarrão, aletria e semelhantes ........ 

I. miudo, ou milho branco de Angola (para 
M··~- passarinho) .•.••••••••••••.•••••••••• 1.r.u:.o ............ / • 

. UC CJUa.}quer OUtra quabdade •.. , .•• ,, ••. 

101 T:~. ... igo em 8"i'ão . .............................. : .•..•...•.•. 

102 Quaesquer .ou-~seccos ou frescos, salgados ou em sal-
trosle;;umes,farina- moura .• , •. , ....................... .. 
ceos, e hol'taliça de 
qualquer qualida- em conservas de quah1uer qualidade, 
de. não classifica- . com ou sem mi:;tum de fructos. em 
dos................ massa simples ou de qualquer outro 

modo preparado~ .•..•........••••••. 

J
NoTA l5a-o tomate fresco, salgado, em salmoura ou de qual

quer modo Pl'epa.rado pagará, como massa de tomate, a taxa 
1 de 800 réis };or kilograroma. 

CLASSEsa 

Plantas, folhas, flores, fructos, sementes, raizes, cascas, forra
gens e especiarias 

103 Arbusto,;;, ~trvores e plantas vivas de qualquer es-
pccio ••••••••.•.•..•••.•.•••••••• . ••••••••.•••. , .•.•.••••• 

104 

Kilog. 

Alhos soltos, em resteas ou mnunças e em rr.olhos; ... .. . .. Kilog. 

$150 

$060 
$t20 

$050 

$040 

$040 

$050 

$800 

$5001 

2$6J 

J 
~ I 
$120i 

1$200 o 

$600 

$200 

$060 

$800 

LiVl'es 

$400 

TARAS 

Ql:-\LlDA"DES 
DOS ENYOLTORIOS I ABATl'IBNTO 

50°/o 
1 

I Em """''"'" ou cai· 
) X:1S, ••• , ••• , , , •• , •••• 

:~0"/o I
, Em s:.tccos ............ . 

30•/o ; 

25''/o Em vidros que possam 
l conter a. tê 500 gram-

50./ " J lUitS ............ . ... . 

Idem de mais de 500 até 
2 kilogrammr1 ...... . 

Idem de mais de 2 kilo-
grammas •..•........ 

Em barl'ica:> ou caixa:> .. 
Em latas, saccos e 

quaesquer outros en-
vottorios ............ . 

· Em barricas ou cai-
30/6 { x.as •• •• •• •• • •• • ••• ••· 

, \Em saccos ............ . 

60•/o 

40°/o 

50"/o 

50''/o 

I!Em h•l'l';, ........... .. 
Ern barricas ou cai-

\
'· ~~~tii~iii:'-·.;~~~~ ... ~~ 

frascos, oti envolto
rios semelhantes ..•.. 

! 
i 
I 

30•J. 

20''/u 

Bruto 

35·1/o 

10°/o 

-

. Rv:oto" . - ·-

Liquido-
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105 Bagas ,grãos, 

.:VIERCADORIAS 

!de açafrão basta.ruo, açafl'ôa ou carthamo 
i (semente ............................ ·•·• 

f \commum •....••...•... 
~ aniz ou her,·J. doce\ 
i # estrellado ............. . 
' baunilha, bo.inilha ou vanilha. (fava.) •.•..... 

de ca.rdamomo menol' (semente) •.•.•..•••.• 

de cheiro de Tonl'a (fava) ................ . 
coloquintida (polpa. do fructo) ............. . 

cominho •.•.•••.•••••••..•..•.•.•.•...••.. 

favas, fl•uctos, de ga.lha .......••...•.••.•..•.•.•....••..• 
c;truos, semen-
tes, nozes o ou- de linho ou linhaça {semente) .•..•..•.•.•..• 
tras especies se- J 
mo!hantes.pro- 'de me 1 a n c ia (se· I com cnsca .•..•.•••••.• 
prias para tin- mente) .......... ' descascada ........... .. 
turaria, medi-
cina o outros moscada. (noz) ............................ . 
usos ....•..... 

1 negra on branca ...... . 
do m_ostard:l. (se·\ de qualquer qualidade 

mente) .......... f prepatada ou em con-
serva ............... . 

! de S:~.nto Ignacio (lgnatia ama1·a) (fan) .... 
! de ~abnguciro, rle murtinho, de zimbro ou 

I 
junipero (bagaj.: ..•...........••••••.•.• 

de sezamo e gergellm ...•...........•..••.. 

I 
para horta. jardim, prado, e em geral parn. 

_n, agricu.ltura ...•• , ........••...•.•••.•.. 
na o espemficadas .•.•••......•...•••.••..•• 

100 Batatas alimcnticias, in.zlezas e semelhantes •••.••.•..••• 

lOi Caril ................................................... . 

I de ca.nnlla ........•.•...•...••.•.••••..•.•. 
108 C . .. .. 1 de carvalho, quercit.J't.m qucrctts tinctoria) ou 

H-JSCats c.~- casca do. America, p:io·brnzíl, amarello. 
nhos mcdl.Cl· campeche e fusteü•, sandalo, )!uayaco, sas-
na.es .e de tm-~1 safraz e de qualquer outra qualidade, pro
turaria .. · .. • · • nrias para. officina de cortume ou para 

tinturaria. ....•.......................... 
não especifiadas •.••••.•.••••.•.••.•••....•. 

1 soltas, em resteas, ou em maunças e em mo· 
109 Cebolas OU] lhos .....•.....•...•... ; .........•.....•. 

cebolinhas ...... f em cons?rnl. com ou sem mistUI·a de qual-
. quer 1ructo ou legume ... : .............. . 

110 Chá. da India. de qualquer qualidade ...................... . 

NoTA 16". - Nas taras do chá em caixas de madeira. está 
comprehendida a dos respectivos cofres tle chumbo, zinco, folha 

lde Flandre~. a. das capas de palha ou de panno, e a das caixas 
pequenas de qualquer qualidade o ma teria.. Não serão reputadas 
douradas as que contiverem outras pequenas até 1 kilogra.mma. 

Kílog. 

» 
» 

l$l00 

$300 

li;lllO 
16$i00 

4$400 

3$300 
l$300 

$300 

$200 

$100 

:!,'200 
!$l00 

1$600 

$~00 

l$l00 

1$800 

$200 

$100 

Livres 
$500 

$100 6G~ó 

l$000 20~· 

$300 

$100 
$500 

30 •:• 

$400 60?; 

l$000 

3$000 

TARAS 

I ABATl><<NT<> 
QUALIDADE: 

DOS E:\'VOLTOR!Ud 

IEm vidros ttuo possam 
conter até :?5 ~ram-

\ 

mas lle agua ... ~ ..... 

Idem de mais d~ 25 até 
250 grammn.s ..•...•. 

Idem de mais de 250 
até 500 gt·amma.s ..•. 

Idem de mais de 500 
grammas at.L- 2 kiio-
grammas ........... . 

Idem de rnn.is de 2 kilo-
grammas .......... .. 

Em botija~ e outrn::l va.· 
silhas de bm·ro ou 
louça ................ 

1 

Em uarPicas ou caixas. 

Em latas, ou ca.ixas del 
folhas uu tio zinco ... 

Em fardos ••.••.•••..•. 

Em boco;a.s ou catxl-
:xinhas de papelão ou I de rua·.leira ......... . 

I 
/Idem idem ........... . 

tEm barricas ou caixas .. 
~Em jacás cu canast!'as. 

I E~Jft~~1~~· 1~;:~~li1::~ 
\ tes .................. . 

j 

f A mesma do ar<.lgo. b:t· 
I·, gas, grãos, fava.s •• ; 
) et::: •••••••••••••••••• 

t
Em bal'ricas ott c::tix,\s. 
Em canastras ou cestas 

. Em frascos, latas ou 

' ~~~~!~~~,~~~ ~:.~:~~~~: 

I
Em caixas de madeira 

a.té 10 ldlograrnmas. 
Idem a.té 20 idem ....• 

\

Idem até 30 idem .••.. 
idem até 50 idem .... . 
Idem dobra.da.s ........ . 
Em la.tas •.•........•.. 

40% 

30% 

20 ~-'Ó 

5% 

Bruto-

15% 
5% 

Bruto. 

15% 
5% 

Bruto-

32% 
26% 
25% 
23% 
38% 
18% 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:40- Página 30 de 134 

U). 
r;t:i o o c.:: 
~ ~ 

~IERCADORIAS ;:::: ~ z p 
z ;::::, 

I 
lll i Cogu.tnelo!;õ ( clwmpignons) sec~os o·.r i'l'C:~co.> ou em con-

~ .-erva. .................................. .' .................. Kilog. 

l1'> Cravo dalndia (gi;·oflc) ..... , .......................... . 

113 Feno, :tlfaf<t, palha de avêa o qun.cs(l c:c:· otti.ra.s forragens, 
verdes ou seccas ...............................•........... 

( h<1Stardo, açafr•ôtt ou carthamo 
d r- I (ftoi') ....................... . 

o açarn.o ... . ) da r~.c~p~tn-~1:1., OI~ Oriental croett:< 
Sl.tl<lJU., l>;u\!:,!11.1.).,.,,, ..... , •, 

de alecrim .... 1 ~~~~~.':: .' .' .' .' .' .' .' ." ." .":::::::::: :: 
ll4 FoHtas, de alfazema-crspic (flor) ...................... . 

flores, l!e1'- de bravera a;Jtltelmiiltica, ;;_. _, n;,:~o ou ku:>so (flor) .. 
vas. cu. u- de lu pulo ou lu paro (hwEâc!,·l "p!! lus) .••• .••.••. 
les, juncos, 

115 

~~~~~~~~;~; :: de ma!vas .... ) ~od~e~:·::: .' .' .: : .' .'::::::::::::::: 
cspecies se
melhantes, 
mcdicinaes 
e de tintu
raria. 

~ 
da Corseg:1. (ou coralina. da Cor

sega, (.·:C<(S helminthoc1·oton). 
a ~ ) i~landico, (cct1·arect islandica) 

mus,o:s. · • • · · · .

1
'- da. Irl:m.ia ou ca1·t·a;;aheen .••. 

Orzella. ou ot•cclla (lichen m·-
\ cella) ...••.•..••• , . . ........ . 

macis ou flor de noz-moscad~ (w·yllo) •••••••.••• 
papoula. branca, negra ou rubra (flor) (papave1· 

\ nrZ:!:s;sJ~úid~J.~;:::.".'.' .'.'.' .'.'.'.'.".'.' .'.'.':.'.::::::::: 

Cento 
Kilog. 

)) 

116 Louro (folha.) ..........•........•.. _ .......•........... · » 

117 Mat.te .................................................. . 

( asiatica, negra ,ou de Ma.[:tbar .......•.•....... 
118 Phnen ta. J de qualq_uer qualidade, f1·e~ca, sccca.- com ou l sem mistura de qualquer !meto ou legume ou 

em conserva................................ » 

119 

de açafrão, da lndia, curcuma. ou gengibre bran 
' co ou n.marello (ten·e mci'ite) ou tcrn merita. 

Raizes e\ de alcaçuz regaliz ou regollz (glycyt·rhiza glabm) 
bulbos pro- de althea ou malveisco com ou sem easca ou 
prios para raspaila .........................•........... 

: ~r:f~;~~ '(: ~~ f;:rg.~:::: : ::::: : : : : : : : :: :·::::: _.:::: ~: : : : : : 
ria e outros de salepo (orclzis musc((tel •. .•.. _ •........... . .. 
usos. para horta. jardim ou pra.tlo e em gera.l para. a 

agricultura._ ............................... . 
, uão classificadas.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.•.. 

UJ 
o 
f-< 
~ 
:::: 
õ 

$800 

$300 

8020 

l$300 

20$000 

$200 
$700 

$200 
1$300 
~300 

$400 
$700 

$.200 

$.200 

3$300 

$500 
$500 

22$400 
15$600 
2$400 
5$600 

6$800 
13$600 

$300 

$300 

$300 

$800 

$700 
$300 

$300 
$200 
:;;300 

1$700 

Livres 
Ad. vai. 

o 
~~ 
N 
-<: 
~ 

TARAS 

QliALIDADE 
DOS ENVOLTOlUOS 

~ Em banica.s ou ca.i:\as. 
i Em frascos ou vidros .. 

Em saecos .•........•.. 

30 8 /o Em fardos .............. . 

A mesma do artigo ba. I gas, grãos, favas, etc. 

15 °/o 

25 •/o 

15 °/o 
25 •;. / 
50 °/o I Em bmls ou b>rricas •. 

» Em caixas .......•••... 
)) Em frascos ............ 
» 1 Em saccos ou fardos ... 

.·· Em latas ou laminas de 
\ chumbo, c.:tixas de 

papelão ou envolto-
rios semelhantes .... 

I Em barricas ou caixas 
Em saccos ..... . ....... 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ............ 

~ Em barris ou caixas ... 
Em saccos ............. 

\ Em frascos, la.ti1s ou cn-
. voltorios semelhantes 

25 o/o 

l A 'mesma do a.rt;go b> 
l> 

15 °/o I gas, grãos, favas, eto. 
25 "/u 

23 u/o I 

I ABAT>MEOTO 

10 °/u 
Bruto 

10 °/o 
20 °/o 
Bruto 

10 °/u 
» 

20 °/u 
Bruto 

~ 

10 •/ .. 
Bruto 

lO ~;., 

2 °/o 

Bruto 

300-H 
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YIERCADORlAS 

120 Quaesquer outrn.s especiarias não classifica(las frescas ou 
secc:,,s on em conserYas,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Ki log. 

) 

NOTA 17"-As mercadorias deste\ classe, qm:.J1(1o forem de na
tureza a poderem tambem ser importadas co o Ln~as, em raspa:; 
ou rasuras ou em pó, pagarão nos tres primoi:·os casos mais 
lO ·)o o no ultimo mais 25 ~/o sobre o:; respectivo;:; direitos, si não 
estiYcrem assim classitica.da~, ou não for qualquer destes o seu 
estado constante. 

No cu.so de virem avolumadas conjuntamente ou misturadas 
á. flor, folha, raiz, semente$, bagas, grãos, favas, etc., do uma 
mesma planta, que estiYerem snjei&as a direitos differentes, e 
.de se nao poder com a ncce~sa.ria individuação separar uma 
das outras cobrar-se-!la a taxa la.nçada sohre a parte mais tri
butada, como si della se compuzesse o volume. 

Quando qualquer artigo dos que constituem a exportação do 
pa.iz tiver ue ser despachado por importação, serão os direitos 
ca.Iculadus na razão de 30 °/o dos valurc;s constantes da p<mta de 
exportação. 

SumQs ou suecos vegetaes, bebidas alcoolicas e fermentadas 
e outros liquidas 

121 Alca~rão e pixe de alc::~.trão ............................ Kilog. 

candi .•........•....•..•....... 
122 As . . ~de uva ou glucose •..•.......... 

:,;ucar · · · · · ········ .. 'de qualquer outra qualidade e 
( cara mel ......••••.• , ..•.•.••. 

\de oliveira ou doce ....•........ 
123 Azeites ou oleos ....•. ) de ca1·oço~ de algodão, de p~Llma 

( 
ou de coco e outros .•....•••. 

não cspecifica.dos .••••••.••.••. 

» 
» 

» 

l de leite e em extracto •..•.•.•..•.•.••.. 
, \ \em barril 

12,1 .Bebidas fermentadas ... <cervejas .
1 
communs. 

1 
ou em 

f \ garrafas . » 

· hydromel, cidra, gin- ~ em cascos 
ger-ale e outras não outras va
e;;pecificadas . . . • . . . vasilhas .. 

125 Bort•a de azeite oú de vinho •......•.•••.••••••.••.•.•..• 

126 Camphora ou alcanfor ............................... . 
127 Ca-t-to ou terra. japonka. (caclwu) •..• •.•.••••••••••• , •••• 

129 

-----------1 ccr\~ pura. ou simples .......••. 
0--e-I-~a--C-S-e'b-O vegetal. ..•• · CO!Upusta OU preparada •...•.. • 

(sebo simples ...•..•....•....... 

S da !.adia ou mastic .. 
1 almccega. 1 elemi ouresine elemi 
1 aloes ou azebre de qualquer qua-

lidade ........•.••..•.•..•.•.. 
ammoniac:\ ou aromoniaco .•... 

I arabicé~, de acacia ou do Senegal. 
assafetida ou fotida .•••.•..••.•• 
cop;~l, dut·a ou tenra (gomma 

Gom.ma~, gommas-1·esi-, e~~~~~~~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.::: :: . 
nas, resinas, e balsamos na-~· incenso ou olibano ..••....•.••. 
turaes ......•..•• ·. · · · · · • • de ja1apa negra. ou branca •••.•. 

lacca ••......••..•....•••..•... 
do Peru ou peruviana ........ . 
de Me0<1. ou da Judéa (glead) •••. 

1) 'de Bordeaux ou 
1 commum ....••.. 
I terebintina, de Veneza. ou de 

qualquer outra 
qua.lidade •••• , ••• 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

$201• 

$500 
$201) 

l$000 

l$i0(1 

l$000 

$6011 

81011 

82Liil 

b;(lllli 
:;;:~U{) 

$i011 
l$liOO 

$2011 

2::;:31111 
$401J 

~3:líJ 
!J.2;0011 

$2011 
8$000 
$400 

4$0110 
6::;1JÜU 

$150 

l$000 

c 
1..-:-: 
~ 

TARAS 

QUALIDADE DOS -:_-; I 
E:\'VOLTOlUOS ABATIIIlEl'íTO 

. _ . ) Em barris ou talhas de 
~;J ":'o ' barro . . . . . . . . . . . ... .. 35 o;o 

l Em ü~tas, fr-a~cos ou en-
1 vulto1·ios semelhantes. Bruto 

.~ . (Em barris. vasos de b:ct·· 
1 0 

", • ~ 1·o ou de louça em ta ta:;: 

Goo;,, 1Em. caixas, barricas ou 
50 o/" , ferxes ................ . 
Su "/• \Em suecos .•.....•••••. 

J 

Em cascos de madeira •. 
Gt.1 •, ·,. Em latas ou e1~ quaes

qucr outras va;;alhas ... 

GO 0 ,' •• 

1110 " ·o ( Em casco.:; da madeira .• 
' ~ Io:m garrafas e quaos-

>' } quer outras vasilhas .. 

I Em barris .........••. · 
30 oi" SEm latas .••.....•.••.. 

I A mesma do artigo 
\ ;!ommas, etc .••.•.••. 

50 ~' . Em vidr·og que possam 
conter até 125 gram
mas de agua ..••.••... 

» .Idem de mais de 125 
>• I até 250 grammas ••••. 
20°/o 
23 "lo fdem de mais de 2FlO 

até 500 gl'•Linmas •.••.. , 
50 o ,r,, 'Idem de mais ue 500 
>• I grammas até 2 kilo-
» gra1nmas •..•••.•••.•. 
~5°/o !dom de mais de 2 kilo-
» grammas .•...••..•••. 
» Em botijas e outras va-

' stlhas de barro ou 
5 "/o I ~louça .• : ...........•... 

1 ~: ~:~~c~s; .. c.~i~~s· • d~ 
' rolha ou de zinco ....••. 

Bruto 

15 9 /o 
Bruto 

20 °/o 

Bruto 

20 oj, 

Bruto 

20 °/o 
5 °/u 

Liquido 

60 °/0 

50 °/e 

30 °/o 

20 "/o 

40 "/o 
lO "(o 

5 "/o 
300-1:> 
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3 
MERC:\.DORL\S 2: 

z 
;::) 

Í de Bourfíoguc.......... Kilog. 
Gon1n1.a.~, de pinho (pez} .•..• ) preparao;J. pt~ra instr·u-
gommas · 1e-) , mentns ............ . 
~imt~. re~inas I negra (breu) e de qual-
e b;tl:;a.mos . · quer uutl'a. qualid<1de. 
naturaes .•.• t 

de tolii, secco ou ID;Jlie ..................... . 
(Coilti~t%.;f.~~-:. não especific<\da.s .•..•..•.•...•.....•..•...•. 

130 J~i~o~.·cs do <}Ua.lqu~Jl') em cascos •..............•.. , .... 
qua.li<.ln.•.le ........... · .. ·? em outras vasilhas.............. » 

· n,bsyntho, bra n d y, : 

gnac,kirsch, r hum, em cascos ...••.. . .•.. 
whisky,aguardente . 
de canua,de Fru,nça, 

\ 

eucalypsintho. co-\. 

Lic~t.~ .E.d~l!'i! . d_o Rheno,da Jamai-/ em. (~ua_c~quer outras 
e bcbld.ts al-. ca. e de qualquer . > a::;llha.:s • • • • • • • • . • • • » 
coolicas ..... I' outra qualidade ... ' 

\ em cascos............. » 
genebra ............. · em. quaesquer outras 

( va;;llhas ..•••.•......• 
I 

\ a.lcoolrectificado ........................... . 

132 l\ln.nná de qnalquer qualida.<le ............... ,........... » 

133 Opio e:n b•·nto ou solido................................. 'I) 

134 Snntos de fructas de qualquer c1ualida.de ••••••••••••••••• 

1~ \ commum ou de cozinha, vermelho ou branco .. 
'Jinn.gre .. J compos~o .ou para conset·va, como o aromu.ti

\ sado a L estro.gon e semelhantes ...••.•..•.•. 

136 

r bitter, amer-picon, fernets, vcrmouth e bebidas 

\ 

~~~~~h~~t.e~ • . ~U: .. ':~~~.:~~~ .. :~~~~~.~. ~~-. ~~ 
Champagae c outro.3 espumosos •.•••.•••...•.. 

Vinho:-!~ ... I , .. at~~~·~~ \ Em ca. scos .......••.... 
a.b~glu·) Em ~uaesqner outr<\S. 
to •..• 1. vasJlh::ts ........... .. 

~ nã.u especi· de ma.is1 , 
:ficados.. de 16• \ ~111 cascos.· ...... ·~· .. 

1

\ até 22• 'l Em qua.esqucr outras 
idem .. ( vasilhas ...••.•••... 

de mais\ Em cascos ........••.. 
de 22• , Em qua.esquer outras 

\ idem .. ( vasilhas .......... .. 

l3i Xa.ropes niio modicina,cs de qualq_uer qua.Udade •.••••...• 

NOTA 1sa - As mel'cadorias desta classe, quando forem de 
naturoz:~. a. poderem tambem ser imp01·tadas contusas, em 
raspas ou rasuras. ou em p1J, pagarão: nos tres primeiros casos 
mais 10 ''/o e no ultimo mais 25 •/o sobee os respectivos di
reito~>, :;i não estiverem as~im classificadas, ou não foi.' qualquer 
destes o seu ~st;\do consta.nte. 

Os pe.lhões e a.s capas de ma.deir'l. q_ue ~nvoh'em a.s garraf:1s 
e os cn.scos de madetra. niio sã.o sujeitos a direitos. 

CLASSE 10a 

:U::tterias .:.u l01.tbstancias de p5r:!Umaria, tinturaria. 
pintura e outros usos 

138 Azul ult1.>.m1a1' ou ult!•am~Lrino de q_udf!uer qualidade ..••.. 

~~5 Bil">tre ... ...................................... .... .... . 
C::L.•·~tlítl ............. ..................................... . 

Kilog. 

rn 
o 
~ 
2 
i5 

o I< 
~ 
<: 
::::: 

8400 25 ~:o 

18300 

$020 ~> 

l$500 
l$200 )) 

2$500 60 ~ D 

2$000 » 

2$000 » 

l$500 » 

$800 

$400 

.s5oo 

1$000 50 • a 

12$000 )) 

$SOO )) 

$100 

.')800 

$?00 l> 

2$000 60 '" 
$240 » 

$220 

$500 » 

$300 » 

$600 

;Si400 

2$000 » 

$250 

l$00@ 
10$000 

TARAS 

I AOATIME>TU 
Qt;ALIDA.DE 

DOS E:\'\'OLTOR!OS 

\ 

I Em boce t.as ou caui. 
\ nhas de pt\polão ou 

de zb.<~<leh•a .......... 

\ 

I Em"''"'' tle maueir:t. 
; Em <JUa.esquel.' outra~ 

\ 

vasilhas ............. 

)Em lato.;:; .............. 
\ Ern 1JL>cew.s on e<Lixinhas 
ldem <!entro de caixas .• 

'Em frascos ou potes .... 
)A mesma. do a.t•tigo 

) gomznas, etc •........ 

j Em cascos de m:.tdeh':t •. 
\Em latas. frascos ou en· 

Yoltorios semelhantes 

~Em '";c"' de ""''''''" '; ~m {tuacsquer outras 
i vn.silh<Os ............... 

\ 
I 

IA me~nu. !lo arr.igo 
( gommas, etc ........ 

I 
1Em ca.ix<.:.:> •.••••••.••• 
~ gm latas ou frascos •.. 

Em IJacotes .••.••..•.• 
(A mesma (,b al'~igo 
\ gorom:IS, etc. . . . . .. 

Brmo 

20 % 

Bruto 

5 % 
10 %~ 
20 ~~ 

» 

20 ~- · 
Bruto 

20 % 

Brut() 

· - . .. . ~--

30Q:..;.j_() 
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:1\faterla.s ou ,;ubslancht.s de perl"uDJ.aria!l tintut•at•ia, tliut,ura etc. 

til 
Ç:J U) TARAS o o o o c::: < E-< 1<: ~ 

MERCADORIAS o ~ ~ I ABATIMENT 

""' .-<; z ~ < :::;, 
~ QUALIDADES z :::;, ;:s 

DOS ENYOLTúRIOS o 

141 Carvão pa.ra. uesonho, tnsin ..•.•••.•....•..•.•..•••••••• Kilog. $800 25 ~ ·ó 
(Em caixas ou caixinhas 

do p<Lpelão ou envol-
~ to rios semelha.ntes .... Bruto 

142 Cinza~!! azues ...•.•.......•...........•.....•........... $150 
JEm barricas ou caixas . . lO 0 /o » » Em latas ou fra~cos ...•. 5°/u 
Em pacotes ....•...•.••. Bruto 

) 

143 Coel1onill1.a, .................................. , . , • , . , , , » I$000 » jAmesma do artigo gom-
mas, etc •...•...•...• -

144 Coral fino em pó .•.•••••...•••. ,,, .•••••••••••••••••••• » $4001 » )Em bocetas, caixinhas, 
j l:.ttas ou frascos do B1•uto qualqum· qualidade ••. 

145 Core ti' de al'lilina ou fuschina de qualquer qualidade e se-
1$800 {A 1\\l'!:iroa. do artigo aco· melbantes, solida.s c liquidas .........••••••.•••••••••••.•. ,. » 

ta.tos, etc .••.•..•••.• -
146 Corti~n om pó ou negro de Hospanha. .•.•...••..•..•.•••• » $100 :& I Em b~rricas ou caixas. lO ''/o 

ÍEm la. tas ou frttscos .... 5<>/o 
~Em p~l!otes ............ Bruto 

147 E,..,..en.eia,o.: naturacs ou a.rtiliciaes-simp1es ou compostas, 
solidas 011 liquidas, amorphas ou crystallisadas, de qualquer 

» 6$000 30 °/o Em quaesqnar envoltorios qualidade o por qualr1ucr modo preparadas ................ • 
NoTA J9a-Nfio será. pcrmit.tida a verificação do peso liquido 

real dos oleos volatei:,, cssonciam ou esscncias. 

G ~liquida .........•.....•...••...•...• ,. $500 50 °/o 
~Em potes de barro, louça. 

148 1 ou vidro, latas, caixi-ra.xn. para. sapat'lS• om ma.ssa. ou pó ......•..•••.. , . • .• » $800 :& I nhas ou onvoltorios 
scmelantcs .•.••••.... )> 

1$200 20 °/o 
tEm barricas ou caixas .• lO nj o 

149 Indigo (anil) ..•.....••••..•.•.•••• , .....•.•.. : .......... " 1 Em latas ou frascos ••.. 5 °/u l Em pacotes ............ Bruto 

l5G Ker•nes animal ou vegetal, ou cochonilha-kermcs ....... » $800 25 °/o íA mesma do artigo goro-
t mas, etc •..••.••...•• -151 Lacar ou na.car de pingos de qualquer côr ............... " 2$000 'b 

~ grossos p:na ca1•pinteiro .••.••••.• " 1$000 40 °/o 1 Em caixas ou caixinhas 
152 , 3$000 » de papelão ou de ma· Ln.pis, .••. , •.••..... ~ para desenho ou para. escrever. , , • : ~ dcira ou envoltorios 

" 8$000 » I semelhantes ....••.•.. Bruto , para lapiseira •.•....••••••••••.•.• 

153 
\de pastel (isatis tincto1·ia) ou guede, 

Massa8 ou extractos de noz de galha, de pão campeche, 
pa1·a. tiatura.ria,tluidas ( brazil, amarello ou sandalo, que-
ou solldos............ bracho e de sumagre ............ 

" $500 25 °/o 
) A mesma do a>•ligo gom-não especificadas ..•..•.•.••....•.•• 

" l$000 » 
, mas, etc ..•...•..••.. -

154 Ma tt.e para doura1• ou gesso-matte •••••.... , ••••••.••••. • $100 ~ 

155 Materius corantes,tacs como alisai•ina. anchusina, bixina, 
ga.raocina, curcumina., indigoti~:l, hematina, brazilina, cha.r-

)) l$800 )) )A mesma. dos acetatos, tamina. (carmim de aça.frôa), c outras não especificadas .•... 
~ etc ................... -

156 Morde11t.e para. douear ••........•.•...•••.•••.••..••••. :1> $500 20 °/o 
~A mesma do artigo gom-

157 Nan.kiDJ .....................•.......••................. :. 2.~000 25 oj 0 l mas,' etc ...••.....••• -
158 Ocres (oxydos de fcr- Í almagrc. a~arello e roxo terra; 

ro naturaes) ..•... , . ·/ teiTa de Sumne natural, roxo-re1 
:. ~100 50 °/o ~Em bar1•icas ou caixas •. 5•j. e semelhantes., ..•.•........ , .•. 

Em latas ............... Brutt 
~ J.o a.mendoas doces ou .amargas, e de ,. $800 40 °/o 

lA 

sezamo ou de gergehm ........ , .. 
159 Oleos finos liquides o ·do croton tiglinm .... , .....••... , .. • <1$000 )) 

. concretos .. · · "· · · · · · · f do fi gado de bacalháo ou de arraia. •• :. l$000 50 °/o mesma dos acetatos. -
, de feto macho (etberco) .......... , •. » 8$000 » 

300-i7 
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~.laterias ou substancias de perf"ntnaria, tinturaria, pintura etc. 

00 

t=l ifJ TARAS o 
~ Cl o o ~ < f-< ~~ =a ~-IERCADORIAS o &'i N 

I ABATIMENT 

<1 :;;:J 
~ ~ ~ QUALIDADES z 
:;;:J .::::: DOS E:\VOLTORIOS 

I 
o 

1 

$2001 

---

~ crrí ou impuro ............... Kilog. 50 •f. I I \de linhaça e•pe"ado ou ib>'Vido (co>•ado) ~A me.;;ma tlos acetaGos .. 
purificado ou incolor ..... : » $300 )) -Oleo:~ fixos de nozes-mascadas ou manteiga do nozes-

» 4$000 )> \ 1. • d moscadas ..•.....••...................•.. tqut os e con-

( Ein """'" do madeira 
cretus .......... ,· t: ricino, mamona, "'""" ou pahna-chrl•". $GOO 60 °/o ou ferro .....••..... lO •;. (Conlinuaçiio) }) 

Em vasilhas de louça ou 
viJro ........••.....•• Bruto 

,Em latas .............. » 
, nao e:>poc1ficados (medrcmaes) .............• )) 2$000 50 °/o A mesma dos acetatos ..• -

NoTA 2Gt>.-Nas taxas dos oleo:> ficam com:prellendidas as dos 
vasos tiUe os conteem . 

. de junipero (olco de cade) ....... _ ........ . » SGOO » I Veoaogo ou""'"""' oil ........•........... » $400 )) 

de naphta. .....•.........•...••..•.••..... » $150 )) 

160 \ p>•eparado ou purificado para 
O leos PYcoge· illuminacão (kerosene e ""li.· 

acetatos. -neos ou empy- r ) ' 5 » $070 60 °/o t" \ zo r na •...•.........•....• 
reuma u:os .... 

1 

etroleo.... . 
p I oocuro ou negro para lubnft· 

cação de machinas e resi-
duos da di~tillação do oleo 

» $040 50 °/o de petroleo ................ 

·1 não especificados .••••.. , ........ , ......... )) $500 :1> I 

(Em caixas ou caixinhas 
161 Papeis carminados ou de carmin ........................ ) 7$000 :!o de papelão ou envolto-

Bruto rios semelhantes •.•• 

JEm potes ou frascos de 
vidro ou louça, em la-
tas, em bocetas ou 162 Perf"umarias ........ , ................................ » 5$000 60 °/o caixinhas de papelão 

li ou madeira pintada 
ou envernizada ou en-
voltorios semelhan-
tes ................. • 

NoTA 21a-Este artigo não comprehende as essencias e oleos 
puros, o sim somente a.s :preparações mixtas que com os nomes 
de oleos, extractos ou esseucias forem destinad~s pa.ra o uso 
dos cabellos, lenços, etc., e as agua.s de Cologne ou deColonia, e 
de qualquer outra qualidade propria de perfumaria; as denti-
fricias de qualquer qualidade ; as para tingir, amaciar ou 
conservar os cabellos ou a pelle, os vinagres arornaticos pro-
prios de perfumaria ; os pós para amacia1•, tingir e conservar 
os cabellos, dentes, peUe e para usos semelhantes ; as pomadas 
ou banhas para os ca,bellos, os sabonetes em pães, em pó, em 
ma.ssa. ou de qualquer · outro modo preparados ; as pastilhas, 
ou tabellas e trociscos. ou trochiscos aromaticos ou de perfu-
ma.ria., e outros objectos semelhantes não classificados. 

As perfumarias q1L1e vierem em potes, frascos ou vasos de 
porcellana. dourada 01a com figuras, ou de vidro n. 2, pagarão o 
dobro do:s respectivos direitos. 

\de' sapatos •.•• : .•.•..•..••••....••••..••• » $100 25 ;/o Em barricas ou caixas ••• 25 °/o 
de: marfim queJmado ..................... )) 2$000 )) Idem .••••.•..•... , ...•. 5°/o 163 Pós .......... ~ 

~Em lata<, r,,c,., cai-:para impressão, de côr ou para dourar ou 
» 

xas de papelão ou ma-
\ pratear, simples ou em verniz ..•••••... » 1$000 deira ou envoltorios 

semelhantes ••..••••. Bruto 
164 Preto ou car- r~ em pedaços ............................... » $030 » Em barricas ou caixas ••. lO ojo vão animal (os-

$100 ., Em latas ou frascos ..•.. 1 Bruto sos queimados)~ em pó ......... n ......................... • • }) 

390-iS 
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rõ1ía.t.erías ou ~ubs-tau cia8 de Jlel:"t'u:nu-..ria:Oo:, "tiu.t.uJ•::u.•ia,, pintura, etc. 

C/) 

~ o 
~ < ~ MimCADORIAS Q 
~ z :::> z :::> 

165 Rouge ........ -......................................... Kilog. 

166 Sigil<."tiiP., ou tcrr~~ sigii<Ltu. ou sigilada. ....••.•••..•..•.... 

167 §inop~r.a ........................................... , . 

168 Sombras do colofii.·' ou de oliveira. ..•... . ..•.....••..... 

169 Sumagre ............................................ .. 

170 Terra desionna. ou de siono, tostada. ou empô, calcinada ou 
queimada.; oxidos al'tificia.os para. preparo ou pintura de ferro 
fundido ...••.•....•..••.....•••.•.••••.•..•......•.•....•• 

171 Ther~bent~:t;ta )pura ..•.••••••...•..•...••••••.•...•.• 
((JSSencw, ouespn'lt~) )1m pura. ou a.gua ra.z .................. . 

172 Tintas: 

1 
para esc~·ever ou copiar .........•.••.•. 
l)~ra. ('.a.r1mbo ......................... . 
para ma:rca.r roupa. .................... . 

1 liquid~s ...... : ..... .. 
1 c1n ca1xas ........... . 

em conchas •••••• ,, •. 

Para diJsenho • • • em pó, massa ou pães. 
preparadas a. agua, 

em m:~sstt ou pasta, 
brancas ou colori-
das .•.•.••.••••..•• 

preparadas a oleolbrancas ou pretas •••• 
o semelhantes. 
p_a.ra .imprcs· de outra. qualquer co1· 
sa.o ou ltthogra.-~ 
phia, para. pin-
tura de ca.sa.s, tinas em tubos ou 
navios e usos cylindros de metal 
sr.melha.ntr.tl,.. e semelhantc:~s •••••• 

NoTA 22a-No peso dM caixas com tintas para desenho cnm
prehender-se-ha o de quaesqner pertencasque viererndentro das 
mesmas. 

173 Verde de qualquer quu.lidade ............................ . 

174 Vernizes., .... \ d~ alcatr~o. · "· · .. • • · • ·' · · ·' • ·" • • · • · • 1 nao espeCificados ..................... .. 

NoTA 23"-As merQadorias desta classe, quando forem de ·na
tureza a. noderem ser tam bem importadas com mas, em raspas 
ou rasurâs, ou em :pó, pagarão nos tres primeirus casos mais 
10 °/o, e no ultimo mais 25 °/o sobre os respectivos direitos, 
si não estiverem assim classificadas, ou não tor qualquer des
tes o seu estado constante. 

r:n 
o 
E-< 
fZ 
c::: 
25 

'~'oúj 
l$200 

l$200 

$500 

$025 

$250 

$200 
$050 

$600 
l$600 
3$000 

2$000 
4$000 

30$000 
4$000 

$120 

$200 

$500 

4.$000 

$400 

~700 
1$200 

o 
l<: 
~ 

~ 

5il % 

25 '}ó 

50% 

., 
30% 

50 o/o 
)) 

» 
» 

20 o/o 

50% 

» 
» 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS E~VOLTORIOS 

~A me:nn<~ do (l.l'tigo gom-
ma, etc .............. 

) 
.. Em h<H'ric·ts ou c:dxas .. 

\ ... '"'"' "" ('"'"'· ... 

~A mesma. dos acetatos .• 

1 Em potes, garrafas, la-
{ tas ou qua.esquer ou-

tros envolo;ul'Íc~S do 
ba.t'l'O, louç.\ ou viJ.ro. 

Em caixinhas, vidros, 
cor:cha.s ou envulto-
rios somelhance::;, .••• 

E!ll ba.rl'is ••••.••••••.. 
Em lata.s,frascos do fer-

ro, tubo::~ ou cylíndros 

) 
tio IDilta.l. ........... 

! Em ba.rricas ou caixas. , 
Em latas ou frascos .•.. 
Em pi!.cotes •••••••••••• 

·~Em latas ou frascos .••. 

I ABATIMENTO 

lO % 
~'o 

Bruto 

lO% 

Bruto 

lO ~. 
5% 

Bruto 

390-19 
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.l~~·tM.luc(,o,..: ch11nico;,;,. droga\ÔI e e;o,;pecialidatle;,; pbarntaceu.tica,;,; 

00 
t:"l o 
o c:: 
~ El MERCADORIAS o s z z 
~ 

Productos chimicos, drogas e especialidades pharmaceuticas 

175 Acetona ou espirito pyro-a.cetico ...... ~ ................ Kilog, 

í~i Eªi~~~:~~~~~~~~~~~ 
'dito cn1 pó ••.•• , .•.••• ,.,., •.•••...• 

176 Acetatos ou py- i · 
ro-lonhitos .•.• , •••• < 

177 A.cido!õl ... , ....... 

Ide forro .••.•••••••••.••• , .••• , ..•.•• 
de potassio •••••••••••••• , •.••••••••. 
do sadio ••••••••••••••••••••••••• , .• , 
de stronnio ......................... . 

• de ut .. anio . ••..••••...••.....•....•.•. 

l glania.l ou cryst::Uli-
anetino ........ ~ za.vel ............. . 

·I diluido ou liquido •••. 

a.rsenioso ou arsen.ino branco......... ~ 
benzoico ou flores de ben,joim.. •• . . • • . » 
borico, crystallizad(l,em :palhetas ou em 

pó ............................... . 
bromico, ••••• , •• , •..••••..•.•••••••• 

(puro, incolor, liquido 
cu.rbolico ou? ou crystallizado .... 

phenico •••.• (impuro, corado ou DO· 
. ~~ro .•.......•.....• 

cto.rbonico liquefeito.................. » 
cítrico crystallizado ou em pó........ » 

chlorhydrico •• ~·puro ..••.•.•••. , •.•.. 
bydro -chlorico 

ou muriatl-
co .•.•..•••• , impuro ••.•••••.•••••• 

fiuorhydrico • . . • . . • • . . • • • • . • • . . . • • • • • » 
furmico ..•••.•••••.•••.••..•••.••••.. 
iodico.. •• . • . •• • •• . • . . •• . . . • • . • . .•••• » 
lactico........... ... . . •.• • . • • . • . • . . • • » 

nit~ico ou azo-~ :puro .•....••••..• • ••• 
t1co • . . • • • • • 1m puro ..•.•••.••••.. 

oxalico •..•••••..•••••••••••...•••..• 
perchlorico • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • » 

Pbospborico ••• j s~:lli~o ou glacial •••••• 
hqu1do .••.•.•.•..••• 

picrico •..••••.•.••. , •.••• •• •• · ••.• • • · 
pyrogallico ..••.•..•.••••••••••...••• 
pyro-lenhoso, pyro-acetico ou vinagre 

madoira. _ .... _ .•...•.••.••..•. ·- •. 
saJicy1icu, crystallizado ou em pó ...•• 
sorbico ou malicCJ .................. .. 
succinico; sal volatil de succino ou de 

a.lambre ........................... . 

00 
o 
f-< 
g 
c:: 
õ 

l$100 

$450 
$500 
$200 
S;::J50 
$500 

$150 
l$000 
l$000 
3$000 
7:j;500 

$150 
$100 

$250 
4$500 

$150 
1$000 

$300 

$150 

$200 
$600 

$120 

$030 

$150 
$300 

12$000 
1$000 

$150 
$100 

$200 
6$000 

l$250 
$200 

$700 
5$000 

$050 
l$250 

l0$000 

2$000 

TARAS 
o 
~~ 
IN 
....: 
~ QUALIDADE 

DOS ENVOLTORIOS 

25 ~ ~ A mesma. dos acotados .. 

Em vidros que possam 
c:.mtor até l5gram-

15 ~ ~ mas de agua. ; ....... 
25 % Idem de mais de 15 ate 

» 125 idom •.. , ...•.... 
)) I Idem do mais du 125 ate 
>> 50U 1tlem •••••••••••• 

Idem tlc mais tle 500 até 
~ kilo;;•·ammas .•.... 

Idom de 111ai:s uc 2 <lLé 
· 4 kilog•·ammas ••.••. 
ll<lmu de mais de 4 iduon 
~m boti,i<~s ou outra.s va· 

zilha~ de bar1•oou lou-
15 ~l f}C.~ ••••••••••••••••••• 

50 r:·ú Em barrictls ou caixas .. 
)) Em latas .............. 

25 ': ~ Em fra~cot3 ou barl'it3 tlc 
1"01'1'0 ................ 

Em ho•~otas do papelão 
uu tle nuulcira ...••. 

2r, % 

A m~>srri::t dos acetatos. 

,. 
» 

» 

» 

I ABATIMENTO 

80 % 

70 % 

50 ~·t 

40 •;t, 

:20 ~í 
lO ~·o 

30 % 
lO ~-. 
5 % 

12 ~ó 

Bruto 

3D0-20 
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MERCADORIAS 

\

sulfurico, oleo ouí puro .................... Kilog. 
espírito de vi* 1 

Acldo•..... . triolo .......... (impuro ................ .. 

( Conlinuaçlio) 

t
'sulful'oso, liquido 0\l comprimido ......... .. 
tn,rta.rico ou tartrico ct•ystallizado ou em pó 
valeria.nico ou va.Ierico ••••••...•••• , •••• , .. 

178 A~Juas mineraes, naturaes e a.rtitlciaes •.•••• , ••..••.••••• 

179 Albun.bta animal e secca .....• , ••.•...• , .. . • • . •• ••• • . . ~ 

180 Albumina tos de qu:~olquor metal. •.•.•... , •.•••••..•.. 

aconitina ................................. . 

\

atropioa .................................. . 
cafei .. na, tlloina, thoobromina •••••.•.•••• , .. 
cocama ................................... . 
codeina. .••.••.....•.••••••.•...••••.•.••.•. 
digltaUoa .•...•••••••••••••••• , ••••.•••••. 
dubuisina.., ••..••.•••..•••.•••••••.•.•.•••• 

1·81 Alealolde"". ergotinina. •.•••. , •... , ...••...• , •••• , ••• , •. 
e seu:s :gaes.... ovonyminu. ..•.•..•..••••••.•••.•.••••..••• 

l
rnorpl.linu. ••••• , • , •••••••••••••••.•••••••••• 
11~\'Cllllll~ •• ,., ., • , , , , , • , •• , , , , , , , , , ,,, , • , , , 
ptlocaz•pJmt •••••••••••...•••••••••••••.•••. 
pelletiol'inu. ............................... . 
qua.ssiua. ••••..•••....•.••.•••...•..•.•.••.. 

. quinina ................................... . 
·S~rycltiniua. ......... • ...................... . 

Gra.m. 

ll'l~ Aleool amylico ou oloo do batatas, methylico O\J cspil'ito 
do p4o ou do mu.dch·a.. • • • • • • • • .. . • • • . • • . • • • • . • . . • . • . • . • • . . Kilog. 

18:-l A.leoolu.to"" ou cspit•itus mcdicinacs,simptos ou compostos 

1R4 Algodlln poh•ot·:~ ou pyroxilina ...••••••.•.••••••.•••••• 

JH5 .-\.hunitta !Ieee;~ ott ~olatinos:t ••• , ••.• , ••••• , ••.•••.•.••.. 

uw ~<\.nahut• cinzonto(gt·is) .................................. Gra.m. 

li? Amn1on lu, lifJllida, alcali volntil ou espirito de stLl ammo-
nlaeo ............................. , ....... , .. .. . . . • . .. . • . . Ki!og. 

188 An tbnonlu.lc ~do })otassio simplos, antimonio dia.phorotico, 
la.vadu ou não •••••••••.•.•••••••••.••.•.••••.••..••••••.• 

JS9 An tipy .J.'luu., analg-csin:~. exalgina, anti-fll!Jrirm, acetanili· 
do, lJ!.lenu.cotlnt\1 me~acctina, t\~lmia. o lmirinn. •••• , •• , .••.• 

190 An.tJ.•u.kuku.li do qualquo1' qualirl:tde .•.. , ...•.••• , ... .. 

191 An.tt•tuJuinoun. o hyuroquinona ...................... . 

1~2 Apiul................................................... Gram. 

193 At·""cuiu.to o~ da potassio ou sod.io....... ... .. .. . • .. • .. .. Kilog. 
&t'senito •.•••• 1 da cobre. ••••••••••..•••......••..•••••••. 

194 Al!!lt!lueu,r de leite ou la.ctosc ............................ . 

195 Dalsatno:oo; manipulados de qualquer qualidade .....•.•... 

I OS Benzina ...... , ....•....... , ........................ , •... 

· · l do a!nmonio .•.•.. , ••••...••. , ...•.•• , ••... 
'de bt:>mutho •••••••..•....••..•..•..•....•• 

197 Benzou.t.o,; 'de Iitllio ou lithina •...•...•...••.•..•••.•. I de Jlaphtol ou benzo-naptol •..••.•..•.•••.•• 
. de sodio •••••••••.•••..••..•••.•••.•••.••• •• 

198 Bll"'coii.os medicina.es .•.•.•.••••..•••••••••••••••••••••• 

199 Rorato de\crystaHzado em pedra .••••...•••..•••••.•. 
soda. ou bora.x.) em :pó ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 

00 
o 
t:: 
"" e:: s 

$l20 

s040 

$300 
$700 

2$000 

$400 

1$500 

2$500 

$180 
f120 

')30 
$150 
$120 
$300 
$90(} 

4$500 
$!.:!0 
$060 
$240 

1$200 
X90:t 
:i;:~oo 
:!i!HO 
~020 

1*000 

4$000 

4$000 

2$500 

$600 

$150 

1$200 

10$000 

1$100 

$030 

20$000 

$700 
$400 

$800 

2$000 

$"200 

7$000 
8$000 
l'i$000 
G$000 
5$(100 

2$500 

$100 
$300 

TARAS 
o 
l~ 
~ 

I J.BArl ... NTO 

-'é 
QUAL~AI)F. ~ 

DOS }~~VOLTORIO!; 

25 % I A mn•m• dos aootatos. 

60 % 
Jt:m 1-w.rr:tfas, botija.<> e 

! outras quansqaer va-
30 I sillJas ............... Bruto. 

~ó 

50 o/o 

30 ~·~ 

» 
:D 

}) ,. 
» 
» 
)lo 

» 

» 
20 ~· 30 ~o 

50 % 

40 "/a 
25 % 

25 ~o 

15% 

20 °/o 
A mesma dos acotato:s 

lO ~·ó 

15 %~ 

25 %1 

» 

,.. 

50 °/o 

:1> 

2\lll-21 
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Productos chimicos, drogaR e especialida<lcs pbar:rn.aceutica~ 

~ ~ I ~ o 

~ MERCADORIAS ~ I ~ ·~ 
_: ________________________________________ ~~~~----

I de a.mmonio ou a.mmonia·~o. •. • . . . . . . . . . . Ki.log . 
de carnphora........................... » 
de cthyla .............................. . 

200 Drornurctos de ferro ............................... . 
e bromatos...... do lithio ou lithina ..................... . 

~~ fo~i~~s!~::: :: : :: :: : :: : ~: : :: : : : : : : : : : : 
do stroncio ...•..•....•••..•••..•....... 

201 Caixa-s de reagentes chimieos ........................... . 

i02 Oantharidas ........................................ . 

!03 Capt;~ulas, drageas, perola::: , globnlos e confeiios me<li-

204 

cina.cs .•..•.•....•.•..•.••..•....•.••.. : ........•.••...... 

de ammonio ou ammoniaco .•.... , ...••• 

d b . 'stroncio .................. . 0 ariO ou I (puro ou impuro) ........ . 

do bismutho ........................... . 

de ~al ou cal n)uro .................... . 
c1o •..••..• 1 1mpuru •.•••..••.•••.•.... 

de chumbo ou a.lva.lado de chumbo ...... 
do cobre ...•..•....•.••.••.•.•••.•.••.• 
de croosoto ou Cl'eosota.l .•.••••••••••.•• 
1do Cer·r:o ••••..•.••••••••.••••••.•.•..•.• 
de gua.m.col •.••• , .•••••.••••••.•.•••..•. 
do llthio ou lithint~ .................... . 

jdo magncsia ou mu.gnosio •••..•..••••••• 
Oarbonat o 8\ 

o carburetos..... , . ~impuro, potassa de Dantzik, 
de potassw pe1·la.ssa ou potassa. do com-

I 
ou potassa roerei o. • • • • • • • • • ••.••• , . 
(sub) ...... l purificado, sal de ta.rtar•o ou 

f a.lcali vegetal ........... . 

de potassa (bí) ou bica.l'IJonato do potassa 
? ou potassü:. ........ , ................. . 
· de stroncio ou stroncia.nu. .............. . 

do sodio ou soda.(suu) ou barrilha. do com-
morcio (u.kali) mineral. ............. . 

de sodio ou soda. (sub) puro ............. .. 
do sodio (bi) ou bicarbonato do sudto ou 

sodt~ .••.••••••..•••.•..•••..•.•..•... 

de zinco •. ) pul•o. · · · · · · · · · · · • ... · · .. • · · · ftmpuro .................... . 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 

2~000 50 "/,, 
!1sooo 
G . ...;OíJO 
'!SOOU 
8$0110 
:!.:-:;000 
28000 
::l.~OOO 

.1rl. vnl. 

·1$000 

~300 

s~OO 

5$000 

$500 
~120 

:!;IOO 
$700 

a:;;uoo 
~::!OU 

15~000 
5$oou 

:ji·tOO 

$020 

$200 

$400 
:;~:JO 

.-;;o3o 
$2UU 

8100 

181100 
$200 

l$000 

30$000 

» 

)) 

» 
15 "/o 
25 •;. 
JG "/o 
25 •/o 
)) 

20 ·;. 

25 •;. 

50 •; .. 
25 •;. 

:20 •;. 
25 "/o 

50 ·;. 

» 

15 •;. 

TARAS 

QUALIDADE I 
DOS ENYOLTOR.IOS - ABATIMb:NTO 

\ A mosma dos acottt· 
tos .•••••..•.••••••.. 

205 Cu.rviio vegetal puro medicina.! do qmtlquor• qualidade. 

206 Castoreo inteü•o ou em pu .•.••...• , •••.••••••••••••• 

207 Cerveja medicinal <le qualquer qua.lida.do •••••••.•••••.• 

208 Chas o especies modicinaes do (gta.Iquot• qualidade ...... 

209 Cbloral, bromal e pa.raldehyde ••••..••.•..•••.••.••.•.• 

:?$000 50 • I o Em ltün.s on frascos.. . • . . Bruto 

CJ 1 t ) de potassio ou sodio .................. . 
2JO 1 ora. 0

• ··"·~de barío precipitado .................. · 

211 CblorororJDio c bromoformio· ...•...••.•••..•••..••. 

' do a.mmonio ou am- \ puro ............ . 
monia (sal ammo- l 
niaco sem cheiro.) c impuro .......... . 

212 Cblorure-tos, 
bydrochlor atos, de antimonio ou mn.n·jliquido .•.........• 
chlorydr at o s ou teiga de antimonio. solido ou concreto .• 
muriatos ........ . 

de arsenico ..•......•......•....•......•. 
de bario ou barytn. .................... .. 
de ca.l •.•••••••••..•••••.•••••.•.•••...•. 

2$000 

48000 

$150 
$:2511 

~'\;400 

$400 

:.!5 "/n 

I A mesma dos .,.,.._ 
50 •f'u ' tos ................. . 

$150 

$700 
2~00 

3$000 
$300 
$030 
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Pt•odnctos chin.1icos, <l.-oga-8 e e!lllpeclalidades I>llnr:i.naceutica~ 

MERCADOIUAS 

<le calei o ............ \ r~~~~{~:~::::.:::::::: 
de cllun1bu ............................. · 

i de estanho ............................ •. 
de o.thyln. n J•lethyla. _ ...... -.......... . 
de ferro, sol;ido, liquido e snblimatlo .. _ .. . 
de mcrcurio (proio, bi on dtmto), mcrcul'io 

doce ou precipit::tdo, precipit::tdo branco. 
ealomel::mos e sublimado corrosivo on 

Ohloruret.o!":. l' -
hydrochlor~ttos, des~i~~~t:·.·:::: :::::::::::::::::::::::: 
chlo~'hydratos ou ,de ouro simples c de om·o c outros metaes. 
muriatos .... , ... · 'de potassio ou potassa liquido ou hypochlo-
(Continuaçlio) rito de potassa (agu~~ de Javelle) ..•.... 

de prata .................•.•.......•... 
de soda. liquida ou l1ypochlorito de soda 

(agua. de La.barraque) •••...••.•........ 
de sodio, sal commum ou) grosso ou impuro 

de cozinha .••..•..•.. 1 puro ...•...•••• 
1 de stroneio ou stronciana ....•........... 
\d . \Puro ........... . 
I o Zin~o .....••....... f impuro ......... . 
ide sod10 on soda puro ••.•....•..•.....•. 

213 Chocolat.e medicinal de qualquer qualidade ........... . 

214 Ohromo f:luor 0u cbromo fluorado ..................... . 
de baryo .....•.........•................ 

215 Chromat.ose d h · b mo ou jaune 
bicllromatos.... e c um 0

' • • • • • • •• • • • • • de clwome .... 
rubro ou ver-

Kilog. 

)) 

Gram. 

Kilog. 

)) 

Litro 
Kilog. 

j
amarello, ama

rello de ehro· 

' molho ••• ,... » 
de potassio ou sodio. • . • • • • . . • . • • • • . • • . • . » 

216 Cigar1:os medicína.es de qualquer qualidade .••.•.••.••. 

de ferro simples, ferro ammoniaca.l e de 
ferro o qualquer metal. ........... o. o. 

217 Cit.ra.tos ...... 
de ferro o quinina ...................... . 
de lithio ou lithinia .................... . 
de magnesio ou magnesia, granular, effer· 

vescente .. o_ •••• ___ •••• _ •••••••••••••• 

de potassio ou potassa. ................. .. 

218 Collodio de qualquer qualidade ...................... : 

219 Conservas, e1ectuarios, polpas e opiatos medicinaes de 
qualquer qualidade .................••••..•.••• ,......... » 

220 Oreosot.o •.••. ~mineral, sem côr ou corado .......•...•.. 
~ vegetal ou de madeira .................. . 

221 

)

de ferro ou azul da Prussia. ............. . 
CyanuJ.•etos, 
hy dro cy a na tos l :puro· · · · .... · · .... · · ... · · .. · 
cyanhydratos, hy: . ) 1m puro p<1ra. as ar~es, ou o 
dro-ferro- cyana- de potass10 ( ~ma1•ello de potass1o c for1'?· 
tos ou prussiatos. 1dem vermelho de potassw 

e ferro ................... . 

222 Desinf"ectante:;,; não classificados ................... . 

223 Dextrina .••.....•.........•......•.•...........•.•..... Kilog. 

2'24 Diastase ou maltina •....•........•...••.........•..... 

2.25 Elacte:..~io ••••......••.....•......•.........•...•..•... Gr<~mo 

226 Elixires~ licores e soluções rnedicinaes de qualquer qua-
lidade ..•.. ~. o •••••••••••••••••••••••••••••••• ,............ Kilog. 

227 EUJ.ulsôes de qualquer qualidade ...........••.. o •• o• •• 

228 EUJ.plast.ros em rot~sm ou magda.leões .............. . 

U'l TARAS o o 
E-< ~~ 

Eii N 
c: < QUALIDADE::; õ o:: 

DOS ENYOLTORIOS 

8500 50 o/o ll 
SlOO )) 

s:soo )) 

8500 
.'2$000 20 o jo 
l$000 50 o /o 

1:;;800 30 0 /o 
1~800 50 "/o 
~400 20 o/ o 

$500 25 "( o 
40$000 50 o(o 

8500 25 o/o 
$030 » 
$100 » 
$500 
$600 

50 "/o 

$300 )) 

:;;200 25 "(o 

3$600 30 •jo 

$600 15 "/o 
$100 25 •f. 

$300 30 "(o 

$900 l> I 

$100 25 0/o I 

3$600 30 o/o ~A mesma dos ..,.latos, 

2$000 :1) 

2$000 )) 

12$000 l> 

2!000 
2 ·ooo » 

2$000 50 "/o 

l$600 lO ojo 

l$000 
2$000 

l$200 25 "/o 
l$600 50 "/o 

$300 25 0 /o 

$400 

Ad. va.l. 

$190 

30$000 50 °/o 

8300 

4$000 40 o/o 

2$400 

3$000 50 0 /o 

I ABATIMENTo 

300-23 
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:Prod netos eh.imico,;, dro~as e esp~cialidad~s phai·n•aéeuticas 

228 

:1-.IERCADOR!AS 

\

vosica.torios de qualquer 
autor ou qualidade ..•• 

E tn p 1 a s - ~ I'Stendido ou espa- encer.a.dos, oleados ~ ta.-
-tros ....... 1 ra.drapos •...•••. ) fe.tas plutrmMeutlCOE. 

f:tdhesi'.·os e outr-os nao 
\ especificados ......... . 

2~ Esponjas calcinadas .•••....•......•.......• · •.•...•.••. 

I acctico .....•..••.......•.......•.... · ..... . 

)

ln:oomhydríco ••.•••..•.........••...••.••••.. 
Etl _ chlorydrico ...••.....••..•.•••..••....... • · 

1.eres ·" · iodhydrico ............................ • •• • · 
nítrico ................................... .. 

· 1sulphurico ................................ . 

230 

· de açafrã.o ••...••.•.•..•.•••.•.•..••..•..•• 
de alcaçuz secco ou molle. · ••.••..•.•.....•• 
de bella.dona ••.••...••..•••.••••.••••.••••• 
de cascara sagrada ........................ . 

E 
de cicuta ................................. . 

231 x-trac-tos. de centeio espigado ou crgotina ........ ·. · .. 
~~~~:~ •• ~~- ~~~: de ipecacuanha ou poaia •.• , ..•....•••...•• 

do meimendro .•.•..•..•..•.•..••.•..•••... 
de noz v o mica .....••••..•.•..•.•••.•..••• 
dn opia .•.••.••••••...••..••.•••.•.•.••.••. 

':~~ ~~~~~;b~:::: ::::::::::::::::::::::::::: 
232 Extra.cto . .-; fluidos de f!Ualquer qua.lidade ••...•••.••••••. 

I om limalhas inteiras ou porphyrisadas •• ·: ... 
233 FeJ.'l.'O e aço. I reduzido pelo bydrogeneo ou pela electrtCl-

1 dade •••••••..•.....•..•..••...•...•...•. 
234 Fluo:a.•u.re'to8 de qualquer qualidade ....••.•.•..••••••. 
235 Fluosilicn'to:-; de qualquer qualidade ................. . 
236 ForDlia;tos do qualquer qualidade .•....••.•.••.•• ·~ .••. 
:.!37 Gelêas medicinaes do qualquer qualidade •••.•.•.•••.•.•.. 
238 Genebras medicinaes de qualquer qualidade ............ . 

239 .Globulos homreopathicos ..•.•.•.••.•• • • • • •. · • · • • • · · • · · · 

240 Gl1.1.t.en ou ftbrina. vegetal •••••.••• •• • ..... • ••• • ... • • • • • • • 

~41 Glyccrinn ••••••••• • • • • · • · • .. · · • • · .. · • · .. · "' · • • • • · · "• 
242 Glyce:a.~o.phosphatos ou phospho-glyeeratos de qualquer 

qualidade .•••.•...•...•.••.•••....••.•.••.•..•.•••..•••••. 
243 HeliciJ.J.a •.•.•...••.••••••.••.•.••.•..•.•••.•••..•.•.•.•. 

2-U H y d r 
0 1 a·\ de ilo:t:es de laranjeira, rosa e de louro 

-t~~ ou agua.s) dech~~~;D~iú~: ~i~pi~s·~~ 'd;~pdst~· (M.'~;~: 
dtst1lladas · · · • · 1. ra.vilha de Humphreys) ...•.•.•••.•..•.•. • 

245 Hyppura'tos de 'qualquer qualidade ................... . 
246 Ich-thyol e ichthyolatos de qualquer qualidade .•.••...•.• 

Kilog. 

» 
» 

Kilog. 

» 

247 lodof'o:r1nio, iodol e aristol............................ :. 

248 
\

. de ammonio ••••..•••....••....••.•.•....• · 
de c3.lcio, •••..•••••••••.• • ••• · • ••...• • • · · • • 
de chumbo ••.••.•••..•.....•.•.•..••••.••• · 

Ioduretos, de enxofre ................................ . 
hydriodratos, de ethyla •••••••••••••..•.•.•••.••••••••... 
iodhydratos, ,.· rle ferro simples e composto .•...••.•••• , •.• 
iodhy~rargi-~ do litbio O!!lithina •.••.•.....••••• ; ..••.•.. 

ratos e 10da.tos <le mercur10 (prato e deu to) ................ . 
de potassio ou potassa ...................... . 
do sodio ou soda ........................... . 

\ de stroncio ou stronciana ................. , . 

249 Lacto·phosplla-to de calcio ou cal. ................ .. 

o.:/) l do ca.lcio ou cal ..••••..••..••...••..•..••. 
MAr Lacttt.'tos ... \de ferro ~imples e co~posto .............. .. 

1 de stroncw ou stronczana •• , • , .••••• , ...... . 

» 
» 

4$000 25 "/e 

8$000 

2.5000 50 o;. 

2$800 

$800 
3$000 
2$000 
9$000 
:!$000 
$500 

i0$000 
$900 

2$500 
3S500 
t$500 
6$000 

30$000 
l$500 
2$000 

25$000 
5$000 
3$000 

40 °/o 

50 °/o 
» 

20 •;. 
25 °/o 
40 °/o 
25 o/o 

» 
30 "/o 
50 °/o ,. 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 

10$0(!0 40 oj0 

$500 50 oj0 

2$500 

Ad "'al. 

2$000 

2$000 

2$400 

1$600 

1$000 

4$500 

6$000 

$300 

2$000 

14$000 

7$000 

10~000 

9$000 
9$000 
5$000 
7$000 
9$000 
6$000 

12$000 
6$'000 
6$000 
7$000 
9$000 

4$000 

2$000 
2$000 
5$000 

» 
30 o/o 

40 o/o 
50 ojo 

15 0 /o 
50 o/o 

25 o/o 

40 o/o 

25 o(o 

»< 
)) 

)!) ,. 

,. 
« 

50 •fo 

TARAS 

<JUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS 

A mesma llos acetatos ... 

A mesma dos acetatos ..•• 

-

3~!) -2·1 
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Producto~ e!thn iieo!"., droga~ e e~!;;peciali<la(le~ Jlharmaceutica~ 

}.lERCADORIAS 

251 Lanolina ....•.....•...... , ... , .•...............•..•..• Kílog. 

252 Laudanos de Rousseau e Sydenham .•..•••....••••...•• 

253 Le Roy purgativo cvomitivo .. , ....................... . 

;254 Levedo ou levadut•a. de cervej:~. em pó ou em granulo.~ ••• 

255 Linhuentos,fomentações c cmbroca•;ües, não especificados 

·256 L~copodio em pó ..••.••..••...• , •........•••.••••. ·.: .. • 

:257 LyAol, creolina, et•esol e congeneres ......•...•. :·;· ••.••.•. 

258 ~.l:au.nita ............................................... . 

---25!) ltlau. telg~ tle cacã.ô .:". .-~-~. :-~·~ -.. ~ . • • .•• 1 ~"!':~."' ............. . 
~~edi~~ ... a em granulas de Humphreys .•..•....•.•••.••••• 

261 Medicina dosimetrica em granulvs ....•••..•...•••.•.••. 

262 l\l 1 ~simples de abelh<~ ....................... . 
e · · · · · · · · · · • l com:po,;to ••.••...••...•••••••••.••....•••• 

:263 Holybdato,.; de qualquer especie •...•....•.••.•.•••••• 

264 Napbtalina ~em massa de qualquet• qualidade •••..•.••.. 
tem crystaes, escamas ou palhetas .•••••...• 

265 ~apbtol~ alpba. e be;a ................................. . 

Í deam~onio ouaml'!lon:a. crystallisàdoeem~ó 
, de barto ou strouc10 .•...••.•.•.••..•.•.•.• 
· de bismutho (sub) em pó c trochiscos em 
I p<tsta e ci'emc .•.•.••.••••••. · ••.• · •. · •.. 
: de cal ou caiei o ...•••.•••• , ...•.•••••••.•• 

'I· :: :::.-.-.-.-. ·. ·. ·.: ·.:: ·. ·:~~~~.: ~;,~~ ~: ;,: 
I quido •••...••••• 

de cobre ..•..•....•.•.. ~ ••••....•••..••••.• 
. de chumbo .••.•••••••.•••.•..••••••••••••. 

200 1\TitJ.•a to~ ou· de lithio, thr .•io ou serio ... ... ............ .. 
azota.tos, niti'1- · de magnesio ou ma.goesia .•....••...•...... 
tos ou a.zotito;:;. de mercurio ,proto ou deuf,o) e dea.mmonio. 

de nickel ................................. . 
do '!'rata cr·yst:tllis<tuo e funJido ( pedra in-

fo~·nal) .•....•••••••.•.•.••.••••••••••• 

. i puro,refinado,crys 
' . . , t!11lisado e em pô 

de sotl1o e potasHo .•.. (impuro ou salitre 

I . do Perll ...... .. 

de stroncio ou stronciana, crystallisado ou 

""7! -~;: ... ~·o-benzi·na 1 em pó .••.•..........••..•.•..•••....••. 
..;u I ..... &..,& ou essencia. de Myrba.ne ................. .. 

268 Nitro-prussia.tos de qualquer qualiua.de •••••••• ~ ••.••••••• 

:269 Oleina pura. ou do commercio •.....••••.••.•.••..••.••••• 

; de ammonio •...•..•.....•.•.....•..•.... 

)) 

)

de bismutho •.•.••..•..•.•.•..••.•••••••. 

'270 Oxalato,;; .... ~~ ~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
de pota.ssio ou sa.l de azedas............. » 

\de stroncio... . . • . . . • • . • . • . . . . . . • . • • . • . • . » 

2711 Oxyebloru·\de bismutho . .•.•...••.••...• .•. ...•.••• · 
retos ...•..•. l do cobre ••.•..•.•..•••...••.. -•••••••••••• 

U) TARAS o o 
F-- I<! 

~ 
~ 
~ 

QUALIDADE: ~ 
DOS E~VOLTOlUOS 

l$000 25 °/o. 

8:5000 50 "/o 

48000 40 °/0 

48000 25 °/u 

3$200 

2.$000 50 °/o 

$500 25 °/o 
:i$000 50 •;. 

l$200 40 e/0 

45'$000 30 °/o 

25$00:) 50 .,. 

$500 
2$000 

W$000 » 

$!00 
$200 » 

l$500 }) 

$250 25 •;. 
$200 40 °/o . 

5$000 50 °/,, 
I l$200 
\ A mesma. dos a.ceta.tos 5$000 

4$000 » i 

1$200 

2$000 )) 

$20:) 25 v/o 
6$000 ,. 
l$60() 50 °/o 
2$400 
2$500 }) . 

35$000 

$200 25 o/o 

$030 15 g/o 

$400 50 °/o 

l$000 

6$000 

$300 

~200 25 o/. 
8$000 )) 

l0$000 » 
3$500 » 
::;200 
$800 

5$000 50 °/ 
2$000 

I ABATII>IENTO 

390.-23 
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ProdtH~to,.,; ch.iBni(~o . .;.:, droga,,-.; e . espccialidn.dec.,; pharn.l.accn.ticas 

~IER.CADORIAS 

do antimonio .•.......•...•.. -........... Kilog. 
de b:uiu.. •..... ..•. .. .. . . . . . .• .• .. .....• » 
de bisrnutho ..••...•..•.•.....•..•..•..• 
du c!tromo ........ - ............•.......• 

r am:nello ou mas:::i-

de chumbJ ..•..... \ 

cvtn vermelho, mi
nium ou zarcão e 

< vitro,o, lit,h~trgyrio 

I 

ou fezes de ouro.. » 

composto ou ~êã:ü:r----.. 
\ to b:·<~nc~;.;:. .... • • » - . ,_ 

de ct,ba.lto ..•...•........•... ~· ......... . 
l de col!l'e ...• -~..:·.:.._:_:.:.:.-'··· ...•....• 

i 1 f I medicinal. ..•....•.•. 
272 Oxy<lo:o> .. · · · · · !. c e erro· · · · · ~ · · · · \industrial. .......... . 

j
' de mago.~s!o ou magnesia calcinaua •••• 

de n.1anganez (per e bi) ......•...••...... 
de wercm•w (p1'oéo, bi ou deuto) ou pó 

de Johannes ...•.............. • · • · • · ··• · 

r de potu.ssio ou po- I pm·~ a alcool. •. : .•. 
' ta.ssa .......•... 11m puro ou cu.ustlCo .• 

. d d' d \puro a alcool. •..•.. I e so lO ouso a .• I impuro ou caustico .. 

\ de uranio ....••...••••.••.•..•.•......•• 

\ . \ impur~ ou alvaiade 
\de ZlDCO ....... ••• ) dO ZlllCO •• , .,. •• •• 
1 r puro ••••.••••••••••• 

1 extractiva em pasta .................. . 
273 Pep;;;ina ••.•• (em 1;ó, com amido ou com assucar de 

leite ............................. •.· .. •• 

274 Pa.:u.crea;tin.a ....................................... . 
275 Papa.in.a ........•......................•.......•...... 
276 Papeis chimicos sinapisad11s .••••...••.•.••.•••. • .....•• : 
277 Pastilhas e pasto.s medicinaes de qualquer qualid•~de .•. 

278 Pa.:-,;tilh.a.~ comprimilias ou fundidas, tabloidcs do qua.r 
quor qualida.de .....••.....•.•••••.•.....•......••.•.•...• 

279 Past.ilha:-,; comprimida~ de saes do Vichy •..•.••.•..•••. 
280 Peptona, o peptonn.t1.1:- üe qualquer qu~tlidade ........... . 

281 Pt~~~:~.~~).x:~~~ ~~~~;~~~~~~~~o~~· ~~;d~~::::.:::::: :::::::::: 
282 

283 

284 

Pb.e:na,lo de ,odio l·ll ~oda. (phenol sodio) secco ouljquido' 

' de ammonio ou ammonin. .•.. , •.......... 

I de caleb ou cal. ....................... . 
de eobt\lto ..•..••...•.•.•..••...•..•••.... 

Pb.osphato;;; .· 1 
lbi l"'l"O 'meta) ·de fi~""O 1 snnp es ..... · ··· · • .. • 
, ·•rJ ' e ~ ·-·· · · ....... · • i composto ........... . I de pct,,io ..••.•.... , ••....•... ,. .,. .•.••. 

. õe sodi.) ..... , ..... I c?mp,osto ..•.•....•.. 
s1mp.es ............. . 

l'> 

)) 

» 
» 

» 

$500\ 
!j;i500[ 

7~~z~, : 

I 
$1()( 1~ 

S'lU'J 
"~ '·i 

l:'o ~Ó I 
~!) oj.. 
~ 

\ 

TARAS 

QuALIDADE 
DOS E!.'\VOLTORIO~: 

I Al3ATDIEN;O· 

t 

5~29~:~! -I- ~~-· .... ~j,_~~-------
.?_:.·. O;s'=~ouc: '.i ~.'i 0/o ~L<-u • .l_

1 
_...., v 13 °/o 

18001_' 
SlOOi 

I 
3:':0001 
~ ! 

18200J 
$150 

18200! 
$8ô0i 

4$000\ 

81001 
$80()1 

15$0001 

5$000 

10.~000 

25$000 
3$?00· 

3$201)! 

30 ''0001 
;;> I 

8$U001 

ü$00!'11 

$BOüJ 
$ ·'0(" 

~:ooj 
ssool 

5$0001 

18500/ 

1:;:50!11 
j~ooi 
,:;.:;UU , 

! 
).%~~gi 
··~ 'i 
2:';000 ! 

2~oool 
S5flúl 

4:~:01 
iS0001 
t1$00!Jl 

;:;j o/o 
:25 "/ .. 

50 °/o 
~O "/o 

15 ofo 

~5°/o 
50 °/o 

50 ''/1 

~;5 °/o 

)) 

(A m"ma dos acetatos.~ 

I 

3~0 -2G-
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MERCADORIAS 

286 Pho,..;phn"!.·~.t,o de zinco ...............•.•........•... Kilog. 

287 Pilula . .,:. bolos, gea.nulos e grfít>;J nY:.d.iduaes assuc::~.J.•ados, 
prateado~ ou enV.oh·idos em 'qnalf}ll'<'· ~· outr-a, ilnbstaucia., de 
qualquer qualidade .......................... , ..•••..••..• 

288 Piperaziu.a e seus saes .•.••.•.....•......•...•....•... 
289 ,Podopllilina, .........•.....................•....•.... 
290 1c>on-.ü .. <:ln:-;, unguoutns e cerot.us m,c: ! i·~inn.es .............. . 
291 J:>on:tl.a"' de vetl.do inteiras c em ;.•u,sp ·.:. ~. c:>.lciníld<ts, em :pó e 

em t.t'l)cbiscos ...••••.•...••...•.........•..•..•••.•..••.. 
29.2 :Põ~ mc.iir:inaos C(Jmpostos ............................... . 
293 Pyr.iclilJ.t'l> ..•.•..•.....•........•....... • .•. , ... ·• · • ..•• 

294 Qui:n.iunl. Olt quí.nio •••.•••••••...••. · ••.••.••. • •.•. •• ·• • • 

295 Ree;or(~itt~l. .......•............. · .. · · · · · · · ... ·. · . · · · · · · 
296 §a.bão c sabonetes< simples .................. : .....•••••. ' 

1nedicinu.es .•..•... ~ cornpostos ....••..•.• . ••••.• , .••.•.•• 

297 Saccharato;;: e :mccha.mreto~ .:,::1 llÓ ou granulados, ele 
qualc1uer qualidade...... . . .. . . • . . • . . . . .. . • . . . . . . . • . • • . . . . , )) 

\ g1·~~~~~~~~. -~ •• ' :~~ . -~~· •• :~:e.r_~:::~~ ~:~ .. ~~ 
8:--te,;;; ..•••••••• ·~para o fa.i.n•icu 1lc g-C!.b .............. , •••••• 

do aguas natul'aes. >:! m pó ou crystalliza.-
llos ••.•••.•..•...•........•.•..•.••.••••• 

298 

299 Sa.n:tou.i11a .....•.......••........................... , .. 

300 Ide hi·m~utho .......... ............ ~ ........ . 
dl3 C:LlClO O ri C<1l •••••• ••••• , •• , , • , •• , , •••• , • 

S li . I· to~ de ~a~nesio ~m !11:.t!,:n·'!;i:J. •••.•••••••••••••• 
a cy a. · dO l1tluo ou lltlnna. ....................... . 

/
de nap_htd ou :nlol. .. : ... _. .............. .. 
de sadio ou sot.la c~ys '..;.lltza.da. e em pó ...• 

\ de zinco .................................. . 

~. • (puras p;tra. uso ~~edicinn.L ................ · 
301 Sll.1en.to~ ... • 

1
. JO pohssa ou v1u~·G sol!lvol ..... , •.•..•••• · 
do soda •••••.••.. , ••.•••••••••••••••••• , ••• 

302 fiii:ionla. to~e. nub•oso o simila.ros .•.•.•.•....••..•••....... 

303 So~·o~ ou sernns thcrapeuticos ...........•.........••.•••• 
304 Sozoiodolato!'S de qualquer fJtlo.:idatlc .................. . 

305 Stearat.o-'~ do qun.lquer qualidadr}, ...•••...•••••.•.•.•••• 

. 306 St.1.ceina.l.o1S de qllalquor qualitJ.a,le .................... . 

1 e :pot:ts~iv, pcúra. lmmo ou 
\ n.l.tti!lP.n crysta.Uizado e em 

lde a.Jnminio 'c N~·pÓÚ~s~'>·i~·,"p~d;~·h~~~-~~ 
! / u.lnrur~n C<llcinado ......... . 

\

. .,e o1n<·a.:; bases .............. . 
de n.mmonio ou ammonia. •••••••..••...••. 
de J.nt;izuouio •.....•........•.•......••.. . 
de ha.ryo ou ba1·y ~ <1 ..••.••..•..••. , ••••••• 
de ca•lmio .•••.........•...•......•...•••. 
àe ca.lcio ou c:tt ou ;.re.~so pum ou precipiütdo 

307 SulHa.to~ (hi· /~~ ~~~~t~~·.·.·:.·.·.~·.·. ·::.·.·.·::.·.·.:::::: :::::: 
hypo, per o pro- '. . . l • d r 
to) ............. ,<le cobl'O .... )"lmp c: ou :pe ra 1pcs ...... . 

~ C\Jill.PO~tú •••• , • , •••••• , •• , •• , 

1 impuro ou caparosa. verde •.• 

de ferro ..... I ~g~o~)o~s~Ó ~ ~:::::: .'::: .':: : : : : : 
de Iithio ou litllina ...................... . 1

1 
de m:t.g·nes_io ot! magDe-'iil. 011 sal amargo.:. 
de mercnrw (bt e pruto) ................. .. 

, de po&assio ou potus~a ................... .. 

Kilog. 

» 
)} 

rt.l o o 
'""' 

~~ g !SI 
~ ~ 

õ ~ 

68000 "/o 

33,$000 30 °/0 

50$000 25 •;. 

128000 50 °/o 
4$0J0 40 •f. 

$.?00 50 °/o 
S$000 40 ô(o 
3$5UO 50 °/o 

I0$000 

8$000 40 "/o 
1:)500 50 °/o 
~18000 » 

i$200 40 °/o 

3$200 
$2'10 

4$000 

7$500 50 °/0 

118000 
6$000 
8800() 
6~000 
5$0il0 )) 
3$000 » 
8$000 

l~2t)Q 20 °/0 :-:nm 
$030 

7$500, 22 11 
( 0 

Ad. Yal. ! 15 °/ 0 

158000) .?5 •f. 
:2$Doa! 

30$000! 

l 
1 

$(130; 25 °/u 

8300 50 "/o 
$100 25 ('/o 
$100 25 o ' J O 

$'200 )) 

~!50 )) 

6$000 
$500' 
$200 » 

3$000 )) 

$100 
l$000 :. 

$010 25 •;. 
$2Qn 50 o/o 

i$00(11 » 

5:i;OOO 
$030 )> 

1::.;250 )) 

$100 

TARAS 

I AD.\TIMJONT<> 
QUAT,!DADES 

DOS ENVOLTOR.!OS 
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308 

MERCADORIAS 

l de sodio ou i neutro ou sal de tHauber. 
Snlt'ittns (bi, hY·, soda.·:· .. 1 àcido o_u bi-sulfato de soda 
po, per e proto _ . . \ de stroncro ou str·oncrana .. . •....•...... 

(Continuw;ão) (de zinco .•••. ! puro.: .. ·· .. •··•••••.··•• 
. Impuro •.•.....•.........• 

Sulfito (bi. hypo) ~puro ...... " .. • ... • • • • • .... • • • • .. • • .. • · 

de sodio ou sod~ •. ·I ~~~~~~;b~'{i{yp;~~ifitd):::::::: ::::::::: 
309 Sult"onal~ somnal, chloralose e chloralamido . •..•.•..•.•• 
310 SulCocyanuretos~ de qualquer quaCdade .......... .. 

·de ca.lcio .•.•.••••...•••....••••• • •••.• 
311 SulCo-J)h.en.a _ j de pot~s:; io ........................... . 

tos .............. I!~ !~~~~~:i~::::::::::::::: ::::::::::: ~ 

312 

' crít ou nativo ............. . 

sulfo~~do ou en- ~puro ..••.• 
' de a.n t,imo- xof:..c ~our~do 1_ 
' mo..... de ant1monw. 1mpuro .... 

\ 

hydratadooukermesmincral.l 
vitr•itimdo ou vidro de anti-

\ monio ................... . 

. • de arsenico ama.rello e rubro ......... . 
Sulturctos e de baryo ou baryta. .... , .............. . 
sult'-hydratos .•••.. I' de car~ono .ou formicida .............. . 

de cale· •••••• . ..... . ..•• • .••..•••...• 
de churauo ........................... . 
de cobre ..••••..••...••••••••••.•••••• 
do ferro .•....••...••.•............•.•. 
de mercurio •.•.•..•..•••.•••••....•••• 
de potassio ou potaBsu. ............... .. 
de sodio ou soda ••.•••••••••••••••••.•• 

•de zinco .•.••.••••••.••••••••••.••• • ••. 
313 Su(JilO!i!litorios~ O\'Ulos o velas medicinaes .......... .. 

~ <1:- llismutho .•..••.•••.... . •.•..•••..•• 
314 Tannatos ...••. t de ferro . ••••.•.••••••••...••••.•....•. 

de mercurio •.••.• . •••••.•••••••..•• , •. 
315 Tan:uin.o ou aci1o tannico., ••••• , . , .•• , ...••.•.••••••••• 

'de bismutho ......................... .. 
i de ferro simples ou composto ••..•••••• 

1 \neutro, t:~rt:tro soluvel de 

I 
potass·t • sal vegetal. •.•.. 

o de antimonio emetico, tar-
a potassio taro emotico c.stibiado ou 
ou potas· tartm·o antimoniado do 

316 Tartaratos ou sa . ... .. . 1 potassa .... ... .......... .. 

tartratos .. • ·. · ·' · 'i'· ,. \puro ou cremor 
de tarta.ro 
crystallizado e 

acido ou bi, em pó .... " ... 
f ' I soluvel ~u bortco 
· -potaSSlCO ...... 
; impuro ou sarro 
\ de vinlw ...... 

de soda ou ~;odio, neutro ou ncid<. e de 
pot:tssa ou sal de Seignette, crystu.lli-
zado e e1n pó ...................... .. 

317 Terebiu.thina de qualquer qualidade ................ .. 

318 Thy1nol ou acido thymico •..•••••.••.•.•....• _. _ .... . .. . 
319 Tinturas nlcoolicas e etherea.s do qualquer qualidade .. . 
320 Trochis eos ou pi>etes de menthol. ..••••.•• ,, •..••• , •• 

S de ammonio ov a.mmonia ........ , . .. .. 
321 'Valerianntos ~ de ferro ............................. . 

de zinco ........ .. ....... . •..•...• . ..• 

Kilog. $015 
$100 
$.200 

~ !~~ ::;u.,o 
$250 
$ 150 
$500 

10$000 

4$000 

1$800 
2!;500 
1ssoo 
l s flOO 
$300 

50 °/o 

25 •;., 

50 "/o 

$100 25 °/0 

1$200 

$400 

3,SOOO 

$:lOO 

$;"00 
~ioo 
$200 
:-;200 
$600 
:!;GOO 
$200 

50 "/o 

TARAS 

QUALI.ADES 
DOS ENYOL TOIUOS 

2$000 
$300 
$050 
$600 

25 °/u )' 50 11
/ 0 

:.. .. \mesma dos a.cctato::~ ... 

'"'5"' 5o o :· ~ 
2::500 2;) o,' o 

5$000 50 Dj 0 
3$000 
G$000 

2$000 

4$00o 25 "/u 
1$500 li> 

1$300 

l$~00 

$300 

l$000 

$200 

25 o/o 

50 °/ 0 l$600 

l$000 

8$000 

5$000 

5$000 
4$000 
6SOOO 
6$000 

25 o;. Em es&o,ios ou bocetas de 
madeira .............. . 

50 o/o 
» ~A mesma dcs acetatos. 

l ABATniENTO 

&uiJ. 

301!-28 
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399 V ~t:selina branc~ _e amn.rella .•. ·; ..•.....•...•..• · .... ···I Kilog · 

323 V:nl.at;re:s mcd1cmaes de qualquer qu:J.ht.l.ade ..•...• : ...•. 

324 Vinhos medicinaes de qualquer qoaliuade ............... . 

325 Xarope:;,; e robs medicinaes de qualquet• qualili.lde ..•••. • • 

32G Xilol ou xiliena. ..................................... , •.. 

32i Productos chimicos, naturaes ou artiflciaes. drogas c 
medicamentos em gera.!, niio cla.ssíftcado::; .••••...••..•.••••. 

CLASSE ~2" 
Madeira 

3.28 Co~·tiç.u. ou casca de sobt·o ou sobreiro. em bruto •••..•... Kilog. 

I
, de carva.lho, t1;ca, 

mogno. nogul'lra, 

Em tóros, 'igas, vi· madcit•as do mar-~ 
ptio sot.im o outras 

gotas, mu.stros,ver· cenarta............ m." 
~ontPas e blocos •. -~ 

. de pinho e outras 
qualidades não es
pecificadas •..•...•• 

· r de cn.rvulho. teco., 

I mogno. nogueira, 
. pM setim e outras 

:lladeil'a b1•ut::t.(Em ~t:Lboado, pra:n· ma~eirasdt' marco· 
serrada, lavt•;u.Ja. chuos ou cOUijO(ll•· , narta ........... , .. 
folh•.•adu. o outrasii';I~:~,, .....•.. , •.. 'Ide pinho <' outras 

qualidades não o~
pecificadnt~ •.•.•... 

collaJns ~obra madet-

l
r·u. ordinaria até 
0111 ,006 de gt•ossm•a., 

Em rolha!! delgadas. lu.s.tradas. o pinta· 
UO:;, •••••••••••••• 

lisas ou simples ..•.• 
cum ombuttdos .•...• 

NOTA. 2~··- As PC\'aS de madoit•a. que ,;im•em jú. cortatlns, 
a.ppat·ollmda~ o a.justa.dns p:u·u qua.esquul' obr·a.s ou constt•uc~·üos 
po.gt\l'ÜO mu.is 1>0 °/u das t.l\ltO.S das madeiras em IJt'lllO, SOl'l'tttlUS 
ou la.vt•adns acima rofer·i<las. As cow;·ocil·as úo quo.lquet• mu.
deil'a., tondo mais do 30 contimett•os de espessu;·a, pagarão as 
ta.xa.s dos tóros. vigas, vigoto.s, etc. 

Quando ~ot• sua. t'órm<~ irrogulat• nã:1> for posl!ivol determinar 
com precisao o volume das peças do madeira, applic:\l'·~o-hão a 
estas os dü·oito; do art. 394. 

EM OBitAS 

330 A<luellal"l, .•• , ......................................... . 

331 Agulha.>>~ po.l'U. tricot e semolba.ntos c agulheiros ...•.•. ,. 

'de mndei"a ordioa- até tm,50 de compri-
Aparr.\.<lorc& 1 .• • ~ munto ........... .. 

o pt•atoleira.s 1 na.rw •. " ... ·"···I de ma.is de ll",50 ... .. 
(étuyéres) .. ~ ..... I a.té Im,5o de compri· 

·de madeira fina. ·I men~o •...•.•••..•. 
de mats do 1"',50 ..... 

NoTA 25a-os aparotdores que tiverem prateleiras na. pa.1·te 
superior ficam sujeitos, além tiiiS taxas marcauas, amai§; 20 °/o 
calculados s~bre as mesmas taxas. 

As pedras de marmore e de qualquer outra qualidade, o os 
espr.lhos que fizei'P..m parte dos aparadores e praTeleiras, pa.ga
rão direitos em separado. Sobro o que seja madeira ordiuaria 
cu tina, veja-se a nota do fim desta. classê. 

Um 
~ 

$500 

2$000 

48000 

3$500 

$600 

$040 

45$000 

20$000 

60$000 

~15$000 

1$000 

!:$1'100 
50$ fi OO 

$600 

4$000 

26~000 
o\4$!1()(1 

60.~000 
l011$00U 

QUA.LIDADRS 
DOS E.-;VOLTORIOS 

~ A mesma do:> acetat.os. 

40 °/0 A IU98madas gomm:~~. 

50 °/o A mesm<t do:> acetato:>. 

60°/o 

"'Em barricas ou caixas. 
~Em carHlStm!S "" co,; tas 
~ Em saccos ............ . 

Eni c<~.ixas ou caixinhas 
de papelão ou envot
torios semolh:J.ntos ... . Bruto 
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::\.Iadei~?a 

333 

334 

3:)5 

337 

\mrt C.\.DORIAS 

. I 
Arcos,, ..... } g:~t;~~ ;,:~;~~t~~~)f~~tf~~~~\,f.:~:.l~'.t:~t~:::::::::::: 

1 pm·<t "''i!ln;;, de homr.n;; c s:.nho".':tS ....... . 
.c\..rnl.a.'!,~Õ e..:\ pa1-;t l'il!Jv•'·; (\c tilb:lJ·you c~u·ro do dna:-; I'ouus 

~· de mMI.dt'a. ordinal'ia ...............•...... 
Ba~·atelas I idem fin·.c .. . ....•.................•....... 

NoTA 2li."-N;~s tax:ts ::.dtn:t não se comlJrchendem u.~ das 
brlu.s e t;wos que portenccrum :ls h:~ga~0.h~. 

'd,J lJin!t,J siJ_nples-\d('S:ll'm:tdas .......... l 

I tnt!!lt !~ . ap\alttada;; i arma.l:t,; ...•..•.•... 
(L':tiX:lS) •. ,, •., .... · 

u l I . \' .'.l . ..... , j~ -, f'.J!.l1 tif.l:IJ_' I'_I''_f'..,S 
:~i ). tis e tl11 m·_;_d .. :t·a fo[',:inn.- n: · 111~-i :Jl' uin'Í.en-
Cl xas." · ... !'i:t, piut:u!os ou . são ......... . ..... -

I :)~~-~~~~~~~~lo ~.0 •• :~~~i dui~:~~~~ -~~~_r:~.'~~(:.~~~~ 
·. d:~ mai-; de 80 idem •. 

. do c : ~ ~np!Ju r· : t, s:t11d .lo • a•.1i f',() ccntin:otros na. 
011 qual 1[1Hll' outl-:1\ lll<tiol' üimons·w .•• 
madnira llna. un 1ln 
qu:d•JHCI' madeira., -: do mah tle 00 att~ 8ft 
t:Jl't'at!o~ ~·o conro de t idem •..•.....••••. 
qnaltrnor qnalidaue 
ou ZÍII•:.;........... J,~ mais de 80 i<.lcm •. 

~IJT.\. ~7 .•-Os bahús qne ti\· •rom ~:tccus do couro ou pcllc 
do fJII:.LICJUOl' teci<lo dn :tl;;udi'io, VL 011 linho, p:t;;:tl'i'io nmis ~u 0

,',. 

tlus respccti\·os di1·eitos. 

I por]lteno~ 1ln qualqnet• qu:tlhltt,lo put·a pt!::l ••. 

I útl abt·u· ~ l'··ch:v·, com U:'lntm&o tio qwtlqum· 
'ln:LiiJa,J~~- •••..•....•••••..•••. , ....... . 

Il:~ n (•c ,,..,mo-
chos, tamboru- com as:><!nto lle p·tlha.' tio matltllt·;~ ordlnn.· 
tcs o r·adC'il·a~~ 011 t!e palhinha p:u•a \ 1ü ••••••••••••••.• 
rasas......... plano tlll h:up:t o/ 

•omolhan tes ....... . 'lc ma.deit•a. fln :L .... . 

de g·al!t(•S llo u.r,·ot·o~ ..................... .. 

Duzi::t 
Cento 

Uma 
)) 

1\ilog·. 

Um 

l simples. pintadas ou cnYl.!l'llizml:.ts, com ou 
33ii Dandeja:--;o' sclll lavoros ....................... , ...... Kilc·g. 

cuias.········-~· rio dmt·Jo uu achat•a::d~s com_ ou sem enfoi· 
tt~s de nmdt·< ~pet•oh, ttlem tdem .••.••.••. 

330 Da.1·<~o,.. o emlHl.rc:.tçi: e~ miudas ........................... . 

340 B:t.:;.;tidores i,;,, ma.•ldr:L ot·din:tri:.t •••.•.••.•....••...•• , 1\ilog, 
pat•a. bJL'du.r ... i tlelll lln :~ ................................ .. 

341 ~:>:., tt~e ~ao !i! p:tea pipa!; n ltarri.s •.......•.•...•.•..••••..••. 

342 Bcr~~o.-~ ...... \ ~I c ma~cil':L vrdiu:u•ia. ..................... . 
) ltlt:m lir.<t ................................. . 

NoTA 28.&--(J::; bert;>OS qno tiverem Jn.uos 011 cabeceiras ue 
p:t!hinh::t pagarãO maiS 30 °/., du:> J·especuiVOi:l direito~. 

343 Bid.:~ts .... ,. ) l~lct~~l~~.~:~ -~r~.i~~~·~~:::::::::::::::::::::: 
NoTA. ::29.•-Nas taxas aeim:t ficam compl'ehcnclidas as dos 

vasos que vierem annexos aos bitlcts c lhes pertencC'rem. 

344 llilh.arc§. · ·l1cte~~a;i~~·~- ~~·~~~~~-~~: :: : : ::: : : :::: ::::: .':: : 
NoTA 3Cl".-N::t~ taxa.s acima não se comprehentlem as das 

bolas, tacos e ou:l'Os u.ccc•$Sul'ios, mas sômente as do p:~nnu, da pedra ou loum, c J.e outros objectos qne tizcrem :pal'tc intcgrnnte 
dos bilhares. 

U111 

1$800 50 °/0 

:2$0V0 

28500 
Sl.iOO 

» 

368000 )) 
100$000 tiO 0 /Q 

fJgl 
I 

7$)ll0
1 

l:l$111)() 
24:-;00ll 

l·i$000 

40$000 

7$000 

lrt-;;ooo 

2.~ooo 50 o I o 

~8000 

Ad Yal. 

18<'l00 50 "/o 
3:)000 GO "/o 

$400 

10$000 
4t-$0UO 

60 '', 1
0 

)) 

I0$000 50 ° /o 
2o:sooo 60 o 1 o 

2oo:sooo 5o "1 o 

500$000 60 o 1 o 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS El\VOLTORIOS I ABATIMENTO 

Liquido 

I Em cttixa.s ou cu.ixinhas 
\ de pa.pelã.o ou onvol· 
\ toriofl somolhu.ntes.. •. Bruto 

Liquido 

Em IJ:trl'icns ou caixas •. , 

3ü0-3) 
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345 • i (~l'l'U.do de pttuno vn p:tr·~l. ..•.•.•..•.. 
D1otnbo,... ...... ) . 

340 

. do qualquCl' outra qualltl::dc ....•..•.••. 

\ tlu buxo, para rap~ o >'i!lll ·lh:mics ... ·.· .. 

1Joet~ ta,.. . . . . . . . . (pequena.~ p:t ra uiJrma.s, 

I ' Plll':t hotica o some-
do l:Li:L tall du. ih:u1t~;: ............. .. 

· piullo., .... } 
f gL·:mct.' 1'1\l tet·nos on ::;u!
·. t:\.>, )·intadas un não •.. 

\ pC<JIIP!llli:l pat'.L IJillt<lol'. ba!!tttl'Ja C SClltcl· 
3-17 li lo lu.,.. . ........ ,.< lhautc8 ...•.•..••••. , ..•.••••..•.... 

~ gz·tuttlos par·ajog•) de b,.:a o :-cmelh<wte ;. 

3-JH Do•-«••~-' ou tllllt'C:J.:' ............................. , ..... .. 

3-W ll•·a~;o,.. tio matlnil'lt J!U:Ll'llll\\i<lus <k 1'.•,•1••• 'Ílilplus para 
c!.Jalhcil':ls UI' ··aminll··· •s I) hontl:-; •..•.•••.••..•••••••••.•• 

350 

::úl 

352 

l
gt•andc~. <1 o l 

m.ciolloqu:u·· ·''kl lll:ttlclr:t ordfnaria •..• 
to ptu·u t·uu-

<~a.hicJ, . .., ...... . 

1 
111 e ~cmo-)! .. lum tlna ............... . 
lltu.nte,o ••••• \ 

IH.!flllf!llOI.Ipal'<t 1 1 .. 
tuallm~,p:u·:~'tilmaúounol'ollnnt•la .••. 
)ll\ lHIIIJ'al',Clll)·l, 11 
lill pal'Ul\0 ,, f, 11 Clll .,f:a,,, '' '""'• '" 

\

} ptnu UI'Ogab~. cltap(u . ..; ue sol, indt!'U· 
rnouto~ o tilt't'iutJCutus mifldn.s ••••••. 

Cn.ho"" 0 punh s ... tJat·a JIOil!l:vl du CMct·t•rot• (cauc~us) e Plll'(L 
u '/ et•twlwt .......... ,. ................. . 

\ pat· : ~ l'lllntl; i ~ l' fa•J'l'UnlP.!It:lS f:l'OSS:l~. 
como mach : 1tln~ . I•ícarct:l"· L'tc ••••••• 

NuTA :·li"- 01'! I!<ÜiuS pt.mL cllapéos de ~cJl que l.t•ouxor•ent 
castücs do mat•llm, madropcr·ol :l uu L•u·t:\t'll;:&. pttgn.rã.o o 
dobt•o do~ direitos, e qnanrlu utn:l. Jl<tl'to du.~ ca!Jo>, ul~m dos 
castões, fut· Ja:;sa:i m:ttcl'ias, pagttL';liJ o l!a;Ldru~lo Jo~ mesmos 
direitos. 

' de ma.deit·a \com brar,·os. 
r COtn USSOlltO \ \'Cl'gadn. '~sem bL'UÇOS, 

\ 

de P<ío •••• ·
1
, ~ b • , 

de mn.deil·a com r.lços. 
·; COi't;;(la... sem braços. 

Cn<l~ i r~~s ~o com a:~scntu de p::llha ouscombraços. 
madcn·n. ordJOal'Itt. palhinha •.•........•..••. 1 sem braço$. 

I 

(

de balanço ou uc ab~i!.' e fe- S com bra.ço~. 
cha.r ou ue cxtenso.o ..•.. ~sem braç-.os. 

p:l.ra criança.s •••.. , • , •.• , ••••.•••.••••• 

Cm 

1\ilo.:.r. 

Um 

Kílug, 

.'td. vai, 

3 . ..;·);11 
~7(\ t) 

b•)l )!) 

i.~t•1;o i 

""'''! tJ::;;DOu 
();-;000 

eo ·:, 

:iQ ·: ~ 

81) · · ~ 

sr1 ... 

TARAS 

C,•;: .\l.H>.\DE 
I10~ E:-\YOI.TORIOS 

I""" caix•; on caixi"''"' 
~ltJ l'L\P:~:àu <Jll en \'OI· 
t0!'"tl~ semellmn res .•• 

1 Etl ! ··;.i:x:<~ vtl caixinhas 
1 1i :.J lJ<Il'l'l:·,,) ou cnvol-
1 t · ·l·:v.-> ·' •::llt•llla.ute~ •• 

Bl'uto 

3~0-31 
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:u:a.deira 

~.IERCADOIUAS 

, com assento\ com braços. Uma 

' 

de P<~;lha ou i 

353 

l•alhmh;L •• · sem braços. 

. de balançu r 
de,madeua., oudcallrir\combraços. 

hna • · • • · · ·~' otechar ou .. 
d~ cxtco- ) sem braços. 
sao ....... ( 

Ca,deirafll de para. criança ......... .. 
madeira •lrdinaria 

(Co~ltinuaçiio) ! toscas de pinho OU outra. maneira SC!DC· 
1 !~ante, de abrir e i'oJchar, para. Jar-

dim .••••••..•..•••...•..••.•.•.••.•• 

idem de galhos de arvore, com ou sem 
cortiça . • , •••.••. , .••..•.••....••.•.. 

'1 - . fi ~ do madeira. ordinaria. • • na o ospec1 -

I cadas...... "d fi 
1 em na ..•••.••••••.• 

:SOTA ~;2•- As cadeiras que tiverem enc.:Jsto de palhinha 
pagarão mais 30 °/o dos respectivos direi'i;os. As de madeira 
·vergada. que tiverem pés ou encostos to'!'.Aeados ou filetos 
entalhados pagal'ão mais 20 "/o dos respectivos direitos. 

! de campanha, de qualquer feitio .•..•••• 

I par:t solteiro ••• , • 
.~ de madeira. ordinaria \para casados .•••. 

Can1u.s • ..... , . . . Í par<~. c•·cança. .•.•. 

j . \P"• solteiro ..••. ~ de made1ra fina ...... 1 pa.:·a casados .... . 
1 para creança .... . 

NoTA S:{•- Serão conside~das p~u·a. solteit•o as camas quo 
ti verem até llO cen timetros de lal'gUl·a tomados pela pat•te de 
den~N. 

As que tiverem lastro, lados ou cabeceiras de palhinha pa· 
garão mais 30 o 1 o dos respccti vos direi tos. 

354 ~~::r~.~sf~~s lt~~ sem enfeites .•.••••••.•.••••••••••.•••• 

madeira. ........... 1 com enfeltes .......................... . 

355 Carrctei~, grandes ou pequenos, espula.s e fusos pa.t•a. 
rna.china:; e para enrolar linha •••••••••••••••••..•••.••••••• 

356 Colhércs,fucas, \de buxo ou de qualquet• madeira ardi-
garfos e quaesquer na.ria. ................... , ........... . 
outras peças seme-
lhantes p:l.l'a. sala- ) 
da., most 1rda> e ou· f de e bano ou de qualq ue:· outra madeira 
tros usos •.••••.... \ tina •.•••.••••.•.•.•.• , •••....•••.•.. 

Uma 

Um 

K.ilog. 

20$000 60 0/0 

10$000 

25$000 

14$000 

i$000 

1$000 50 °/o 

:?$000 

Atl val. 

10$000 

32$000 
56$000 
16$000 

80:;000 
130$000 
40$000 

1$600 

$100 

30 °/u 

60 "/o 

50 ''/o 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS E :-1\'0LTORIOS 

5$000 

16$000 

• ~Em ca.ixa:>, caixinhas de 
papelão OU QDVOltOl' ÍOS 
semelha.ntcs ..••.••..• 

60 ·;. -

I ABAT>><ENTO 

Liquido 

Bruto 

390-32 
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!\-.ladeira 

-'-----------~-- - ----------------"t---;----.---.------------

357 

358 

Conun.o<la.s.,. 

MERCADORIAS 

até trc:3 gavetões. ' I de mais de tres 
,' lle ma.rlcira ordinaria ga.vetões .•••.•. 

\ 
. ~om pape~eira. ou 
· sccreta.r1a. ...... 

f 

1

. até tres ga.vetões. 
de mais de tres 

tlc madaira fina....... gavetões •••••.. 
com papeleira ou 

· secretaria ...... 

. NoT.\ 3-1"--As pedras •ln ma1•more ou de outra. qualquer qua.
!Idadc. e os espelhos que forem pertencentes <i.s commodas e a 
ella~ vierom anncxos, pagarão direitos em separado, segundo a. 
SU<l qualidaúo. · 

Sez·ão consirlcr:tdos corno um gavctão os ga.Yetas que em 
num<!ro de dnas ou mais occuparem um cspap igual ao 
•ia.quelle. 

I até SO contime
l tros de com:pri-
, mento .••.•••... 

I
de made.ira. Ol'dina.ria )atG 1_m,50 de com

f pr1mento •. , ..•. 
,de mais do 1m,5o 

de comprimento 
Consolos ...... , 

I f a.t6 80 centime-

\ 
tro$ de compri-
mento ......... . 

flo madeira. fina ...... )até I,m,50 de com
I p1'tmento •...•.• 
\de mais de 1m,5o 

de comprimento 

NoTA. 3:>• - As ped1•a.s do m<~rmom ou de qualquer outra 
q!ra.l_itlat!e e os espulhos que fizerem pa.rte dos consolos pagarão 
unertos em ~:;eparadQ . 
. os dunkerque~ pagarão mais lO 0 /o das taxas acima. estabele

cidas. Fim\ extensint.a, este artig-o<~ disposição da ultima. parte 
da nota. 32". 
Os consolos que não trouxerem mesa serão considerados como 

a.t~ 80 c~ntimetros de comprimento, excepto quando este puder ser YOl'Ificado. 

Uma 

~ 

, 
~ 

» 

(( 

Um 

» 

,. 

,. 
~ 

» 

~ mn rolhas •••• , ••••.••••..••• , ••••• , • • . Kílog. 
35!) Cortiça ... ..... ~ 

em qualquer obra..... • • . • . • • . • • • • • • • . • » 

3601 Cupota~-p.~;; <lo ..;;.J~;;. oNi~.-:: :~. ~.::. :: :·: -Uma· 
cama ••••••.•••••• 1 de madeira. fina.... . . • • . . . . • . . . • . . . . . . • • )) 

361 Deseal~a(lore,; . ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Um 

362 Escadas, pol' dcgráo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

NoTA 36"- Na contagem do3 dcgrá.os das escadas de abrir e 
fech:n· não será. incluido o remate ou tope. 

363 FõrDJ.a~ para calçado ou para. cbapéos e outros asos. ... .. Kilog. 

\ do maAleh'a. o1·dimtria, pin· 
364 Galheteiros e licoreit'os •.• ) tada ()':l enverníJZada. .•••• 

• r de mad'len·a. fP-~· •.• , , ••••••• ,. 

NoTA 3ia -As g:l.l'rafa,s, copos e mais peQa.s que a.aompa.nha
rem os galhetetros paga1'ii,Q (Hreit.os om s•~pa1'3.<io, senundo sua. 
qua-lidade. 

18$1)00 50% 

30$000 » 

46$000 » 

48$000 60 % 

80$000 .. 
120$000 (( 

12:)000 50 % 

36$000 )> 

56$oOO » 

36$000 ôO% 

56$000 » 

96$000 )) 

$300 30 ~ ó 

l$200 50 ~ ó 

12$000 }) 

24$000 60 %~ 

l$600 50 ~~ 

$500 » 

1$600 > 

3$000 
8$000, 60 % 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS 

~Em barricas ou ca.ixa.s •• 
Em cestas ou canastras. 
Em ;:;accos ............. 

-
\ Em caixas ou caixinhas 

) ~~rfo~P:~~elh.:tnt~;-~1: 

I ABATIMENTO 

45 ~/o 
15 "/., 
Bl'uto 

Liquido 

Bruto 

'390-33 
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Madeira 

cn 
~ cn TARAS o 

~ o o o J':z;l 
~ t: ~~ :::s MERCADORIAS o til ~ I ABATIMENTO 

~ z 0: <: 
QUALIDADE: 5 ~ z 

~ 
DOS ENVOLTORIOS 

365 GaD>ella•, cochos' banhoiros de qualquer qualidade ....• ·I Kilog. 
I 

$400 50 % - ::...iquido 

366 GenuOexorios., ........ ·I de made~ra ordinaria .•...•. » 15$000 » 
de maderra fina •.....•.•... ~ 28$000 60 % 

367 Guarda-loucas, copeiras e) de madeira. ordinaria .••.•• Um 70$000 50 °/o guarda-roupas ou guarda-vesti-/ · . . 
» I 140$000 60 °{0 

dos de maderra fina ............ 

NoTA 38" -- Os guarda-roupas ou guarda-vestidos que forem 
de· maiS de um corpo ou peça pagarão de cada uma de excesso 
mais 50 %, e quando tiverem espelhos pagarão estes em se• , 
parado. 

368 Lan<>as ou '"'"'• argolas,Qla• rmples ou envecnizadas ..•. Kilog. l$800 50 •f. 

( Em paootes ........... 

çanetas, puxadores e outras pe. 

Bruto 
ças semelhantes,de madeira, não 
classificadas, para cor·tina.dos~ 

3$600 bambioell<~S, portas e moveis.. • douradas ou á sua imitaçã.o.· » » 

· redondos ..•••..•.•• , ....... » 7$000 » 

~até80cenW de mesa · com metros ~e l oa sem ga- compn· : 
» 9$000 • vetas · manto ••• 

de madeira 
ordinaria de mais de 

80 ceoti-
metros de 
compri· 

:. 20$000 » mento ••• 

369 Lavatorios. com commodtL ou armario 
36$000 ou com repartimento ••••• ,. » 

(redondos ........•.....•.... )) 15$000 60 •;. 

\de me,. oom j"té80centii . ou sem ga.ve- mE>tros ~e 
· tas compr 1· 

» 2S$000 » mento .•. 
de madeira. , . . ------------- f---fina 

I 
1de maig de 

80 cenW 
metros de 
compri-

50$000 60 °/o mento .•• » 

com commoda. ou armario 
ou com repartimento .••. )) 84$000 » 

NotrA 39a - As taxas acima não comprehendem as das :pe.:. 
·ças e pj.n•tenças de louça., porcellà.na., vidro ou crystal, ou dé · 
quaJqu:er outra. mataria, pertencentes aos lavatorios; mas só-

.. ' mente :as das pedras que dos mesmos fizerem parte e · os acom.;. · 
· panharem. Os espelhos com molduras ou quadros que acom"' . I (paoharem os lava tonos pagarão direito em separado. 

( 

\de madeira ordinaria, sim-
pies ou envernizados, dou-

"370 L rad.os ou prateados, lisos 
equea. · ·" "· ~ .. · ........ · · ( ou abertos ' » 1$'600 ' :.· 

de sandalo; -~~;ã~ · ~~'"s;; : 
melbantes ••..•••••• , •••• i/1) 5$0üe » 

390-34 
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Made i>.·a 

371 

MERCADORIAS 

; p:u-a meio <ie sab. •••.•••.•• . ••• 
! par~ eM. costura.e3Cra-.er, jogo, 

\ 

de a.ba.s largas (cria.du·DlUdoj e 
semelhaat-es . . . . .. .. . ....... . . 

r de m~do1ra; \de colurnna no cen· 
' ord!n ·a·ia.~· para c&ba· tm ............. .. 

ceirA. ) de qualquer outro 
' fí!itlo . ......•. .... 

• í ~ié 6 metros de com-
·~ · prlt~ j ít.n• ~ primento .. ~ . .... 

t ar. (de m a!R de 6 me· 
tros, Uem .... .. ' "" 

' P"'~• m&lo de sala ............. . 
. \ pora ch>\, coslu.ra, CSC<'ever. jogo; 

1\lc,.n.,. .•. .; ~=~"o~~~~F.. ~~:·.~~-~~~~). ~ 

I 
do rnndoira.. (de co!utnn& no cen 

tlna. 

1 
.. para cab"' tro . .. .. .. .. . .. . 

cetr&. /de .qualquer oulro 
:tsmo .. . ....... .. 

1 • 1 at~ ~ metroa do com-
. pa.ra. Jl.n- \ pl'Jmento, .•••. .•. 

i tu. ld";d':,~~ ~~~-~~~:: 
\ de galhos do arvore com e<>rtiça e seme. 

lllances .... .. . . ... .. .... . ................ . 

NOTA 40.• - Ao taxos ACima. não compreloendem M d~• pedr"" 
e de qua .. que1•outl'os objcotos que aeomjlauharem as mesao e 
lhes pemncsrem . 

A• mos., da cbã. (g~Mào••) , cujo comprimento exoedm· do 
oiten~ centimelrcs. sori!o constderada.s de meio do sala ...... .. 

» 

372 M oitões, cadernaes o out.raa obras aemelhanteil dJl )lOieeiro.. -11 'log. 

r d eoarnuda•/ simplell, Usas, om m~de!ra ou 

) 

()U em 'f&.·\ ongo:nadu.s .• .....•• ....• ... .. 
ra~ . ~ c~u,o.me n l:tt.d~ enge.nadas .. .. .. . 

373 M c>ldu1•aa pont.,ilal! ou dotorad ..... ... .. . . 

arnatl:>s de~· sim pia., lisa•, em madeira o a 
q u a lq uor engessadas. " • • " " • • " .. · " 
fttitio o~n:..ment.o.daa .ungeeaa.d<\6 . • ... . . 

, ptnta.d.aa ou dou:rad:ts . . ...... . . . . . 

374 P alito'" ~ra denleo ou para phosphOl'os . ......... .. . ... . 

375 li' a r"'«""""'* de mlldcin. .. .. ..... . .. .... .. ... .. .. . .... .. 

3?f\ Peo '1' b a• .e porb .-buatos, ' 
e.tanteo par' mu.lca, étl· \ shnples,píntadao ou envernizadas 
g~res de pondut•ar e j<lr· j douradas ou á ooa imitação ... .. 
dlnelros. , . 

:r'/7 Pente"' d" qualquer qua.lidade .. ., ...... .... • .. .. .. . .. .. . 

~--

378 Pra neluuo on C<lrmas pa~~ ••l>mp~Tia • .••• •• •. .• •••••• . 

379 Pul se.lr al!l e ou~ros enfeites de a:ut/la.lo e made,rc.s seme-

~e:~~-~-~~~~~ .. ~~. -~~ .. ~~-~~:~~~~. -~~ . -~~~~~. -~~~~~~~ Kilog. 

3R() Rea-o a e . .. . ..... . ... . . .. .......... . . . ........... . .. . .. . . 

38! Remo... . . .. .. .. . • .. . . • .... .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. . .. • .. . Metro 

"' TARAS 
o o .. •-< õJ 

~ 1-'BAt n::EN-ro 
~ Q\I A.t.l'DADE :;::; DOS l:N\' OLTORIOS 

18$l 00 50 •{, 

1 6,~000 

4$400 

9.)000 

42$000 

34$000 

80$000 60 °/o 

32$000 

.7$201! 

24$00ô ~ 

84$000 ,. 
136$000 " 

7$200 50 •; . 

$500 Liquido 

lf.]fi(J 
2 l){)j J 
3$C(Jil 

80 •(. 

l 
35000 \ 4$000 
~-_IUII 

~ ~•n ca.il:q o~ Oa.r ;·ica.'J . . 10 •t. 
1$000 '"' ·····-~ -~1 5 . , . 

l!:m paoolo; ........ .. Btulo 

~ 

l Liquido 
l$~00 » j 3$60 1 

(Em cailas ou calxiohas 
4$600 • de P"P.Iâo OU. ODTOI· 

tol'ioii:IOmul hantes •• • Bru+.o 

M . >«1. 15 .,. 
20$000 50 . ,, 

"$800 Llqllido 

$30C 
lll0-8$ 
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MEIW.ADOIUAS 

XoTA 41 ~~--Nas ta..'l(õl.S acimn. ficam cutnprch4'!ntlidas as doa "Va· 
t0~ que Us re tre1..cs ou bti.nc:u-; p~t~cn~ ore-H L u l hea ' 'ierem l.n
llexo~ . 

383 )Oi;:'l.l1-o~ llal'a. r.alçllio, ~~mplcfi ou ct~1n .. ~·to::!, com ou :::.~.Jm cha.~ 
pa, de rnt:'!tn.l ••.••• •••.••• • ..• . ...•.....• ••••.••.•..•. ~ •.• • . 

·1pe.qtlctl<LS1 JlU.l't:.. mulher, 
l . . . .sttlllllcs ou com p1·a te-

! 
:de .J'!l ~f ~~r:!-, leit·a~ {lmJ•etw de tlame). 

\ 
or.Jma.rra •. /~'·andcs,}'t.l.l'í\. homt:m, idom 

íllcm itlcu1 (btwe-aum,-nistre) 

3841 S(lo~l·P.l,fcJ•in .. ~ .. , 'pU!f lllHlu-... Jlal'U. rn.ulhcr, 

I ~.mp lr.s uu com :pr ate· 
de madeirll. tl!n·~~~ ttmr('( IU d !! (/,y.?Ju?~ . 

1 ttDa., ..... j ~p·~J~~~~~o ... :~~·~ .. -~~~-e-~: 
l, i(lCUilUOIU (iJmo~:atC niitti.stJ•ç:) 

' JH!fJUl!llrJ8 c.om üll st:m en-

\ 
co~to, conYersadoiras, 

rle ma.Jo~r~. dwiliCK·lonvl~os, o ssmr;-
1 ol'diuar ia. ·1 lhant(ls , . • •• • .. •. • .•... 
~ gt'o.uul()B, com ou sem en-

' 

-: eo::;to (lli~tms) • .••• • .•• o 

'Ptlquenos com ou som en
. \ costo, el.lnvm:'&ã.deira.s, 

385 SlofYi.~ • . , ••. o •• ,.\ de ma.d~ira. eh,fi :~e !li·lrmgH~:;; c, seme-

1 

fin> .••. ...•. ) lh:~ntos., ••..•••••••... 
f grande~ , com ou HC111 e u· 
·. costo (tU"n".~) ........ . . . 

softts-c&m;u~ ou caro;L~sofãs do madeira. 
ordlnO.l'"lU. ••••• •• • o ....• • •. o, ••• ~ • • • o 

: de ga.tlru Uc urvo a•<~, eom col'ti~~ e seme
llmnte:~ Pt\1'"- ja.J-tltnl,., .•••.••• w •• • •• • 

~oTA. 42:1- A:s: ia:xa:) ac.im.-:t. e~"ta.heiccjUtt.~ pu.m os son~ ~Bro en. 
r"',.:;sto {rli"llmts) !)ào ~-~ d Q:; Clllê tro~1xcrcm o aeul.ch vcLU.o úu us m o-
la:~ apenas ro"'l?'.stidas :pelo primeil"O Jht•r o de Ullittg oi.H ou de 
qualquer outro tecido ordino.rio; quu.Ddo vtm•tun j;~ com Oti uJ. 
timo.-:; forros pagatã.o a.quella~ M mesm<J.S ·ti.L'f.i..LS com,, a.\Igrnento 
~1ue lhes competir, o:ontOrmc o quo ~c acha cl.Jspn:sto ua. segunda 
_p al'ie da nota tlnaJ da da&~, 11c.ando nc:rtoo5 di rui tos compre. ,' 
ucndiU.os 0::1 das almofadas que. lhes }ltutcncurnm B lhes vierem 
a.utlox~. Serão considclil.das soms 1Jcquon0:-~ os quo t!ve~:·om 
1 ~ • .a5 rl11 .(!flmp.:rjmcnt.o, 1~)rm11in:-: pola p aJ·w mh:l'iPJ',Ir~<õ~ br~ro:~ . 

lhcri. o.:densiva a e.l3tc ;:u• tígo a. dtspv:.;i t;;"ío tb ultima. p~l'to da 
not.a. J.~·. 

DuZi11t 

Urna 

um 

» 

3dG Tac<>il para uilhar a baga~ullas, . • .. • .. .. . . . .. . . .. . .. • . • .. ~ 
~87 •J•ecido~ do madeira. simpiPs oupintmlo:::, l ><Ll'a. te;Lnspar en. 

ies .•. . . o ... . .... .. .. o• 0 4 0 °• •• o .. . .. ... ... .... 0 4 4 •••••• • • • ••• _I\.il()g. 
388 '.l.~orneh•.o.s do q ualqucl'ltllalidLJ.tl.C .... 4 . . .. . o ..... ... .... .. 

38g '.l'o1·:no,. de madeira (pi"""! l'Jt'" u-.lr;arlD ••••• ,, , ••••. •••.. 

\ 

.. p.ara. c; imo. de 1w.~:m .. , , ••. , 
f de madeira om 1'urma. rle rncza. ott com 

' 

olod inaJ'ic", -~ llie3:a. (to:"lctte$) com ou 

I Bc1u ga.veta.s • •. , ... •• • ~. 
C:Olu commoda ou .SOIUC:· 

.390 To-.:~,.cador~ o < ~ lhantr.so., o• ·· · o· o··· · ··· 
trem.ó5 ou p:syeUés .( (pal"a. cima. de ml-':"ii.L •. ..•• o 

em t\J rma Uo rnesa. ou com 
de ma.õ.eh•a IDB:iP. (loi!ettes), com ou 

ôna .. . o•. ~ ( som]govet11~ o • . ~·. , .•. • 
com commoda. ou seme-

lhantes • • ., . .... ....... . 
J NorA 43'-As _ped1'as c t3.spelhoo pcrteneent(ls aos tcucadores 
l· pagarão direitos em ~pa.radu. 

391 1 T~·lt:~l.spa.I•eu.tes para. jâncHas com l'Uidaua!J e outl'os 
· acce~:Js():tios:~ ou ~ el jcs, ••• ••••• , .•• •• • o • • , , , , •• • • • , •• ••• • 

Um 

3$000 30 

,[4$(100 50 
<>H!<OOO 
84~'000 

f'JH$000 w 
140$000 
21Jl'l)f~.J{I 

28$000 50 

4(}.)(.'00 

sü:;<:t>a 60 

90$UOO 

281;000 no 

7,5·?00 

1i;600 
$700 

l $000 GIJ 

o/u 

.._~ .. 

•/ .. ; 

•i o 

,(.. 

•f o 

I -
Em p"r...~1tcs . o o ••• • • 

I E!~l ro.)'l'ÍC..:I S • • 
o,-., ! J~nJ p;..,-::tJi,e~ .• • • • • • • o • •• 

R$00<J 51J •f, 

5U:SO\~J 

100$000 
10$000 00 'Í• 

!00$000 

l W$000 

!.irz.uid() 
Hrul.o 
18 "/ 11 
B~·utu 
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Can.na. da. Iuc1la,~ ha.ntbí•~ J u.nco, J.•otina, vhnc e out1•os cipúii 

392 

393 

394 

MERCADORIAS 

; medid:1s de qua.lque!' qur~Uda<le não elas-

~ 
sifica.das, para seccos e molhados..... Kilog. 

ba.ldes, celhas e tinas com aros tle ferro 
ou do cobre, ou sem aros ..•..••••..•• 

) ,r. !Oo:"ll • 1 inteiros, vazios c ar-
~·k • t.nue .. · · . bttrris, barricas c I mados........... . Vm 

. t,tdos . . • • • • • • . . • • . Kilog. I ancore tas .... ·/ nb~tido.s ou tlesmon-

( inteiros, vasios o a.r-
pip.ts, toneis e l mados..... . . • . . . • Um 

qua.rtolas •.•.• ) abatidos ou desmou-
. tados • . . • • • • . • .. • . Kilog. 

Venezianas para. jancllas ou portas, com roldanas o outros 
acccssorios .•.••••.••. . ••...••.••....••••.•.••••.•....•••.• 

· em madeira de qual 

d t ll . \ quer qualidade •••• 
' tl a ta.······· i em masst~ de pó de 

I . madeira, moldadas 

~bra!Ool nã.o classi- . . ( de _madeira. ordina-
1Icadas ............ ) mob1.l.as ou mo- ·' r1a ............... . 

r YeiS ..... • • • • • • ~ de madeirn. fina .... . 

,quaesqum· outr<ls .•• , .•• • .•....••....• 

NuTA 44" - As taxas impostas ás cadeiras, mesas, sofás o 
outras per!as de mobilia., ou do uso dome~tico, salvo d.isposiçã.o 
C$pecial, comprehondem somente as lisas ou com molllm•as ; as 
douradas o a!l quo tiverem obra. de talha ou embutidos de 
madeil·•~. tnal'fim, madreperola. ou metal ordina.rio, pagarão: as 
pl'imeiras o dobr•> dos respectivos direitos, e a~ outras mais 
30 % dos mesmos direitos, excepto quando o emlmtido ou obra 
de talha for insignificante. 

As que forem ostot:t.das 011 forradas com qu<tlqu9r tecido de 
seda paga.l'ão mais 50 o;,; com qualquer tecido de lã. ou crina 
mais 40 "(o. com mar1·oquim ou quttlqum•outra. pnllo mais 30 •f .,, 
w111 qualquei' tecido tio linho uu do algorEio mais ~O •j., o as 
que vierom.por cstoiiu· 1.or~w o abatimento de 30 °/ 0 • • 

Este aba.tunonto ~or;í. calculadu sobt•e a t.axa. csLa. IJelceHl<~ p~trlt 
as que tiverem a.sseut.o til: pi.!.lhinll ;~. 

Serào cum~ide1·;~da:> do madeirtt ot•diu<u·i:t as obt•a:,; tlesttL classe 
que tin•em lcitas de !Jinho, faia c cm•ejeira. ; o do madeira. 1ina 
a.s 'lue formn fcit:.lS rlc freixo, }let·cit•a, vinhatico, nogueira., 
cal'vallw. ::>yeomot·o, mognu, êrablc, p;to-sei;im, páo-J•osa, tuy<i., 
jacat•amlá o scmcllmntm:. (l<wcndo como tacs ~et· ta,mhem consi
tleradu!l a:~ <tue fürem t'olhcn.tlas desta::; ma.J11it·a~. ou CJ.nn 
\'ierem rcve:stirlus tle camatlas · ((~ m<~s:;<~ eom ou sem rdsos ou 
filete~ dour<tdO$, e lJ<tlll as~im a::; tle cltt~ràu ou de madeira aella
J'Oadt~ .. 

As poças avuhJas c soltas, htvra.tia.c: e a.pparclhauas, polidas ou 
promptas, quo não ptxdcrem na. occasiã.o do des}mcho formar o 
objoc&o completo a que pertencerem, }lagaríto por kilogramm;1 
3$100 sendo de madeira fina, c l$500 sendo de madeira ordinat·üt. 

As obt•as dosta. clru:;se, quo tive.rem cntcite::; de marfim, ma
dt•eperola. ou t:Lrturaga, além do::; augmentot> acim<L deleJ•mi
nados, I>:tgat•ão mai,; ;~o "/u· 

Canna da lndia, l)ambú, junco, rotiln, vim~ e outros cipós 

l::M llllUTO Oü l'REl'Alt.\DOS 

Uma 

Kilog. 

39; c n 1 1 da ln!liót e b<tmbil .. . .. • . .. • .. .. .. .. • .. Kilog. 
u a I a. • · · • · • · • · 1 de 'lua.lquct· out-ro qu;~litla.de ..•.•.•• • •. 

39G .Ju1.u~o ou roi.im. 1 em bruto ........................... .. 
I om pallnnha., pa~~ado a fieira. Otl de 

qualquer mollO preparado .•••••...•.. 

397 Vinte em bru&o ou c1u lia.~·a:; ou molhos .................. . 

TARAS 

QUALIDADI:: 
DOS ENVOT,TORIOS 

$600 ;)0 ~ ~ 

$100 

18GOO 

$0GO 

48000 

$060 

13$900 50 °/o 

15$600 

8$000 80 •;. 

Ad. vai. 50.,. 
60 •/. 

50 °/o 

$400 I :s~oo 

$400 

1$ü00 

\ $0GO 15 °/o 

I·····•MENT<> 

Liquido 

:f.lO -:li 
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Palha, esparto, cairo, pita. pias . .o;ava, paiua e outras Jnateria~ filan1entosa~ 

MERCADORIAS 

EM OBRAS 

398 Berços •....••......•.........•.•....• , ..••••...•.•..••• 
399 Cabos e punhos para éha.péos de sol •...•.....•...•...•..• 

NoTA 45a.- Os cabos que trouxerem ca.atão de marfim, ma· 
dreperola. ou tarturaga pagarão o dobro dos direitos ; o qua.nJo 
uma parte dos cabos, além dos castões, for dessas materias, 
pagarão o quatlruplo dos mesmos direitos. 

t sem braços .•.........••••..••.....•...... 
4 O C d . \ com braços ............................. .. 
O a e1.ras ... ) pura crh1nçn. ............................. . 

\ de balanço a outras não especificadas ..... .. 

' para costura e\ simples·· · · · · •.· · · · · •· .. · · • . 

I outros usos. l bordados, enfettados ou for-
{ rados de seda ........... . 

401 Cestos,cestas, 
condeça.s e ba.- grandes para roupa, conducção de garrafas, 
!aios, bolsas e de cargas e semelhantes ...•..••.• o o,,,. 
indispensaveis. ordinarios para aterro e semelhantes ..... . 

· para papeis, compras, talheres e seme-
lhantes •••••.•......•..•.••.•••..••••.• 

' ( de vidro, osso, chifre, bu-
!\ com per~enças falo, madeira e semelhan-

pa.ra VIagem I tes ••••••••••.•••••.••... 
ou fins seme- de marfiro,madreperola,me
Iha.ntos...... tal prateado e semelhan-

tes ..................... . 

NoTA 46a- As cestas para. costura. que vierem compre
pa~ _ ~ pagarão mais 25 o 1 o. 

402 Chapéos ... l sim~les ...................... o ..... , •••••• 

enfe1ta.dos ••.••••••.•..••••••••••.••••.••• 
403 Lavatorios ••••.••• , .••••..•••.•••••..•.••......••..•• 
404 Mesas ....•...•...•.......•...........•.........•....... 

1'<:1 
o 
< o 
~ 
~ 

Um 

Iülog. 

Uma 
>.> 

» 
)) 

Kilog. 

)) 

)) 

» 

Um 

)) 

Uma 

405 Peanhas~ porta-bustos e jardineiras ..•••..•.•••.••••• ,.. Kilog. 

406 Sof'ãs......... •••.• ••.•. ••• .• .. . •. ... . • . •. . •••... .•. .. •• Um 

407 Varetas .... I para espartilhos.·; ......... ;............. Kilog. 
l para outros usos. . • . . . • • • . . • • . • . . . • • • • . . » 

408 Quaesquer outras obras não classificadas .•....•....... 

409 

410 

NoTA 47• - As obras desta classe que tiverem enfeites de 
ma.l'fim, madl'eperola ou tartaruga, pagarão mais 30 °/o dos 
diretios respectivos. 

CLASSE 1.4"' 

Palha, esparto, cairo, pita, piassava, paina e outras materias 
ftlamemen 1'osas 

! para cigarros, ·soltas ou em massos, ou em 

~:'pa:;.~!'!a~lpl'o~::::h::;~ i·~· ~~-~~~;i~~.~~ ~~·i;~.~ ·s·~~~~ 
beneficiadas de esteiras, ch~- lhuntes ................ . 
qualquermodo,l péos e tec1- . 
ou re:~telladas e dos sem e- de qualquer outra quali-
asst:.dadas. ... . . 1hante s..... dada . .................. . 

\ para outros usos ..• : •..••.•.••..••.•.•••• 

EJD fio ..... ·~ :::c~~:s·~~ ·~~~~~-~e·~~~~~~~;~~~!~~~~~:~~ 
? novellos ou carreteis ................... . 

411 
412 

Paina de qualquer qualidade ............................ . 
Zostera ma.rina, ou crina. vegetal e qualquer outra pro

pria. para enchimento de colchões e almofadas .••..•..•••.• 

EM TECIDOS E OUTRAS OBRAS 

Kilog. 

413 Abanos e ventarola.s ••.••••...••• , ........... , .. o •••••• o l Duzia. 

I 
I 

Cl.l TARAS o o 
E-< ~~ 
~ N I ABATIMENTO 

~ --: QUALIDADE i5 ~ 
DOS ENVOLTORIOS 

7$200 50 °/o - I Liquido 
l$500 60 °(o I 

5$000 )) I 10$000 )) 

I Em oaixM ou caixioha• 

3$600 » 
14$400 )) 

3$000 )) 

9.tBOO )) 

l$000 » ~ de papelão ou envol-
$100 » f torios semelhantes .. Bruto 

3$000 » 

) 2$800 » 

5$200 » I 

1$600 )) 

3$0011 » 
4$800 )) 

12$000 )) 

t 
Em caixas ou caixinhas 

4$800 )) de p:.~.pelão ou envol· 
tor1os semelhantes •• • 24$000 » 

~ Em caixas ou ca.ixin,_J.s 
4$000 ~ de papelão ou envol· 
1$600 )) torios semelhantes ... :. 

Ad. val, 50 °/o 

8$000 50 °/o 
\ 
\ 

f 
Em barricas ou caixas. 

l$200 30 °/o Em caixas ou caixinhas 

j 
de papelão ou envol· 
torlos semelhantes .• 

$200 to 

$040 15 °(o l Em caixas ou caixinhas $300 » dé papelão ou envol-
torios semelhantes, 

2$000 50 •/o . inclusive os carreteis 

Bruto 

l$300 :. Em saccos •.•••••.••••• 

Em barricas ou caixas .• 
$200 » 

2$400! ) \ 
390-38 
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l:"alba,. esparto,. cairo, pita,. pias;sava, I>ain.a~ etc. • e te. 

rn o 
~ 
t:::"l 

~ 
;:J 
z 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

MERCADORIAS 

A1~ehotes dG espar•to e semelhantes .•...•.•.....•••.•••• 

Bonets com ou sem enfeites.' ••••••..••.•.... , ....•..•...• 

Brucas ou luvas p:.mt limpa.t• animaes .....• . •..••.••••. 

C a b e ç a-~ simples?~ com ornamento de metal ordinarlo 
das para pr1sa.o (cabresto) ...................... 

NOTA 48"- Ficam extensivas a este artigo as disposiQõos da 
nota. 6•. 

de esparto e seme- \ simples ou communs. 

) 

Ih t ' de qualquer outra 
an es .... · ...... ( qualidade ....... .. 

Capachos. 
simples ...•..••••••• 

de palha de côco \ ornados o~ g~arneci-
. · • • ) dos de la, lmho ou 

r. algodão ......... .. 

ara. costu1•a. e outros) simples· · · · • · ·: · • • • • 
P bordanos, enfeitados, 

usos .. • .... • .... ·• . ou forrados de seda 

Cestos, ces- l grandes para. roupa, conducção de garrafas, 
de carga e semelhantes ..•••. . •..••••.••• 

tas, . condeças, ordinarios pt>.ra aterro e semelhante~:~ ..• -••• 
~a.ll;\lOS, bois~e :para papeis compras talheres e semelhan-
lndlspensaveis., tes ••••• ~ .••••.•. .' ..................... . 

~
de vidro. de osso, bu-

. co~ perte,nças pa1·a ~~lo~ ~~~e~h:~~:.i~ 
··nagem -e fins seme- • 
lhantes • · · · • • • • • · • de marfim, madrepo· 

l'ola, metal :pratea-
. 1lo e semelhantes .• 

NoT_:\. 49• _-As cestas :pa1•a costura que vierem com preparos 
pagarao mazs 25 o/0 • 

2 de palba. da. Italia. e semelhantes sem enfeites. I 
de palha. do Chile, do Perú ou de Manilha ••• 

4 ° Cbapéos ••• idem de .:arroz, ou de avêa, trigo, palmeira 
e semelhantes, idom .................... . 

de qualq:.uer qualidade com enfeites ....... .. 
42

1 Chinellas ou sandalia.s de trança ou qualque1• tecido de 
palha •••.•...•.•..•••. ·~ .•••.•..•.•••.•.•.•..•.•. • •••.•••. 

422 

423 

424 

Colchões, travesseiros e outras obras semelhantes, com 
forro ou capa de qualque 1' tecido .................... ·~ ... .. 

de qualquer. ern peça ou em re a o ................... . Cordoa.lba t . t Ih 

qualidade..... em obr.as. • .. • .. · .. • .... ·"" .. · • ...... • • · 

1 

de palha .• ou imitando }lalha., para. fabrica-
Cordões · ção der cha.péos ......................... . 
tranças e tta.n~ de palha ou imitando palha com mescla de 
celins •.•..•.. ~, seda., e os proprios para. enfeites com ou 

· sem vi.drilhos .•••..••.•...•..••••..••••. 
425 Escovas de 1 para fato. eha.péo ou cabeça ..•.•.••..••••. 

palha ou de cri~ para anima1es, com ou sem alça e para. ou-
na. vegetal ... , tro:i! usos •••••••••.••••••••.....•..•••.•. 

426 Espan:ad'Ores ..•.....••.....•... . •............ . ...... 
· 1 de A:ngola ................................ . 

427 Esteiras . . . finas para <!ama. e semelhantes .••...•.••... 
para. forra ;r soalhos de ca;,as e semelhantes .. 

428 Redes de qualquer quaJidade, de dormir, de pescar ou 
cobrir animaes •.••••.••. • .••..••.•••.•. ; •••...•.•.•••••.... 

429 Saccos de gune, ou de Otualquer outra. materia ou tecido •. 
430 Tecidos de côco, fita, c airo e outras ma. terias filamentosas, 

em peça ou retalhos, pa.r2 ~ forrar escadas, etc .•••.•...•••••. 
431 Transparentes pa.:rajanellas .•••••••...•.•••.• . ••••.• 

~ 
Cl 
<: 
Cl z 
o 

Kilog. 
Um 

Duzia 

Uma 
» 

Kilog. 

l> 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

» 

> 

Um 
J> 

)) 

-

Par 

Kilog. 

» 
» 

» 

)) 

Duzia. 

» 

» 

Kilog. 
» 

" 
» 
)) 

» 

Um 

I r:/) TARAS 

l 
o o E-< l< 
~ N 
~ <: 

QUALIDADE 

I õ " DOS ENVOLTORIOS 

$400 50 % -
l$300 )) 

2$600 » 
2$400 )) 

l$200 » 

$200 » 

I l$000 )) 

~ -
$500 » 

\ 
1$000 » 

~ Em caixas ou caixinhas 
3$000 » de papelão ou envol-

torios semelhantes ... 
9$600 )) 

$700 )) 

$0130 » 

3$000 )) 

-
2$800 » 

5$200 :!> 

6$300 )) 

2$600 » 

l$600 )) 

Ad val. )) 

1$400 )) 

2$000 :1> -
$i00 )) tEm capas ............. l$000 » 

4$800 » 
? Em caixas ou caixinhaS 
~ de papelão ou envol-

16$000 » to rios semelhantes ... 
8$000 

)) 

I 2$400 » 
12$000 

)) 

$200 
)) 

3f200 )) 
1 100 » --
6$300 » 

' 
l$000 » 

2$000 » 

7$800 » 

I ABATIMENTO 

Líquido 

» 

Bruto 

Liquido 

Bruto 

:p. 

Liquido 

390-39 
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A .. ígodã.o 

MERCADORIAS 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS El'\VOLTORIOS 

I I ABA TI !\lENTO 

--~----------------------------------------------~------·------~------~-----------------7---------
432 Va!ôiõ~ou~·n!õól com ou som cabos .•.•.•.....•.. ,, ••.•...•..• 

4:13 Qun,e!ô;quer outras obras não classificadas .•.•....•..•..• 

NOTA 50"'- Os tecidos de palha não classificados p:1garã.o 
os mesmos direitos dos de linho, segundo su:1 qua.lidade. Os 
objcctos desta classe quo tiverem enfeites de marfim, madre
perola ou tartaruga,pagarão mais 30"/o dos diroito:, respectivos .. 

CI .. ASSE J.t':>3 

Algodi'to 

Im BRUTO OU PP.F.PAn .\DO 

434 Cotn Clll'OCO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

435 Em rama on em lã ...•••••..•....•••..•••.•...•. , ..•.•.•. 

436 E01 pasta., cardado ou folhas gommadas, branco ou do cor .. . 

(Crú ......... .. 

tccel:tgcm ..• i Tinto.·.· ..... . 
~ MCl'CCrtsado .. _ I 

Simples par ~t) Branco .••...•. 

437 Etn lio .••.•.••• , ••• ,..... Torcido on tra.IH::ulo para p.:wiu. 
: Froux:tmont~ torcido p:tr::t fõ1-

·, bt•ic :~cão 110 ro1ll'~ ou para teci-

' 

do;.: dÓ n.lalha.,hrancvon de côr. 

438 

439 

440 

441 

442 
443 

444 

445 

446 

Torcidn ou linha de qna.lquor 
qualidade em carreteiR, no
vollos ou meadas, par:t cos
tura, crochot e semelhantes .. 

NOTA 51 3
- Serão considm•ados fios para tecidos de malha os 

que forem formados de duas pernas sómento ; pagando os que 
tiverem tres pe1·nas a taxa da. ultima parto dcstoartigo. 

E !li OD!l.AS E TECIDOS 
Abas para c11apéos, •.••.•••••.••.••••.•••.••••..••.••••• 

Ala mares. borlas, passadores, · ha.rbicacho e obras semo· 
lhantes ; galões, gregas, fraoja.s, fitas, mi:;nardizes e outros 
requífos quaesquer e obras semelhantes .. - •..•..••....•••. 

NoTA. 52~- As mercadorias deste artigo, quando tiverem 
frisos, I<l,vores ou qualquer mescla de seda pa.gatã.o mais 30 •/o 
dos direitos. 

Alea-tiC'a.s e tapetes de qualquer qualidade •••••.••••.•••• 

Barretes c a r a pu ças} De ponto de moia ou do malha •. 
touca ou coifas.. • • • • . • • • . Não especificados .••••••••••.•. 

Donets c garras ••• , •••.•.•.••.•••.•.•..•••••.•••.••..•. 

Botões e marcas •.•••.••.•••.•.•••••••.•.••••....••.•••• 

) Imltomlo • palha, proprios pora 
. enfeites do chapéos, simples 

Cadarços, c o r d õ e s, ou com vidrilhos .•..•...•..•• 
trança~ trancelins de qual- D~ qu~lquer outra qualidade, 
quer qualidade...... • . • . • mclUl~os os ca~arços, largos 

propr10s para cos .••.•••...• 
Cadarço para cilhas, g-rosseiros, 

denominados precintas, de 
mais de quatro centímetros 
de largura •..••••.•••..•.••. 

Capas para guardar chapéos de sol e para cobrir pjanos e 
qua,esque1· outros objeetos •••...•••.•.•••••••.••..•••••• , •• 

ChnJ.e•. lenços, mantas,) De setinel&, fmeo, flló e ponto 
ponches palas e pannos do malha." .. ·" • " .. _" · · ·.: · 

' ' De qualquer outro tecido nao 
de mesa.· · · • • · · · • • • • • • • · • especificado 

, De renda. e pn~'n"d; d~· m~;; b~~: 
dados ........................ 

NoTA 5:3"'- Não se consideram bordados os len~os com simples 
inicial nos cantos. 

447 Cbapéos para. ca.bJça •• ·I sim~les. · · · · · · • · · · • • • • • · · • · · • · 
enfettados •.•••••••....••.••••• 

NoTA 54"' - Nas taxas dos cha.p1!os ficam comprchendidas as 
das caixas de pa.peUí.o ou <le madeira or<linaria, que os acondi
cionem. 

Duzia 

Kilog. 

» 
:» 

" » 
)) 

)) 

» 

» 

)) 

~ 

,. 

,. 
» 

-
Um 

Kilog. 

~' 

)) 

, 
)) 

)) 

» 

-

Um 

w::;ooo 50 "I o 

Ad. t•al. >> 

$100 » 
I Em saecos ou fardos ••. 

Í Em caixas ou caixinhas 
$400 » de papelão ou envol-

1;5200 50 °/o ! torios semelhantes ... Bruto 

$680 50 °/o f Em caixas ou caixinhas 
<le papelão ou envol-$800 )) 
tnl'lO>l semelhantes, 1:-:;ouu )) I incluídos os ca.rrcteis. Ad. val. 3(1 o(o 

$7!)1) 30 "/o 

I Em c:1ixas ou caixinhas 
18000 50 •/o '· de papelão ou envol-

\ toriossemelhantes in· 
cluidos os carretois •. 

2$000 GO "/o .: 

. 1$000 50 "/o \ Em C<tixas ou cc1ixiuhas 
, de papelão ou envol-

8$000 ,. ( torios semelhantes ••. J) 

2.$000 60 °(0 ~ - Liquido. . 10$001) 50 °/o ! Ad, val. » 

1$300 » 

3$000 » 
f 
I 

16$000 » 
' Em eaix"' ou caixinhas 
\ de papelão ou envol-

2$800 :. I toriossemelbanles ... Bruto. 

l$400 » 

5$000 60 °/0 

\ 
5$200 50 °/e 

~ 
- Liquido. 

4$000 , 
Ad, val. 60 °/o 

1$200 50 °/u 
Ad. 'llal. » 
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448 Cill~as ........ . .......................•....•........... ·I Uma. 

449 C in to~;~, ligns e suspensorios lisos ou bordados.... . . . . . • . . • Kilog. 

450 Coberta"' acolchoadas ou choias de algodão em pasta ou de 
outra ma.terü~ ..•.•.•...•.•. . ..•.•..•••..••••••.••••..••... 

451 Cobertores.,.\' brancos, t•scuro3 ou riscados ordinarios 
mantas o colchas com ou sem peUo .•.••.•••..•••••.•.... 
pt\ra cama,do al-~ 
godão ou de al- lavrados ou adamascados, imitando o fustão 
godão e lã. . . . . . e semelhantes brancos ou de cores ....... . 

452 Cobertt1.ras e rosetas para chapéos de s6l ••...•••.•••••• 
453 Cordoalha.,. cordas e c111bo:::~ ........................... . 

NoTA 55a-Scr;í. considerado cabo ou corda. o que tiver mais 
de 12 millimetros de diametro. 

454 Córte~ de calçado (os dit·citos dos tecidos respectivos)..... -

455 E"'pa1•t·iiho~............... ... . • ... .. • • •••• ... .. . . •. •.. Um 

456 

1 pesando 100 metros quadradoS 
lliso ..••. ' quatro kilos ou menos ...•....• 

'de ponto' 1 pesando 100 met1•os quadrados 

) 
de ma-? ~ mais de quatro kilos ......... .. 
lha ou 

Filó. ucrede. lavrado ou bordado ...................... .. 
gommado pm•a forrar cba.peos ........... .. 

Kilog. 

1
de ponto de crochct o semelhantes .................. . 

4Gi F01'l.'O!'o:, tira.s ponteadas e lac[os para chapêos simples, 
~ommados ou oleados • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • . • » 

Duzia. 458 Gravatas lisas ou bordadas ............................ . 
459 Lençõe!";, col- ! lisos - os direitos dos tecidos respe-

c h a s, fronhas\ c ti vos ••• ~ ............................ . 
toalhas e guar- ~ 
danapos ••..•.... bordauos com renda. ou crivo ••••••••••••• 

Duzia. de 
460 Luvas I gt·ossa.s para tropa e semelhantes......... pares 

"·" · · • de qualquer• outra qualidade.............. ,. 
461 MaJJgu.eii•as ........................... · ............... Kilog. 

402 1\Iantn!O:, xerga.s o bnixeiros de qualquer tecido com ou sem 
mescla. do lã ou linho o coxinilhos ....................... .. 

NoTA 5G• - Não serão consideradas como· incluidas neste 
artigo as c:tpn.s para cobrir animaes, as quaes pagat•ã.o o dob~·o 
dos direitos dos respectivo& tecidos. 

463 Hanteletes, camisinhas e outros objectos de moda, de 
r·onda 011 de qualqnnr toeido.............. •• ••• . • . • • ... • • • • -

1 até 20 centímetros de comprr Duzia de 
l manto no pé..... . . . . . . . . . . . . . pares 

I 
curta.:; .• ! de mais de 20 centijmetros idem.. » 

11~0 E~~ . até 20 centimetros de compri• l cossia compr1-S mento no pé.................. » 
) das ... ~ do mais de 20 centinnotros idem... » 

4
64 

Hei ar-; I ~até 20 centímetros do compri 
mento no pé .•.•••....•• _ . . • • • » 

em• tas .• do mais de 20 centianetros idem.. » 

não os-\ ~ até .20 centimetr.Os de compri 
' peci fi- ) compt•i- mento idem! ... ~ • • • . . . . . .. .. . • ,. 

eadas. ~ das ...• de mais' de 2o·centimetros idem. >> 

No'i'A Gi•-As meias que trouxerem os· ·pés deformados ou 
outro a.rtlllcio fraudulento pa.ra illudir . a cla.s&ificação pagarão 
direitos pela taxa mais elovada. da. respéctiV:! divisão. 

Não se consideram bO!'dll,das as meias não especificadas de 
algodão l!Ue tiverem simples frisos de s·.t~da. ·ou uma letra ou 
monogramma bordado com linha. de algodão.. 

As meias não nspocificadas sem costura.. pa·gal'ão mais 20°/o 
dos x•espectivos direttos. 

465 Olett>dos com ou sem p3llo .............................. . 

466 Redes de qualqnor qua.lidado .••••• ·~~ •.•.••••••••••.••••• 

1$200 50"/u 

10$000 » 

:-t$400 

1$500 

4$000 

2$400 
1$000 

-
8$000 

18$000 

6$000 

18$000 
~000 

6$000 

21400 
5 000 

-
Ad. vai. 

~400 
6$400 
1$000 

2$000 

Ad. ,az. 

5$000 
10$000 

18i'OOO 
2 000 

1$800 
4$000 

3$200 
6$000 

1$800 
4$80í} 

» 

GO% 

» 

» 

50% 

50•/o 

60~~ 

,. 

" )) 

» 

50'}; 
600/o 

-
60°/a 

50°/o 
» 
» 

60ofo 

1» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
)) 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS E.NVOLTORIOS 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envolto· 
rios semelhantes ••.••. 

( 

j 

I 
I 

{ 
~ 

Enro[;\dos em p<i.o ...... . 

I ABA TIMENT<l 

Liquido 

auo~.ti 
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467 

468 

469 

470 

471 

MERCADORIAS 

Renda de algodão j' do filó bord~do c de qualquer 
ou algodão com mescla de outr~ qualidade.:" ... ··"·· 
lã. ou linho •. o •••• o ••••••• o l om cortes ~e vestrdos, véos e 

I. outros obJectos ............ . 
(de mei:L ••••••••••••••.••.•••• 

/ camisas •.. 1 ~lsas ~u com pregas .. _ . _ ....• _ 

\ 

lrdem Idem com peito de linho 
, ou meio linho .............. . 

ceroulas .•• 5 de meia, inclusive as ~e banho. 
l de qualquer outro tecrdo ..... . 

collarinhos para ca.mis~s ................. . 
Roupa. 1eita.(1 peitos lisos ou com pregas •. _._ ... _._ ••.•.•. 

punhos para camisas ....•.••• o ••••••••••• 

l de tecidos de ponto de meia .... 
não especi-' de qualqu~r ~utro tec~do-o do-

' , bro do dn·etto do tt:>mdo respe-
ftcada. · · ( ctivo com augmento de 10 %. 

de renda. bo1•dada ou enfeitada.. 
NoTA 58"-Em caso de duvida sobre a taxa applicavel á roupa 

feita nã.o especificada, fabricada de tecido:> sujeitos <ts taxas 
varia.veis dos arts. 471 e 472 da. Tarifa., a parte apresenta!".\ 
uma amostra do tecido para verificar-se qual a subdivisão 
em que este está incluído. Esta amostra nunca poderá. ser• 
i11ferior a um dccimetro quadrado. 

Na falta da amostra. e não se podendo reconhecer a ·~axa. 
applica. vel ao tecido, será. a roupa despachada ad valorem na. 
razão de 60% • 

Os punhos e collarinhos que acompanharem as camisas 
sem punhos ou sem colla.rinhos pagarão direitos em separado. 
Saceo!!l simplcll .......... ~de noite ou de viagem ...... .. 

não especificados .•.•• , •••.•••• 

Sapat.inbo!!lsemsolapara J simples •.•••..•...••.•.••.•.• 
crili,nça .••••.••••.••.•.•••.• l enfeitados ou borda.dos .•• , .••• 

(Cl. 1.- u.~é 20 grammas por 

I 
metro - ..••••.••..•••••.•• 

Cl. 11 de mais de 20 grammas 
até 25 por met1·o 2 ••••••• , • 

CI. Ili de mais de 25 grammas 
cru's • atê 31 por· metro 2 .......... 

1 • • • I·· • 'Cl. IV do maig <le 31 gram-' I m:ts até 40 pot· metro 1 
..... 

Cl. V do mais de 4f.( gra.mmas 
, até 49 por metro-......... . 

I 

Cl. VI-VHI do mais de 49 
grammas por metro ' ••••• 

. CI. I - 20 tio gra.mmas por 

l
ci~~~t~~~ ~ni~ts' 'J~ 2o' g;~~~~~ 

• . até 25 por metro 2 ........ . 
Tectdo• ltsos Cl. UI do mn.is de 25 grammas 

e entrançados<0 atõ 31 por metro2 • -
não especifica.-~ rancos .•• 'ICl. IV de mais de 3i'ir~~~;; 
dos - Base de até 40 por metro 2 ••••••••• 

lO X lO fios •.• _. Cl: V. de mnis de 4~ gra.mmas 
a.té 49 por metro -...• , ••.•. 

. CI. VI-VIII do mais de 49 
' grammas por metro 2 ••••• I 

, Ct • I - a.té 20 gra.mmas por · I c1 ~f1td~ ~;,i; · J~ · 2ü • g·r~iDill~ I até 25 por metro 2 ......... . 

tintos em Cl. Ili de mais de 25. grammas 
p e 9 a ou até 31 por metro-... , ...... 
ae fio tin· Cl. IV de mais de 31 gramma.s 
to de uma. a tê 40 por metro 2 

••••••••• , 

ou mais Cl. V de mais de 40 gramma.s 
côres até 49 por metro 2 

•••••••••• 

' ' • 'I Cl. VI de mais de 49 grammas 
até 60 por metro 2 .......... 

Cl. vn-vm de ma.is de 60 
\ grammas por metro 2 ••••••• 

Kilog. 

Duzia. 
» 

Kilog. 

Duzia. de 
pare~ 

Kilog. 

Um 

Kilog, 

Par 
» 

Kilog. 

27$500 

1lt:l va[., 
8$000 

15$000 

30$000 
8$000 

13$000 
4$300 
8$000 

6$000 
9$000 

.1t:l val, 

3$200 

2$000 

$500 
$700 

14$000 

9$500 

6$000 

4$000 

2$000 

1$500 

20$0_00 

13$000 

10$000 

6$400 

3~200 

~~~ 

15$000 

10$000 

7$500 

5.~900 

3$000 

2$400 

2$000 

60 ~. 

:. 
80 ~. 
60 ~. 

60% 

~--.......__- TAU.A.S 

I 
QUALIDADE I ABA TIMJ!:NTV 

DOS ENYOLTORIOS 

Excblidas sómente as 
caixinhas de papelão. 

Em ca.ixa.s ou caixinhas 
do pa.pelão ou envolto· 
rios semelhantes. 

Em fal'dos e envolta.dos 
r semelbaat ............ . 

r 

Brute 

Liquido 

Bruto 

Liquido 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:40- Página 59 de 134 

Algodão 

r:n 
~ {/] TARAS ~ Q o o 
< t: I<! ~ 

MERCADORIAS Q r"'l ~ I ADATUIENTO 

::s z ~ < 
QUALIDADE 

;J 

s ~ :z; 
~ DOS KNVOLTORIOS 

I 

I 
\ Cl. l-aiA 20 grammas por 

15$000 metro!, ••.•..•••••••••••. Kilog. 60 °/o 

1 

Cl. li de mais de 20 gra.m-
10$000 Tecido• li~os e entrançados mas até 25 por metro! .•••• ,. ,. 

não especificados- Base de .. Cl. III de mais de 25 gram-
10 x lO Aos estampados .•.• • 

1 

mas até 31 por metro'.···. ~ 7$500 » 
Cl. IV de mais de 31 gram-

5$000 (Con!inuaçtTo) mas a tê 40 por metro1 ..... ,. ,. 
' Cl. V-VII de mais de ·10 gram-

3$400 mas até 75 por metro• ••••• ,. :. 
\ Cl. VII de mais de 75 gra.m-

3$000 mas por mett•o• •••••••••••• . ,. 
\ ••• 20 gram. mas pot· me-

15$000 \1'0 !,,, .••.• ) ,. 
de mais de 20 

. . a.té 40 gram-
7$000 ! crus.'······· mas idem ••. • lO 

c;~m b raias, i I de mais de 40 
ca.s~as do ; at6100gram-

4$000 : ~~~;:za :-~~~f l de ":na:i!d~~ iôõ 
,. ,. 

salpicos.fus-: gra.mma.s 
3$200 Wos. setlnc~~ idem ........ ,. » 

ta.s la.vrndas 

472 Lnv>•odno\ 
e do phan- ' a.tó 20 gra.m-
tasia, mus- bro....,eiin·~ ma•.por m .. 18$000 adama.scll.dol. solina.s, }la.n· tos, em pe- tro : ......... ,. ) 

de Jistr;~s, de , ninhos, ri.,;- ça. ou do do. ~a.1s de ~ x adro?., im-< cado;:, la- fio ti J\ to ato 4~ gram 
9$000 p1•en sados , vrados. de deuma oÓ( mos.ldom ••• » ,. 

(!Ja•frl•). de/ li!!Ll'U.S ou do m•ü~J cures de ma1s de 40 p h a.ntas ia, xadt·ez, pa.n- ' a.té lOOgram-
5$000 a.ber\os c ou- nos ada.mas- mas idem ... » ~ 

tros não cs- nados pat·a. i de mais de l 00 
!lOCi tlc:t<los .•.. tua.lha., to· 

fu~~~~-~~ 4$000 ci<.los ab1.w- ) )) - Liquido I to:>, tecido.> 
1\ ''" J>l•••••· ~até 20 gram· 

) 

si a. a.uer~s 1 ma.s por me-

I ; ou tapa.uos, \ tt•o 2 ........ ,. 21$000 ) 

adama.sc-1- Jc mais de 20 

i dos ....••.. \estampados.. até 4_0 gra.m-
10$000 . mas Idem ••• ,. . 

! I de mais de 40 
até l~Ogram-
mas Idem ••. ~ 5.'ii000 li> 

\ de mais de 100 
gra.mma.s 
idem .••.•••• » 4$000 ) 

NoTA 59"-0s tecidos blrdados á. mão, machina. ou tear, per-
tencentes a este artigo o ao 471 pagarão as taxas acima. com 
mall:l 40 •j,. 

brins, cassinetas, castores e tecidos 
semelhantes proprios para roupa. de 
homem e menino, lisos, entrançados, 
lavrados ou imitando a. lona, bran-
cos, tintos ou estampados .•••• , ••.• ) 2$000 ~ I""""'....,.., lisas ou entrançadas. do listras ou de xadx•ez, propria.s 
sómente para. 1"or1·o e pa.nninbos en-
vorniza.dos e os transparentes pro-

-i73 On.t~os tecidos não pr-ios pa.ra. ma.ppas ou plantas, 
espe~lll•:ul.os..... .• . . brancos ou ttntos ••••••..•••••.•••. » 2.$000 » I bolbutes. belbutinas. bombasin.,. e 

I 
Yelludos, lisos ou entroaçados, bran· 
cos, tintos ou estampados •••••••.•• ,. 5$000 » pa.n no felpudo, p1•oprio pa.ra. toalhas e 
leuçoes ............. , •....•.••.••.• » 2$400 lO 

p.l.nno listrado proprio pa.t•a. ponches •• » 4~'000 » 

I 
lonas e meias lonas propri~ para ve-

l$200 lw;, toldos e usos semelhantes ..••••• » » 
tala.ga.rça ..••.••.•••.••.•.••••..• , .• .,. ::l~OOO lO 

· tecido de ponto de moia. ............. » 6$i300 ;j(J "/. 

300 ... A~ 
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, bordados no tear, á~·· de filó á imitação de 
l mão ou á machina renda .............. . 
' e os en trcmeiados do morim, cassa ou 

Tiras c en- / de renda bordada. l cambraia ..•.••.•..•. 
trcmeios .. ·1' ou pregas costura-( do fustão ou musselina. 

radas. 

'

de cassa, filó ou caro-
estampados ou sim- braia. com ou sem 

plesmente com pré- renda, denominados 
gas ou fôfos da ) plisses .. ........... .. 
mesma fazenda .... f de morim, fustão ou 

\ musselintt idem idem. 

475 Torci<la!õol para lmupeão simples ou enceradas .•.•.....• 

Kilog. 

» 

476 Transpa~·ente~ para janellas, com ou sem rodízios.... Um 
477 Trapos, ourelos e aparas ................... •·- .......... KiJog. 

47s v é os ...... I ~~~~*:~iiio.~ct~s· ~ · ~~ ~ú~~iió~ '<ió~ tã~iá~s · ooi·: -
( respondentes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . -

479 Volantes, lhamas, vidrilhos e outros tecidos semelhantes, 
urdidos com om·o ou prata falsos ......................... Kilog. 
NoTA 60"' - Os tecidos e obras de ramia ou ch.ina 1"NJ.ss pa· 

garão os direitos estabelecidos para os de algodão, segundo a sua 
qualidade. 

Os tecidos e obras, bo1•dados ou enfeitados com rendas, que 
não estiverem assim classificttdos, pagarão mais 30 °/o dos di
reitos respectivos. 

CLASSE I6'" 
Lã 

EM BRUTO E PREPARADA 
480 EUA bruto. • • . • • • • • • • • • • .. . • • • • . • • • • • • • • • • .. • • • .. .. • • • .. • • • Kilog. 
481 Lavada simples ou carbonizada ......... ,................ ~ 

482 

483 

484 

Tinta em rama. •••..••.•••••.••••••••• : ................. . 
Cardada em pó de qualquer modo preparada .••••••..•. 

r simpl_es de uma ou I . 
ma1s cordas para Cru ou branco ...•.•.•. 

\ tecel!tgem, de _lã ou tinto ................ .. 
Eu. fio ...... (. de la e algodao ••.. 

ligeiramente torcido, lã froux. a para bordar .•. 
Com mescla de seda, mohair e semelhantes, 

proprios para sirgueiros .••..•••.•.•••••••. 
EM OBRAS E TECIDOS 

» 
» 

485 Ala:~nares, borlas, barbica.chos, galões, gregas, fr&Djas e / 
requifes de lã pura ou com mescla de algodão e linho e » 
obras semelhantes ........................................ \ 

486 Aleat.iras 
e tapetes .... 

(
riscados gr.ossos, proprios para. escadas, de lã 

:t.Jura ou com mescla de outra mataria ••••.. 
1 ; do pello alto grosseiro• 

' 

com fundo ou assento 
de estopa ou canhamo 

. (capacho) .......... .. 
de pello curto macio

1 apresentando p e 1 o 
a. veludados ....... , .. ·: a v e s s o um t.ecido 

I 
grosso de a.l.godão, li. 
nho ou canbamo .••.• 

Idem idem sel)l o sobre. 
dito tecido ........ .. 

Idem idem, prop1•io 
'. para calçado •••...•• 

)

apresentando pelo aves~ 
so um tecido grosso 

\ _ . . de algodão linho, ou 
nao especdl.eados.... canhamo .• , ••••••.• , 

sem o sobredito tecido • 
. idem idem , proprio 
' par a. calçado.. .. ... 

)) 

I 
35$000 

20$000 
10.$000 

20$000 

6$000 

1$600 

5$000 
$040 

Ad val. 

8$000 

$200 

$500 

$600 

$700 

$500 
$600 

4$000 

l$400 

'10$000 

2$400 

2$600 

4$000 

6$400 

4$000 

60 % 

,. 
20% 

60% 

50 ~. 

20% 

» 

15% 
)) 

50% 

50% 

2$000 60 % 
4$000 » 

3$500 50 % 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS [.\BATI><ENTO 

\Em ca.ixas ou caixinhas 
) de papelão ou envol
r torios semelhantes ... 

Em fardo.~ .•........... • 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol
torios semelhantes ... 

J Em caixas ou caixinhas 
~ de papelão ou envol
\ torios semelhantes .. 

ll 

Brnto 

Liquido 

Liquido 

Bruto 

Liquido 
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487 Alpacas, cassas de lã, lilaz, duraiJtes, damascos, merinós, 
ca~hemiras, princetas, serafinas, gorgorõe:>, riscados roya.l, 
settm da China, tecidos de ponto de meia, tonquim, risso ou 
veludo de lã. e tecidos semelhantes não classificados, lisos ou 
entl'ançados, lavrados ott adamascados ............ , ...... . 

1 em peças cylindricas pam as 
488 Daeta.~ c ba.etões .....•. ·i macbioas ue fabricar papel. •. 

r de qualquer outra qualidade ... 
489 D~etilha,o; e ilanellas )brancas ou tintas ............. . 

hsas ou entrançadas ou 
la. vradas ................. I estampadas .......•...........• 

490 Banda~ pa.m milita1•es ................................ . 
491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

Dt~n<leira,l'>; ..... , ......... : .........................•..• 

/de ponto de meia ou de malha 
l com ou sem mescla de seda ..• 

Barrete~. carapuças, )idem ordinarios para tra,balha
toucas e coifas .•....•.•.• ) _dores o~ m<trinheiros .•..•... 

t nao especificados ............. . 

l com galões de ouro fino ......• ·I 
) de ponto de malha- os direitos 

Bonet~ e gorra.'3 ........ . 
1 

_das oh~as de m:tlba ......... 

r n:LO especlficados .. ,, .•.•.. , , , .. 
BotÕe$ .......................................... , ...... . 

\~e p\~so~ -~~. :~ .• ~.~~:~~~~:-~i~: 
Cabeçada,s ....•..•... f Idem, Idem com ornamentos de 

metal ordinario ............. . 
para. prisão (cabrestos) •.•••••... 

Cadarços, c o r d õ e s,l denominados precintas, grossei
tranças e trancelins de lã J ros, proprios para cilbas e de 
pura ou com mescla de mais de quatro centímetros 
linho, algodão ou com vi-) de largura .•.•........•.•...• 
drilbo ................... r não especificados •••.•.••.•..••• 

Capas para guardar eba.pêos de sol, e pa.ra cobrir pianos 
e outros objeclJos,., .•.•.••••••••.••.•..••..•...••.••• , •.. 

) 

de ponto de malha ........... .. 
Cha.Ies. mantas, lenços e lisos ou entrançados, lavrados ou 

palas. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . adamascados, bra. ncos, tintos 
ou estampados ............. . . 

bordados, com renda ou de renda 
ou com ft>anja. de seda •....... 

I
. de feltro .•.••• 1 ~~~li~~d~·s·. ·. ·.:: : 

499 . Chapéos para cabeças.. . 

de qualquer te-! simples.··'···· 
cido ........ l~~%i:d~~:::::: 

Kilog. 

» 

Um 

Um 
Kilog. 

Uma 

» 
» 

Kilog. 
)) 

Um 

Um 
)) 

7.'8.'200 

$500 
2$200 

4$800 

6$000 

8$800 

16$000 

8$000 

3$000 

Ad. "'o.l. 

6$000 

2$000 

3$500 

2$000 

3$200 
l$600 

3$600 
6$000 

8$000 

8$000 

10$000 

Ad. vaZ. 

6$400 
Ad. 11al. 

3$200 
5$600 

Ad. 1Jal. 

50 °/u l 
25 °/o 
50 °/o )) I 

)) 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS 

40 "f,, 1 

50 °/o 1 

J Em caixas ou caixinhas 
>> ~ Je papelão ou envol· 
» ' torios semelhantes •.. 

60 °/u 

l Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol
torios semelhantes ••• 

NoTA 61 .. - Nas taxas acima estão comprehendidas as das I 
caixas de papelão e madeira ordina.ria em que vêm acondicio-
nados os cbapéos. · 

Os chapéos por acabar, em cara.puças conhecidas geral
mente sob a denominação de clocltes, pagarão as taxas deste 
artigo, si forem de lã, e as dos arts. O•, 447 u 542, conforme 
a ma.teria. de que forem fà.br.icados. 

500 Cilha,o; • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma 

501 Cintos, ligas e suspensorios, lisos ou bordados............ Kilog. 

502 Cobertores de lã. ou~ escuros, ordinarios e semelhan-
de lã e algodão e mantas~ tes ................. _ . . . . .. .. . » 
para. cama .••...........• do qualquer outra qualidade, 

brancos ou de cores, la. vrados 
e adamascados . . • • . . • .. .. . . • :. 

503 Cõrtes de calçado-os dil·eitos dos tecidos correspondentes. -

504 Daraques............................................. • 

I$200 

14$000 

l$!500 

4$000 

-
4$200 

50 0 /u 
)) Em caixas ou caixinhas de 

papelão ou envoltorios 
semelhantes •••..••.••. 

60 0 /o -

:. -
-

60 •fo 

Liquido 

Bruto 

Bruto 

Liquido 

Bruto 
Liquido 

)> 

)> 

390-45 
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Lã 

o 

I 
~ 
o ~ 
~ t:;:;"l 

MERCADORIAS 8 :á 
::;J ::>'; z 

I 
~ 

505 Escovas para. fricções e semelhantes.................... Duzh 

)
par•a pianos e semelhantes.............. Kilog. 
para calafetar navios c semelhantes..... :. 

506 Feltro ........... não especificado, liso ou estampado ... . 

(. em p~ças cyli!ldr~cas (manchões) para 
machmas de fabricar papel........... :. 

507 Filei e •................................. ,. . . . . . . . . . • . . . . . . » 

508 Gravatas,fu.ixas e laçoslisos ou bordados dequalquorfeitio • 

509 Luvas lisas ou bordadas .................................. Duziadc 
p:11•es 

510 Mantas., xergas,l de t?oido de xerga..................... Kilog. 
baixeiros e coxo- de feltro.····· ..... ····-· .. ··.:.······".'.' , 
nilhos ............ de qualque·t.' outro tecido nao 05pectfl-

cado •••.••••..•••..••••. ••••• • ••••• ·•• • :. 

No'l'A ü2•- Niio so devem confundir as mantae, xergas e bai· 
xeiros com as cobertas ou capotm1 para <LDimacs, fabricados de 
panno, ba.eta. ou outro qualqum· tec:ido de lã, quo pagarão a. taxa 
do tecido correspondente. Os baixairos, mantas o xergas, sendo 
bordados tt lã, pagarão mttis 10 °/o c l\ seda mais :'!O"( •• 

511 1.\lanteletes., camisinhas o outros objectos de moda, de 
renda ou de qualquct• tecido .............. ,................ -

r <tté 20 ccntime&ros Duzia de 
1 curt1s., .....•..•.. ' do compr•imcnto pares 
\ / no pê..... ....... » 
, ' do mais de 20 con· 

512 Meias .......... .; timetros do eom-
J primento no pé •• 
{ Í até 21J centimctros 

comprida;; .•..•...•. ,
1 

~g p~~~~~·~~~~~~~~ 
, do mai$ tio 20 cen

timetl'os do com· 
primento no pé... Kilog. 

513 Obras., do ponto de malha. ou do rede não cla.ssificathts, 
simples, com ou sem me;cla, gttarnições, ou fcJrr·o~ de seda. .•. 

514 

515 

516 

517 

518 

Olea<los., •....... , ..•.................................. 

j 
pesando até 4E.O 

gra.mmas por me-
. ~ do lã pura ou com tro q uttdrado ..•. 

PaD;nos, casimi· mescla do algo· 
ra.s . e eassinetas dão. • . • . . . . . • . • .. mais de 450 graro-
com ou sem mes- ·, mas pm· metr·o 
ela. de soda, cho-, r1uadrado •••.••.. 
viots, ílanollas~ ~pusando até 400 
americana,;, sar· grammas por mc-
jas e diagonaes ... do lã. l"J algotlão em tro quadrado •..• 

partes iguaes .... } mais de 400 gram
f m:ts por metro 
1 qua.dra.t.l.o ....... . 

P d I bordados ........ .. a unos e mesa .... , •.•...•. , , •.•.. I nfio especificados .. 

'

. om cói•tes do vostiw 
dos, v<los e outros 

Rendas de lã ou de lã. com mescla o~jectos ......... . 
de algodão ou linho ... , .............. ) 

f n ã o ospccificachs 
1 simples ou com 

vidr·illlos ........ . 
' grossas pr•oprias pa.
l ra. trttballmdores 

(do meia .... ~ o marinhoiros ... 

Il.onpa feita cami~as ' (de qn~lqucr outra 
\ quahdade ....... . 

l!e uaotilha. ou flanella. com ou 
sem borda.d.o de cordw ...•.... 

)> 

-
Kilog. 

Kilog. 

Duzia. 

I 
I 

I 

I 

00 TARAS o o ri- I~ r;a t-.';l I AB'-TIHENTO 

0:: ~ 
QUA.LIDADE z ~ 

DOS J:NYOL'l'OR109 

8$000 50 "/o \ 

7$200 60 "(o I $200 )> Liquido 
2$<100 50 "/o -

\ 
I 

$500 ~5 "/o I 
48500 GO "/" j I Km c:üxas ou caix:inha.s 

10$00:1 .. de papelão OU OOTOl· 
1 torios semelhantes ... Brt1to 

6$000 50 "/o 

1$809 60 °/o I 2$800 )) 

~ 
-

Lifj_Uido 
3$fi00 » 

.1d val. ,. 

2$800 ,. 
6$000 ,. 

5$200 ,. 

10$000 ,. 

8$000 5') "f, - :. 

1$,00 60 "(n Enroladr>s em pào ••••• 2 •(o 

8$000 ,. I 
4$200 , 

~ 
- Liquido 

4$800 » 

2$400 » 
All val. » - ,. 

8$400 » 

A(lvo.l. 130 °/o 

Excluidas só mente as Bruta 
28$000 

caixinhas de papelão. 
:. 

( 

8${00 ,. 

22$000 ,. 

22.~000 » 
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Liuho, Jut-a e ca:uh.uauo 

M~~RCADOlUAS 

j 

I f ceroulas de moia. ou de íla.nella. .•..•••••••...... 
: ,. jaquo~ões, saias e colletcs grossos de ponto de 

I 
meia. ou malh:1> .•••••......••••.••......•.... 

fumos de casimira e poitos para luto simples 
on com laço~. pregas ou babados ..•.•........ 

I r de baot.1. ou panno a.bae-
noupa ) ta!~o ou encorpado pro-

feita. ..... / pr10 para tropa o so-
(Continuaç6o)~- . metbantcs •....•....•. 

nao espemficada .•.••• de feltro .............. . 
do panno ou ca:~imira do· 

brada ...••..•...•...• 
\ de panno ou casimira sin
. gela. ou qualquer outro 

tecido ................ . 
de renda, bordada. ou cnfeita.ua, .••••..•• , .• , .. 

519 Saeco!!J de viagem ............................... ,., .. ,. 

520 Sapatinhos o borzeguins sem I simples ..••.•••.••••...• 
sofa.............. ... • • . . . • . • • • • . bordados ou enfeitados ... 

Duzia. 

Kilog. 

Um 

Par 
» 

521 Sarça11eta.. . . . .•........•....... , ............ , . . . . . . . I\:ilogo. 

r baréges, filós, grenadi-)'pesando o metro qua.dra.· 
Teeidos l nes, gazes, cscomi- do 80 gra.mmas ou me-

abertos ou , lhas o outros tecidos nos ........... , ...... . 
transpa-) abertos ou transpt~-
rentes •••• ( rentes não classifica.- pesando mais de 80 gram· 

, dos ••••••.••.•••••• , mas , : •••••••.•••••••• 

522 

523 Tiras o entremeias sim-~ com bordado de algodão, lã ou linho. 
pies ou com vidrilhos •• í com bordado de seda •• , •••••••• , • , 

524 Tr~~sparen tes pai'a portas e janellas, com ou sem 
rodtZios .................................. , .•.••••• , • • . • • . • Um 

525 Trapos, ourelos e :1pa.ras ••••.•••••••••.•••••• , ••• , • • • • • Kilog. 

NoTA 63•- Os tecidos e obra:J bordad.os e enfeitados, que 
não estiverem assim classitlca.dos, pagarão direitos ad ,alarem 
na razão de 60 °/o. 

A disposição da. nota ia tem applicação ao art. 495 desta 
classe. 

CLASSE I.?'• 

Linho, jutJ. e Côl.Ilhamo 

E3{ BRUTO E PREPARA.TIO 

526 E~ bru~o, preparado, assedado, rr.stetlado ou em estrigas, 
t1nto ou ptntado ••••••••..•••.•••••.••• , ••••••••.•••• , •.•• 

527 

Í :<:imples para. tece- 1 crti .••..••••• 
J lagom .••.•••.••• l tinto •..••..•. 

'

de juta.··· • t não cspociftcados-os mesmos direi-
. tos do fto de linho ............ .. 

. . l!rti, •••••••. : • •••.••••••••••••.•• 
de canba.mo. \ tintrJ, ........................... . 

E10 Ro .. · 1 não cspecifica!los-os mesmos direi· 

t 
. t ,s do fio de linho ............. . 

1 simples para teco- 1 c:í1 ou branco 
lagem .•. , ....... § t1nto ........ . 

de linho •••• \torcido au Unha. de QUalquer quali-

1 
dadc em carreteis, novellos ou 
meadas para. costura,crocbet. tri-
cot e semelhantes .............. . 

para sapateiro o fogueteiro ••..••• 

52R Eetopa, em bruto ou em rama. ••••••••...•..•..•.••.•.••• 

519 Fios, para feridas, simples ou em pasta .••..•••••..••••.•• 

Kilog. 

Kitog. 
)) 

Kilog. 
~~ 

22$000 

18$000 

12$000 

88500 
12$000 

18$000 

24$000 

Ad val. 

o t..: 
N 

~ 

60 % 

3$000 50 °/o 

~600 ,. 
$800 • 

3$600 ,. 

18$000 » 

10$000 » 

20$000 
32$000 

5$000 

» 
» 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS 

Excluida.s as caixinhas de 
papelão .............. . 

$040 20 ° I o Em fa.rdos e envoltorios 

$020 20 "/o 

$100 SO 0/o 
$130 li 

$200 30 °/o 
$300 )) 

$450 30 •;.~ 
$650 » 

$0'20 20 •/o 
$700 lO 0 /

0 

somelh<\Dtes ......... . 

Em fardos c envoltorios 
semelhantes., ••.••••• 

/
Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou envol
torios semelhantes in-
clusive os carreteis •• 

Em fardos e envoltorios 
semelhantes ......... . 

I ADA T!MENTO 

Liquido 

Liquido 

Bruto. 

Liquido 

390-4'7 
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Linho, .i u:ta e canhn.n.ao 

MERCADORIAS 

EM TECIDOS E OBRAS 

530 A1amares, borlas, barbicachos, passadores, galões, gregas, 
franjas, requifes e obras s~:melhantes, de linho puro oti com 
mescla de lã. ou algodão.................................. Kilog. 

531 A1eatif"as e tapetes para qualquer uso .......•......•..• 

582 Aniagem e canhamaço e outros tecidos não classificados 
de fio de estopa., proprios para saccos e para enfardar, lisos 
ou entrançados ...•• • ..•.•..•...•.•................•.•••. 

533 Baréges e outros tecidos abertos .......•..............•. 

534 Bonets e gorros........................................ Um 

535 Botões .............................. _ ... _ ............. . 

536 

em quadro .......••.•••.•. 

) 

até L2 tios em 5 millimetros 

1 lisos ....... de ma~s de 12 até 24 ........ . 

:1 

de mais de 24 até 36 ........ . 
B1•in1, b t' e t a- de mais de 36 ate 48 ••••••••. 

nha, cambraia, de mais de 48 ••••••••••••••• 
cassa, creguela, 
irlanda,p1a.tilha. entrançados e á. imitação de lona •. ,,, •••• 
e outros tecidos 
não classificados )lavrados ou~ proprios para vestuarios ••.• 
crus, brancos, 1 ada.mas- proprios para toalhas e seme
tintos, triguei- ca.dos.... melhantes ••• , ••••••••••.• 
roa, riscados Cj 
estampados .... '\ felpudos proprios para toalhas e colchas ••. 

gommados ou encerados proprios para fot•-
ros de livros .......................... . 

NoTA 64•-0s tecidos de linho e ca.nhamo ou de linho e 
juta pagarão as taxas acima, segundo sua. qualidrule. 

'de linho ou de linho e algodão simples o ... 
538 Cabeçadas.) com ornamento de metal ordinario ••••• 

1 idem, idem para prisão (cabrestos) ••• , •••. 

539 

NoTA 65.-Fica extensiva a osto artigo a disposição da 
nota. 7"'. 

. \denominados precintas ou cada.l'ços gros-
C a<!;arços, seil•os, proprios para cilhas e outros iden-

cordoes, tra~ças ticos de mais de quatro centímetros de 
e trancehn s ( lal'gnra ..••.•....•.............•..••.. 
com ousem tpes· não espe11ificados inoluidos os cadarço$ 
ela de a.lgodao.. largos para cós' ....................... . 

540 Capas para. guardar chapéos de sol e para cobrii· pianos e 
outros objectos ••.••..•••••••••••.••••....•••••••••••••.•• 

Kilog. 

Uma.' 
)) 

Kilog. 

541 

) 

bordados, com renda. ou de renda. . . . • • • • • -
Chales, man- · 

ta.s e lenços.... ). até .24. fios em 5. millimetros 
em quadro ................ Kilog. 

· lisas ....... de mais de 24 até 36......... )) 
de mais de 36 até 48..... . . .. » 

, de mais de 48 .............. , » 

542 Ohapéos d e I simples ..•..•..•••.•....••....•.• • •• · · · · 
cabeça......... enfeitados •.••..•.•.•...•....••...•.•.•.. 

NoTA 66".-Fica extensiva a este artigo a disposição da 
nota 54"'. 

Um 

543 C h i ne 11 as 1 com sola. de estopa........................ Par 
para banho •••.• 1 idem de metal ou madeira................. » 

544 Cilhas , . , .•••.....•.•.....•.•.•..... , • • . . . . . . . . . • • . . . . . Uma 

10$000 

2$000 

$650 

10$000 

l$300 

3~000 

$900 
2S;200 
5$000 
9$300 

13$000 

3$000 

6$000 

5$400 

3$600 

$800 

2..'i;400 
1$200 

l$400 

2$800 

6$000 

Ad. vat. 

3$6CO 
8$000 

15$000 
20$000 

1$500 
Ad. vai. 

$500 
1$500 

l$?00 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORlOS I ADUIMENTO 

60 °/o 

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envolto
rios semelhantes ••.... 

Em fardos e envoltorios 
semelhantes .......... . 

I 
Em caixas ou ca.ixinhas 

» de papelão ou envolto-

60 °/o 

» 
)~ 

» 
» 

50 °/o 
)!) 

( 

rios semelhantes ••••• 

) Em caixas ou caixinhas 
~ de papelão .IJU envol
\ torios semelhantes .•• 

Bruto 

Liquido 

Brutg 

Liquido 

Bruto 

Liquido 

3110-48 
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Linho!Jjti.ta e canham.o 

--~----------------------------------------~-------------~-----.--------------------------
2 
c::: 
E;3 
ô 
?.'; 

ri4ií 

r,4í:i 

Mi 

548 

549 

550 

551 

552 

558 

554 

ú5ri 

556 

55 i 

558 

559 

r::l 
o 
~ M!W.CADORIAS o z 
~ 

---·---
C in tos, liga., o susprmsorios, lisos ou bordados ............ Kílog. 

{ barhanl;e. mnrlim, ,fio de vela., de porreta 
CoJ.•don,lha .... _ c qualquer outro .... : ••.•.•..••..••... )) 

l1dem elo cor ou phanta.s1a ••...•••.•...... :. 
' o morras, cabos, .... rm ..... ou --

t.a.rs e outras cor- lhos .............. » 
•las. simples ou 
:tlca.tron.clas .••••. em obras ••..•••.•• )) 

NuTA Bi"- Sot•;i. •'Onsidera.uo barbante, merlim, :fio de vela 
o de porrete o que tivnr até dous millimetros de diametro. 
o fio de monos 1le melo millímetro será. considorado linha.. 

Có~·te111 de ca.lça.rlo-os direitos dos tecidos correspoudontes -
E~õo:pn.l.•tilllos ... ,, ..................................... Um 

Grn.vu;tns lii{:tS ou bordadas ....•• , ....•••.....••.•..•. _. Duzia 

Len"6" ·"· eol· rrdados, ou do renda ou erivo .. , • , . , , . -chas, fronhas, toa-
lhas o guarda.na- lisos- os direitos dos tecidos respectivos 
pos........ .. . •. . com mais lO 0 / 0 ••••••••••••••••••••• •• -
Lo11n,~ c moias lonas .•.• , •.••••.•••.•••••••••••••••••. ··· Kilog. 

Duz. do 
Ltt vn,.. lisas ou bordadas ...••••.••••••••••••.•.••...•.•. pares 

Mn.ngnela•n.t~~ , ...••.•.••••.•••...•.....•••••....••.••.. Kilog. 

MRnta,. oco>l-j 
nilhos, xot•gas o do teold'J de xorga. ...................... » ba.lxolros do linho, 
com ou som mos-
ela de lü. ou al- do qualquer outro toofdo ................ ~ godão ........... \ 

NoTA 68~-Não ao dovom confundir as manta~.xergas e bai-
x~lros com 11.1 cobortl\s ou capas para. a.nima.es, as quaes paga-
ruo os dJt•cltos dn. l'Oilp!\ do qun.lquor tecido. 

Mn.ntelctcoliC, ca.mlsioha.s e outros objectos de moda, de 
rPnda ou do fJUo.lquor• outro tecido ......................... -

Melu.1111 -os direitos u:ts molas do algoJ.ão .•••••••••••.•••• -
Oleadol!l I pa.ra forrar se.la.s •••.••.•••••••.•••••••• Kilog. 

'• • • • • ) ilo qualquer out:ra. qUi,litlade ............. 7> 

Rede~ do qun.lquc1· qualidnde ............................ :J 

Renda~ de li· Í om córte11 de vestidos, v~os e outros ob-
nho on do linho 1 jactos ••••.•••••••••••.•••••••••.••••• -com mcsclu. do nl·l 
gO<.lão ou do lã ... . não especificados ........................ Kilog-. 

guela.. . . .. • . . . .. . Duzia. 
· cauüsa.s ...•.•.•.•.• de qualquer outl'a 

) 

de a.nia.gem ou c.re-

\ 

qualidade, lisa.s ou 
com pregas...... » 

cnroulas....... .......... •••.. ... .. . .... » 
colla.rinbos para camisas................ » 

1 poitos para ditas lisos 011 com :Pl'l~gas..... Kilog. 560 nou.pn. feita ... . 

I punhos pa.ra. ditas....................... Duz. de · 
I p~es 

não especificada •••• 1 de :renda ••••....•. •. 
1 de qualquer outro to.-

;' bo1·dada. ou enfeitada.-·~~~~:::::::::::::: 1· Kilog. 

~OTA 69" - Oi! collttrinhos e punhos qt' 1e acompanharem as' -

:~~:l~m punhos oa sem colla.rinhos · pa.ga.l'ão direitos em 

rn TARAS o o 
F-< l..-:'! 
~ ~ I ABATIMENTO 

o= ~ 
QUALIDADE a c::: 

DOS ENVOLTORIOS 

12:í;OOO 60 o I o {Em caixas ou caixinhas 
de pn.palã.o ou envol-

to rios semelhantes •.. Bruto 1s2oo 80 •;. 
1!)600 )) ~Em barricas ou caixas .• 20 °(o 

8700 
Em fardos, capas, paco-

)) tes, caixas ou ca.ixi-
~ nhas de papelão ou 

$800 » 
~~s~~~ :~1:i~~ .s:.~:~~~~: Bruto 

- -

8$000 50·;. 
ô$000 » 

Ad. vat. )) 

- -
l$'200 50 °/o - ~ 

9$000 OO•(u 

1$200 50·;. 

\ 
--2$000 60°/o Liquido 

3$000 ~ 

l 

Atl. va/.. , 
l - - -
~ • $700 50 °/o 

lli;SOO 60 °/o 

5.~00 :. 

Ad. 'Val. )) 

54$000 lf 
} Excluidas ~LS cn.ixinhas 

de papelao .•.••••••• Bruto 

13$000 )) 

52$000 » 
24.<í;OOO )) 

4$-'300 li' i Em cltixas ou ca.ixinl1as 
12.$000 > de papelão ou envol-

torios semelhantes ..• Bruto 

6.~ :. 
Acl. 'Ml. )) 

- Liquido 
12$000 ,. 

Ad. "al. » 

390-411 
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Seda 

MERCADORIAS 

Um 

1 
de viagem .••...•...•.•.....•...•. 

561 Saeeos ..... ,, . , ... , de grossaria ou canhamaço e se-
melhantes............. • . • • . • . . . Kilog. 

562 Tiras e entremeias, estampados ou simplesmente com 
pt•eg;ls ou fôfos, lisos ou aflamascados, c bordadas a mão ou 
á. machina............................... .•..•••.••..••••. » 

563 T1·~~spat•en·te:o;; par.t portas ou janellas, com on sem 
rodizxos ..••.....•... , •• , ••.••. ,... . • • . . • • • • • . • . • • • • • • • . • • Um 

564 Trapos, ourolos o aparas •..•.•...••...•...•. , • . • . . • • . . Kilog. 

CLA8SE l.S" 

Seda 

EM BRUTO OU PREPARADA 

465 Ent ea.•ulo .......••.....•..••..••.•..... , .... ,, , ...... Kilog. 

556 Em borra ........................ · • · · · • • • · · · .. · · · · · · · · · ,. 

567 

(cru, branco ou tinto~ em meadtLS ......... . 
' para. tecer. : • .. • • • . em carrot.eis ...... .. 

Ent fio., .•.• ) d b 1 A.J , O orra. tO Suu::t ........ ,. ..... , .... , ... ,, 

, frouxo para. bordar e\ em meadas ........ .. 
torcido ( 1•etroz o j 
toi•çal),, ••••••••••. em ca.rrotols •••••.•• 

1::~1 TECIDOS E OBRAS 

568 Alama1•e•~ bol'ltt.:), pas~dot•es, ba.t•bicu.cbos e obra:; ~:~e· 
melba.ntos, co1•dões, cadarço~, trancas, tl•a.ncclins, gu.lões gro· 
ga.s e i'ra.njas de soda. put•a. ou de seda. oom qualquer ma.tcriu.. 

NoTA 70•- As mercadol'ias comprahondidas ncsto al'tillo, 
quu.ndo tiverem a.pcuu.s um fri~:~o ou pequena. mesclu. de sedu., 
pagarão a taxa da. matex•i!J. que nollas predomina.t• com a. 
sobre-taxa de 30 e;,. 

569 Bu.ndu.• de qualquer ' singelas ou com borlas do seda. ••••• 
tecido, para militares. I com borlas de ouro ou p1•ata. •••••• 

570 Barretel!l. ca.rapuçn.ll, luvas e moias de ponto de meia ou 
do malha, bolsas ou rêdes do retroz, pa.ra. cabeça, de aeda 
pux•a. ou de soda com mescla do algooão ou linho, ou de 
qualquer mataria coberta do seda, •••••••.••.••••••••••.••• 

571 Baregel!l. ftló, gn~.a.. turno, escomilha. e tecidos seme
lhantes, lisos, lavrados, com flores e outros ornatos imi· 
tando o bordado (broches)., ••••••• , ••••• ,................. :. 

572 Donet• e gorras lisos ou enfeitados...... . • • • . • • • • . • • • • • Um 

573 Botões de seda. pura. ou de seda e qualquer outra ma-
toria., ou de qualquer mataria. coberta. de :Jeda. ou de seda 
e outra ma. teria .•.•.••...•••••..•.•••••.••••• , • • • • • • • • • . . • Kilog. 

574 B1•oeado!!!!!l lhamas, 
telas e outros tecidos 
proprios para. vestes sa.
cerdotaes e ornamentos 
ue igreja ............. . 

' lavrados ou bordados. com assento 
ou fundo de ouro ou prata ••••••• 

idem, idem, iderq de ouro ou prata. 
ontrefina. ou falsa ........ , •.••.•• 

idom. idem com ;ramos soltos ou li· 
gados de ouro' ou prata, com ou 
sem matizes ................... . 

idem, idem de ouro ou prata. entre· 
fina ou falsa. com ou sem ma-

l 
tizes ........................... . 

5i5 Cla.pall!l para. cobrir pianos e semelhantes •••.•.•••.•••••.• 

3$200 50 % 

$800 60 % 

24$000 

5$000 

TARAS 

QUALIDADE DOS 
ENVOLTO RIOS ABATIMENTO 

Liquido, 

E:tcluiuus as caixinhas de 
papelão............... Bruto. 

$050 20 % Em fardo.; ............. . 

$800 

$200 

48000 
2$000 

$500 

12$000 

4$000 

30$000 

50$000 

60$000 

50$000 

60$000 

6$000 

6$000 

60$000 

30$000 

38$000 

20$000 

50$000 

25 % 

20% 

Em ca.ixaA. caixinhas 
do papeliío, papols ou 
envoltorlos som~lhan. 
tes. incluhlos os car· 
retois e bobin:Ls do 

) pa.polã.o ou madeh·a •• 

6U ~• Excluidas a.s cuixa.s o cai
xinhas de papello., .•• 

1 
,. 

l!:m caixas ou caixinhas do 

Liquido. 

Bruto. 

Liquido. 

papelão ou envoltorios 
semelhantes •••.••••• ,. Bt·u~o. 

J 

Liquido. 

300-W 
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Seda. 

-----------------------·------------------------
f/(1 

~ 00 
TARAS 

o = MERCADORIAS 
o o 

"'' 
~ f-< i<fj 

:;: Cl &J ts;j 

t;:) z = < QUALIDADES ABATUIENTO 

z ~ s = DOS ENVOLTOR.IOS 

j de renda, filó, escomilha, crepe, etc., com 
ou ~em mescla de qualquer mataria lisos ou 

( 576 C h a I es, bordados .................................. Kilog. 60$000 60 °/o 
ma.ntas,pala.s de rctroz uu froco, idem idem .•••••.•••••••. » 50$000 » - Liquido 
lenços e v.: os de tecidos não espe~iftcl\dos, lisos,entl'a.nçados \ \ ou lavr·ados ....•.••••••......•••••••••.••. li> 44$000 li> 

Idem, idem bordados ••.•.•••••.•.•..•••.•.•. - Ad val. » 

\ hsos .•.•..•••••• Um 8$400 c 

. \"modos .... 

com borlas pro 
f silhas, plumas 

ou outros ador· 
. nos ........... ,. 24$000 )) 

, de pellucta •.. 

1 
\lisos ............ ,. 7$000 li> 

\ com prosllbas 
• de q u a. I~ uor 

qun.li da. e e 
:.57'7 Oha~éo•, , \tlo pasta. •.•• f com plumas ... li> 12$000 li> 

do ca eça ••• ., 

~redondos ••.• 
~simples ou com molas .••••.•••• :li> 7$000 )> 

. o o foi tados ..................... - Arl w1l. li> 

1
• tln vol1111lo ou qul\lllUCl' tochlo (le seda. pura., 

ou tlu setla llom ~ualquor outra mt\teria, 
11implcs ou onfolto. os ....................... - Arl,nl. » 

XoTA 71-Flcn. cxtonsivn n. cstoartlgo a dlsposlc;ilo llu. not.n. 54 I Em "'"""' on oalxl-

678 
nht~s da p~peliio ou 

Olutn,.., llga.J o snsponsorlus, Usos ou bordn.dos ............ Kllog. 3()$000 ,. envoltorios s 1'1 m e-
lhantes .............. Bl'Uto 

ü?P Cobe1•tore,.. e m11nt.as para. co.mo., de scdo. eu seda e \ 

algllllii.o, com ou sem tLcolchoado •••.••••••••• 1 •• 111 ••••••••• ~ 20$000 ,. 

\ 
I 

013 mesmos oobortorc11 o manta!!, do borra do seda. pUl'll. ou - Liquido 
bort·t~ do soda e u.lgodiio., ............. •I ... 1 ......... ~····. ,. 10$000 li> 

ú80 Cobertura• o rosettlS pa.ra. guarda-sol. 1 ............... » 50$000 ,. ' 
581 Ccn•te•, da calc;aclo-os 1li1'1lltos dos tecidos oorrcspontente1 - - -
ú8~ E,..t•artllbo,.. ......... , . , ............................... Um 00 60% 

588 Fltn.,.. de qualquer tecido de sedo. pura, ou de soda. com 
I E1oluidas as ca.lx!l.s e 

o!lixinhas do pape-
qualquer outl'll. matoria. e t'rocos com ou sem a.ra.mo ••••••••• Kllog. 30$000 ,. 

1 lao .................. Bruto 

58j Fnl• J.•o,.., lados e Uras ponteadas ou não para. cha.pêos, de ~Excluídas as oaixinhn.s 
SJda put•a ou de sedu. com qualquer materia .................. :. 10$000 • de papelão ••••••••. ,. 

585 Gn.ze t~e soda. gomma.da. ................... •• •• • ........... ,. 22$000 ,. 
586 G1•u.vata~o~ do seda. pura. ou do soda. com qualquet• materia, 

do qua.lqum· rci&io, para homom ou mulher .................. • 56$000 )) 

587 Lat,.~ol'!l par· a m~Jça.tlo, com ou sem ll \'elas, do seda. ou do seda 
coru qualrtUCI' outra ma.tm·ia. ••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • ,. 30$000 » - Liquido 

588 
~ prettt, d"! seda. c algodão pa.ra. cha.péos .••••..•• • 10$800 li> 

I)loeJituda. 
t I dlil l:lcda. pura. ................... • 50$000 » 

nã.o cspecifi· } _ 
25$000 1 ca.tht. • .. . • 1 de seda. e algoda.o .............. ,. • 

58!.1 
. \do s~da ~um ou de seda. com q.ualtlUCI' outra ~xcluidas as caixinhas de 

fteiltltt,l'!' .. I Ina.term .............................. ~····· • :. 72$000 » papelão ............... Bt•uto 
. mo córtcs tio vestidos ••••.••••••..•••••.• •• ... » A!lval . » 

590 Roupu. ft>i· r 
ta, . ma.nt~- 'do bort•a. tlc soda ........ ·.·: .•.•... • ....... • • )) :-mrooo » -- Liquido 
Jutcs, vestt· de l'enda., bordada. ou ont01tada ....•..••••. • • :. 60 000 » - » 
dus, ca.misi- , uão especificada. - os direitos do:> tecidos res-
nlw.s e obje·/ pecl.ivos e mais lO 0

/ 0 ..................... - - -
I 

-- ,. 
atos seme-
lhante~ •....• I 
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1?~•pel e :-;uas applicaçõc,.; 

C%) l"il 
r:F.i TARAS o o o 

~ 
Q E-< 
-< ~ •< [;::J MERCADO RIAS Q N I ARATlMENTO 

~ ~ e:: < j::) P:: QUALIDADE 
z :::> Q 

DOS E:'\VOLTORIOS 

591 Sapa-tinhos. ou llorzeguins sem sola para. criança, sim-
plc:s, enfeitados ou bortlados ........................ : ... : ... Par 1$200 60 O/o ·, 

\ Cl'ÚS •••••• •.•. •• • • • •., • •· Kilog. 20$000 )) 

I 
I Uo born <lo seda branco,, tmtO', o'tam-

592 
. _ ' l pa~os, lavrados b1·o-

» 30$000 )) Tectdo~,nao clws • ................. 
classificados ou f - Lic1uido 
não especifica-\ de ponto de meia, de sedapura oucom mos-

' 
dos .••.••.•...• f cl_a d_equalqum• uul.ra materi<t,com ou sem 

Yldrllhos .....•.•••...•.• · ••.••.•....••.• , 42.$000 » 
nil.O especificados, liso~. lavrados, adamas-

cado~ on com flores o outros orna.tos :Lvel-
ludados, imitando o lJonlado (ln·ocltt1s) ••.•• )> 56$000 » / 

59:1 Tiras e cntrerooios de qu~tlquer tecido do seu:\ ou do seda c 
outi'a. qualquer rnateria, lisos ou bordados, com on lllllll ren-

( l!;xcluida.;,: :_LS eaixinbas das, inclusivo os r,·,ros denominado:> 71/i.~sds ••.•..•••.•••..••• ,. 45$000 )) 

Bruto do lJapclao ...•..•••. 
5!l4 'I'r~~~oo~}u:t.t•cntc,.; }>ara. .ittnollas ou pol't<~s, com ou .~tllll Um J:t$000 )) 

l'IJ(hZIOS •• , •••••••••••••• • • •• • • • , ••••• , •• • • •. •. • • • · • • •. • ·., Kilog, 50$000 ) 

595 Velludo~li-lolo '••I• pur~t .......... · · ·• · • .. " · · "·"" · 
80S, La.Vl'U.dOI' -
ou com flores u 
outros ornil.to;-; ,. 25$000 » 
imltandoo h01·· 
dado (broches). do sod<L o 1dgotlfw •• , ........... ,., ••• , •••. , 

NoTA 72-AK uwt·c~Ldor·itts dosta classe quo tivor•om •:ontas 
o vidrilho1:1, nã.o o~:~tuudo U.llsim ohl.l!t~il\mLdo.li, tm·iio o nb11tlmon-
to dt' 20°(co no~:~ direitos. 

Os toe dos o artofactos elo asclopiiL o outr·a.F.I l.lOd:.H na.t.ui•a.os 
ou ai•titioiaos flcu.m snjoHos lt.~ rnot1m11s taxas o (ll~11oslçõos IL 
quo Pl:ltiio sujeitos vs uu sodt~ vm••lu.dt!L\'1\, 

OLA.SMI•~ 10" 

Pupol O BUU.S 1LppliCILÇÓOS 

! cum cu.p:t de tnllr\ol\'l'- llll \lltpclão, i'm•rlulo~:~ I <lo popnl, pouno, oom~ ou pullo, •lmp!OH ou 
590 Albuu,..,pnm nom onfoitcH tlu rtuu.lqunl' mu.tm•lu., ox:copto 

dosonhol:l ou de oul'o ou pt•a.ta, mu.r·llm, mttdt•opet•olt~ o 
photogl·a~llillll tartaruga ............................... Kliog, 3$000 50 11/g (Em cu.llms ou calldnhu.s o paru.aol Otl ... ' com •·u.pu. do mu.rtlm, nwh•oporoltL ou t.u.t•tt~· 

{ ruRU. !dom !dom ....................... , • 12$000 » do p11opolii.o ouenvolto· 
Bruto com ou.pu. do 1:11\lltlalo ou cbu.l'iio, do Moda, vcl· \ rios eemolha.ntos, •••• 

Judo o liomollm.ntotl, hlctm idum •••••••...• ,. fi$000 ,. 
com onfeltos tio ouru ou lll'tLta., ma!'lhu, mtL-
drepcrola. o ittl•tu.rugtL •••••.•• , ••••••••.•••• - A~ val. » 

NoTA 73a- Oii albums quo tt•ouxol'OIJI IISt.rLmpa.s, ohromu11 ou 
fthotogrnphias pagutii.u mais :10 "/11 da:-~ l.•urtR JLclma cscalm· 
ocidal:l. 

59'7 Botõcl!l em ma.s:;l\o do PU.l'ol, 1111Vlll'l\i't,rulc!1t\n bl'ILncu unt\o 
I ctir, com t'ul'OI:I ou com pt.l::~ do mutu.l, •• ,, ...• ,, •.••• , •• ,., .. Kilug, 1$300 » 

( 598 Boeo<a"' ou I P~tl'& l'~tP6 o S<:mol han '"' .. : .................. ,. 1"1$000 .,. 
- Bt•uto 

ca.ix.a.s do 'pa.- gr~ndc,~> pa.ra. _clm.peuli, nntorte~; do t!u,boça u 
1$000 ~ polão ou m~'. "l ~;;omolhanto:s ••.•. ~ ....••.•.••.••.•..••.••• )> » 

,:)< •. poquonas pa!'a obl'Ota~. bottca, port'umu.t'HL o 
:;emelhantcs •••••.•••••..••••.••••••••••• ,. 2$000 ... 

1
om folhM "b"''" ou niin o um •~lo< on 1~-

IJinas •••••••••••••••••••••••••••••••••••• )> $:~50 ~ 

5!)9 O u. •· t. ií. o cm·ta.doii p11ra. bilhotcl~ do vilüta. o outl'Ol! mis-

Jlo:m ca.ixM ............. branco ou do) tores, •imploo ou dou<·;ulos "" bciru~, tar-
lO "/o cor. • • • . • . • • . • Ja.do::~, ou com cerca.dm'i\ dourada, pmtada 

ou co111 I'elevo ..•.••.••••••.••.•••••••••• » 1$000 • Em ba.la.s ou fa.rdoii ••• , 2 °/o 
furado ou picado, com ou sem Jlm·el! e ara- Em caixas ou caixinhas 

beSCOI:l O desenhos pa.ra. bordados o traba- de papclã.o ou cnvol· 
lho::~ de agulhu. •.•••••.• , ••••••••••••••.• . 2$000 » ( 

torios semelhante~ ..... , B1•uto 
~~ pt:atos c bandeija.s proprios para. eon-

$700 I 
!e1ta.r1a •••••.•••••••••••••••••••••..••••• :t » 

NoTA 74•-0s cartões que tt•ouxorem nomos ou annuncios pa.-
garão os direitos do art. 608. 
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Papel e sua:;; u,pplicaçõe,-: 
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j 
Çil Cll TARAS o 
o o o ~ 
~ E-< )< 

I ABA 'l'IMENT<l 

riJ MERCADORIAS CJ @ ~ :e z ~ < 
QUALlDA.llE ::J 

C5 ~ ;z; 
:::J DOS ENVOL'l'ORIOS 

\em baralho;:; •...............•....•.. Um 1.-:;ooo 5n •/o 
600 , . d · rr · , , Offi Cal'tão por ~I.Ct~ba.r, OU em folhas 

Cc:-.,rtas 0 J0
<>'

11 
• • { por cortar, coloridas ou sómente es-

Kilog, 10$000 A do art. 599 . ••••••••••. Beuto . tampadàs ...••.•••..••...•..•..••. ., - l simples, imitando palha ou forrados 
601 Chapéos e bonets de_ oleado, para militares ......... Um l$600 » 

enfeitados .•••...•....•.............• )) 3:)100 )) 

\ proprios para estudos de anatomia, bo-
tanica. e out1•as sciencias, de instru-
mentos o machinas, ou modelos para 
a.rtcs e offlcios. encadernados, oro- I Em ;oixas ou eoixinhos 
cllados em papel ou om avulsos ..... Kilog. $300 15 °/o 6()2 EstampaiS, desc- · pa.ra. cart<\zes, annuncios, brinquedos, 

de papelão ou envol nhos 11 photogrn.phia' 1 folhiol1as, cartões postacs e seme-
3$000 50 °/0 

~ torlos semelhantes •.. ,. ( lbantes ............................ » 
em gelatina. ou pa.pel oleado ou gela-

tinado para vidraças (vitmaes), sys-
18000 tema. glader o outr·os .••••. , ..• , ... » » 

. quaesquer outros .................... » 5$600 » 
NoTA 75"-As estampas que acompanharem os jornaes illus-

trados e pertencentes a estes pagarão os mesmos direitos a que 
estão sujeitos os referidos jornaes. As colladas em papelão para 
cartazes e annuncios terão o abatimento do 30 o 1. nas taxas re-
spectivas. 

~do papel liso, pautodo ou riseado, pro-
603 Livros em branco prios p~~a escripturação me.rcantil ~u 

4$000 tEm caixas ou caixinhas contabrhdada, com ou sem rmpressao » » 
proprios para copiadores de carta, no- de papelão ou envol-

tas o lembranças, idem idem .•.•••. » 2$600 » torios semelhantes ••. :. 
brochados ou encadernados, com capa. 

f de papelão, forrados de papel, panno, I couro ou pelle, simples, ou com ••· 
feitos de qualquer materia, excepto 

604 Livros . impre~sos de ouro ou p1·ata., marfim, madr·e-
nu de le>tnra, JO>'·~ perola ou tarta.ruga ............... » $300 15 °/o 

10 °/o naes, periodicos e Idem idem, com capa de marfim. ma.- (Em caixas ...... ,.: .... revistas • • . • • • • • • • • dreperola ou ta.rta.ruga, idem idem .• J) 12$000 50 °/o Em caixas ou ca.1x1nhas · Idem idem com capa de seda, velludo, de papelão ou envol-
Bruto massa ou madeira ..•..•••.•••••••• » 5$000 }) torios semelhantes ... \Idem idem, com enfeites de ouro ou 

pl·a.ta. .............................. - Ad val. » 
NoTA. 76a-os livros de autores ou editores nacionaes escriptos 

em 1ingua vernacula o impressos no est1•angeiro pagarão o 
dobro das taxas deste artigo. 

605 Ma.nuseriptos de qualquer qualidade, encadernados, 
brochados ou em folhas a-v•Ilsas .......................... - Livres -

606 Mappas ou ca.l'tas geographicas, hydrographicas e seme-
lhantes, encadernadas, brochadas, em papel ou a. vulsa.s .•.. Kilog. $300 15 •;. 

607 Musicas brochadas, encade1•nadas ou avulsas ••••..••.... » $300 » 
10 •f. 608 Obras impressas ou litllographa.- Em caixas .••••.•••.••• 

Em balas ou fardos ••.• 2 •/. das, faeturas, noias, conhecimento•, I 
Em caixas ou caixinhas enveloppes, contas de venda, cir-

de papelão ou envol-culares, prospectos, bilhetes de vi-
torios semelhantes ••. Bruto sita. ou de passagem, recibos, let· 

t.rmroa, talões, •·otulos, Uls,icos, fo-~de uma ro cór ......... )> 4$000 lOO 0 /o Hunba.s, qua.dros-anrwnc1os, car- de duas ou mais côres » 7$000 » ta.ze:i, e outras obras semelhantes, 
cortadas ou em folhas, gommadas, 
ou não, em papel·cartão de qual-
quel' forma.to ou qu<~.lidade, em 
avulso, brochadas ou encadernadas. í -· -

Nol'A. 77"-As taxas acima terão o abatimento do 30•/o quando 
ali obras impressas em avulso forem colladas em papelão. 

Si o preço da. arrematação da.s obras mencionadas neste ar-
tigo, quando abandonadas e postas em praça, não cobrir a im-
porta.ncia. dos direitos devidos, serão as mesmas obras retira.· 
das do leilão e inutilizadas. 

Os prospectos, catalogas, cartazes e obras semelhantes, desti-

I 
nados unicamente a servir de aonuncio e tornar conhecidos pro-
duetos da. industria. e importados para distribuição gratuita, 
quaesquer que sejam as côres em quo venham impressos, pa-
garão os direitos dos Jivros impressos, observada a nota. 763 • 
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MERCADORIAS 

em mUla ou. pssb, de. qa1lqaer qul.lida.de, ebi• 

I 
mie~ ota mee~ni~. taea como a .,.uuloi!C, JI<IAI& 
.de lllllodelr:. ou palha, Mo., bl'Ulquea4a• oli do 
«)r, om falhos porfurada.s - paro. fl\bric:ação de 

., papel . .. ........... ,. • • , ............ .... .... .. 

1
1 ~~~~~:~~~.~.::'!~:! 

pult.do,brancoou de cur,llu 
•u :NBetínMo, em ji:)tom.alo 

· Pequoao para c:u·w e oOJ· 
pa.ra esere..-er oq )la· elos .•• • - ••• - .••••• . • .• ~ •• 

"'deteAilo,imprca· 
sio ou lJ .POJrl>pbia { 'Oll nLO n .. l>ei:rao.marco.do, 

I ~~~~.;:,~~&llid:a~~ ~~:~~:,u08. t~~~a:.~r!t~:~ 
uu ru.ouogrumJ:DAJ ••••• •••• 

oilupler ·aa comillíliil, para 
lm~ de ;OI'alllO, cem 
o..- mui mo da 8S lfl'llm· 
mas por JD<>tl'o ~uadra4o .. 

pinta.do ... ••l&mplldo, llnto a a colorido, lloa do um 
ou doo doua l!Mioo, lavrada ou marroqUIIWIO, p;>t'l, 
encaderna~. <l-obo, )!llpl'eil&'io quolqUOl', elll· 
brulbae. u~(dUi fi OltO'Ot ooos. em folh:LIJ, iima 011 
rolos ....................... . . . . ...... ...... .. . 

f dourado, pratea.doJ oo ~ua líclit,.aÇZi.o •• •• •.•••••• •• 

'PBpel.Í Ol'dlnarlo ~rio po.r:.. e mbrlllho, do côr n&tural o 

· i = o': ,1g:, ~=ta'!.t~a~~l n1~. "!~lll~~~ 
;. rolos o• bobta:Ls dcO..SO"'d.o 1-.;rgur:.. .. ........... . 

albumlaa<lo, olllo.,l· Í pa.r:u<:~r~~oa ou Yisb.o ..... 
l'etadO& por OUtl'OS Í . . . 
tnod.OI propa.l':.t.do •• ~ p:1.1';.\ cop1;.. do desenhos •• ••. 

pa.aento OU mata-bOl'L"ãQ O d.O nJ\["0,, •• . -., •• ,, • ••• 

torrado de o.lgod>.o ou linho - po.ro. 'lU<Üqll<!r 11m. 

de secb. \n..neo ou -de col"'.!. p:u-a. copiar e:artas c 
wru ootlo., e o olua.do, e:u-boni:md.o. o .. iontal, do 
arroz, da Chltw., 1·oa-otar o ~l lllCiha.ntctl • • • •. , ••• 

hygionh:o {1CtcCcr <"lY.~ct) • •• • • ••••• •••• •••• • • • •••• • 

l. on> tolho• ou l'Oios . . ....... . 
J>O.ft. <li;.arrag o 80· 

m~Jh:~ont.o'( . .... .... . { err:,~~=~~~~~~. •.'~ .• ().'~\ . • ~~~o.r.~~ 

, pl n t.n.dv. "::;.La.mp:ulo, Ut \ qu:LI· 

t'a.r:&. fo.-r:u• salus .••• ~ ,,uur •tuu.lld.:ido. •• • • • • ... ' 
I ide m l•lom Com. t!uun'dt>!l, 

i . lH'.ltciulu ou av(,llutl:uktot • . 

:! ~~~u~ri ahos, {IHOb~,.~;i: n I"J ito;: l"ll'õl, ,::.uni~~ . . .. .. .. . 

i f.'.lll f0tt'•J4 O f~\tl!J~ }l:~l.':L c:l\ :~}11\m:, ~~~m U\1 HC'tll lt<ía 

, ,rtJ i'lt\•t:"······ ···· •··· ··· ·· ···· ······ ··········· ! \ t'I'IU 1\lt~I"Cil."ll,, •, ••• ,,,, • •• , 

l!tf'l t~J':t~ •lu ::,,,~t't.'~·, i n .. m h•ti.J,~ it•o ••. •..••...•• • 

Kilag. 

.. 

• 

.. 

. 

1010 

$I fiO 

$350 

1$000 

$!10 

~· 

1$000 

$150 

2$ilOO 

11,300 

t300 
$100 

$600 

$:l\i(l 

$500 

l$=10u 

~~(;'.Q 

4.$mO 

;~o, 

$-,~(lll 

1$• '1".10 

1:!":-.nn 

.... ... ... . ... 
0: 

10 fi/o 

30 llj o \ 

TARAS 

OUALTIN\Dii': 
POI 2N\.OL.'I'Oili0S 

~ ·;.l 
! 

IJ 
!' 
I . . 

5 •/. 

/j() •f· 

y,l,;lli ooi<M ............. 

1\ Em bata. ou r.•rdo! .... I, E/n caixas ou oaixillbu 
( d~ papelão e onval""-

1· riOS ocraolllaD\90, •." 
I 
I 

I 
• I 

I 
I I. 

: ~ 
, j 

!I 

lO •f, 

'l •f, 

Bruto.· 

. .I 11. :. ~ 
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Pedra:-;~ 'terra,,; e otttros nliueraes 

r/) 
t:<:l I [/) TARAS o 

0::! ;:i o o 
~ 

...... t< 
= MF.RCAllOIUA.S § ~ 

r UATlM<N'rO 

..... 
~ < 

:::::> § ~ QUALIDADB z ;:J DOS ENVOLTORIOS 

~ em ca.pas para. cartas (envcloppes), ••••• Kilog. I ~001 50 ~'o 

I oom lhama de"""' ou P'"'' falsoo p•ra ~ ~Em eaixas •••••••••••• lO 0 /e 
fa.hrica.c;ão de flores ••••••••••• •.• ••••• » 6$000 

~ pa.ra telegra.plua •••. » $300 )) Em balas ou fardos .... 2 °/o 
em tiras ou ga.-

lõns .......... ( rln qualquer ou t 1' a 
4$000 \ Em ~'ixas ou oaixinh., 

. qualilla.de •••••.•.. » )) de papelão ou envol· 
Papel ......... • , om lantemas para. Hluminação, em abat-

2$000 
torios .:;emelhantes •• Bruto. 

/ jours e semelhantes.... . . . . . . . • • • . . • » )) 

( Continuação I eeorlado ou preparo.do de outro modo f rpara confeitPiro, com ou sem estalos 
ou Iettreiros de qualquer qua.liuade e 

4$800 , semelhantes ••.• , ••••••.•.•••...•••.•• )) 

~Em -.. ••••••••••. 10 ojo 

1$000 60% 
Em saccos ............. Bruto. 

em sel'pentinas e confetti ............. )) 

I 
Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou envol-

NoTA 78"- Os pa.11eis de impee;;siio de r.:tais do 05 g1•am· 
torios semelhantes ... )> 

mas por m• pagarão 150 réis por kilogramr<ln,. 
O papel d~ palha yerde-escuro. em pequona.s folhas, d.o 

35 X 20 centtmetros, Importado especialmente para empaco· 
ta.~ento. de phosph:>ros, embora assetinallo dt' um só lado, 

I ser-.t. equiparado, para a taxa, ao papel ordinario de embrulho. 
Os papeis \a:t:\dos neste artigo nftn p.)(lnm ser despachados 

sobre agua.. 

/ em abas, forradas de. algodão ou linho, 

" l$000 50 % I eollailils, pau ehape" ••••••••••••••• 

em palas para. bonets ou barret.inas. sim· 
pies ou forradas de couro oleado, com 

3$200 ou sem frisos de metal ............... , 
> I Emoaixas •••••••.•••. 10 •(e 

610 
. _ simplesmente envernizado, para. palas 

$700 
Em balas ou fl1l'dos •••• 2 •f, 

Papelao .. ·· • ••. 

1 

de booets e semelbanW .•• ·:· ••••••• , , , Em caixas ou ca.idnha.s I de papelão ou envol-preparado, com ornatos e arabescos, em t-orios semelhantes .•• Bruto. 
alto relevo. pa.ra forrar carros de es-
trada de ferro ou salas e o preparado 
para. pa.drã.o das machinas de 1à.bricar 

1$000 rendas e tecidos de phanta.sia ••••••.• , 30 ~ô 

. nã.o especificados .........•......•.•••. , $150 50 ,o 

NoTA. 79• - O papelão simplesmente forrado de um lado 
pagará mais 30 % (la taxa e o forrado dos dous lados mais 60 %. - Só poderá ser considerado papelão não especificado aquclle 
que, rasgado, se apresentar, como formado de camadas su-
perpostas, reunidas por compressão, sem colla. l simples ou ro!Tadas de p•nno, couro ou 

2$000 I Em caixas ou caixinhas 611 Pastias oleado • • ~.,. • • •••••••..••• •. • • ..••.. « ,. ......... > de papelão ou envol-
idem de veludo ou de seda .............. » 9$000 1> ) rios semelhantes ..•• Bruto 

612 Quaesqu.e:a.· outras obras de papel, papelão ou massa, 
Ad vai. não classificadas •••• , .................... , ................. - ,. 

. NoTA soa- As obras desta. classe, que tiverem enfeites de 
marfim, madreperola, tartaruga, ouro uu p1•ata, que 11ão esti-
verem assim classificadas, pagarão direitos ad -valo1·em na 
razão de 50 °/o. 

CLASSE 20a 

Pedras, terras e outros mlneraes l em peda<"" desbasta· Metro• 15$000 dos ou serra.dos ... 20 •je 
613 A 1 a. b as t ro, rm bruto. . . . . • . em ladrilhos e laboaS 

marmore, porfiro, simplesmente ::;er· 
Me1ro• 2$300 30 °/o ,laspe e pedras se- · · radas ............. 

melh.antes ••••• ç, 

.em pó •••••.•••.••••••••••••••••••••.• Kilog. $0GO 50 °/o Em harric<ts ou caixas. 5 '/o 
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25 ~ QUALIDADE ?:; :::> 

DOS ENVOLTORIOS 

I I 

\ em l::tdrilhoH e taboas 
A la.bas t ~·o, de qu:.tlquer fórma. 
marmore, púrfiro, ~polidas e <.'ID ou feitio pam l]_ua1 

Motro2 :i:j;GOO 50"/ .. jaspe e pedras se-\ obms ......•.. ( quer uso:.· ...... ,_. 
melhantes . . . . • . • . . em obras na.o espect-

( Contimtaça:o) fica.1las ............ - Arf val. » 

NoTA Si"·- As taboas cujn. espessura exceder n. dez centi· 
metros serão consideradas como pedaços desba.sta.dos ou ser· 
rados quando vierem em bruto, e como obras quando vierem 
polidas. 

, desfiado, cn.r(la.do, em I ' em bruto ou pro-~ fibn,lã, ou esWpa 
K.ilog. :)900 20 "/o r o pó, puro .••.•.•• 

! parado.· .. ·••• em fio torcido, cor-
1 • d'ão ou corda ..•••• » $940 » 
I 

An>ian~ho ou I 1
prmno, fitas, gacheta I o "'ruelas dopanno 

com ou sem arame 
e com ou sem com-

614 posição de borra-
I chu ou talco ....... » 1$100 )) asbestos ........... , 
11:1pel e papelão em 

I 
la.minas ou cortado 
de qualquer fórma 
ou 1eitio para qual-
quer uso, com ou 
sem composição de 

i borracha e com ou Em barricas ou caixas. 5 ·ro 
\ 

sem arame e em Em latas. saccos e em 
~asta com mistura barris de ferro •.•••• Bruto 

\ em obras e teci· 
e outra mataria •. ::. $500 »' 

em pó com mistura 
dos ............ ou composição pa-

ra fabricar massa 
para cobrir caldei-
ras e tubos, e usos 
semelhantes .•••.•• "' $050 ,. 

em massa pa.ra.lubri-
ficação de machi-

nas ( lubricating 
cream) .• •••••• , ••• )) $330 ,. 

em tinta de qua.lque1· 
modo preparada. .. ,. $100 )) 

i em ornatos e enfeites 
i de papelão para te-

Ad val. \ c tos e paredes ..... - » 
1 vestuario ..•.•...•.. - » » 

1\ i em obras não especi-
\ ficadas. - » JJ 

615 Ar~illa branca. ou de côr natural, bruta ou preparado., 
simples ou composta. e areia de moldar .• , ...••.•.•.••••. Kilog. $020 25 °/o Em barricas ou cu.ix:.ts .•• 5 ·r. 

í appa.relhos e peças não classificadas de 
\ qualquer fól"ma nu feitio para qual- I Em bmicas ...•. ,. , .. 30°/0 quer uso, simples, vidrados ou esmal- Emca.ixas •..••••...... 25 .,. tados •...•........... . ......•..••••. » $600 50 •!. Em gigo ou cesta ...•.• 2Qe{o bacias ou pias para cozinha, lavatol'ios, 

mictorios,v<tsos (water closet),ra.los, su-
midouros ou boeiros e syphões em fór-

1 ma de caixa. e ontrosobjectos sanitarios 
·. semelhantes, de grés impermea.vel, 

616 B b I simple,, vidrados ou esmaltados .... , . » $150 30 "/u a.rro e:m 0 ra. · botijas, botijões e vasilhas semelhantes 

I da grés impermeavel, simples, vidra-
dos ou esmaltados ................... » $040 » I canoa ou manilha.s, rec"tos, curvos e de 
qualquer outro feitio para qualquer 

1 

Em banica.s ou caixas. 8 .,. uso •.••••.•....•....... ··••· •..•.•.. » $100 50·;. ( frascos ou vasos de barro para pilhas, 
isoladores ou quaesquer peças com ou 

' 
sem preparo de cobre, para installa-
ções electricas .....••.•....•• , ••••• ,. li> $200 , 

390-56 
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Pedras, terJ.•as e outro~ U'lineraes 
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MERCADORIAS ~ f:: 1-<!l 

~ o w !SI I ABATIMENTO 
z ~ -< QUALIDADE ~ z ;:J ;5 DOS ENVOLTORIOS 

1 
fi ) p•r. eim• do mosa, guras, bustos' de adorno e phan-

C$tatua.s, vasos . Kilog. 3$500 50 % Em barricas •.•.•..•... 30 I e outros obje- pa~j~~(úm .. ; ·;~~e: % 

ctos. lha.ntes .... ~ ....... )) $800 )) 
1Emcaixas •..•••••.•••• 25 ~. 

la.mbroquins, guarnições e quaesquer ou· 
tros enfeites não classificados para te· 
lhados, chaminés e paredes ••..••...•. )) $170 )) Em gigos ou <'estas ••••• 20% 

modelos e obras semelhantes proprios 
para as artes ••.•••...••.•••.•...•.. » $060 15 % rm oaixas ou ea.ixinh'"' 

peças não classificadas de qualquer feitio, de papelão ou de ma· 
pr·oprias para construcção de casas e deira ou envoltorios 
;trmazens .•••••••.••.•.••..•.••...••• l> $040 50% semelhantes ••••••••. Bruto 

peças de barro refractario não classifica· 
d!ts, de qualquer fórma ou feitio, pro-
pl'ia.s para cqustrucção de estufas e 
fornos de grande reverbéro, destinados 

I a. fundir metaes, arêa e outros mine-
ra.es .•••.••••••.••••••.••.••....•.•.• - Ad. vat. 15 % 

Barro, em obra.. \ t lh d 1 d b . 1 Cento 12$000 60 o/o (Conlinuaç<W) c •• •. ~ u~ ") e orro Slmp es ••• , 
1 

quer fezüo, m-
clusive os ven-... · tiladores e ca-
potes de barro vidrado .•.• » 7ô$500 50 o/o 

·de alvenaria compactos ........ Milh. 25$000 » 
' idem com furos"* ..... ,. ........ 

,. 50$000 » 

) de barro simples ••. Met.Z 1$200 
idem vidrado (a.zu· 

lejos) ............ » 2$000 40% 
tijolos de ladrilho idem calcinado e de 

grés impermeavel 
lisos ou com mo-

I I saicos ............ » 5$000 50% 

\ I de fornalhas ou retractar los •••• Milh. 48$000 ~ 

para limpar facas .............. Kilog. $060 » Em barricas ou caixas •• 10 % 

I velas para. filtrÔs, systema. Pasteur e ou-
- Livres tros autores •••••••••••••••••••••••••. -

NOTA soa - As armações do metal, as peças de borracha e 
as talhas de louça ou vidro que acompanharem as velas, nae-a.-
-~..oAh:!!tt~~..r.I!' .. '!Jl.'4'i:':..'L.'ir, ll'bg'unu.à a sua qualidade. As · fallias 
de barro com .filtro de area ou carvão pagarão como appare· 

· lhos não clas~itlca.dos de qualquer fórma. ou feitio. 
, ambar, alambre, aze-
\ viche·succino negro 

Kilog. 1$600 50% lO ou a.marello ........ rm b<Wieaa ou ea.i ..... % 

. solidos •.•. , .... ,asphalto preparadq 
iOlO Em saccos ou envolto· 

) 1 para cal<;&menlo ••• » )) 

! \idem não especificado. » 100 » rios semelhantes d ••• 20 o/o 

617 Betu1nes ...... 
liquido, rectificado ou sem côr ..••••••. » 1$600 » 
pixe de carvão de pedra, liquido, em 

$020 ~ Em barris ou latas .•••. Bruto ' massa. ou em pedra ..•••..••.•. ···- .• - ~ .. 

618 
Dolo n.rmenio \ordinn.río ou commum •••.•••..••.••••• » $200 :1> rm barrieas ou coixas •. 5 % 

• •• · ~ pa1•a dourador •••••••.•••••..•.•.••.••• » $500 ., 
Cal en1 pedra. ou em pú ••••..•.•..••..••••••.•..•••••••••• )) $060 » Em b&l'l'icas ou cl\ixa.s •• lO o/o 

f\19 Em saccos •••••••. , •••• Bruto 

Ca.1'viio •.•...... ~ pt~epn.rado para electl'icid~de .••••.•.••. » $2ú0 » 
6-!0 mmoral ou de pedra e col'-e ..•••..••.•. - Livres -

NoTA. 81""- O combustivelliquido de petroleo (oil-fuel) será. 
considerado. como o ca.rvã.o, Jivt•e de dir9ito. A importação do 
dito combustível só será permittida em navios apropriados, 
cuja. descarga se etfectuará em locaes especiaes, sob a fiscallza-
ção do Governo. 

Kilog. $020 30 ~o tEm bal.'rieas ou caixas., lO 0 /o 'em bruto ou em pó ..................... Em saccos. ~ .•....••... Ih·uto 
621 CiJnen to romano 

ou de Portland o, em .ladrilhos lisos ou de cô1•es, denomina-
semelhantes. 1 dos lith_?ides·mosa.icos, com ou sem in-

Met1
• 3$200 60% I , crustaçoes de marmore •••...••••.••. 

:J90-57 
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~para amola! ser- \ em pedra ou tijolo Kilog. $300 30 o/o ' I 
ras e llmpar i . o '' » $500 50 o/o (Em oahoe ou oaixiru,.,i • facas. em po ou areia ...... 

622 E8mer:~I ..... , de papelão ou envol· 

(r~!_bolos Pf1:ra machinas .................. >> $300 30 o/o torios semelhantes. Bruto 

0
0 nao especificados ........................ » $300 » 

NoTA 82" -Os rebolos que acompllnharem as machinas pa-
garão direitos em separado. 

623 Gelo .................................................... » $010 15 o/o - Liquido 

) em pedraousulfato de cal nativo (selenito) » $020 20 o/o \ 

em pô ou calcinado (plâtre) ..... ........ )) $060 50 o/o ( Em bai•ricas ou caixas. lO "/o 624 Gesso .......... t \modelos e obras semelhan- ~Em latas .............. 5 o/o 

em obra .•• '/ tes,proprios para as artes » $200 15 o/o Em saccos ••.•....•... Bruto 

não especificadas ..•.•.•.•• » 2$000 50 o! 
i o 

~Em bllrricas ou caixas. 10 • I o 

\em pedra ••••....••...••••••..••.•....• )) $030 15 o/o Em lata ............. ,. 5 °/o 
625 G' .. ~· I . • d . d )) $060 50 o/o 1 Em caixas ou ca.ix.inhas :t.z ••••••• -. ~ •••• l em po, cre ou .gre a. prenara a ......... 

1 preparado para alfaiate,para tacos de bi- --- r de papelão ou de ma· 
lhar e outros usos .•••...••.•••.•.••. )) $900 » deira. ou envoltorios 

\ semelhantes •.•.•••.. Bruto 

l'"" Uor fp= ''"""""' frlgorifto"') •••••. )) $010 15 o I 
I O ' o 

626 L- d 'dr em estopa. (slagwool, silicate cotton) para 
$050 30 o/o I Em barricas ou caixas. 5 o I" a e VI 0 '' • • cobrir cadeiras ••.•...........•••.•.•• » 

. Em saccos ............. Bruto 
. preparada em lençôtJS de lona e costurada 

com arame (sili~ate boiler• cloth) ...... » $100 15 o I 
i o 

Íem bruto, em taboas e telhas ........... )) $060 50 o/o Em barricas ou caixas •. 5 °/o 
627 Lousa ar em ladrilhos ..•• , ...... • •..•.• , •..•••••• met.~ l$600 » ou 

dosia. -
1 
cortada e preparada em Iapis ou em la· 

Kilog. minas pa~a escr~ver ••..•••.••••.•••• $200 , » , 
·em obras nao classificadas ••.•...•.••.•. Ad. vai. )) 

; em bruto •.•..••.•...•.•.••..•...• · ••.. Kilog. $030 )) f Em barricas ou caixas. 5 o f o 628 Pederneit·as cor,tadas ou prepa~·adas para armas de Em saccos •..•.••••.•. Bruto fogo e out1·os nusteres ....••..•••••.. » $300 » 

629 Pedra pomes ou podre c semelhantes ..••••.•.•••.••. , .•. » $100 "' (Em barricas ou caixas. 10 "/o 
Em cctixas ou caixinhas 

de papelão ou ma-
\ deira ou envoltorios 

630 Pedra sa.nguinea, pedra africana e pedra tripoli ou triple » $800 "' semelhantes .• , ...... Bruto 

Iom b'uto ou d'" ""'""'"' •••••••.•••••••••.•.•• - Ad. val. 30 o I /o 

f d'ara ..•.• • •.•.••.......•....•.....•.. o Uma $700 15 o/o 

631 Pedras \ I até 80 oontimetro' de 
de =i to 1 I vtiloa-j diametro ••••••••••. )) l$500 :. 

ou deo"'· ~ nio"' 1 de maia do 80 oonli· 
2$500 taria., o.. de moi· tnetros •.•••••.•...• )) » 

nho. de outra qualquer qualidade, 
em ) com ou sem aros de ferro .• » 5$000 » 

obras '.de afiar alfa.nges do jardineiro •••...••. Kilog. $020 15 o/o I Em barricas ou caixas. . r· afiar navalhM e fmoramenlas ••••••.. » $300 )) 5 o/o de amolar e rebolos ..•.•••••.....•.•... )) $040 » 
de filtrar •..•.• · .•.••....•...•..•..••... )) $100 )) 

proprias para. construcção de casas ou 
al'mazens, calçamentos de ruas e se-
melhantes •..••.•.•••....••.....••••• - Ad. vai » 

i não classificadas .....•..•..•...•••••••• - )) » 

NoTA 83a- As pedras que acompanharem 
garão direitos em separado. 

os moinhos J;Ja-r .. 30 oenlimetroa de oomp••imento •.••. Uma l$000 15% 
63~ Pedras de lito- de mais de 30 até 60 idem ••.•••..•..•.. )) 2$800 » 

graphia .......... da mais de 60 até 90 idem .............. » 7$200 )) 

. de mais de 90 idem .................... » ,_.I » 
NoTA 84•- As pedras de litographia que vierem com algum 

trabalho ou de todo promptas, pagarão mais 50 % dos respe· 
ctivoso direitos. 

3\10-58 



Louça e Vidros 

MERCADORIAS 

633 Pedras preciosas em hruto, cortadas ou lapidadas, como 
brilhantes, esmeraldas, saphiras, rubins e opalas. topazios, 
amethistas, coralinas, onix, mosaicos e outras n;io especi-
ficadas •.•.•............•••........•..•.•...•• · ..••.... •.·• 

634 Philt:ros de pedra vulcanica, denominndos açori:wos ..... 
635 PloiDbagi:na, graphite ou mina de chumbo negro em 

pedra ou em pô ......•.......•..•.............•.•..• · .•.•• 
636 Sílex e feldspa.thos pulverisados, crüs ou calcinados .......• 
637 Spath.-íluor .................•.......•..........••.•....• 

T· 
1 

1 em bruto ou em pó ................... . 
638 d, co· · · · · · · · • · · 1 em gachcta, coberto de algodiio, lã ou 

linho ............................... . 
S de infusorios ....... , .................. .. 

i39 'I' erras .••.•.•.. 1 kaolim ou terra de porcellana ......... . 
r não ospf.lcificadas em bruto ou pl'eparadas 

640 Quaesque:r outros mineraes não classificados ...........• 

641 

642 

6 43 
6 44 

6 45 

6 46 

-----
647 

CL~SSE 21 .. 

Louça e vidros 

LOU~'A 

Agulheiros. pulseiras, brincos, alfin~tes de peito, adereço 
c obras semelhantes ...................................... 

) do louça n. l. ......................... 
Appa:relbos e de » n. 2 ........................ , 

peças de qualquer de » n. 3 ....................... ,' 
fôrma ou ftJitio, não de » n. 4 ••.•. • .• , •• , •..•...•.••.• · 
classidcados ....... de » n. 5.· ....................... 

1 de » n. 6 .••.•••.•...••.••.••...• 

NoTA 85"- Sobre o que seja louça ns. 
nota n. 93 no fim desta classe. · 

I, 2. 3,etc .• ve,F.L-se 
'' 

Azulejos ou ladrilhos .•..•..• -~ ...•••••..••.••••.•••••• 

DotõeliJ ...• ....... . ................................ ····· ... 
Corôas para tnmulos ................................... 

F r ascos ou vasos para pilhas, isoladores e botões para 
campainhas electr·ica~ e quJ.esqiler outras peças de louça de 
qualquer qualidade com ou sem preparos de cobre para 
in8tallaçõcs electricas ........••••..••.•...•.•.•.•....•..•• 

NoTA 86"'- Os supportes ou braços de ferro que acompa• 
nllarem os isoladores, não Tindo soldados nestes, pagarão 
dit·eitos em separado. 

Os parafusos de ferro ou de madeira estão igualmente su• 
joiLos a direi tos. --------------- -------------·-

'
7 aso,; c jarras f 
pa. ra flores, n·asc~:> ~para cima de mesa I de louça ns. 1, 2 e 
para agua de chot· Idem ns. 4, 5 e 6. • 
ro, estatuas, 1iga-
ras. im~~gens, me-t 
dalllõ.os, e outros p'Ll'

1 
jardim 1 ~e louça ns. 1, 2 e 3 

objectos de ormt- ' ' ' · · ·' ·' · ltdam ns. 4, 5 e 6 •• 
rnento ............ , s 

NoTA 87a~ Neste a.rtigJ não estão comprehendidas as manga. 
redomas, ílor·es e peanllas, que _aos. vasos e jarras perten
ccr·em, as quaes pagarão direitos em separado. 

VIDROS 

618 E01 despcr,licios, resíduos das fabricas ou em objcctos que· 
bra:los e inutilizados .............. ,.; .................... . 

64 E 
\ cogi~~l?I~. ~~ -t~~~s. ;r:~~~-~~~~~~·.~~~~~~~ 

9 m massa.·· · • · ) Cortada., lapidada e polida ou pedras 
, falsas· ..• , .• ~ ..•..•.••• , ... · .• ·• •. • •• 

-
Um 

Kilog. 

» 
.» 

» 

» 

» 
» 
-

-

Kilog. 
)) 

» 
» 
)} . 
» 
» 

Metro2 

Kilog. 

» 

» 

)) 

)) 

» 
» 

Ad vai. 
5$000 

$200 
$030 
$030 

$040 

$500 
$100 
$100 

Ad val. 
» 

12$000 
$200 
$250 
$300 
$600 

1$200 
2$000 

2$000 
1$300 

5$000 

$200 

2$500 
4$000 

$500 
2$400 

Livres 

2$400 

2$000 

2 0,·' 
;O 

lO % 

50 ~o 

15 ,, ,, 
25 ~ó 

50 % 

» 

» 
15 % 

» 
» 

50 ~·~ 

» 
» 
» 

60 % 
» 
)I) 

40 O' ,o 

50 O' ,o 

)) 

50 % 

» 
60 % 

50 % 
60 % 

50 % 

)) 

• 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS I ABAT>MENTO 

' 
I 

(Em bar>'i.,.. ou "'"'' 
Em saccos •..•. , ...... 

I E . .. h I m """" ou ouxcn ., de papelão ou envol-
torios semelhantes •• 

» 

'. I Em ·=·= ........... Em caixas ............. 
Em gigos, costas ou en-

gradados •.•.•••...•. 

~ Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol-
to rios semelhantes •. 

-

JEm ba.rriças •.•..••••• 
Em caixas ....•.•.• ,,. 
Em gigos e cedtas .... 

Em caix:ts ou caixinhas 
~- de papelão ou envol· 
\ torios semelhantes .•. 

5% 
Bruto 

» 

35 i/ 
;O 

40 ~o 

25 ~ó 

Bruto 

Liquido 

45 % 
40 'I• 
30 ~. 

Bruto 

~10-59 
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Louça e vidros 

00 
l'il 00 TARAS o o o = i:) 

f;: l< < ~ MERCADORIAS i:) ~ ~ 

I ABAT!llENTO 

::s z ~ < ';:,:J s ~ QUALIDADE z p 
DOS ENVOLTORIOS 

650 Em pó .••..••...•.......•......•............•....•...•. Kilog. $060 50 % Em sa.ccos .•..••••••••.• B ruto ....... I Brancos lisos ou de gomos (w· 
nelles),foscos, esmerilhadosou 
á. sua imitação, e com ou sem 
q,rame interiormente (wú·e 

$200 gl<~.ss) •• ,,, ••.••• , ••••• , ••••• )) )) 

I 

De vidraça., De côres, la.nados ou esmeri-
claraboias lhad:os ou á sua imitação 
e navios •• , (mo~.elioe•) e do gomos (ca· 

$400 Em caix-J.s, gigos ou nellés) • ••••••.••..••••..•••• )) )) 

I 
cestt~s .••...•..•..•. 15 o/o Pintados, representando figuras, 

com ligaduras de qualquer 
I$6ú0 metal ordina.rio ............... >> » 

Em ladrilhos grossos, brancos 
ou esverdiados .............. » $200 ))' 

~Até 20 decime· 
tros quadra.-
dos de super-
ficie .•.....• Decimetr·o 

qua.draolo $030 "' Demais de 20 
Até tres milli- até 40 idem. » $060 » 651 Em chapas metros de De mais de 40 ou laminas •• espessm·a .••• até60 idem. » $100 » 

De mais de 60 
até 80idem. » $120 » 

Demais de 80 
atê lOOidem. » $180 » 

De mais de 100 
idem •••••••• » $200 » 

\Até 20 decime· tros quadra· 
dos de super-
ficie •••••••• l) $050 » 

. De mais de 20 
Da ma1~ de t:z:es a tê 40 idem. :l> $100 » 3:tê Olto mil- De mais de 40 

hmetros de atê 60 idem. )) $120 )) 
espessura· • • I De mais de 60 -I até 80 idem. )) $160 » 

I De mais de80 
a tê 100 idem. , $200 » 

Polidas sem '.De mais de lOo 
aço ••••••• idem ••••••• » $240 ,. 

Até 20 decime· 
tros quadra-
drados de su-
perficie ..... » $080 » 

De mais de oito De mais de 20 
até dez mil- até 40 idem. » $160 » 
limetros de De mais de 40 
espessur~ •.• wté 60 idem. )) $240 )) -·-· - · -- -~ 

De mais de 60 
I até 80 idem. )) $320 » 

De mais de 80 
até 100 idem. ,. $400 » 
De mais de 
100 idem .••• ,. $500 )) 

Até 20 decime-

~ ""' q uMra-dos de super-
$100 ficie ••..•..• '» '» 

De mais de 20 
D11 mais de dez a.té 40 idem. » $200 )) 

millim etros -De mais de 40 
$300 de espessura.~ •té 60 idem. » » 

De mais de60 
a.té80 idem. ~ $400 ,. 

De mais de 80 
até 100 idem. ,. $500 ,. 

. De mais de 100 
idem •••••••• ,. f700 ,. 

190-60 



Louças e vidros • 

rn ""' 
rll TARAS 

~o o o o 
~ ~ E-< 1.0:: 
·t;;J MERCADORIAS o s:i ~ 

~ - ~ ~ z ~ QUALIDADE 
:::> :::> s ABATIMENT 

z DOS ENVOLTORIOS 
o 

~ até 20 decímetros Decimet'l"O 

quadrados de su- quadrado 

perficie .•. , .•.•.. $060 50 o ;o 
1 ... ""' nril-

de mais de 20 até 
limetros de 40 idem •.•.•.... » $150 )) 

espessura .• , de mais de 40 até 
60 idem ..•...... )) $200 )) 

I de mais de 60 até 

I 
80 idem ......... » $240 }) 

de mais de 80 até 
lOO idem ........ )) $300 )) 

' de mais de 100 idem » $400 )) 

\are 20 d"ime\ff" quadrados de su-
$100 perticie ......... )) 

)) 

de mais de 20 até 
de mais de 40 idem ......... )) $240 )) 

tres até oito 1 de mais de 40 até 
$280 millU,et'" I 60 idem ..•..•.•. » » 

de espessu- de mais de 60 até 
$320 ra.......... 80idem •••.•••.. » » 

de mais de 80 até 
. 100 idem ........ » $400 )) 

de ma1s de 100 idem )) $500 » 
EID chapas ou~ 
lamin<~os ....... polidas 

i até 20 decímetros 
(Continuação) com aço 

\ qurul'""" de •u· perficie ......... » $140 » . 
de mais de de mais de 20 até 

$280 oito ·a dez~ 40 idem ••.•..••. » » 
millimetros · de mais de 40 até 

$420 de espessura _ 60 idem ......... » » 
de mais de 60 até 

80 idem ••••••.•. » $560 » 
de mais de 80 até 

100 idem ........ ». $700 » 
I de mais de 100 idem » 1$000 » 

até 20 decímetros 
quadrados de SU· 
perficie ......... )) $200 » 

de mais de 20 até 
de mais de 40 idem ......... » $400 » 
dez milli- de mais de 40 até 
metros de 60 idem ......... » $600 » 
espessura .• de mais de 60 até 

$800 80 idem ......... )) )} 

de mais de 80 até 
1$000 100 idem •••••••• » )} 

\ do mais de 100 idem )) 1$400 .. 

NOTA 88a.-Os vidros polidos denominados biseautes pagarão 
mais 30 o f o dos respectivos direitos. 

Qua1qller que seja a fórma geometrica dos vidros polidos, a 
superfície destes será sempre cpnsiderad~t equivalente á do re-
ctangulo circumscripto • 

6 52 .,A.gu.lheirol!l, pulseiras, brincos, alfinetes de peito, ade-
reços e outras obras semslha,ntes ........ , .................. kilog. 12$000 )) I Em caixas ou caixinhas 

~ de papelão ou envo1· 

3 
torios semelhantes ••. Bruto Botões .......•......................................... » 1$300 )) I 

o 
assetinados, brancos ou de cores, imitand: 

) perolas e -elbant.,, &oo ou finOB, in· I Em ba.Joci"'" ou oaixas. 54 0 
t. clusive o vi(irilho ....................... s )) 6$800 » 

0 0 . a. s e la.pidados ou fundidos, pintados, esmaltado Em caixas ou caixinhas 20 8 /o 
:nellorws..... ~s!~i~~;~~~. ~.~~~~~~~~~~:.i.~~~~~~~~.~ 2$000 

de papelão ou envol· 
» ,. torios aemelhantes .•• 

\em o bras não claasifi.cadltS ••••••••.•••••••.• ~ 11$000 » Bruto 

6 

390-61 
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--:----------------------------------------- ---------·-··-----------

MERCADORIAS 

655 Corôas e outros ornatos :para. tumulos, com ou sem 
enfeites .•......• _. . . . . . . . . • . • • • • . • . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . KHog. 

656 1 fino p·\ra ourives .•••.....•...•.........••. 
Esmalte ... 1 ot•dinario. co~erta. ou verniz 1'itrificavel 

1 para cu~a.mtctl. ..•...•......•......•..•••. 

65i Frascos para agua de cheiro, vasos o I de vidro n. I. 
jart•as pat·~ flores, bustos e figuras e quaos-) 
quer outras peças t!e luxo e adol'Oo ....... 1 de vidro n. 2. 

NOTA 80" - No peso dos vasos ou figuras, que trouxerem 
:moexos depositas ou pez·tença.s de qualquc1· quali!lade ou ma
teria, para. se1•vü· do lampeão ou l:1mparimt, :serú. incluido o 
destes objectos sempre que nã.o se.j~~ possivcl sepa.ml-os. 

No_ caso coutt•;u·io pagm·i'io t<tcs objoctos dit·oitos segundo su:t 
qmthdat!e. 

r :::em rolha. o 
de vidro ordiua.rio c'curo \ sum b_o c c <t 

r denominados JW~to~ e se: -· csmurllhatht. 
i ll'CIII'l'Jto· ) com l'Olll'.. 011 

i rilhad:t, .... 

\ 

' • ' . . ~ .. '' '' ' ' ' ' ' ' ' '' f liOCCa. CSill!l· 

858 Garra.f"ar;;; I sam rolha c 
garrafões, po~ s~m b. o ? ~a 
tes e frascos · de vidt•o ordinat•io bt•a.nco e~mcrrlhada. · 
commuos •.•. 

1 
ou do cor, esnn·dea.tl.os o~ \ cob~c~~II~~moe~ 

I 
azulados ................. J rilhada., 

011 
( com tampa. 

de meLai. ••. 

ga.rr:tf.1.s ou frasco.-: f-.•rrados do palha.. couro 
ou linho. com ou som corpo de vidro •... 

, ga.rra.fões forrados de vime ou palha ••.... 
sóccos ou í'l'ascos com rolha a.utom(l.tica 

para aguas ga.zos:J.s .••••••.....••.••..... 
ô&9 Isoladore$ do vidro par•t postes telographicos ou tcle-

phonicos ••••••••••••.•.•.••••.•••.•..•...••........•..... 

~n-:':. ~na. 11" A-xtcmsiva a este o.rtjgo a dispo~i~llo <la. nota~~ 
660 Lu:stres, ca.ude1a.bros, a1·J.ndelas e SOl'pcntinas •..•....•.•. 

NOTA UI•- Nas taxas acima ficam comprchendidas o.s dos 
pingell\\es, cupulas, corx•entes, braço~ e quaosquer outiras pzça.s 

, c1ue flzer·em parte dos lnstr~s e v1erom em separado ou de 
~o b rcs:tlen tcs. 

661 Telh::t!õii de quul1J.uor qu:tlidaue .......•..........•........ 
,para. o serviço dG mosa. ! 

e62 

: como: copos, ca.l!ces, ga.t'- \do vhh•u n. 1. 
l':.tf:t$, compotmt·n.~. }ll'tt· ,. 

· tos, 1htc~ciras, a.ssuc~!.rei·/· de vidro n. :?. 
. z·o~. saiOJro:::, galhetmros, 
I COLIIUl"U;,õ U f'<.l!"l"'litr;a;5·,,. ; 

\

l:locct<tS ou ca.ixa.s p:.u·a q qai
IJUer 1im,licoi'tHl'Os, vcrrc :. 
ll'cJrJ:I!, télc ft tele, j:wl'OS o : 
bu.cü\s o roai:-:; }lertcnça:; 
de la.va.tm·io. va:>us e J'r<ts· 

; cos grandes de pilarma-~ 
obra.'"' não \ cia., padaria e eonfeita.r·ia, 

classifica\las .• 

1 

do bocca Ia.•·~a.. , esmeril- . 
lhada ou não. cscarm-
dciras, assuconas pa.z·a -de vidro n. l . 
castiçaiJll, ma11gas, cupo-~ 
las, globo,;, l'Cuoma::;, vi-
dr·us tlc chamint~ pa.l'a 
e~udcciro, l'~lloctorcs ue 
'ddro, l;.1.1upeoos e lu.mpa- ' 
rjn~~s, tiuteiro~. pesos 
para papeis, maçanetas 
pa.ra. portas c janeUas e 
objectcs semelh<mtcs..... de vidro n. 2. 

Kilog. 

ljJ 

o 
;:..... 
~ 
~ s 

5$000 

8~000 

!l:200 

1$-lOO 

2:';000 

$150 

$200 

$360 

$400 

l$300 
$100 

$2CO 

$100 

3~200 

$150 

snoo 

1$1011 

2$000 

o 
l< 
N 
< 
c~ 

50% 

15·· 

50·'~ 

(j()·; ~ 

iJO·.·• 

TARAS 

I AUA.TIKE•T<> 
QU.\LIDADE 

DO$ 1::~ VOLTORIOS 

I Em ca.ix::ts 011 caixinhas 
I da pa.pulão ou onvol-I 
I to1•in~ Sl)melh:mtes •• 

\ Em lntz•t·ic:.t:{ .•.••.•.•• 
tEm CJ.ixa:> •••••••••••• 

Em gigos ou costas .••• 
\ Em ca.i:ms ou ca.ixinhas 

de pa.pelã.o ou onvul-
1 tl)rios ~emolhantos .. 

I ~m hnrricas .......... . 
Em gigos, cestas e en

gradados ....•...••.. 
· Em caix:as de madeira 

destinadas ;í.s fabricas 
de cet•ve.iu. ou a. encn.i· 
xott1ment.o de: cerveja 
ou vinho •••...•..... 

Em.lcl.rrin!l...<\ ou .1:.ix:l.<: ••.. 
Em gigos ou cestas .... 

1 gm b:trricas ou c:tixas .. 
1 I•:m !Jig-os on Cl'S~as •••• 

I 

I Em""''''"'·· ........ . 1 Em cat:tas ........... .. I Em g;'"' '" '""'• .. .. 

i 

nru&o 

Li ·tuido 

50% 
.-15~-o 
35~~ 

Bruto 

40% 

Bruto 

20?ó 
lO~í. 
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663 

Out o, 1~rata. e Jlhl.Ün.a. 

\IERCA DORlAs 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS I ABATUIEDi'O 

-'---------·-··---·----·---------- ·-------------:;-----;----~;-----''--....... ------------:------

I
r tubos para ma.chinas. copos graduados, funis 

graduados on nào, lubt•ificadores para ma-
Obras não c~tinas, c~nta. gottas, sypllões, l'Otortas, ba-

classificadas lc!os e. ol~]octos snmolltantes. para. laborat.o-
(C t• 1 -) ~ rws chtmtcns o pharma.cont.tcos, vasos pro-

011 u .uaçM • prioR para. }li lhas olr.ctricas com ou som 
t:tmpa. rlo hat'J'O ou vidt•o, provot,cs o oh_jcctos 

, senlPihantr.s .• , .. , .. . . .. . • • • . . • .. . . • . . .. .. . Kilog-. 

NoTA 9~ - Ficam comprchenrlidas nas taxtls acim:J. as 
dos boccaos, virolas, guarnições e correntes de metal, que 
vierem presas, unidas ou g-rudadas ás obns de vidro ; bem 
assim as lle quaesquer gun.rnições ou enfeites de madeit•a que 
pertencerem ou fizerem parte das mesmas. 

Os la.mpeões quo tiverem pé ou pedestal de ferro, chumbo, 
zinco ou outros inetaes semelhantes, terão o abatimento 
de 30 °/0 nas respectivas tax:ts. 

NoTA 93 - Re!mtar-sc-ha lour::t : 
de n. 1, a de pó de pmlra br:wc;~ ; 
de n. 2, a de granito; 
rlo n. :-l, a do pó do pedra ou granito cum frisos, orlas 

Ott borda,; de qualquer côr ;-a do pó do pedra ou gl·a
nito pint:\da. ou estampada. ;- a de pô de pedra ou gra
nito !le côr de cobre o scmclhan~es ;-a do ]Jô de pedra ou 
granito esmn.ltadtt ;- a preta do qu:tlquer· qualidade ;-a de 
pó de pedra. do Japão e scmolbantcs ;- a de pó de pedrt~ ou 
granito do qualquer qualidade com qualquer douradura; 

de n. 4, a de porcellana. branca ; 
de n. 5, a de porcellaoa branca com qualquer doura

dllra :-a de porcellana pintadtt, estampada ou csmaltada. ; 
- a de porcella.na pintada, estampada ou esmaltada. com 
qualquer douradura. 

de n. 6, a de biscuit. 
Reputar-se-há vidro : 

de n. 1, o liso, o moldado e o esmerilhado ou fosco ; 
de n. 2, o lapidado e o lavrado no todo ou em parto. 

Os vidros de côr, os coalhados e os pintados, esmaltados 
eu dour3rlos, ficam sujeitos, além das taxas marcadas, a. mais 
50 "/o Ct...culados sobt·c os respectivos direitos. 

Não serão reputadas de vidro n. 2 as garrafas, compo
teiras e quaesquer outras pec:as semel11antes lisas, de vidro 
n. l, quo apenas tiverem lapidados os bõtõcs ou remates das 
tampas e as rolhas. 

I Em barric:ts ......... .. 
30 "I• Em caixas •• , •...••.... 

Em gigo ou cestas ••.•. 
$400 

_· ~u~l~do em .. a2:~~ :r::; :~~lt~t~0à~r~t~0a~11rç:-:;.:~e~0~~~~;;~~~~~~~~c~~~~--...J;~....--...-=Jr===j~= 
çao do pe~o )iquido de cada. qualidade. serão considerados 
como sendo todos do numm·o mais tributado que o volume 
00~~- . 

CLASSE ~ . .-.!:. 

Ouro, prata. e i platina 
i 

i 
em barra, pô ou mina., e de qualquer outro 

modo, em bruto ou em obras inutilizadas •••• 

em folhas para d~~~!.I~~r.a_~entista.~ '.!~ _l<Uog. 

l m moeda nacional uu estrangeira ....•..•..• 
m. medalha&_, coll~cções de objectos archeolo-
giCos, numJsmat.Icos e semelhantes.......... Gram. 

Ouro . ' · 1 com bl'ilbantes. rul.Jis 
· ···· ' em obras de onl'ivcs •. ( saphiras, perolas, os

\ meraldas ou opalas .. 
1 de qualquer qualidade 

simples, ou de fili
grana, ou com coral 
ou pedras finas nãu 
especificadas, ou pe-
dras falsas.......... Gram. 

em pcnnas para CSCl'ílVer, com pontas de uia-
nlantes ou som ellas .•..••.....•••...•••.. 

em qua,esquor outras obras n:i,o classificadas •.. 

Livre 

_45$000-
) Em papeis, em vidros, 

15 o f ( caix~~ ou ca~xinha~ _dr...,_ 
- " { pa.pelao ou envo1torws 

] semelhantes ...••••••• 
Bruto 

Livre 

$300 5°/o Liquidl 

Ad vai'. 15 "lo 

$400 
10"(.\ 

:j;GOO 15 ~/o 
$600 ~ 

3UO--G3 
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i oro barra, pó ou mina, e de qualquer outro 
I modo, em,bruto ou em o Iras inutilizadas. 

~ 
o 
~ 
Gl z 
;:J 

em folhas para pl'ate!l.l' ou para dentista.... Kilog. 

em moeda nacional ou estrangeiro. .•••••••• 

em medalhas, collecções de objectos archeo-
logicos, numismaticos e semelhantes..... Gram. 

em canotilhos, franjas, I branca.s ou simples-
galões e quaesquer mente de prata:. Kilog. 
outras obras de pas· do~radas, galvam
saroaneiro .... • .. .. . . z,tdasouperfuma-

das ..•.....•.••. » 

em dragonas, borlas e outras obras de sir· 
664 Prata....... gueiro ................................. . 

pa.das, es- de lava.torio, e 

' 

lisas, lavra-t em baixellas, para 
da.!l, estam-) o serviço de mesa. 

maltad a s semelhantes..... Gl'aro. 
ou compe-

emobra.s dras falsas, . em obras de joa-
de ou- simples ou I lheiro, brincos, 
rives., 

1 

douradas pulseiras, adere. 
ou de fili- ços e semelhan-
grn.na. .... . ~es.... ••• .. .. . . » 

-
\ de qualque1• qualidade com mosai· 

\ cos, coral, perolas, pedras finas 
\ e outros adornos ............. . 

o m quaesquer outras obras não classificadas. Gram. 

665 Platiuu., .• . pós e esponjas ........... : •••••..•••.•••. l 
em bruto, em barra, laminas, fios, residuos, 

em obras de qualquer qualidade, as taxas 
correspondentes ás obras de ouro .••.••.•. 

NoTA 94 .. - No peso das obras desta classe fica coroprebendidO 
o de ~eus accessorios e pertenças, taes como cabos, pés, etc., 
~ua.nno forem dP marfim, madreperola ou tartaruga ; e bem 
assim os de vidrv, louça., ma;né-rrr,-diifu·.:. ·.,'lr<!lli~i:?..:lf..f's.,'lllliJl.d..l'\. · 
não pu · ,rem ser separados para pagarem os direitos corre
spondentes, dando-se, porém, neste caso, o abatimento ele 30 °/o. 

A's facas, garfos e outras peças semelhantes, que tiverem 
laminas e outros accessorios de ferro, aço ou outro qualquer 
metal ordinario, dar-se-h:J. igualmente o abatimento de 30 °/o· 
ficando comprehendidas nas respectivas taxas as de taes artigos, 

Nos direitos das joias e outras obras desta classe ficam compre_ 
bandidos os das caixinhas communs em que vierem as mesmas. 

CLASSE ~3"' 

Cobre esuas ligas ----- ·--· "'-EM BRÜ'fií ()O PREPA:J\Jtuo '-· -· -~--

666 Fundido, coado em limalha., ladrilho, barra. Iiogua.dos. 
verf,albã.o, vergas, .verguinhas, batido, em laminas, fundos 
ou olhas com ou sem liga .•..•....•••..••.•.•.•....••••.••. 

E:l\1 OBRAS 

007 Agulb.u.F: de enfiar e semelhantes ..•.••.•...•......••.••. 

668 Apparelhos ou ba.ixellas, salvas, bandejas, 
g&lhete"""" Iiroreiros, c<>lheres, gorfos e p...,) 
semelhantes de uso domestico. bacias, . jarro:> e simples ..• 
mais pertences de toilette. candelabros. lustres, 
serpentinas, castiçaes, tinteiros, medalhõe, moi· pra.tead os 
duras para quadros, porta-cartões, vasos e outros, ou dou-
obj"'tos de cima de mesa e de ado,no on de phan-) ""'•' no 
tasia, de cobre ou de ligas de cobre inclusive as todo ou 
conhecidas no mercado com os nomes deChristofle, emparte 
Elkington, clectroplate, alfenide, Ruoltz, plaqué 
e semelhantes e de casquinha ................... 

009 Ar5olla.s e meias a.Ygolas simples para qua.lque'l' uso .••. 

-
"7 

Kilog. 

)) 

)) 

)) 

)) 

cn TARAS o o c < 
c::l tsl 
~ < I ABATDIB-s ~ QUALIDADE 

DOS ENVOLTORIOS 

Livro I 
12$000 15 o jo 

Livre 

$030 5o/o 

25$000 15 °/o 

35$000 » 

42$000 » 

't Em pap. eis, vidros cai
xas ou caixl11haa de 
pa.pelio ou envolto

. rios semelhantes .••• 

-

~ Excluídas aa cai~as ou 
caixinhas de papelii.o. 

t Em caixas ou cal:I!Qbas 
de l>&pelão ou envol· 
tor1os semelhantes e 
em vidros ••• ••••• •• 

$040 ""·I· I 
$030 15°/o ) 

ad, val. , 
$040 30 °(.,. -

Livre - -
- - -

- -I 

' 

· · · ·-~ -

$150 30 °/o 1 Em ba.rrls ou oaixa.s •• , 

8$000 50 °/o 

4$000 }) 

Em caixa ou ca.ldnbaa 
d~ papelão, enYolto· 
rios somolha.u~s .... 

8$000 » 

1$500 » J 

Bruto 

Liquido 

Bruto 

Liquido 

.. 
-
-

·--.·---·- ·· - · 

- · 

8 •/o 

Bruto 

300--64 
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ôiO Der~o!S .. 5lisos ou simples ..•. ~. _ ...................... . 
l com l:~n-ol'es ou en1Cite.~ ...•.........••..... 

671 Dijonl:erin de qu:blquer qualidade, simples, envernizada, 
pet•fumadtb, lloura_da, ou prateada ••••••.••.•.•••••••••••• 

672 

073 

NOTA. 95a-Neste artigo ficam comprohendidos os adereços, 
annets, pulseiras, corrcnto3 para rclogios, botões não especi· 
ficados, ligas, pentes, cintos e qua.esquer outros objectos de 
adorno, com ou sem pedras falsas, contas douradas, prateadas 
ou perfumadas. 

(simples, com furos, para calças ....... . 
'prateados, dourados ou esmaltados .•.•• 

n .,. . .· , simplesmente polidos 
o tu e ~oS· • • ... • • • • ' I ou envernizados, li· 

. f sos ou com emble· 
\ pal'(L casaca, farda mas, numeros ou 

ou Lbré.. .. .. . • .. lcttras ........... . 

I. dourados, prateados 
ou perfurados, li· 
sos ou com nume

' ros, lettl'as ou em• 
•, blernas .......... . 

Cabe~õe,.;,; para aniluacs ...•••..•....•.•..•...••...•••. 

6i4 Cadeados ..... {do bomb:t, segredo ou l?t.tras .•.•..•.• 
de qualquer outra qualidade ........ .. 

675 ca d e i r . ,.. 0 )lisas ou simples .... ·: .............. .. 
t:tmboretcs ·" 1com lavores ou enfe_2.tos .••. ::········ 

· • · • • • · · ; ue balanço e outras nao espectficada.. · .• 

. . j para solteiro ........ . 
( hsas e s1mples .. 1 para ca.~ados ••••.•••• 

676 ! f para cr1a.nças ••••••.. 
Canla.~ .. · ... · .. 'I 1 para solteiro ........ . 

._com lavores •.•• i para. ca_sados ........ . 
j para crianças ....... . 

NOTA 96& - Nos di1•eitos das camas estão comprehendidos 
os corr1~spondentes aos estrados que as acompanharem, quer 
sêju.m· tle fio de ferro. aço ou cobre. 

Serão consideradas parn. solteiro as camas que i,iverem até 
li O centímetros de la.rgura, tomados pela parte de dentro. 

~ 

9 o z 
~ 

Um 
» 

Kilog. 

}) 

» 

» 

» 

Um 

Kilog. 
)) 

Uma. 
» 
» 

» 
}) 

» 

» 
}) 

» 

communs para qualquer uso, lisas ousim
j plesmente polidas e envernizadas, com 

ou sem mola.. . • • • • . . . . • . • • . . . . • • . • • • Kilog. 
electricas com caixa de madeira ou ferro 

677 Can1.painb.u.s ~ e do c1ualquer outra madeira para qual-
guizos, sincerros e quer uso. . • • . . . • . • . • . • • • •. • • • • • • . • • • » 
tympanos . . . . . • • .. ) lisas ou simplesmente 

. polidas............ » 
de cima de mesa com -lavores ou enfei· 

c para igreja.. • tes dourados o u 
prateados o seme-

\ lhantes...... ... . •. ,. 

678 Canotilhos, franjas, galões. •rendas, espiguilhas e quaes
quer outras obras de passam:tnciro. douradas ou prateadas, 
denominadas entre-finas, e perfumadas ou de palheta, deno-
minadas f<~lsas. • . • . • • . . . • . . • . . • . • • • • . • . . . . • • . • . . . . • . . • • • • • ~ 

679 

I lisas pa.ra gt•n.va.r .................... . 
( abertas a buril cilm oLras do inscultura, 
} lettt•as e outros papeis ou documentos 

Cb.apas •...•••.• , commerciantes e semelhantes •.•...•. 
fldem. para fabrica. de c3tamparia. e se-
\ n1elhantes .•.•.......••........•••.. 
1 assentadas sobre chnmbo ou outros me-

taes e madeiras ...•...•...•••.•..•.•. 

680 Colleira8 para. animaes ................................ Kilog. 

681 Dragona~, borlas e outras obras de sirgueiro... •• •• • . • • • ~ 
682 EI'!J(lo:..·as ... , .... 1 g:andes, ~cnominadas chilenas ......... , Duzia 

f nao espoctftc!\das,. ..................... de pares 

[/) 

o 
E-e 
E;,:] 
o:: 
E 

16$000 
42$000 

12$000 

3sOOO 
4$500 

6$000 

12$000 

$750 

6$000 
~$500 

6$000 
12$000 
24$000 

24~000 
40$000 
17$000 

65~000 
110~000 
45$000 

2$400 

4$000 

2$600 

6$500 

8$000 

l$000 

32$000 

8$000 

2$000 

6$000 

12$000 

20$000 
10$000 

o 
~~ 
~ 
-< o:: 

50 o(o 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
}) 

» 

}) 

» 
» 

» 
» 
» 

)) 

) 

)) 

15 o{o 

50 o/o 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS 

1 Em caixtts ou caixinhas 
de papelão ou envol· I torios semelhantes ... 

\ 

I 
\ 

» 

I 

I Em caix~ ou caixinhas 
do papelão ou de ma
deira ou envoltorios se
melhantes, incluídos os 
carretets ou taboas om 
que vierem enroladas. 

~
Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou de ma
deira ou envoltorios 
semelhantes •......••. 

I ADAT<MBl.,O 

Bruto. 

) 

Liquido 

Bruto 

390-6:; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 09:40- Página 73 de 134 

Cobre e suas 1igas 

r:n 
t:::< o o ~ -< f'c1 MERCADORIAS o ::g z i=l z i=l 

Duzia 

) 

limados •.. •... , ...•....••.....•••.•.•••• de pare~ 

683 Est.ribos. . . .. . . polidos· · · • · · • · · · · · · \ ~~: ~~~t:: : : '.'.'.: : : ~: 
pn.ra sellim de banda,......... ... . . . • . » 
denominados estribei-~ fundidas ou bati-

rasou caçambas... das............ » 

I de uma só volta, com ou sem broca..... Kilog. 
684 Fechaduras .. ) de duas voltas, de bomba, do segredo ou 

r com trinco e outras não especificadas.. » 

685 Fio, (arame) sin
gelo, em cordão ou 
c o r d a, cabo llU 
cordoalha. e outras 
obras •...•••..••.• 

nú ou simples, de metal branco, verme-
lho ou amarello ...•..... s ........... . 

cobertos de papel, algodão ou borracha, 
de outra qualquer composição, para 
q uaesquer usos .•....••....•..•...••.. 

dourado ou prateado ou coberto de 
seda pura ou coro mescla de algodão, 
lã ou linho idem .................... . 

cobertos de algodiio c borracha, com ca.p<1 
de chumbo ou de ferro proprio para. 
cahos subma1·inos ou subterraneos, 
para telegraphos, telephones, tnns
missões de força e luz o quaesquer 
outras installações electricas ......... 

1 

alfinete~, colchetes e prisões para botões,. 
simples, galvanizados ou enverni 
zados .•..•....•.•..••...••....•....••• 

tela metallica ou lho, para quaes-

gaiolas e ratoeiras .• ·)·~~;~~~·~~. ~·e~~~~ 
panno de arame... quer usos e em 

peçt\S cylindri-
cas para fabri
cas de papel ••• 

não especificadas ...................... . 
686 Fivelas simples para qualquer uso ...................... . 

687 Folhas para. dourar ou pratear ........................ .. 

688 Fr•eios e br·idões completos ou incompletos ou por acabar 
de qualquer qna.lidade, limados ou polidos, com ou sem bar-
ballas ................... ~ .•.•.......••...........•••..••.. 

NoTA 978 -Os freios, qu~ tiverem simplesmente enfeites ou 
guarnições de metal prateado, pagarão mais 30 % dos respe-
ctivos direitos. 

689 Ilhõs para calçado, colletes e semelhantes, simples ou pin· 
tados ......•.•.•••.............•..•..•.•••.........•..••.. 

690 Lata em folhas, (ouropel) branca ou de côr e em fio para 
tecer .••.•...•.•.•.......•.••.••..•.••••• ~·· ...•... . ..••.. 

691 M~dal~as e collecções de objectos arclieologicos ou nu-
roxsmatJCos e semelhantes ................................ . 

692 Polvorinhos com ou sem cordões ...•.......•..•.•..•.• 
693 Pregos, facbas, arestas e arrebites ..................... . 
694 Sinos e sinetas .•••.••....•.••..........••.•...••••...•.. 
695 Tubos de qualqu~r qualidade ........................... . 
696 Quaesqu.er outras obras não classificadas, limadas ou 

simplesmente polidas, envernizadas, estanhadas ou bron
zeadas ou com guarnições de outro metal ordinario .•..••... 

NoTA 98 .. -Neste artigo ficam comprehendidas todas as obras 
de cobre e suas ligas não classificadas, ou sejam simples, ou 
tenham enfeites, guarnições ou pertenças de louça ou vidro, 
com excepção, todavia, das cupolas e globos que lhes perten· 
cerem, os quaes ]Jagarão direJitos em separado. 

As obras desta. classe que forem douradas ou p1•ateadas, não 
estando assim classificadas, pagar·ão mais 50 °/0 dos respectivos 
direitos. As de casquinha, que não tiverem classificação espe
cial, pagarão as mesmas taxas estabelecidas para as de cobre e 
suas ligas com o augmento de 50 o j o. I 

» 
» 
» 

)) 

Um 

Kilog. 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

> 

r:n o 
E-< 
~ 
~ 
õ 

Iosooo 
30$000 
16$000 
12$000 

30$000 

2$400 

·' 
4$000 

$250 

$400 

l$200 

Ad val. 

2$600 
4$000 

$600 
2$000 
l$500 

12$000 

l$800 

1$600 

4$000 

2$000 
5$000 
l$000 
l$600 
$250 

2.'!;;000 

TARAS 
o 

l-:!! 
~ I ABATIHENT 

..-:::: 
QUALIDADE ~ o D05 ENVOLTORIOS 

50 °/o 
» 
)) 

)) 

» rm harrioa. •• ""'"" 
5 0/ 

.Em caixa-s ou caixinhas 
/0 

)) de papelão ou envol· 
torios semelhantes .•. Bruto 

)) 

20 °/o 

» 

)) 

Em btwricas ..•••...••. 
Em caixas ......•...•.. 
Em caixas ou caixinhas 

lO 0 /o 
de papelão ou envol-
torios semelhantes,in-
cluidos os carreteis ou 

50 °/o 
taboas em que vierem 
enroladas •..•••..•••• Bruto 

» 

30 °/o 
50 °/o 

)) ) Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou envol-

» torios semelhantes ... ::. 

60 °/o 

50 °/u I Em ha.rricas ou '"'''"·. 10 °/o 
» Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou envol-
Bruto » torios semelhantes .... 

» 
» I 
» Em ba1•ricas ou caixas .... 5 o/o 

25 °/o - Liquido 

)Em barricas ou caixas .. lO% 
50 o/o Em ca.ixas ou caixinhas 

de papelão ou envol-
Bruto torios semelhantes ... 

390-66 
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> Chumbo, estanho, zinco e suas. ligas 

,· em barras, em linguad1JS ou pãe~. em pe-

\

, da.ços ou resintlvs e de qu dquer ou1.ro 
modo em lwuto, em tgas par<L Lypos c 
para mancaes ....................... . 

em h mina~ delgalla.s par ·· botes de rapé 
c seznelha.ntes •..•..........•.•....... 

697 Chumbo.,, .... 1 em canus para aquec: uctos, gaz o ~ome-

l
lhantes, e em lençol, htminas, pastas 

e~~~~~· p;t~·~: b~i~~Ç:;t~: · iJ~i·~· ~éi~gi~; · ~ 
pal'a pescar tas ........•............. 

\simples .......... . 
'. om obras não classi-l.PL'iLteauu.s, bt·on-

ticadas .•...•...... l zead~s. dourada~ 
O ou prntadas ..... 

1 em barras, vergulnhas, gris.·dhas. cinza, 
em pó, em f,,lhas, CIU p edaços ou em 
re:!iduos, e de 'lualquer outrv .nuúo om 
b,·utu ........•.•..................... 

em bijoutel'ia de qualquet' qualiLVtde sim
ples, env.•rniZ<Lda., uoumda, pru.teada 
ou pet•l'umadli, ou com pedras falsas .. 

em la.mina.s delgadas para g.trt·a.ta.s, em 
caps1.las ott boccat!S para as mesmas e 
semelb.antes, simpltJ:! ou estampu.das ... 

em canos para ala.mbi4ues e semelha.utos 

\ 

para grav,tr mu
si c a aberta a 
bul'il, ou cum 

698 Estanho ....... . em chapas.......... obr·as de inscul-
. ptura., pal'a let-

tras, ruusicas e 

I sem e l hiJ.D ,,e s, 
simpies ou as
sentada sob r e 
madeira ou cli-

\ cb.és •.•..•..•.. 

em pesos ou marcos para bala.nças ••••.. 

\ 

I simples ......... . 
em obras não classfi- \. douradas, pl•a.tea.

cadas ••••••.•..•••• Í das bronzé~tla~ ou 
1 1 pio talas •.••.•.. 

699 Zlneo .......... . 

(·em barras ou linguados,em pedaços ou re· 
1 siduus e em bastões para pilha.::; electr·ic<~s 

e de qualquer outr·o modo em bt·utu ... 
em bijoULeriu.de qualJuer qualidade, sim

ples, envernizada., perfumada, dourada 
ou prateada ou com peura:; falsas .... . 

)

lisas ou simples .. . 
em chapas e em fo- pin~adas ouenver-

lhas ou pasta...... mza.das p a. r a 
qualquur uso ... 

para gravar mu-
sicas •.•••••.••• 

r:::; 
o 
~ 

8 
:-...-:; 
p 

Kilug. 

» 

» 

em pregos, taxas, arrebites e arestas.... l> 

I simples......... . » 
em obras não clas;i- \douradas, pratEia-

\ ticadas ..•.•.••••.. ~ das , bronzeudas 
I e pintadas ........ 

NoTA 99a-Nas bijouterias ficam comprehendirlos os a~ereços, 
anneis, pulseiras, corz·entes para relogios, botões não especifi
cados, ligas, pentes e quaesquer outros objectos e adornos. 

1:12 
o o 
!:'-< 1-o:: 
~ N 
c:: ~ 

c:: 
Ã 

$030 l5 ?ó 

$150 50 % 

$200 60 % 

$150 50 % 
2$000 

3$500 

$400 3D% 

12$000 50 % 

1$000 
$300 

$700 

l $400 

$300 

2$000 

3$500 

$100 30% 

12$000 50 % 

$220 

$400 

$400 

$300 
2$000 

3$500 

TARAS 

I ABATIMENTO 
QUALIDADE 

DOS ENVOLTORIOS 

I 
I 

I 
h~m harric:ts ou caixas .. 
\Em ca.1·tõesuu caixinh;t::-

5% 

Je papt·lão ou onvvl-
to t'IV::. S\31UClua.nte.; .•• , Bruto 

I 

1 
~ 

.1 
!j 
·] 
·j 

1 
I 

Em harricas ou c·•ins 5% 
Em ca.rLões ou ca\xi-

nh:J.:) de papulão uu 
en vol tvrios :;ea.elhan-
tos .................. Bruto 

300-67 
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Ferro e aço 

El\1 BRUTO 

700 Fundido ou guza em linguados ou pudia.do, bruto........ Kilog. 

701 Limall1.a grossa ........................................ . 
I,Al\!INADO 

702 Barras, Yergalhõcs, cantoneiras. tiras para arcos de to
neis, pipas c fardos e em geru.llaminados de qualquer feitio, 
ató 30 l~ilog. por metro corrente ....................... .. 

703 Chapas simples, lisas ou estriadas no laminador; e barras 
vergalhões, C<tntoneir:ts e em gm'allaminado de qualquer 
feitio, desde que o peso das mesmas barras, -vergalhões, can
toneiras o em geral laminado de qua.lquer feitio exceda de 
30 kilog. po1· metro corrente .............................. . 

EM OBRAS 

704 Agn.lbas para costura, para. machinas do qualquor especie 
e pa.ra. crochet ..•....•...••••••.•••.••...•••.•..•.•.•..... 

705 Aldrabas, cachimbos para as mesmas e taramellas •••••. 

70() .:;AJIJJ1of"a,~:1~ ••.....•......•.. , .....•... , ••••...•. , • • • • • . Kilag. 

707 
708 

709 

710 

7ll 

712 

AID::iLrr::t,~ o amarrotas •••.•...•...• 1 ••••••••••••••• , • • • • ,. 

Anzoes envernizados ou estanhados .•••.•....•.• ,....... ,. 

ArçõeFl para sellins....... .•••••..•.•••..••• •.•••.•.•.•• Um 

Argolas e moias\. I\.' I 
arrrol·Ls est·•nhadas para, cha,vos. • • • • • · • · • •· • · · • '· • • • · • · • · I og. 

" • "' ' para quaesque1• ou.tros usos, com rosca. 
e?vernizadas 011 po-) ou espiga, ou sem ellas •••..•.....••. 
lidas •••••••••.•.•• ·, 

Bandejas pin-l com ou sem dourados .•••••.•••••••••. 
tadas ou envei~ni- com ent'eitcs do marfim, mu,dreperola. 
za.tlas. ... . . . . ... . • . ou tartaruga ...................... . 

Ba1 .. bellas ............................................. . 

713 Berços 1 lisos ou simples....................... Um 
• ·- • • • • • • • • • 1 com lavares ou enfeites, •.••.••.•.••• , 

714 Bicos para, ga,z,........................... .. .• . • . •• •• • •• Kilog. 

715 Bi_jo1.1.te1 .. ia de aço .... , ...••......•..........•.•..•••. 

716 

717 

718 

NoTA 100"-Neste artigo ficam comprehcndidos os adereços, 
brincos, pulseiras, correntes para relogios e quaesqucr outros 
objecto:~ de adorno, com pedras falsas ou sem ellas. 

Botões ....... , . \ c~m f~ros~ para calças ............... . 
nao c.:.pemficados •••.•••••.•••. , •.••.• 

Braços e conchas, junto~ ou separados, com ou sem cor-
rentes, })ara balanças •.•••...••......••••.•.•...... • ..•••• 

\ 

até 50 _centímetros na._maior dimensão. 
de mais de 50 até 75 Idem .......... .. 
de mais de 75 até 100 idem •....• • ..•• 

Burras ou cofres') de mat_s de 100 at~ 1~5 ~dem .•.••.•••• 
f de mais de 125 ate luO Idem .•....•.•. 

\ ~: ~~l~ ~~ ~~~~~~~~~-i~:~::::::.::: 
NoTA 101"-Na.s taxass acima ficam comprchendidas as das 

peanhas ou base de madeira. ou ferro que acompanharem as 
burras. 

As peanhas e cimalhas não serão incluidas na medição para 
pagamento dos direitos. 

As burras ou cofres de mais de uma porta exterior pagarão 
mais 30 "/• sobre as taxas respectivas. 

Uma ,, 

TARAS 

QUALIDADI': 
DOS K.'\VOLTORI08 

$100 30 °/o Em b:l.l'ris on c:tixas., .. 

Liquido 

5°/o 

$060 30 °/., 

4$000 

$700 

s5oo 

$200 
:l$500 
~;,;500 

6$000 

8500 

l8GOO 

~$100 

2$800 

58000 
10$000 

2$400 

12$000 

2$000 
3$000 

l$000 
64$000 

128$000 
256$000 
384$000 
520$000 
640$000 
800$000 

50 "/n 

,. 

60 "/ .. 

50 "/., 

Em caixa:; on caixinhas 
de pa.pclão c envolto· 

Liquido 

rios somolhant.cs. ... . Bruto 

Em barricas .. , ••.•. ,. 
Em caixas •..•..•.•.•. 

~ >:m '"'""ou cai.<iuha' 

de papelão ou envolto· 

\ 
torio~ smnr.lhn.nt.es .•• 

Em ha.t•t·icas .......• 1 •• 

Em bari'icas ou caix:1s. 
Em caixa.s ou caixinha!: 
de papelão ou envolto· 
rios semelhantes ..... 

I~m caix~~ ou caixinha!! 
de pa.pc!ão ou envol
tol'ios semellmntcs .•. 

20 "/o 
5 "/o 

Rl'lÜO 

5 "/ .. 

Bru1.o 
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íl9 Cabeções para. animaes (focinheiras)................... Um 

7.20 c d 1 I simples ou communs .................. Kilog. 
a ea<: os·· •" de bomba, do segredo ou . de lettras o 

tle qualquer outra. qualidade •.•...•• 

I lisas ou smples........................ Uma 
i21 C n. <1 e i r u. s e\ com l:tvmoe;; uu enfeites . ............ .. 

ta.mlml'otc~ ....... I para. dentista......................... ~ 
I u~ lJalanr,o e outras não c.,pecificadas.. » 

NoTA 102'-As cadch•as ou tamborete~ quando forem pin
tn.do::~ com o c:\'malto de mais de uma. cfrr ou ornamentados 
com filetes, decora~ões, excepto tts de 1lcntista, pag:tl':i.o mai~ 
30 °,'n das respecti\·as taxas. 

oi22 Co tua,.; ..••••.•. 

I ptuoa soltcil'•) ...... 
f li.~as ou símple>i, •• ) }J<Lra ca~a.dus ..• , •. 
} : pa.m crianças .•..• 

I 1 pa.t•a solteiro ...... 
. I!Offi lavnres ...... 1 }liJ.l'll. ca.~a.dos •••.•• 

: pua CI'mnçlt ....... 

NoTA 103•--Serão consideradas paru. :soltuil·o as ca.Jllas que 
t.lVUl'lllll a.tó 110 centimotloos tlo lat•gura, t,omados pela\ parto 
do dentro; o pam. crianças as que tivorom até 150 centi· 
metros do comp1·iment.o, por duntt•o. 
~os dít•citos supra. ostã.o incluídos os cstrndos de madoil•a, 

ou os de Jarninas do l'crt•o ontr·ançadas. Quando a.s camas 
ti vm•om cstt•a.rb tio aramo. aço ou cob1on ou (>Stloado do mulas. 
pagm·ã.o mais 20 ° .'n tlas 1.a.xa~ ···ospcctivas. 

As c:uuas }>intatlas com m:.\is <lll uma c•ir com osrna.lto ou 
ornament:ula)! 1!om lllotux ll tle~:l!':t.r:·ão, pag-:noiío 111:~1$ 30 ",',,. 

' c val'otas p:L!'<t e$pal'tilhos, s:Lias o ou-

\ 

tras ol>ms 8cmolbautcs, simples ou 
J'ol'ra.da::; do pa.uuu ou pollica. .••.•.••• 

abct•tas •~ buril, ou com obt•ns tio inscul· 
ptu1•:.\,pa:1'1\ IP-t.tJo:~fl n ontt•o,; p:tpcis, do-

I , •. SI / uumentos commet·ciaos o t!omelhantes. 
C lUop.l ... • • o • • ·" • , idom para t'a.bric:\ uo estamparia e seo 

onvoi"nizadas, smplcs ou galvanizada::;, I 
molha.ntes .......................... . 

i.~~~-l:Í~~ .. ~:~:~. ~~~.~:~~~~~. -~·~. ~~~:~-~~ 
o não c~pecifl~:tdas ..................... o 

7:2,1 Chn;~-eM não classillcadas .............. , .... ........ o .. .. 

725 Colleil.'a!"' Jl:l.t'a animu.eso •••..•••.•.•. o. o ........ o .... .. 

· de ftn•ro fundido, de elos rlesliga.veis. 
· com ou sem uza.s, o ue t'erro bntiuo 

\ ~~~~~~. ~~~:. ~~-~.:~~:~: .. S~I.~~~.C:~. ~~~. :1.i?~ 
C' o l' ~ .• i COlll arguta~, pitiics, gandiO$ :>iiUplC::l OU 

' l: .ente,.··"~ molas. survindo pato;~ h:dan~;~o~. pat·:• 
pt•isiio Jn ãllima.cs ou objectos, c pato:• 
u::~os semelhantes, P.m obras :~imi>lc:>, 

\ _estanhtt~a. ou envernizad•~ .......... .. 
nao e~pecttlcadas., ................ o ... . 

Uma 

:Kilog. 

TARAS 

QUALIDADE 
liOS ENVOLTORIOS I ABA TIW:NTO 

$400 50"/ .. 

$800 

3$000 

48000 
G!\;0011 

R080Uú 
20.~000 

8$000 
15$00U 
5$000 

16$000 
:11l:f000 
111!)000 

4$000 

:?fi8600 

6$.400 

$100 
2$400 

1$000 

2$000 

$150 

sBoo 
1$600, 

» 

l
, Em ba.rrit-a.s ou caixas. 
~m caixinh:~s de pape

lão ou envolorios se-
, melhantcs ........... . 

~Em caixas ou caixinhas 
tle pa.pelão ou cnvol-
torios somelha.ntes • . • 

\ 

l5 o;, I 
30 °/o ~ 
51) 0 /o 

j Em bar1•icas ou caixas. 
Em caixas ou ca.ixinbas 

I t~rFo~P;~~~el~~n~~:~l: 

I 

~Em cahas. caixi»h"' de 
. p::t.pclão e envoltorio~ 
~ s.melh•ntc. ..... , .... 

1 

lO "/o 

Bruto 

Bruto 

Liquido 

5 °/o 

Bruto 

Liquido 

Bruto 

<:90-69 
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.MI':RCADOR.IAS 

127 C ravo,;, para ferrar auimaes.. ...... ..... .... . .......... Kilog. 

'128 Dedae ........ . ... .. ..... . .......... .................. .. 

129 Dobradiça~. fi:uu.larocs, gonr.os. bis.1.grli:'~• o QUlCaQU!!l' 
outros artigo~ SCI.nolhan~, para pu: tas c Jancll:\!i: ~ lJ ~l"'o.l 
oulros m isteres ... . . .•...•.••...•.•....•. .. ... . .... . .•. . . 

7.,, ..,.__ p la I com chapa on ftoríil> .. ....... ... . . ... ... . 
oN ~en u · ~ ··I s imples ou do qua.IIJ.DOI' fôrma ou fcitiv .. . 

:;rondes. dcnoml:na.das ehilon:\S c somolh11n· l tcs .................... · .............. Duz. <k 

E~pol.'tVi .. . . .. (nii n esp L>cílk..ru:lns •• • • .•. . .•. •••• •• ••••••• Jttlr <:.i 
731 

I 
1 limadn~. 6"~ta.nhnito: : 011 onYerniz:uln.i..... . • 

{ r 1 \('.um mn1il ...... 

732 
'po jl {),i, 0 1 0 

• 
0 0 

• 
0 0 0 

• 
0 

• 
0 0 

• 
0 l :y(~Ll\ 11\ !)l !~ , o o o o 

&tr:!b n "' ..... ?. 
para .SCilint de ham.!u , sinlploH OU (ur J•arl (J!{, 

011 t01lo ou om parti! . • .. .. ..... , ••..... 
1 donomlna.r\u~ ostriboi t·~ Oll (::lc:~<mha.s. 

g-randt~ ou Jl<M1llemts .••••• , •• , , • •• , •••• 

733 F 1 00 )<l.o umuóvoHa, <>Om "'' "''m hroc:L .. ..... 1\ilol(. 
v ec 1 .... n.1·u..~ de duo.g vol ~<t..'i, do bomlm. ~~~·~!lu uu r.: um 

trinco~ ldnm iilcrn .. o ot1~m1t nã.o csrJocl 
Hca.tla..'!J ••••.••••••••••• • ••••• • • • ,, • • •• 

'734 Fecho.w pedt'B7.QQ d.., m oia Ho o du fJtla.l!plel' outt•a quu-
lldado ... ................................. . ..... ... . ... .. 

735 

730 

I
do qu~l rtucr quoHdat1c c gro~sar:L, slmplo3 

ou galvaolzll.du, liso ou r:n·p:ulo, com
pl'ohoDdendo os grilmpo;:~ j)U tH·o~tvluJ"Cii 
proprios p:.ra ecrc.~~. u o del!\iou.<lo :!. flL· 
brlcaçii.o do poot.asuo Pari>. ..... . ..... . 

coberlo do papel, ..,da. ou algodão ....... .. 

t
ltlnnte. simples on com cabeça 

Fio (V4111e) .... '. ~r.::o: ~:· . o_:l,.'l ,~~?,f~,;JO.::,~~~-~ 

I 
oolchei.OS, pa•ii!Õ<'s, pé• pat..._ bll· 

\õus o gl'3ompo."i s1mplad nu 
com cabeça do vadro 011 
louça. , OD\'erniz.u.úos ou gal· 
-vani;o.a.do~ .... . ...... .... , • • 
rdoulb:. ., ............. .. .. 
\iolas ••. , .. . . .... .. ..... .. .. . 

·em obras ! gl-clbas, '"'-tooÍras eobot•tull 
· p nra pr-~\o o obra• some-
' lhantns . .. , .•.• ..• .. .•. .•.•. 
molas "}lo.l.':t .. nsscnto o on1.01'~Õos 

\

pn. ra. qun tquol' u;,;u 
tnla.mat rtl- fnclusi,·c coi.'Cas. 
1 i c a. ou vi.vcil-os, ma.~hi· 
pa.nno llc) na.s pa.l'lt. lavoul':~, 
u.ru.me ••• f <.•m pcoa. ou l'~tn. . 

' lho ........... .. 

n:io ospoeiticadas .•. .•. ••..... 

l
da ferJ•a simples, estuubadas ou envoroi-~ 

PivellH~~..... d:~i:~ . ~~~~- -~~~~(~~~~ .. '~~~·. ~~~ .0.~ ~~~ 
dou:rad"", Pl""tca.dto.s, ni?kelatlru; ou oohcr· 

tas d.e outras materta.s, com ou som 
dentes ..... ........... ....... . ..... . .. . 

1 da ferro t'an<iido ou batido, fornos e fOI'M-
. \ lhu, aceessoríos pa.ra 01 mesmv:o~, e toga.. 

7117 Fogõea • · • ·· ' I reiros de ferro {>1M.ido pura alcool .. · .•. 
1 fogo.reiroo quadrados ou redondo~, panallas 

simple.s de ~rea PéS e ou~ros ar<~gos seJll!. 
lhautes. ............. .... ... . ........ .. 

TARAS 

QU.o\.LlliAll& 
J):.)S l:N"OL TORI:OS I ~BATl>IEN'Nl 

5Q "/• l 
ll>m cai=, ooixinlw úe 
_; pa~rão ou envolto-

li\:OOIJ 
(~JOO 

3$000 r.o .. ; .. 

~1~'000 
ti.':''(){ I( , 

:li~)O\) 
.\'J;QO 

$4110 

SllOO 
$400 

1$1100 

1$000 6{) '/' 

$500 50•j . 

'?.360 .. 

\''i"" semelhanta• .... 

Rm u:tízliS •• •• • .• •• ••••• 
1-.'m b:l •·•·lcas .. ... ..... .. 
).~rn ~Í"lc <ls. cnixlnhrL"' de 

pa.pol.i.o ou nn volt.otio~ 
::~omolh:t.n '-es, inc1u:-tLVtl 
os cat•t•ctciM ou ln.bons 
om que vt.~m Nlrol!i.d~ . 

' < I &m cai.xa\J ou barrica.s. 
>Em caixas uu euixiohas 

do papei&o ou envol· 
~ w rios semolhanW!• .. 

Br ulo 

1!!J•f· 
to •;. 

Brul 

' Liqui 

300-70 
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) simples .............. 

\ em. la.minn.s ...•. 'I cortadn.~,. pinta. tas. 
; r.nverDizadas ou o~-

. , tampadas .......... 
738 Folha. de Fhtn· · 

\ •implos ou "'~' · •.... dros •.••..••....•. ·I 
piutadas on cnv<wni-

zad:t~ no t;ollo 011 
em oln·as lloqu;tl- em parte, e o m 

flUO!' tpi:I.Jid:ttln < ;.:'ti:Ll'll!Ç'ÕP.,.; 011 PU-

nitocl""'"""'"' ( ll•itcs <lo lati\o. ,,. 
ili'C tJII ZillCü. OU Oll• 
ti'os mcta>l~ m·tlina-

, rios ou sem ellc:s . . 
N'01'A 104"-Ficn.m eumpt·elW!IIIidas nü:;to :u•ti:.,:o as obt·a~ t!t• th-

nilni!'o" do Ia.mpist:1. n:"io classificadas, n nu :-;r.u }JI'SO so inchtil·;i 
01los c:tbus. ta.mpos ,guatniç·\lc:; "· uutl'os a.cc<',SOl'los 11~ m:uloil•a, 
chifrn ou q11alqum· o11tm mator·ia St•molhautr. qun lhe.~ Jlol'ten-
ccrom. 

7::1!1 
~~~i;:~cj~:"• ;11••~i~·1:;'; 1 ;~;~ .':· ~ ~··:.'.'~~~~~i_'~'~ : ':'.'~;~ .' :.;~l:::t: l: •:. :'i_':'.Jl.l:·:: : ·: ~ 

740 Fr••• .. ~ o lwidõC' ~ ""''"'"·' "" c.,l.auha•lo". , ... ,, "" " ""' La•·· 
1!1.\ rttt:Llqtwr qua.lt- llcll:ts .•..•......•..•... , ....•.. , ..•. 
tl:tdn compldn~ 011 JlDlidos, itlt•m i1\om •.• , ................. 
Jltll' a.c:.~.h:w ou tlc's· uicl\clatlos. batidos ou J'umlitlo~. liln : ulo~ 
manchados •.• ,.,.. 011 poJid.us, c•om o11 ~Oiit bal'lwllas •• ,., 

No1'A 10!í"-0!! fi'OiOI! quo tivnrom símplnsmcnl.o 1!11fcitm1 011 
gu:wniçüc~ lle metal }1l'a.ka.tlo Jl:lgarfio m:~h :iO "/u dol:l ro1-1pnct.i-
vos direitos. 

741 Fuzi~ }JO.ra. tirar l'ogu ••.••••••••.••••••••••••••••••••••• • 

742 Mo~o~u .. t-~ ••••••••••• )lisas ou simples •••• ~, .................. 
cum lttvOl'Os ou cnfClte!i ......... , ...... 

NoTA. l0tj"--A})]llic:tr-sc-:t a csto :Lt•tigo o di>~po:>t.o na. not:t 102· 

74:~ Molu.l"4 para. por~as. l~l'adcs o sellins para. usos Sf'nWlho.ntcs., 

744 J:>n.J.•nf'ut-~u~ ••• , 1 eom c·:Llwç.:t tlt\ l:ttfiu .. '.' .... , .......... . 
1 !lo CLUi1ltfU61' ouk:L qualHI:ulo .•. , ••..•.•• 

745 P(~llllU.l"4 p;tra. csei'CYOl' do qualqum· IJU:qidatlo.,.,., •.• ,.,. 

\simples .............................. . 
7·J6 Pt•ego.-, t:wl!a:-1, < com ca.ue~·:t rlr1 latão ou do us-;o .••••••.. 

a.resta.s c a. r rebttos I com ca.bc~·<t de: mal'Jlm ................ . 
, pontas do P<n·1z ....................... . 

747 Puxadores. trincos o tl'anc[uctas pat•a pOI·tu.tJ c g:wota.s. 
simples ou com maçanetas. de la.t:'io, louça, vídt·o uu 1;1'ysta.l 
ou de quu.lquor outr<~ qualidade ........................... . 

748 Rodizio;,o;, roldanas, polés e outt·os eb.icctos semelhantes ..• 

749 Sõf'ã~S ......... -. l ;~~ 1.~~~~sP!~s~~r~it~s'.'.'.:::::: ::::·.::: 

Kilog. 

Um 

Kilo~. 

Uma 

1\llog, 

Um 

corrente ••••••••••. - . . . . • . . . . . . • . . • . Kilog. I 
pesando a.té 10 kilogra.mmas por metro 

pesando ma.is de lO kilogt·ummas por 
1notro corrente ......•... ......•..... 

750 T~·llhos.~ ........ gPa.mpos ou pregos, tircfonds c pa.raf'n-
, sos, correspondentes a.qua1que1· trilho, 

I qua.ndu importados separadamente a 
oro excesso po.ra. a. quantidade de tri-
lhos importada. .............. . ...... . 

. t<tlas de juncção. plam~s de apoio, dor
mente,; e. outros a.ccefsorios do linha 
nã.o especifict\dos ................... . 

NoTA l07a-.:\:; secções do linha. Déca.uvillc, armadad ou desar
madas, gyrado1·es e outros a.cces:;orios de linha em gm·al. comu 
pregos, grarnp< JS, tircfonds, arrucllas tle compressão, placas tlc 
apoio, coraçõe: ;, agulhas, dormentes de aço, o te., pa.ga:::ão as 
ta-xas dos trilh .os respectivos,q uando importados conjunctamonte. 

$020 

$500 

18500 

:~80011 

S'2Go 

$800 
l$:iUIJ 

18800 

l~:JOU 

4.~01)0 
s:-;;oou 

$iOil 

18:-iOII 
:;;titiO 

·~(J(I(J 

$400 
siOIJ 

VstHHl 
~-lOO 

l$200 

$700 

6$000 
12$000 

80~l0 

$015 

$100 

15"/o 

511"/ .. 

81) " / .. 

50"/ .. 

, 
lll> 

(jQ "/ .. 

50"/u 

15"/ .. 

50"( .. 

:!5 "/ .. 

I 

TARAS 

QUALIDADE 
DO:\ l·::-\VOLTOR.IOS 

I Em "''"' uu cai>iohos 
:· do p :~pcliio ou onvol· 

\ 
tm·ios semelhante;; ..• 

~ l•:m ca.lxns ou cn.i:<inbas 
do pu.pulão ou onvol· 
toriossomolha.ntes ... 

j 
Em calxa.s ou ca.lxinhas 

do papoliio o envolto· 
' z•ios somoJhantos .... 

l Em baz•t•icas ou caixas. 
1 Em caixas ou ca.ixinbas 
1 do pa.poliio ou cnvol-
{ torios semolha.n tes •• , 

l
. Em barricas ou caixas. 

h:m ca.Lxas ou ca.ix:inllas 
de pa.pelã.o ou onvol
torios semelhantes ... 

Rt•uto 

Llquldo 

Bruto 

Bt•ut.o 

15 "/o 

Bruto 

Bruto 

Liquido 

390-71 
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.A.rUHl-Jneuto e outras ub~~as de araneiro. objectos de rnuni~iio. etc. 

cn 
ri~ o 
o 0:: 
< ~ 

MERCADORIAS o ,..,. 
z :::> z :::> 

762 Manganez em pó ou granulado.... . . • • . . . . . . . • • . . . . • . . Kilog. 

763 Mercnrio motalico vivo ort a,zougue ••...•...•.••........ 

' 
764 NlekHl, em cubos e bminas pa.ra galvanizar e outros usos. 

i65 Pho,...phoro bt·anco ou vnrmolho, em mas,.;a. ou cylindros 
e amox•pho ..•..•...... . .......••.... ••................•... 

766 Pota!OI~io ................ . ........ . ... . ................ . 

767 Sotlio ........................................... · ·· ··• ·· 

ifi8 Qune'"'<tnr•r outr·os mdalloitlos c metacs mio classificados. 

Armamento e outr.ts obras de armeiro, objectos de munição 
e petrechos de guerra 

i'O!l ••acanu~•·tes, \com cauo do li ~ L·r ·o •• • •• , •• •• ••• • • •• · • • ·• 
tr·a.bucos. a r.·a. lm-
7.es o armas seme- ·, 
lhant.os com ou som ( 
haionota.s ..•....••. cmn cauu dt~ bronze •....•...••.•....... 

\

de couro e semo- I com bocaes ou pon-
Dainha,.. para lha.ntes •..•...•• \ to iras de metal 
espadas, espadins, > branco amarello. 
floretos. f a c as e ) 1 sem bocaes ou pon-
baionotas ........ ,.f teiras ........... . 

\ do ferro ou de metal branco ou ama.rello. 

i70 

Um 

Duzia. 

771 Bala,.. ~de ferro .................... . .......... Kilog. 
·- ' ·' '' '···''$do chumbo, o chumbo de munição •••••. 

772 Baionetas, sabre-baionetas e armas semelhantes para. 
espingardas, e para quaesquer outras armas................. Uma 

NoTA 109-'-Fica. extensiYa a este artigo a disposição da. nota. 
113, sobro bainhas. 

773 \ para cspingar tas, bacamartes, clavina.s 
Canos ..... , .... , e outras arn a.s ••.•••.• • •.•••••••••.• 

I para pist.o~a.s de qualquer qualidade •.••• 

7i-4 Coronha:!! ..... J para pistolas •.•••••.••.•...•••.••.•.•• 
I para quao.squer outras armas •••••••••.• 

775 

NoTA llÜ"- As cm·onhas que t:~ouxerem fechos pa.garão além 
das taxas acima as do art. 779. 

com copos o bainhM douradas, para of-

\ 

ficiacs g-e:neraes ..................... . 
com copos dourados e bainh:~ dourada 

em parte, para. officia.os superiores e 
para offida.os de marinha. e outras sa-
melhantes •••••••••.•••.••••.•••••••• 

E!!!pa.du.,; .•••.•. , Com copos e bainha de mehl branco ou 

I 
amarello. ou de aço do qualquer feitio. 

com. copos de mota.I branco ou a.marello, 

~~e~e r~f~o~. -~~i~!~~ .~?.~~~~~.~:. ?.~~l: 
com copos o b:l.inha. de ferro on de couro 

'·de qualquer feitio.~ .•.•••.••••..•....• · 

{de forro ou aço pa1~a ca. vallaria e para 
776 Espndõe .. I jogo •••.•..•..••• • ••••••.••.•••• • .•. 

. ,.,; ... • . Í de pão idem .•••••••...•••••••.•••••••• 

I para guerra. com 10u sem baionetas ou 
777 E•pingardas ) sabres-baionetas, e com ou sem bainha. 

e clavinas ......... } · 

I p~ra. caç:t, do qual- f de um ca.no. • •••... 

._ quer qmtlida.dc .• ~de diJUS c<tnos. • •••• 

Um 

Uma. 

Um 

Uma 

cn TARAS o o 
E'-< *< 
~ N 
0:: ~ QUALIDADE õ 

DOS ENYOLTORIOS 

$040 20 "(o 1 Em ft·asco do ferro .•••. 
Em quaesquor outrosen-

1$000 I vol torios ............ 

1$500 .25 "' I I u 

IA mesma.dos 1$000 20 "/o acota.tos. 

2o.sooo 25 . ;. \ 
~$500 I 

Acl. val. 

12.~000 liO "/ .. 

:20;i;OOO 

10$000 :. 

7$000 
12$000 

$050 )) 

} Em barricas ou ct\ixas. $300 80 "/o 

l$200 60 ''/ .. 

:~$000 
l$500 

1$000 ,. 
1$500 J> 

20$000 50 "/ .. 

10$000 

6$000 

5$000 

3$000 

48000 

2$000 

8$000 

5::,-ooo 

10$000 

I ABATIMENTO 

30 "/o 

lO "/ o 

5 •f. 

:J00-73 
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Obras de cutelaria 

/'F.) 
t"l /'F.) TARAS o 
Cl o o c:: < E-< l< (";:;) t;5 ::g MERCADORIAS o N 

I ABATIMENTO 
z e::: ....: ::::> õ c:: QUALIDADE z ;:J DOS ENVOLTORIOS 

I sirnples •••...........•.•...•.•....•.•... Kilog. 4$500 50 °/o 
778 Espoletas em cartuchos vasios, Ide papelão ......... )) 2$000 )) ) Em o.aixas ou oaixinh., 

de papelão, ou de fo. para armas de, com ou sem fulroi-) 
» 4$000 » lha ou envoltorios se-fogo ...•.•..•.• ·1 nante •••.••..•.•. 1 de cobre .........•. melhantes .•.••••.••. Bruto 

carregados de chumbo ou de bala .•.•..•.• )) 1$000 )) 

779 Fechos ~ pa.ra peças do artílharia .•.•........••..• Um 6$700 • 
· '· '· ·" para espingardas, clavinas, pistolas o ar-

» 1$700 » mas semelhantes .•••...•..••••..•.•.... 

) para marinh• c semelhantes, e de ornato 
» 6$000 » 780 Fl~retes e es· com bainha de couro ou lixa .•••..•.•.• 

padms. · · · • · · • ·· idem idem com bainha de metal branco 
12$000 simples ou dour·ado .................... » » 

781 Laminas ou' para espadas, floretes do ornato, c para 
Uma. 3$700 )) folhas I espadins .•.••...•......•.......••...... 

'· • · • · • • · • 1 para sabres e para floretes de jogo, e 
» 1$400 :. outras ni.i.o classificadas ..•....... , ...•.. 

782 Lanças ou chuços com ou sem cabos .•.....••.•.•.••••.• » 4!!;000 )) ~Em caixas de papelão ou 
783 Martellinbos e sacatrapos para espingardas •••.•.••••• : Kilog. 2.'$000 » envoltorios semelhan-

tes ....•..•.• , ..••... ~ 

4$500 
~ Em latas ou caixinhas 784 Ouvidos para armas de fogo ••....•.•.•.•..•.•...•....•• ~ ~ de papelão ou de ma-
( deira. ou envoltorios 

Par 4$800 
semelhantes ••.•••..• )) 

!Para algibeira, parare um cano ........ » 
~ cavallaria, ou de 

785 
munição e seme-

Pistolas..... lhantes, de qual-
quer qualidade ••• de do~s canos ...... )) 13$000 » 

Tiro l$000 1> I Em barricas ou caixas .. revolveres de qualquer qualidade •••.••.•• l Em latas ou caixas de 
15 O/o 

786 Pol·vora de qualquer qualidade ••••••••••••••••.••••••••• Kilog. I$300 » 1 papelão .............. Bruto 
787 Punhos ou co· I dourados ou com ornatos •.•••••.••••••••• Um 2$400 » 

pos para. espadas l 
» I$200 » e tloretes ••••.•• 1 simples .•••••••••••.•.••••••••••••••••••• 

188 Quaesqn.er outras armas, obras de armeiro, objectos de 
munição, e petrechos de guerra. não classi:ticados •.•.•••.•.•• - Ad. val, 60 °/o 

NoTA Jlla- As obras desta. classe, que tiverem enfeites ou 
embutidos de marfim, madreperola. ou t&rtaruga, pagarão mais 
30 •f o sobre os direitos respectivos. As que tiverem enfeites de 
ouro ou prata pagarão ad valorem na razão de 60 o /o 

CLASSE28a 

OBRAS llE C'UTELARIA 

~para aparar pennas,( com cabo de osso,de 
para fructas e se- madeira, chifre, 
melhantes, com ou } ou metal ordina-

2$400 50 °/o sem mola. ou outro rio .............. Duzía 
, acoessori o , como I 

seja. tesoura para com cabo de mar-
789 Canivetes .. ~ nnhas, saca-rolhas, fim, madreperola 

ou furador. • . . . . • . ou tartaruga ..••• ~ 12$000 » 
para podar ou para cortar galhos e seme-

( 

lhantes •••...•.••..•••.••••••.•.•••.•. )) 5$000 » 

'. com accessorios ou~ com ca:bo de_ osso, 
. . madell'a, chifre ou 

ferros para alveitar metal ordinario •. » 8$000 ~ ou com pertenças~ 
para viagem· • • · • · com cabo de marfim, 

madreperola ou 
tartaruga ..•••.•• » 26$000 :. 

Nou 112a- Os canivetes que medirem qua.tro centímetros 
ou menos do comprimento dos cabos pagarão as taxas estabe-
lecidas para os de aparar pennas, com o a; batimento do 50 o j., 
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790 

Ob:t.•as de eu:telu.ria 

MERCADORIAS 

I com cabo de OSi:lO, r :PU.1'0. mesa ou so-

~
1 madeira, chifre. I l!romesa ........ . 

ou ferro o se me- ) . 
lhantes .•.•.•••..• . para tnnchar ..... 

com cabo de mal'-\' Jl.'ll'~\ m~sa ou so-
fim. ma.d.repero- bt ~.mesa. ........ . 
rola. tartaru.!.!a, 
ou metal branco. r 

, . prateado otl não 
Facas.......... . c semelhantes ... . ]l~\l'~t trinchar . ..•. 

Dnzia 

Uma. 

Duzia. 

Uma 

scm cabo......... bremosa. ......... Duzi 

t 

\ p:u·a mesa. ou so-

I pam trinchar..... Uma 

para sa.pateiro,correeiro, para. cozinh~l e 
~emelbantes, com ou sem cabos ordi· 

\ narios..... ..• . . • . . . . . . . . . . • •• . .. . . . . Kilog. 
I 
I U.o ponta pa.t•a xar-l com cabo de osso, 

queal', de matto) madeira, chifre 
para ca.«;>a,de via-·) o a íerl'O c seme
gom e semelhan- ( l.11antr;:s ••••••••. 
tcs ............... com. c(l.bo de mar-

. ·fim, madrepero-
1<t, tartaruga ou 
metal branco e 
:::omelhantes .••.. 

NoTA ll3a.-os garfos pag-arão 50 °/o dos direitos das respe
ctivas facas, quer venham juntos a. ellas ou sapa.rados. Os gar
fos prateados inteiriços dos trinohantes pagarão por peça,como 
a. faca. com que estiverem acondicionados,a mesma taxa desta. 

As facas que tiverem bainha. de couro. de papelão ou de 
metal ordinario.e as que tiverem cabo ou bainha de metal ga.l
va.nizado,pagarão no primeiro caso mais 40 o f o dos respectivos 
direitos e no segundo mais 60 °/o. 

As bainhas devem . vir na. mesma caixa. em que vierem as re
spectivas facas, em numero igual ao destas, mas não é preciso 
estarem as facas mcttidas nellas. 

791 l'Wa;"·alhas <l 0 : com cabo do osso, madeira, chifre ou 
I 1i · t" 1 metal ordina1•io.. • . . . . .. .. • • . . • . .. • • . Duzin. 

792 

qua. quel' 01 10 · .. 1 com cabo do marfim, madreJJerola ou 
tarta.1·uga. ..........•...... , •.•....•.. 

NoTA 114"".-Quando as navalhas tiverem mais de uma.la.mina., 
pagarão de cada. uma de excesso mais 50 °/ odos respectivos di
reitos. 

Ra~padeira.~ ~ com cabo de osso, madeira, chifre ou 

Pa.rn. escl'iptorio .. I mota.l ordina.rio .............•....... 
1 com ca.bo de marfim, ma.dreperola., ou 

tartaruga. •....... . ........•••.••.... 

793 Terçadol8 ou fa.coes de mat.to, com ou sem guarda... . . . . . Kilog. 

79~ 

NoTA ll5".-Sã.o extensivas a. este artigo as disposições da 
nota. 113- sobre bainhas. 

I para costura. unhas) até lô cent!metros 

) 

• de comprllDento. 
. e semelhantes.·· } do mais de l6centi-

Te&oura•······ met~os idem .•.. 

I pequenas para cor
l para jardim .•.•... \ ta r flores ou para 

( podar .......... . 
I grandes, com cabo 

de páo ou seme
lhantes, e para 
a.pa.ra.r ramos .•. 

Duzia 

1~400 50 0 /o 
$700 

i$000 

3$000 

l:i;OOO 
:)400 

$900 

$000 

5$000 

4$000 50 "(o 

268000 

:2$400 

2o.sooo 

l$000 

3$000 

8$000 

10~000 

15$000 

TARAS 

QUALIDADE I 
DOS ElWOLTORIOS ABATIMENTO 

Em caixas ou caixinhas 
do pa.pclã.o ou envol-
torios semelhantes.. Bruto 

\ Em caixas ou caixinhas 
J de papelão on envolto-
) rios semelhantes..... :Srut.o 
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Obra,..; de relojoaria 

-

r/) t'<l Cfl TA R. AS o o o o c::: MERCADORIAS ~ ~ ~~ 
t'<l o ~ !SI 

I ABATIMENTO 

::g z ::::::: < QUALIDADI:: ::J ::J ;s c::: z nos I::NVOL'fORIOS 

f . .._.. a· ~de mola para, cabelleireiro •....•...••..•. Duzia 20::';000 50 °/o esouras 1-
versas., ..... com ou sem mola para tosquiar anima.es .. )) 6$000 )) 

(para cor·tar chapas ......................... )) 10$000 » (C6ntinuaç(7o) 
não especificadas ....•....•....•....•.•.... - Ad. vaf.. » 

NoTA 116".-08 canivetes, navalhas, tesouras e mais object.os 
desta classe que tiverem ornamentos ou enfeites de ouro Oii 
prata pagarão o dobro dos respectivos direitos e os que tiverem 
cabos desses mctacs pagarão como si fossem de ouro e prata. Os 
que tiverem enfeites de marfim. madreperola ou tart1I'uga, que 
assim não estiverem classificados, pagarão mais 30 •;. dos re. 
spectivos direitos. 

CLAS~iE ~9a 

Obras de relojoaria 

795 Chaves de' i Em caixas ou caixinha~ cobre e suas li- para relogio de algibeil•a, .. , ........... , •. , . Kilog. 9:';600 50 •j. de papelão ou envol-gas de ferro e J Idem de parede ou de cima de mesa .•......• » :-2$000 ~ to rios semellla.n tos ... Bt·uto aco ........... 

796 Despertadores pequenos, de metal branco ou amarello, 
redondos ou quadrados .••.••.•..••... , •••.••..•....•......• Um 2$000 ,. 

i97 Pon."teiro~õ~,\ 
palhetas, ca- . . . 
bollos, cordas, pn.I'a rGln<:tlO de· algthe1ra ..........•.•.•.... Kilog. 20f;OOO )) )) ,. 
mostrado r e s, 1 Idem d, pa.recle ou de cima de mesa, ou 
pendulas, ro-~ para caixas de musica. excluidos os cy-
das e quaes- lindros e pentes •.•.•.••.•.••....•.•••..•. ,. 4$000 » 
quer outras pe-
ças soltas ..... 1 

r de ouro ..•• , ••..•. 
L de prata, simples 

Um 10$000 20 ·;. 

~ ou dourada ou i sem compU- oxydada ..••••.•. » 4$000 » I caç&o desys- de cobre folheados 
tema. .. .. . • de ouro •••••.••• ~ 4$000 )) 

de qualquer outro 
metal. .......... » .2$000 » 

d 1 • chrono- d 
308000 1 e . a gi· g r a p h 0 s, e ouro ..... : ..... » ,. 

1 ben·a... c h ronome-l de prata, simples / I tros, de re- ou dourada on 
8$000 ! petição, se- oxydada ...• ·: ••. )) :. 

gundosinde-J de cobre folheados 
8$000 penden tos e de ouro· · • • • • · · • » )) 

· semelhar{_ de qualque1· outro 
4,000 tos........ metal ........... :. )) 

. ... 
\ com pedras preciosas .•••..•..... ·- .4d. val. » 
\ com caixas de madeira, medindo 

até 65 centímetros decompri-
elo pare- mento na maior extensão da 

7H8 Reloi!;iOI!!!,,, / de.··· 'f de ca~~s · ·d~. · 65 · · ~~~ti~~t~~~ ·~tê Um 5$000 50 u/o 
'. \ 100 Idem Idem ................ » 6$000 » 

I · de mais de 100 idem idem ..•...•. » 8$000 » 

'com caixa. de made;ra, medindo 
até 65 centímetros na m<tior 

de cima extensão da. caixa ..•...••.•.•. » 4$000 )) 
( de mesa~· do mais de 65 centimetros idem 

J co~·~;;;. ".i~ b~~~~~ -,;~ • .i~. ni.;t~i )) (i$000 » 

bronzeado ou dourado, mar-
more, alabastro, etc ..... : •...•• » Ad. val. )) 

chJ•onometros do balanço para navios ....... 
ordi;'larios, de balanço e sem pendula para 

Um 70$000 » 

1 navzos ..•• ,, .•..•..••...•.•••.• · ........... ~ 3:';000 ~ 

inão especificados ............................ - A.d. Í•al. » 

NOTA lli"-Na medição dos relogios de parede e de cima de 
mesa ~levem ser despresados os enfeite~ que as caixas tiverem. 

3?0-76 
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Oarros e outros ,-eb.iculos 

MERCADORI.\S 

799 Vidros para relogios de algibeira, parede ou para. cima de 
mesa ••••..•.•...• • •...•....•.....•••.• · ••..••.•...•...••.. Kilog. 

800 

NoTA 118•-0s rologios do algibeira, de prata com guarni
ções de ouro ou vice-versa, e os de ouro com guarnições de 
qualquer outro metal, serão reputados de ouro para. o paga
mento dos direitos. 

Os novos por acabar, as caixas de rclogio sem macbinismo, 
o os machinismos pu.ra.relogios scp<u·ados das respectivas caixas, 
ficam sujeitos ás t:txas marcadas pa.ra os relogios acabados e 
completos, con:;ide.rando-se os ma.chinismos como pertencentes 
aos rclogios mais tributados. 

Na.s taxas acima. estabelecidas ficam comprehcndida.s as dali 
caixinhas communs em que vierem os relogios. 

CLASSE ao~ 

Carros e outros vahiculos 

'

pa.ra passeio, spm·t ou divCI·~ão qualquer 
pa.ra. ~:;et•viços industr•i::,es, conducção de 

~-n.-tonlo,-els generos e material bellico, etc ...•..... 
i t1·uck do automoveis, armado ou desarma-

) 

do. I·odagem dea.nteira, ou t1•azeira. com
pleta, inclush·o moto1• e pertences, sem 
preparo nom caixa. de carro, .•..• , ..... 

I 
de madeira. pa.ra. aterro ............... .. 

801 Ca._rrinbos de de madeira p:IJ'a a.rmazem •.•••.••.••••• 

S02 

mao .•..... . .... 

I de fer·ro simples, pintado ou galvanizado 

E~~~.~\~~~·~~:. ~~1:~~~). ~~1. -~~~·~ .. :~~~:~1~~ 
~ de vimo outras ma.t.l.cit•a.s com ou sem 
, 1•od:ts, simplo~, para crmnças .•••....•. 

Ca rrinb.o:o;; e 
carros, ......... ) 

( idem, idem, idem, forrados ou acolchoa-
dos .•.•.••••••••••••••.•• . ••••........ 

Um 

803 Ca.~·rol'!'!, c:.trriohos, la.uda.us, coupés,\ de 4 rotlas ..•.••.•• Kilog. 
victorias, carruagens, omnibu,;, <Uligen- . 
cias, tilburys o vebiculos semelhantes) 
<\Ca.ba.dos ..... ,, ..•.. , ......... ,. •,.,, f de :2 l'Od<LS •••• , •.•• 

804 Carro:.,:, carrinhos, la.tuh~us, coupé~. \de 4 t•oda::;, •...•... 
victoria.::~, carruagens, omnibu.s, diligen- 1 
cias, til.burys e vehiculos ::;cmelbantes) 
em os:;o ....•••.•...•..•....•.•••.•.•. f de 2 roda.s ...•.•... 

p<.U'<~ cuntlucção de mut·catlori<.LS qua.ot;t}UCL', 
ga.tlo em pé ou ab<t&ido, c tnk·ks o bog-

\ 

gics p<Ll'<L ccu•t·os t1uaesque1· ...........•. 

805 Carro~ e OU· para. cooduc~;ão ue passageiros de l" cla~:'!e, 
tros vehieulos mixtos e dormitorios ....... , ......... .. 
do conducçã.o Je 
pessoas ou de ; pa.t·a. couducc;·ão tle past~ageiros de 2"' clru;:;e, 
generos, e :mas ·. correio c cllere de trem o b<Lgagem ...• 
pertenças. pt·o-~ 
prios para. e:;· ::;obresalcntes quacsquer de fol'ro ou a.~~o 
tradas de tet•ro. para ca.rros de lll!tradas de terro e tt·a.tn· 

ways, taes como : caixas de lttbl'ilica
ção e pm·tcnças, apparelhos de t"rt:!io á. 

, mito, tirantes. para-choques, engates e 
\ outro::; ~emclha.ntt•s .................... . » 

5.$000 50 ojo 

Ad. 'IJOl. 30 "/o 

20 °/o 

15 °/o 

6$000 40 °/o 

12$000 :. 

10$000 

10$000 30 "/ .. 

20$000 

:~$000 GO o I o 

4$:=i00 

$500 30 "/o 

$800 

$400 40 "/o 

1$000 

$800 

:ii400 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENYOLTORIOS I ABAT!MBNTO 

Liquido 

Liquillo 

( lOm caixas on eng1·a. ~ dados............... 15 "/o 

t 

Liquido 

390-77 
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MER.CADOIUAS 

\

, sobr<~Eil.leotoo ospnohaes de metal e oatros 

r~~%sz:o~:bire:~~~~e~. fu~~: 
C a.rroe o outros du1u. ma.ç.anuta~. dobra•l.i cas~ pegiUlu· 

'lehiculos de ~an- 1·c~ graDd09 e poquenos, cortina-s, repos-
duc.çM do l~-Cssoa~ ~iru.s. it.SStmw.s. eut:Qsto.:J acoLchoados 
ou do goocroo. e) com mo1:os e guarncoióvs ue palhinb:. 
s u as perteoca~t. õu coa l'o, }'IOllmm•s. venti lador" de 
proprios p:u-a os- meta! e outros por~<.n •c• 1le <>•rros. • • . Kilog . 
tra.d..-·Ls de ferrot 
(()Qtltút"tGa~lf()) ..• • • t'odu.:; qua~::qmn·, aro~ do ~çot Oi:J:os, ro

óelros ruontados,mola.s e os n.ppnrelllos 
dP. fJ"eio" '.""apor ou \':uJuo, cum todos 

l 0$ aceo~rios . .... . ... . . • . . . • . .. . . . . )t 

806 

NoTA 1111'-Si as rodas. 4I'Os, oixas ou molas furen1 d" •n•is 
de 100 k ilagT(IJJ)mas ~er~o 2:5 •f, dG ahatimenlo c de mais de 
~ ld!ogr&mm"-" 50•/. de abatimento. 

Oar~oç:a~oJ , c<t. I·ros, ca.rro~.s:, carrinhos para condueçao de 
genoros, macb.lna.s ou armamollto:-J o vehtculos seme1huo.tes. 

E ixos completos (com buu•opore.>s,jogoo, moi..., grampos, 
argolas.bl'açadeira.s, ootribo! e outros objecto' do ferro batldo: 
simples, para cOJ"ro3-. .......... . ... . .. .. ... . _ • .• ••••• •••. • 

Piota.dos. est&nhados ou Zí.ocad<>!! e os cbapoados oom melai 
ordinal-ia . .. ............ ...... .. . . . . . . .. . . ... . . ... . . , , ... . 

Prateados., dalll'ados ou cnape<W.os com pra ta, • •• , .• •• ••••••• • 

.No7A J20"-Aa hnclla.s, cubos e outros objeclos de ferro fun
dido simples, devem serdespacllados pelo art . 752segundo a taxa 
respeetiva. 

808 FJ•Jso.s olo metal para gna."Jliçã~ du car<os . .. . .. . . ... . ... . 

809 ft..,d as. raios, pinos, cubos, la.nças, varll<lS, caJados, jogos, 
ar.111üos e outras quaesquer _peças simples, com pintnra lisa, 
de madeira sómeote ou de modelra e forro ... . ... . . .. . . . . .. 

810 

8J! 

NaTA 121'-Quu.ndo M peças forem envernizadas o pintadas, 
pagarõo ma.is 20•/. do direitos, e 50 •1. quando t.iverem 11-isos 
de roolal nickelaóo• ou p.l'(lleados. Os ·OU'O'l de borrachn mw iça 
Dl\g&rio em sepa.ra.do :i$ por lMt."o cotl·ido para. a oeoç~o de 
~x25m.m.; os al'o~ Ocos paga rã o f"1irei t..l-s oru ~to.pa.ra.<\ú, a. 
peUJ, pela. T&d(a 

Q u aesqu.e r out r<>S peças e objeciOS propl'ios para segcg, 
r.a.rros ou c~as não e!...,itio.td08 .. _. ... .. .... .. . . . . .... . 

, d~ duas rodas (bi<y<loltos), eom um as-
sento, pa.rlt. "dultos . .... .... ....... . . 

idem, J>'lr<> m eninvs e m~ol113<1 .• . , •.• .• • 
V~loclpedes .. , do l1'e8 <odas (lrioycyle), com Cft3l -.s ou 

J
. cains ~ra tnl.ilsporce du pesooas e 

mercadOrias, para usos ldentieo• ..••• . 
idem, ordina.rlos do flirro C'..Sf.a..nha.do- ou 

de madeiro, pa ra. criança •.• ••••.••••• 

N<>tA 122>- Os bicyc!Cltes (!andem) qoo iivel'em mais do 
um a'ISento pa~rão de exeo.<.Sa, por cada um, mais tnnta m.il ré10 
(S0$000) . Nos direitas de velocípedes osLiio comprohondidos oo 
das acooo&>rios indispens~v•is que os n.companh.am. 

Os t..-ieyuleo Jl'U'3 crioa,.,.. quando trou>erem N<las pno\Ulla-
lieas pagarão direitos ad tJ<:lorem na razão du25'/ •. 

Serão oonEidel"aàos bwyetot•es p~l-... meni<oa os que medirem 
~M {g eentlm~tr<JS de oompr>men;o, conta<to• do centro ao eixo 
da rod~ mo~ra. (p.idali..-) :.14 u extrcmid<W.e do quadro no 
1ogar do :oolllrn (douille), e p>.r=> lllBnina.s ,,. quo tiverem alé 
48 centimeQ-os eontados do rnosmo mO!Io. 

~ 

• 

:0 

" 

-

Um 
• 

-
Kllog. 

TARAS 

--------------~------

1$(100 60 °/tJ 

$400 40 •f, 

} 
tooO ~ » 

\ 1$600 • I 

1$500 30 •j. ( 

$600 40 .,, \ 

,!<!. ""'· 00 •/. 

= i!!)•(. . 
Ad. ~•!. . 

$300 • 

Q\1.\.LJD.\.IH! 
DO~ .:eHYOl/J'OlU OS 

tlquU!o 

Liquido 

·-
- -
~ -
- < 

- Llq<d 
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Instrumentos e objeetos ntathematicos, physicos, chilnicos e optieos 

tl.l 
o 
~ 
C:;'l 

~ 
;:J 
z 

MERCADORIAS 

CLASSE 31 .. 

Instrumentos e objectos mathematicos, phy;;icos, chimices 
e opticos 

812 Ag~thal'3 magncticas para bussolas .••.....•...•.•..•.•.. 

813 Alcoometros \de vidro ............................. . 
de Gay-Lussac e se-~ 
1nolhantes.... .. .. . de metal. ........... , ............... .. 

\ de metal com pinula.s ...... _ .......... . 
814 Alidades ...... ~idem com oculo, niveis, circulo ou meio 

circulo •.•.••......•.••....•.•••••... 

815 ~de madeira ........••.....•.•.••••.•.• 
Ampulhetas .. ~ 

de metal .•.•••.• . •..•.•......•..•..•• 

816 Anetnometros de Combes e outros autores para 
medir a velocidade dos ventos .............. _ .............. . 

817 Anentographos ou anemometros e cataventos regis-
tradores .•..•....•••........•.••••....••.•........• , .... · · 

~ o 
-< o 
:2 
~ 

Duzia 

Um 

Uma 

Duzia 

Um 

818 An.neis, colla.res e correntes electro-ga1vanicas ou eiectro- Kilog. 
magneticas .••....••....•.••.•.••.......•••...•....•.•••... 

~ de Briet e semelha.n-! gazogeneos. ••• •• tes ••.•...•••.•.••. Um 819 Apparelhos... deLoth o semelhantes » 

não especificados •.••••••• ; ••••••••..•. -
820 Areometros,l pesa-acidos. pesa-

Duzia licores, pesa-:x.~ro- de vidro •••••••• · •• , •••••••••••••••.••• 
pes, e outros 1ns- de metal. .••••.••.•••.••••••••.••••••• Um 
trumentos seme-
lhantes ••••••••••• 1. 

821 narolD.et1•os de qualquer qualidade •••••••••••••.••• •• , 
822 Darquinhas de metal para navios •••••••••••••••••• ·•• Uma 
823 Barras magnetiea.s para bussolai ••••••.••••••••••••••••• » 

f pequenas, simples ou com meridianas, 
em fôrma de relogi(} para algibeira., I ou com plnu!M e dec!inatorlas pa.ra 

» pranchetas ••.••.•...•.•..••••.•.•... 
de geologia com boceta, de metal, e as 

prismaticas do capitã() Kater ou Bour-
)) nier e semelhantes ••••••••..•.••••.•• 

824 Dussolas de agrimensor, rmples •••.•. , •••..•. )) · · · • · "I grandes, em com oculo e mve.s •• » 
caixa de metal com oculo, niveis e 
ou madeira..... me i o circulo •..•.• » 

tl·anche-montagne com armação de m~-
deira ou de metal, . ciL•culo ou mew 

» 
\ pa~~~i~~~~i~s • d~ 'Davi'ds: • ·~ ·~~ir~ ·~i~ 

espec1tl.ca.das •••••••.•.•••••.•••...•. -
825 Cadeias de ferro para agrimeJlllor, simples~ galvanizadas Kilog. ou envernizadas .......................................... 

j claras ou Incidas com prismas e !entoo 
em cabdnhas ou com caixa de ma-

Uma 826 deira, lentes e espelho ............. 
Oama.ra.s · · · · · · · eseuras ou obscuras com prisll!as, 

mesa e capas de :panno para. pa1sa.-
» , gem e retraias •• · :· ............. • •• 

o TARAS 
f-< o 
r;a I<! 
o:l ~ 

-<C 
Ã .o:l QUALlDADE 

DOS ENVOLTORIOS 

l$200 15 °/o 

4$800 )) 

1$000 » 

3$000 » 

10$000 )) 

2$000 » 

6$000 » 

5$000 » 

80$000 )) 

~ Em caixas ou caixinhas 
16$000 15 °/0 de . papelão ou envol-

torios semelhantes ... 

4$000 50 o/o 
1$300 » 

Ad. val. 15 °/o 

2$400 )) 

l$000 » 

8$000 » 

6$000 » 

$400 » 

l$200 » 

4$000 )i 

4$000 )) 

7$000 )) 

8$000 (( 

32$000 )) 

Ad. val. )) 

~ Em caixas ou caixinhas 
$300 )) de papelão ou envol-

torios semelhantes •• 

4$000 )) 

12$000. « 

I ABATIMENTO 

Bruto. 

Bruto 

300-'1'9 
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~ 

00 ~ 00 TARAS o o o o 
~ <! F-< t-.:: w MI!.:RCADOIUAS o ~ !SI I ABATIMENTO 

~ ;;; 0: -< QUALIDADE p 0: z ;:::. õ DOS ENVOLTOR.IOS 

827 Cbapiteis de meta.l com agatha ........................ Duzia 6$000 15 °/o 
828 Cirenlo!iil geodesicos ou de reflexão ••...•.....•....••... • uro 40$000 » 

829 
\ do qua1•t,o do circ~lo â. Vergé, ellipti· 

2$000 .. Compn,!'o>!"o;O!Oo: ••••• I cos e de reducçao .•..••.•.••. , •..•. .,. 
, simples ............................. Duzia 3$000 . 

830 Cou.denso.do:~.· de Volta ............................... Um 5.$000 )> 

831 Conta-fios ...•.........•...........•......•..••..•..... Duzia 2$000 • 
832 Conta-pas!"lo!'ol ou podometros e conta segundos .•.••••••. Um 1$600 ,. 
833 Dagner~·eoty(lO:-;, apparelhos pa.ra pbotographia ••••• - Ad val. :. 

\de osso, chifro, madeira, ou metal •.• • Uma $300 » 
834 E:o;ealas di vldidas, 

medidas o outras . de mal'fim .......................... ,. l$000 ,. 
obras semellla.ntes •. ~ 

de buxo ott !lo metal para. medição 
, el'tereomctrica. ..••..••..•.••. , .••. " 3$000 ,. 
) ootogooos ou redondo,, eom ou ""m 

bussola .•...•.••••••...••...••...•. Um l$'200 ~ 

835 Esq.nadros d e divididos no centro, com ou sem bus-
agrimensor • . . • . • • • sola , • , , • , •• , , , , , . , ••.• , , , .•.. , , •• , 3$600 » 

I 
não especificados .•......... , •.•..••• » 6$600 » 

. ft6 12 poças ........................ '11 1$600 » 
836 EstQ,jos ou caixas de mais de 12 a.i6 18 idem ........... » 2$400 » 

com tira-linhas, com- de mais de 18 até 24 idem ..••.•••••• » 5$000 )) 

passos, tz•dnsferido- do mais de 24 idem •• , . , .•.•.•••.•.•• » 10$000 ,. 
res ou com instru- com a.c~essorios ou pertenças de mine-

10$000 mentos mathema- ralogl3,, pequenos ................. · ,. » 
ticos e semelhantes. idem grandes e completos de Plathner , 48$000 ,. 

não especificados •••.••••••• , ••...••• - Ad -val. » 

Nou 123a- Poderão fazer parte dos estojos a que se refere 
este artigo os esquadros gra.phicos para. alturas, reguas de 
concurso, perspectographos, ~erspectometros, sectores gra-
phicos de direcção, transferi ores de origem movel o outros 
instrumentos grapbicos para levantamentos photograme-
tricos. 

837 Garrafas ou botelhas syphoides .••••••• , , , ••• , , •• , .••.• Uma 18000 ,. 
· 1•t6 20 .,.olimetro' do diametl'O ••••.•. Um l$500 » 

838 Globos geograpbi- de mais de 20 até 40 idem .......... " ~00 » 
cos ................ de mais de 40 até 60 idem .......... )) 1 000 » 

de mais de 60 idem .......... , ....... ,. 20$000 ,. 
~com pinulas e .bussola .•• , •.•••.•••.. ,. 3$000 » 

839 Graphollletros /com oeculos. prnulas e bussola ........ ,. 8$000 » 
não especificados ••••.••.•••••••.•.•. - Ad val. ~ 

840 Gra·yimet.ros . , ............•. , ....•...... , . , ..•.•.... Um 8$000 "' 
841 Ho~·izont.es arti- ( d() vidro com nível .................. :to 3$0QO "' 

fieia.es .. • • · " · • " " { de metal com mercurio .............. 8$000 
( 

» » 

, ordinarios de figura ou de ca.bello, 
$500 \ montados em ca:rtlo ou madeira ••.• » ,. 

8.2 II~g••oJDetros ... de metal com cabello ................ ,. 2$000 :. 
1 de Daniel e Mounier ................ ,. 4$000 » 
,_ de Allward. Crova. e Regnault ..•••.. » 12$000 "' 

843 Hypso1net~·os ........•...•...•...• , ..•.•...•...•••..• ~ 8$000 "' 
844 lnlans artificiaes de qualquer feitio ...................... Kilog. 2$000 ,. f Em caixas ou caixinhas 

6$000!50 °/0 

de papelão ou envol· I torios semelhantes ..• Bruto 
845 Kaleidoseopios ou lunetas ma.gicas •.•••••.••••.••.•. Duzia. 

SW-80 
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tnstranten:tós ê objeetos J.nathen-..aticos, pb.ysicos, ch.ilnicos, etc. 
·-

r/) r:::l til TARAS o o o o 
~ < E-e l<! 
::'9 MERCADORIAS o ~ N I ABATIMENTI 
5 ~ ~ < 

Q ~ QUALIDADE DOS 
z :::> ENYOLTOR.IOS 

846 Lanternn,s mn.- I simples •....... _ •.......•.• , •..•.. _. Uma. 48000 50 ojo I 
gica:s ou pbantasmu.-) tendo mesa, com rodas e reflector ..•. » 20$000 )~ I gor1cas •.. - ......... 1 tendo mesa com rodas, reflector e 

apparelhos para. megascopio ...•... » 60$000 » 

Nota. lJ24a- .As lanternas magica.'l ou phantasmagoricas, pe-
qnenas, ordim\rias, propria.s para divertimento de creanças; 
serão consideradas como brinquedos. 

Nas taxas acim<~. ficam comprehendidas as dos apparelhos 
proprios das lanternas. 

As vistru. pagarão dil·eitos em separada. 

\montadas em mettLl, convexas ou con-
cavas para pbysica ..••..•.••• _ .•.• » 3$000 15 °, o 

847 I entes < para relojoeiros, abridores, gravadores 
Duzia il!SOOO ... · · · · · · · · · · · t e semelhantes (loupes) ............ - )> 

com ct~ixa. {de um_ vidro._ •. : .•..... )> 3$000 » 
de mais de um v1llru _ .... )) U$000 » 

, micrometrica.s de Rochon, ou de outro 
Uma 

848 Luneta.;;.; ....... , . ~ autor, para. medir c!!sta.ncias ..•••.. 12.~000 )) 

J muraes para observa.çoes .. _ ...•.••.•• » 30$000 » j meridianas e as não especificadas .•... - Ad val. » 

849 1lla,chiua;.; elecl;l'iea.s, hydrogeneo-pla.tinicas ( briquets ), 
pneumaticas e outra:~ ..•...•..•••.••••••.•.••. , ••....•••.. » » )) 

850 Mano1netros pn,ra marcar a pressão do vapor ••..••..•. Um 5$000 » 

851 Maregraph.o . .,; registradores para. marés •....•••..•••• .. 120$000 » 

1ue marmore e semelhantes, simples •• Uma. 2$000 " 852 1\leridia.na.,.;; ..... ) de detonação ..................... - .. » 6$000 » 
não especificadas .•.•.•..•..•••.•. - .• » .t1d val. )) 

\simples, ordinarios, de um a t1•es 
Um 

Mierooeop i os. 'I 00~~~:1.;; • ;;~ • ~~·~;,;,:.;.;,;; . d; ;;;.;; 
3$000 :. 

853 vidros ......................... ·•· • » 12$000 )) 

solares e semelhantes .•••••••••••.•.• )) 32$000 )) 

não especificados •••••••••••••••••••• » Ad val. » 

854 Molinetes de 1Voltmann •••••••• ••••••••.•••••••••••••• Um 8$000 ~ 

l> 

855 Na""-lspberes pn,ra marinha •••••••••••.•••••••••••.••• ,. 8$000 

f simples. de b~lha d~ a.r, com ou sem 
Duzia. 7$000 » \ tubo de 1a.tao ou ne a.ço ............ 

com tubos de latão ou clinometros ..•• Um :3$000 » 

, \ em tulms d-' folha. 
856 Niveis ou li v eis ... , u d com mangas de 

e agua., gra.n cs., vidro •.•.•. _ ••..• )) 2$000 )) 

em tubos de latão, 
, idem, idem •• -••• » 4$000 » 
\ não especificados .•••.•••••••• -••••.• » 14$000 )) 

! de papelão de qualquer qualidade. Duzia 6$000 )) 

\ >1ié 20 oentime-I tros de compri· 
Um de la.tã.o com mento .... , .... 1$600 )) 

tubos de ma- de mais de 20 até 
deira., osso, ' 50 idem •.••.•• » 2.$800 » 

' ''' alcaooo ou ~ chif" e se) de mat. de 50 até » 5$000 )> 1ong:.~ mira.. me1han tes, 100 idem ...... 
cobet•tos ou de mais de 100 
não tle couro i até 150 idem .• )) 10:$000 » l d•id:,n,:~ • ~~ • ~~ )> 20$100 )) 

857 Oeulos <não especificados •......•..... · .. )) Ad vat. )) 

de folha., la tio, louça, bufa.io ou 
chifre, simpl• es, pintados, en-

Um 5$000 50 •jo do vuu ho pa•·• j verni,ado' ou fomd" de cou"'. 
t.h r;a.tl'ooubi- de marfim, mad.reperola. ou tarta-
uoculu...... ruga, com ou sem tubos dou-

12$000 \ _ ratlos .• : ....................... , )> 

mw especlfic<t.~h >s .••...••••••.••• » iltl ,al. ~ 

3W-81 
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MERCADORIAS 

t do eltlfre. mass&, osso. 
bufa lo, bormeb:., f~t·-

) 

0X\l3 e somelha...--.tcs oomo ro.a('.o, nickcl.a.lumi-
lunut;\!5, monoculos (lot· n1o 011 qualquer me-

Oenlo"'·· gno .. ), pincc·nez. !une· t~l ordinorío ....... . 
(C&ttlirtu(lçt!Q) tasdne~ba.(fnc e-~n:mn:it~.} de tartaruga. .• •.••..• 

, e ocu!os pam. strabismo de pr&~ •implos ou 
douradn .......... .. 

,de oUlo ••• .•• ••• ••••• 

No-r.~ 125- - As a rmaçiiea sem os v ldl'OI fieam BUjeilas áS 
S.eslll.a.s taxas aeim.a,. segundo a. su& qu:ttidade. 

N•s ~uas acimL fteam romprehendidas aa das c•\xas ou 
estojas eommuns em que- "Vierem us oculos. 

Os oculos de alcance ou longo. mit•a, com tubos do tartaruga, 
rnarfhll oa ma.drDporolO. paga-rão W~is 30 n/o 8Dbrc OS direi 'CO_, 
respectivos dos com tubos de modeir>, o•sa ou chifre. 

Ouzl• 38flDO 50 •f, 
!08000 • 

4~~ li'> •/. 

858 PnUnu~·u,.. para marinha. .............. ,............... Um 8$000 

lordlna.rioa oom rA[;t)as do matloir<~. 
8511 J.•nutographol'! ... .. branca ...... · ........... . ..... .. 

(~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~:~~:::::: ::::: 
860 P a.ntome t1•o• •.. .....•... •... ..• .. .. • , .... ..•.•..•.•• 

_ (com potes de borrro, de Casella ... 
8111 Ph~~··o•net-1·o ..... 1de metal, do Babme~.... ... ... .. .. • 

. não especificados ................. . 

862 P1•umos de paiania para marinha . ....... .............. . Um 

863 p,.yeh1·ometro111.l sobre madelra ... .... .... • .... . .. .. 
sobre metal ......... .......... .. .. 

\

do ma.deira e c o r r e di ç a, com 
R.Agttn.~ riotnt"tapa.ra. alvo ........ ....... ... . .... . ..... . 

ninla.mcnlo! ........ . id_em, lil.ll!ln~ ........ .. ......... . 
na.o especodcali.38 ................ .. 

Stl4 Uma 

866 8acch•u•1naet1'0tl oo Duboscq e l!llmelhanles.. . .... ... t;m 

866 IJex'tR.nte.o o olt&ntcs ..... . ... ...... ................ .. 

~t.e~'"eO~COlJ.lU,: t 

etc ............... .. l do Jlapelã:o ou de modei-

1 pequonoa ra. onltnaria . ....... .. 
•imple. de madeira tina ou íor

\ , ro.dos de OOUll> ........ 

r s!erootomparadores, lt.oreoplalligm· 
phos o otoreoscopios g modos de 
ooluwaa, de qo<B.l<tuer qualidade, 
para ::!0 011 mal• v~&to.s .. · ..... .. .. 

Not.'\ 126•- As vbtas quo aoowp(ll)hlloi'Cm os stereo~oopios 
p&gaJ.'ão dirol1o• cru •cp;tra.do. 

S68 'l'elescupioo~ ........ ..... .............. ........... .. .. 

I oommuns, div ididos sobr& m:.dcir .. , 
lat1i.o ou outro meta.! ordill:l.l'io, 

The rmoDieta-os . . 
1 

alabaslro, porcellana ou vidro ... 
idem 8ohro mar.Om ou madreperoJ~ 

·. não ll'3pecif.cados ................ .. 

Um 

870 Theodolito,., taohiomoíN•, photogramme~ro•, photo-
theodotitos e pbotota.ohtometros ...................... ,.. .. Um 

871 ·rira•ll.nha>~ ....... . ............................... ... . 

87'2 Tranreridorel!!. 
I do cllíl:rc, m~lal ou m:.dc ir& •.•. , •. 
1 de metal com melo circulo e regoa 
t idom, de ctrc.alo inteiro com rago..'\13 

ou ptntdM .••. ....... .• • . . ... • •• . 

Duziu 

Um 

1~000 
4:'iooo 

24S'o00 

l l!$000 

1$200 50 •f, 

7$00 

.w ·ool. 15 •f, 

60i;OOO 

~o 

~ 
R$000 

TARAS 

QUALIDA DE 
DOS ENVOL'l'OR.IOS I AMTI!>I&NTO 

~---~ 
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In.st.ruiD.eu:~os e objeetos eirnrgico$ e den.tarios 

r:n ~ r:n TARAS o o o o 
~ ~ t: I< 
r:a ~t:ERCADORIAS o r"'l N 

11 ABATIMENTO 
""' z ~ ...: 
:::l :;;:> Ã 

~ QUALIDADE 
z DOS ENVOLTOR.lOS 

873 Transitos americanos com bussola., cetro ou sem circulo. Um 40$000 15 °/o 
de bolha de ar, simples ou divididos para 

874 'Vidros ..... ~ níveis ................................... Duzia 2$000 :ao 
J para. oculos fixos, de theatro, do alcauco, para 

lunetas, cosmorama. e quaesquer outros 
6$0001 ~Em caixas ou caixinhas 

instrumentos opticos ..................... Kilog. 50°/o de papelão ou envol-
torios semelhantes •.• Bruto 

\ daguer1•eotypadas ou photogra. \de vidro phadas para stereoscopios ..••••• Duzia. 8$000 » 
ou me·~ de vidro ordina.rio para la.nterna. 

875 VJ11ta.-; •..... .; tal. . . . . magica .......................... :. 1$500 » 
f 1dem com quadros do mt\deu·a •••.• ,. 10$000 » 

do papel-como esta.mpas •.•••.••.••..••••• Kilog, 3$000 » 

S76 Qnnel!l~Jner outros instrumentos e o~jectos mathemati-
maticos, physicos, chimicos e opticos nã.o classificados .•••••• - Ad va.l 15 °/o 

NoTA 127"-Nas taxas do,; instrumentos o objectos desta. elas-
se tlca.m comprohendidas as dos pés. pranchetas. armaduras 
ou montantes do8 mesmos, quo lhe vierem annexos, bom como 
as das caixas e estojos, sendo com~uns e proprios de os guar-
dai' e preservar uA qualquer ava.t•Ja. ou quebra. 

As obr-..ts de~ta classe cum enfeites ou guarnições do marfim, 
ma.t:lroperola. e t;u•tul'uga., meta.es o pedras preciosas, q uc as-
sim não estiverem classltlca.das, pagarão mais 30 °/o dos rcs-
pecti\'os direitos. 

CL.\..ISSE s~· 

Instrumentos e objectos cirurgicos e dentarios 

,I para sutul'a, sem cabo ••••••••••••••••••••• Kilog. 18$000 » - Liquido 
\para. sedenho, vaccina, de Cooper e semelhan-

Duzia 3$200 tos, co1u cabo ............................. ~ 

877 &gnllanl!l ..• , de c;1tara.ctas o semelhantes .............. • 9$800 . /de Pravaz, para. injecções h~podermica.s o 
Ur1a ! 1$200 . , somelhaoto:; (pequenas set·mgas) ••••..•• 

--de <Llla1quct• qualidade com ca.bo do ouro o 
prata. ...••••.•••.••.•••..•.••..••...•••• Du.:ia. 26$000 • 

--8i8 -~ lgu.l iu. s •\de zinco, c.;tsnho ou o~tro metal ur.linu.l'io .. » 2~400 ,. 
sond~ ccatho- :dc borracha. ou collulmdo .................... Kilog. 6>;000 . ..- :. 
ter!! ••••.•.•.. /de prata •....•.••.•.•.••..•....•...•••..••• Duzia 15$600 » 

879 Awygdu]otomo"" ..........•..••.•.•....••.•........ Um 5$000 • 
~80 "- p p u. r e-~d'Esmar~h o ~cmolh!Jontes pa.ra. pressã.o ........ :1> 2$400 ,. 

lbo~ ...••... de Potam, DteulafOl o semelhantes ••....••.•. Jlo 7$000 '!; 

/para l't•acturas do braços o pernas ............ » 4$000 ~ 

881 n· -t •· . ~com cabos de osso, madeira. ou metal •.••.••• Duzia. 5$600 l> 

. •~ tu 1 ~ .. ·~com cabos do marfim, ma.dreperola o ta.rta.-
Jlo 7$300 Jlo I'uga ....................................... 

88~ Doticões, chaves, }>inças, u.lu.vancas o semelhantes, para 
arrancl.r dente:; ............•.•...•.•.•.••...••••••••...••. Um I$200 Jlo 

\"tê 6 fGlTOS ••••••• . Uma. 2$400 ,. 
de mais de 6 a.t é 

12 .............. . . 6$000 Jlo 

883 Caixas, car-, com forros de doscarna.r de mais do 12 até 
toira.s o osto- chumbar o tirar den· 18 .•••••.••..••. )) 9$000 Jlo 

jos para. círur- · tes:ou com esca.lpellos , de mats do 18 a.t é 
gia e dentis-) e ou<"" instr~mentos I 2< ••. , •..••...•. ,. 12$000 ,. 
tas............. de pCllU~IH ctrurgta. de mats do 24 até 

16$000 36 •••••.•.•••••• ,. » 
de mais de 36 a té 

• até 50 ••.••••••• » 20$000 » 
·de m~J,is de 50 ...... - Ad vru. . . 
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MRRCADORIAS 

~
'até 6 ferros ...•••••••••. 

· com fei'I'os de au- de mais de 6 até 12 ....•. 
Caix.a.s.car-~ tup.süt,am.putaçi.io, de mais de 1 .• 2 até 18 ..... 
teiras o esto- trei>a.no, catara· (de mais de 18 :1té 24 . . .• 
jos pa.ro. ci- ta, parto ~ outros do mais ele !:!4 até 36 . •... 
rtn•gia. e don- de ;~I ta. cn·u1•giu... de mais de 36 :tté 50, •••• 
tistas .... .... 

1
. de mais de to .......... . 

(Co11timcação) cCJ!l"t ventosas~ ..••.. : ...................... . 
CU.lXUS e CStOJOS YaZIOS., .... ,, .. ,.., .. ,,. .. 

\ ca.rtciras vazias ............................ . 

Uma 

Uma 
Kilog. 
Uma. 

884 Cepb.alo1;ril~!OO~ fol'ccps e fura-m·a.ncos............. Um 

R85 Cha}la~ pa.ra f untes..................................... Duzia 

886 Cinta'"' abdc.·mjnaes, hypogastricas o umhelicaes, ... . . . . . . Uma 

887 Coruqt.:t!--1 a<·usticas, do Lorracha c semelhantes .•..••... 

888 

'

algodão simplo/3 hydrophilo ou com ctno.lquer 
su!Jsmnch~ <Lntisoptica ..................... . 

Onrntlyo gaze simples ou com qua.tquor substancia an
de Listar .... ) tisoptico., catc;.,.~ut, tubos do drenagem c li-

( nha para sttt.ura. ........................... . 
macintosh ou protectiva •..••••.• , ........... . 

889 Dente'"' tH'-Isoltos, avulsos ou em dentaduras .•.•.• , •••• 
tidcia.os ••.• , \ colloco.dos em cera. •• , ••••• , ••.•• , •..•••• , ••• 

Kilog. 

890 EJÕolc~nlpellos com cabo do madoira, osso ou metal..... Duzia 

891 Etõ~JDa&'rtdoa•es ••.•••....• ,.............. .• ............ Um 

892 Etõ~pelbol"l de cirurgia. e dentistas......................... Duzia. 

083 E.-.ctneleto'"' para estudo do anatomia, caveiras ou outra 
qualquer porto U.o esquoloto ............... ,.............. Kilog. 

894 E'"'t;ylote .... \de motal ordinario, aço o ferro............ Duzin. 
porta· mochas Í 
o tontn.s ..... do prata.............. .. .. . .. •• .. ... .... .. • » 

805 Fu.cu.a do a.1uputa.ção •••.••••.••.•..••..••.•.•.•••••..••• 

896 Ferrolll avulsos pa.t•a clmmbl\1', limpar, doscarua.r o cau. 
tot•lzar dontos .•.•••....•........ , •..•....•.••....•.•..•• , .. 

807 

898 

FI:·tano,.. para sangrat• .•...••..... , •.•..••••. , •...•.•••.. 
/com molla. ou som[ simples ••.•••••••••• ,.,. 

' 

olla., cobortn.s do' 
qualquer poli o, 

F 1 '"' tecido ou ho t•ra.-) 
h~~;ta~i;s" .. . 

1 

clw •• ••••.•••••.•• { d~bradas .••.•.•...•.•••. 

do tat·racha ..•.... ) stnlples. • • · · · • • · • · · • · · • · 
dobradas ............... . 

. olcctro·magnotica.s.l simples •••••.••....•••.. 
dobradas ............... . 

899 Lu.n.cetu,.-; ..•.......••.•.•.••.....••....••.•. , .•..•.••... 

» 

900 La.ringoseoJ>io;.; pha.ryngoscopios, ophtalmoscopios, 
otoscopios e semelhantes ..••..•.•••••.• ·.•..••••.•••••.•••.. Um 

901 Lilna.~ para dentes.............. • .. .. • • .. .. • .. .. • • . . . . Kilog. 

902 Litb.otomos~ lithotritores ou quebra.· pedras........... Um 

903 1\l.acb.in.as de vulcanite para. dentista................... Uma 

j 
con1pletas. • • • . . . • . . • . • . . . • • . • . . . • . • . • . . • . . . Duzia. 

904 HaiDa.<lei- só os frascos de vidro •.•..•••••....•••.••.•. 
ras e suas bicos completos com capsulas e tubos sem os 
pertenças.... frasco~.................................... ,. 

·SÓ OS blCOS •• ,,.,,,, •••• ,,,.,,.,.,, •• ,., •• ,. » 

4$000 
ssooo 

11$000 
l4SOOO 
20$000 
30$000 

Ad val. 

4$000 
2."i400 
1$000 

4$000 

2$000 

l$400 

$700 

$600 

$800 
2$000 

64$000 
32.$000 

2$000 

4.$800 

8$000 

$700 

1$600 

4:ii700 

8$000 

3$600 

2.$400 

4$000 

7$200 

12$000 
20$000 
24$000 
48$000 

3$000 

2$000 

8$000 

4$800 

6$400 

4$000 
2$000 

1$000 
$200 

15 °/o 

50·;. 
» 

15°/ 0 

TARAS 

QUAT,JDADE · 1 ABATIJIIENTO 
DOS F.l'\VOLTOlUOS 

~Em ca.ix.as Gtt ca.ix.ioltas 
~ OU Cat'LÜüS, •• , , , • , • , , • 

f Em caixas ou caixinhas 
( de papelão ou envolto· 
) rios s~molhantes •.•••• 

l Em caixas ou ca.rtõos ou 
\ envolto dos semelhantes 

~Em cartões ou caixinhas 
) do papelão ou madeira.. 

(

Em caixas ou caixinhas 
de papelão ou en'rolto· 
rios semelhantes ••.••• 

Bl'uto 
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M'ERCADORIAS 

905 Manequins para. estudo de anatomia.................. Um 

906 Mart.ellos :para autopsia ou :par:t dentista.............. Duzia. 

907 Massas para chumbar dentes, inclusive a. de cadmio.... Kilog. 
908 Meias elasticas I tecida.s de 1in1l0 ou de algodão. . . • • • . . • Duzin. 

:para. inchações. I tecida.s de seda ......... ............. .. 

909 Muletas simples ou com mola ......................... . 

910 Olhos artificiaes (de vidro ou porcellana) ••••.••..•. 

911 Pernas de páo sem mola .............................. . 

l simples •••.. ~ .•••..••.. , ............. . 
'de feitio do tesoura ................... . 

912 Pinças ..••.•... ~de torção, pontas trocadas, {aux germes 
e sen1elhantes .•...•...•.•.••..•..•.• 

de prata .•••.••......... , ••.•..•••..... 

913 Porta-causticos, · d t 
porta - agulhas e ~ ~ pra. a · : · • · · · • · · · · • • · · • • • • • · • • · · · · · · • 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

porta-pedras. ?nao espeCificados._ ..................... . 

Pnlverisadores, etherisadores c appa.relhos de chlo-
roformio •.••••••••••••••.•.•••..••.........••.•.••.•.•.•• 

Sarjadeh·as de qualquer qu~lidade •••.••.•.••........ 

l 
de borracha •.••...•.••••••••••.••.•..• 
de estanho ............................ . 

Seringas ....... de metal amarello ................... . 
de osso, chifre, madeira ou vidro ...... . 
de molla. (irrigateur) ... .............. . 

Ser~·as e serrotes •••.•.•••••••••••...••••••.••.••••••••• 

)

de vidro ou de porcellana .••.•••••..•. 
de borracha, bufalo, madeira. e seme-

SpeCl.l.lu.Dlens lhantes. , •••••.••.••••••.•.••• _ ••••••• 

não es:peci- ~pequeno~, para nar1z, olhos 
ficados. 1 e ouv1dos ............ .. 

'grandes, para outros usos. 
St.e'thoscopos e plessimetros ••••..••..•.•.••.••..•.•• 

920 Suspensorios 1 de algodão ou linho ••••.••••.....••.•• 
para escrotos. do seda ...•.•..•...••..••••••••..••... 

NoTA 128& -As cintas só ou as lJolsas só pagarão a metade 
dos direitos. 

921 Talas de madeira, papelão ou arame para fracturas de 
braços ou de pernas ..•..•.••....•....•...•..••.... , ...•.. 

922 Tentacanulas t de ferro aço ou metal ordinario .••••.. 
de pra.ta ••••..••..••••.••••.••.•.•••.• 

923 Tesouras de cirurgia o tenacufas ..................... . 

924 Tira-leite, de qualquet' qualidade, ... , ... ,, .. , ........• 

925 Tornique·te:,.; .................. ~ ..................... . 

926 Trocaters .................................. , ........ . 

927 Ure-throtornos ................ . .................... . 

928 Vento -as 1 de borracha. e vidro .....•..........• 
t!j • • • • • • • • I do vidro ........................... . 

929 I
de o~Jfn~ct/~~~~ -~~~~~~. -~~ .. ~~ .. ~~.~"t~ 

In stru01en.tos de prata .....................•...... 
não especificados e de vidl'O ou louça. ................. .. 
peças avulsas. de borracha ou de madeira, bufalo, 

chifre e semelhantes ............. . 
mo.china.s ou apparelhos ............. . 

NoTA. 129 .. -As obras de$ta classe com enfeites ou guarnições 
de marfim, madreperola, tartaruga e prata, que não estiverem 
assim classificadas, pagarão mais 30 °/o; as que tiverem en
feites ou guarnições de ouro ou pedras preciosas pagarão 
mais 50 °/o. 

Par 

Um 

Uma 

Dnzia 

Um 
Uma, 

Kilog. 

» 
Uma 

Kilog. 

Um 

Duzia 

Um 

Duzia. 

Um 

Duzia 

Kilog. 
Gram. 
Kilog. 

G$400 15 "/o 
0$600 

16$000 

ô$000 » 
16~000 

2.1;800 

$500 

1~?400 

3$200 
6$000 

!l:f;GOO 
25~00[1 

10$400 
2$800 

2$000 

l$300 
::l$200 
:ti600 

4$000 
2_$000 
2$00o 

l$600 

5$200 

3$200 

$700 
2$000 

l$000 

1$300 
5$000 

2$000 

2$000 
7$800 

8$000 

2$000 

1$300 

8$000 

5$000 

2$000 
$500 

18$000 
$lÜO 

5$200 

10$000 
Ade 'Val. 

» 
)) 

» 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENYOLTORIOS I ABATIMENTO 

l Em caixas, caixinhas ou 
e:~.rtões., ....... , ... . 

l 
Em caixa.s ou cai"ltinha.s 

de papelão ou envol
tol'ios semelhantes ... 

~ 
Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou envol 
torios semelhantes .. 

Brut() 

Bruto 
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w t=J lf.l TARAS ~ o o o 
t"::J .MERCADORIAS â t:: 1~ 
~ % - ::-: QUALIDADE ~ - ~ ~ I 
_z_~_!_------------------------...:___~ __ ,_:_ ______ ___::_:_:=: __ ABATIMII:NT: 

CLASSE aaa 

Instrumentos de musica e suas pertenças 

930 Arcos para. ra.beca. ou rabecão .... · · .. · .... · • · ... • • • .. • •• um 

t3l Arvox•e!õ! de earnp::tinhas. · · · · · · · • · · · •· · · · · · · • • · · • • • • · · • • · Um::t 

932 Bandolins. ban!lurras e banjos.·.···················· · · um 

!i33 

934 

1135 

936 

937 

de ebano ou de outra qualquer madeira, 
\ com ou som guarnições úe metal ..•......• 

Batutas ..• \
1
· idem idem com gnarniçõe~ de prattl.. · • • · · · • • 
de unicornio ou de ma.rí1m, no todo ou em 

parte ..•.•.......••..•... · .•••. ·•···••••• 

(de osso, ma(leít•:\, chifre ou bufttlo ••.•• · • • • • • 
)do metal ......•....•.••....•.. ·••·•···•••• 

Hoceaes •.. ) de crystal. •..•.•.... , •••...•....•.•••..... 
~de marthn ..•...•.•.•.......•.... · ·••• ·· · · · 

Boidriés!t para tambores, za.bumbas e outros instrumentos. 
(de madoira ......... • · • - · · · · 

Boquilha~ para clarine- ~de crystai · ..• •• • ·. • • • · · • · · • 
tas e outros 111strumentos so- de marfim ..•. =: ••••••• •.••• 
melbantPa ...•..•. -•..... :.... de metal ou cl!Itro, para cor-

not:t de }>alheta .......... . 

para. pia.uo ou harmon~u~, ou para piano
harmonium sem mttc\u~mnno .• _ ... : ••.•.••. 

para qua.e~l1UOI', de ma.do~z·a. ordmaria ..••... 
outros in s- J úe ma.de1r<~ fina 011 forra.das 
tz·umentos •. ( de qualquel' pclle ........ . 

\de corda. ........ . 

'

pcq ucmts ·l 
f lle mnnivollt~ ..... 

do musica. em 1 ató 25 centímetros 
cylíndros •• • ~· I do comprimeu to. 

do ma1s do ::;5 até 
32 idem ....... .. 

Caixu.$,.,,,: tlc mais do 3~ att! 
42 idem •.•.••.• 

"ntndes. , de mais de 42 <\té 
o ~· 55 itlcm ..• _ ...... de mttis de 55 até 

62 idem ......... 
de mais de 62 u.té 

70 ülem ........ . 
\ de mais do 7Uidem. 

.:~.f.é l:~ centimentros de com
/ primento ....... :.···. ·: ... 

l
::t~!:!a3:;:.:~: ~:-~:::~~~~ 

tros idem .•.••...•....... 
de ffi';lsica. l:>om de m~i~ d.o l8. até 22 centime

cyhndros, to- tros 1dem •...•••.. - ..•••• 
cando c o m de mais de 22 a.r;e 25 ceutime· 
laminal:l cir- tros idem ....... : ........ . 
c u 1 a 1' es de de mais de 25 até :.lO contimo-
qualquermo-~ tros _idem .• _ •..• :., ...•.. _. ... 
tal .......... de mais de 30 até 05 cenhmc-

tros idem •..•......••..•.. 
de mais de 35 a.té 40 centíme-

tros idem •......•.•...••.. 
de mais de 40 até 50 centíme-

tros idem •.. . .•......•.•.. 
do mais de 5o centímetros 
idem •...••....•..•....••••. 

NoTA 130'-0 comprimento deve ser tomado pelas par(\del:i 
internas da caixa. 

As caixas de musica quo tiverom ca.mpainha.s, tambores ou 
flgura.s, pagarão mais 15 °/o dos le;:;pcctivos direito~::. 

Kilog. 
:. 

Um 
Uma 

Kilor-!. 

Uma. 

8800 

20~000 

8~000 

2$000 
4$000 

8$000 

IOsOOO 
~000 
1~000 
40 ·ooo 

~I $800 
1~200 

4~000 

$400 

200$000 
1:;;500 

3$000 

2$000 

2.~000 

8$000 

12$000 

20$000 

35.$000 

50$000 

70$000 
100$000 

2$000 

4$000 

G$000 

tl:~ooo 

12$000 

18$000 

25$000 

35:$000 

50$000 

70$000 

50 Q/v 

:. 

' Em ca.ixa.s ou caixinhas . 
\ de papelão ou envol- Liquido » 1 torws semelh:wtes .• ' » 

I 
» 
» 

~ Em ca.ixas ou caixinhas 
:. de pa.pelã.o ou cnvol-

Bruto t torios semelhante .•. 

» 
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lnstrnlllentoi!§ de Jllu.sica, e suas pe~·teú.Ças 

rn ~ o 
c: Cl 

I'::J 
~ 

MERCADORIAS o 
~ z o z ::::> 

938 Cara·velbas de ferro para piano, ba.~pa e quaesquer 
outros instrumentos....................................... Kilog. 

939 Cnrrllhües .. 1 de campainhas de metal. .....•...•. ,, •. 
do barras de aço •.•••••.... . . , ..•..•.. . . 

I de ebano ou de outra qualquer m:.tdeira. 
940 Castn.nb.olas t com ca.ho, p;ua. orchestra. ••.•••••..•.. , • 

1 de marfim .•..•.•..•••••..••...•.•.••.•• 

941 Ca"'·aqui:nho~ e madtotr.s ........................... .. 

Um 

Par 

Um 

942 Cha"'·es ·de aço ou de ferl'O para pianos e outros instru-
mentos ..•.•..••... ,...................................... Kilog. 

943 Clau•lnetal!l e 

1

. de buxo ...•.•...••..••.•.•.••.•.•.•...• 
oboés até 13 cba.- de cbano ou de outra qualquer madeira. 
ves. de metal or- fina ..........•..•...............••..• 
dinario. . . . • . . • • o fio co:peciticadas ..••...........•........ 

~
de aç .. o. nm rolo, prmt piano ........•... 
rle aço, metal amarello ou branco, em 

Cordas.,....... carrcteis, para viola, guitarra e some-

( 
lhantes ........ : ..•.•••... . •• ~ ••.•••.. 

de seda, palha, tripa. e semelha.ntes •....• 
, co hortas de canotilho para violão e seme· 

lha.ntcs ............................... . 

Uma. 

Kilog. 

[f) 

o 
f-< w 
c::: 
Ci 

l$600 

108000 
oo$ooo 

1$200 
3$000 
88000 

4$000 

l$600 

12.$000 

20$000 
Ad. val. 

2$000 

3$000 
12$000 

8$000 

945 
Corneta• d~ I propt•ios par~ _:~igi!aes, da chift•e, com ou 

P
a.llleta •.••••••• I sem ?ua.rDlçao o.e metal.............. Umn. $400 

1 de metal. • • • • • . . • • • • • . • . . • • . . . • . • . . . . . . 1$200 

946 Corn inglez .................................... ,........ Um 

947 Cytha1•a.s.......... ........ ....•.. ••. ..••.•. ....•..... Umll. 

Um ,. 
949 E!Oltanda.rtes, botões. cavalletes e outroR quae;;quer 

accessorios de instrumentos de madeira.,... • • . • . • • • • • • . . • . Kilog. 

950 Fagotes......... ..... .... .•.... ... ..................... Um 

951 

· de uma. chave, de .l de buxo .......... .. 
i metal ordinario ? de e bano ou de outra 
i madeira. fina •..••. 

\

. . de buxo ••••••••.•••• 
de duas até seis \ de ebano ou de outra 

chaves, idem •.. l madeira fina •..•.• 
I de metal ......... .. 

Flautal!!l e fla· . de mais de seis I de eba.no ou de outra 
aeolets ••••••••. • ' 

1

. até oito chave~. ~ qualquer madeira.. 
idem.. . .. .. . . . . 1 de metal. .......... . 

., . I de eba.no ou de outra 
de mat:s de olto l qualquer madeira. 

chaves ..... •.• •. I de metal ......... .. 

: l de e bano ou de out-:.·a. 
1 l qualquer madeira.. 
: do systema Boebm ' do !!lotai prateado ou 

( 
nao .............. . 

de prata .......... .. 

uma. 

Um 

30$000 

12$000 

$400 
$200 

6$000 

60$000 

l$000 

3$000 

3$000 

6$000 
8$000 

12$000 
15$000 

15$000 
20$000 

30$000 

40$000 
100$000 

$600 

2$000 

o 
•< 
N 
...: 
~ 

50% 

I• 

» 

' 

TARAS 

QUALIDADE 
D()8 ENVOLTORIOS 

~ 
Em caixas ou caixinhas 

de pa.:pelão, madeira, 
zinco, folha ou envol
torios semelhantes ... 

I 

I ABATIMENTO 

Liquido 

Liquido 

Bruto 

Liqui~o 
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lnstrunu~nto~S de tnusica e suas pet•tenças 

960 

MERCADORIAS 

j 
om pranchetas de madeira, para piano me· 

Musicas .... id~:Un~c~i;apeÚi~ p~~á l;i;~-i~t~ -~~t~~~Ü~~::: 
' idom de papelão ou zinco para realejo •..•.•. 

om carreteis •...•.•..•..••..•.•.•....•..••. 
\em laminas circulares do cobro ou de outro 

qualquer metal, para. caixas de musica .... 

961 Palhetas 1 para. clarineta e semelhantes .•......••...••• 
· · l para. !agoto e semelhantes ................. . 

962 Pandel 8 l simples com ou sem arco de metal •.•.•..•.. 
ro. com ta.rrachas de aço ou de metal. •.••.•...• 

Kilog. 
)) 

)) 

:. 

Duzia 
» 

Um ,. 

963 Pelle8 para. tambor~~ zabumba .••.......•.•....•..•••.••. Kilog. 

964 Piani~ta autonta.tico ••.•.......•.•....•••.•.•..•..•.•.. 

l
dc mesa. ou a.rma.rio .... ................... .. 

966 Piano~ ••..• do moia cauda ••••••.•..••••...••.•.••.•.•••. 
rlo cauda •.....•.•....•.•••....••••••.••.•••• 
ha.rmonicordios ............................ . 

NoTA. 132•- Sora. considerado do moia cauda. o piano que não 
exceder a dous metros de comprimento. 

Nas taxas dos pianos ficam incluídas as dos seguintes acces
sorios, quando vierem annexos: um par do a.randella.s, uma. 
chave de adoa.r, um diapasão, um corista, uma. capa e um lülo· 
gramma. de cordas. 

Os mochos, tamboretes ou cadeiras l'asas pa.garli.o direitos 
em sepu.mdo. 

967 Pratos pat'a. banda ue musica •.••••.• ,. .................. . 

968 Rabeea~ e violetas e somolhantes, com ou sem arco ..••. 

Um 

Pa.r 

Uma. 

if.l TARAS 
o o 
E:-< ~~ 

~ ~ 

e::: < 
QUALIDADE z ~ 

DOS ENYOLTORIOS 

~ooOI 50 °/o 
l$.'10g )) 

) Em caixas ou caixinhas 
2~000 » 

de papelão ou envol-
2$40 li> 

I torios semelhantes ... 
)) 

\ 
4$000 

~400 )) 

2$400 » 

IS;OOO 
,. 

3$000 » 

4.$000 )) -
100$000 " 

$600 }) 

2:3000 » 

270$0001 
,. 

300$000 )) 

430$000 ,. 
430$000 )) 

I ABATIMENTO 

Liquide 

OAO "D> ,.,.,.eõeiii 1peaueuos (violon~ello~) ~'~:m ou ~r~ "r~".-.....J.L..!U~m~-J...-~~~-~~+--------_,+---
·1 grandes (contra-baixos) idem idem........... » 

~
a~!~:~~~~~~~~.~~. -~~~~~i: 
de mais de 30 até 35 centime-

iros idem ....•..•....•.••.•. 
do mais df:> 35 até 45 centime

' úe palheta .• 

1 
tros idem ••.•.•••.•••• •·•• •. 

\ 

de ma.is de 45 a.té 60 centime-
tros idem .........••.•.•.. 

de mais do 60 até 70 centíme-
tros idem •••.•••..•.•..•.•. 

970 Realejos •. J · de ma.is de 70 centímetros idem 

1
1 

de altura inferior a.· 35 centi-

\
de~f~~!· ·aÜpe~i~"r· ~ ·35·~~~ú: 

metros até 70 do compri-

\ íd!:n~~- -~~-i~· 'd~ · · ;() . ~té . SÕ 
'de cordas ••• < idem ...................... . 

I 
id~Tem~: . ~~~~ . ~~. ~? .. ~t: .. :? 
idem de mais de 90 até 100 

idem •••••.•....•. : ...••.•.. 
idem de mais da l 00 idem •.•.• 

'· idem do mais de 100 idem, com 
teclado de piano .......... .. 
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MERGADOI:IAS 

'

até 50 canudos de rnadei-
l'a ou met~l~ ....•... . o •• 

até 60 idem idem •.. , .• ... 
Realejo,. do cauudu3..... . ,.v, 70 idem idem ......... 

(Conti~ti.UI{~t7o) -~ até sn idem idem •• • ••••. . 
atfl.. 90 hlem illem ..... .. u 

tLt.~ 100 irlom idem ••••• •• 
do mais d~ 100 idem ill~m . 

N~)T.-\. 13:1~-os N:a.l['jo::;, ~~ujt1 nnm~n'O 1le c;:~.nwlos não uxceder 
n. l.rinta. e eineo. Pf\.~aJ·iío os dil'cH.o.'l C(>rrespDlld(mtcs 4l.s ta.xtt:3 
dos do pW.Il!>~'l.. 

Nas taxas dos roa.t~1jos est.i.() oornpl>ehendidas 3.3 dos eylindros~ 
A ca.dn. roale:io som cylirnlro compe~m d1J.1.o musica.s, pagrm

do as excedentes dir~itos em sep1-m<lo. 
O comprlmento scr:i. tomO-do pela• pal'O<los cxterna.s das cn.i

:xas 1~ riiL t•ontagem rlo;::r C(\QU d<lS ;olOr{ío hmbcm incluhioa os do 
fuudo lfo~ realejo!'. 

O.s realejo~ qua ti'Oll:<arom 1.a.mbm•. tJ•iangulo, ca.rupa.inh:1...o:; ou 
Jl~uras movndi!Jol• on fixas, pagMrw mai& :lü "/ .. dos ro•pootivos 
direitos, e os quo tronxorom rP-nnídos U.rnbor, trfa.ngulo. ca.m
painlli&S e ligara•, pn.~arão •Mm 1h t.-u~ m~is GlJ "/ ... 

971 Tn1'11ho-..·e."' ou caixa.'! de g- um•ra, Ct)Jn ou 3(1:m holdt'i~s. 1, •• 

972 'l"'n.lnJK"l,..~ l:itlü!t P. l(lta.P.õOr:J.llm' n11t.r;u:lllt~ m:~.daim. Hrt.Un::u•ia. . 
pecas, pl'oprin.s p:'l.l'il viola.s, violi'ie~ {, ~ 
outroa in:-;tT'Ilmanto.-i scmelha.ntc.s .... ,de ma.llo.h'& ilna, .. •u 

97S Tlmhn.le .... ...................................... .. ... . 

974 T:J.9In.ngulofi!il nn fer1•inho:s }lil.l.'â bi..\ntla tle ntuidca. •••• , , ••• 

97,; Vct<JUotn .... . ,.. J para. t~mbot• ouoal..a de guerra ..... , •• , 
! para. zn.bumbtt, . , ·- ·,· · ••• ~· -· • . • ,., .••• 

~7a Vloln ................. .. .. ... .......... . .................. . 

g77 Viol<tO"' ou gnHarras tranooza.s .......................... . 

D1S Zl~huulbn.,, com ousam lwl<lriés ....................... . 
'-1 

6!.d Quue'""'111e1• outro9 iu~tt•umentos de muslc:a. ou su~ per· 
J tan~a.s 11;io ela:ssiffca.dos. 4" ~.,, •••• , ••••• , ••••• • ••••••••• , • ~ 

980 

981 

NOT;\ 1:34•-A!i ~a.ixl\~, est ojol!l ou ca.pa.lf em q11e vierem os 
ínsirllmentos Ilada paga.1·io- eando proprios d.os mesmo!l, o do 
ma;dE:;-.:: czorliva.:i!l. ou iW pamt••, eow-o ou crur.l'l'Oil.Uim; a.::; que 
forem, porém, de Qll~lidade suporior e as q11o vierem de ~obro· 
:iiitentn. ain!ia. me,qmo fiT'dinftt'i!lS, r•;•.gariio diraiJ;os gm sopa.rado. 

As chaves e :..rnn:rniQôns do rneta.l lmmco, ou il. niokolagem dn~ 
ln<lrumeutcs não ~!\aram a.s rospet,tivss t axos. 

As obras desta Clll.$e ellm enfe ite::~ ou guB1•niçUos de uaro, pra.· 
ta. ou 1)la~na.1 que não est.ivPõram assim cla.ss itlcalto.s. pa.uarão 
mais 30 " / .. dos respneti1·os di1-eitos. 

CLASSE a ,t• 
Uu.ch:inns. a.pparel llos, fe:rram'intas e ut-ensilios div-ersos 

I com cabo de 03lo, bulàlo, 

)

'paJ•a f:teas.! clllfreou madoim .... .... . 
1 com caUo ll& m arflm.ma.dre· 

Afta.do"J.·a~ . ... . , pola. ou tartaruga ..• ~ .••• 
para n~va.-j de duas fllceo ...... ... ... . . 

!lia s...... de qua.~ro faces .. .. ....... . 
'não especifica.doB ..................... .. 

A.la.DI.bique~. a.utoclaves, \ gra.ndes, pr.ra uso_ dt. )ao
fornalhas, retor tiiS, tachas, , voura e da.s !ll.br1cas .. ~ .. 
ca!doiras, e qaaosq_uer objectos l pcqu_enos, par& la~rator1~s 
•cmolllantes não classificados . . 1 cbiro,cos ~ pbll.lmaceutl-

1 ílOS•••• • • • • • • · •••• .. • •• • J• 

NoTA 13&'--Serão con~iderada.s pe~uano.s as tacha. e ca.!del~a~ , 
~e~ ~:.:::t!~~~~~:,:•~iJ.S c~l eiras llvorem <> c~paddade 

"1 

"' ~ 
~ 
::> 

Um 

!Jm 

Ki1~g. 

Par 

Um 

Pa.r 
Uma 

Um 

~ 

Dm;ia. 

Kilog. 

"' o o .... •..-:-:" 

~ "' 
"'" "' ""' 

25$000 50 ~ · 
:l5$00(1 
50S'O:lll 
70SOOO 

!~ 
140$100 • 200$(!00 .. 

~~I 
$tlW1 

$800 

IJ0$(1!0 

l$'JOO 

1$000 
~700 

6$000 

10$000 

10$000 

.1d, 0111, 50 "f., 

6${)()() » 

33$000 

~()() I O 
Ad. ool . 

15 '/ .. 

$400 30 '(, 

TARAS 

l·'BATlMEN'l'O 
OUALilH.DE 

DOS l."NVOLTOltlO::) 

I Bm cahuu Oll ca.ix. inhs.:. 
de f.t.poliío ou e llWI-
tor os iemelhantos . . Liquido 

--- - ----- - r----

Em bat•ricas uu ca.ixa.s . o 5 °/o 

300-!l\l 
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l\laeh.inas, apparelhos~ rerramentas e utensilios diversos 

00 ril 00 TARAS 
o Cl o o 
~ < E-< t<! 
~ MERCADORIAS Cl r.;5 N 

I ABATIME•'TO 
.... ?: ~ < QUALIDADE ::J iS c:: 
z o DOS ENVOLTORIOS 

~de ferro ..••.•...•..•...••. Kilog. $300 50 ~~ •! Em barric>S ou c•i= •. l 982 Almof"arizes ou graes ..• de ma.rmore vidro ou massa » $500 » 5°/o de bronze ou de outra qual· 
) quer qualidade •..•.•..••. » l$600 » I 

98:1 Apparelb.os de movimento ou transmissão comprehen-
dendo os oixos, manc os, polias, luvas, chavetas. anneis, 
collares, snspensões (baaclwt l1angers), columnas preparadas 

$300 Liquido para receber assuspe1·nsões ............................... Kilog. 30 "/o -
, todas de ferro on com bra-

t!e concha~ pen- ) ços desse metal ~ conchas 

1$0001 I Em bttt•ricas ........... 20 "/u dentes, s1mples de ferro ou made1ra ...... » 51) "/o 
011 communs ... I f..:m caixa~ ............. ·.idem de cobro e suas ligas •. » 2$000 » 15 "/ .. 

de plat.tllrma ou~ P"'" P""''" ai<\ WO kilo-
Uma 26sOOO » 

' (Htrarlo de fer· id:~ad1:~~i~ '1i~ ·i ÕÕ • ·~ • 2ôõ 
z·o de qualquer· kilogrammas ............. ,. 40$000 » 
tamanho.····· . idem de mais de 200 a 500 

kilogrammas ••••••...••.. » G0$000 » 

çdem do mais de 500 a I . 000 
kilogrammas ............. li> 888000 ,. 

de plata.fórma ou idem de mais do 1. oou a 
~strado do fer- •. 2.000 kilograrnrnas .•..••. » 146$000 >.' 
IO elo qualquer /idem de mais de 2.ü00 a 
ttt~anho."" •. 5.000 kilogrammas ....... » 160$000 » 

'idem de mais de 5. 000 kilo-
gra.mma.s ................. , 320~01)1) ,. 

, de plata.fórma. com estrado de madeira com ou 
J sem est.rias de ferro, e a.s romanas, typo a.n· 

984 
J tigo conhecido como vara do aço (steeL ym·d) 

Bn.lan~n.,.;', - a metade dt~,s taxas das l>alanças com 
' estrado de fcrrt), •••••.••...••••.•••••••••• - - -

rle cima do mcza. r até om,:m do comprimento •. Uma 8$000 60 "{ro 
ou ba.lctio_. . ~e\ do 0~",30 atli 0"',50 do com-

14$000 qualquer imtzu prtmento ••••.•....••••.. , » 
com base ou fdo mais de. 0"',50 ató 0"',i0 

30$000 socco de qual- do comprzmento ..••..•.•. » ,. 
quer qmtlidado \de mais de 0"',i0 de compt·i-

45$000 mento •..••..••••••....••• » » 

) communs do pendurar ou de 
granata.rias .... , • col~mna, ordina.t•ias, com 

Kilog. 78000 Liquido ) ou ~em caixa ............. )) -de precisão ou de qualquer· 
outra. qualidade ....•...•• ·- Ad. vai. » 

hydro&ta.ticas para. physica •.•.....••.•..•••• - » 15 "/ a.utomaticas par& pesagem de c:tt\.i, cercam:, etc. - )) 15 .,;;: 
~do canuuo, de suspender, com 

Kilug. 2$800 50 o/o • com mola ....... I ou sern concha ..•...•.•.• -com socco do ferro ou mar-
more, tlc mm~ só concha. •• » l$200 » - » 

não especificadas ... , ......................•.• - Ad. val, )) - • 
NoTA 136&- Os pesos ou marcos proprlos pam sel'Virem 

nas balanças communs ou l1orizontaes pagarã.o direitos em 
separado, segundo a sua qualidade ; os que pertencerem c 
vier•em annexos ás balanças decimaes e grana.tarias, bem 
como as caixinhas destas, scr·ão comprehendidos nas taxas e 
no peso das mesmas. 

As balanças de conchas simples ou communs, que tive-
rem braços de ferro e conchas de cobre e suas ligas pagarão 
em sepal'ado os direitos que competirem a. cada. um destes 
objeetos. 

A medição das balanças hor·lzontaes ou de cima. de mesa 
será feita na maior exten!São da sua base ou socco. 

::\90-llt 
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Xa.chiuns~ .,_.,ppQ.J.•elho.~. í 't'!t.J.'".rttltlc n -t.n .. ~ " Hliell~ilioti di"'-e~ ·~o~ 

"' o 

"" "' 'f,\RAS ~ o ~ :: o 

'"' ~~ MERCADO R[AS 6 

~ 
N 

IABAT== ~ ~ ~ <l't:A.LTDA.DE 
"' DO! BNVOLTOl\lOS 

l 
985 na-teria.'S ;1. v:.por para trobo.lhns do l.-boratorios cbimie<>ol 

e phaMilll.Ceulicos, fabl'ims e omciuos do coofe\te!ro, com 
iodas as suas pertenças . ..... . ... .. .................. .. .. . A~.,.l . 15 "/ .. 

986 Bigor:na."i e • ~1"3 our ives. relojoeirO::; e semelhantes •....•. KUog. ~'700 5() "/. ~ Em bitrric.\S 0 1r c-• .d:<i\!:1 •• 5 ·(. sa;h"'[l,.<o; ••••••.. t para. rerr eil"U,ta,nooil'o,fnnilPiro o. ~melha.n-tes ,;~()(} 

I do for;•n fundi <lo .. . ... MOa 

' 
· commuu~ . ........... Jdo t'Crro e I ;Lt:~ .. ... ,. 

. 
~~g > 

) 1 do Jalão on koP.ze .... ~ 

O!n Bo~ba,,. e aspirautes. calcontca I d~ forro fl\ndiúo . •..• ·i B$QO l.\qnldo lmrrmltos . ... 

1 
oa premcntru . ... . jdofGlW o la.tão ... . ... ;:= 

\ 
1 do lj,t..i.o ou IH·oozo •••• . 

ruo vi dos " Ta por . .. .. . . . ..... .. . ... . ...... ·1 Aclwf. 15 "/ .. par-.1- o.d ineç.ão de inec1Hii~, nlovida.s L• mão . 

NOTA 13~ -CobSiUura.r~su· hãu IJOfOiJa.."J ÚO f~l'l'U U lat.âl) aJ tj,UC 
lh·orom os oylindros ou sômento <LS C'.J.i:us olo v~lvolas du latão; 
o bom bus 1lo !~tão Oll. b!'UD~ aqnoUa.s <:m quo ~ C..'llra., d<l v.~ol--
vula•, bem cotMGS cylindros, foNm <le lal.'\o. 
o~ v olanlcs o ~olia.. das bombos cl ovol'ão p~lí'~r dlt•ci l.os oro 

sepQrado como o ra de fot•t'O slm~los não cl~.ss Rc1~d:., o<ooptll 
qua.ndo (ot·om pel•lcnccnlca ás l>om :.s ruol'i<las "vat "'. 

A~ -rodu.~ 6Gbt'O as cau:.ws Yiot•cm monta.d;ll ll~ bom t\.5 i\ Yil.pot• 
o as para uxeineç~o e ineondlos nio png-.:.1·ho dll·e!lu~ om sopa-
radCJ pm• soram eon dder•aci :IJJ c.omcJ pa.r•tos i oto~Pa. nto:-;. da.s m~t-e· 
m.:t..l bombas . 

So!'âo con•idot•ados como p~rto < lntegt·ani<Js du bollllxl.~ con-
trU\Ig&IJ OS t ubo9 do forl'O OU aço, Clll'\'oei OU &.'OCtos, 6 os ralu~ 
que M .\COmp•nh:lrCu>, oão pooondo n. qua.nlidudo du tubo• o• 
oodora. do• metros do oorup, lm"nto. O• 1ubos quo vtc!'OIIl" 
mtJor dee" mGdldõlo ficarão suj<>ir.os aos diroliO:I quo lllcs ®mpo-
tirem. 

988 B u1d d d jde podarualrn ....... . Um l=: 00 " /. ru ore"' para oura or... ... do "M .. Ih~ .. . ... ...... ,. 
989 :Ou,.,lnas oa porta-voros ..••.. . • . , ..... ... . . ............. Um~ 1~200 ~ 

/''rn bnri'ÍCilll . .... . .. ... 2() .,. 

Cndlnbo"' .. ) do barro o~ plom\J11,glna •••..•. , •.• , •.•..•• • K!log . *1 00 
Em oalx4s ....... .. . ... lO ' / • 

990 15 "/ .. . ~;rn •~IIos elo pnpol ~o ou do pOúo podru. ou POI~ollan~ .... , ........... • l$300 . \ ~~.~~:~~ .. ~~ .~.·.·~~~~:~~: Drut.o 
99l Oaixu."' com fGl'ra~ento de carplntlltro e somelbaotcs ... .• ·I $1)0() 60 "/ • Llqllld<> I do mao da qualquer quo. lidado .... .. .... .. .. Pnr J$600 lú "/• 992 Co.1·du,...,, • ••• 

1 JIOora. mncbinas do =~ar, om pO{\D.S ou tira!J. Ad vai, 

\do la.tã:o ou de tbrro o latlo .... .... .... .. . , Duzia ;~ 50 •f .. 
993 Oomp a ,. .. o,. 

oimp<c• ou corn- ( ~ h:m b~rril!na ou coii:Ill •• 5 "/e rouni . .•• . •. ~-
KHog . .Sm l)ah<ta ou o•ixiohas de r erro ou oço .... .. ..... .. ........ , ... ... $000 ~ c\o papcliío ou onvolto-

to~ i"' sem(}!hnntc9 ... Bruto 
994 O ompouedo1•e,. para typographia . . .... , .. . .. .. ....... 30 "/ .. 

Em fal'do• ou sa.ecoo .. .. 
Um $700 

995 Oor1•o in.t'f J ballato.. pelle de camcillo, ele al~rodlio, bar-
par<L maebl· raeha e de couro eoaetado, pt'llprios IJ"-r<> 

Kilog. t na.s, .......... 1 llgaçã.o de martell<l'l ao ~earo.a . .. .......... ~400 r.o •j. Idem ..... ..... ... ... .. .. ~ 

NOTJ... lSR~- As eorrtMas. ainda quando a eotnpaabarem as ma. 
ebína.s. r,agarlo o3 lllrei\os que lhes compelirem, segu,do a. •na 
qa..Uda e. 

g!lij O roque,. com ou sem cabos ... .. .. ... ... .. .. ........... . Duzia 1S.$ô00 • 
997 Dio.ttlante~ oow ou illem cabos par a cortar vldro . . . •• ••. , Um 2$500 25 •r. 
998 E"'i.t n e tore"' de lne~ndio porto.tei!. , . •. ••• . .• ••..• .. •. , . • Ad ~al • 30•/. 
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.i'laeh.ina..:-o:, appa•·olho.~ .. i'"(~U.".J."tuueutns e 1a teu~ilio~ dlve::t•t:oio~ 

1000 

1001 

~!F.RCJI.DORJAS 

r Picarc(a.s, pieõos~ a.l 'ii.l.u::c , ma.rt•eto.s on 

\ 

mu.lhos -para fet'l'~ll'O ou p<u a pedreiro 
e semelh~ntes : p;ll; rlo •1u:Llquer qualí
c!ade.,w m ou sem ~bo O({!ra.esquer ou
t~~ fc.tl .. J.tnunt.."\S yr .... ssa.s 11a.r..s. pe.lrot-

Ferrnmen. ta~ . r1>, ca.nt.-~h·o, rnlneltl> c otnCIOS se mo· 
g~as. 1hantos: onxa.da.s, onxa.<!inbas, anci

nhos. garla.nhos, :d~u:ho~ o forros de 
c:>va, roucos tln t'© 0 \\ meia roça. c 
!err-.uooqf.a.-t soroc lhaot~ }ru'a corbr 
caplm o c::&.nnu.; machadas c maehadi· 
nhil.~ o tt•atlos grn.ndo::; para. nünoi.1•o .. 

No'I'A 13'.}• - O• tu Los qua o.comp~nhorom os U'lldos p&ra 
mtnoiro p;1ga.rãu 11í1'cU.os em sopa.ra.do, bc!m como :tS t r ipeça.,, 
nuJnchoa fJ r :\lh•rntl.('s runprogãd~ na. sospllns.i.o dcs mosmos 
tr&do• . 

. llt1 cncres.pal' , cortar ltoslía.s, obrciM, 

\ r;~~~~,:~.~.~~~~~·.·.~~: .. ~~.~~~~.~~ 
Fe1'"t•o ... . . . . .... . 

Ido cnROmmn t• ou J tlc ~·~~ rro ou aço • . . • •. 

• brunir.····· · · lue C<J!Jra ou l:o t.io ••••. 

' até 15 contlmnb 'Oil d<• 

\ 

largurn ........... . 
rio mais •lo lô coutlmo· 

tro~ aL<l30 idom ... . 

\

1 pequ01oos de rniol~:i·Et .:: .: .::.: 
'~lu1n .... . . . •• . . I •• 

d~ m;,d~ do 50 •"'um . .. 

,a~ !"l() ecm.hnuLrulit t.lu 

Fotle!!f .... ..... 'I )dul ~~~~ft~~r:;.:\ ·ro. ~·io'. ~,·, 
~rMdos , ''" forro / r~o ';~;'~ l~· ;,~ .~lo' ;;J,· ióú 

, ü l iJIU, •• • • .• • •• ••.•. 
'tln 1011\IJ de lOO 11tc, 11, . 

mcwo.nle!O!j ruovldos tl cuü.oou a vrtpor . . . . 

NOTA 140"- A me llçiO dOI (olllll f.IN • .,.ha po)~ IDolol' )or."ll" 
do bojo, sompre em n·co!ln da.a nz&s Ja~nUJ!j, IU\ \) 1:ou.q.H1thctKl•
d~s e•taH . 

O'"contrapo.sns qua ncompa-nharetn os r,>Jla~ grande• do ro: 
rtll\l flllg.~tti<J dtreitot oro ~p&ru.do COR"10 obrai de ferro fUJI 
d1do • lmpl<o• u4o atu .. lfla&das. 

Kilog. 

Um 

1002 Forja• portnteis puo:• fotroíl'u, gr;utdt"s 011 '!Cquon~11 •. I,,. I Kll<Jg. 

1003 F6x•mn .. , pt.Ssa.deh·~a n or,.•t•Uzadores para purgru• ou ro-
4.uar A31Ud.'\ r ••••• ••• ••• •• , • , , ••• •• ••• • • , •• • •• , • • •• • • , •• • 

\ 

moYidos n, vo.por oa pol" 8lootríc~ado, 
hydl'l\nlico• e os <leoomlnadoo vuiJan· 

1004 Gulndawt.et!õ., . . ~.a {~r.atlt'llB,..J) p at•u ilrm:ur.ell..'i • • •.•• ,. 

~
da ootooa qualqOOI' qo:.Ud&de ••• • ••. • • • . 
guiachOII 11111nuaes a W.luos diliorenoia., 

do 'Ves\o.Ql e .somel btau Lt:.t~ •• ••••••• , . . K llog. 

1005 Jn .. trumeuto,. arator iOA .......... . ........... . ... .. .. 

1006 Laga.ri()Ot! p:ll'O. e.spre111er !ruciaa •.• .•••. .. _. _ . . . _.. . .. Kilog. 

1007 Lhn,.,.., nlo clliSIIlfiaadas ... .. . , .... .... ... .. . _.-- .. . .•.. . 

1008 Hotor- fixoo, I Dynarnos e Olllros electricos pan 
looomoveis ou pnr. f ·rorça e luz ....... .. ..... -.. . _ •• _ .. 
ta.tet....... . ..... . 1 Looomot.ivas e tendor• reopeçti~oll., .. 

$150 

$000 

1$200 

2$~00 

0$'1()Jl 
lt':f <Jrl 

111.$~-IJO 

~H$!!00 

~l t:f,OUO 
I!O.t;'IOU 

Ad V(J { , 

Art •al. 

50 '/, 

Ü[) "/, 

50 .,. 

34) U fl 

15 ' /o 

$200 30 '/, 

Li'vr el!!l 

TAl~ AS 

Q"UA.LlDA..D'E 
l)()S 'RNVOLTOR l OB 

Em ban1cn.s ou cai;,;;Ls. !O"/ .. 

5 •/ .. 

!Jruto 

Liquido 

Liquido 

15 .,. 

Bruto 
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MERCADORIA~ 

\
l.ocomovcls. , ............. .... j 

Mot.orAa fioç•)~. lr.como- Hydr aulieos (turbio<lS e rodas 
vrls ou portatels......... . de ag tm) ................... . 

(C'rmti,uar r7(J) /MolDhos de vento .....•..•. ... 
. Qnae~(tner I,JUt ros .•..••••• • • ! •• 

NoTA 14.1 ~ - Sel'ao incluidos no valor tio~ locamo v c~ OSI 
se.~uinte.~ olljccl.Os. quo geralmente os .u.cmnpi\nham: um en. 
e.erô!.do ou ca}n, n~ fm·rarne.ntas do foguista, uma. n .. O::COV<\ de 
limpar tubos, urM a.lmoiolia pat•a. oleo do lunriftM~:.ão, um jogo 
oomplato de clt~•·es de parafus<JS, lrns tul.cs de vidro para o 
Indicador do n ível 41a 3gll.\., um tubo de succ;fo com o respectivo 
ralo. n'io podendo o m<>mlll tulx, exceder de ci!lco metros do 
compriro...,nto. 

l~r..,:ern parte i.ntcgran\e das locllrnot iv:u; e t eHdars :~os rnda.'i 
com os competentes eh;os, os aros de rodú$1, o.s caldeiras e for-
na.Lhast n.inct:t. qttf' tmvo••t<lclos scpatil.datnentc. 

Do roosmo modo podarão SCl' rles:Pacbn.dos. corno accm.s'!ltios de 
1oellmotivas, n!! b:rn.r,a.gcnG, peças ü.o moYinu:mto, longerõoth cy
Undl'O.,, ~alvula e os ap(k~relhos de ar comprimido ou '\'acuo 
proprio da locoruoliv~. 

As rodas dos locomoyei3, com oo competentes eixos e l;u1ça, 
só ser:io coosidoradas como parte inlegt·nn~ quando importadas 
conjunc~mente com O!! locomovcis. 

Tanto nos locomoveie como em quae~qut!r ouíros moto 1·~~ sãu 
considor;jdos partos iategr:1.ntes o:~ t 11bo~ ou: canos qm~ ligam o 
v a. por e a agua. on&1•e a C'o,1o}deh'tL e o motol.\ os volantes c polias, 
manomotro e outro;.; apparolhos indlcndore!l. 

Os tubos ou curva..:; ao Liga.çãú de fol'rO <•u aço quA acompa.-. 
nlt~rem "" \urbinu .:\o considerados pat-tes integrantéR das 
mcsQN...':I,o.:>mta.ntu quo a tJtt~ qua.otidado nlo oxe:od3. no conj tmoto 
~~~otros de comp1•imontl:l, bam como os apparolhos I'llgu-

&ío consideradas partes iof.egraa iP.s das maehina.s electl'lc:'lt 
oslsoladol'CS d•s lllf.'llllas, o quadro da distribuição com lodos 
os. appa.relhos )».ra. rncdh·, tlscali7..a.l.' e regul!l.l' \L corrente, os 
eomnmtador•• e ro.lisiAnoia.•, bern como ns llgt~ções respectivu.s. 

/
Para fazer =cos, chapéos, cal
~g de folb•'\ , picar ou oortn:t 

I :~'':·"';r~~~: :;';:.';,:;:!a:.; 
rospecuv..,. gua.rniçiles do 
(erro ou madoira: o pl."lpamr 
produetoa d~ agricuftura, 
como prenst\S P•l"~ osp:l'emer 
mand.ioeo.. desc!lscadol"e.i e 
quobrodores do milllo ••...•.. 

Par~ mioeroção, oomo brlta. 
dore8 c tcltut·adores de ped.t•u, 
oorn :u dU~U respeetiV'as OJ'IIII•· 
l'ÕeS de m >doir.> c compo.. 
t.cooos pilõe8 pol'a fa.b1•icas o 
onte.inu o par-.1 a. navcgo.ção ; 
movidas a vapor, ~ua, ~ar. 
ar ou vento, vn p01• o;ec~Joi . 

1009 M.Q.cla.iun.~. , •.••.. , •• , , , , dad.e ou lJOI' fot·~·as .anima<ba. 
Para.limpa.l' f<&.eM, com ou ~cr:n 

t'uros. tlu madeira ou Jor:t•o o 
Lle qualqum·loi~io ou oys~omn. 

Pm-a. cosuu~a. cumwun~. pro ... 
prJa.H po.r;1. 11\.wilh~ o officiua.s 
de al~tlalo ou solleiro., ...... 

pnra escJ'Ol·er { com 1.eelado .•• 
( Typcncrifet• aem lCClado .•. 
p11ra.. cortar u ongom1na.r l:l.a.-

b:t.dos. picar forno, l'"m gclar 
de qmüquer qu<tlidadc., cm•tar 
pão,l.'otha.s, cogll.l'l'a.1ll.r, Jn.var 

~ T::~~~~~t·~~~~er~~~~ 4)~t~~ 
pru':l. uso:J semelha.nte~. Pe· 
quon:L!, do uso domes'tlco • . •• 

para. et'illÇão arlitlciaJ do gaJ. 
linh~s .................... .. 

Kilog. 

• 
"Uina. 

> 

KUog. 

A<f • .,.i , I;; •f., 

» 
> 
• 

T ARAS 

QlL\l.lt'IA Di~ 
D(J~ ENVOT,TOlt.IOS 

5o •;, 1 
~ Em ba;nic:t.~ OH r .. 'lixa.s. 

!!5 '/. \ 

lO •/. 
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ME;ll.C;\l •OI ~lA.S 

lO!~ Moin1•o;,<.. ... .. . . dos a v aJ>Or ou 1orQa bydrauliaa. . .• • j 
gr&nd081 par& uso das f"brl<l:l.S, movi-

. pequenos, par& café. pa1·a \In las, pi· 
meo~:> e semelba.ole~.. .. •• .. .. .... Kilog. 

!OH 

NOTA 142•- Aa l'<ld.\3 ou ..-olant.cs dos moinhos Jl(X(U6DO! 
J>a,.aariõo direi lOS em scpuMo eum<l obr"'' do rerro fun~ldo nw 
elassiHcada,. 

I oomplolos, com baugucL m11ltiplo, 
Prll.-Cl.-•'• tio;.;. ..... ~ :;:implcs ou eom p<.Hl tíl. do platioá. ••.• 

i !!Cfll lio~t-qu1!l, eimp!o.i ou eom pollti\. Jo 
pl~tin" ........... ....... ......... 

NoT.\ 143~ - Nos _pU.ra.-raios 
cabo.a conduotores. 

complotu• 11~0 o~ tfio lneluidos os 

\ tlo cabollu uu JeaetJo. , ruo.mtn.,es •• •••.• 
lO!< 

de :)l.-d<,., prcpa.rada.s COn:l orla.s de 
P e »oh·n.,. e p<!· : e:ul;m:o o com liMes po.ra ms.chi•os' 

. \ d • "DOll'OR •• • ••• , ••••• • 

1 
e. -pc.nO\~.,. , ••• •••••••• • • . • • • • • 

· de :t.l'~tnC': Oud6 tcL'\ ( do fõrtu . ...... . 
mc:t;).\hCit. ••.•• •• ) de lt\tiSo ou cobre 

1013 Pilu.h .)h·o8, }>asi.illu;i:t·os c Oiijparadra.peito~ Uu muW ou de 
m:uielrn e metal. ................. . .... .. . .. . .. ..... .... . 

1014 Prelo• de <tnalt(UCl' <tuoliJado .. .. . .... ............... . . . 

~ 3>aril f'.t.pla.l' ••• •••••••• •••• • •• • ~ ~. , •• 
1015 Preni!Qn,-. para numera-r e marQar pa.pels seme-

· ·· · ·····! ""~~a~':.~tiã~·~;;·;,~r~i-d~;·~~;.;.r: 
dour~1rr . a~etin.ar a oorta.r- p~pel, 
para lilhograpbla. tabrleo de Dl!ISSO.S 
alimen~icias, ""bOneteil e rom&-
t b.a..n tes • • • ~ •. • ••••...•••• ••• . ... • • 

1016 Quebt•~>o-liozc'< • {do m~ta.l si.mpleg ..... ......... .. .... 
pratc-ldos •~ dotrr~dos •..• .. •••• .•••• 

\ &i mples. todoo de ferro ou a.~~ eorn 
""bo do madeira, osso, chifre e aeme-

1017 Sac~>o-~·ollia• .... Í lh..utos .~ .... .. .. .... .. . .... .. .. .. 
oom a:rinaçao ele cobre ou la.1ão. , •.••• 
idem do quillquel' me\al prateado ou 

donrado ••••• . ••••• • •••••••••••• •• • 

) com cabo de mat1im. modN!porol& on 
1018 srne1:4o ..... • ...... " l ..,!;·~~-~~; ~itirre: :.:~~-: i,;~Çà 

ou. matai simples, dou.rádo otJ pr a-
teado • aemelb.a.utcs ........... .... 

1019 Se~·ra.!\1 circula.rea. ver tic:tes e sorra.:i sem fim, m~vidas tt 
m ij.o.) vu ~ VíLiJwr •• ••• • • • • ••• • • •••••••• , •• • •• • •• • ••• •• •• ••• 

1020 

\ da qualqunr 10r m:1 ou "feitio P. com ou 
· ••m J~ ou armação, mo•ldos a 

Um 

~ 

Um~ 

Kilog. 

Kilog . 

Ki l.;>g. 

Kilog. To~·rQodoJ.•efB., •• < mão ou a vapor, . •. ....••• •.• . • . • . 

/ • {. 1 ldo terro .. ...... · 
pa.I& ;Lrln ki)... •• • •• ttc oobro 6 8Uas 

ligas. ........ . » 

Í do mão " " ó<l l.a.oea pa.l'O. l'Oiojooi.ros, 
ouril'fs o seanelb.'\ntes . • •.••.• • ~- ..• 

1021 ToJ.•o.os .. .. ..••• , . \ pM·a. f(~rroiro, serrathsiro o seme· 
/ lllautc$ ............ ... ............. 

. rnov idt>.!l: a "'Q'Apor" ... . ... ..... .. . . ... . . 

Ad ool. 

15.'i000 

6$001) 

$800 

.A<lNI . 

~ 
11600 

1$300 

Adval. 

$500 

4$800 

;ld ~nl. 

I~ 
4$000 

~~ 
7$200 

40$000 

8$000 

Ad ~.u. 

ssoo 
~ 

$100 

~ 

$:100 
A<l çal. 

. .... 
"'-' ·• 

30 ~-í 

l5 l; 

30-,; 

> 

1 5~. 

50 ~ 

1~ \ó 

:.0 j~ 

,. 
15% 

QUA~IDAP ii 
tiOS F:NVOI./l'QR'!OS 

J Km !Jarrica..'Sou ea.ixa'l .. 

lll~u ~~~~~~~~~·ro.:.~ 
I lliante.s ............. 

( J:li m ha.J.."I'tcag ou ealxas. 
Em eai<:>s o~ ca.!t lnbas 

\ de papclilo ou anvol-
torios oom<llliaa tco .. 

Em barri038 ou oalsos. 
Em oa.ixas on ca.is.inbM 

de pape!M ou ma-
deil'3o ou ttu'f ultorloe 
somolb•nWs •• •• . •••. 

} Em barrieaa .......... 

Em caixas .. -.- •.. .. •• 

E1n bar:ric..u ou caixas. 

Liquido 

Bruto 

Liquido 

5 <;t, 

Bruto 

lO ~-

Bruto 

20 ~~t 

lO '~ 

lO ~~ 

:rJ()-1,15 
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"' I I l>l "' TARAS o o o ,: 

I 
, 

!:: ·~ .. 
I 

MBitCAlXlRIAS .-. 
;.: "' IAS.\Tl .. El<'l'O 

, 
~ f'l ~ QUA.LinA TYF: :=> "' z I ::> "' lXlS E~VOt.TOI\10.9 I 

IJ ) sul lias ou oom ca..isas ...... . . . .. .. . . Kilog. 4ti)OO 50 •(. ( l Em <aixiohas ou c:\l-
Tre u n. .. o:t ou fttcuJ' du com caixa. de martlm, ma.drcperola ~inh•s do papelão :.u 

medir .. • .... , . . • .. . . • ou tartaruga, eom ou .som mola . . ~ 13t-OOO . 
:S~~~~~:~s.'.~~~~~~~: Bruto 

1 com caL~a dr. qu.~lquer outra qu~li· 
~ . !idade, oom ou 1em mol> •. .. •.... • 

, p • r a typogra- I g a s t o • ou em 
i >hl• . ••••• ••• ·1 !1:" "'m O o· - lfà ~ai, 15 '/o I .~·~~;:: 

IRmQi= ........ 

){ilog, $150 ~o ·t. dos ••••.. • •.. • 

1023 I"'"" .. ~· T,...,. ............. '/ _,,,. o m 
JioNua. '1'erna- . 5•/. 
cola. ••••• • • •.. . $!100 50•/n 

I ditoo em liogaa 
$150 25 "/" estrang<lira .. . . 

. para onca.dot·nador 011 livreil'O, de 
~ cobre, zinco ou f~rro .... ... . . . . . > $600 • \ 

Non 144'-Neste artigo ficam comprebendfdas as 'tinh~tas, 
filetes, cmblemtl.'!, t!orões, colchetes e quaa:<quor antros objectos 
quo vcnbam se partidos ou junto.menle com <>S iypos ....... .... 

1 

Em barricas . •. . . .•••. aJ .,. 1024 Quaesq uer <>ulras fenamoota.s, uten· i llli1DUll<!ll .. . . .. . . • ~ 0:,0•{. 
Em ea.ir.as . ... . ..... . 10 .,. sillos, ou Instrumentos nii.o el;lssifi•.a.dos, 
Eme<.iiall de papelão ou 

í:': :~.~~~~~-~~-~~~~~':': .?~:~ poro. m30hinas .. . $300 . enw tloriw..emelhan-
~- . , ~ ............. Brulo 

Non 146"-0s eslrndos de forro ou de madeira, as vi~as e 
colnmi~<U respcell ' as, • • ~scadas, ba.la us tradae e outros objóctos 
nooe•sarios par~ o ai!Sento.mento do machl nl!mos que exijam 
ta.r-..s accessor ioa, bem a.ssim 3.3 -chaminés pa.ra. as forna.lhaa e • 
artigos aou.l ogos, quando despachados c<>~unlamente com asl 
ma.chinas a. que pei·teooorem, serão inclui os no valor dfllla.R ; 
sendo, porém, despachados isoladamente, podendo, portanto, ter 
applloaç.W dlveraa., pagarão direitos nd •akremn~ra.~ão da 20 •f,. 

As peças avulsas de machinismos que forem import.a.das 
oopara.du.mente, não tendo cl.o.ssittcação especial, e ~ue se re-
conheça que ""-<> partes inWgrantes de qualquer mac toa e gue 
não podam ter outra applicação, 11carão sujeita! ao :regimen 
fiac:l.l a •1ua estiv&l'em os .roa.chinísmos raspodivos. As peças, 
porém, quo RSiiverem ctaasi6cadas pagarão os direitos que 
lhes compet irem, aoompanhandíl ou não ... maonlnas, aaJ.vij 
qualquer dispuaição especial da Ta.:rifa.. comprehende-se na se· 
gunda p&rte de!ta oota os ma rtelios de teares, os llços, fusos e 
as bobina• de papeliio, oto. 

CLASSE 3~· 

Vario s artigos 

1025 Anqub• ho.." de crina ou cober ta• do qualq~r ~ido de 
7$000 5Q . , . algod.'io , li. ou linho . .. ...... .. .. . .. . .. . .. . . .. . ...... . .. . . Kilog. 1 Em caixa:~ de papelão 

1006 Appa.relho• coasti.IWS, como balAnços, cordas, f;rape:zio8 I ft\'a:~?~~~:~~ ~ Llqui4o o objcotos semel lL!lt.es .......... . ... .. . .. ... ....... . .. .. .. • $900 ~ 

de arame coberto. ~ chap4os ou 
DllZia ~ eul1litoo de ea beÇll (carcas""'l) ..... ~ 

pa.ra ohaj>(:os de cbuvo. ou sol, com 

) ~ <Onoo• " '" 1027 Ar:tna~ões . .. . . ... •. vare,as do barba.t.na , janco, ferro 
ou aço, sem punho! ou de cabo ia- Ilhas de apello on 
toiriço .. . . • • • . ••••• . ••• • . ~· · · · ··· Kilog. 1$500 5Q "/o 

. ::~~-~~~~~~.~~~~: c.om panbos . . . . .. . ....... . ..... . • •. • 2$000 • Br.nto 

NoTJ.. t47R- A:~ armações cujas cabos trouxerem castões de 
lllarllm, madreperola ou tarta.ruga, pa~arao o dobro do3 direitos 

I rospeciivo• ; e qanndo um .. p•r ta do.s cabos, &lêm dos eastõea, 
ftr dMoas malertas, p•ga.r:i.D o quadrupu lo tl<l me111110 diroito. 
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MERCADORIAS 

1028 Bandejas~ caixas, peanhas, étageres o biuelots de pha.n
tasia, e outras abras de charão ou madeira ac1laroada, ou 
de papel imitando o charão (papier mache), lisas, douradas 
ou prateadas, com ou sem en!eitcs de marfim ou madro-
perola.......... •.. . ... ... . . • • • . . . • . • • • . ••. • . . .. • •• . . . . •• • . Kilo,!.' . 

1029 Ba1•1•aea!õ4 de couro ou de lona ou de qualctner tocido, com 
ou sem preparos .••..••.....••..••.•..•.•..••.•....•.. . •.• 

' de ba.rha.ta.na., rnass:L ou chifre preparado •.. Kilog. 
1030 Bengalas •. ~ de marfim ou uuicorJlio .••...•.....••.....• ~ 

f com cnstão de osso, hlifalo, 
de madeira. jun-\ chifre, ma.<;sa, madeira 

Duzia co, ca.nna. da. ou metal ordinario ..••. 
India., bambfL e . 
semelhantes ... ·, com castão do marfim,ma.-

~ d I'~perola ou tartaruga. ~ 

com castiLo de ouro 011 
prata; ou com enfeites 
destes rnetaes ou com 
pedras preciosas •.••••.. -

1031 Bolsas, imli:>pensaveis e outt'os objectos semelhantes, de 
qualquer tecido, menos seda, não classificadas- os mesmos 
direitos esta.beleciàos para os de couro, segundo sua quali-
dade •••••••• , ••••.••••••.••••..•.••.•.•..•.•.••••••.•••.• 

NoTA 148."-Asbolsas e indispensaveis, com ou sem preparos 
ordinarios, quando fabricados de algodão, lã. ou linho, a.lém das 
taxas mencionadas no n. 27, pagarão mais 20 °/o dos direitos 
respectivos, e quando cobertas de seda mais 50 "/o dos mesmos 
direitos. 

I bacias e qua.esquer poças de uso domestico, 
I funis, capsulas e garrafas............... . . Kilog. 

/ bengalas, chicotes P. obras semelhantes....... » 

! bolsas para fumo. ponteiras e estojos para 
caixas de phosphoros .................... . 

boneca!!, bt•imluedos e obras semclltantes .••• 

1032 Bo~·~· n. e h. a 
botões de qualc!lter qualidade................ J> 

ou gomma. elas- calçado ... . .................... · .... • • · · - · • » 
tica. C8lluloide 
e gutta-pereha, gacheta. pa.t~a. Jl';acltinas.................... :. 
vulcanizada ou, 
não. em obras~\ pentes, regoa.s ~ canetas ...•...•....• - . . • • . » 

leques ••...••••.. , .. o...... .............. .. Um 

. \cobertos de seda pura ou 
cintas ou c~nto~, de qualquer outra. ma.te-

suspensorto~.h· ria. com mescla de seda. 
gas,cordGeS,ca.· j 
darços e tra.n- r i.dem de qualquer outra 
ças. ma.teria. _ •••... _ .. .,_ .. 

!, , preparada otr em massa para dentista ....... 

I pu=~·.-~·-~·-~:.-~~~~~~·~~--~.~-~~':':'.~~ 
hastes, tubos e talos para. flores .. o ••••• o •••• 

Kilog. 

8$000 50 "/o 

Ad 1:al. 

12$000 " 
40$000 » 

6$000 ~ 

25$000 :. 

A.d val. ~ 

2$600 GO "/o 

5.'j;OOO » 

4$000 

3~00 

4:)000 

3$000 

1$000 

4~000 

3$000 

30$000' 

I2S000 

3$200 

10$000 

7$000 

TARAS 

QUALIDADE 
DOS ENVOLTORIOS I···•IMENTO 

~ Em caixa! ou caixinhas 
de papelão ou envol· 
to rios semelhantes ••• 

I 
~ 

' I 
I 

1 Excluídas as caixas de 
I papelão ............. • 

J 
Em caixas ou ca;ixinhas 

de papelão ou envol
torlos semelhu~ .... 

Bruto 
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:E Ml::RGADOIUAS "' i>'í ~ I ~BATIIIXNT<> 
::> ;;;; c:: -< :r: QUALII>A.OII z: ~ ::s DOS BNYOLTOUJOS 

' ·PM ))e\.":\Souem 
. ~ dl' algoclão, j CÚl'tO' ... • •. • K.illlg. 4 ~()(H • ~) o/Q 

• <>~ .. ~~~': hl on linho.! om obrólS nãD 
? . elasslllc:ul;"' .. . 7$tl00 . 

de soda pUl'a j onlpeQo•ou em . 7:f;OOú • ou com mcs- córtes • • · · · · · 
Bo'I.•I •a chu on cl~fc ~utra em obras não 

gomma clastioa, l11 m~a .. " . cl~s~ificadas .. > 15~ • Em caixas ou caixinb.as celluloldo e fttdto.-
de ~]li!lão ou envol-porch&, vuleanisar tubos siroplo• <>li revestidos do ar:.rne de 
tor s semelhante• . . • Bruto da ou nio, em forro ou cobre, intern" ou ftderna· 

obras ......... . .. mente .. .. ...................... .. ... . ssoo :11) "f· 
( Conliauaçr1o ) tios, folhas e Jamina.s .... .. ............ • l$&10 50 •f, 

tabletas. lar,is. hastõo•, pães. prisões 
para. .. cr ptorio o uult•vs objoctos nõ.o 

2.';000 espscülcados .. ..... .... ....... .. .... » • I \ 
\ 03paehos " valrnl;s., .... .... ....... .. . . > 1$300 > I 

1033 
B oue._,.., .. o brin-l com macll!nfsmo de dar corda ou movi-

quo<los ~ra erl- dosav:~.por ................ .. . .. . .... . 4$800 60 "/o 

L .... oo~•""' 
anoa, bricados 
~o qualquer ma-

!$SOU torlo .... ..... ... nKo eapeciileado •• , ..... ... ...... ... ... , . ~ 

103~ :R1•o.,h a. .. ou boni!C:Ia de arminho pa?a pí• do arroz • •...• • lf/SOOC 50 •/. 
I de p•peliio e do ""'" I deh·a ou onvoltorios 

dtt lndia, deoominadoa ocR.tu c MmA--

\ 
scwolhantes ......... ... 1035 Cnchh nbo" e) lhanloo, . ., . . .. ... .......... , .... .. . • 60$000 • 

pontolr a.a p a r a , . • 1:)1100 • charutos on clgar· do qualquer lll.'l·~erla. • · · • · • · · • · · · • • • · · · 
r~.', .. •• • · • • . .. . · de amllflr, CBpamn. d.o mnr ou :l sna 

10$000 . lmllaçã;o ... .. ......... , .. ........... > 

NoTA 14Qo- Os mcbimbos ~ pon teira.s de ouro, pra.la, 
martlm, ma.dreperola e lartarugll pagarl\o "" t axas correspon-
dentes ds obras destas m Merias. 

de po.pelão ou dL• pal"'lii.O e m:uleira eu-
4>)000 . fOitMo.s, paro. oonfcttcít.'G e semelbanlti-; . 

I de zinco ou t.l.e melai. ord.ina.rio com e.~-
pelho• ........................ ...... . !~lO > ! da papelão m:!.Cieira . osso, cblfre, lisas 
oa for radas de papel, couro ou qua l-
quer tecido, par:~. jo!aa, oeulos, na.vn-

10,:000 • lha• e semelhantos .... . ....... ...... - • 
1036 ca·ixns e boe<o t.as id~m, idem, idem. pat•;J. instit'umentos 

ma.thomaticos9 eirurgicu~, med icamen· 
~ Em eaius. ou calxinl!Jt.s t.os homrcopa.thioos u p;:s.ra. U:t.Jberes . ••• > . 

<te pa.)lillão ou envol-
de madeira fina ..... . 5:jOOO > torioe scmelban tes ... ,. 

I 
com espelho pa.ra. \ de papelão ou ma.dol· ' barba e seme- ra ordlnarta. pin-

lhanies .• ..•. "f "lad&a,anvcrnizndas 
1$500 ou forr ad!l.EI de pa. . . 

l \ pcl. .. ...... .. .... 
l 
~a costura.<, com. ou sem :preparos ou li musica, para luva..~, e as gua.rneeld.tl. :; 

com r.oneh&~ ou do ma.do.h'tl. coberto.~ 

13$000 de qaa.lquor tecido ou couro ..... . .. •. . > 
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l ;:o õ DO$ HNVOt .'tt>RIDS 

~ lisas. piu\ad• s ou en-1 ~ 
4$000 501i ~ara ,logo de VOI· varn•23das.. ..•••• K1log. 

I larete. ....... de cha.rão ou acha-
i roado.!J..... ... ... . » 10$000 • 
i para golo .............. .... ......... .. . $250 . I de p inho ou de' d.stcrmws., . ....•• • $250 ôO .,, 

quoJquor mad&i· 
n ol'dln llri&, 
p<Vpria~ P:l.l'll 

Ca.b'a." e Jao~tas J ene:>hotmnento ~ 
(Dar~tirl'".4a.çao) ' tle vinho, cerw 

,.·eja. o (.l.'Ja.c.s-I 'lll91' outros.... armadas ... ..... .. .. > ~35Q • 
de pi.It.b.o idem, idc::.ut propl'ius :pí\l'n cha ... 

r uto., pcr1\tnw-iaa o ..,melbo.ule>, a r-
mada.s ou deoarma.d<~S ............ .... » $5(10 • 

\ \ desa.rm:ula.s. e m osso. ~ l !}"lll f!O '/. 
·para phosphoros. ) de•arm•das e rotu-

> ~'()(I(J I lada .............. • a.rmiida.s e t:owpleútB > 2$-'100 • 
Nou 150>- Os preparo& de qua lquer qualidade, que vie rem 

eom u ea.b:;as para barb.\ e pa.ra. luvas, quando fbrmn flO Otl1'o, 
~n.ia., lllal'fim ou t:lrtt>.ru\~• e •• d._. eo.\:1."" de eootura,qua.ndo 
orem do ou1•o ou pra~. e-m como os i.entod de qualquer 

ma teria, que aeom~a.nl1arem as cai:w.s para voltarete, pa,"1Lrlí.o 
direitos em separa o. 

' dcd~J'.~u~~~~~~~-~~ Uram. $~ 50 ·t. de marfim, modttepe.-- I 

rola, Beda ou velu · ! 

/sem aroo .. ... " ·) do ou _de J•l.ha não 
Kilog, 82$000 • 'lSpeclftc a ...... . 

de tartaruga •.•• ••.• , 48$000 • de oouro, bo:rrneha. ou 
celluloide, cortiça., 
=. papi!r ,..,. 
eM, chifre, buf3.!o 

Em ~a.lr~s ou cal:dnhnl onde tecido de ai 
god&o. lã ou Unho. . 10$000 • de po.)lelão oo. envol • Brulo 

1037 1 UU.1:-uou.·a.,,ob.a:- 1 com arus de eo- ~ co~:~:;.,~~~~arll~Ú I-~-... ruteluo, po r ' a- I bre ou de mo. tartaruga • 22$000 • moedas o caixa.! ~ t;ll ordlnarlo •. , com ooot.:l.s d;; • ~~~·,.;,·, 
po.ra. fnmo..... . .. po.lho, qu&l ~.u''r 1e-

cido, boi'I'Ilc ~ ceJ. 
fuloide, mas33., os- I • so, chifre~ ou de 

I metal dourado ou 1 

' \ prato.do .. ........ . !0$000 • de folha. de Plandoos simples ou pintadas 
e s..melbanto1 .. ..................... • 4.$800 . I de qna!quer qu&Udade ""m enfeites ou 
o.ros de ouro ou pra-ca, e our.ras não 
C>l,l>l>ci!lcada.> .. ..... ......... .... ... . . - Ad •.U. • 

NO'l'-' 151• - As perteDÇito' ou preparos para barh•, cosiuras 
o samelllanfotl6, quu v.Ws·ew .11as cat·Wlr.~, t;~z·ãv it.H;tuh.ha.:s uo 
peso destas, ...rvo se forem de aura ou pratn, quo serão sujeitas 
aoo direitos respc•tivos. 

1 com cobertura de algodão on linbo •.. •. Um I~ . 
~ idem, idem do lã ......... . ............ • ~ . 

1038 idem. idem de~ shnpiPI' .. ... .... .... > 7$000 . <Jhapéo" Jl•l'a •od.l pura 00 oom eufeilea do rcn-
110\ ou chuva ..... . 1 eom mescla. de da, !tanjas, bord• · 

( q~lqner ma· dos ou plu=~ ..... > H$000 • terra. ....... .... 

eow eofuiie ou ca.bu d~ ouro uu prl\\a, 
ou com pedr,. preoiosa.s .• .•.••.• •.• . - Adwl. • 

NOTA !52' - Nas taxas doe el!apéOil ft~m comprebeodi4AoJ as 
du mpeeUvas <&pu ou bainba.s, 
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1039 <Jhleo te .. de\ com nçoito e par,, ~rrinho . • • • • •• .. • .. .. •• Duzia 
!(Uai•Juerq ua.. ~ sem a.,.oite ....... .. ............... . ..... .. 
hdadB oio cs- / com cu.st.'-o de cmro ou prata, oo com pcllras 
pecific-.Wa.... preciosas ........ . .......... .... .... .... .. 

1{140 
I 

Choc.olo:te eommum ou do rorelçio, de qualquer quaH·I 
dllde, doeeo o Mnfoltn< não cl~•slfie~dos .. ., .. • .. .. • .. .. .. . Kilog. 

11)11 Coqne" e obra.s !emelh1oles lmllaoio o caboll~ . . ... . . ... 1 ~ 

~ 
de perp>tn.s ... .. .. ............... ..... .. . 

to4e ~~~i!~. ~~~ debr~~~~ ~~. ~~~.~~~'. ~:'_~!~~:.~~r-~ .~~~~~ .. ~~ 
de oollulotde ....................... , ..... . 

10!3 Dyna~nite e outra. massas e~plosivas .. ... ... . ........ • ·1 

1044 Ei!<ru~ninho,., vara de•onho .. ... .. . .... . ....... .. ... . . . 

1045 

com lllO)dul'a de papel~ OU forra. 
i dos do Jltlp<!lão, ou de metal or· 

I 
•lioarlo, simples,pintados ou en· 

co::~:::·\·~;,;.~~~;:··~~~~~~~ 

I 
peque• da mndel· ~ .,.,:' •;~~~~~;""~~ 

nos. · • ; rd ou 111~"' / amaloo do pkan-
FJ.ltlelJao~ e · ga.' ··' ·· · tazia .. · - .... . .. -

'J"~dt<us.. .... I de vidro, sem moldur~ , com or· 
na. to do pbaut"~zi~ ...... .... .. . 

) 

com moldura da cobre pra!e:~.do, 
<lourado ou nickelado, I i.IOS ou 

; lavrooos ou forrndos ~c ocda ou 
velludo .. ........ . .. . ......... 

1 
l não os~eeificados ............ . .. , .. . , .... .. 

NOT.\ HHa -SerOO reputo.do9 pcqncaos os qua.dr'oS oa e'pclho.~~; 
que, ineluid&S a. molduros, 1iverem de $Uperftcte quioze tlooi· 
motros quadrados ou menos. 

No peso dos qurulros sor:l iocluido o <loo vidros t~ o das e.lam-
1pu, imprc~M..s ou lithogra.pbad6'!, (J uan•tu a:! trouxct'Crn. 

I 
10461 E,.topilll .... . ., .. . . .. .... .... .... .... .. .. . ............ . 

I 

• de qualquer tGcido, de palha ou popel,10ltas, 
Flore~ a.rti-1 em ram:~. ! ou orn grlnnlda9i. ~ ........ , . • , Gra.m , 

tlel:t.OS 'I de cflra ou pelllca ...... ...... ........... .. 
.. ,. .... lloWes, calices, folh~9, t3.1.os o ~n'<•• lJara 

a fabricação de flor~• ... .. .. .. .. ... . .. .. . 

104i 

1048 F ogo ulill·\ la b' t . ) 
e!nl do qual· em e• r s ( tehas ott 1 llques • .. • . .. • .. .. .. Kilog . 
querqu•li<J<tdo/ rle qualqne.r outra qualidade ....... ..... . .. 

1049 Imperllllea, ·cJ,. do caohamaço, com ou sem P.>pel adbe·l 
rt'lru~, em _pe(t\ ou e AI obt:·as .. ...•.. , •. . • . ... . ... • , ,., •.. .. 

15$000 50 ' /, 
IU$fl00 > 

M. vai. 

6.$'100 

2$500 

I~ 

1$000 

6$000 

1$000 

$100 
$(180 

$0411 

!$!IDO 
4,1!00 

1$:100 

00 'I• 

5~ •f· . 

i 

TARAS 

QOALIOADE 
D03 l:NYOJ.,TOI\.105 

' . 
' • I I/' Em boceloe, caixas, CAl · : I xiahas do papolii.o, la· , 
• > t:\8 de folha ou ziooo.: i\ fra!CO.i ou envolto- : 
j rio> 10molhaa1e.> .... I 

) Em cais:as ou caixi
nhas de p:..['loJitot m""- ; 

) deir~ ou envoltm•ios1 
\ somelha.ntns ... .. .... , 

I t 

Em l,.he .. . .......... l 
I 

Em barricas ou caixas. 

I 
l 

~ Elelui<las sómon,to ao 
tai~~t ou caixinhas 

\ tio P"JX'Iilo . .... .. . .. 

i Em caiL'S ou barricas. 
• Erll quaelquar oJltro;• 
\ envoltor!o.~. , .· .,. ..... 

Drulo 

10 ·t. 

l!ruto 

lO •f· 

Bt lllo 

16 •/. 

Bruto 

Llqai4o 

:)90-Sf<J 
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Varios artiaos 

o r.;) 1:1.) TARAS ~ o o o tzil < ~ •-< ::>=! MERCADORIAS Q IS I ABATIMENTO 

;:;J z d < 
QUALIDADE z 

::J s ~ 
DOS BNVOLTORIOS 

-· 

1050 I~õ.~eas de qualr1uer qualidade .............................. I Em saccos' fardos, cai-Kilog. $400 50 %~ 1 xas ou caixinhas de 
1 papelão ............. Brato 

1051 I~õ.~qneiros de osso, chifre ou metal ordinario, com ou sem 
fuzis e pederneiras e semelhantes ..• •••.••...•. . ••••••••• ~ 1$400 • 

1 de ,apelão ou de madeira or-
1052 .J d d - \ dinaria ou massa ............ • 2$000 » ogo e a!Jlas, g~mao, de charão ou acharoado, de pa- l Em caixas ou ~ixinhas ~at.tPez, dommó, clucket, ·. pier maché ou de qualquer 

. de papelão ou envol-loot ball, etc ........... •• I madeira. fina • 4$000 li> \ tortos semelhantes .•. li> 
1 não especiftcaid.~:: : : : :: : : : : : : : - Ad. ,al. li> 

NoTA };'J4'' _:_Nas taxas acima não serão compi'ehendidas as 
dos tontos, figuras e pr.dros quando forem de o~so, marfim ou 
madt·~perola. 

e ontros accessorios entram . Os postes, redes no peso dos 
JOgos. 

1053 Lne~·e . ..... ) em pães para garrafas ••••••••• Kilog. $640 ~ 

I · • · · · · • • · • ·)não especificados ••.•••.••••••• ~ 2$000 » 
J> li> 1054 Lamparinas de qualquer qualidade •..••••.••••.•.•••. J> 1$600 ®% 

) !lim~!_es ou com ro,. ou guar-
1055 Lante1•na~ para. carros, ntçoes de metal branco ou 

2.$000 50 ~· 
. . . amarello .•.••••••••••••••••• li> navws e locomohvas. · • ·' idem, idem de casquinha ou de ( :»> Liquido . metaldouradoou pra.teaclo ••. ~ 3$500 » s 

I toscas ou ordinarios, de papel, 
f com varetas simples ou lisas, 
1 de papelão, pão ou bamb4 .... Duzi.a. 2$4.00 ~ 
I 

; de madeira. ~ 
pintada ou de papel ...... ~ 6$000 ,. I envernizada, de """"··· •••• » 36$000 » 
com . ou sem ~de qualquer 
r1mdados ou outro tecido. » 16$000 ~ 

l0 56 enfeites .•••• \ 
Leqne~ .............• 

, c0m varetas de I \ oouro, o~. de pellica, pa. chifre, san-
pel ou qual- (lalo, cha.rão, 

' · quer tecido, bufu.lo, bor-
lisos, borda.- racha, massa. 

: dos ou en- t ou metal or-
feitados com I dioa.rio ...... um 3$000 » ' arminho, 

-rendas ou com varetas de 
pennas.. .. • • marfim, ma-

deperola. ou 
' taPtaruga •.. . 25$000 . 

NoTA 155•- Aqui não estão comprehendidos os leques feitos 
do uma só mli.teria, que teem suas ta-xas nas_ classes respectivas. 
Nas taxas dos leques estão comprehendidas as das caixas com-
muns em que vierem acondicionados. 

Os leques cujas varotas chegarem, pelo lado da. frente. a. 
extPemida.do superior, passando sobre o papel, seda. ou pellica, 
pa~arão mais 20 °/o dos direitos respectivos, e OS que iiTerem 
enreito~ de ouro ou prata pagarão mais 50 °/o, salvo si taes 
enfeites forem insignitlcantes. 

As argolas, aros e arestas dos leques finos não são conliliderados 
enfeitus. 

As arma.ções de madrepe:ro1a, marfim e ta.rtaruga para leques 
pagarão 120$ por kilogramma na l'azão de 50 °/o e de outras 
mllt1oria.s, o~ mesmos direitos dos leques completos, segundo sua 
qualidadrt. 

1057 Manequin.-. cobertos de panno, com ou sem pedastaMs • •• 10$000 ~ 

3\10 -tOl 
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MERCADORIAS 

I 
de sed~ ou de qu..tquer ma teria 

'I se -- cober•a de seda ....... .. ,,, • ., •• , 
~ n... a ... ..,.>,.,. ••••••••• 

· rle qualquer outra. qualidade ..••.... 

Nol'.!. 15ô~- No peso da:.~ mascaras ser~ c omprehendido o de 
qu<a.csqner accesso-rios ordinarios que lhes sã.o}Jt'Ol,)rios.bigo r.Les , 
barb..'l.s~ ooulos, etc. , otc. 

1050 Mecha"' opaliros\ de pão .............. . ............ . 

plwsphoriC<Js. • • • • · • · · ! e qua.Lq.ueutra qualidade., .•..•.••.• 

1000 l\lõlho"' ou liquidas tampel•&dos par~ oom.idas, rio qualquer 
modo prepar ados ................ , ........ . .......... .. . .. 

1051 

1082 

semelhantog, . , , , , ..... , , . . ...... I ade-reços,pulseiras, alfinetes e obras 

Obras do côco ... , .. ,bolões do qualquer feitio, veniilado· 
re~ para. chapllos e outros nã.o 

·,ela .•íflea~~• . , .. ................. .. 

j 
de m assa de rarinll.a de trigo e ae-

oll .. .,,~ ~ melbantes ............. .. ... . .. .. ............ ,.., .. ,, ..... ,, . 

do co lia. e ou&ras nito lllassíllcad•• ·., 

1063 P a nno do e•Innr il e papel de lixa ~a qua lquer q~a-
lidllde.'' ....... . .... "' ........ ' ....................... . 

1064 P ara fina s imples rm massa ....... " .......... " • ·" 
(cer~ de pe~roleo).... em velas ......... .. ...... .. ...... . 

Kilog. 

• 

35$000 50 '/ . 

8$(100 

3.,">'200 

4$500 50 ·;. 

1$000 

1$200 

$800 30 .,, 

1$500 

1065 Pat.ins ............. , ........ , .. .. ... ........ , , ,.... .. ... Pa~ 3$500 

1006 Pós ou outra• quaesquer pl'epa~ações p~ra mata~. preveni!' 
ou destruir insecto• o anima.es.. ............... .. ... . .. .. Kilog. 

! 067 R o s a r i os com c(lllta• de páo, côM, lonç~ on v!drll e 
semelha ntes ............ . .... . ... .. .. . ................ : ... • 

1068 
f 
de algcdão .. . 

1
-1.mm c:\bos de _papelão de seda. • . . .. 

uu de madc tra . .. , . 
"e:n.1;~o:I!I·o lu.~. , . . . . . .. . do pa])el. ... 

Duzia 

/
com cabes de mo.r fim , ma.droperola 

ou ta.rtal"uga a de qua-lquer tecido Uma 
; ou pape l. .............. ... .... .. 

do roctallioa incandeocente. , . • . . • Um 
1069 V eos para luz incan• 

)

e mbebidos ou impregnados de liqui. 

descente . . . . . . . . . . . . . collodi&dos e l'repa.1•ados para o con· 
•umo em caixinhas ou envoltorios 

·, seme lhantes. • • • . • . • . • • • . . • • . . . . . ,. 

5$000 
15$()00 

2$400 

8$(100 

• 

$150 50 •f, 

T ARAS 

I 

DOS 2 NYOL'l.'ORIOS ABATIMENTO 
QUAUDA.DE I 

l 
Em c=1.1:xas ou caixinha8 

de pa.peJãoou envolto
rios semelha ntes .•..• 

~
1 Em caixas ou caixinhas 

de papelão ou rle ma 
deira ou ~. tolh~ ou 
e nvoltol•ios semelhan-
tes ................ .. 

1 Em lata.!, 1\•asoos ou en. 
,_ vollorlos semelbantes 

J Em cai.as 0 11 caixinha • 
{ de papol:io ou envolto· 
\ r ios semelhante~ ..... 

)

Em barric(IS .. .. ... .. .. 
Em ea.ixas ou cab otes .. 
ll:m callas ou caixinhas 

de papelã o ou envolto
r ios semelhantes . . ... 

t 
Eln cai:ras do pa.pelão 

ou e nvc>ltorios semc-
, lhantes ... . , ....... .. 

Brnto 

Liquido 
10 •; •• 
~ •; .. 
Bruto 

S. R.-Sal~ dns 89Ssões, 2() de junho de 1904.-João Lui$ Aloe•.- Citrio> .Pai<>!o!o Filko.-An!erô:Botelho.-Paàua Bo .. náe.-U.2"1dlho 
B-ritta. - R . PaiaJfio.- Viria;to Mascarenhas.-Mu:n.aal J.""ulgtrncio.-J'14wm<J.l MUler.-Ho$.(lnnQÀ tk OLt,dira.~A., Candido Rodrigv.tt.-CarloJ 
C~tt)alcami,-Candido de A breu.- James Darc11.- B ernardo Horla .-Olit:~eira Figtteiredo.-Erico CoeUw.-Be~isario Augtuto Soare• de 
8ou::;a.-Dotning{}".f .Jllu;~arenhas,-Homem d rJ CnT'MJ.ho. - Gal.,ã() Baptista.-Chri6tino Crtu.-Vir gil i t1 Dn"giéfo. - Rodriguts Saldo.nha~._ 
Efty do 80tl%a-.-lo•i Lobo, · 
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• 
0~-;,._.0 l!!h•. P1•esidente.-Na. sessão de 

.Ja~·flo cor:ente, o sr. James Daroy apresentou 
-!;J'JPll. moça.o quo a Mesa, rm conformidade do 

r-:-- f!.":"t. _ 115 do Regimento, considera. como l'C
. :<ClUCI'liDCil to. 
~ Os senbores que approvam, c1uoil'am solc-

\'antar. (Pausa.) 
Foi approva.do. 
A Mosa. enviará telegramma a.o ~r. Dr. 

.Joaquim Nabuco, communicando a votação 
cla Gam:tra. 

E' annuneif\da a. contimtação da lotação 
das emendas ao pr,,jecto n. ::!3-1, de 1D03, re
formando o Regimento Interno, constantes 
do imprcso;o sob n. 35, de 1904. 

Em seguiua. é annunciada n. vota.ç1io da se
:guinte omonda., do Sr. Affonso Costa, sob 
n. 3: 

«Ao art. Sô-Dcpois dos tcrmos-Sel'ão 
postos á votação-diga-se: no caso conh•a.rio. 
serão dlscu&idos immcdiahmente (ltn·ante 
toda a. hora. do expediente e na dos ex}wdi
(Ut:)s que se seguirem, a.td esgotar-se o as
m npt'l. 

O mais supprima-sc. )> 
Posh a. vos~os, é 1'ejeita.1la a l'Jfcritla 

emenda., sob o. 3, do Sr. Aifonso Gosto. 
E' igualmente rejeibda tL emenJa,sob n. 4, 

U.os Srs. Gat•cia Pü•es e outt•os. 
E' annllnciada. a. votação da seguin~e 

-emcmda., sob n. 5, do Sr. Alves 8:\rbosa.: 
« Accrc.scente-so onde convier: 
Paragrapho. As CommissõGs Pennancntes 

aprcscntariio no começo d c ~:ul.a. srssiio os 
.Pl'ojectos das leis, ~nja. inichtiY:t compob á 
Cama.ra (a.rt. 29 da Constituição}.» 

O Sr. _,.-\_lves Barbosa (?J~la :.1·
dem) - S1·. Presidcnto, venho reqírercr a 
V. Ex. a r etirada da emenda. que acaba de 
::;cr posta om votação, com o proposito de 
I'epetil·a n1. 3"' dis~ussão,qua.ndo me sor;L per
mittido apresentar â Camara as ra.zõlls pelas 
-quaes não me posso conformar com a rejeição 
-r1ue á mos~na. onunda deu a mus~re Com· 
missão. 

O Sr. Brieio Filho (pela Mdem) 
-V. Ex. não procedou a votação lla emenda 
n. 4 e a.nnunciou a den. 5. 

O SR. PRESIDE:STE- O Sr. Alves Barbosa. 
pediu a retirada da. emendo.. 

0 S&. BRICIO FILJio-Mas eu desejo pedir 
.a. verificação da. vo~a,(Jão da. emenda n. 4, 

O Sa. PRE:UDENTE- J;i. annunciei esta vo· 
tação, bem_ como a approvação da. retirada 
da emenda do Sr. Alves Barbosa. 

O Sa. RateiO FrLno- Nessl caso não tem 
.cabimento o meu pedido. 

! .... 

Consul ta.da. a Cama~·a., é concedida a roti-
ra.d<l. pcdi.Ja. pelo S1•. AlYc::: Barb~sa. •· !·"":. .. 

B' posta tt votos e rejeitada a emenda., sob 
n. 6, do Sr .. Jvsé Euzebio. .· 

g• o pl'ojccto do Rogimento, assim emen
dado, :1pprovado em za discussão c enviado 
á. Commissii.o <ll~ Policia para. redigil-o IJ(l,ra. 
a 3a. discu5são, de a.ccordo com o vencido, 

E' ann unciada a. vota.çã/J do parecer, n. 8, 
de 1904, reconhecendo Dep11 ta,.lo pelo 11 o d·is· 
tt•icto <le Minas Gcr::1.es u · Dt•. Camillo Pltf. 
lintõ Prat.es. 

Em seguida. são succcsáyamonte postas a. 
votos o n.ppr·ovn.das as s.:guintDs cunclusões 
do pa,recer u. 8, lle 1904 : 

« 1.0 que seja(n tLP[ll'ovatltts as cleiçõeg 
Pl'oceüi<la.s no ll a distL'iet·J do Eshdo du :1\li· 
nas Get•au~ em I de maio (k,;;te annu; 

2. 0 Quo soJ:t l'Ocon hccido e pl'oc::lamadJ 
Dcputatlu peJo 11 o tli~tricto daqnelle ITstü.dO o 
cldadã.o Camillo Philinto Pra.tes.» 

O Sr. President.e-Pr.)a(am) De!pU· 
ta.do polo 11" <li:>tL•ic to do Estadv d~ Minas 
Gcracs o Sr. C<unillo Philioto PN.tos. · 

E' p:;,sto a voto:> e. a.ppl'ov;t<.l.o em discussiio 
unica. o pal'.:JWl' n. 7, de 1904t conccdondQ 
tres maz;os de licenr:a ao Sr. Deputltlo 
~I<tnocl Pereira, Reis. 

E' :~,nnunciada a. vot3.ção do projecto n. •W, 
de l90-1, fixando as fJrç<~,s de terra para. o 
exerclcio de 1005 (2"' d iscussão). 

Em scguidtl. s1o succos~i v a. meu te posto~ a. 
votos n approv:tdJs em 2~ discussão (salvo 
as c:~!cnd •~) o~ segnint<:s ar tigos do 

PRO.JF:CTO 

N. 46- 19(}4 

O Congresso Nacional decret'l.: 

A1•t. lo e ,;eus §§. Como na. pt•oposta. 
c\l'L. 2 . o SubsWtHHO pelo seguinto; Ar ~ . 

-Estas praças sorão obtidas pela fórma. 
expt·css<J. no art. 87, (:1 4•, da Constituio;:ão Fc· 
det•al e na, lei n. 2 .556, ele 26 de setembro 
de 1874, coro as modificações estt4belccida..og 
no art. 3° da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 
1892, monos quanto á. 2:• ordem de isenções 
e abrangendo a 3x, exclus ivamente, os reli.; 
giosos do ordens monMtic:ts, companbi~~· 
congregações ou eommnnirlade;~ de qualquel' 
denominação, sujeitos a voto de obedif)ncit\, 
regra. ou estatuto, que importe a. renuncia. 
da libe1·dade individual. . 

Par..~ogra.pho unico. Contínúa em vigor .o 
paragra.pllo unico do art . 2" e o n.r·t. · 3" da. 
lei n. 39.!, de 9 de outubro de !89(), 

Ar •• 3.° Como na proposta. · 
Art, 4. o Como na pro~osta . 
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Art. 5.• Em vez de- terão direito á im- nhecimento da. ma.teria, isto é, a. mP-Sm1< 
Camara que tinha feito parte do Congresso 
Constituinte, rejeitou n. opinião da Cornmiasia 

. portanoia, etc. - diga-se: terão direito ás 
peças do fa.rda.mento c1ue se abonam aos l'B
cruta.s no ensino, g1•atuita.mente o á gratifi
cação diaria de 250 réis, 

o a. isenção ficou. 
Posteriormcnte,annos depois, a. Commissão 

de Marinha. e Guerra. renovou a. ma teria, c a 
Ca.ma.ra. r e-jeitou uovamente a opinião da 
mesma Commissão. 

Art. 6.° Como nu. proposta. 
A,.rt. 7." Supprima-se a p:1.la.vra- annual

mentc. 
Art . 8. 0 Oostaque·se pa.ra. constituir pro 

_jecto separado. 
•. , Art. 9.• Como na proposta. . 

E' annuncia.da. n. votação das emendas. 
I<Jm seguida é posta a votos e approva.da. 

a seguinte emenda, do Sr. Barbosa Lima: 
«Ao art. 1", § 2 .n Em vez do que está, 

dign·se : Dos nlumnos da Esoola Militar a.té 
500 praças, ficando suspensas n.s matriculas 
nas Escolr.LS Prepa.ru.torias. » 

O Sr. Carlos Oav.aleant.i 
(pela ordem)- Sr. Presidente, pedi a pu.la
vra para solicitar de V. Ex. urna pequena 
explicação. 

Em regra, as Arnnndas em 2" discussão 
sómente são votadas depois de soffrerem 
parecer•, e parece-me que V. Ex. annunciou 
o r esultado da votacão de uma emenda do 
Sr. Barbosa Lima, sem parecer da Com· 
missão . 

0 SR. PRESIDE;'o;"TE-0 Regulamento diz 
que as emendas só te!•ão párecer de Com
missão em 3a discussão • 

O pl!ojccto foi votado em 2" discussão, 
salvo as omondas, c fiz votar depoi~ uma. 
emenda ào Sr. Ba.l'bosa. Lima, q u~ foi 
acccit a pela Casa . 

O SR. CARLOS CxvM.CAXTI-Bem, estou 
:-;a tisfei to. 

E'annunciada a votaÇão da. seguint.eemenda 
do Sr . Tosta: 

<r Ao art. 2ü do substitutivo da Commissã.o: 
Supprima.m-se. as pahvras- menos quanto â. 
segunda ordem do isenções, etc., até as pí1ln.
-vras-renuncia da libet·uade iodividual,inclu
sive .:. 

O Sr. Tosta (pela o1·rl em) (')-Sr. 
Presidente, pedi .a :pa.lavra para cha.mar a 
atoooção da Camara. para o objectivo da 
emenda que va.e ser vot\1-d.B. 

Nestas condições, dentro de 14 annos tom 
sido esta. invariavelmente, a. opinião da 
Camara dos Deput<~dos ou do Congresso .• • 

0 SR. SOARES D03 SANTOS - Contl'aria. á ' 
Constituição da Ropnblica. 

O SR. ToSTA - .• • tem sido excluídos do 
sorteio o.s padres . ( AJ)m'les.) 

Meus senhores, isto não é questão de cou· 
stitucíonalismo, é questão de liberdade de 
consciencia. 

No regimcn da nossa Constituição, o pJ· 
det• pulllico, nem por meios directos, nerr:. 
por meios indirectos, não tem o dh·eito de 
impodir o exercicio do culto. 

·O Sa. GERMANO HASSLOCHER - Não a.poia· 
do. Não podem a.Ilcgar motivos religioso5. 

0 SR. PRESIDENTE (tangendo os tympcmos ) 
-Não está isso em discussão. 

O Sn. TosTA- Sanhores, a vcrJade é que 
entre nós ha falta. de padres para. exercer .•. 

O Sr... GER!ICANO HASSLocuER-Ha d~ mais. 
(Riso.) 

O Sn. ToSTA-••• a funcção religiosa.. Nãc 
devemos estar aqui a. legislar de modo a em
b[Lraçal' um culto da Nação Brazileira. (muitc 
bem), a. contrariar, pJr ospirito de pbiloso· 
phismo de qu(lmqucr quo soja (m7o apoiados), 
o sentimento geral da. Nação Brazileira. 

Demais, nós temos a lei do sorteio mili
tar, que deve ser discutida nesta sessão, <' 
eotão, ao discutirmos esta assumpto, have
remos de tratar desta questão, int:u·pretandv 
a Constituição, c então veremos si ê verdade 
o quo diz o nobre Dcputndo, que excluir o~ 
saceruotes do sorteio militar ê allegar mo· 
tiYos religiosos para cximir-so de qualquer 
onus {mTo apoiados), pot•quo, meus senhol'eS, 
não ó o padre quo está. se eximindo, é o poder 
publico que o está. eximindo, porque ellc 
oxerce uma funcção soaia.l. A lei de 1874, c1 n~ regula. a conscripção, o 

Morteio militílr entre nóa, estabelece uma~ 
tantas cxcepções e nestas estão comprehendi· 
dos os sacerdotes. 

Em 189l ,quando se discuti.u. a lei de fixa.çã.o 
de forças de t erra e mar, a Commissão de 
Marinha e Guerra, contra. a proposta do Go· 
verno, discutiu em sou parecer a exclusão 
desta isenção; mas a. Camara, tomando co· 

A religião é uma. oeccssidado para. a socie
da.tle, quer queira., quer não o nobre Depu· 
tado ; qualquer <iUC seja. o pbilosopbismo que 
queira. implaut.arneste pa.iz, a verdade 6 que 
a funcção religiosa. é uma necessidade. Por
tanto. venho chamar a. a.tt.enção da. Camara 
para. este a.ssnmpto. e a. O~tomara resolverá 
como entender na sua alta. sabedoria. 

Eu quero, coherente com a.s opiniões que · 
sustente i no Congresso C011Stitaintel pro-



Cãrtara dos Depli:ados - I mp-essa em 25105/2015 09:40- Página 120 de t34 

SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1904 393-. 

testar contra. estas tendencias de S(} querer 
impor á Nação Brazileira, que é eatholica, 
um philosophismo que nós não tomos e que 
não está. nas clastK~-~ ca.tllolicas. (.lftdto bem ; 
nwito bem,) 

~o ta. c~r,n S. Et,, apezar de entender que o . 
ca.thohcismo á a maior da.s calamidades que. 
teem Pt".S:tdo sobt•e a humanidade. 

E' o quo tinha a. dizer. {Muito bem..) 
Procedendo-se á votação da. refei'ida 

emenda dos Srs. Tosta e Neiva, reconhece-se· 
tct•cm voto..do a. favot• 55 Srs. Dopt~t!Wos. O Sr. <JarlosCavn.leu;nti (para 

encaminha1· a vot(!çifo) (• )-Sr. Presidente, si 
não fôt·a. o nobre Deputado pela Bahia ter 
dito que esta. disposição e.stá. contida. no pro
jacto de lei de fixação de forças pot• um moti· 
vo do sectarismo, eu nã.o vil'i:1 agora á. 
tt•ibuna.. 

A Commissão de :\Iario1ta. e Gllel'ra., quan
Jo acaeitou a disposição qnc hoje está incluida. 
no projecto de lei, não foi levada po1• inspi· 
ração de ordem religwsa ou philosophica, 
fel-o em cumprimento a.o roanduto impera.
ttvo da Constituil;ão Brazileíra. 

Em um discurso que a.qui pronunciei tlYe 
occasiiio de decla1·ar que professa.•~ uma. 
religiã.o e que essa r•eligião era a. catholica, 
mas que a. dei:taía no meu lar e no recinto 
dos templos onde';,a praticaYa. o seu culto . 

Aqui toda a minha prcoccnpação é pala 
RepuiJiica e pelo cumprimento da Consti· 
tuição~ 

Um dos a.rttgos da. Const.itulção declara 
que nenhum cidadão bra.zil-eiro so poderá 
eximir do cumprimento deste de\·er. 

0 SR. TOSTA dâ um aparte. 
o Sa. CAar.os CA-çALCA~TI-Ha uror. uniea 

exeapção senhores, e é para a class-e d(lquel
leg religl~os que faz~Dl voto de obe~iencia e 
por isso estão excluid~s a.té do .elmtor.l.do. 
Estão inclutdos OIJ lJl'OJecto do lei, !D-as cou
tinua.m a gozar do todas as regalias ~ue a 
Constituiçâ.•l da. Rcpublica. lhes pNporc1ona.. 

Não vejo, portanto, razão pa.ra. eximirem
se do imposto de si.Ulguo que eompete a todos 
nós. (Jfuilo bem; ~íwi!o bem . ) 

O St~. Tosta (pela o1·àem)- Requeiro 
a vorifica~.ão da vota<,;üo. 

O Sr. Presidente- Tendo votado 
:.1. favor do projecto 55 Srs . Deputados, peço 
que se levantem os senhores que votam 
contra. (Pausa.) 

Votaram a favor da emenda. 55 s~·s. Depu· 
tados o contru, tn,mbem 55. Houve empa.~e; 
a. votação ftca. adiada. pa1•a quP. amanhã se 
possa. abrir nova discussão sobre :1 emenda, 
nn. fórma do art. 16.2 do Regimento. --Posto a. votos, é a.pprovado om discussão 
unica o envh\do t~ Commis!15.o do Redacção 
o , guiotl) 

I'ROJECTO 

N . 3G -1904 

O Coogl'asso Naciona.lrP.soJvc : 

At•t. 1.° Fiea o Poder Etecutivo autorizado· 
a conceder ao 2° e,;epiptura.rio da Alfandega 
do Santos Antonio Vieira de Almeida um 
anno de licença. sem remnner a.cã.o aigunia., 
para, tra;;..w de seus interesses ondo lhe 
convier. 

Posto a votos, é a.pprovado em discussão 
unicn. e enviado á Commissã.o do Rodacção o
seguinte 

PROJECTO 

N. 3i-l904 

O Sr. Geruaauo Hu.ssloeber 
1pela. ordem) diz que votará. pela, emenda do 
Sr. Tosta por motiYo dift'ereote do que 
S. E~. allegou. Em Yez de ach<u· que ha pa· 
drpg de menos, pens<\ que ellos são muitos. 
:'>lão conoorrerã, pol'ém, eom o seu voto pa.ra 
:tuo elles se alistem nas fileiras do exercito, 
?Qrentender que lhes falta. o preciso patrio· 
;iamo. 

~O Congre··so Nacional resolve : 

O orador não 6 um sectario, co1uo se llle 
~!!aba do dizer em aparte. Discute com 
alma., mas diz o que sente. . 

• Artigo unico. Fica o Podei• Executivv :tu~ 
toriza.do a conceder a.o proaura.dor da. R~ pu
blica em s. Paulo, Dr. Alcibiades de Toledo 
Piza, um a.nno do ltcença., llem vencimentos, 
para tratal' de s~us interesses onde lb.e con
vieJ•; revoga.da.s as disposições om contrario. 

. . 
. Pos to u. voóos, t1 approvado em discas3'ão 

unica e enviado á Commis9ã.o de Rodacçã~J O· 

seguinte · 
'PR.OJEC'rO 

N. 38-1904 
Preoecupa-sa com os interesses da defesa. 

aciooa.l; só flOr isso justltlca o seu voto. E 
~ndo a() discurso do nobre Dep11tado pela 
ahia, qne é eatholico~ para declar.lr quel O Coogre~so Na~íonal resolve: . 

Artigo umco. F1ca. o Polar E:c:ecuttV!l auto· 
1 1 E~t" ·h· c;,, so 1:ã > fot rcr,slo 110lo orallor. TiJado a. concedor ao lente ca.tludt'J.ttco da. 
~n w 
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Faculdade de Medicina da Bahia Dt• . Fra.n- ccn<>a. oro prvrogação da quo lha roi conce
dida. pela. dem·eto legislativo o. 1.014, de 24 
de agosto de 1903, eom o respecti,-o o1'de· 
nado. 

. cisco Branlio Pereira um a.nn;, do licEinça, 
com todos os vencimG:~tos, a contar de l de 
juubo do corrente a.nno, para trn.tat• de sua. 
saudeonde lho e.mvier; l'êYog:l·las a.~ di spo
·sições em clntrario. 

Art. 2, 0 Rovogam·se as d ispmições em 
contrat•io. 

E' aonunciada a votação do projecto n.I90. 
de 1903, obt•iga.n·lo oi administratlot•es d!' 
officinas de typogra.phia., lithographia., etc., 
da Capital c dos Estados a rometterem á Bi
bliotheca Nacional exemplares das obras q uc 
executarem e dando outra.~ providcn~ia~. 
com emendas da Commissã.o do Constituição. 
Legislação e Ju~tiça. (2>· discussão). 

O l!it• . Brlelo Filho (t)cla o;·deta)
Sr. Presidc11t c, desejo quo V. Ex. me infor
me si j<l estú. sobt·e a mesa. a redae<;<'í.D final 
!lo projccto n. 38, tla 19Jt. 

O S1t . PrtElHDE:-.ITE-Está. 

O SR. Bnwro Fn.no-Ncsto caso, peço a 
V. Ex. quo consul te á Ca~a si con:>cnt!\ na 

· dispensa. da. impressão, afim de qne a reda
r;ção fin:l.l pos~a s or imm"diat:.tmP.nte vot<~.da . 

O Sr. João Vieil.•a (pela ordem)
Sr. Pre:;idente, pedi a. p:da.vra afim do in
vocar a attcncão da Cama.1·a. para est.e pro
jecto <I ue se .vae nnar. 

Con,;otltaJa. a C:mlal':~, ó r.oneBdidn. n. dis
pensa. pedida.. 

Em seguida. é sem dcb;tte a.plH'JV<t·l a a. se· 
gniatc 

ltED.\.C~ÃO 

N. 33 A- Hl04 

.Redr.wç,io finccl d o p1·ojocto n . :J8, clc,<k o;mo, 
fJUV arclori.:;a o Presirlimlc Ú l! R ,:publiw a 
concerle1· ao lente co!ltfJdl'alico da Fa<:~tldade 
de Medicina da Bahic1 Dr. Fmllcisco B l'lllt
lio Pm·eil·a um wmo dJ UceilNI com todos 
vs vencimentos, a contai' de 1 ·de } t!illlO do 
çoJTemtc mmo, p m·a tralw· do sua stocde 
umlt; lha conviel" 

O Congres~~ Na.ciona.l resol v c: 

Adigo unico. Fica o Presidante d;\ Ruptl· 
JJiic:t au torizado a conceder a.o lent9 ca.thJ
dru.tico dn. Faculdade de Mo!licina. da B;~.hia 
Dr. Francisco Braulio PerciL'Lt um anno de 
liccn<:a, com tvJos os vencimenios, a. conta{" 
do 1 de junho do Mrrente anno, p:1ra. tra.ta.r 
uc sua sauJo onde lho convier ; rero.;adas 
as disposições Cill cJntrl\rio. 

Sfth das Cl)mmissõos, 20 du junho d:J 190-L 
- Walfi ·edo Leal.- V. Jlc~scm·ei1ltaJ . 
· ~· o pt•ojcct:> enviado ao St!udo. 

~osto a votos. t! u.pprovarlo em discus~ã.o 
umca c enviado <~ Commi~são de Rc:iacçã.o. o 

· .~oguintt:-

I'ROJECTO 

~- 39- 10()4 

O Cong resso :Nacional ro3oh·e : 

A1•t . I. o Fica. o P.>ler Exccutt v o autorizado 
a. conceder ao Dr. Alfredo Moreira de lla.rros 
.Oliveil•J. Lima, lente ca.thedra.tico da. Fac!ll· 
ua.de de Dil'eito de S. Paulo. Ulll anno de li-

E' um projecto SJbl·e o qual fiz alguma,; 
observaçõe$, mo.~trando que ellc ê evidente· 
mente in..:onstitudonn.l, porque não sô ataca. 
a. propriedade priva.ia, como fere a. proprie
dat.le litteraria., altcl'ando, u.lóm disso. nosso 
dh·eito penal, que, aliá s, consagra. dispo~i
ção ~ob1•c a. m:Lteri:\. a q Ull f,> i :tindn. ob· 
jecto de outr.t disposição, contida. no futuro 
cot.ligo, que se ach:\ no Senado. 

Ha. m:~is : o pt·ojecto olfende tamhom a li
b:!rdu.de de indu:;tria. o de nommercio, Pl'C
judicando o commercio de li na rir\ que, em 
um po.iz como o nosso, deve ser a.utes acu
roço:\do do que entol'pooid.o com os ,-exames e 
onus que o projecl;o em qncst.i.o conliligoa.. 

A minll:t Jmmildo opinião é que o projectu 
deve sc1• rejeitado, mesmo porque nam pôde 
SOl' em3nda.rlo.(Jluito bem ; muifu úcm) . · 

O Sr_ E.;,.;tevn.m Lobo (pela ordt:mJ 
diz que, na. qualidade de relttt ')r do pro
jecto em votação, vem a.dduzir ligeiras con· 
sidcraçõcs em contt•ariú ãs que :t.cabJ. dl> 
pt•oiluzit· o illnstt•e O :pnhlo St•. J oão 
Vieit·a.. 

O prüjecto nem é inconstitucional, nom 
CJO~agt·a. tnooith menos justa.; niio é lncon
stituctona.l, pot•ctno oão p:~.~sa. de uma rcpe
tiçã.~ do ftuu jil dispõe o Codigo Pen:ll ~om 
reJct•cncia. ás bibliotheC3.s publicJ.s do p11.íz. 
ampliando a. modi:la, p:Lra fins de imtl•ucção 
c cultura., á Bibliotheca Xa.ciooaL 

Não viola., al~m dis~o. o dir.:!ao <~utol'al ; 
ú, a.p mas, uma. re~t1•icçã.'J, mini ma. do di
reito material de obrJ.'l litt~raria.s c scient i· 
lica.s; demais. me~mo si tra.t:tss.l do direito 
o.utora.l, si é 0lle pa.s.•;ivel de desa.t>ropl'ia· 
cão por no003Sidatle ou utilida.d~, como deixar 
do SJfrt•er ess.t. timit:J,Çao, visando &oS clev;t
dos intuitos d<L cultura nacional ·~ 

Pede á. Cama.m, como extrema. fineza, que 
appl'OYC o proj.~cto. reser•-ando-l!o p::~.ra dis
cutil-o amplamente em 3" di:roussão, uma 
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v~z qo~ não o póde fazer agora, nem lhe 
fo1 possryel fazel-o em a.nterio:·es discussões, 
~ndo deuado, por motivo de forca maior 
de responder a.o illuskado Sr. João Vieira: 
quando atacou o projecto em ~ discussão. 
(.lluito bem; muito f1em.) 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 2" discussão o seguinte al'tigo do 

PRO.If:CTO 

N. 190- 1903 

ó Congresso Nn.eional rcsol v e : 
Art. 1.~ Os a.dmioistrado:•e .i tle ofHdnas de 

lypogt'i.tphia, lithogr<\phi:t., pho~o~1·a.phia. ou 
~ra.vura., situadas no Dü;,ricto Fotlot•al e nos 
Esta.dos. são obrigados a remett~r <L Bibtio· 
thcca Nacional do Rio de Jaoeit'u dou:; exem· 
plares de cada. publica.ção periodíca c nm de 
cada obra. de outra natm•cza. que executa
rem. 

§ 1. o Estão compreheodidos na contt•ibui
ção legal não só liVl'uS, fi>lhctos, rcvist.as c 
JOl'uaes, ~a3 tambem _ impt•o;;so~. avulsos, 
ol,ras mus1caes, ma.ppas, plant~u.: plo.nos, es
tam~. ioclusiv.s as obtidas por pruclls.;;os 
photographicos, scllos, medalha.$ e ontt·a.s 
C.S})Mie~ numismaticas, cvnsidcm,n~o-so como 
obras dift'cl'cntes a.-; reimpro:;,;õ~. novas odi
·~Õa~. ensaios e vat·iantes lle qualquBr Ol'dem. 

§ 2.• Os objootos devem sor ro;ncttidos cJm 
a. indicação, quando nelles não estiver Olt· 
pressa, da. sua significação, do S(m preço de 
vllnda e do numero de exemplares da. edição. 
~ 3.0 No Districto Federal a rome:;sa. del'e 

effcctuar·se nv dia om qu.! a obra. for pnbli
~ada ou entregue a quem a mandou exllcu~:tl' 
~ nos H~tados até cinco dias depois da. pu
.blicação ou entrega., de,•endo oeste prc1zo 
. ~erem levado~ ao correio os excmplarlls a 
tal fim destinados. 

O Sr. Joií.o ,.ieil.'a (pela odem)
St•. Presidente. ~.:~ a V. E:ot. sr. dig,m prv
ce1er ã vcritieação de.~ta vot;u;J.o. 

ProcedcnJo-sc á verificação. t•oeonh~\CO·SO 
t.erem votado a Jiwot• ~ srs. Depntado:; e 
contra 13 ; tot-11. 103. 

O S1•. Pre•lclente - ~ão ha nu. 
mero. 

Vae-se proceder ú. ch"ma.da.. 
Procedcndo-s~ :l cha.míloda. verifica-se te

rem se auseota<lo os Sr.s. ffl.)s~nnah de O li· 
voira, Abdon Milanez, Moreira Alves, Ro
drigues Sa.ld.1.oha, Heredia. de Sá.. Erico Coe· 
Jbo, Pereira Lim."l, ca.rlos Toixeíra. Brandão, 
Gast.ão da. Cunha. Anthero Botelho, Joaquim 
Teqeira Brandão o Mal'Ç'.t.l Rscoba.1·. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 110 Sr.;. DBputados . 

Vae-se prosoguir nas vota.çõos. 
Em seguida. são succossi vn.montG postos a. 

votos c a.ppt•ova.dos em 2~ discussão {s11.lvo as 
emend;_ts) os segllintes artigos do 

l'ROJE:CTO 

N. 190- 19:>3 ' p 

O Congresso NaciomLl resolve; 
Art . l. o Os administradÔt~es de oficinas 

d:~ typogt·aphia, litographia, photogeaphia 
ou gra.vul'a, ;;itu:ulos d o Di;;tl'ict<> Fodera.l c 
uos Estados, siü.1 oll!'igaclos a r.~motter rl. Bi
bliothcca Nacional nu Rio de Janeiro dous 
cxcmpl<.wes de .cn..rl<t publicação pal'iodica c 
um de C<~d'l oh:·<~ de outra, nll.turcza. que 
oxecu~a.rcm. 

§ 1. o gst.i:o comprellenllh).os na contribui
ção leg~l não ~ ó livros, folhoto:;, rc~-istas c 
jorn;tes, ma.s t:unb~·m impt·cssos, n.vulaos, 
oht' ·.s musica.es. mctppas. plantas, planos, cs
ta.rnp:J.s, inclul1ivc a.s ob~idas por processos 
photngri~phicos, sellos, molalhí1s e outras 
cspecies numisma.ticas, considal'íl.ndo-so como 
obl·as dilfcrcnie<~ as roimpre,·sõcs, novas 
eii•:õcs, ensaios c v.l-riantes de qualquGl' 
orfl~Jm, 

§ 2. • Os ol~jectos tbvom s13r remcttidos 
com a inJic::t~_,,ão. quando nellos nãu estiver 
oxprussa, da. sua significaçãJ, do sen preço 
de venda. e do numm·o d~ cxempla,t'\!8 dtL 
edição. 

§ 3. o ~o Distl'icb Fedvral a. remessa deviJ 
eiTt!ctuar-se no dill. em que a obr :.l. for publi
c~vh 011 entregne a qnem a mandou executar 
o nJS Estados até cinc) dias dep:>is da. publi· 
c!\ção ou entrega. Ul!\'endo neste prazo serem 
lcva.J os ao Cot'l'eio os ox;mJplal'es a tal fim . 
destinados. 

Ar~. 2. u No caso lio inob~Ol'Va.nci<\ das dis
posições do ar t.igo p~e~edente, incorrerão os 
adminis t,l'adot•es d~s officina.s na. pena de 
mult:l de 50.~ a 20()S, ftc~ndo os oditoL'CS do.s 
obras não l'<)mottttla~ obrígf\dos. logo que 
tet•mioo o prazo do a.rt. 1 ". § 3°, a elfectuM• 
a. remessa. em um segun(lo prazo. igua l ao 
primeil\1, sob pena de apprehensão do exem· 
plar ou excmpla.ros devidos. 

Ao procul'ador seccional do loga.l' commu· 
nicará o direcbt• da Bibliotheca. Nacional a. 
infmcç:ão occorrida, !l.fim da tornar-se etfe· 
diva. perante a justiç.t federJ.l a sancção 
a.q ui estabelecida . 

Al't. 3.u Sã.o equiparadas ás ob1•as nacio
Q[\CS, para o effeito da. contribuição e o da. 
ilpprehensão,as pt'Oveoientos do estr<\ngeiro, 
quo trouxerem· indica<;io do editor ou ven
dedor domiciliado no Brazi!. 
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Art. 4. o Os objectos romottidos á Bíblio
thoca Nacional, em observancia a esta lei, 
ttansitarão pelos Correios da Republica com 
isenção de franquia e gratuidade de registro. 

Art. 5. 0 Revogum·se as disposições em 
contl'ario. 

E' annunciada a 1otação das emendas. 
Em seguida s:io snccessivamonte postas a 

votos e approvadas as seguintes emendas 
additivn.s: 

1.a Compete aos juizes federaos o seus sub· 
stitutos proc lSSai· e julgar as contravenções 
e delictosincidcntes sol) a .iurisdicção federal 
a. quo est·t vce imposta, no maximo, a pena 
de seis mezes do prü,ão cellular ou multa. 
Cabe essa. :~t&ribuíção aos juize.3 substitutos, 
com ap . cllar.~ão pa.ra os seccionaes, quand ., 
a pena for a de multu, não excedente de 5008, 
e, nos outros casos, aos juizes snccionaes, co in 
appclbção para. o Supremo Tribunal FoJeral. 

Nos respectivos pro~c.~sos ohs~1·var- ~c-ha, 
tanto quanto lhes for a.pplicavel, o disposto 
nos arts. 59 c 75 do decreto n. 1.030, de 14 de 
novembro do 1890. 

2." Ap?licar-so-ha o decreto n. 514, de l 
de novembro de 1898, aos crimrJs referidos 
no art. 20, ns. 2e 3, da lei n. 2.2!, de 20 de 
novembro de 1891, qnando o maximo da pena 
exceder de seis mezes de prisão cellula.t•. 

3.a Compete á. Justiça Federal proces~ar e 
julgal', alêm dos delictos mencionados no 
art. 20 d<t lei n. 224, de 20 do novembro de 
1894, as seguintes infracçõos: 

I. Os crimes mencionados no a:·t. 5° do 
Codigo Penal, determinando-se a compaten· 
cia, segunuo as regras do decreto n. 6. 934, 
de 8 de junho de 1878, salvo a excepção do 
caso previsto no art. 50, lettra b, da Consti· 
tuição Federal. 

li. Crimes de incendio ou attenta.torios da 
segurança dos meios de transporte ou com
municação, quando commettidos cJntra ohje
ctos ou bens nacionaes, ou forem perigosos á 
navegação ou nocivos aos navios. (Cod. 
Penal, L. 2°, tit. 3°, caps. I o o 2°); 

UI. Os crimes contearios á. liberdade de 
trabalho de opcrarios e artiftces a serviço 
nacional. (C:~p. lo, tit. 4o do citado livro) ; 

IV .• l usurpação de emprego ou funcção 
publica federal. (Capitulo unico, secção VIr, 
do tit. 5° do citado livro) ; 

V. Injuria ou calumnia irrogada a funccio
nario ou corporação federal, em razão do 
ofilcio. (Tit.. XI, capitulo unico do citado 
livro);. 

definidos no cap. V do tit. 12 do citado lf. 
vro, inclusive a do art. 220, § 1° do Codi.,.o · 

VIII. As contravenções do cap. VII "d~ 
livro 3", quando referentes á usurpação do 
titulo, uniforme ou emprego publico fe
deral ; 

lX. A contravenção ora ·esta.belecida nesta, 
lei ; 

X. A:'l contravenções do ca.p. XI do livro 
3°, quando l'ela.tivas a linhas tolegraphicas 
ou tclephonicas fcderaes e a do paragra.phc 
unico do art. 389; 

-1" Compota tamhem á Justiça Federal Pl'O· 
cessar e julgar os crimes commuus e político;.; 
quando commettidos; 

a) nos mal'es territoriacs, portos e nas 
ilhas pertencentes ao Governo d<t União , 
assim como, em geral, nos lo .~ares de exclu
siva jurislicção do Governo Federal; 

b) nos rios e lagos ioterestaduaes; 
c) <i. bordo de navios naciona.cs em alto m:u•. 
Paragt·a.pho unico. A jurisdiçü.o federal de 

primeira iosta.ncia se regula quanto aos pri
meiros casos, pelo logar onde houverem oc· 
corrido; quanto aos segundos, pela maior 
visinhança. da. séde ds LLma. das secções ribei
rinhas, ou pela prevenção firmada em favor 
da mais distante,· e quanto aos ultimas casos 
pelasituação do porto nacional on !e primeiro. 
entrat•om os navios. Todos os crimes de pira
tal'ia. ficam sujeitos á terceira rE~gra. 

5a Será. interposto para os juizes rccionaes 
o recurso fa.cnltaclo pelo art. lO do decreto 
o. 3.::!46 de 14 de outubro de 1887. 
. Accresconte-se ao art. 4°: que declarw·d 
o titulo da o1n-a, o nome do edito1·, do autor 
ou seu psewlonymo, o logar e a data da 
ediçcio. 

Ao art. 4° acc~·escenle·se o seguinte pw·a~ 
grapho: 

«0 1·emettente pode1Yi emgil· do CmTeio que 
nos certificados do 1·egistro decla1·e, depois de 
o verificar, o titulo do impresso, os nomes ot~ 
pseudonymos do auto1· e elo editor , o log(ll' e a 
data da ediçao. » 

E' o projecto assim emendado approvado 
em 2a discussão ~enviado á Commissão de 
Condtituição, Legislaç~o e de .Justiça para 
l'odigil·O para. a ;3a discussão, de accordo com 
o vencido. ' 

E' posto a votos e approva.do em 2"' dis
cussão o seguinto artigo unico do 

PROJECTO 

N. 34- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
VI. Qualquer dos delictos previstos nos 

capítulos dos tits. 12 e 13, quando delles re
sultar ou possa resultar lesão á. Fazenda ou 
aos bens nacionaes ; 
. VII. Os crimes offensivos da prop1•iedade 

llttera.ria, artística, industrial e commercia.l 

Artigo unico. E' autorizado o Poder E·xe
cutivo a abrir a.o Ministerio da Guerra O· 
credito especial de 5:181$ pa.ra occorrer ao 
pagamento aos inspectores da. Repartição 

.~r. 
.··.' ··· 
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Geral dos Telegraphos Antonio José da. Silva 
Rosa e Casimira Jos(~ da Silva Rosa, das 
díarias que deixaram de receber durante o 
tempo que servirmn na commissão con
structora das linhas telographicas de Cuyabá 
e Corumbá; revogadas as disposições em con
trario. 

Si a Camara, assim resohct', os cretiitos 
concedidos nesta sess~w são os seguintes: 
Tres creditos extraot•dinarios. !4S:ôG!$809 
Um ct•edito especial.......... ;): !81$000 

154:842$809 

Posto a votos, é approva.do em discussão 
1mica c enviado á Comrnissf,o de Redacção o 
~eguinte 

PRO.TEGTO 

N. 40- 190,1 

O Congresso Naciomtll'csolvc: 
Art. 1.° Fica o Poder Executiro autori

zado a conceder ao Dr. Henrique Lt~disláo 
de Souza Lopes, lente de therapeutica da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, um 
anno do licença, com todos os vencimentos, 
para tratamento do sua saudo. 

Art. 2. o Revogam-se as di::; posições em con
trario. 

O Sr. Jl,erreira. DI•nga (pela or· 
dem) requor dispensa de impressão dare
da.cção final do projccto n. 40, de l!J04, que 
acaba do ser votado, para ser submcttida a 
votos immediatamento. 

Em seguida, é sem deba.te approntda a se
guinte 

REDACÇ'ÃO 

N. 40 A- 1904 
Redacç!To final do projecto n. 40, deste armo, 

qHe nulol"i;;a o Presidente da Republica a 
concede~· ao D1·. Ilen1'ique Ladisldo de Souza 
Lopes, lente de 1 he1·apeutica da Faculdade 
de Med·icina do Rio de Janeiro, um anno de 
Ucença, com todos os vencime1~tos, pCira tnt
tamento de sua smtde 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a conceder ao Dr. Hem•ique La
disláo de Souza Lopes, lente de Therapeutica 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
um anuo de licença, com todos os vencimen
tos, para tratamento de sua saude. 

Art. 2. o Revogam:-so as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 20 de junho de 1904. 
-Dominqos Guimarcíes. - Wat{i·edo Leal.
Vil'iato Jrfasearenltas. 

E' o projecto enyiado ao Senado. 
:~· 

Posto n. votos é n.pprovado em discussão 
unica e enviado :.'L Commissão de Rcrlac ã0o 
seguinte · 

PltO.if::CTO 

N. 41- 190-1 
O Congre.sso :::\acion:ü resolve: 
Art. 1.° Fica o Poil,_•t• Executivo autorizadu 

a proroga.t' por sei::: mezes, :::em vencimentos, 
a licenç;t, em cujo goz:> se ::tclla, para. trata
mento de saude, o D1·. Oscat• Vianna, procur· 
::Mlor da Ropuhlica llêL secção <la Bahia. 

Art. 2.0 Revogam-se as J.isposlções em 
contrario. 

E' annuncin.da a voüv;i'io do pro,jecto n. 42, 
de l!lCJ4, antol'izando o Poder Executivo a 
conceder seis mozes <k licença, com ordena
do, ao 2° escrlpturario da Delegacia Fiscal 
do Thesonro Federal no Estado do Espírito 
S:mto, Licinio Lyrio dos Santo~. afim de tra
tar do ~i!H sandu onde llt·J con vior (discussão 
unica). 

O Sr. Presidente-Devo decl<l.l'al' 
;t Camara que, em tempo, o nobre Deputado 
Sr. Ga!Llino Lol'cto fc.z sabc1' que o funccio
nario a que S<! refere e~so projocto de licença 
já tinha sido exonerado. 

Em seguida é posto a votos c rejeitv,do o 
refel'ido projecto :S01J n. 42, de l 904. 

Posto a votes é ::t.pprovado em discussão 
unic::t o enviado {L Comm:ssão de Reda.cç~o o 
seguinte 

PltO.JECTO 

::::\'. 43-1904 

O Cong1·csso Nacional resolve 
Art. 1. o Fic<t o Podel' Executivo aut•Jl'i· 

zado a concedm• ao Dl' .Sylvlo Romero, lente 
de logica do Internato do Gymnasio Nacio· 
na!, licença, pelo pl'azo de um auno, com 
todos os vencimentos, para tr",tar de sna 
saudc onde llw convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as Jisposiçõcs em 
contrario. 

Posto a votos é aprtl'ovado em discussão 
unica c enviar.lo á Commissão ':le Red.acçi'io 
o seguinte 

PRO.jECTO 

N. -H-1904 

O Congresso Nacionn.l resolve 
Art. I. o Fica o Poder Executivo autori

zado a conceder ao conferente de 3a classe 
Henriflue Martins Teixeira licença de um 
anno, com ordena.do, para ·tratar de sua 
saude onde lhe convh;r. 

Art. 2 . ., Re;·ogn.m-sc as disposições em 
contrario. 
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Posto a. votqsé approvado em discussão O Sr. AtronsoOosta (pela ordem)' 
unica. c enviado á Commissão <le Redacção o requer e obtem dispensa de interstício para 
seguinte que o p1·ojecto que acaba. de ser vuhdo entre. 

na prc·xima ordem do dia. 
PRO.JECTO 

N. 45- 190-i 

O Congt•csso.Xacional resolve : 

Art. 1. o Fie:\ o Pode1• Executi\·o autori
zado a concedm· a Romualdo Ju:>tino N :tto, 
3° escriptm•ario da Alfandega d:L Bahia, 
licença, com ordenado, pelo prazo de urn 
anno, para. tl'a ~ar de sua. swde ondo lho 
convier. 
· Art .. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' posto a. votos, approva.do om discussiio 
unica e Pnviado á Commiss:"to de Rt:da.cciio 
o scguint~ 

I'llOJ801'0 

N. 23 A -1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. J .o E' concedida á viuva c filhos de 

Manool dos Santos, praça. do corpo de b:>m· 
boiros, a pensão annual de 600$000. 

Art. 2. 0 Reverterão em fa.vor da viuva 
as partes pm·tencentes aos filhos, logo que 
estes a.ttin,iam ú. maioridade ; a da filha ao 
se casai', e bem assim no caso de fc.Lllccimento 
de qualquer delles, 

Art. 3.•' Fica o Governo autorizado a 
abrir o Cl'cdiGo necessario para a. execução 
desta lei. 

Art. 4. 0 Revogam-so as disposições em 
contlario • . 

E' posto a votos e approvado em 1• dis
cussão o seguinte 

PROJECTJ 

N. 17 A -1904 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.0 A disposição da letti·a c do 
art. 1°, § 2°· do decreto n. 1.171 A, de 
12 de ja.neiro de 1904, seja substit.uida. pe~a. 
seguinte : - a flxãção das taxas pelo alu .. uel 
do material de praticu.gem e s :rviço

0 

do 
pessoal da mesma, devido pelas embarcaçõe::. 
que demandarem o porto e de accordn com o 
regulamento de 28 de fevereiro de 1854. 

Art. ~.o Revogam-se as ci;posiç"ies em 
contrario, 

Posto a votos é appt•ovado em 2"' discussão 
o ~eguinte artigo unico do 

PRO.JECTO 

N. 48-1904 

O Congres.:!o Nacional resolve: 

Artigo uni co. Fica. o Poder Executivo au
torizado a. abril' ao Ministerio d:t Fazenda o 
cred~to e:dl'aordinario de 14:313$065, em ex
ecuçao de sentença passada em julgado om 
fa.vor do Lobo & Irmã.n; revogauas as dispo-
sições em contrario. · 

Si a. Camara assim resolver, silo os se• 
guiutcs os creditos autorizados nesta sessão: 

Papel Ouro 

5 croditos extra· 
ordinarios..... 165:466$628 

2 creditos espe-
ciaes .•..••.•• , 6:381$000 

I credito supple· 
menta. r.... . .. . 342:811$000 4:7 47$533, 

514:058$628 4:747$533· 

São succossivamente postos a votos e ap
Pl'ovados, em 2"' di~":cussão, os seguintes ar
tigos do 

PROJECTO 

N. 49-1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o E' autorizado o Gove1•no a deduzii'· 
do credito de 530:804$, destinado a mate
rial, constnccções e eventttaes na tabella. an
nexa ao rlecreto n. 1.15!, de 5 de janeiro do 
corrente ano o, a. quantia de I 00$, relativa 
á. ditfereuca verific;tda entre :;1. som ma total 
das verbas a.lli~ previstas e o cro,tito de· 
5. 500:000$ fixado no a.rt. 1 o, § 5° do mesmo· 
decreto, bem como a importancia de, 27:754$, 
necess'tria a integrar a dotação da verba Es
tação da visita ·lo porto, mencionada na ta-· 
bella refl3rida. · · 

Art. 2. 0 Revogadas as disposições em con-· 
trario. 
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Posto a votos é a.pprovado em 3" discussão E' posto a votos e approvado em 3• dis 
~~ enviado á Com missão de Rcdacçi"io o se- cussão e enviado á Commis::ã.o d.e Rcdacçã.o 
guintc o seguinte 

T'RO.a:CTO 

N. ~ll .\-1904 

O Congres.;o· Nacional rosol ve: 
Art. 1° . Fiea. o gnvel'no autOJ·izado a abrir 

pelo l\linisterio d<L .Justiç:L o Negocias Iotn· 
~\-<·iores o~ seguintes credHos supplemcnt.ares: 

i.t ) de DIJ:OOO$ á. verb:~ da Fa.culdMlo de IJi
reito do S. Paulo; 

b) de :2: 000:!:; á. 1la Escola. Nacional de Bollas 
Artes; · 

c) de 2708 á da Policia do Distl'icto Federal; 
d) de I :585$186, ouro, ú. do psnsüe.~ a alu

mnos na Europa; 
e) de 3: !Gi?$H·!7, ouro, <L de pensües a. ::~. rtis

tas premh1d•JS na. Exposição Geral; 
(') de 5:20G$. á de exames de prcpn.ratorios 

no Gymnasio Nacional; 
g) de 2-!::;: :]358 á da Assistoncia a alie

nados. 
Art. 2°. E' igualmente autorizado o Go

verno a utilizar a verln de 600$ consignada 
no orçamento vigente do Ministe1•io da Jus
tiça, sob a rnbrica- Extm·nato tlo Gymna-:;io 
Nacional- e que ficou sem applicac,,ão na re
spectiva tabella explicativa, no pagamento 
d.o aluguel da casa do respectivo tlirector. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições om 
eontra.río. 

E' posto a. votos e approvado em discussfio 
uníca e envi~,do íL Commissão de Redacção o 
seguinte 

PRO.JECTO 

N . 140-1904 

O Congresso NMion ·~l resolve : 
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica 

:>•1torizado a cunceder seis mezes de licença 
· âu'ministro do Suprer·lO Tribunal Fedoral 
Dr. Albeí.'t·o ,ü .. Seixas Martins Tonos, a 
contar ue 13 de abril . do corrente anno, com 
todos os venciment9s. 

A1•t. 2. o Revogam-Re as disposições em 
eontrario. 

o Sr. Cruvello Cavalcanti 
(pela ordem) _;_Requeiro dispensa da im
pressão da reddcção final do projec to n .14 C, 
de 1904, que a0aba. rJ.e ser approvo.do. 

O Sr. Presidente- A redacção 
final a que V. Ex. se refere a.inda não se 
acha sobre a mesa. 

PROJECTO 

N. 27-1904 

O Congresso Nacional resolve 
"\rtigo uoico. Fica o Podot• Executivo :tu

tor;zado a abrir ao Ministerio da Fazemla u · 
credito oxtr<tordina,rio de 84:655$170, em 
cxecuc:ão <lu sentença passi.l.da. um julgado em 
favor !lo José Fel'l'eít•a do;; Santo ;; revogadas
as disp,)sições em contrariu . 

Si a Camara :tssim resolver, os ct·editos 
autoriZ'Idos, nesta sessão serão os soguintes : 
Dons creditas r·xtraorJioarios.. 14:{:641$309 · 

() Sr. Drieio Filho (11ela oJ·dein) 
retl uer veritlcação da votação. 

Procedeauo-se á. vcrifi eaçiio. reconhece-se 
terem .-olado a f<WOL' G4 Deputados o contra. 
um, total G5. 

O Sr. Presidente- Não ha nu
mero . 

Y a.e-:<e procedo r á, chamad<t. 
Procedendo-se á chamada verifica-se te

rem se ausentado os Srs. S<i Peixoto, Enêas 
Martins, Aurelio Amorim, Hossannah do 
Oliveira, Pas$os Miranda, Virgilio Erigido, 
Eduardo Studart, Celso do Souza, Poreira 
de Lyra, João Vieira., Esmeraldino Bandeira, 
Moreira Alves, Tosta, Vergne de Abreu, 
Rodrigues Lima, Moreira Gomes, Galdino 
Loreto, Heredia de Sá, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Erico 
Coelho , Pereira de Lima, Carlos Teixeira 
Brandão, Paulino de Souza. Gastão d ~\ Cunha, 
Camillo Soares Filho, Padua Rezende, Eloy 
Chaves, Joaquim Teixeira Brandão e Costa 
Netto. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada 84 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proseguir nas vo
tações. 

Vae-se passar á materia em discussão. 
Comparecem ainda os Srs. Indio do Rrazil, 

Bezerril Fontenelle e Castro Rabello. 
E' a.nnuncia.da a discussão unica do pro

jecto n. 47 A, de 1904, com pareceres so
bre a emenda offerecida ao projecto n.345 A, 
de 1902, que concede a D. Francisca Fran
cioni da Fonseca, viuva do ex-Senado1•· 
Pedro Paulioo da Fõnseca e a sua filha sol
teira Albertina da Fonseca a pensão de 200$ 
mensaes a cada uma. 
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O S1·~8llva Cal8t.:~.~o.-Sr.Presideri
te, vindo ú. tt•ibuna, neste momento, tenho 

. pur fim unicamente dizer que. ao apresentar 
!liDa cmeoda ao projacto n. 45, de 1902, não 
tive em mente, como a, muitos se afigurou, 
protelar a marcha deste projccto. 

O SR. RAnrUi'mo DE AIHtANDA.-Fi.Lçojus
tiç~t âs intenções do nobre Deputu.do. 

O SR. SrLY,\ CAS'l'Ro.-Conher;:> pBl'foita.
mente os grandes serviços prestados pela. fa~ 
milía Fonseca,tan tono anti.J?O, como no a.ctual 
regimen; faço côz•o com a tJancada alagou. na 
no afu.n que clla tem de vor quanto ante~ 
convertido em lei o ptesente projecto. 

Quanto á. sorte que aguarda. a omenda que 
:tpresentei, não me illuúo; as Commissões do 
Pensões e Contas e de Fazenda feriram·n'a 
Je morte. 

~~·· 
Resta-me, curvando· me respeitoso a.o modo 

do sentir das duas commissoes, pedir ao il· 
lustrado presidente da Gomroíss'ão de Pensões 
e Contas, coração gomwoso e bonrloso, que 
faça, quanto antes, dist1·ibuil• o pro,jecto que 
l1eneficüL as ü•mãs Pot.ongy, afim de que elle 
Sl',jO.. contnmplado na Ol'llem dos nosSO!'! tra-
1Jalho~. 

Eram ostas [LS considerações que GU pre
o;endia. add uzir. 

Ninguem mMs pedindo a palavra, a encer· 
).'ada a discm:são e adiada fJ. votação. 

E' a.nnunciada a 2" discussão do projecto 
:n. 51, do 190,1, autorizando o Poder b;xecutivo 
a. abrir ao Ministerio da Fazem.l.a, o credito 
ox.tl·aordínario de 6:379$587, em execução 
.de scnteuça passa-da em júlgai.lo em favor do 
Dr. Hilario Soares de Gouvêa, lento da 17a,. 
euldade de Medicina do Rio de JRneit·o. 

Em seguida é sem della.te encel'ra.do em 
!?,a discussão o artigo uni co do projccto n. 5 t, 
do 190,1, a.utol'izn.ndo o Podel' Executívo u. 
ab.rü• ao M1ni:::terio da Fazenda o credito 
cxtraordimtl'lO de G:Si0$587, em execução de 
.~entença passada om julgado em f~vor' do 
Dr. Hilario Soares tle Gouvêa, lento rln. Fa
culdade de ivicdicína do Rio de Janeiro, 
·ficando adiac.1n. a votação. 

E' sem debate encer1•ado em 2" discussão o 
artigo unico do pl'ojccto n. 52, de 1904, auto· 
r ízando o Poder EY~ecuti"vo a abrir ao Mi
nistel'io da Fazenda o credito -extraordinario 
de 27:915$150, ouro, importancia. com que o 
Brazil deve contribuir para a coostrucção do 
editl.cio destinado á Secretaria Internacional 
das Ropublicas Americanas e para a. Biblio· 
theca, Commemorativa de Colombo, em Was
hiogtont ficando adiada ·a. vota.ção. 

.•(. 

Vae· a impr1mü• ·a seguinte 

RED.\.CÇAO 

N. 14 D - l9:J.t 

Redacçti-J ,-r..nal da em~mdcc destacada do pro
Jacto i1. 1 I, deste mmo, al!larizando o i'I"C· 
side1tt'J da Republica a coAcede!• seis mezes 
de liceíl.ça ao ~í1ÍYI ÍSfl'O d0 Supremo Tri 
buwll F'eden<l Dr. Albe;·to de Seixas._Madins 
Torre:·, (~ <:onla:;· rle f/) dç dn·il do corrente 
(J.WW, COlí~ todos os vettci,;u:ntos 

(Vid~ p roj ccto n. i-i,\., d e i904}' 

O Congresso Naciona.Cresolve: 

Al't. I. • Fica o Pre .. ~idente da. Rcpublica 
D..utorizad.o a conc3det' seis mezes de licen~;a 
a.o ministro do Suprem o TL'ilmna.l Fetle1'a.l 
Or. Albrn•tp de s~ixn-s M~wtiM Torres, a. con
tar do 13 tle abl'il do cor1•ente anuo, com 
todos O:õ vencimentos. · 

At!· 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sn..la. f!a;; Commis;lÕ!':e:, 21) de junho da 1904. 
-Dominpos GuimanTes.- íVL'l(r edo L eal .. 

O Sr. Presidente- Esgota.da;-; a.;; 
matet'ias ~m discnssáo, designo prtrn. amanhã 
a seguinte ordem do úía: 

Continuação da votação do proj~cto n. 27, 
dr 1904, autol"iza.ndo o Poder Executivo a 
ahl'ir ao Ministerio d a. Fazenda o credito ex
tr aordinal•io de 8'1:755$170 , em cxccu~ão de 
sentença passada em julg-ado em favor de 
José Ferreira dos Santos (;:}t discussão) ; 

V o Lêl.•JãO do projectv n , zg , do 1904, au tOJ· 
rizando o Poder Executivo a abrir' ao Minis
torio da. Fazenda o credito e:draordinario de 
6:020.$, em ex6cução ele sentença pa$su.da. em 
julgado em ftwoe de Eduardo Martins & 
Corop. (3"- discussão) ; 

Votaç~o do projecto n. 32, de 1904, auto
rizando o Podm• Executivo a abrir ao Minis· 
torio da Jt1stfça o Negocias Interiores o cre
dito ext:c~ordinario de I :491..~754, para paga· 
mento do Ol\lenado que compet e ao .secrc· 
tario aposenGado da Faculdade de Direito do 
S. Paulo, Dr. André DillS de Aguiar, no pc· 
r iodo de 9 de julho a 22 de novembro de l!.l03 
(:Ja discussão) ; 

Votaçã.o do projecto n. 3o, de 1904, a~ 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mini~· 
terio da Industria, Viação o Obras Publicas o 
credito éspecial de 1:200.9, pa.r<~. pagamento 
das ajuda.o; de custo ao empregado de fa:woda 
incumbiúo da tomada de contas da Est radn 
de Ferro de S. Francisco, nos a,nnos de 1901 
e 1902 (3~' discus~ão); 
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Votncã.o do projecto o. 47 A. de 1904, com 
pa.l'eccros sollrc a emenda offerecida. ao pro-
5ccto n. 345 A, da 1902, que concede a 
o. Francisca Fra.ncioni da Fonse~. viuva do 
ex-Senador Podt·o Paulíno da Fonseca., c á 
sua filha. solteira Albcrtioa. da. Fon"cca. a 
p:msã.o do 200$ mcnsa.es a. cada. uma (dis

-eussão unica) ; 
Vot:LÇ<"lo do projecto n. 51, de 1904, auto

rizando o Poder Executivo a a.bl'it• ao Minl3· 
terio da. Fazenda o credito extrn.ot·llinario do 
~:379$587. em exoouçfio de sentença. pu.s:;ada 
em julgado em faVOl' do O r. Hila.rio Soare.:; 
de Gouvêa, lente da Faculdade de ~Icllicina 
do Rio da Janeiro (ta discussão) ; 

Votacão do projecto n. 52, de 1904, auto
rizando o Poder Ex.ccutivo a. abrir ao Minjs. 
1erio da Fazenda o credi t() e.xh•aol'.linal'io de 
27:915$150, ouro, importancia corn que o 
Brazil deve contribui!." pa.ra- a cvn~ti."ucçiio 
do cdi6cio destin3.do á Secretaria Interna.· 
eiooal das Republic·~ Americana~ c pa!·a. n. 
Bibliothcca. Cummemora.tiva tlc Col•)mho, 
.om Was~Ington (2-~ discm;são) ; 

Discu~ã.o unicu. da. emenda dos Srs . · Tosta. 
e Neiva. ao projecto n. 4G. de 1904, em vir
tude do disposto no art. 162 do Regimento ; 

2& discus~ão elo pro.iJctv n. l7 A, do 1904, 
mandando substituir a. disposição da. Icttra,
c-dú art. 1° § 2° do decre~.o n. 1.171 A, de 
12 de janeir.::J de HJOJ, p3l:t seguint:.-:-;l fi •. 
xação da~ taxas pelo t~lnguel dl) material da. 
pt•a.ticagem o stwviço do pessoal avulso da. 
mesma., devido pelag cmb~t·cações que dc
manda.t·cm o porb c de a.ccordo com o regu
lamento de 28 de fJYeretro de 185i :com pa
recer da Commissão de Orçamento ; 

Di :>cu:;s}o unica do projecto u. 53, tlil 19,)4, 
autorizando o Podm· E:<ecutivo a conceder 
um anno de licença, com todos os Vl'ncimen
tos, par·a tr;ttat• de sua. sa.11de, ao Dr·. Demo
cri to Cava.lcanti de Albuquerque, director da 
primeira directlria do Tribunal de Con tas. 

Lcvant•t-Sc a. ~r.s-:iio <ís 2 hora..~ c 30 mi
nutos cht tardo. 

ACTA DE 21 DE JUr\ITO DE ·190~· 

Ao· meio-dia procede-se á chamada. a. que 
respondem os Srs.Paula Guimarães, Oliveira 
•Figueiredo, Alenr.ar Guimarães, ·wanderley 
.de Mendonç<t, Sá. Peixoto, Ené,'\S Ml,l.rtins, 
Hosannal1 do Oliveira, Thomaz Cavalcanti, 
Sergio Saboya, Gon{'alo Souto, Paula e 
Silva., Izidro Leito, Br.icio Filho, Pedro 
P ernambuco, Angelo Neto, Epaminondas 
G1•acíndo, Raymnndo dã Miranda, Euzebio 
de Andrade, Jovíniano de Carvalho, Oliveira 
Va lladiio, Tosia, Felix Gaspar, Ga.1•cia 
Pires, Alves Ba.rbosa, , Bernardo Horta, He
redia. ue Sá.,. Corrêa. Dutr a, Dulhões Morcio.l, 
SHvã Castro, Abelardo de Me1lo, Laurindo 
Pitta., Pereil·a Lima, Mauricio do Abreu, 

.'3arlos Teixcíra. Brandão, Gastão da Cunha, 
.Bueno da Paiva, João Luiz Alves, Antonio 
Zacat•ias, Carvalho Britto, :Manoel Ful
gencio, Líndolpho Caetano, Olcgario Maciel, 
\Vencesláo Braz, Rodolpho Paixao, Francisco 
•Romoiro, Fm·reira Braga, Hermenegildo de 
Moraes, Joaquim Tei:r.eira Brandão, Rer
na.rdo Antonio, Carlos Cavalcanti e Paula 
.Ramos (51). 

Vo/. H 

D.oixam de compa1•ecer , com causa parti· 
c1pada, os Srs. Julio tle Mello, Thomaz Ac
ci(lly, Joaquim Pire~, Eugenio Tourinho, An· 
thero Botelho, Pa~os Mil'allda, Arlhur Lelllos, 
Carloll do NoY;.H's, An tonio Bastos, Indio do 
Brazil, Urb~no Santos, L ui~ Dorningues, Gue· 
delha .\íourão. Raymundo Arthui', Ani2io de 
Abreu, João Gayoso, Francisco Sá, Pereira 
Roi~. Tl'indade, Esmct•J.ldino Handeil'a., Mo
reirr\ .'\lve~. Cornelio da Fonseca., Felisbollo 
Freil·e, Domingos Guimal'ães, Neiva, Loove
gildo Filgueiras, Castro Rebello, Buloão Vi
anna, Sa.tyro Dias, Vergne de Abreu, Au
gusto de Freitas, Tolentino dos Santos, Euu
ardo Ramos. :YJal'colíno Moura. Irineu Ma
chado, FidoJis AI v~. João Baptista, Belisario 
de Sou:za, Galvão Da.ptista., Bozama L, Julio 
Santos, Henrique Borges, Francisco Veig;t, 
Bernardo Monteiro, João Lutz, Ribeiro Jun
queirn., Astolpho Dutra, Carlos Peixoto~i
lho, Ponído Filho, David Campista, Francis
co BernaTdi.oo, Leonel Filho, Henrique Salles, 
Carlos Ottonl, Noguoil•a, Olyntho Ribeil'o, 
Moreira da. Silva, Jesuíno Ga.r..ioso, Domin-

:a 
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g!les de Castl'o. Valois, !lo ~astro, Co~ta Ju~ ~otar;ã.o. do lll'Ojecto n. 32, de 1904,. a.1l
ntor·, Arnolilhu 1\z.evcdo, hn·nando Pl'estes, ,torizando o Podei: Executivo a.ab1·ir ao Mí· 
.Etoy Chav.cs,. Pa.uli.n~ Cínrios, Aiyaro. da car-- nistcri? da Justiça. o Negocios Iotoriore$ · 
valho, Cnz,_d_lllo Rodrigues, ~zevedo Ma1:ques, o c1:e<hto extt·aordinario de.l ~ti.Ol$754, pa.I?a 
Jlod-olpho Mu·anda,. Cbsta Net.t;o, C:mdrúo de }Jaga,m.ento do ordenado que compato ao se
A breu. _Abd~n Baptrsta. narlJosa; Lima, An· cretn.;J.'io allOj!eotado da.. Faculdade de Dh·E'ito 
gelo. Pm}wn·o ,. Jam~a I!at•cy, Casstano <lo de _s. P(mlo. Dr .. André Dias de Aguiar, no 
Na.~c1mento e \'cs;wsuuw de Albuq.uel'fjUU. pcrwdo tlc ~ !le jnlho a 22 de novem/:tro de 

E, sem ca.t~.~~,. tis S1·.~ . Raynnmtlo Ncry, Au- 1903 (3o.~iscus~ão) ~ 
relio ,\morin:. Hogel'io de ~ rirnnda .. Jo!(• Eu. V:otaç:LO do projecto n. 33; de 1904, au
zebio Ghristinu Cruz, Dia.s V ieil'il, Bczerril torrzando o Poder Executivo -a..::dn•ü• ao Mi· 
Font~uo1!e, Virailio Bri"·ido. Frcde&·ico Bor- nisterio d:l. lodustría, Viação e Ob1•as Ptt· 
gcs, João Lopü~~ E(hml'do Stmln.rt, Eloy de blicas o _credito especial. de I :200$. para. 
Souza, Fonseca e Sllva. \\-<tlfredo Leal, Abd~Jn pa.gameoto das ajudas de custo ao empregado 
Milancz, Toixcil'a d :: s,t, Alfonso Costa, Celso rlo FazerH1õl. incumbido-d ~ t omada de cont;1s 
de Souza., Jo::é llltn•c('llino, Peroira, (te Ly1•a, da. Estrada de Ferro ce .s. F_!'ancisco, nos 
João Vieil•n., M;daquia.~ Gonçalves , Estaoio a.onus de 1901 13 1902 (3" d1scussao) ; 
Coimbr·a, Elpidio Figuoiredo,Artl1Ur Orlando, Voíat'ão do p1·ojccto n. 4i A, de 1904, com 
At·roxcllas Galvão, Rodrigues Daria, Piuto pareceres sobre a emenda oil'ct•ecida ao pro
D;mtas, H.Oill•ignes Li.ma, H.odl'igue8 Saldu- JCCto 1_1. 345 A,. do 1902, que concedo a Dona 
nlla., .\IOl'Cll'a Gowes, José i\Ionjt.u·,Jím, Gat- Franc1sca Francioni da Fonseca., VitlYt\ do 
dino Lorota, Mello Mattos, Nei~on de VtlS· ex·S~nador P~tlro P au_lino da. Fons:Jca, e a. 
coneellos, Odcar Oodoy, Aug-usto de Yo.scon- s~1a iilh::t sol~Oll'(l, Albet·tma da Fonsoc~ a :pe_!l· 
cellos, St't Ftc.it>e, Amet•ico de Albtt(tuerque, sa~ de 200:;; mcn'!aoa a calla uma (di~>cussao 
.h'l·ico Coc~lho. (lrnveHo Cav••lca,n~i. Paullno unrca) i 
do Sonzn.. Yirlato I\l:tscarcnhas, Estevão Votaçi'io elo projcclo n. 51, de 1904, a uto
Lobo, Jos<! Bonifacio. C.'l.l'IJOll'D do Rczunde, rizando o Poder Exccut)vo a. a.l1rir ao Minis
Adalberto Fen·az . Bomanlc~; do F:::tt'iLL. La- tel'io da Fa,zcnua o credito extraor•lioario de 
Jllouniol' Godofrc l!o, GtmliHo Sou.ros Filho, 6: 37?8587, em execa,;iio de sonteoça :pa.s::;ada, 
Calogel'n:;, Sahino 13<UTu~o. Paclua Rozonde, em Julg~do em favor do Dr. Htlario S~a.~·es 
Oa leno CarvaUlal, BCl'JHmlo do C;~mpo.:;. Re- ele Gpuvca, lc~te _da ~n.cul~adc de ~'leutmna. 
bnnças (lC c-.rmlho. Am~ral CcS\U'. Jo:;é do illD ti:: Janeiro c2a dtscussa.o); 
Lobo, I.ei t-e de Sonz(~. Francisco Ílalta. Yoto.ç::lo (lo lH'oJecto n. 5~, do 1904 , auto-

. Aq nino llibci i·('t, BcnctUcto de Souza, Lindol~ ri.zanc!o o Poder Exccuti-m :w a.brü· ao l\~i
:pho Serl'a, Eliz(m Cioillre!'lnc, Soare; dos 111st~_:1o ~~ ~azcntla ~credito e~traordiu :U'lo 
Sant•lS .Tuvena l i\Wlm·. ?~Iar. ·aJ Escobar Ger- de ;u:Olvs lo>O, omo, lmpol•ta.nct~tcnm que o 
mano I-f:u;slocllcr. Victorinô ~rontctro'. lJo· BJ•azil dcYe contrilmir para a. constrncção do 
miugos i\-la:-ie<trenlHW, ;\li'red,J Ya rela. I.Jiogo edificio do:;~inada á S~cl'etaria Intornac~OJ!il.l 
Fortuua, C<~J; :pv.~ C,:rtic1· o Homem dL· C:w· das Repubhcas Amertcc.ums e l)a.l'a. a I:hbllo· 
YU.llíD. tlleca Commemoratívu de Colombo, em \Vas

hington (.2a üisou~~i'io). 

U Sr. Pl·e$]dell.í.ü ~ Rnsporrdenuu 
6, cllama.da 51 S r .s • u~ pu w .. ::o:-> . 

Hoje não l!:1. :;es.~ã.IL 

Dasigno para. mnanhã a mesma. ordt:m do 
dia dG hoje, i~to é: 

Contínua~·ão da vota<·ã.o do projecto n . 27, 
de l904, n.utorizantlo o Podet• Ex&ctttivo 
a abl'il' ao Mi nisterio da Fazendo; o ore· 
dito extraord1n:1l'io de 84:755$170, Gm 
ox.ecuç~o de sentenc,:[L pass~Ja em julgado 
em · favor cle Jo.~é Fez•reoua dos Santos 
{'J""disc us.\lão) ; . 

Votação do projecto- n. 213; tie i904~ auto· 
t'izando. o Poder JJ;xecu,Uvo n. abrir ao Minis· 
te1~o da FD.zendtt o credito c~traor.di
ual'io du 6:020~. em exeucção de sentença 
J~aa.sada· em julgado em fa;vor de Eduard.o 
Martins- & Coro_p. (3"· diecul!São} ; 

Discussão unica da emenda dos Srs. Tosta. 
a Ne;Yn. ao lll'ojecto n. 46, de 1904, em vir
tude do uisposto no ar·t. . J62 do Regimento ; 

2"'· discu.,~ão do pllojeci.o n.. l7 A, de 1®4, 
manJ.anrlo.s.oJJstituü~ adislJosicão da lottra~ c 
-do· at't. l•, § 2~ do decre.to n. 1.171 A, de 12 
de· janeiro. C.e lii04, ilela..eeguin:te : - á.fixa.
.;ãe das t.:..xa-' pelo aluguel do material da 
pra.Licagem e serviço do pesso<~.l avulso d~ 
mesma, de,~ido pelas. emha.~caçõel! <ttle d~
mQJldat•flrn o pol'to e de, a,coordo c.Qm o regu
lamento ile 2& de fevel'eil!o dD l854; QQlll 

parecer da Commissão d& 0rç3.~nto ; 
Discussão unioo do projocto,n. 53. de 1904, 

autori2d.Odo o Podar E:u:cutiva a CQ~~r 
um annu.de·.liooBça.; oom todos Oi> venci:JWU.l.· 
tos; p111I'a líl'aiar de .sua lSO.Lide,. a.o Dt.!-.. Oem~
CI'ito•. C.avalcan!;i de· Albuqu.erquo, dille:e,t-Q~· 
oo 1 a Dll>eetoría do, Tribo.nM de: Oou~ 
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3D" SES:{\0 EM 22 DE .TC:\JU) DE 1904 

Presido.?ncia dos Srs. Paula Guiílh~l·iTes (P;·esitlenle), Oliveil·a Figueiredo (1° Vir.c·P1·-::sidente) 
· c P(ttrla GHiman<es (P1·esideHte) 

Ao meio-dia procede-::~e á. clnmada, a. que 
re:;;pondem os Srs. Paula. Guimarães, Oliveira 
Figueiredo, Alencar Guima.rãc3, Wanderley 
de Mendonça., Joaquim Pit'es, Antm•o Bote
lho, Ra.ymundo Nerr, Hosannah de Oliveira. 
Frederico Borges, Eduardo Studart, Se1'giÓ 
Sa.boyn., Gonçalo Souto, Fonseca n Silva,Paula. 
e Silva, AhUon Milanez, Izitlro Leite, Bricio 
Filho, João Vieira, Ro.vmundo de Miranda 
Arro:.:cllag Ga.lvão, Joviniano da Carvalho: 
Felisbello Freire, Oliveira Va.lladão, Tosta, 
AI:ves Barbosa, Paranl1os i.VIontencgro, Ro
dl'lgues Saldanlla, Bernardo Hvi.'Cn. Moreil•a 
Gomes, Heredin. de Sá, Corrt'>n. Dutra, iVIello 
l\'Iattos, Sá. Ft•eire, su,·a castro, Allela.rcto 
de Mollo, Mauricio de A b1·::m, Carlos Tei~ 
xeil•a B1•andão, Vit•iat'J Mascarenhas, Bueno 
de Paiva, Antonio Zaca1•ias, Ln.mounier Go· 
d~f1•edo, Cctrvalho, Britto, :\Ia.noel Fulgencio, 
Lmtlulplw CaeLavo, ·w·ew.:e;;Iâo Braz, Rodul
plw Ptl.ixãu.Rcbu1Jça8 de C;u•valho~Josú Lobo, 
Rudolplw Miru.utl;t, H4;Jt'monegildo do !'1-Iorae:l, 
Bernardo Antonio, Paula Ramos, Juvena.l 
i\Ii!ler, Blrl.losl Lima, Gormn.no Ha~slochet', 
.Tamcs Darcy e Cnssia.no do Nnscimcnto. 

Abre-se ê" ses~ão. 
E' lida. e po,;ta. em di~cuss5:o a acta da 

r,:essão do tlia .20 llo corrente. 

O Sr. OiiYeira ,~aliadão-SL 
Presidente, o meu collega o Sr. Dr. Ro
drigues Doria tem deixado de cumpaPecel' 
aos trabalhos tlesta Ca.mn.rl\ em conscquencia 
de um ata.que de influenza-, que o tom pri
Y!l.do dJ sahil.' á. rua; felizmente, po;·thn, S . 
Ex. está. em caminho de completo l"estn.be
looimento, e o1U dous on tres dio.s compa.l'C
cerá. aos trab.Uhoa dn. C'<UU(l.J:üo, 

O Sr. Presidente- A Musa, fica. 
inteirada. 

Em seguid~ ~ approYn.da. a acm da sessão 
de 20 e :!BIU debate a de dia 21- dO; c0r· 
rente. 

O Sr. Presidente~ Declaro 6m 
tempo que a:s emend<'ls additiYa.s apresentadas 
a.G• project.Q n. 190,. do 1008, votado em 2:• 
discussão, na sessão ::~.ntêriOt\ serão desta.ca.
d~ pAlla.ser.em l!edigith\3 e-m p~jecto- espe
cial,. segundo o disposto no a.rt. 132 do Re
gimento. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero loga.l para se proceder á.s vot::tções 
do.s ma.tol'ia.s consta.ntes da ordem do dia. 
passa-so á materia em di~cussão. ' 

E' annunciada. a discussão unica da emen
da dos S1•s. Tosta e Naiva ao proje.,to n. 413, 
de 1904, em virtude do disposto no artigo 
162, do Regimento. 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vrrl o Sr. Tosta. 

O Sr. Tostn,-Sr. Pre3identc, V. Ex. 
em ob3dloncin. ao Regim~mt:.> dou para. 
nov<1 dbcullsão n. em~Ja. quo apre3entei 
au pt'ojoct.o da. fixação de forças do terra e 
mat', por ter cmpa.taclo a votação d a. mesma 
emenda, haYendo 55 votos fn.voravois e 55 
co n tmrios 

Ycnho iniciar o debate, porque sou o au
to1' da emenda. e, portanto, fui causa occa 
s ;ona.l de so ter da.rlo este emp:\te, demtJ
r:J.ndo-se :1. votat;ão da lt?i aunua da tlxaçã o 
de fonas. 

St•. Pt•e.~ldonte, o nobre Deputado pelo 
Rio Gt\~odo do Sul, fa.llando, ante·hontllm 
pela orJcm, daquelle lagar (inàicamlo a ca• 
de·i1·a do Sr, Getmww llasslocluJr) e refot•in
do-se ü, emend<l., disso que eu me irrit:~.v:t 
no debate, qua.nllo v inha á. t tJla d1< discussão 
o assum pto religioso . S. Ex, quiz dizer, 
ta.!yez, c jJ o disse el,11 outras occa.siões, quo 
eu flotl int.oler:.tn to quanr1o se t rata de ta.l 
assnmpto. 

Não, Sr. Presidente •. não me irrito, nem 
son intolerante : sem apenas um homem 
convencido, e liffi homem convencido não 
pódc deixa.t• dg indigna.I'-~B quando algueni. · 
protende ridiculariz .. w sua.s crenç~ . A mi···, : 
nha. a.ttHude na Cama.ra. tem &ido invu.ria·>~;;, 
wl!ueate defensiva e não aggre~iva, Nunca. 
ag-gl'e€11 a. pessoa. ~lgwna, nunca.. ri-diculariz;ei 
as crenças alheias ; apenas protesto 6 pro· 
testarei sempre contra. as usur.pações. dos 
direitos da. Igreja. pelo Estado, contra as 
medidas per;seguidoras da. religiãi() d(}. po'lo 
brazileiro, contra tudo quanto possa impor
tac em compressão. á. liber-dade da. eo.naeien· 
cia. oatJ.wlica. 
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App31lo para os meus l10nrados collegas~ 
SS. ~l·:x:. que digam, si tem sido ou não edse 
o meu papel nesta. Casa. 

Nunc:t aggredi, :sempre defendo; B vou en
trar neste duhate sem outra. ~reoccupação a 
não s~r n. pruoccupação conshtucional, para 
demonstrar á luz 11·:1. evidencia que, em face 
do. Constituição, a minh(l, emenda. nã.o l;Ó 
pôde como deve S!?I' vota.da. ~ approvaua pela. 
Ct~mara dos Deputados. 

Sr. Presidente. farei succint:l.mentG o his
torlco da. quf'stão na Camara, desde o aono 
~to 1891, em que pela. vez primeira se tratou 
do seí viço militar nbl'igatol'io para os minis· 
tros da religião, .. 

O Sn. Ismno LEITE-Mas de quo religião? 
V. Ex. tenha a bomln,de de dizer. 

O Sa. TosTA- Repetirei os ns. 2 e 3 do 
a.rt. 1", § 7<>, da. lei uo 26 setembro de 1874 
<<Sã.o isentos do serviço militar os graduados: 
os eEtudantes da~; faculdades e.<;tabclecidas no 
Imperio, dos cursos theotogicos e scmina.rios 
o os eccl osia.sticos de ordons sa.craf-1. » 

0 SR. ISIDRO LEITE-Disposição inaccoita
vel, ante os preceitos da Constituição Fe
deral. 

O Sa.. TosTA- v. Ex. ieoha paciencia, 
agua.1·de o uesenvolvimento do meu discurso 
para. ver os meus <trgumentos. Por ora vou 
fazer o bi~torico da ma teria da emenda, o 
que nao comporta. os apartes da natureza do 
flue acaba de Eer da(\0. (Pausa.) 

Sr. Presidente, tenha a bondade de me 
mandat' trazer o projecto de fixação das 
forças de terra c mo. r . 

Em 1891 funccionava a Catna1•a dos Depu
tados, que ha.vü1. feito parte do Congresso 
Consmuinte, ainda em S. Christovão. O Pre
sidente da Republic~ era. então o marechal 
Deocloro, um dos funda.dores da rtepubhca. 
Brazileira., O Governo apresentou á. Camua. 
a. sua propos~a. de fixação das forças da terra 
e ma.P, mantendo :t lei do .sorteio milit:tr de 
26 d11 Sotemol'O UO 1874, com a ÍSeuçãiJ do 
serviço para os graduados, e~tmluntes dos 
cursos suporiorei3, theologicos e seminarios 
e tamb'em p:tro.L os ecclesiasticos de ordens 
sacras. 

Não se diga que o Governo, na. impossibi-
- lídade de obter, durante a sessão, uma. nova 

lei d~ sorteio 8ogundo os novos moldes, 
havia. proposto a manutenção ® existente 
sem alteração alguma, e que, portanto, si 
não indicou a Camar<~ a. inclusão dos eccle· 
siasticos no :wrteio, foi por motivos de outra 
ordem, estranhos ao sentimento l'eligioso da 
Nação Brazileira. 

A p roposta. do Governo mandou supprimir 
a isenção a favor dos que, tendo fortuna, 

compravam-na. a dinheiro c.u fazb.m·se sub
stituir por outros jn lividuc f!i 

Essa isenção contrariava evidentemente o 
regimen democz-atico. 

Mas, assim como, para nãu Clntrarial' as 
idéas dcmocraticas, o mar~chai DeJduro prc· 
poz a alturação da. lei de 1874, afim do ba.r
monizal·a. eom a Constituição, teria. indicado 
a supp1·es3ão da isen\'ã.IJ relativa. am; ooclc
siasLicos de ordens sacras, si entendesse que 
essa. isenção fl.!l'ia a Constitukão. Ora, a 
proposta do Governo mn.ntovc a Isenç.ão para. 
os graduados e pa:-a o~ os~uJautes dos curso;; 
tbeologicos, dos semina.ríos e ecelesiasticos 
de ol'Jens sacras. 

0 Sa. ISIDIW LEITE-Portanto, inconstitn· 
cionaL 

O Sn. TosTA-V. Ex. tenha paciencia.; 
estou fazendo o historico; pot•tanto, não posso 
tomar em consideração ;::s apartes tl.o nobre 
Deputado. 

A Commissão tle Marinha e Guerra. de 
1891 , no project.o que apresentou á. Ca.
ma.ra.., supprimiu o n. 3 do art. 2~ da. lei de 
1874, que isonta. do serviço militar aos semi
nal'istas o eceiesia.sticoa de ordens sa.cra.s. 

Como era do mou dever, Sl". Presidente, 
coherente com as optniõllS 1;ustentaua.s na 
tribuna do Coogre;so Consti&uinte, offereci 
uma cmentl.a. ao projocto da. Commissão do 
Marinha. e Guerra, mantendo a isenção. 

O SR.. lsmno LEITE-V. Ex. fvi um ven
cido. 

O SR. TosTA-Não fui um vencido; fui um 
Yencedor, porque a Cama1-a. approvou a. 
emenda. 

O Sit. Isu.~1w LEITE-Estas idéas niiu pre· 
dominaram. · 

o SR. TosTA- Pt•edominal'am as idéas 
verdadeiras. A C<1.mara. respeitou a. liber
dade de conseiencia. para. os catholicos, que 
não querem, no regimen republicano, sinão 
a Iiberd:J.de, como na Belgica. e nos Estados 
Unidos da America do Norte, e não a. liber
dade caricata do radicalismo de Cumbes. 

A Camara dos Deputados, em 1891, appro
von a minhn, emenda, mandando quo pre
valecesse a isenção de que t1·ata. a. l e i de 
1874, firmou o pensamento do legislatlor con
stituinte, porc1ue o Senado approvou o pro· 
jecto da Carna.ra.; e todos 211.bem que o Con
gre~so ordina.rio do J 891, que votott a lei de 
Hxação de forças para. o exercicio de 1892, 
(n. 39, de 30 de janeiro de 1892) foi o mesmo 
Congresso que votara a Constituiçio ~.om 
poderes de Constituinte. 

Quem mais competQnte para. interpretar o 
art. 86 da Constituição do que os proprios 
auto1•es da. Constituição~ 
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Logo, pretender agora.- 14 annos depois 
- que a emenda fere a. Constituição ê 
querer contrariar o verdadeiro cspirito con
sf.itucional. 

Mais tarde, quatro ou cinco annos dop)is, 
a. mesma ro.mpanha. contra. o;_; eccle~it\SticQs 
de ordens sacras 99 levantou neste l'Ccinto, 
rcproduzint.lo-se a suppresssiio do n. 3 do 
art. 2o lia lei do 1874, quJ não vingou, man· 
tendo-se a jscoção com tt a.ppro\'a,r;ã.o do Se
nado. . 

Port:lnto, pQSSJ affiem:tr que, dura.ntc qua
torze annos, o Congresso Nacional tem en
tendido r!11e não olfende a. Constituição, que 
não fére o art. 86 do nosso estatuto fLmda.
mental a cx!!lusão do ser,·iço militar para. 
os semin;u•ist:J.S e ecclosia.sticos de oL•Jons 
S3.Cra8. 

O SR. lsmao LEI1'E dá. um apn.rt o. 

O SR. TosTA-L,to, não digo cu; u.tto3tam 
os f.1ctos. 

E' um f t\cto .matcrhl que, tlur::t'lto quo.
torzc anno~. o Congros::o Nacional votou a. 
lei de fixação de forças, isentando do SCI'Viço 
militar os ecclesinsticJs d•J ordens sac:as. 

O Sa . I s iDRO LEITI·: - Inconstitucional
mente, accre:ccntc-3c. 

O SR. TcsTA-Ag&ra, 81•. Presidente, surge 
novamente :~ quostão d:.t obrig:ttQricdade •Jo 
serviço militar, não por iniciativ·a do Go
verno, ma.-s aiotla pot• proposta da Com
mis&ão de M wiuh;\ e Gt~Ot'1'a, 

O G.:tverv.o. oa. l!Un. propJsta. á. Camara dos 
Doputados, diz o SCJ.!niu te: 

cArt. 2 . o Est.a.s praças se1·ií.o obtiúa.s pJia 
fórma. exp1·essa. no art . 8i, § 40, da. Coni!.i· 
tuição o na lei n. 2 .555. do 26 de se tembro 
de 1874, com as modificações cst,~lml ccidas 
nos arts. 3·• o 4' da lei de 30 de jttnôlro 
de 1892.:. 

QueJ.' isto diz·3r que o Gon3roo mn.ntcm, 
na sna. pt·oposta, o tlit•Jito vigente, sem se 
p1-eoccupar com o scctal'is rnu irroligioso dos 
que porlb.m em deseltristianizn.r a Nn.çã.o 
Brazileii·a a golpes de leis. 

~las a. illmnra.da. Commissã() ue Marinha. 
e Guerra, não :;o conformando com a boa. 
doutrina, propoz a subs~ituição iles ~e art. 2" . 

Tomo a. Jibcrtlalle d J chama1· a. atto:1ção 
da Casa. para. o modo por q_ue está redigido 
o arti,g-o snbstitu,ivo. 
Coot~s30 á Ca.mara que tive alguma. ditll

euldade em comprehender os tOl'rnos do 
artigo, para poder emenda.l·o. 

Dir-Pe-hia. que a. Commissão envolveu o 
.i!ElU pensamento om cer&a. obsj:uridado para 
não desperta.t: as justas susceptibilidades doe 
catholicos brazileh·os. ( U.) 

Examinando-se n.ttentamentc a retlaeção 
deste artigo do .substitutivo da Commissão, 

chcg::Ho a est~ conclusão: que a. CommiS5io 
propõo que ~ejam obrigados uo serviço w.m .. 
hr os ecclosin.sticos do ordens sa.m·as c os es
tuda.ntei dos cursos theotoglcos e somina.
rios.. . parecendo, aliás. tolerante porque 
exclua og religiosos das ~ommunida.des e con. 
frar·ias. 

A minha. emenda manda. supprimil· as se
guint.es palavras do sub.stitutiV•J : «menos 
quaoto á s~gundi.l. ordem · de is:mç;'io » c 
a.llr;lugcnndo a. 33

• exclusi vamcnt '• até as. 
palavL'as: «renuncia da. liberJa.do inrlivi
du 11». 

Vota!.lõl a. minha emenda. prcva.Io:le em 
todo o B[)U vi goL' o a.rt. 2" d .\ proposta do 
Governo. 

Portanto, o substituti \·o d:t Commissão do 
Marinha c GU(Jl'ra ~ó tove pJr ftm obrigar ao 
serviço milita.t• 03 iodividuos a. que me estou 
referindo. 

Feito o historiao da mat1rh n:t Cama.ra 
dos Depubdos, desde 18)1 até a.~o1 a. p as;o a 
examinar o assumpto em f..1cc da Consti
tuição. 

Todas M thcsos politico-sociau>, contidas 
nos textos constituciorn. 'P, prendem-se ncccs· 
sa.ría.monto ó. . questão primordia.l ria sopJ.· · 
r:wão da. Jgrojot do E~ta.do, da. secula.rizaçãG 
do E5tarlo om nosso paiz. 

Confo1·me a intelli,!lencia quo so der. á Se· 
paracii,o da Igrcj:t do Estado , consoante o 
sentido quo se ligar a este termo-s )culari· 
zação do E:~tado-as q uos toes poli tico-sociaes 
terão ou não um:~. solução hostil á religião 
da Nação Braziloim~ 

O SR. IsiDRO LEITE:-- Não apoil.!lo. 
O 8 R. T•H TA. -- V . · Ex. diz não apoi:tdo 

quando e~tou iniciando apeoa.s o meu argu · 
mcnto ; cspe_ro pela. conclusão. 

Não ha duvida, Sr. Presidente, que o le· 
gi~ lallor constituinte socul:triz·JU o Estado em 
nosso paiz. 

Ma-s como so duvo entender e.>sa. sccula· 
rização ? 

A secularízacflo do Eshdo 6 eynonyma de 
:~,theismo ou ó apenas syuonima. do tolc- · 
ra.nci11 pa.1•a toJos os ceed.os raligio3os e 
couseguintom:Jote a cabmouto a o sentimenw 
catholico da nação brazileir .\ ? ' 

Si o Estt~do 6 atheu, si secular•iza.ção si· ·· 
gnifica. ignorancia. da oxis toncia .das diversa~ 
religiões, indiiTorentismo absoluto para com 
os crodos religiosos, então as leis ordinarias · 
serão decretadas em sentido hostil a. Dóus, 
os t;~gisladore.:l o ns autoridades da. Rcpu
blica. procederão como si Deus não exis
tisse, legisla.l'ã.o o governarão o povo bra.zi
leiro como si elle fosse cGmposto de atheus. 

Si porém, o E~ta.do ê Simplesmente ne1.1tro, 
leigo, tolerante, acata o protege de modo 
geral todos os credos, com o intuito de ga . . · 
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rantir o livre exercido do culto o as manifes
tações da. libe1•dade de consciencía, então 
o rumo a seguir deve sel' outro : as leis 
f! os actos govornamentaos não devem ser 
bostis ao sentimento religioso dos brazi
leiros, ma.ll:ime no que so refere á religião 
ca.tholica., que ú a do povo bra.zileiro. 

OS&. GERMAl'>O HASSLOCI!En.-E o Estado é 
deista. entre nós? 

. O Sn. TosTA - Eu estou expondo n. dou
trina constitucional e V. Ex. IJerguntt-me 

si o Est:t!lO !Í ucista ! 
O Sn. GERliJA;-;o H,\SSLOCHER-V .. Ex. não 

J)ódc fugir• a. isto: V. Ex. diz que o Estado 
não é a.tlwu ; eu pergunto si 6 deísta. Fil-o, 
pelo modo de V.· Ex. definir o que seja E:;
tado leigo. 

o Sn. Tos'f.~-sr. Presidente, em i ~o o, 
reuniu-se na C:1pital da Bahia. o primeiro 
congresso catho!ico geral, ao qual compal'e
ceram quat1'o bispos e rept•esont:mtcs dos 

· cathoLcos de todos os Eshdos da Unih~o Bra· 
zíleir;L 

Tornei parto· Df'sse Congresw c tiv0. ~ 
· honra. do, como presirl0.nte d:t conuni·,s;lu en· 
c:trregn:da. do osturl:tl' a J)a.rln do JJJ' Jg'l'.tmm:t 
l'clativu. ao ensino c crluc:t•:âo da moddadE•, o 
<tpre~S.cnta.r um relatado solJl'c o emino leigo 
e suas consequencüts ~ociae~ no qtw se refera 
tL deSLI'Uiçãu da fê;r·el<tturio que !vi ummi· 
memcnte acceito pela Commis~iío, e :•.ppro
vado r;elo Congresso. 

Nesse relataria expuz <L vcNladcira. don
tl'ina constitucional li<L soparnç·il.o d:t Igl'Pja. 
do Estado, tal como <t entendem os llomcns 
de botL \'Ollii<Hlc. · 

garantias para. olle expand·ir-::e livre e com
pletamente, tirando aos sen~ joimi~tos todo e 
qualquer pretexto p&.ra o pr.rseguirem ou 
lhe coal'ctarom os movimonto;:: . A8 !ois, de
cl'etos ou actos do Goveruo que tenderem a 
tolher a. expansão da. religião catbolica serão 
manifestamente iuíi.'iogente» do espírito da. 
Constituição que nos rege: Não póde, por
tanto, ter guarida. entre nós-o radica
lismo atbeu d& Franca. 

A Constituiclio prohibo os laços matEriacs 
de dependflncia ou allianca, mas não jmpede 
a união espiritual entre a Igreja. e o J.1;sta.do, 
que consi~te de um lado na força moral que 
a rchgjã.o rlrl ás institni,:ões e ás leis civis 
do paiz e do out1•o no re,;,peito e pmtec~·ã.o 
que os .qovernos de.-cm a todas as ai!sociaçõos 
no regimen do diroito commum, desde (fUe 
seu fim é legitimo c conducente a o progresso 
e cngr·andecimcuto da Nação. Insist.imos 
muito de p:roposito na. afiirmaç<'io da verda
deira tloutrin<L constitucional, porque da con
cepção Llo :~<:sta.do (!l/teu, ratlicalmcnto scpa
ra!ll) da. Igreja ou do Estado leigo. isto é, 
i>implesn1entr dístinr.to ela Ig••eja., re~ultam 
a.s soluçlie~ ii•religiosa~ ou t olerantes da;; 
Yarias t.lw,;cs pnli1.i~o-sociaes que se conteem 
no . .; textos rh Cunstituição, como sqjam-o 
c<t~amcnto civil, o ensino l eifto, a ,;o:cula
ri?.a.ç~o llo ccmir.erio, o ~C~Tlo,-o militar obri· 
;;atorio o muitas outras. 

Seria. loucura tios bvmens p ulitico' rJ ao di· 
ri.!:om ;1, n~o do .Est:~do, seria. imprt' \'i.tcncia 
elo:; .-:st-:distas r1ue e.-não :i fnntn da Re
pnblica.' forir do qualque:· mudo o ~enümentu 
eatholico d<~ ~a.;ão )'• 

Sr. Presidente, tal e!'a a opinião que os 
calholicos hra zilciro~. 'J~Iu m.:m humilàe Ol'
g:io, susteota.vam, act'b!mavam no p!·imeiro 
Congr(·s~o Catholico c1uc Fel reuniu ta!\·ez na. 
.\mcrica do Sul. 

« O regimen dn. SCJlaração dn. lgTej;t d:J E;;
t.o.do no Br(lzil não importa, cvn.~C'gniotc
mente, hustiliuacle ú. t•eligíii.o catholica, nem 
indi1li3reuça. a,o sentimento religioso, á. f6 
chri~tã do povo braí',íleín•. E' osti1 u. vcl'da- -~gor,t, Sr. Presid:,nte, o anno pa~,:ado, o 
ucir<t doutrina constitucional, com a qual conselheiro l~uy Barbosa, homem fiC grande 
v 5.o se conformando os J)Oderes constHnido.') taJemo, de r<lra. illnstração e de autorida<.lc 
da União, dos Estados c Jo.s muni cipios, im-~ incontestada na materi<t , porqu~ foi talvoz o 
pulsjonados pela força Ü'l'('SÍsiivci da opiniào principal autur da Constituir;-ào Brazileira, o 
publica, animada. pelo ospirito nacional. » cnearl'Cifallo de EU;\ elaiJO t'ação; o ronse-

E, senhoras, eu poaso fallar. !Oin~ o com l!leil•o Ruy Bar·bo~a , com a elO{juencia. o bri
antol'idn.dc de const[tucionn.lista, porque não llnmti..;mo e a. elegancia que lhe , ão pe
teuho autorldttd•l om cousa alguma (1Hio cnliares uo modo de expo1• a'> suas idéas, veiu 
apoiados numeJ"osos}, a não ser a. da cohe- oonfirma.r justamento a doutt•ina. .:onstitu
renda. das minhas convil~ç~e3 o opiniões ; ciona.l uo Coogt•eJ>-so Caiholico. 
posso faUar com o. sinceridade de J:lffi con- o Sr:.. GErmANO HASSLocuEr:.-Ent1·etanto, 
sti tuinte qne tornou parte nas deliberaçõc::; q wwia a. oxpulsà..) dos jcsuit:~s. 
do Congresso Constituinte, e tove a. honra 
de disautil' o assumpto naquella. assílmbléa O SR. TosTA - Jâ. tenho ouvjdo algumas 
memoravel. pcssoa.il (o roe chamam intolerante! con· 

« o Coogresso Constituinte s~pa.rando a trarias á Igreja Catholictl. ~verbarem de 
Igreja do Estado {co ntin uallclo a l et·) p:•ohi- eclipso intelledual o famoso diseurso, a mo
bindo entre os dous poderes relações de ai- nnmental peça. produzida Ilelo conselheiro 
liança ou dependenoia, dou ao catholicismo Ruy Barbosa. 
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0$&. GERMANO HA.SSLOCHER-E como con
cilia V. Ex. com isso a intolerancia delle 
par.a eorn os jesuttas, na Constituinte~ Não 
tem resposta esre a.rgmnento, ·é solid9 de 
mais. 

O SR. ToSTA.- Vou ler ;i ilim~ra alguns 
trechos da. no.ta.v-el oração llo nosso consum· 
ma(IO constitucionalista, que corueç<~ com esta. 
proposicão editlca.nte ; 

« AH constituicões não se adoptam para 
tyrannizat• os povos.» 

E' intuitivo, meus senho1'es. O povo não 
é como o bai'l'O a que o olnil•o dá a fó1•ma 11ue 
quer. 

Fazemos leis par::t um povo existente e 
não cl'ia.mos um povn para ser gove1•nado 
pot• constituições que engenrtmmo:> c imu.gi· 
namos. 

O S.R.. IZIDRO L~lTE-Y, Ex. se deveria. 
declarar Jugo 1•ev lsionista.. 

O Srt. To~TA - ~ão me de;;Yie para essa 
questãl"l, mesmo porque v. Ex. nU-o 11abc 
qnacs são a.s minhas opiniUc.;; a. t;LI respeito, 

« As constituições nüo se <ulopt<tm pa.1•a. 
tyr.:wnízar o~ povos. 

< _\ l1•l:;S~t constiiuiç.'lo», ttiz um csct'iptor 
.:uncricano, q11e h ;~tou ~:.c · p;·o(csso o as
:mmpto, «:.t nvssa constituic:ilo não croon a. 
na._--ào DCIU ~ religião uacionrJ.L Achou-as 
ptw.xbtentes, e est;~ueleccu-se cnm o ini,uHo 
tle as prote.qa sob a J'ÕI'Ill<L republicana. t!e 
go·mrno_ Ora, ;~ condicã.o ~te nós outros é 
iJentica. pur csrc lado. i dos [,;tLdos Unidos. 
Antes da R~publica existia o Ht·<t7.il ; e o 
Brazil nasceu chl'is~:w. ct·o~ceu clll'ist:lo, 
clu·i"tcto contínti<t a sm' até hoje. Logo. si a 
Republic;~ Y.·iu orgauiz,u· o Ht•azil, o nao 
csma!!,d·o, a Cúrrnt1la. tht iibMJ<lda con:.tHn· 
donal. na. Rcpuhlica. neccssat•ia.mcnto lm do 
~cr uma. 1ikmula christã. A~ c·m~titnir;iies 
J.e 1891 nào so des&in:.tram a. m:Ltar o cspi· 
rito religioso, ma$ ~L depuraJ-o, emancipando 
a reli:áão do jugo ofricial. Cumo ao;.; n.me· 
rica.nos, puis, nos as:;iste a 11ó:-; o jus tlc con· 
;;idemr o principio christio comú c!nmento 
m:s:>ncial o fundamental do direito hra· 
zileir·o. Xcstu vcrdn.de so cneer1•am todas as 
garantias da lib(wdadc e todas as neClessída
des da fé. 

Adaptando este rcgimen, escolhemos snr· 
gidouro, onde nos ahrigassemos dos tempo· 
raes, que, na Europa, com escandalos das 
almas o ruina dos Estados, convuls<tm o 
mundo politico e o mundo espiritual. Onde 
se conceberia., nos Estados Unidos, a enormi· 
dade monstruosa de medidas como essas, 
que entristecem e dividem a grande e agi
tada. França, renovando J.S antigas proscri· 

. J)ções r.)VOlu(}iona.rias ~ 

Quem se atrevcril\ a. propor, nos Estados 
Unidos, que se retirasse ás congregaç{)es re
ligiosas o direito de ensina.r ! » 

Infelizmentil, Sr •. Presidtmte, no ,par
lamento braziletro :ja houve ·quam, com 
grande manósprezo da liberdade constitu
cional, prupuzE>Sse a intardic~ãt:> pa.ra as 
ordens.religiosas do (3nsioo~ do. c~ridadc, pro
hibindo-se~lhes -o :tormn estabelecimentos de 
·on;;ino, hospitaes, asylos, ot c. 

O SR. GEmi-ANO HASSL O'CT<ER- Estou com 
V. Ex. );unmL serei capuz de t!<1r meu ~o to 
it scmcll!antcs idúa.s. 

O SR. TosTA - Façu.mos :t appHca~ão das 
duas doutl'in::ts constituciouae~, a do Estado 
o.tllou o a do E~ta.do leigo, commentando o 
m·t. 86 da. constituil;-.ão que dispõe assim : 

,aútlo bt'azileit'O é obrigado ao serviço 
militat• em defesa da PatrLt e da Consti· 
tní{·ito, n't forma das leis feder~~s .» 

A Con::;titnição csttthclcce rwstc artigo o. 
obrigatoricd.arle do sen-iço milít(tr,mns, como 
alt'!m do scrvir:o militar, hn. o:.rtt•os qnc niio 
s ~ podem snspcndct' sem que a communidado 
sotl'l':\ , sem quo a vida. nacionu.l se pcrtLlrbe , 
o logh;ln.dnt• constituinte n.cCl'Csccntou : na 
f.jrm•l dt!S leis j'edc;·(ws. Istu q uc t· dizer que 
compete u.o Cong!'esso :--:ac ionai 1lcsenvolver 
a tllo.~c co:Ftitucion<tl rm l ei ordiníLria., 13.9ta.· 
beler.endo as contli(;ües c o mo(lo do alista
mento, pumlo em h :t1·mon ia o set•,·iço militar 
cm .t oHtr·u.~ scl'ví•;üs ncce~s:tl'i o~, indispenS.'t· 
v eis ~t v iJa na.ci.mal. 

O S1~. lz1 Drro LEI Trc: - H.e;;pelta.ndo a dou
tl'in~L eon,c:tiwciona[. 

O Sr:. TosT.\. -- \'. Ex . est~t om um circuto 
\'ici•J;.;o, j).:orque !'nm!a-se no texto quo ou 
e,:um in r,cl'pl'tjtando para. a.rg tü!' do inconsti· 
tueion:tl a lei que isenta ced·:JS cidatlãos do 
scr,·iço militctt'. 

Tr:tt:1.-so du saber si <L obrigato riedade do 
servi1;o é :tbsoluta. ou 8i compoto ao Con
gi·cs~o regulai-a. cst~tbclecen ,lo isen(·ões . 

A p1·opo.,;ito desta. qucstã.o,que p:1.rece clara, 
lcvimLa-sc uqui nm~ tempesi;adc ~remenda ... 

o SR. Izmno LEITE - V. Ex. é que fica 
tempestuoso semprequc se ~'a.l l il. em questão 
rcligios&. 

O Sn. TosT.I.. - V. Ex. esiâ enganado ; o 
para ac::tlmar os que se oppõem IL minh~t 
emenda. porque ella só sa l'Ul'ere aos sacer
do tes ca.tllohcos, doc:a.ro que 'Votarei a favor 
da emenda, quo amplial·a. aos ministros das 
outras religiões. 

O Su. TnoMAZ CAVALCANTI- Por que V, 
Ex. não apresenta. 'I . 

O SR. TosTA-Po"que não estamos decre
tando nenhuma lei de conscrip·ção milita-r • 
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Quando for dado para. dis.::us,ã..) opr<>jecto rc- E~tendida a. s~paração dosdous poderes no· 
-guiando o sortoio mílH<tr que veiu do Senado sent•do largo. hb3ral. de toleranei .. e respsi-· 
com a isonção aliás dos ecclesiastioos de tu para com a 1-eligião catbolica e os divm·
ordens sacras, cujo e3tudo :pond3 de delibe- sos cnltos dissidentes, o art. 66 dl\ Con:,:ti. 
ra.çlío da. Commíssão de Marml.la e Guerra, os tuiç..'io intel'prot&-se Ycrd:uleirameote isen
nobres Deputados poJ.erão agit[l.r a questão tando·se do serviço militar os min:stros da. 
c amp1ia.r o p:msa.mento de minha emenda. l'eligião, .que e~ercem na sociedade uma fun-

Applíquemo3, Sr. Presidente, a.s doutrinas cção importa.nte, muito elevada., sem a qual 
do atheismo e do laicismo do Estado na in- a. anarchia implanta-se no p::üz e as socicd.a
t~rprehção do at•t. 86 para concluirmos sobro dos humanas pot"tiom a noção de Deus. 
os termos em qllo devem sel' feitas as leis A missão do padre é alimantar o sentimen-
federaes do serviço mili~a.e. "to cbrist."io no seio da nação, é cuidai' da&-

Si o E:>tl.do é athen, não vô com sympa.- almas.·· 
t.hia nem tolet•a os diversos cultos, é hostil O SR. GER)J".\No HA.ssLocrn:n.- Ma.a", per
e aritipa.thi~J ~s divena.s reli11.iões; no!!.tc gunto a V. Ex.: o padre que~ Dnpo.tado não
CM(), o seu mturto, nn. ela.bo;·açao das le•s, o5tâ deixando de dirigir as almas. durante
ser<í. arl'efocer o sentimento religioso, apl.· o tempo em qno vem a.qui se mettcr om. 
g<tl' a fl.i christã, dHficultar, sinão supprimir, política? E' es~a n. missão do padre 1 
as instítuições religiosas. Si não póde ser soldado, não venha tam-

Ora, o meio mais efficu.z para conseguil' bem cá pa<:l. a Camara. sei.' DeputadlJ: vã. 
esse dcside,oattem é obriga1• ao sorvíço militar cuidar das almas dos que estão lá. fora. que· 
os seminaristas e os Síloot•Jote~ catholicos. O nós aqui não ~roci,;amos. Querem ser Sena
numero dos sacerdotes c:~.tbolicos .é u.índu. dores e Deputados, mas não querem ser sol-
limitado; ha ral'OChias UOS f!:gtadOS que DãO dados! · 
teem vigarios e toJos sabem que aqui n:;. O SR. TOSTA -Sr. Presi.'tnte, os nohrcs
ct\})ital os que ex.istem são insufficientes para Deputados allegam ainda, para. incluir se o 
acudirem aos reclamos das conscícncias ca· clero no ali~ta.monto militar. o§ 28 do a-:-tigo 
tholic:v. 72 da Conc;tituição, que diz : 4r Por mo-

Quanto ao3 seminaristas, o servico militar tivo de crença ou de fuoeção religiosa. no
oln•iga.ndo-os <t vida. dos quarteis-os desvia nhurn cidadão brazileiro pooerá ser privado 
{la mclindroza. educação de que carecem para. de seus direitos ciYis e políticos, nem elimir- . 
o miuisterio i'cligioso. 0.:> moços que se dcs- se do cumpr·imento do qualqu('r de\·er ci
tinam r~o sa.cerdocio tecm uma. educação e!- víco.:& 
peciul, rigorcsa, piedosa, que, sem despren· Vou e:o.:plica.r, em pouc.1s pa.lavras, o pen~ 
del-os completamente da. vida mundana, os sarnento do legislador constituinte. 
purifica no cadinho das virtudes christãs. o paragl'!LJ ho em qnestão o,·identemcntc 
A Igroja. dispcmsa. pa.rt!cula.r atbnç-ão e se compõe de du:tS pa.rl3S.das quaes a. primei
muito zelo á obra dos seminarios, que s:to ra. tem por fim garan\ir a. todo o cidadão 
os viveiros do clero. brazileiru, qualtruer que soja a. sua crença. 

Ot•a., pergunto, como conseguir a. formação qualquer {jUC seja. a sua. funcção religiosa, o::;, 
do clero nes~as condições !!i us semina.ri1>tas direitos civis c politicos. 
forem obl'igalos a deixar o recolhimento dos E pot"que se incluiu ü;to na Cousmu:ç.ão! 
seminal'ios para passarem dous ou tresannos Porque no primitivo projecto de Consmuiç-ão 
na agitação mundana, dos qua.rteís e das fi •. do Governo Provisoi'Jo privava-se o padre de· 
leiras? exercer direitos politino~, de reprcs~ntar a 

Nos paizes om que o Estado persegue are- nação no parlamentot o que levantou contes· 
ligião catltolica, como acontece em França. tações. Pois bem ~ foi com o intuito de ovitar 
{i:finimigos da Igreja nfi.o occultam o sau fim, que de futuro pudessem leis ordina.l'ias 
(lUO . é embaraçar a fOI·mação do clero. Os C'.oarctar os direitos politieos do clero ea
semina.ristas, após o serviço militat•, perdem tholico. 011 do ministro de qualquer roligi..~o. 
muitas vozes a pureza eu, piedade da sua pri· que ~ incluiu na. Consthuição, por uma 
meira. educação: uns adquirem gosto pela emenda., a. primoira. parte do psragra.pho 
carreira das armas, outros deixam-se cJr· citado • Se mo reflt•o fl>eqllentemcnte ao 
romper pelos incrcdulos e sccptfcos; outros, clero catllolico é porque a.-s ou'ras religiõeg.. 
fina.lmcnte, perdem a vocação pa.ru. o sacer- são ra1-i w~;tles in gurgite fluslu. 
!locio, embora conservem a fé. 0 Sn. GER~lAXO HASSLOCIIER- Mas niio 

Não nos llludimos nús os catholicos sobre merecem menos consider~o do que a. ca- . 
as intenções dos que querem obrigar os se-
minaristas e os ecclesiasticos de ordens sa- tholica • 
eras ao serviço militar; o seu intuito é bos- O Sn. TosTA - N"'ao estou dizendo que· 
tilizar a Igreja. (AJlOiados e não apmados.) não mcreç:un consideração; estou me re-· 
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lerindo n.o niodo enmo encaminho os meus 
discursos. falla odo do prefe1·cocia. em defesa 
do ca.\boUcismo, cont1-a o qual so dirigem os 
ataques dos s:!Ctarios do atbcismo do Estado. 
A Igreja. Catholicl é de pr;!fer-cncia comba.
t ida, porque é 3 uotca do que muita g;mte 
~m modo. 

O SR. GER:IIA:\0 H.\S~I.ocm:n- A mim não 
mo faz medo~ nem sou }>er~eglli•lot· . 

0 SR. T OSTA - Não digo quo V. Ex. tem 
medo, m:~.s nffirmo que muita. ~ente receia a 
luct."l no d ireito comm•tm. ~ 

A segnoda parte do para~ra.pllG dispõe 
que oiogueru pótle allegar motiYo de crença 
religiosa pl.ro se eximir ao cumprimento dos 
deveres ci,·ico~. 

O SR. G~:R.liA:so H.\;;~L?cm;a - E um 
delles é ser soldado. E' uma da8 obrigações 
de todo eidadão bra.zileiriJ. (.-tpo;t!ths.) 

O S1:. ToSTA - Sr. Presidente, h a. um 
texto dn Eseriptura que diz : •Xiio julgues, 
para que não st>jas julgado,. ; o ba al'itas 
prate3tantes qui:!, fundando·$'-.l nel>to tell:to, 
pt•obibom que ~eus !!ecta•·io:; "qjam juize:;. 
Si alguem, allegaullo csk motiYO d~ religião, 
se quizcr eximir de ser juratlu, o que ~ con. 
sidera.do um omrs puMico. não podorã. ser 
at.tentlido, não J)Ollerá st· eximir, o qnc não 
impede a lei ol'tlinaria de i:ent:lr os minis
tro3 d:' rdigião do servic:a do j orr. como 
s :~ecedc em .\tinas com o clero c:ltbolico, por 
moth·o de orJem social. 

O SR. GERM.-\Xt~ H.\:,si.OCHER- E, quanto 
a. ::et• soldado. dti ·sc o mt>smo: ninguem púdo 
eximir-se por motivo de religião. 

O ~R. ToSTA- Hn outra seita. protestan· 
te, Sr. Pre;idente. que pt·ohibo o derrama· 
meDto de sangue, d() molo que · os sous se
ctarioll não paJem •.• · 

O SR . Gt:n:~u:so lfAS~LOCHER-Qual ê esta 
sei~ protes~antc ! Y. Ex. póde dizer qual e? 
A Igreja Catholica é que pr'Obibo qne se det·
l'ame Blngue; logo. catholico nenhum pódo 
.,;er sold:ulo, p:~rque o catholkisruiJ lha pro
hibe que m~ne o seu Irmão. 

O SR. ToSTA-A Igreja. probibe, é certo, 
derramar o sangue h11mano. cvmmettot' 
cl'ueldadt•s, assassinar, como prohlbem ta.m
I .. em os codigos pon"tes; mas não impodo que 
o cidadão poguc em arm'ls para defender a 
sua patria em um;L guerra justa. 

O Sn. GF:R~IAXO HA:-sLocnER - Mas po
rnnte o ca.tholicismo não ha. nacionalidades 
neni pa.tria.s; todos os homens s;"io irmãos, 
filhos do mesmo pac. 

O SR. TnoHAz CA\"A.LCAXTI- O nobre 
Deputado está. applicando o preceito roligioso 
oto preceUo constitucional, 

\'o) . li 

O SR. T<JSTA -Nã.o CJDfunda.mos as idéa,:~. 
O SR. TuoliAZ CAVALCANTI -E' preciso-

me-imo não confundir. · 
O Sa. ToSTA-Senhoras, para. ter applica

ção :1 2• parto do § 28 do art. 72, dous elo
me!! tos, dua.s condições são oecossaria.s: p1·i-· 
mearo, um a.cto voluntario do cidadão a 
quem a lei decretada impõe o dever civico,. 
allcgando porante o exocutor da lei a. funcção 
religiosa. ou o moLivo de crença p.~ra. eximir· 
se da obrigação; segundo,n. existencia de uma . 
lei já. dccre~a.ua., em oxecução, contra. a. qual 
reci<Lma. o cidadão. · 

Ora, no Mso em debate, fo.lluún completa· 
mente as duas condições: não hn. cidadão al
gum procurando eximil'-So e não exi~te lei al· 
gunn obrigando o clero ao serviço militar. 

Os padrõs não o;;tã.9 solicitando cousa. al
guma do Con.;resso. 

O SR. TnoMA7. CAVAT,CANTI- Quc rem fugir 
de cumprir esso deve1•. 

O Sn. TosrA-Não querem fugir a cousa. 
alguma.. ~~na.ndo nós Jecrotamos lt.S leis ordi· 
naria.~ re.;ula.ndo os textos con~Litucion1cs. 
de3on"olvendo as thesea. contidas na Consti
tui.;ão • • • 

O Sn. TllOMAZ CAYALCANTI- V. E:.:. aqui· 
é o a !.I \' ogado dnllcs. 

O Sn. TosrA- .• . não sou advogado delles; 
s,,u advogado a.qui dos princípios geraes 
(apoiados) que entendem ~om o bem publico ; 
def,mdo a. l'Oii,viiio. a a.griculturn ,a industria, 
o commercio, todas a.s classes no men paiz, 
collocando·me sempre no ponto do vlstn. 
g-eral. 

. O ::<R. TlfO)L\Z CAVALCA~Tr -:-gu dissu que· 
\'. Ex. Cl'l1 ad voga.do, no bom sentido da pa. 
la \·rn. 

O Sn. Grm~IAr\O HASSLOc nEn. ( dil'igir~,do· 
se ao S;·. Tosta) - Facp justiça. tis intençõeS · 
hona:;tas de Y. Ex. 

O Sa. To.sT.\-Ouça. V. Ex. o quo estou· 
dizootlo: os pldres não pedem nada. V. gx. 
diz: -«E' ai vogado dos p.1.drcs, logo ostti. ·p::
dindo alguma cousa». Não, nã.o. ostou pe· 
dindo nad·.' . Estou dgfendondo os bons prin
clpios constltuclo:Jaes, ma.nt~nd.o a mtnha. 
coll61'encia., om nome dos altos .inte1·esses da 
cansa. oa.cloílal. (Apartes.) 

Qua.ndu fixamos as forcas de ma.r e terra,_ 
regulamos o sm•viço militar ju ela.bora.nios 
11ualquer lei orgaoica. da. Const.itnição, fazo· 
mol-o soborana.mente, sem solicitacã.o de 
qu3m qu::ll" que seja, oolloc ... ndo-nos no pont() 
de vist:~. gera.l dos grandes interesses nacio
naes . 

Assim, com relação a.o sot•toio militar, o 
nosso intuito deve ser, não advogar inte- · 

5~ 
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resses índividuaes ou de classes, mas impm• 
a.os cidadãos o imposto do sangue dentro 
de certos limites, attendendo a outras ne
ceSsidades naeionaes ta.mbem7 que nã.o po
dem deixar de ser satisfeitas sem o:ffensa 
da Constituição, como é por exemplo o 
cxercioio do culto J•eligio3o, quo será em· 
baraca.do si os ministros da. religião nã.o 
forem isentos. 

As leis uo sorteio militar isentam do ser
viço os Senadores, os Doputados, os magis~ 
trados, o~ graduados, os chefes do,; serviço~ 
administra ti vos os que, servem de arl'imo á 
familia, etc. Pm·quc l Porque o sel'YiCO mi
litar racionalmente não púdc suspender a. 
vida. nacional. 

E si uus paizcs onde o t'cceio do ;:;or a cadu 
momento em·olduo em umn, guerra. :::er:.ü 
com vizinhos poderosos 1m iscnç·õcs, ·-com 
maioria de ra.zão Llovc haver eotre nó:>, cuja 
situação é bom divcrs~. 

Pol'tantu, obl'igar ao SOI'Vi•:o míli G:tl' o 
clm•o é emlJaraço,l' o culto catholicu, con
trarhn· o sontimento mligioso uo povo Ll'a
zilciro, dai' â sep:tl'aç5.o da. Igreja. do E:<!.ado 
uma interpretação atlwista, do hostilidade <i 
lgi•cja. 

Sr. Presidente, acrodi to tcl' demons tl'ado 
que a cmcnd:.t wltla. tem UI} oJfensiv<t ela Con· 
stitnir;ito ; ao cuntJ'ai'io, ella ttttende n. uma 
llas necessidades sociMs do pnvo l..n'•\Zil~lim. 

Mas. dizem algnn:; que cl:a é incompleta. 
porque além dos sarceúotcs Cílthulicos, n•JS 
termos da lei de 187-!. lla outros ministro::; 
de roligiií:1s qne niio esti\u contemplados na 
isenção. O;; qun a.rgumn :t emen dtL de in(YJlli· 
pleta., mosteam-~\\ dispo.~tos a C0 11r:eder a. 
isenção rlfl5de que ella :-;~j:t extP.n~iva a()~ 
ou Lt·os cnlto3. 

Senlwl'cs, poTilllü u. emenda. tl illcomplci.<\, 
::;ogne-sc r1nc nãu dcv,~ SCl' appt·o,·a:h, llll;tnllu 
temus ainda. Ul•l<l. tCl'l'Cit•a discu;;s:w du pro
jecto, nu. qu:ü SS. EEx. poderão ampliai-., 
numila.n1lo on t1·:.1. emcndil ! 

A Clrlcnda é incomJ!let.l, m~t~ <l üléa. nelb 
contida ê verdatleira, isto r\ do,·e-:>e i.:;ent:H' 
do serviço militar a,quclles (fUO dosempe· 
nham func.r;õo~ l'eligiosas, pül'(iU C sií.u func
çõcs sociaes, indispcns ~vois, ,·bto co!!lO 
nenhum povo vh·c sem l'eligiiio. 

A emenda esLti. incompleta, mas satisC1Z o. 
um:.t necessid:1 do da sociedade brazileira. 

Sí a. doutdn:L é Yct·dadeíra, .li ella attende 
a uma necessidade, porque rejeita.l~a com o 
pretexto de que é iocompleta '? 

Approvem-na e completem-na clepoi!il na. 
tm•ceira discussão. 

Desde já hypotheco o meu voto lÍ. emenda 
de SS. EEx. Nós-o<: catholicos- somos to. 
Ierantes civilmente, não pedimos privi· 

Jegios; -queremos a li1JCrda.de no direito 
commum; não tememos a discuss..'io, nem 

duviJamos d..1. victoria. da boa ea.n;:.1. sob a 
égide da. liberdade . 

Sr. Presidente., Ynm muito a. proposito, 
uma. vez que tratamos de inffirpretação da. 
Constituição, mostrar como são desastr()$(.g 
IJ'; effcitos Ol'igina.rio> dessa. interpretação tlo 
atheismo do Estado. · 

Agora mesmo estamos observando ncst.1. 
Capit d o facto de te t· o Conselho ~Innicipal 
autorizado o. P1•efeito a. ceder os e.iifi.cios 
escolares pa.t•a o ensino religioso em hor:ts 
que não collida.m com o en5ino yrofano. 
senJo esse en:;ino religioso d<Wo nao pelos 
professores municipaPs pa,çros p~los cofres 
publicas, mas pelos rcpresentanl.CS das di
.-ers.as relig-iões ; e o PI~CJe~to T"etou a lei por 
moq•o de ordt•w evnst1tucwnal. alleg.lDdo"' 
l(!icidarlrJ do ensino pabiicu. embora fa..;:a 
cunfis:do ;;olemne de .ser eatholico. 

O SR. C\.RI.~ C\Y.\LC.\~Tr - Xtis. o dign1; 
PPcleita e o J'el:~.tor da Commiesãa de Ya.
l'inha c c>uer-ra, e,o:tamn3 oa,; mesmas con
diçlles. 

O S;:. Ton.\- E' uma qat-~tã.o im}iQri.:mic 
que süno não pode:· discutir a.gvm c que 
.;e pn!u•le <i t!outrina coru;õituciou:tl da ,;~.•pa
racá•J 1!a Jgr.:jJ. Ju ü!,a.Jo, qt;e ·~xpuz no co
illüi;•J d 'J meu discar,o . 

Rt>·t.lmenw. :'r. Pre5jd,:on;t>. ú :;~ul:niza~ 
c;ão 1lo E:;\aJ•J é ath~isll:o, então tem 1-a.z.io 
fi Pr·efeitD. ~i. po1·em. ;,ecuJ;,:-ização do 
Es~:t:io si:.rnifi.~,l n•·ntralidade l~al, t · f(';an~ia. 
par·a ~c da~ ;t;; o: inlõe' relürio,-as, ac·ttamentO 
p:Lr:J. C):U (1 ~entu ; ; Cnlo t('Jjg iu:;O dI [>')\(1 

b:·aZilcir.->, ne:'i.t! c:t<O o rdo d·J Pn•{(•it<J ,_: 
a.;.~::::n <1t·.J!'Iu .Ia l -OJ~si: miçl.o. 

(l Sr... T!i~I)L\ Z c .• ,,-_\ LC.\:"TI- o>.·deceu a 
am pl·cctliW con~ - üue!t•na!. 

( I S;~ . Tv·T.~ - Y\". EEx. <jtre te ;n a laJo o 
ira.n~ .~ mna iil ;~l-pl·e~:t ·;·ã() e.:::; eciJ.L não p.:r:t 
:t ::\a·:ã • Hraúl'!ira, mas }n:~ Uii.LI IIÜOOría 

iBsigúitican~~. _ 
O qu~ :e pr~;end~ ê ame:;quin1ur ;L :reh

gi"w. e apa~;n· a fé êlli"i~t'~ na alma. J~ 
Cl'l~\ll\':1:;: á Ú'l'('a de nc•gao,:·õe-3. de :tL~-·lu .. J "'1-
lencio ~olJre a doutrina. c!Jri-itã n :1,; escolas! 

~-tlnglatert•.-:. pl'Ote~tani~, peb lei d(! I~•J-?, 
ulümamcmc Yoõada, .J;: cofr~ puuli~ C<Jn· 
corr('m J•al''~ auxili<ll' wd.as a5 e::iC·)l3.$. não :;ó 
a;; omda~. evmo ~ confe..;.sioua<"S que obscr· 
vam cei·tas condi(ÕC:> legaes, ::'e!ll exclu~ão 
das c-atholica:>. 

Xo C<mad<i, o me:<mo ~e dã. ~os Bw.do:i
Uniflo;;, a e,;;eola l! neutra. IIlll5 •.! permtttidv, 
fóra da.s horas destinadas ao ensino leigo, 
penetrn.rem os mini.4ro~ d~ di>ersa.s reli
giões, nos predios e300lare:; par& ministrar o 
ensino religio.m :is crianças do mesmG cred•J, 
tl'3 a~c·)r.to com os paes. 
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0 SR. THOMAZ CAVALCANTI dá Um aparte. 
O Sil,. ToSTA..:_ O nobre Deputado quer 

uma Constituição para seu uso, para a mi
noria e não para a Nação Brazileira. 

o direito de privar do ensino catholico os 
p::~bres orphãos nelles recolhidos, cujos paes, 
eram catholicos. 

A Hollanda tambem, que é um paiz cal
vinista, onde o catholicismo prospera e a 
restauração da Igreja é um dos factos mais 
notaveis da historia religiosa moderna, a 
neutralidade do ensino é uma realidade, 
uma obra de boa fé e não uma phantasma, 
goria imposta pelo sectarismo atheu. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Oh ! já 
vale o Apostolado Positivista; já é trazido o 
seu testemunho pelos catholico's da Ca
mara! ~ 

Na importante revista franceza - « Les 
Questions Actuelles », de 12 de março deste 
anuo, vem um estudo sobre o movimento 
religioso na Holland.a no qual se lê o seguin
te : « De calvinista que era o ensino prima
rio até 1857, tornou-se neutro, .mas de uma 
neutralidade menos sectaria que _a 'Ínven· 
tada por nossos Jacobinos de França. Em 
hGras fixadas, de accordo com a autoridade 
communal. os minist1·os dos diversos cultos 
podem penetrar na escola e ahi ensinar seu 
cathecismo ás crianças, com o consentimento 
dos paes » ...•.. 

Os jacobinos b1·a.ziZeiros seguem o exemplo 
dos francezes. querem impedir a todo transe 
o ensino religioso nos prédios escolares. Creio 
que o nobre Deputado ( referindn-se ao 
Sr. Thomaz Cavatcanti) não se dedignará 
ser considerado jacobino. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Nãs sei O 
que V. Ex. chama de jacobino. 

0 SR. TOSTA-São os exaltados, 
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- E' definição 

errada.Si. V .Ex. chamajacob·ino aquelle que 
zela com interesse a lei do paiz, eu o sou. E' 
isto que V. Ex. não está fazendo. 

O SR. TosTA- Do conceito que o nobre 
Deputado faz do humilde orador, appello 
para o juizo do paiz , que decidirá com 
conhecimento de causa : elle dirá quem zela 
com interesse a lei constitucional. 

(Continua a ler)« •.. A escola publica pôde 
mesmo ser regida por padr'es ou religiosos, si 
o Conselho Municipal achar bom, porque lhe 
compete a nomeação do peofessor ; e nas 
communas onda não ha dissidentes, o poder 
tolera que o pt'ofessor ensine o cathecismo. 
Qo.:mto á inspecção do Estado nas escolas, 
ella limita-se a verificar si o:J mestres estão 
munidos dos diplomas requeridos pela lei.» 

E' assim que w.~ entende o ensino leigo, 
quando a seculal'i Lação do Esta.do não é syno
nymo de atlwismo e perseguição religiosa, 
como em França. 

O SR. TosTA-O Apostolado, referindo
se ao veto do Prefeito,diz o seguinte: 

«Seja qual for o scepticismo dessas classes 
(as governantes) os seus melhores represen
tantes não devem desconhecer que ellas vio
lam a. liberdade espiritual quando preten-' 
dem irnpot• O SMt estado 11101'al e mental. 
Uma criança, não se achando habilitada 
para escolher a sua religião e muito menos 
para rejeitar todas, é claro que semelhante 
·escolha compete naturalmente aos seus paes 
e especialmente ás suas mães. Seria abusar 
da maior das desgraças que podem pesar so
bre uma criança prevalecer-se-do des:.~mpa
ro em que a lança a orphandade para incul
car-lhe o scepticismo. Pois que! aq uelles 
mesmos que condemnam com razão os que 
querem violar as consciencias dos adultos, 
impondo~ lhes uma fé podem julgar-se mtori
zados a impor a misel'OS Ol'phãos as suas opí
niões metaphysico-materialistas? E chama
se essa monstruosidade respeito á liberdade 
espiritual?. .. 

Por isso, cumpre facilitar a um sacer
dote da religião dos paes o exercício do seu 
ministerio nos internatos municipaes ; ou 
então, providenciar para que os orphãos 
possam assistir ao culto e receber o ensino 
religioso nas igrejas a que seus paes perten
ciam. A unica difficuldade para a realização · 
dessas medidas consistiria em encontrar cl
chtclãos dignos de' merecer que se lhes con~ 
fiassem as crianças. 

Ora essa difficuldade é puramente hypo
thetica no C<tso geral, porque a quasi tota
litlade dos brazileiros vem felizmente do 
catholicism.o. » 

Sr. Presidente, tenho fatigado bastante a 
attepção da Camara, (nao apocados), é tempo 
de terminar. Mas não devo fazel-o sem pro
~estar contra as accusações ante-hontem as
sacadas polo representante do Rio Grande do 
Sul contra o clero. 

S. Ex. declarou que vohva a favor da 
minha emenda, não pelos motivos por mim 
allegados, mas porque não quer que façam 
parte do exercib, a quem incumbe u. defesa 
nacional, homens sem patriotismo e co
vardes ... 

Admiravel é que o Prefeito, que se diz ca
tholico, entenda a Constituição brazileira 
pelo criterio dos jacobinos de França, quando 
o Apostolado Positivista solemnemente affir
mu. que os internatos municipaes não teem 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-?fão empre
guei a expressão covarde. 

O Sa. TosrA-Peço licença u.o nobre Depu
tado para prot3star por simples negação, dei-
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xando de desenvolver a proposição cont~aria: 
o clero, em todos os paizes do mundo, mclo
sive o nosso, nos momentos augustiosus de 
guerra., quando a. Patt'i.L cor1•e perigo e ê in· 
vadida por inimgios cstrangetro::1, o clero 
most1•ou-sc de um<~. a.lmega~o rara. e de um 
heroismo ino:ocet.livel. 

O Sn.. 1\-IC'RIW~A. ALYEs-Froi Ca.neca.. por 
e~tcmplo,mostrou somprc grande patriotismo. 
expil·ou na forca. plr patriotismo. 

O Sn. TosTA.-~ii.·) o farei, Sr. Presidente, 
oãG demonstrarei a. minh!\ proposição. por
quo SOl•ia uma injustiça. pa.ra. com a Cama.l'& 
e o paiz presumir siquer quo elle.i ignorem 
os feitos gloriosos c heroicos do clero IJt•at.i· 
leiro em prol da religião e da. Pat.da. llJ.S 
~uerras quo o no:;s;., exercito tem glodos:t· 
mente sustentado. Tenho concluldo. (Muito 
vem; muito bem. O orad01· d{elicit(ldo .) 

Comparcoom mais os St•s. Aurelio Amorim, 
Passos Miranda, C.trlos de Novaes, Indio do 
Brazil, Antonio Bast1.1s, Luiz Uomiogues, 
Christino Cruz, Bozorril Foutcnellc, Thomaz 
Cavalcanti, Eloy do Souza. \Va.lfrcdo Leal, 
Colso do Souza, José l\ta.rcellino, Pereira. de 
Lyra, Esmcra.hlin!J Bandeira., Moreira Alves, 
Julio de Mol!o, Pedro Pllrna.mbuco, Epami
nondas Gracindo, Nciva, Casko Rcbello, 
Ga.1·cia Pír;)s, Augusto de l''reitas, Rodrigues 
Lima., Bdua.r<lo lVunos, Josê Monjar.tim, Iri· 
ncu Machado, H11lhões ~fu.reial. Oscar Godor. 
AmericÓ de AlbuqneriJUe, Rolis:1rio de Souza. 
CruveJlo Cavalcanti, Paulino de Souza. Este· 
Yam Loho, Gastão d~~ Cunha, Frandfco Bm·
nal'dino, Camillo Soa1•es Filho, Pa.dn:t Re
zando, Mol'il ir.• da Silva, Ferreira. Rraga, AI· 
varo de Cal'valho. Aquino Ribeiro, llenedicto 
tleSouza, Liodolpho S~l·t·.t, Candido de Abreu, 
Cn.rlo.i Ca.valca.nti , f<;lilicu Guilherme, Soa1'0s 

·dos Sa.nto.s, UomingiJS MascaJ•unhlS, Vcspa.
siano de Albuquerltuc, Alfredo Va.•·cla, Dio~o 
Fortuna, Campos Cartier c I f ornem de Ca.r
va.Jh:>. 

SaiiN, Carlo.s Ottoni, Nogueira. Olyntho Ri· 
beiro, Je~ino Card0:10. Domiagoes do cas
tl'?, Franc1sco Romeiro. Cost& Junior, V:L 
lo1s de Castro, Arnolpbo AZevedo, Fernando 
Prestes, Eloy Cbal"cs, Paulino Carlos, can
dido R•Jdrigue3, AzeveJI) ~l;uoquC3, J~>aquim 
Teiseira Brandão, Costa. Netto, Abdon B~
ptistl e Angelo Pinheiro. 

E ~em causa os Srs. Sá Peuoto, Rotrerio 
do ~I1nnda, José Euzebio, Dias Vioira. Vi?
gilio Brigido, João LopcJ, Teixeira de Sã, Af
fonso C(Hta, MaJaquias Gonçal"fes, Estacio 
Coimbr~. Elpidio Figueiredo. Al'~hur Or· 
lando, Enzebio de ADdl'3de, Pinto D:uttas 
Galdioo Loreto, :Nel~on do Vasconcellos. Au: 
guito de Vasconeellos,EI'ioo Coelho, Laarind(l 
Pitl.a, Pereira Lima., J~ Bonifacio, C31'
nciro de Rezende. A1a.lberto Ferraz. Bernar
de.-> de Faria., Calogeras, SabiDo 83.rrooo, Ga· 
leão Ca.rl"a.lbat, Berna..No de ~mpos. Ama
ral Cesar. Leite do SoUZl, Francisco Malta.. 
Març:tl Escob."lr e Victorino Mon~iro. 

O 8r. Presldente--Cooti.o1ia a dis
cu~ão uoica. da. emenda dos Srs. Tosta e 
~ei-ç-a. ao projecto n- 46, de 19;)4. em virtude 
do disposto no a:.-t. 162, do Regím~:nto. 

O Sr. Gernua.uo Oa.88 loeL.e1.· 
-Peço a pa.-lavra.. 

O Sr. Preaident.e-Tem a. pa.h•ra 
o nobre DcputaJ.o. 

O Sr. Gerrna.no Ha.s~locber 
pensa que na quc>-'lrlio qae se -reotila. não ha 
a menor amP.&Ça :i liberdade Teligiosa, ga
ra.nt.it.la pel,\ Cõn~tituit;ão ; dn ccmlirario, es
taria. ao lado dlj nobre l>l!putado pela. Ral1ia. 
pugnando pela realida·ie do principio e;;
U~nido no n->sso c ;digo fund·.nnent:tl. 

Di \'ergo dL• S. Ex. no conceito a rc~ 
Spc Í to do Es t:ld\1 i!OOU lariZMCI, CODSCJ'Yando-5(!. 
sem ser athou, desde que não póde eogitat· 
de uma cr enp em Deus. alileio ãs demai,
relig.õcs, deixando ~ta prooccupação á con~ 
sciencta. sobel'tlna tlo indivlduo, cuj:t.liberJa,le 
é a.sse~urada. pch Coostüalção. 

Parallclament(l á. liberd<wo ab30luta d,. 
cren('.as e de cultos. a Coostituicão cs1abe-
lccQn a. igualdade de todos os brozileiro,; 
quan'o ás rcspon~bitidadcs c obrigações que 
a cada um ca.be como cidaJii.o. 

DJixam de comparecer com cau$.1,. parti
Gípada os Sra . Tbomaz Accioly, Eugenio 
Tourinho, ~néas Martins. AJ•thur Lemos, 
Urbano Santos, Guedelba. Mourão. Raymun
d.o Art lnn;, Ani7.io do Abreu, João Gayoso, 
Francisco -Sá, Pereira. Reis, . Triodade. Cor
nelio da. Fonseca., Angelo Neto, Rodrigues 
Doria, Domingos Guima.rãe~. Lcovigildo FH
gmiras, Bulcão Via.ona., Felix~ Gaspar, Sa.
tyro Oias, Vergn<" de Abreu, Tolentino dos 
Santos, l\larcolino !'lfoura., l~idelis Alves, 
João Baptista, Galvão Baptista, Beza.ma.t, 
Julio Santos, Henrique Barges, Francisco 
Veiga, Bero:tr.lo Monteiro, João Luiz, Ri· 
beiro JnnqueJra, Astolpho Dutra., Carlos 
Peixoto Fllbo, Penid() Filho, David Campista, 
João Luiz Alves, Leonel Filho, Hooriqoe 

Alid.-3, é um conceito ineonteshvcl que 
ninguem póde gozar do dlroito sem ter as 
respectivas obt•igaçõ2S. 

No cmtaoto. o seu honrado eollega. consi· 
dera um lltteota.do á liberdade do exercício 
do cultos a. obrigação imposta ao sacerdote, 
até mesmo ao cstudan te de theologia, do ser
viço militar. 
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A lei de 1874, promulgada. na vigeneia. do 
regimen impe:rw. não põde coot.inua.r a. vi
gora.r para. o ell'eito das obrigações do3 bra
rileil'O!!, catbolicos ou não, dcsdo que o E:§
?do D~ ~ta de_m~teria reli~i4Jsa quanto 
as obng;~ÇOOil e dH"ell.os do cida.'lão úrazi
leira perante el!e. 

Nos termos da. ~Ditituição, o padre é um 
cidadão como qualquer. e como tal lhe cJrr.:.. 
o dever de serY"ir a p.ltria em troca dos fa
Tores q ne esta. lbe dâ ! 

O assompto oonereto a ~h-e;- é c<>tc ; 
em virtude das leis que governam o Bntzil 
o padre deita de ser cidadão no momento en~ 
que_ o c~dadã.o t.cm de dar o seu quinhão de 
obngaçao, oa o é sómcnte no mom·~nto em 
que :recebe f.J.vores ou goza de direitos? 

SCmclban'C '!Xcepção dari..1. lo!!ar aos 
maio~ abu..~. EÍ (QS!ie mantida "a. lei de 
1874, como deseja s. Ex., pois gozassem os 
semi_nari~ do privilegio de isen~o para o 
~IÇO militar; amanhã, porventlJra, ro~ · 
semo~ arrast:ulo:-: a uma ~um-ra. estrangeira. 
o:J semiDarios se conve~t.E>riam em refu!!io de 
todos qnant.os. a t.itu1o de matriculados de 
tbeologia. qni.z~m desfalcar as fileiras do 
nos:!O exerci "to. 

E. o que é mais, nenhuma iotervenção ca
beria a.o Go\·erno sobre v numoro de scmi
narisla.s. porqne seria intempes~iva. pro
cnnndo o Es1;ado cercear a liberdade de um 
eultu religioso. 

Por quo t-azão isentar o p:tdre l 
Porque tem uma. missão, porque tem de

Teres a. cumprir ~ 
Mas, de lão respcita>cis e de tanta reapon

s..,bilidade não são tambem os deveres do 
chefe de familia, e ha,·erã, porventura, 
ÜJenç-io para elle 1 1~ :li o padre roclam;L 
para si o e:~orcicio de toJo;; os direitos con
coclidos aos br.u:ilch-os, porque ha tio pre· 
tender isenção de obri,<78ÇÕes que cabem 
-"'bre iodos os outros brazileiros ? 

Si o previlegio reclam:Ldo pelo nobre Depu
tado em fil"rOr do sacerdote catholico fosse 
igualmente pcJid·J por toda.s as religiões qus 
viessem a. ter aqui seus reprcsent<mtes, o 
resultado !loria., dentro em pouco, vermos 
um"' enorme quantidade de cidadãos inutois 
para o pliz, porque nunca, lhe poderiam 
prestar os seus serviços. 

Vota, pois, contra a. emenda do nobte 
Deputado, cm·to do que, assim procedendo, 
nào e ... -tã. perseguindo urna religião, nem tão 
pouco falseando a Coos,ituiçã.o da Republica. 
(Jiuito bem; muito bem.J 

O S1.•. Carlo~ Ca,•alea.nti
Sr. Preside o te, depois da.s brilhao tes pa.la
vras pronunciadas pelo illustrado l'eprcsen· 
ta.o.te do Rio Grande do Sul em defesl cab:ll. 
do p1recer apresentado pela. Commissã.o de 

Marinha. e Guorr.t, interposto ao projeeto de 
fixação de forças de terra. pa.ra. o exercício 
financeiro vindouro, o rel.ator desso parocor 
se julgada completamente dispen~a.do do vh· 
mais uma. vez. occupar a attençã.o dos hou
rJ.dos collegas si não se sonti~se obrigado, 
depois do discul'SO pt•onuncia.do pelo illu!itre 
rep!'escntao·e da Ba.hia, a vh• additar ai· 
gamas ptmlet·~ei em cJntra.ffitJ. á analyse 
por S. Ex. feita. sobre esse ru{::;mo parecer. 

Sr. Pr~ideute, o obscuro represenf.anto 
que n::rora occupa a tribuna ê somprc infcnso 
a qualquer espeeic do o~hibiçõe3 ; a intima. 
satbia,:ão, porem, quo ~ente em cumprir 
estrictamente o seu dever. custe o quo 
cu->tar, levou-o, bem a. contragosto seu e col. 
IabtJra.ndo no seio da. Commissão do Marinha 
e Guena.. a apl'ffiCntar um'.l. emenda à pro
posta. do Govel'no, ele que se trata, a qual. se 
~ransformou na disposição a.ctual do projccto 
t.'io vi\~a.mente ct•Hicada palQ referido ropre· 
senta.nte da Hahia.. 

A irléa. do orador, Sr. Presidente, cumpre 
accreseenta.r, sempre const-ituiu emenda 
apresentada ao parecer da Commissão a quo 
se honra de pertencer, em outros aonos e 
quando se estuJa.va. a. lei de forcas de terra. 

0 SR. ALVES BAIUlOSA-Apoiado. 
0 Sh. CAULOS CAVALCANTI - 0 quo SUC· 

cedia, po1'êm, é quo, vencilo constantement e 
no sei.:; úa. Commissão em outros a.nnos, neste 
toda. a. Commissão perfilhou a idéa, a.ccei
ta.odo a referida emenda.. 

~las, dizia. cu, ao principiar o meu dis
eur·so, que era por natureza. illfenso a toda 
sorte de exhibicõas ; todavia, desta vez não 
me pude fut•tar a. ellas. 

E' que tive a coragem do vir dizer 
aqui que, mesmo a. despeito da minha con· 
scienci:t Je catholico, atrevera-me a. atacar 
um privilegio conferido incoostituciuna.l.
meotc ao clero dessa. religião, pat'a assim 
culloca.r-mo ao lado da carta de 24 de feve· 
reiro o não repcllir indigna.men ta <!S con
vieções que tenho. 

Parece-mo quo deste modo trabalho om 
prol da Ropublica. c quo defendo, no escru
puloso desempenho de mou mandato, um dis· 
positivo imperativo da. Con~tituição. 

Pois bem, is.3o já deu logar a que hojr. 
apparecosse uma verrina na imprensa., e até 
que merecesse as honras de um artigo eii
corial o meu humilde nome. 

Sou tido, Sr. Presidente, como autor da 
emenda em questão, hoje tida como nova, 
mãs rea.lmoote velha, tão velha quanto a 
minha. p1•csonça. nest.a Ca.ea. ; sou tido, re
pito, como perseguidor do clero ca.tbolico e 
iloste modo apontado ás iras do meus cor· 
religionarios. 
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O Sa. PAi::'SOB MmA~ru -Iras, não; p_utado qUl:l dá este, aparte· já; 0 tenha 
nós não temos ]ras contra. nioguem. cttado, valendo.s~ de sua autoridade. 

O SR. CAnr.os CAYALCANTI--Eu não eH
tou me referindo ao nobre Depntu.do pelo Pa
rá, nom n collcga. algum ; rafcri-me Ú$ pu
blicações da. impt·ensa. tlc hoje. 

O Sn. PAssos :\ln~A.XDA - Bem sei que 
não se refet·e a. mim. 

0 5R. CAULOS CAYALCA~n-E' mais uma 
razão ent..~o que me obriga. a, vir ú. tribunu,, 
afim de explicar o meu pens~mento inteiro, 
neste a smnpto, já. qnc tão injustamente 
vou senllo apreciado. 

O nobre Ue1mtado pela. Bahia principiou 
o seu di~DUJ'So fazendo o lüstorico da. iscnçã.u 
dos sacerdutes ca.tholico~ na Constituinte e 
nas lles~ües seguintes do Congresso Na.cional, 
Jul'i.I,IJ ~e 14 u,unos. 

S. Ex. encontrott nesse historie o predo~ 
minando sempt'<> a. idéa. da. ií:.eoçã.o para us 
aacm·dutes catllolicos pol'CJ.UO, em seu cun
ceíto, o p1•imoiro Congresso, n:t sessão or· 
dinaria que se seguiu á Constituinte. o.o 
qual. portanto, c<1bia dar a. interprcta.r;ão 
<mtho11tka. da. Constituição, rejeitou a idéa 
da o hdg;t~oricuado do .serYiço militar pa.ra. 
O SU.Cei'UO~(l CJ uahi por deantc sempre peo· 
ccdou ll.o me~mo modo. 

~~;~s, Sr. Presidonta, si o facto existe c 
;:;i css:t :wtJritl~ttlo é Yf11io:;a., quererá. dizer 
por ae:ts,) que nos obrigue de tal iórma a. 
liOS collucar para. tudo o sempr·e i'óm das 
linlJ<I~ traç;\(hts pelo Pacto FUilu~mBnt<tl ? Si 
o Cungre~so até hoje assim tem procedido, 
cst;u·emos por som1~lhantc racto obt"igados a 
:pruc~d,,r <lo mo.~mo mollO ~ 

Nãv; porque esse procedimen to é fla.;;r:.tn
tunwn r.e cuotr nrio au texto constitucional e 
po<>emos reagir contl"a. e11e. Além diE~o, con· 
tl'<Lpunho u. e,;so sulJsidio, infens'J á Uéa. quo 
del'entlu, u. u.tüorülarle incontestad(t dos com
menta dores da no8sa Constituição. 

E, pal'.t não ca.n~a.r o ospírito d~L Ca.mn.ra., 
lerei apGnas o Commeotario do illnstre 81•. 
D1• • .Joào B.trba.llw. 

o ar~ígo em que se b:~n a Commissão
para. a.pr()sentar essn d.iSpol!iti.vo foi o de 
n. n, § 28, da GJnstituicau. 

Diz este pamgrapbo : «Pm· motivo de 
crença. ou fimcção mligio.sa. nenhum cidadão 
bra.z!leü.-o potlerá. sm• privado de seus direito"' 
civi!'~ e pditicos nem eximir-se dl> cwupri
monto de qunlquer dever civico.:. 

VeJamos agora. como commeuta. este pa.
ra.grapho d<~ Gonstítuü;âo o íllustre juris· 
coDsulto que h<t pouco cit(}i : 

«Po1· motivv de crença. religioSi\, privar 
Ue ClUa.esqucr l}iroitOS 0 CÍU<.t.dã.O Seria a.i;. 
tcnüu· eantra a liberd<tde de conseiencia. 
e do cultos, tão preciosa e que é uma das 
inaufcl'iveis prerogativas do homem, inhe· 
rente á Sll<L personalidade. Seria isso nma 
desn,l•rn.zuat.la. immixtão do Eiitado nos domi
nios da fé religiosa e uma contradicção com 
os pl'incipívs consagados nos arts.ll, § 2° e 
72, § 3''. _E já. !Jâo se~iam todos lguaes pe
t•anto a le1 (com 1nf1·acçao tio prec:.lit'J do § 2° 
do mesmo artigo) si, por motivo de reliatã.o, 
olla.liroit:ts;c os direitos do a1guos.Fôr;~ a.b· 
sm·do mesmo de~conheccr no inJividuo, como 
direito sBn, a livro escolb.a e pratica de uma. 
religião qualquer, e ao m~smo tempo col
local·o em sit!laçào de, p Gto exercicio dosoo 
rlireito, ver-se priv~do de ou·~t·os que todos 
go.-am, ca~tig~vH1? u,ssim, sem eulp.a, 8, libor
J.a.uc dt; conse1encm. O mesmo principio de 
i;rualda.de pet•a.nte n lei Yeda que o. cr·ente, 
pov obedc~cr á sua c~ençf~, se forte a.o cum· 
primento dos icveres civlcos . EUe nrí o e SC)• 

mtmte cJ·enk, 'tiíCmbro de wna comnnmhiío ~·e
ligiosa, é tmnúem cidacl<'ío, parte da commu~ 
nhao ci~il e 1wlilica · na qtw.l vil'e. E .çi esla 
lhe m.inisli"l! 2wnler.çilo e gm·cmUas , tem i l1 dis
putanel dil·eilo d e etci(Ji't• a pl·estaçtlo de cer
tos sel·viços que o Ir:Rtado e!JJi[Je o que ( t elle !U1o 
indisp:msaveis. 

Desta arte, i1 Constituição, estabelecendo 
um regimen do liberdade e igua.Idade, nem 
soffi"e que a. religião st:üa irnpediment{) ou in· 
capa.ciuade para. o exercicio de qm.tosquel' Ui· 
reHos e fLlllcçõeJ na vida civil o politicll., 

O SR. TosTA- O Dr. João Ba.rbaHto é rc- nem admitte que se convet•ta. em isenção e 
ga.lst. do tempo (la. monarchia. E' preciso privilegio para dispensa da prusta.ção de 
accentua,· bem isto. deveres civicos. Em virtude deJ~te § 28, na~ 

o SR. MOREIRA ALvEs _No Lempo do nlmma crença. religiosa obstará á. nomea.ção 
]mperio o D1•. João Ba.rballw estava com a P<.\C<t ca.l'gos publioos de qualquer na.tul'aza; 
bon doutrina, como agora. o juramento doixa. t.le se1' exigido doa funccio· 

na.l'ios publieos a, nos mais casos quo a lei 
O Sa. CAaws CAVALCANTI -.. Perdoe-me o possa. exigii•, deverá ser prestado conforme 

o nubre Deputado pela. Bahia.. a religião do cada um; as penas eccleáasticas 
S. ~x. accmsa o commenta.dor da Consti- não tm•ão jdmais e:tfel tos clvis; do serv!Qu tio 

tu1çào de regalista do tempo do imperio, jury e~ ercerci!o fl d!3 depor em j.llÍZO, ·nin_· 
querendo tornar suspeita sua o}liniã.o, mas gttem é mento por ter isso cGmo ineompa.tl· 
eu a. ~nnho em grande conta, por i&So vou vel com sua fé religiosa ou por seu car~cter 
lel-a. da mesma fórmn.. Talvez o nobre .De-. ~- .. eacel'dotal.» 
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0 Sn.. TOSTA dá um aparte . 0 SR. CARLOS CA.VA.LCA.NTl-- 0 espirito do 
O SR.CARLOS CA. VALGAXTL- Perfeitn.mente. nol>I·e Deput~tdo se estreita por tal modo ao 

Então o nobre Deputado acceita- o commc::n· enc~':_are~to assumpto,que. qu~ndo viu a. dis
taria como intot•prot-a.ção verdadeir;). da posJçao proposta pela. Commul8ao de Marinha. 
Constituição e não n.theista1 e Gum'I'a. e 3. quiz emeoda.r,lembrou-se apenas 

dos sacet·doto~ catholieos, quando alli tombem 
O Sn.. ToSTA-Quanto á prim~il'<" parte, ~ encontr~rla supprimida a. isenç-ão parJ. os 

dos dil'eitos. (Apal'tes.) ·estudantes de nossas facuhlades, medicos, 
O SR. CAnr.os CAYALC-A:->n-Seria, dc;:;a.rra- otc. 

zoado acceita.r o cJmment:trio quanto ti pt·.i- o Stt. R.ooor.rao PAixÃo_ Iseução ahso
meíra parte do pa.ragrn.}lllO u l'üpJUil-o lut<J;mente ina.dmissivol, Essa- não se pôde -
quanto á. segunda. a.dmittir. 

O Sn. TosTA-Pet•rnitte-me. o nobre Depu· o sn. i\JoREIRA DA SILVA - Não sr.i por 
tado, um aparte~ · quo esta so póde e a. outra não. 

O SR. _9ARLos CAYALC.\l'iTI-Pois não, ape· o s.a. CAitLos CAYA.T.CANTI-S. Ex. onxer-
za.r de nao o t er <~pi~t·tea•.lo durante seu ttis- gnu a obt•iga.éorioda.de do sorvico militar 
curso. - unicamente para. o sacerdote ca.tholico. 

O SR. TosTA-O commontario é este: Si o Slt. TosTA-::;irn, porque estou 11a. tio-
nós ont()ndcrmos que deYemos obricrar o fensíva. · 
pa~r~ a.o serviço mili.tal', elle não ~e" pôde 
extml!' porque este artigo se oppõ3• Mas a- O Sn. CARLOS CAVALCA~TI- Mas de quo, 
quest..i.o é ouLra.: é saber s i devemos ou não da. Igreja. C;~tltoltcn. '? 
cxcluil-o .. · O Sn . MonBmA ALvEs -Nós õ qno cs-

Ulii Sn. DEPUTADO-E' mzão rc1igiosa.. tarnos na dofensint daspt·erog:üivas do E~
tado contl'a. os n.ssaltos da Igreja. C .thulica. 

O Sa. TosTA-Não 6 l'Cligiosa., é de necBs· 
sidade social. Elles exercem funcçõcs que a. O Sn. CARL03 C.1.. YALCANTI - Não mo pa-
socie-ta.da não pôdedispensu.r. roce cnrial semelhante p1•ocadimonto. 

(Trocam-se 'l.uw{os Old;·os v.pades ent1·e os Si o n0bt•c Deputado advoga um gt>:tndo 
Srs . Mt;;·eú·a Alves, Ign(lcio Tosta c oHll ·os principio. no qual v ê incontosta.vel alca.uce 
S•·s. Deputados, S oam os tympanos.; social, 8C1U prcoccupação: algutna. de soJ t:1, 

O Sn. Pn.ESIDENTE-Attenção. pat·a.-~c,.logico, qua.ndo apresentou a. sua. 
emljtHh, deveria faz d-a. abt•a.oger os medicog, 

O Sn. CARLOS C.I..VALCANTr- Ouviu o no- os advogatlm;, 03· engenheiroo o os eat.udilooLes 
ht•c Doputado pela Ba.hb a. O})inião do illustro da:; nossas f;~cu ltlatlcs ; ma::t S. Ex. apt!uaf! 
commentadol' a que ha. pouco me rcf'eri. Esse vis!lu os sa.ccl'tiol,es do, culto ca.tholico e os 
aba.liza.do ju1•iscommlto diz ca.tcgoricameme seminaristas. 
no cummenta.r10 lido que ninguem póde Vê-se, poif:! , (j_Ue- o ponto <le vista em qUe 
eximir-sedu sor jura.do,assüu como lil.Jertat··se se collocou ê por demais limitado, 
do serviço do exercito, po~ motivo de crença 
ou funcçã.o reli~ioaa; mas accrescento. 0 hon· O Sn. MoiW!ll.A ~\.r.vES-Fradeseo. 
l'a.do Deputado pela. B:thia : o padl'e deve o SR. c .mr.os CAVALCANTI- Não direi 
gosa.r r!" isoncão militat·, drvc ::;cr um cida- ta.-uto, mas nm todo o ca.ao, S. Ex. só deu 
dão oxc .,t~ciona.lmente col!ocnt!o na Sf)dodado a.lcaoce social ti.s funcçãos do sacardoto, rle;;co-
om que vive. oheeendo, entretanto, o. importo.ncht das quo· 

0 -S:a. TOSTA-A isenção não é ' )_)Ol' amor do desempenham o a<tvogMio, o jol'na.ltst[L c "lll
paàre, é por amor da. socicdatlo braziloh•a. fim todos os demais membros activos tia. so· 

cietlado. 
O Sn. MoREIRA ALvEs-- A. sociedade dis_· 

pensa essa a.mor todo. Sempre ha. de haver O SR. TosTA-Sim, poPq).le só se cogitt~ tld 
um padre para dar uma ho::;tia. a engulir. persognil' n.o pa[lt•o catholico. 

O Sn.-. C.ARLOS CAY~!;;ANTI. -·I?ordôe-me: O·SR .. CARLOs-CA:VAr.nAN.'.l'l;-N'ão. a.poia.d(). 
o nobre Da;:llltD.~Ot_ S •. EXr •. tol'na.se-ae"'o ' pelo E' uma g1•n.vn injuetioa. QUA commott~- o -
s<=m axtreJuado zelo religioso; só vê f'uuccão nobre Deputado externando-se por est:lt 
spc,i;~.l quando 6: desomyen1Jad11. pelo so.cer- fórma.. (Trocam-se uar.ias: apa,~ l es c11t1·e os . 
clote. Pois, o medico, o- joraalista, 0 advo· ;<;Jrs, Jll!nil·a A&vcs~ Tosta,. Pauos. llfiramla 
gado, o en.gon_Ueiro. ~ ~antos:._ outros- membros ~ ouwos·S1's, Deputu.dos •. Soom os ty-mpcmos. ) · 
do.. ~ommuultao ~alltJCn. ua:o desempenham ; o Sn.. PRESIDENTE"-Aitençõ.o-. 
ig1-W-1mente. fuaccpes so<;:faes, ? l o : sa._ CARLOS CAVALOAN·Tr-o: nobre Depu-

O Sn.. To.sTA dú: um o. parte. · :tR.d:Q, pelo P~l'á acaba. de : dizer em aparte ·· 
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.que a Commissão de Marinha o Guert·a. ape~ 
nas supprimiu a isenção do serviço militar 
.para os sa~erdotos do culto ca.tholico. S. Ex. 
üStá equivocado; a Commissão não fez ex· 

· cep~ão, e sómcntc deixou quo permanacossem 
na. lei aquellas isonçõas compa.ti v eis com o 
n.ctual rugimon; as dem<~is supprimiu, não 

.só as quo se referiam aos sn.cerolotes do culto 
eu.tholico, como aqujJla.e que dizlam respeito 
tt outros concidadãos, indevidamente liVJ'eB 
do dever de dafcn.lcr a Pa.tria em tempo, niio 
só de paz, como de guerra.. 

Eis ,aqui o artigo <Ja lei de 1874, a qtiC se 
l'efcriu o nobro 0c)putado. (Lê.) 

Foi esta. disposição qua a Commis~o de 
Marinha. e Guerra. teve a pretcnção de man
·d-:.1· l!upprimil·. 

O SR. IaNA.CIO Tosu- E que a mioba 
-emenda. manda vigo••a.t•; logo, não é oxacto, 
·~orno disse o nour•e Deputado, que eu me 
referi~sa só ao3 saminal'istas e ecclesiasticos; 
rufl)rí-ma a toJ.os. 

O Sn. . CAnT.os CAvAr.cANTJ.-Pareceu-mo o 
cont1•ario; quo S. Ex. só se referisse aos 
ecclesill~ticos de ordens sacras, quo no regi· 
men da lei de 1874 eram os sacerdotes da 
lgrr1j:.t Cathoiica. 

0 SR. lGNACIO ToSTA. dá um apa.1•te. 

0 SR. CARLOS ÜAVALCANTr-JuJguei que O 
nobre Deputado apenas pedia a iseoc:ão para. 
os ministros da religião ca.tholica , assim 
como para os estudantes de theolo~ia, vis to 
que em todo o seu discurso só ouv1 refer:on
cias a esses cidadãos . 

A Commissão ponderou longamente sobre 
est e assumpto ; e t~\nto isto é verdade que, 
não sómente na. loi da fixação de fot•ças, que, 
u.liás, po•· ser uma lei de ca.racter transitorío, 
nem por isso deixa. de ser uma lei, e devendo 
sor, portanto, moldada de accordo com os 
priocipios da Constituição ; tanto é assim, 
repito, que a mO$ma. Commissão, no projecto 
de sorteio militar, a que se referiu o nobre 
~epuGado, incluiu est<t mesmissima dispo
stçao. 

Está. o.qui ~ 
«Das isenções. Capitulo li-São isentos do 

s&I'\'tço militar n.ctivo c da. reserva, em 
tempo de paz c de guerra.: 

1°, os que tiverem ~n.capacldade phys~e& 
prova.ua. que os inhabll1to para a car reira 
das armas; 

2", os t•cpresenta.ntes electivos <Ws poderes 
publicos federaes, estaduaes e municipaes, 
emquanto durarem as ·suas funcções, si já 
não esttverem isentos por outra causa ; 

3o, o.~ relioiosos de ord~m monastica, com~ 
panhia, cot1gregaçtío ou commut~ídade gual
qucw, sujeita a -voto de obediencla, ?'egra ou 

estatuto, 'JUC i~aporte em ,·cn!mcia da li'.lt:l'· 
dade Úldividual. el~. » 

De sorte que mesmo os l'ept•esentantes do 
Poder Executivo, os do Legislativo, Dopu
tndos o Senadores não estão iscnt:;s do ser
viço militar sinão emquanto durarem suas 
respectivas funcções, e com rela.çã.o ao clero, 
sómento os religiosos de Ol'dens monasti~as, 
companllias, congre.-rações ou communldados 
sujeitas a Yato de {)be:Jicncia.. · 

Isto é exactamentc a mesma disposição 
quo se contém no pt•oj~cto de lei de ttxat;ão 
de forças. 

O Sr.t. TosTA- Eis ahi o reconhecimento 
da l'eligião ca.tholica pela. .Pl'opria Coosti· 
tui~ã.o : a Constituição roconhec() o voto do 
obediencia. aos chefes das orJens r eligiosas, 
tle modo a não poderem os membros dcs::o.s 
ordens exercer os dh·oitos polit icos. 

U~[ SR. DEPUTADO- Andaram muito ma l 
nisto os constituintes. 

O sn. ToSTA-Ma~ quot•o acccntua.r bom a 
doutrina, .. 

O SR. CA:ru.os CAvALCA"'l'I- Não t1•ato 
desta. questão no momento. O nobre Depu
tado examinou, como venho dizendo, sob o 
ponto de vista constitucional, a disposição 
contida no projecto de lei da Commissão de 
Ma.rlnba. e Guerra. e disse essas palav.ra.s: 

«Não ha. duvida que a. Constituição secula· 
l'izou o Estado, mas nã.o a.doptou o a.theismo.» 
E não adopt.ando o a.theismo, accrescentou, 
deve dar t Oll as a.<, a.ttenções, todo o respeito, 
todas as considerações á.'l diversas religiões, 
principalmente á. l'aligiã.o cathollru . 

Um SR. DEPUTADO -Mas por qu~ pl'iuci· 
pa.lmente a. es~~ 1 

O Sn.. ToSTA-Porque é a da maioria do8 
brazileiro-~ . 

O SR. CARLos GAvALCA!\TI - Porquo é a 
da ma.ioriu. dos brazHciros, desde os tempos 
coloni::.\cs, concluiu s. Ex. 

Sr. Presidente, sou um leigo nestas ma
tfJrias, devo dizer de :Principio; mas nunca. 
pensei que se pudesse interpretar uma. con
s tituição pela fórm:t por que o faz. o lllus· 
trado collega. 

Sempre entondi que o modo de cstuda.r_o 
texto ae qualquer constituição independia 
dos principias religiosos de cada qua.l. 
N~ conside rei, nem considero, o Esta.do 

como a'heista, porque pa.t·a. b.l seria. preciso 
que elle pudesse negar a. existencia de Usui;; 
e cU~ não póde negar, como na.o pódo a ffi r 
mar essa. existeucia, conforme muito bem 
disse o d igno Deput ado pelo ·Rio Grande 
do Sul. · 
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O Estado, organiza.çao artifi~ial, destinado 
. a regular a existenciR. da sociedade, equíli
lJrando os interesses e pormittindo o sut•to 

·da · coopemçã.o de todas as classes pal'a. o 
bem commum, nt'í.o deve absolLltamente co
gitai' do quJStões que escapam ao seu fim. 

Enti·eto.nto, o nobre Deputado considera 
est() modo de interpretar a Constituiciio 
como atheista., athcismo flll!J toc:t as raü~s 
tlo jaco 1)ini~mo rLibt•o.,. 

O SR. TOSTA- Eu não disse rHbro; disse 

que « as Constituições ·não são feitas pâ1·a 
tyraniza1• os povos », assim isoladament e 
considerad~\, póde ser a fonte da maior das 
anarchias. Sem duvida ollas, as consti
tui.;ões. quando são feitas, devem consultar 
as condições geraes dos paizes para os qua.e~ 
silo rlestinarlas ; mas uma vez a.cceítas (} 
pl'Omnl;.mdas, existem para ser cumpridas, 
(apoiados), pol'litlG de outra fórma abrü·-
8e-hi3. tt pol'ta d. dissollzção social. (lJiuito 
bem.j 

só jacobinismo. 

o Sn.. CAn.r.os CA. VALCAi'\TI - Li ou 

Digo ontão que a, phra.sc citada., assim 
isoltt(iamento, s~ri3. revolucionn.ría o peri

ouvi gostt. 
i, to l10jc aqui ou a.lguros. 

O Sn.. ToSTA.-0 jacobinismo nün·o é o do 
jacobino assassino, ao p<Ls~o quo só j(wo!Ji-
nismo é o tlo simples exaltado. · 

0 Sn.. C.\.ItLOS CAVALCA:\"TI-gmfim, tola 
a opinião que so afast·.t do modo de ver do 
nobl'e Doputa.do. íste é, de (llle a. lillerJ<tdo de 
cultos ctn·a.-se nas JU<~iores a ti.!.lnçõas c l'evc· 
rencia~ pn.ra com a religião cath.olica, as· 

·suma para S •. Ex. as proporções do a theist a 
e do errada, porque entende quo com ella se 
nega. existencia t!e Deus. 

O Sn. TusTA - Xão citei (1, phrase isolada; 
citei o desenvolvimento llella. 

0 SR, CA11LOS CAYALCA:'\Tl - Perfeit..1.
monto. V. gx, completou-a. assim: «Antes 
d:.t Constituição na sem·. já existiam a Nação 
e a. religião >> ; mas <Lindtt assim essa phrase 
continúa •~ ser perigoza. E permitta que eu 
J.iga: o nobl'e Ueputauo, de.~sas pai::wra.s do 
eminente Senadot' Ruy Ba.rbos!L, não podia· 
chegar á conclnsão a que chegou. 

E' vm•dade qul:l, <1nando a Uonstituiçã.o fo 
pl'omulgada,. a N:~çã.o Brazileira já existia. 
mtis sob a fôrma. de uma naçiio quo fôra 
organiz<tda. segundo o regimon monarc.hico e 
na oeca.sião tendo suas instituiçõa~ destruidas 
pela revoluc:ão úe 15 de novembro. 

Infolizmen &e,pol'élll,l31l tendo eu que o modo 
pelo qual S. Ex. intorprata a Constituição 
é que não pútle al.Jsolut<~mente sm• acceito; 
julgo que, no caso, devemos antes esquecer 
toda. a. sorte do con8ideraçõc~ do ordem re-
ligiosa par'<t · pl'Jccdormos com perfeiw. Em, portanto, uma massa vcrdade1ramente 
isenção de esph•lto, compbta.meote 1ivt•os de amorplm ..• 

O SR . ToSTA- Não apoiado . A Republica 
nã.o podia. de8tl•uir os sentimentos ca.tho~ 
llco~ . 

proconceHos quacsquet•, de fót•ma a. ap<~
nbarmos a vm•dadeira intelligencin. do texto 
constitucional, como, alíás, fez o illustro ju
l'isconsulto a quo ainda ha pouco me referi. 

Si a interpretação constitucional fo . .;se tt O SR. CARLOS CAYALCANTI- Y. Ex. não 
que <leu o !murado Deputado, scri;L evident e compl'ehenrleu o meu pensamento. O que 
que, pm· via doss:ts considm•ações, benevo· existia. na occasião em que se reuniu li. Con· 
lcncius e attenções, chogari<trnos a applanilil• .stituinte ilra a. sociedade sob o regimen pro· 
a lei vetada pelo di.%incto Pl'efeito dest.<t visorio dos decret•):3 dictatoriaes do Governo 
Cll.pitn,l, vl3to com o qual cslou · do pm·feito RcYolLtcionMio e, portanto, o que ella vinha 
accorJo, e <t abrir mesmo uma. excepçii.o fa.zer e 1'11 d.a.t· organização completa. á Nação. 
pa.t•a o sacel·dote ca.tholico no caso da p l'e- ' O Srt. Tosr.~-Accoitando os principias J:Ja· 
staçã.o dos serviços militoncs . . 

Não Ytljo catas cousa.s, por mal dos meus iltcos. 
pecca.dos, rla mesma. mn.neil'a (lUe o nobre O Sn.. CAr.Los C.\.YALCANTI- Attendendo 
Deputado, a.pezar de catholico; do modo que ás condições e circuü1st ancias do povo que 
sou obrigado a manifestal'-me hoje contr<t a.ssim se constituía, sob fór•ma r epubliaa.na. 
as idéas de S. l~x . 8 qnem sabe quau&as ou· Encontrou, ü ycrdade, a religião;· ma.s, 
tra.s vezes serei ainda compallido <~ vil• á t l'i, não lu negar, ~ob o rogimen da liberdade, e 
bmH.t contest:.~.l-o l uma d<'..S maiorc:; cOU(p:iístas que devomoe ao 

U111 Srt. DEPUTA.Do-Ne.ste assümpto ·e 

o sa.. OAR.r.os CAVALCANTI--Neste ou em 
outro qua.lquer, muito a pezar meu. 

Respeito muito a autoridade incontestavel 
do ·mustrc Sena.dot· Rüy llti.i'bosa, mas não 
:po8So deh:ttr de declarar que a phrase de 

.S. Ex., citada pelo ri:l.M colleg3. da Bahia, de 
V n~. JJ 

illustre Senn.doP Ruy Barbosa e a. seus com .. 
panheiros da goveeno é exactamente a SC· 
pal'ação da Igl'ejlt do Estado, quG já havia 
s ido douretarla. e que detet•minou todos esses 
dispositivos constitucionaes hOje lncluidos no 
aeu texto, como oonsequeooias logic.as da
queHa. ccnqüista Jà feita. pelo Governo Pro· 
·visoi'io. ( Apoiaàos.) 
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. . 
Disse o nobre Deputado que o preceito con-Jrinh(l. c Guerra vom propol~a., e assim 

l?~itucionn.l da. obrigatoriodade do sel'viço pl'ocadend?. dá cumprimento estricto a om 
militar devo estar sujeito ás leis substJ· ·preceito oonstltuclonal. · 
quentes e que tlellJ.s depende antes <le tudo. o SR. TosTA-Isto é forçar a. applícação. 

· ·o Sn. MonE~nA ALvEs- Isto ú 0 carro o SR. CARLos CAYALCAl'íTI- Não é tal 
ru.lcante dos bo1s. 0 t· t't · l d' · · t\r 1go cons 1 uc10na IZ que, pot> mo-

O Sn. CAnr..os CAYALCANTI -O contrario th·o do c1•onça. ou fnnccão religiosa, nenhum 
é que deve1·ia t~r dito S. Ex. ; pois que as cidadão póde se1· -p rivado dos direitos poli
leis fedoraes ú que d~vom sein1n·e ficar na ticos,nem O:'iimír-se a.o cumprimento do saus 
dopendoJH.:ia. impel'iosa. d:1.. Coos~ituição !la den~res cívicos. (Ifu diversos rr.partes,) .E, 
Het}ublica,, !>Om o que sol'ia, como mnito pois, a·Co•nmlssão do Ma.rinba e Guena, 
bom di~ o nobt·e Deputado por Pernt\rnbuco, cogHan tlo de recl'llt\mento na lei propria., 
colloca.r o carro atlcan~:: tios bois. qual (• a. do fixação do r0rças de terra. 

A Constituição da RoputJlica. nã.o póde se- não- tom que se lembrar. não tem que .at .. 
guramente ficar na dependoncia de lei ai- tendet• à >·eligião ca,tholica., ~. mahomet.a:oa, 
::mma, visto '-luo 6 a lei ba~ica e sua, exi~· :i positivista, on n.-qualql~.er outra,para. elabo-
tencia impõe~ rws a obrigação de obser var- ral-a. -
mos tlelrnooto seus pdncipíos, na factura f\iio podemos attentlor a preoccupação n.l-· 
rlas leis Ol'din::wia~. Do sorte qrto, ao envoz gumo. religiosa., devemos estabelecer o pre
do dizer-se que o vreceito da Constituição ceito legal de a.cco1•do com o principio con
dependc n.ntcs de tudo das leis ot>dinarias, stitttciooal. Eis ahi a. condição geral. 
dcver·se-hn dizee que a.s leis fodera.es de- · 1 · · · 
vem obedecer o.os peincipios C!;!Cabe!ecidos Si alguem, porém, JU gar que os Pl'InClpiOS· 

!la. religião, que adapta o impedem de cum-
<le nossa Constituição. (Apoiados.) pril• o dever qne a. lei lhe presc-reve, esse al-

O SR. MoRF.IRA. ALYES (did!Jiltdo-se ao Sr. guem=abi está. o elemento pessoal-a.llegará 
Tosta) - V. Ex. quer uma lei foderal em o motivo de cranQa ou funccão religiosa que 
completo antagonismo ·com disposição ex- o impede de cumprir es:;e dever, e então, 
pressa, precisa, clara., da Col.ls tituição. de accordo com a. comminaçã.o posta. no§ 2S 

0 SR. TOSTA.-Ontle o antagonismo ? 

O SR. CARLOS CA,"AT.CAi\'TI-0 uobt•o Dopu
ta.do, examinando mais dotiuamentc o§ .28 
de~t.o art. 72, accresecntou que elle so di
Yidia. em <lnas })n.rtes: a lH'imeü•a, refel'in
do-sr. a.os direitos conferidos a todos os ci
dadãos, dos qnaes, por motivo de crenç·a 
religiosa, ninguem poderia ser priYado; o a 
segunda aquella a.ttineute aos de,·eres, dos 
quaes ocnllum cidadão se poderá. e:ümir allo· 
gando o mesmo motivo. 

DíSS() ma.is S. ~x. que a interpretação da 
segunda parte <leste artigo, isto é, a. que 
se refere ao cumprimento ·de dovorA!l ci
vicos, dependia. de (lua.s condições e.s~en
ciaes ; a prímcü•a pessoal e a segunda geral 
e filiada <í. existencia. de uma lei. 

O Srt. TosTA. - A pessoal Ol'i.L que alguem 
solicitfl.!:St~ a. isenciio Lle algum dever. 

0 SR . CARLOS CAYALCAXTl- Bem; era 
preciso que alguem solicitasse a isençito de 
algum devor cívico para quo pudesse íncidh• 
lln. sanc~ão do § 29 do n.l.'t. 72; o a segunda 
condiciio era. n. c:dstencia. prévia de uma lei 
que obrigasse o c1dl1tdão ao europrimento 
rlcsso dever. 

São preciso.::, pois, elses dous êlemeutos 
essenciaes: um é o pessoal e o outro é o 
geral, o que se liga. á existencia de um:l. lei 
o como esta. não existe, a. Commiss'to do Ma-

do art. 72 da Constituição, po1'dorá. os seus 
direitos poli&icos. Si e:;ta. não é a. verda.doira 
inteL·pretação a dar-se ao texto constitucional, 
ent..'ío estarei em erro e commigo o iUustre 
constitucionalista. htt pouco citado. 

o SR. MoREIRA. ALvEs - E está errada a 
logicé\. 

0 Sa. CARLOS CAVALCANTI-Affil'ffiOU O 
nobre deputado qne a. Nação não era. um 
vasto · qut.~.rtol. Não posso attingil• bém o 
alcn.nce destl\ phrase. Em todo caso, direi 
que nos quarteí3 nada poderia. olfender o 
senso moru.l do sacerdote, de modo a. tornai-o 
incompativel, depois que por elle passasse, 
com o cümprimento de seus deveres reli
giosos. 

O Sn.. TosTA-Em um quartel de soldado~ 
religiosos, eu o atnrmo. 

0 SR. . MOREIRA ALVES-Si havemos d3 fa
zer desto paíz uma grande confraria., fa~;.a.-
mos um grande qua1•tel. (Riso.) · 

O Sn. CARLOS CAVALCANTI-Da vida dos 
qnal'teis sómente :podem fazer uma idéa.. 
just:t aquelles que os conhecem de 1>isu. 
E esses clirã.o que nelles se recebem as me
lhores lições do patriotit!mo, de abnegação 
e de devotamento á Patria. (apoiado3); e Bí 
no meio dos sacerdotes ha quom tenha. bas
tante genorosidade par~ desapegar-se de si 
proprio, de suas commodidades pessoa.es, alli 
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encontrará altos exemplos de civismo e fecun
dos ensinamentos digno'!! de serem s~guidos. 

Depois, diz o nobre Deputado: as funcções 
militares são incomp~ tiveis com o sacm•docio 
o seu exm•cicio. 

Não obsta.nte, na. idade média, quando 
Pedro, o Ermitão, se collocavn. Lt frente dos 
cruzados, não havia para o catholicismo in· 
compatibilidade com a espatla. e a. lança~ 

O SR. TosTA -Eu não allegueí essse argu
mento no meu discm•so. Ma~ eu mo lembro 
da ordem dos TemplLrios. (!la apartes.) 

b SR: CARWS CAVALCAi\TI -Não ha, pois, 
incompatibihdado a7guma; e quando hou
vesse incrnnpatiblidade contm o exercício 
do sace1•docio o bater-se, no exercito não 
ha outras funcções além daquelJas que le
vam o soldado para as fileiras ? O sacer
dote, quando alistado, não poderia servir nos 
hospitaes, nas ambulancias, desempenhando 
funcções tã.o porfeit;~mente compatíveis com 
sua missão~ 

0 SR.. PASSOS MIRANDA - Isto alla presta 
de boa vontade, som obrigatoriedade. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Mas é preciso 
estabelecer a obrigatoriedade na. lei, uma vez 
que esta. obrigatoriedade é constitucional. 

O SR. l\IoREJRA ALVES-Eu os quero ver 
de bacama1ie em punho. Não quero vei-os 
com a :n·ma. do confissionario a estl'aga.r as 
familias; quero vcl-os morrendo e matando_ 
(Ri$o.) 

o SR. CARLos CA v ncANTI -O illustro re
Presentante pela Bahia tcvA ta.mb:1m occa
sião do se referir a um parecer que 
apt•esentou no Congre8so Catholico da Ba
hia, como relator eminente que foi de uma 
de suas com missões- S. Ex. nos leu um tre
cho desse parecer dando a in terpretn.ção, q uc 
lhe p;ueceu melhor,do texto da. Constituição 
que estaiJOieceu a sepa.ração da. Igreja do 
Estado. 

Ora, Sr. Presidente, nós aqui somos re
presentantes do povo. Portanto, e_sse facto 
nos impõe a obrigacão pm•a c simples de 
cuidai' dC'S interesses gera.es da communidade 
hrazileira. 

Da m·odo que, comqu3.nto me mereça muito 
o nobre Deputado, e não obs-tante acatar n. 
sua respeitava! opinião, não po~so encontt•ar 
autoridade no parecer votado pelo Congl'es~o 
Catholieo, quanto á. doutrina da separação da. 
Igreja do Estado .•. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Pelo contrnrio, 
deve ser suspe1Gada. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI.-, • , natum,l
mente porque essa. doutrina foi votada por 
membros de um dos cultos militantes no 
Brazii. 

O SR. TosTA- Não apresentai isto com~ 
argumento Achilles ; a·pena!l disso quo a opf. 
niiio catholica. no Brazil era esta, e fui o 
primeiro a dizer que não tinha autoridade 
alguma.. 

O SR. CARLos CAVALCANTI- Perdão, não 
nego l~ autoridade de V. Ex. : o que digo é 
que o parecer votado pelo Congresso Catho
lico não póde tet• effei to algum no seio do 
Congresso Nacional. (Trocam-se apo.rles.") 

Sr. Presidente, vejo qu(} a C~mara jú. se 
acha muito fatigada.· (não apoiados), principal
mente tendo .a iofelicida.de de ouvir um ora
dor como eu (m7o apoiados); julgo,;.me des
obrigado do compromisso quo assumi, como 
relator da Comrnissão de Mal'inha c Guerra, 
de apresentar á Cama.1•a ll.S 1•azões que aleva
ram a incluir no projecto que apresentou 
a disposição combatida pelo honrado Depu
tado pola Bahia, e ao mesmo tempo de offe· 
reaor :.t S. Ex. a r.ont!'lstação a. que tem di· 
r~ito polos seus hlen tos e pl'lo seu patrio
tismo, nunca por mim postos em duvida. 

Tenho conclui.do. (Muito bem ; mt~ilo àem. 
o orador e compn"mentado.) 

O sr.l\loreira AlYel"'l não vae fa
zer um discurso. Precisa. dizer a lgumas pala 
vras sobre a emenda em discussão, apresen
tada paio illustre repmsentant fl da, Bahia,seu 
prezado col1ega, de qu(lm tem as melhores 
recorrla.çõm; e cujos talentos aprecia,desdo os 
tempos acadcmicos. 

Esta Jmendo, não pójc ser acceit~: 6 in
constitucion<J.l. A Constituição diz posit iva· 
men~e que nenhum brazileiro, por motí.-o 
de crença. ou funcções relig iosas, poderâ ser 
privado dos direitos civis e políticos nem se 
eximir de qualquer dever cívico. O nobre 
<mtur da emenda. está. de accordo quan~ 
to á primeira. parte d~sta disposicão consti
tucional; isto é, quanto ao reconhecimento 
dos direitos que aus padres como aos de· 
mais cidadãos são garantidos pela. Constitui
ção; mas S. Ex. se insm•ge contra a sagunda 
parte dcsso dispositivo; isto é, contra. o Pl'O
ceito quo impõe igualmente, sem privilegio, 
a todos os brazileiros, pu.dt·es ou mio, o cum
primento dos deveres civicos . 

Assim, S. Ex. quer que o padre possa dos
empenhar todos os car~os politicos, a.tú o 
de Presidente da. Repubhca; quer que se lhe 
reconheçam todos os direitos; mas quando se 
h·ata. de deveres, o nobre Deputado discorda 
da intuição g-eral e acha que não só os mi
nistros da religião catholicn., como ainda os 
que simpl~smente aspiram .a esse ministe~i<?, 
são excepownaes o teem dtrel to a um prlVI· 
legio! · 

o primeiro dever do cidadão é o do san
gue, que elle deve derl'ama.r pela. Patrio., nos 
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momentos em que foi' preciso dcsatfl·ontal-a, 
o é justa.monte desse dever que o il!ush•e 
a.utor da emenda quer isentar os ministros 
o os aspil•antes a ministros de uma religião, 
sob prcwxto de que elles temn out1•a fllnccão 
social a desempenhar. 

A' allccração de S. Ex . , porém, falta forca 
convcncitiv<t porque, sob a. consideração do 
mesmo pretoxto,dcvcria.m ser isentados desse 
impr.rioso devei' os membros de todas as 
classes, pois, ilo não serem os vagabundos e 
mendigos, todos-e os medicos,os bachareis, 
os negociantes, os lavradores, os industria.cs, 
os proprios operarias teem uma foncção 
social, (liversa da. do soldado, a desempe~ 
nlta.L'. 

Além disto, a emenda, isenta.ndo ptu•ti· 
cularmootu os padres da roligião cathoJica e 
nib geralmente os de todas a.a religiões, om 
face da Constituição, que não dá privilegio lt 
nenhuma religião, é odiosa. Porque s. Ex. 
não estendeu a isenção aos ministros do to· 
das as religií'ies '? 

A um apa.rte do Sr. Tosta dizendo que o 
orador apresente emenda nesse sentido, que 
ellc aoceltarâ, S. Ex. declara que não 
apreBento. nem acceita emenda alguma 
DGSse sentido por uma. questão de ptincipios, 

com o estimavel titulo de cidadão hrazileiro. 
me n.companha._!'á por toda a parte, om 
qua.Ir1uer funccao publica ou politica. que 
cxerc!1 ou venha a exercer. (Apm·tes do 8r. 
Jfm•etl'f.! Alve.~ e JWnle.~tns dn 81• . Carlos Oau:1l· 
c~'!ti. ) Não me furto a discutir questões ra 
hgwsas. 

Foita esta dcclara.c;.to, e a.p~za.r dell:t, a.c. 
crosccntarei 9-ua pretendo collocar a questã.o 
que so vcnt1la fórn. do terreno religioso, o 
qual, sendo agl•o.davol e attrahente pa.ea nós 
ou~ros ca.tlloltcos, costuma. entretanto, ser 
irritn.diço para. a.quelles quo nos combatem. 

O SR. Tno111Az CAvALCANTI- E' justa
mente o contrario: os irrit:idos são os aa
tllo !ioos. ( Apa1•tes e protestos,) 

O ~R. PAssos MIRANDA- Os cieropho· 
bos, si é que os ha nesta. Casa, c as vesLaes 
ardorosas que zelam pala pureza. da intolli
gcn.cia do nosso llacto fundamental, que a.bs
tratam, de par commigo, no momento, os 
padres, seminaristas ca.tholicos, bem como 
os ministros de (1ua!quer seita. ou culto. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI dá Um aparte. 

O Sn.. PAssos MntANDA- Senhores, ge-
ncra.Iiscmos a questão. . . 

De quo se trata ? E' das isenções da lai 
de 1874 ~ . 

. porque julga que a taes isenções se oppõe de 
modc·tcrmtna.nte a Constituição &.t Repu
blica. (Apoiados .) 

A' allega.ção feita por aquelle illustre O Sn.. EsMI:!:RALI>INO BA;-lDEIRA.- Dá-me 
Deputado, de que ha 14 annos, durante aRe· licença. para um aparte~ Não é desta lei que 
publica, so tem inva.riavelmrmte mantido se trata; é da. C:onstiGuição, simplesmente. 
!3Ssa isenção, o o1•ador responde q ne o pre- 0 Sn, PAssos MIRANDA_ Genem.Jisada 
cedente não obr.iga a continuação 1Le uma 
illogalida.de eque, ao contl'a.l'io, t udo :won- assim a. questão, YGm, pa ralogo, muitocon· 

h · 8 forme dizer que no nosso passado paria-
sol n. ::t que se a taça cessa.t' ·O r · Deputado mentu.r ha um historico que a respeito do 
Tosta,allegandu a inda quo a Constituição re· to d' . 
conltcce as o!'dcus monasticas e manda isen· 1ssump IZ ma~s com o~ ü~ctos a aP.o~ta1 
tal' seus membl·os do serviço militar, per- lo que com os vaos conceitos a enuncun. 
gunta como o oradm; explica isso e S. Ex. O Sn.. EsuERALDixo BANDEIRA-Vãos con-
respon~e que não ex.plic~, .lamenta. I ccitos, na opinião. do iUustre proopinu.nte. 

Contmuando, o or,tdol d1~ quo v:ota . contra\ o SR. PAssos ~hRAi'\DA _ Nos vãos 0011• 
a omend11 ~orquc ella ó Incon~titucwnal c ceito:· que eu mesmo pode1•ia enunciar · 
quer fazer íavore.;; a uma mocrdade quo os " · · 
não lWdiu o quo é a primeira a. se apreson- O SR. CARLOS CAYÁLCANTI d<t um aparte. 
to. r noa momon tos do perigo em defesa da. 0 Slt . pAssos ~IIRANDA _ Si y. E!t. dá.-se 
honra o intcgrida.do da. Patl'Üt. (.lluito bem ; por olfendülo com qualquer palavra que o 
muito bem.) moleste, eu roLiru-a immediatamente. 

O Sr. Pos;;o8l Mh•a.ndà. _ Sr. Em 1891 a Commissão de Marinha e Guerra. 
Presidente, duas po.lavra.s apenas, uma. vez tla. Ca.mara <los Depntados intt•orlu7.in na. lei 
que não pretendia entrar no debate. os que fixn.va as fo1•ças do ma.r e terra. a elimi· 
apartes, porém, qnc ante-hontcm c hoje nação das iseuções alludidas. A Camara do 
ousei dar a alguns collegas no~os me põem então, que et'a nada mais na.tla. menos do que 
na obt•igação de trazer meu fl'aco e desvalioso a continuação do Congresso Constittdnte, que 
contingente (niio apoiados) á discussão que se a si proprio proroguu o mandato, entendeu 
faz sobra o assumpto. que devi:l. ellà ser I'aje"itada.. 

Antes do mais, devo declarar que sou ca· Posteriormente, em outra. legislatura, a 
i.holico como quem melhor o seja e que esse questão é novamente -ventilada, e po1• igual 
~xcellente precticado, irmanado intimr~mente rcpcllida.. 
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Alõm desses dous :f:_,ctos, nós ternos out1•o f Esta. lei, a que se retere o proprio projecto, 
mais abrangivo e com certe~a mui pondera- apresentada. pal11 Commissão de Marinha c 
vel : é que até de presente nã:o se consogtliu Guerra, diz no sett art. 3": · 
colloca.r na lei que fixa. as for(!as de mar o E • d -
terra a. eliminação das isençõeg a quo so 50 ~ 1:mq_t~an!o nHo ~01" , ec>·etada 1.1~Ull let d~ 
referem o projGcto e a. emenda. Ol'a em dis- 1 ~e 0 • ~arao cons,del ados em vJ.,or a le1 

- n. 2.556, de 20 de sot'i!mol'o de 1874, e seus cussn.o. • t' 1 t · t Agora, pergunto : as legislatm•as a.ote- ro::>pec Ivos regu ameu os, com as segmn es 
1•iores não conheciam, não zelavam, nã.o modificações: 
respeitavam os pL•eceitos constituciona.es, L" As iseuçõos de q•te trata o az•t, I o,§ 1<~, 
como nós outros? Pam que. em uma. Ca.ma1·a ficam reduzidas ao que tlispõem os ns. l'', 2°, 
qualquer, a pretenção de entender mais do 3", 4•>, 5", 6'' e 9" desse para.g1•a.pho, etc. 
que nenhuma outra. e ·~inda mais do f{nn Entre estas isenções o!l'tão M q_uG á emenda. 
aquella. mo.3ma. que cla.boron :1. Constituiç.ão, prucum. lll3.oter. 
a. sua lcttra. eo S!:lu espirito? (Jlt~ilos apoiados.} 

Deixando de parte esta consirlura\ião, eu ,\inda tomos, S1•. Pt•esidonte, a disp')sição 
pePgunto ainda si esse pl'ocedm· succos:;ivo, do nosso regimento, qn9. no :wt. iR2, p:~.t•a
sí essas deliberações continuadas na.s ca.- gt•apho unico, dit- q U(> n:l. dis~u:;s1io de uma. 
ma.ras anteriol'es dei:mm tmn:;pa.r·ecer urnLL lei ::vmua. n:Io ~o podori discutir mab;oia tle 
intel'PI'Ctac.~o authentica. c seguida dos diSJJO- caracter permanento. 
sitivos const.itucionacs q_uc se relacionam on Porta.nto, julgo quc,imitaotlo aq1tell o~ llon
ímplica.m com as isençõe~ do que nos occup:t- rosos precedentes d1~ otltr<l'J leg-isl<tturas 
mos. QuAm crer qnc não. Creiam os Se.:;. (aparles), d~vemos t1•a.t:.w dos;a. qttestão em 
Deputados que me aborrece o systomn. do ontromomonto c não em um<1 loi do fixação de 
defender, mesmo uma. CIHIS<t justa., á custa. f11rç:lS, lei auana., Ioi quo, paios cultot•ea do 
dafJUillo que me parece Ycrda.dc. - dit•cito, é appcllidad1 do pPeea.rb polo c:~.· 

Ma.s, cntií.o, qual n. ro,z\\o, qua.l o p(}nsa.- meter tt'ansi torio qLtO tem. 
mento que dotel'minou aqncllc pr·ocedcr c 
aquellas tlelibet•ações inin tert•uptas ~ O SR. C.uu,os CAvAr.c.\~Tr- Mas V. Kt. 

A meu ver ,é clara a. r:t·t.ã.o c se me antolha at.lmi tte quo uma lei a.nnun. seja. ioconstitn· 
obvio o pensa.meoto : umas e out1'o bn.sehm- ciena.l ~ 
se em um u.lto cl'itel'io patt•iotico com um ·o Sn.. PAssos .\lrRA~f>.\- PerJii.o, essa. 
grande sunso j1trlrlico, appello p::t.t•a Y. Ex. qucst~o de incon~t.itueionil.lichtdo nã:o se re
{re(el·inda-.cw ao SI·. Esmeraldino Randeira). solvo a.o SiLbOt' da opinião de c:\da. nm Dopu· 

E' que pa.ra aqucllas legisla.t.oras ante- t:ttlo, ma.s, sim, pato po:lct• constituido, isto é, 
l'i01'cs estas isenções que nos occupa.m e tn- o Congt"B:>S"o, IJ.Ilando colloctiva.mento inter
das as outl'M ma.is I'efopom-se ao serviço pret:t, on o Tri hunal, r1ua.ndo decide. 
militar o e3se sorviço milit::t.l', pot• SI Ia. vel, 
diz ro.-;peito á nossu. d~)fesa n-_,cion<Ll, e tuLlo O SR. CA.Rr.o~ CAY,\.LC.\.N'l'I - Nã.o t! ca.pu 
:isto, pa.ra elles, constituía, como deve ser de l'C3pondcl' (ffi~ oHtJ·vs apartes.j 
para. nós, q ucstão de grando relcva.ncia., quo 
nã.o deve ser tratada eomo incidente inter· 
curreute em nlUn. lei. annua. de fixa.çã.o de 
forças, mas, sim, como objccto de uma. lei es· 
:pecia.I pcl'maneutc, de uma lei ot'i{a.nica., da 
categoria daquellas a. que se refere o art. 
34 do nosso Estatuto b:tsico (apoiadtls},a. saber: 

_ ~ Dec1•ata.L' as leis o l'gamca.s pa.ra a exe
cução completa da. Constituição.» 

O SR. PAssos Mm,\NOA - A1> voio lla.s 
opiniões a.n ~i-cle l'icu. :)s o á foiQã.o da.s exhibl
ções ultl'a·constitucionacs que se querem ma.· 
ai restar, t9mo~ nest!l Casa, na p::t.sta. da 
Commissão da Marinha 9 Guerra, um proj e
cto do Sena.do a. I'espaito do sorteio militar. 
Nessa o::ca.sião, e cntfio p3rtincntemertto, va.· 
mo.~ ver si é ou não c.mveniente i seu tar os 
ministros de qm~lquet• culto 011 seita., e vel'e
mos ta.mbem si n. cxpt•cssão-iseatat•em-se-a. o Sn.. ES:IIERALDINO BA~DEIR.A- Então, que se rertn'A o§ 29 do O.l't. 72 da. Constitui· 

V· Ex. dsixa a questão em ser~ ção,ê a. mesmaqiUl essa outt'<\:-serero isan tos: 
O Sn.. PAssos Mm,\.NDA -?crJão ; en- vamos n~r sí o a!ljedivo-todo-no pl'incipio 

tcudo qttoé intempestivo tratae della. nesta. llo~·t. 85 é menos dctct•minativo do que in
occasm.o. · definido e si a.s p~la.vra.s desse m:lsmo art-i:go 

'Naquulle mesmo sentido, naqueHe mesmo -na fót•ma tlM !ois federa.es-p3l'mittem ou 
pansameato, naquelh mesma. razão inspirou- não o a.ssenhmento da C)UdiçõJs que podem 
se a lei de 1892, que, vim a s.tbl:lr ha pouco restringir ou isentar um certo numero de 
nesta. Casa, quando a tinb.a. em mãos, é dé' cfilSses, em vista elas fuocçõas que exercem. o 
r~ccão ão ponderado espirito do nosgo Hlus- rosp()nsa.bilidade3 qtle llles• competem. 
tre colleia pelo Rio. Gra.nde do Sur,o. Sr •. Bar· O que no momentos-a g:re~ande- rll.~:3r votar 1 
bosa Lima. · sobr4Jser fznp~r~it!an~e. ~· afnda. odioso, uma 
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vez que visa umn. isencão particular, quando 
ha. muito quo csmiuça.l' e a.tteoder, ua.s outra-> 
isenções em gel'al. 

Tenho eoncluido. (Muito hem; m•tito bem. 
O orador tJ muito cwnp1·imentado.) 

Ninguem mais pl"dindo a palavra, d eucer· 
l'.tda a discussão e ndiad a a votação. 

8ão successi va.men to sem . debate encer
rados em 2" discussão os <l.l'ts. lo e Qo do pro· 
jecto o. 17 A, de 190.!, mandando substituü· 
a disposição da lcttra - c -do art. l n, § 2"' 
do decreto n. 1.171 A, de 12 de jaoeit·o de 
HJO:t, p:>la seguintu :- <t fixa.çio d(l.s t:uas 
pelo aluguel tio matet•ial da pratica.g.~m e 
se1•vic;o do pessoal <wulso da. mesma, devido 
pel<Ls embar~a.ções que demu.udat•em o porto 
o elo accút'ilo com o l'agulamento de 28 de ftJ· 
vere:ro rio 185t; com parecot• d<t Commissão 
de Orçamento ; ficamlo a •.llada a votação. 

· E' annnncinua a di,,cussão unic<t do pro· 
jec to n. 5:3, d6 Hl04, <~u Lurit.a.ndo o Pode e 
Executivo a. cunceúcl' um anuo de liconça, 
com todos os V<!ncimento.;, para. tratar de 
sua saudc, n,o DI'. Democl'ito Cavalcanti de 
Albuquerque, direct:.n• da 1"' dircctoria do 
Tl'ibunal de Contas·. 

Ninguem pedindo n. pabwra., ê enccrradí.t a 
discussão e adiada. a votação . 

O !'Sr. Prer;~ideute- Esgotadas <LS 
mn.terias díl. ordem elo dia em di;;cuss?lo , 
passa-se ao expediente. 

O lii;r. .:\..Jene:u- Guilna.rães
(10 Secl·etr,;·io) peocede á leitura do se
guinte 

cença, com ordena.•io, ao 4° CSla•ipturario da. 
Atrandcga de SMto3 Jo;é ThJmaz Carneiro 
da. Cunha, p:~.ra tl·,üa.mento de sa.ude.-In
teirada.. 

Do me3mo senlnr, de igu'11 t.l.iü:t, transmit
~indo a. esta C'Lm:~.ra o pl'Jjecto d•J Sanado 
coocelendo ao Dr. Bernardino Fúrt•eira da 
Silva. ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, proroga.?ão.por um anno,da. licença em 
~ujo goso se ach3..~A' Commls~ão de Petições 
e Poderes. 

Do mesmo senhor, de 22 do correntc,trans
mittindo a proposiç,1o desta Cam•1ra rele
vando a. D. Isidora Fer reira da. Sll va, v luva. 
do cx-fuoccion:Jrio da Es~ra.da. <lo Fert·o Cen
t.ral do 11razil Luiz ·Gonzlgn. Ferreira. da 
Síl v a, a presrwipç,1.o Am que incorrou, para. 
quo possa raceber a p<lnsiio do Moot•)pio dos 
Servjdol'OS do H;sta.do a que tivet• direito, 
proposição a que o Sena.do não pôle drH· o 
sott a.s;cntimeoto .-Int!~ieadot. 

Do Ministerío da Mn.rinhn., de 20 J.o cor
rcnt'J, sa.tisf<tzendo a. re(ruisição da. Com
missão . de Marinha e Guerra. sobre o 
projecto n. 18- A quem tez a l'O'!uisição 
(A' Cummiss'io do Marinha e Guerra). 

Do Ministe1•io da. Guerra., do ~o do cor
rente, enviando o requerimento em que 
o ca.bo do esq uarlt·a graduado reformado 
do cx<n•cito, incluiqo no Asylo dos Io,·alidos 
d(l, Pa.tria, João Mariano de Oliveira pode 
qnc lhe seja. concciida. uma pensi o.-A' Com
missão de Peosõ~s c Conta.s. 

Acta (ia apu!'açã.o geral da eleição a que 
pl'oce:leu no rli11 8 de m·üJ ultitno, n 1 2° dis· 
tricto do Est tdo da Ba.llla..-A'Conunissão de 
Patições c Poderes. 

EXPEDIE~TE Telcgt'amma: 

Oillcios: Roma, 21 de junho de 1904. St', 1' Se· 
cretat•io Cannra. DJpuhdos - R.io - Agra-

Do St·. lo Sect·eta.río do Senado, de ~O deço vi vn.men to reconhecido a iosigne 
uo corri!ntc, tt•ansmittindo a. cst:l. Ca.mara honra. qun me J'oz Cam·wa 0Jputa1os. -Na· 
o projecb do Senado detet·minanclo que os úuco.-fnt.nirada. 
membros do Sup1'cmo Tl'iiJunal Militar não 
podem accumular outras func(!õos r<Jmu- Req uorimentos: 
noradas.-A' CJmmis>ilo de Constituição, Lc-
gisla!iãO e Justiça. . Da Albino Alví}s Filho, pt·ocul·adol' da H.e-

pubiic:.t no Estaclo do Minas Gemes, pjdindo 
Do. mesmo senhor, r.le 2i do cor_Een te, com- 11m a.nno de Jicenç:\para. tratar de sua saude. 

mumcando que<_? Senado, em sessao d~ 20 do . -A' Commissão de Petições e Poderes. 
corrente~ _:tão pode dar o seu agscntimento t De João Rilloil·-> de Souza. Viann:L, que, 
á. ;ropos1ça;o desta Cam~ra manda;ndo contar, tendo obtido 0 premio de viagem â Euro.pa, 
pal'a o e1fe1to da. rerorn~a,aos otlicJaes da ar- de confot•miJadc com os ~rts. 22l e 2~2 do 
mada., o. tempo ~e sernço d_n. Eseola Na.Vitl adua.l Cudigo do gnsino, pede a ncccssa.ria. 
ou de 1t•eq~onCla como a.sprrantes no cu1·s.o vcrbJ. para sua. osta.da na 15nropJ..-A's Com
propt~.ratorLO da mesma. F.~cola. - Intm· missões de Iostruc\,'ão e Saude Publica .e de 
rada. Orçamento. . · · 

Do mesmo senhor, de iguo.l data, commu· De João Ca.ncio da Silva, chef~ de secção 
ni.cando que o Senado approvou e nessa data da Directoria. Geral de Estatistica, pedindo 
enviou á saneção a proposição desta C:1.mara. um a.nno de licença..-A' Commissão de Peti· 
.autorizando a. concessão do um anno de li· ções e Poderes. 
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' ' E' annuncia.da. a. continuação da discu$são 
.. ao seguinte primejro . requerimento do Sr. 
Barbosa Lima, otrerecido na ~mssllo J~ 17 du 

. corrente : 

Esta, a.ttituda ~ dev ida, de um la.do, ri. 
convicções que alimenta ha, muito ; de ontt•l) 
lado, ;,l. fuucção que a generosidade {lo seus 
C!>llegas lhe desig nou nesta reeint<>. 

«Requeiro que se solicitem do Poller Ex
-ecutivo as segt1intes i uformações: 

l." .Julga o Govornn sufficionto pat·•~ a de
fesa Racional o etf:Jctivo do 15.000 praças 

:para o exercito~ · 
2. 3 Com esse effectivo é posi!iV<J l cunciliat• 

as exigencias do set•viço de guarni<;ão com 
as necessidades prilllor.:liaes tia instrtlc•;·ito 
technica de praça: de prot ? 

3.a Tem sido lJOssivel com esse elfectivo 
lcval' ft't}llncntomcnto ás linhas de tiro todas 
as praçn,s de llldos os batalhões e t•egiruon· 

' tos ? » 
Ninguern petlindo a palavra, l! enccl'l'P.da. 

a discussão:> o ad.i<td\1 a votaçfi.o. 
E' aonuncü~d<t a discussão óo :::~cgníntc so

.gundo t•oquerimento do St·. B;Lt' bosa Litna, 
uJfcreciLlo na sc.;~ão do 17 do cot•rautc : 

{<Requeiro qu:.l so 8olici~m tlo Pudot• Ex
ecutivo M seguintes infor1n;~.ções : 

l "· em que du.~a começou · a constt•ucção 
·do cruzo.dor 'l'a.mwulani, em quo..nto foi Ol' · 
çadu. a despeza com e~s:~ construcçi'io, q nanto 
se tem despendido até nojo, e :si jil. estri. t.cr
miflado osse serviço c peompto o me>J:Ho 
oruza.dm· ; 

2'', qual <t d;t ta em quo cntt·a.ram em s . ~r
viço, pela p1•imci ra ver., os couraçados Flo
>'imw e Dttodora, os Cl'IIZitdm•es ]l(wroso, Ta
;;lúyo, Tupy e TyiJr.bira, qua.rrtil custou Cilda. 
um. quanto se tem desprmdido em concertos, 
disceiminachunentc em cada um, quantos 
dias do vi:tgom em serviço ou de inst t·ucc;ão, 
qual o estado completo e o actual cst<J.do 
eJlcctivo das suas gua.rniçõns c quanto so 
tum tlt:~pendíúo em exercício com a. l'espe 

. ctin al'~ilhar·ii\ ; 
3a, qu:ws os navios e o estado tlc cada um, 

-onde servem os ofticia.es d<.~. al'IUa.da., pa.ra 
eonta.rcm tompo de embarque, discriminao
do-so nost·)s ultimos t res annos os dias em 
(llle esse:~ navios teem estado funuea.dos, em 
concet•tos ou navegando ; 

4•, quauto.s offlcia~s est.'io presentemente 
addidos M QuarteL General da A1·mada e 
rtual o sorv iÇo que desempenham. 

O Sr. Pt•esi<:lente-Tem a palavra 
·o Sr. Cassiano do Na.scfmeoto. 

O St•. Cassiano <lo · Nn.sci
níelJ.to -E' sempre com visível constran
gimento que acode à tribtloa., tendo do con-

Vem neste instante á. tribuna. para discutir 
o segundo dos requerimentos apL·eseota.dos 
polo seu hourado amigo, e nestas couU.içõcs 
dccla.m que podia ropeiir as considcl'acõcis 
que foz a respeito do primeiro dos requeri-
mentos. considel'açõcs que nã.o lograram ser 
ontendi.das por todos os seus collegas, mas 
que S. Ex., folga. om di zel-o, comprehcntlcu 
pct•foittunente· liam. . 

Não disso no, sessão do :.1il.b h.1.do que nii.o 
c!'a licito ao Deputado apt•esentat' requeri
mentos pcdinllo io!'t>rma.çõcs ao Governo. 
Sú mesmo ltumens d~~ imprensa, que lho são 
destLITectos, POI' circumstancias que não vecm 
<to caf:o trazer ao 1'ecinio,-desn,1Iectos a.Ut1.s 
grluitos, a quem nunca. magoou ~ só essos 
podom cncontr;tr prawr nm adulter.:;u• R:-: 
suas p<d:wt·as tlara. fazol' Cl'er ao llllblico 
i[llll diz n:t trl buna. comas di fl'ercntes daquillo 
qnu cusLtiW<~ ser publicado no jorn •~l da 
C;tsa.. 

W bem de YOl' que nem scmpl'e tem tempo. 
ou mellwr, r1ne nunca tem tempo pnr"' rcvor 
os discru·sos que t.l forçado <1 p!'Ofdrit• quasi 
(JHO di<tri<tmonte, tan tas são as occupações 
que pesam sobre si . Mas acredita bem (lUC, 
tleíxa.do este tL'ahalho <lO ccitorio dai pe.-;
~o.'l.~ incumbid<\S do sot•viço de apanha.mento 
do;i dcl>n.tcs. ach·• qne atlas em regt•a. tl'<t· 
duzem fielmente o !O eu pensamento. 

Releve a Co.mara o;;te incident.• , que •) 
or ad•H' rechn. om um Il:tt';.mtlm,;is . 

N<tO dissu que nã.u cr<t licilo aos DeJ>ctt:J.dus 
apt·esent:trcllll'cqncrimento.s tlc inform<.Lçõcs ; 
diver·s:Ls vezes repetiu que, em regra, os l'C· 
qUtWi.mentus, como actuelle quo otfot•accu á 
coni;iJera~ão da Casn, o seu i !lustro compa
nheiro 1h l>aricada. , si:í.o tidos como arma 
de opposição. 

DiHi~rente ú is.to d!lquillo quo malevola
ment ' se lhe attr ibue. 

Sigam o sen cíJ.minho ; não ll..tes Cl.UOl' mal 
o orador : é catholico e piedoso, c se ha.ui
tuou n, perd•>s.r n.s ollcnsas, principalmente, 
quando ellas nito attiogem o seu carMttlt't ;& 
B ua J'epu ta.ção . · 

Disse na.q uella occastão. e l'epete· aimla 
hoje , constatando um !:'teto. qu~ os requori
mentog da natureza daquelle apresentaçlo 
pelo sen illnstt•e amigo sã.o tidos qnasi sem- ' 
pro como arrno. de opposição L"--.' Governo. 

Mas, isto não (fUOl' dizer que ao Deptita.do 
não seja licito pedir informações ao Go
verno . •tra;p"ôt' a. sua pal8.vra e conceitos aos de aau 

eminente e honrado amigo, Depu~ado pelo 
R:io ·Gra.nde do Sul, cujo nome pede licença. 
.vara. declinar-o St• . Barbosa. Lima.. 

Nem o o1'ador podel'ia dizer semelllante 
dispa.l·ate, qil:~.ndo na. vespe1•:t, fanccionándo · 
a Commi:>são J c Orçarnonto, na qualidade· 
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immol•ecida de seu presidente (não apoiadoj), 
havia despachado nt\da menos de dous podidos 
de informações, de dous relatores de divet•so.s 
papeis, q ue solicitavam, pa.J:a poderem amit. 
tir parecer, in1ormaçõoo ptw cl:lcripto po1• 
:parte do GoYerno da Republica. 

E si ainda lla pouco, antes do assomar iL 
'tribuna., o seu quorido amigo, o l;l'. DJpu
tado Neiva ... 

O Almirante Tmnandaré, quando explodiu · 
neste pa.iz a. l'evolta. de 6 de setembro, ca.
hiu em poder dos revoltosos. Teve a honra 
imrncrecida (n,ro apoiados) de fa.ze1• parte do 
gove1•no daquella época, P- verificar os da
mnosque no c<~.sco deste navio faziam ::~os ba.las 
das fortalezas da barra. De modo qne, quan
do a esquadra. legal chegou á. bn.hia do Rio 
ue Ja.nelro e teve de tomar cont:.t dos navios . 

O Sa. Nr::tvA-Muito obl'igado . 

O Sn. CA.s.~rANo no N"ASCii\lg!\''T'O-••• não 
lhe fizesso sentir , em uma prtl()stra. a.mi;; . 
tosa, que não ostava mnito de accíl<'do com 
as suas opiniões, não L!.lri;_t neco;ssiJ.aue de 
vir t ambcm em defei•oncü~ a S. Ex., a quem 
muito presa ... 

aprisionados pelas revoltosos que se ha..Yiam 
abl'igado n<t Mindello e a bordo da Affonso de 
AttJuqual'que, navios de nacionalidade portu
guoza, se Vcl'i ftcou que o Almirante Taman
daré já so achava em cleplora.vel esia.do. 

Novas despeza.s fo1•am feita.s com esta es
pecic de rcconskucçfio, dospezas essas sem 
terem resultado a.precia.vel. 

Eshs infOl'mações,que niio constam :wtun.l
mmlto úo rcla.torio do Sr. Ministro d;t Mari
nha, teem com ~udo figurado em todos os rela
tol'ios i! as anteriores administrações . 

O SR. NEIVA- Muito agradeço a V. Ex. 
O Sa. CAssrA~o l.lo N .... scniENTO-•• • de 

vit· tu.robcm e:{plicar o seu pea.nmonto, 
embora saiba que S. Ex . não ú dos (!ue 
fa.:wm opinião com ar1nillo quo eet>ta, im
prensa, lev ianamente, n.ttrilmo ao o1wlor, 
desvirtuando suas palavra:;. 

A revoHa. da esquadra., que é de 6do setem
bro de 1 89~, concol'l'OU exti•a.ordinal'iamente 
pl\l'a que es~c navio, a 'lsim como ontl'os,fi.t1a.~~
so om um estado deploravcl, de moilo que · 
foi á.s mãos do govet•no legal om tal estn.rlo, 
que rcclamll.va immediato~ l'eparos, com os 
quaes fot·am ucspendida.s fl)l'tes quantias, as 
quaes, a o certo, não ·podem sol' }n·ecisad<.LS, 
poríruanto no respectivo m inisterio as dcs
pezas dessa na.tut·ez.t não costumam ser es
ceiptnl'ada.s 1li::criminadamcntc, não so po
dendo pot•tanto sabor ao certo a quanto 
montam. 

:j:sto posto, deve declai'a.l' ctno si extm•na. 
estes conceitos é pol'quo entendia o entende 
quo aos nobt•cs Depnta.uo;; ha muitos re
cursos de infot•maçõcs lJ~u·~ obíel-as de mil 
o uma manoims, quct• por in tcrmedio das 
commisões respactints, quo são ot·gã.os de 
sua. coufi<Lnça, que são eleita:~ pelos seus 
votos, qum' ainda colllcn<lo-as pessoaltnon te 
UOS Uifi'or entes l'::tlUOS d:t aumiO\:>tl'<tÇão 
pulJlica. 

.Assim sendo, entt·a. 1H'opt•iam~nt2 no 
exame do l'equerimcuto tio seu honrado 
u.migo pa.ra dizer que S. Ex. no pri.meh•o 
item do l'Oquel'imonto rcsuscitou uma qur.s
tão já ha muito debatid[L no Pal'lamr.uto o 
é a que diz respeito tis dcspezl\s feitas com 
o naYio Almiranta Tama11clm·e e em que 
datél. começou a sua consLrtwção. 

Pode respond·n· n. S. Ex. com uma. ínftJr
mação qnn colheu mt Sect•etaria .lo Minis· 
terio rcspacti ro. A constl'ncção do Almiro.nte 
Tamcmdard começou em 1883; Ol'a. Ministro 
da Mai·ialn. o Sr. conselheiro Almeida. de 
Oliveira. 

Yae cit:u• uma circumsta.ncia: por .9or c.~so 
Ministro natural do Ma.ra.nbão, quol.'i:l.m d:.w 
ao n<wio o nome de Jlim·anh(to. 

P ortanto, em 1883 começou a construccão 
do Almit'.mfe TamandarJ, que tem êu>tado tL 
Nao5.o Bmzil&íl'at:uma som ma. onorme, a qu[l,l 
não se pôde precisar. 

Já. se discut iu isto c o seu ox~coUega. d l3 
.aa.udos(l memoría, o Sr. Augusto Severo, tove 
()Cca.siã.o de discutir isto em um dos seus 
il'J1,po1•tantes paruceres que devem consta.1· 
dos Annaes. 

O Tamandal'é é um navio que j tí. tom sido 
l'epara.do dua<; ou tres Vftt:es, o ul tima.monto, 
affirma o o1•ador, está solfren.Jo repa-ros, 
devido ao extl'a.ot·dina.rio calm• que se notn 
em suas macllimis, lmpossil.Jilitando o pes· 
son.l respectivo ue couservar -se no seu Ioga.r 
competente. 

Si com esto ultimo rep::l.t'O ficat· verificado 
que o na.vio poder(L ter um(l. marcha. de dez 
ou mais mill1as, set•á então apl'oYeitado para 
se1.-viL· do navio-escola. . 

P11ssn. o orador a. referir-se ao segundo 
ponto do raqum•imr.nto, qLie lê. 

Diz c1ue o couraça.uo Doolloro, construido 
em Toulon, foi entreguo em 13 da dezembro 
de 1899 ; o Flol'iano, to.mbom construido em 
Toulvn, om 15 de março do 1901 ; o Barroso, 
construido em New-Cu.stlo, em 28 tlc agosto 
de 1897 ; o Tymbira, Tt~p!J e Twn(lyo, con· 
struidos em Kiol, foram en treguos em 1897 os 
duus primoiros e em 28 do dezembra de 1899, 
o ultimo. 

O seu nobre collega. sabe que ooses navios 
fora.m ancommendarlos ao tampo em que 
servia á R.epublica. o g lot•ioso sold·ldo, ma.
rechal Floriano, o qual, tendo veridaa.do o 
esta.do desgraçado a. que ficara. reduzida a. . 
esqua.dl'a br<~.zileb'a, tratou da refol'.Dla.l·a. 
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cori:w trat()u ta.mbem do a.ttendor ao a.I•mn
mento e fortificação das costas do Bra.zil. 
Consoantemente com esse procerler, o invicto 
soldado tratou de reformar a marinha, para. 
o que fez as encommendas qno são objecto 
de um dos iteHs do requQt•imento do 
nobl'e Deputado. Estas encommeodas são <l.S 
que o orador, satisfazendo, tanto quanto lho 
foi possível, as informações }Jedidas polo sou 
colleg<~., se apre~sou a colher na. repa1•tição 
competente. Pensa, pois, qua o seu illustl'<l 
amigo dbpensat•:.t o seu rtJquerimcnto, por 
isso quo as informações quu pouom ser for
necida~. o orador as tra7. vel'h:tlmente. 

As encommendf\s fei~as paio ma.t•achal Flo
l'iauo'! não e1'a.m tão restl'icb:~ como cou. 
.stam do 1• item do requerimento, não S•l re
furiam aos cinco ou seis 1m~ius citatlos no 
2° item. Além disto. existiam o Aln-e~l c o 
Amazonas, mais ou mónos do typo do Ba1-raso. 

O govo1•no do Sr. Pruuente do Moram;, pot> 
espirito de economia, vendeu, pouco :tn Cc;; 
de axplodh· a guerra entt•o a. Hespanlm c os 
Estados Unidos, ost.os dou~ ultimos que, por 
signal, a acreditar-se nas ll otich:l.l! J'ccehidn..q, 

Pensa ter trazido ao conhecimento da. Ca· 
mara as explicações solicitadas, dizendo que 
nada mais pôde intbrma.r a Rcpa.rtiçii:o da 
Marinha, em parte em vh·tude da consitlera
ção externada no relatorio do anno passado 
a tk 59. A esct•iptumção dos nossos a.rse
naes é cunfnsa. e di.lfusa, o que determinou 
tlt~ parte do Ministro a nomen.ção de uma 
commissão para. org~Lniza,r um novo systema 
do esct•ipturação. Esse systema ainda. não 
est{~ ultimado; uma Yez ultimado, ser<l tacil 
á Repartição dt~ Marinhtt fot•noocn• o quo pode 
o sen honrado coll6ga. 

Pl'escntemontc, repete, a Rcpa.rtiçã.o da 
:\I;t~•iult::.L não pótl.; ministrar outras infol·
mações. 

Antes tlc tormina;l', diz quo pensa. q_uo a8 
in tornmcõcs quo pl'estou se dto sutlicicntes, 
nl"l. impossibilitlarlo em que se encontra a 
Reptu•ti.;iu dt~ l\Iat>ioha de fm•nccer outras 
mais completas. . . . 

P ens:.L quo o seu d1gno collnga. ss sa.tJ.sfara. 
com olltts, não faz ando q nostiío rpto a. Ca.mara 
approve o seu roque.rim~u l<:· (.lfi<ilo bem ; 
muita b.·m. O omdo;· e L"l)mpnmm!rAu.) 

presta1•a.m relevantes serviços ao govt:!l'IIO o s ..... T~n.rho~a. Liina, (·)-Sr. 
americano. Presülente, ;~ Camat'<t é tr..~temuuha do modo 

Não sa.be o orador a. que a.ttt•ihufr a infe- como cn runrinmcntei os dous requerimentos 
licid!I.J.c que ha. ,um u.noo atr•á::J fazia com de iufl.lt'maçõos, que julgu~i d~ver solici~a;r 
que os nossos nayws anelassem Rempl'e des- : tio Podm· Exl'cntivo, no mtmto de ho.l.nlt
arra.njados <t ponto de não por.lerom n:1vegar. : ta.r-mro a melhormontc de~empenlmr-mc do 

Agot•a, po1•ém, é certo qno os navios estão : meu rlovor de le<>'islador. 
em movimento,. cit~nd.J o on~dor . ?o~o \Iantendo esse; requerimentos o deixando, 
exemplo o BeiiJa?nz~~ Car:stcmt, quo ,JU. Jcz como é do men dever•, á camara a liberdade 
um~. viaglltn lle 1u_~~rucçao c cs>á Jaze~d~ de proceder, em relação <.t cada um tlello . .s, 
outt,\.!. e os que -~ot,u,u a.o norte exercer o._ eu não potlcl'ia, por qun.lque1• fórma, l'Otl

funcçue'3 a q uc fm <tt~l ~hamados. . · ral-os, por ffi(ti:; que me t l vess() cnmt~ t(td~ o 
Pergunta. o seu d1st.mcto compa.nhen·o do motlo como se dirigiu :1 mloha lnumltlu m· 

bancadtt, no 3° ilam, quaos os navioi{ e o os- dividuaH.IaJ.n o nieu dígno o llonr:~do coi
tado de cada um. lega. de hanc.\l.da, cujo nome declino com 

O ei!tado de nossa armada r.onsta. do rela- pt•azet•, o St•. ca.ssia.no tlo Nascimento ; cu 
torio, como, por exemplo,o abalt·oamento rl o oüo poclot•üt r.la1• n.zo a q no se putlosill} crer 
Aqtúdabt!n com o Tt•ajan~,. que, ~ando cau~a. , que no meu tlspil'ito .snl'giu 11: mínima V:tt· 
a grandes estragos, e.:oaglU sertos repai'OS. : cilli~ção, intermit teucti.l. ·>u echpse qu? SCJ.t. 
A situação dos navios da cst1uadra consta. do na linha de conducta que me tl'll<lCl, u.lal'
relatorio apresentado pelo Sr. conÇea-almi- maAo,como me acho, pelas exigencias inaJ.ia
rante Pl'oonca ao Ministel'iu d11 Marinh !,, veis ua. soluçã.u do problema da defesa na
sob a. epigraphe «Movimento df} esqua·lral>, cional. 
nas paginas 61 ~ seguintes. As inform:tções que tã.o bon.losa.mente se 

Como a. quost!lo é de fornecer ao se~ ~ol- dirrnou de colher em elementos o.fflciaos, onde 
lega. os esclaroc1me~tos que S. ~x. ~ol~e~a,, ct.i"t:tmlwm as encontt•ei üesconjtinta:l!-1-s . o 
chama~ sua att~nçao para as lDf~tmaç~e.-. des<~rticuladas rle outro.:; du.dos impt•escm•lt
que veem cspecificad~s no relator10 uo Sr. vei~ <tS iuform:~.çõc3 quo assim se dignou de 
a.judante.genet•al do. n.rmada.. . ministrar-me 0 mou honr.~do colloga e ami-

No 4° ttem do sou requer1m~nto de~CJU. o <>'o, sem quebl'a tio muito roconhacimoo.to 
s~u oollega sabet· qua~to~ otlict~_os cst.1.o ad- que me fica. uo espírito pela. gootiloza com 
dtd.os a.o Qn~rtel Gene1 1l do. ~Ia.m~ha.. Lendo · que s. Ex . m~ tra.t :)u, nã.o me bastam para 
as lnfut·m~tçoes qt~e colh~u, dtz ~ orador que · motivar a retirada de qualquer dos meus .. 
esses ofilc1aes add1dos, a excapçao dos almi-
l'an-tes, estão occnpa.do3 em cousa.s de guert•a I 
o outros serviços que lhes sã.o desttnados. (') Es te discu.t·•o tu1o fo i ,.<>,·i~to t-ol o orador. 

54 
Velo Il 
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·· rêqucrimen tos, nem a mirilm u.cquieseencia. 
~ ;i sua. rejeição pela C<Lmara.. 

Seguramente eu não poderei ter outt•o mo
vimento sinão o de respeitosa deferencia 
para com a assemhléa de que sou o mais 
obscuro membro (mro apéiiados), quando eliD. 

· entonda dever rojoita.r os meus requei·imon
tos. Ainda quando assim dev<\ acontecer, 
nem por isso me reputo sufficientemcote 

· habilitado do ponto do vista em que dovo 
. estar, em que hão do qum•Jt' estar todos 
· quantos me di.~tinguem com a. sua estima. 

Zela.odo o mou proprio decoro <l a minha 
propria. digoidtlde ciYica., não poderio., por 

'fõrma alguma, doixar do submetter á apre· 
· cíacão d~~ Clull<\t'a, para <1ue d~liherc como 
. entender, oH requerimentos que fundam~ntr.i 
:Por fôrma que reputo, no debate, tão suggP.s

' ti v a c tão V<tlio:->n. plU'a a intorpl'etaç,ãu do 
meus pensa.mento3 e de minhas iotençõ:::s, 

· quo v. J ·~x. me pe1·mittit·tt volhr, u.indu. que 
succinta.mcntc, a algumas da:-> cum;.dur<\ÇÕ ·s 
com que, em uma 1h1s pass:;adas sessoes, 

· tive a lloora de responder ao meu honrado 
: amigo. 

Certo seria umt~ iosensa.toz, e, mais do qne 
· isto, um[l, iniq nülade, si cu, pot• qualquer 
fórma,CLUi(;GSso (lêLr a entenrler qne l'CSpons:t

. bilizava os actuaos gestores da....; pastas da 
Guerra o du. Marinha. pela. situaçã.e em que se 
oncuntt•am o exercito e a u.rmada nacionaes. 

· (A paiwlos . ) 
Não, ao contrn.rio disêo, sou da.f!Uellcs que 

·confiam nos talentos e patriotismo de cada 
um dos honrados geneea.es que se acha.m à 
testa de.~r:;as repartlt;ües publicas. 

Só tenho mutivos p<tra. crer que SS. EI~x . 
estão n.nimados dos mesmos se.ntimentos que 
mo tromto!'am a esta tribuna. paea. formular 

·os requer·imentos de informações que ora se 
discutem. 

Por outro lado, St•. Presidente, a Camara 
· conheco, viu ainda hojG nos jornaes desta Ca
pit<l.l um exemplo Lem tl'isaotc e bem pz·eciso 
ele como ~ãu il~tlispeosaveis e;sas toforml~
çõcs, mosmo ás Commissões que , por força 
da funcc:ão que lhes é eommettida. , privam 

. com os diver~os secretal'ios do Presidente da 
Republica. 

Ainda hoje os jornaes publicam, si bem que 
l'esumidamente. a iniormu::ão dada pelo Mi· 
nistt•o da Marinha, por solicitação da Com
missão da Marinha c Guerru., a l'espeito de 
varios <LSpecto;,; p raticos c t cchoi c3s da 
questão levantada. nesta tribunn. pelo bon· 
rado Sr . almirante, cuj'l nomo poQo liconca. 
pa ra declinar, o nosso collega Sr. Deputado 
Alves BarbJsa., a questão da mudança do Ar
senal de Marinha. da. Ca.pitat·Fedel'al. 

Or.~. si as proprias Commissões, que Icem 
(~om mais cuida.no e proveito do que eu posso 
fazer, os relator.ios dos va.rios Ministros, 

SA julgam muitas vezes na ncces~idade de 
solicitai• essas informações. não é muito que 
eu, que nv.o tonho a hom·a de fazer parte de 
nenhuma destas Cornmissões, ma sentisse 
igualmente na conjunctura., em que me cn
cootrtlÍ, de solicitn.r do Poder Executivo as 
informações soure as quaa.s havia. de calcar 
o meu proceJimooto parlamentar ·nas ses
sões ulteriores. 

A Camal'a sabe que nós não legislamos, c 
hom é qne assim seja, que nú:s não lcgis· 
lamos mais t>Ol' meio de al'tigos a•ldicionacs 
á lei de orcamento. 

O orça.menttJ 11~~ de computar as verbas 
em que sommam as despazas oriunda>:> Jas 
varias leis que opportunamente aqui discuti
mo.~ e elaboramos. · 

gn sr-i, eu tenho visto om varios orc:a
mcntos autoriza~ões que redundam em a.u~ 
gmento de despez:as, c tenho visto esta ir
regularidade ir at.c~ o ponto de nem ao 
menos se poder fhmr a cifra. das dc~8pczas de 
que é êJ.Ut')l'izauo o Poder ~xecutivo a fazer 
no exel'cicio quo ha. de ~er regido pelo Ol'Ç:l.
mento, 

Mas a Camara. não ignora. tão pouco i1ue 
um dos membros principao:l das nossas Com
mi!;sões, da Commis$ãO de Ot•ça.montj, e 
aquoJlo quo, DO assumpto, tem mais fCSpOn- . 
s<tllilirlade, o relator da l\larinh.t, offereceu 
ha. poucos dias um projecto t!e let em que 
visa abordar o problema da 1'corganiza.çã.o 
da. nossa al'ma.da.. 

Seja-me licito dizer, desde já , que estou 
em complet::.> dosaccordo com todo3 os <Ll'
tigos deste projeeto, do primeiro ao ult imo, 
ú s·~ja-mc licito t<Ombcm accentuar qne cs:w. 
minha attitnde coin t:ide de i\lg uma sorte 
com o modo de Yet', com "' peecccu}lação 
po1·que se abraza o Po(lcr Executivo, a da 
economia dos llinheiros publicas, no meu 
espírito sufficion tnmento concorriado com ~ 
oxigencias technicas <1ue o poblema sus
cita.. 

Si os ·1·elatorios não contoom-eomo ê oa 
tura.I, e não inc1•imino seus auto1•es por isso · 
- todos os dados indispensavois ao bom es
tu!lo de ct~da. um dos problemas; si nós ha· 
vemos de elabol'ar esses projectos do loi antes 
de discutir a.s leis de orça.msn to, porque 
nestas hfto de ser inSCl'id:t~ as rubricas C()r
l'espondentes a.os augmentos de despeztt 
oriundos do taes leis; si, po1' outro lado, os 
1·elatorios dos Sril. Ministros nem sempre 
podom chegar ás nossas mãos Jogo no comoço 
dr.. sessão, a Camara comprehenclc que só· um 
movimento de amor ao estudo e t.le zelo pelo 
bon;I desempenho de seu mandato ·induziria 
o Deputado, que nesta hora. abusa de sua.· a.t- · 
tencito (na? apoiccdo~), a formular os rcclueri
mentos do mformaçues sob:·e os quaos ell!l. se 
\orá de pronunciar. · - ' 
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Accresce, S1•. P1·esidentc, que, si ~ ver
·da.de que o i1Utor do requerimcnto,como qual
~lUet· um dos sons C!Jllego,g, se pódc informar, 

.Junto ás Secretttrms de Estado, sobt•e C<tda. 
um dos a.s.sump~os que_ constituem oujcct? do 

· su~s dehberaçoos, nao é monos certo, in
fohz!Denta, sem quebt•a. da. re•peítosa defe
renc~a. que folgo de torna.1· publica. t1uo ali· 
memo p·t.!:a. co .~ cada. um dos !{OSture.~ dos:;a.s 
pastas, nao é menos certo <1 ue, neS3e c;~mi
nho, so encontram mui tu mais obst!Lculos do 
. q uc facilidades. 

0 SR . CA!:!SIANO DO NASCH.!t.õ:NTJ-DP. ca.• 
ra.cter nacional. 

_ 0 SI_t. BARBOSA LIMA - Por exemplo, e 
t~o ~eltcada!l qtw o Governo &e jul~ue no seu 
du·eJto do recusar semelhantes esclarccimén· 
tos. Qn•mdo se rl~sse, poderia tambem o Go· 
rel' llO f.~zel-o em infwmações de caracter 
confidencial pot·quc lodos, e ca.da. um dos 
Srs. Depu~allos, tecm o direito de extgir do 
Poder E'\Ccutivo quo acredite na sízudcz com 
quu cada. qual desempenhe o seu mn.ndato • 
Pódo·su tíl.mbem impressionar com esso as· 
I~ect·J das .rlllac~cs entre o Pod~t· Legisla· 
tJvo e o ],xecuttvo. ~las, rcflP.ctmdo sobre 
asío lado ih quc.<>tin, r•hogo :t uma pouda
t•açi'io quo, a.cl'edito, não falta.t•ã. ao ospirito 
huoesto dos mcmhr.:>s tht ai ta n.d ministra.ção 
da Repu!Jiica, ó que não S('j<t a comidcmção 
duvitla <t um em·to numero de fado~ que en
tendem eom a. tlefes: ~ nacional c com a.s rola.
çõe~intet·n:~cionaos motivo, preto:do, sique1·,. 
P..Ll'~ vcla.t•, pa.•:it enc.obrir fa.ctos, cpi5odios e 
íncitl<m ~es da administração que o Governo 
de um;t Republica. quo vive ás clltras, é o 
primeiro a. tor maio1· inl.ere.;se em vor <.>xa,
mi nad' ,g. 

Si o pl'Oprio Sr. Miuiitro c:mfess1-e em 
boa }_tora o f;~z;, hom·a. lhe soj t !-qtie a. bal
·bt!rdm Dl~ oscrlpturação dos dinltJiros vu
blrcos é de taL ordom, que não se po:le sáber 
quanto cnsto~. at~ hoje est2. ou aque!Ia. uni
dade naval; tma.g111o-se um Deputado a pm·· 
tt~t·b:.tt' o anrlamento dos varios serviços n.dmi
ntstrativus, insinuaudo·se om ca..!a um dos 
dopa.t·t:Lmentog nos quaos so subdividem as 
~ecPotaria'l do Es t.ado , a pJdi1• importinnnte
meo.te esta. ou aquelh~ infol'mação? 

Amda. ha mais do que isto. Quero <lar de 
barato quo o Deputado consoauhsc obter t o
das as informações, em todas"' as s.:?cretarias 
1la Eshdo, a rcspoit:J de todos os d3talhc.~. 
de todos os pagamentos de que se quer oc
cttpat•, Ba~·~a que C.>te Deputado a llirmo, SJb 
a. sun. unic,~ :wturidudc pessoal, que viu taes 
c ta.esil•rcg;t!aridadcs? N!10 t! l.icito ~~ ftttalqucr 
dos sem; cullegas, sem rtuebra. [1;1 estim<L o 
da dcferc ncia que este Depuüt'lo possa. mcre
~er, acredito.t• ou (lU~ n:'io sonhe vee, on que 
llu osca.pou algum a.sp(}cLo complomonta.c da 
quostfi.o, 011 que e;;tá apaixon:ulu, aviv;~nrlo, 
com cores exaggeradas, tletalhes du n.(lminis
tração, e a hi, ontiio, fo:·neccndo motivo 
ainda mais razoavcl para q no se dig<t que 
o que o mant~m ua. tril.mna é um trefogo 
espirítiJ do opposicionismo ? 

Não; as infot•mações tl'azidas a. esta tri
lmna s:>bre qua.lqnet• assumpto do serviço pu· 
blico pelo Deputn.do que discute qualquer 
}lrojooto do lei, não teom <L autoridade das 
:asseverações consignada.~ em documentos of
rficia.os, em l'Cspostn. por eSci•ipto, a requel'Í· 
mentos de intbrmnçõ3s, formulados uo mo
monto pelo mesmo Deputado. 

E' a palavra. oaicial, doYicla.mante u,ma· 
.durecida.; por Í $S.> que va.o colher as iofvt•
ma.ções e dal·as por escripto. 

Nfi.o >'it•va a o!on.;;idel'ação ria. delicadeza do 
:-:~egt•cdo 1la chancella.ria, não sirva. a preoc
cupaçã.u pa.triot.ica. das contlições em que se 
CIWOIL LN o nos;~o appa.relho de defesa na
cio na.!, do Pl'ü~oxto l>a t•:t consol'Vl\r . no.~ iniJe· 
nctra.veis ttrclli vos das Secl'eta.t•i;LS do Estado, 
o n;lo pCtJ ucno numc~ro dlil infelizes antcce
t.!cntes admíni.1trativos, cujo conhecimento 
mui to imporltt•i:.L, para. <iuo honvo:.;semos 
de pt•oceder, ac:tutolndos o com :.t justa pru
dencia, na votação de novos rccm·sos orça. 
monta.l'ivs, pat•a. a. acquisir:ã:o <l'e e!lquadra e 
ma tel'ia.L b[)llico . 

O rueu requerimento, cuja. discussão v. Ex. 
annunciou, é formado tle uma scrie de ilens, 
qne constituem uma. cadeia., (rue fo t•mu.m nm 
systema. em (jUO a raspo~ta ·a cada qua.l re· 
fol'ça. o eschtrcce a resposta <los subsequcntes, 

Assim veria.mos, pa.t•a. que IÍouvossemos 
de pt•oviclenciar, quo o ceuzador Tamandm·d 
tem sit.l.o a mais vergonhosa pm.l.·a. do oscan· 
dalo da. nossa. administração n:wa.l, que os 
dinheiros publicos se toem escoado pelas suas 
escotilhas, pela fó1·ma. a mais depluravel, 
que é possivcl. Não desconheço d'3 mais n. delicadeza. do 

funccionamento da moiindt·ostt ma.cllina ad· 
ministra.tiva, dando loga.r u. quo muHa Yoz o 
Pocler Executivo (e a propt•ia loi de respuusa.· 
bilidado o roconhece e:rcpl'essa.monte) entenda 
que não deva. mínistrat• informações solici
tadas por DCllllta.dos, ainda quando app·:o
vadas pela Camara dos Deputado.'!. 

Ta.es informações podem, muitas vezes, en
volver ques~ões ••• 

AGtcndando a. proce;;sos de tal n:\tu1•oza GJ 
á falta de fiscalização tio tL'istc, nós uma 
vez t:nbcdores de taes proccss:)s, com a afflr
mati va. da. pa.la.vra, official, podol'iamos me
lbormonte ros.,.ua.rdar o erario publtco, po
deríamos muito mJlhormente )Qgislar com . 
ca.utela, para que ta.a3 fa.ctos n11o se conti
nuasswm a dar nesta p~rte da a.dmintstração 
publica.. 
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Primeiro-é um n;tvio que chegou u. custa.t• 
mais do que uma, esquadra, pelo menos, do 
que uma es ~1 ua.Jra na altura da que os pn.lzes 
de parcos recursos, coiiocados. apeuas, no 
ponto de vista da defensiva, pôde desejar 
t er : 
. Segundo-quo, além do dbpenrlio dos di· 

nhciros publicas, pessimamente fiscalizados, 
so é q no forl\m fiscalizados, com :1 hone.s ti
dade que el'a de espeL'a.r do podee puhlico, 
chegamos a e.;te rasultado: a um navio que 
é um aleijão em technlca. na.val. 

Si a minha pal<Wt'a tiver autoridade nesée 
recinto, hei de ir a té ao ponto tle dizcl' sobt•e 
quem pes:.tm essJ.s responsabilidade~. expres
sas puL' tal maneü·a, qua nem os pob1•es 
machinisG11.s c fuguistas podem estai' no seu 
posto ; J)orq ue a. incapacida(lc~. a iftnura ncia 
obstina. a., ú. cu.sb dv era.t•io IH\Cl(•Da.l. U.t'-

. ranjaram uma atmosphera irrcspü·a.yel, de 
uma. temperatura a que não póde resh; tir 
ninguem. 

Os meu.~ pcdid·JS de int'ül'rua.çãomostra.t•iam 
que continuD.mo.3 a gastar dinheiro com 
peça~> do nos~o mn.chinismo naval, i mpres· 
tavcis, mon~truoms, que des~~crodlita.m a 
nossa pcrici11 e a n ossa competcncia tcch nica 
o que pesa.m sobr(; o Ol'at•io na.cionttl em uma 
som ma. fbrmida vel. 

Eu fal'Ül. vór. não com as minhas simples 
allegaç!ÕC~ intÜYiduaos, ma.s com as resp~s· 
ta.s , que não po1lerão falhar, tal é o respetto 
que tenho pel<t sizudez: do honrado l'liinístl'a· 
da :Ma.!'loha, que continuamos a gasta.r 
rlo;; de dinhoh·o p1.rn. a~lquirir. em dada 
típo~a. , meia dnzia de potlet'usas ma.china3 de 
guerra, as q naes, tumt yo·z outregues <i nossa 
administração,ctentro d~ }Jouco t empo, limita
dissimo mesmo estão reduzidas, quasi que ã 
impotencia,est.ão na situação de não poderem 
sen•h• a demonstt'ac;õ:1s de fo rça. a quo ;se 
pótlo soccot'ret• <\ nos;;a rliplomacia, iodo da.
qu.i u.té o extremo norte, arl'ibando em tudo 
quanto <3 porto c fica.ndo lá naquelht l a titude 
do nosso. pa.iz inteín tmcnt c entra.\·adas. 

Dnhi SL~ Yê por que I'azão GU concorda v a 
no mesmo item a. data om que entt•ou o na.Yio 
pa.ra o. nossa. 3..:lministr,tçào, o quan tum qnP. 
nos custou e as deplor:woís condições am que 
elle se encontra. 

O meu requerimento ~ umn. ba.se, e o ê de: 
facto, iodispens:t.vel á. boa elaboração da.s
leis, pot· urn la.do, e a.o cuidado que nós p.re
cis!.tmos tar pelos dinheil'os publicas, pelo · 
outro. 

E aqui me estou servindo da con~ideração 
que m:.is pesou no espírito do Goverllo : ~t do 
ponio de vista de nossas finanças. 

Mesmo depois de termiuado o contracto do 
fundinu-loan, ver-se-hia mais, Sr. Pl'esidente, 
que cada uma dessas ma.chinas de guerra 
pedia um estado,que nó; chamamos effectivo, 
da. sua. gua.rniçfi.o, umn. tripulação, uma equi
pagem minirua. }J<Í.ra. a conserva.clio de todas
as delicadas peças de ta. as apparelhos . 

Ot•a, si lovacmos o espü•ito de economia 
devastl\dora ntê o panto de recusar os re
curso8 neces<~arios a.o custeio dessa.~ equip:l.
gcns, si reduzimos essa tripulação além 
de todo e qualquer olfoito, abaixo do m ;n:
mum, que é um coefficiente adstricto á natu
r eza. e á>; co.ndiçõe3 do proprlo navio, o r B
sultado é o q11e as resposta.s do honra.do 
ministl'o dcmonstt•:trão, o re~ultado é que 
qua.lquor de vós podeis vee no nosso porto 
esta.s machinas dispendiosissimas, que, dentro· 
de pouco tempo, por falb. de pessoal necessa
rio e snfficien te p <~ra consOl'Val·a.s, toem ·se 
deteriorado e não servem sioiio como ca.lllam
ba,lucs .. 

A Camal'a ,·cria., Sr. P rc:;ideute, que 
grande p:tr~c do.:; naYios, clnmauos, por eu
phcmismo, unithlles de combat3 que· temos 
ll/[Ui na nossa. ballia. oii que andam se at~ras
tando pela costa. do Athurt ico, rla.q 11i até o 
ex~1·cmo nortB, t ~~m cust,Ldo, ao cnvoz do que 
r.spnra.vam os QUe se deixam levar ccg<Lmcnte 
por um r.spirito tlc economia mal entcn1lida, 
tem cnst<tdo rios de dinllciro em concertos, 
feítos a maior parte das Yezes em casas par 
ticulares, donde sa.lwm, gl'aças á vícios:~. c 
f1·aca lisca.lização, em condições do dimcil
men te pouer :servir quinze dia.s de m :w, em 
na.vegüção na. co.~ta. tão ca.lm<t do no:;so Atlan
tico norte. 

Eu poderia traze L' pa.t•a. n.qui os depoimen
tos do briosos officiacs de marinha , com os 
qun.es uma e muita. v~z tonho tr-oca.do im
pl·essões e idéas. 

Mas, ha.sb.ria.m a.s minhas afflemações ou 
pozariu.m muito mais no espirito da. Camara 
as alleo-açõe~, as a.ffit•ma.çõai! do Poder Exs
cu Li vo~ dadas por escripto em resposta. aos 

Lidas' estas respostas, subordinadas a. esLas 
consideeaçõcs, vet•üunos que a. questão 
não está om construir, em compL'a.t• novos 
·navios, ufio está. em comprar gra.udes uni
da.des novas; 3. questão está em remodelar u. 
no38a a.dminir:~tPação naval. •• 

O Sa . THo~uz CAVALCA.l'ITI- Apoiado. 
O Sll.. BAB.BOSA Lzr.s:A- ••• de modo a man· 

ter hones~ e iutelligentement• a que pos-
IUfmOI. . 

itens dos meus requerimont;os? . 
E não seria. isso um cabedal prec1oso pa.ra. 

a discussão do pPojecto de lei. que ahi .está. 
e si aqui não estivesse trazido pelo lwnl'ado 
rela.tot' da Commis3ão de Orçamento, aqui 
estaria trazido por qualquer outro nosso 
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collcga., \al é a urgcncia. moméntosa. da. 
organização da. nossa. delesa, da. recon~
trucção do nosso material naval ~ 

Finalmente, Se. Presidente, nós veria.mos 
que muitos desses na vi os, quo nos cnstar;tm 
l'ios do dinheiro em conoortos, se estt•a.ga.· 
ram. Como ? Navegando t Sel'vintlo á instt·u· 
eção da nossa ma.r·inhagúm, r eduzida a um 
mini mo ridiculo 1 Da. nossa. officíalidade 
desgos tosa. por nã:; tero.1 moio.~ · do a.prt}n
dee o seu offido completamente ·1 

Não; aqui tlentro, a se estragarem, atrás 
de S. Bento, dezenas c dezenas de dius, 
a.Jfirmar ia o propl'io Ministl•o ela Ma1•inha., 
si resp~ndesse a este item do meu requo
l'imonto ! 

Veriamos qne o n.umero de dias em que 
esses na vi os teem and;\do em viagens ctfe 
ctivas no mar al to, comparado .com o nu
mel'O de dias em que ellcs tcom estado aqui 
dentl•o, ú insignitica.nte e que nós teríamos 
perdido a maior parte de nossas unidades de 
combate na boia., porque a. economia com o 
carvão, com lubrifica.ntos, com a eQuipagem, 
com tudo quanto diz respeito á conservação 
desses navios, t.em impedido até hoje o Gu· 
verno. de mandar ell'ectua.r tantas viagens 
quantas seja.m neces~arias IJat•a que as suas 
machinas nã.o ~c enfm'l'ugom dentt·o do nosso 
porto. 

Era. o Governo quo vü•ia., com a.s suas pro· 
pl'Í::tS respustas, honestas, le:tcs, como espe
r ava c espot•o que m'as dê, affirmal' quo não 
se trata do t~llega.çõe$ apaixonadamente 
tl'azidas ít esta. trilJUna por um Deputado 
dGspido do r1ualqucr n.utorid :~de para as 
:firmar devidamonto. -

Vcria mais a Cama.ra. quo machinas de 
guerra não consistem simplesmente, no caso 
de que se tra.t;t, crn n<~Vios que possam mal'
char com maiOl' ou menor velocidade, fú nc· 
cionantlo P<n·feitt\lllOD te bem as suas ma" 
chinas, niio ; siú> ma.china.8 (le guorra pelo 
poder uillclcnte e effectivu.ruente verificado 
de sua artHhu.da. e a. adilhal'Ül. nii:o Sl} 

aprende ollt.~ndo pam ul!a. em passeios, de 
braços Cl'UZ\\dos a.trás das costas, pelo convéz 
do navio . 

Ap1•cnde-se ~as tando dinheiro, Sr. Prcs[. 
dente, eom os ('Xerclcios U.c tiro, c a r ospusta 
do item l<v wou requerimen to vil·.h~ pl'ovar 
que esses oxcrcicius são l'Calizados tã.o r;ml.· 
mente quii.o raros são os officiaes, quão raros 
são os marinheiros que se julgam na. a!Lura 
da competir, pol' exemplo, com a ca.pacid::l.de 
e com a. proflcieo.oia. technica. do ma1•inheiro 
e do official ja.Ponoz, digamos, Sr. Presidente, 
já que estamos tão impressionados com o con
.fticto do E:dremo Oriente •. 

Vct·-se-hia, pela. l'CS}LSta a.o qua.t·to i lcnt, 
que muitos desses ca.lha.mbaque.s, sem ca.ldcl· 
ras, se~ m:~cbinas, desconjuntados, anc~ra.· 
dos a.•IUl no pot•to, sat•vem pa.ra que ncllos 
tenha.m omlJJ.l'<lue, contem o tempo nccc:;sa.· 
t•io pa.t•a as promoções, porc.ebam as llratifi
c::t ~~õos rle commando os ot'llciacs, destlc o 
comm:.tndantc até o mais subalterno . 

Ctll'ioso e deplorl1.vel tempJ elo emh(trqno! 
Pois a. ox.igcncia. do tempo elo cmba.r<J.ue, por 
pn.l'te uo legislador, para. o officia.l galga.r os 
postos Sll}Joriot•es or.a sua. carreira, não se 
pet•cebe que obedece ll. preoccnpaç.ão de o vor 
<n•m:tclo com a sornma. elo habilitações que só 
se n.dquit•o no mal', commanda.ndo n:wios do
tados de todos os recursos. postos em praticé1 
qua.nt:ts vezes o sr.rviço da pt•a.tica, do cnlrai
nenumi impõe?. 

E!'! Lar :Lqui o nado apodrecido, sem ma.
china$. sem os aplH.U'Olhos inclispensascis, no 
t.lif1Ue, e lo\•ar 2, :l, 4 annos cmfJarcadJ neste 
navio é tam po de embarque, é. adquirir Jl\1,• 
bílHaçucs? 

~ão é. E a culpa e pot• ventura delles, 
closses honrados patricios ~ 

Não, não é dolles, que estão na po~i~ão do 
pati'iota.s desgostosos até o fundo da. alma com 
a situação em que se encont1•am de não po
demm pt•ostn.r ti pat1•ia, no momento neces
fl ll.l'io, os l!Ot•viços que só so ~ capaz ele pre
star fot~ ..tnllo todos os <.lias, á testa daquellcs 
macht~nismos, que a :>ol·rlid<t economin. officíal· 
tem reduzido <i. situaçiio em q•.te nos cncon· 
tramos. 

Si a nossa situflç:i:o é ainuu., rt3pito, e aqui 
~.:oncluo o meu discurso mantendo os meus 
rcqnel'imentos, dG t <J.l ordem r1ue não po1le
mos gast:u· um vintem com a reorgnniza.r.'io 
da noss:~ armada. e a. rcconsLt•twç~o dos nus• 
sos meios de dufesa naciun:1l, si a nossa situa· 
c;iío é css 1, então não illudmilos os nos,;o.~ 
compatricios, não nos illudamos a nús mos· 
mos. n5'.o nos embalemos n a. dolol'Osa e1ü
ITICl'<1 de alguem quo se suppõe sumcíentc.
muntc uotn.do de um vigor oso appv,relho 
do mu~cula.Q5.o conectiva para o~poPtuilll.· 
men to se aguenttw ua lucta dll Ylda intor
na.civna.l , nas condições em que só se aguen
tam a;s naç0cs viris, vigoroilo.s, que prefo· 
l'e m ga:.; tar dinheil'o com seus armamento.\! 
in dispensa Yei:;, a rasgai' as mais luxuosas 
avenidas na. sua. Capital. 

;\. Cama r a uocUü• ü. como eu tender ~obro o 
meu requel'iz~ento; 

Tenho dito . (1ll~tito bem ; m~t i!o bem. ) · 

Ninguetn m.'tis pedindo a palavra, é en
cerrada a discnssã.o ·e adiada a votação • 
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Vão a imprimir as seguintes 

REDAC~·ÕES 

N. ~3 n -1904 

· Redacç,ro fhwt do pnJjecto n, 23, deste anno, 
que concede á 'lliuva e filhos de ll:lanoel do~; 
Santos, p1•aça do Corpo de Bombeiros, a 
penscTo crnmwl de 600.~ ; e dd Otr!1'''s 1Jrovi
dencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !." E' concedid:>.. a viuva e filhos de 

Manoel dos Santcs, praça do corpo de bom
beiros, a pensão n.nnual de 60(;$000. 

Art. 2." Reverterão em favor da viuva GS 
pade.~ pertonceutcs ao~ ulhos, logo que estes 
attinjam á. maioridade; a da filha ao se casar, 
e bem assim no caso de falleeimento de qua,l
quer tlelles. 

Art. 3.° Fica o Governo antorizadú a abril' 
o crE.dito necL•ssario :paru. a execução drsta 
1oi. 

Art. 1." Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Sala das Commi~sões, 22 de junho de l 904. 
- Walfi·edo Lt!al.- Vü·iato !llasca,·enhas. 

N. 31 H - 1904 

Redacçao final do projecto n. 31, des&e anno, 
que wutori.za o P1•esidente da Republica a 
abril·, pelo Ninistcwio da Jttstiça e Nc[Jocios 
Jr~.tcn·ím·es, os c;·edilo.~ supplem fmta res : de 
90:000$, d ve1·ba ela Faculdade de Dil·eito 
de S. Paulo ; de 2:000$, d da Escola 
Nacional de Bel! as Artes; de 270$,, à do 
Policia do Dist1•icto Federal; de 1:.'f85$f8ô, 
ow·o, ci de pensões a (dumnos na Eru-opa ; 
de 8:162$347, ouro, d d e pensões a m listas 
premiados na exposiçtío !J6ml; de 5:206$. 
d de IJ[IJames de p1•eparatorios no Gvmnasio 
Nachmal; de 24:'>:.g,'l,t:)$, á de Assisl,mcio. a 
Alienados; e dei out1·as p1·ovidcncias 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. l. o Fica. o Presidente da Republica 

autorizado a abrir, pelo Minísterío da Justiça 
e Ncgocios Iotcriores, os seguintes creditus 
supplementares: 

o.) de 90:000$ á vol'!Jt~ da Faculdade de Di
reito de S. Paulo ; 

b) de 2:000$ á da Escola. Nacional de Bel
las Artes; 

c) de 270$ á da. Policia do Districto Fe
deral; 

d) de 1:585$186, ouro, li, de pensões a. a.lu
mnos na Europa ; 

e) de 3:162$347, ouro, á de pensões a ar
tistas premiados nn. exposição get•al ; 

f) de 5:206$ á de e:mmes de prepnra.torios. 
no Gymnasio Nacional; 

g) de 245:335$ á da. Assistencia a Alienados_ 
Art. 2,0 E' igualmente autorizado o Pre

sidente da Ropublica a utilizar a. verba de 
600$ con~ignada no orçamento vigente dE!· 
Ministcrio da. Justiça, sob a. rubrica-Exter-· 
nato do Gymnasío Nacioiia.l-e quo ficou sem 
a:pplicaçào n1.1.rcspectiv~ t.'tbclla explicativa, 
no pagamento do aluguel da c..1.sa do respe
ctivo dircctor. 

Art. ~-o Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Conuni5sões, 22 do junho do 1904. 
- H"alfi•edo LNl.- Viriato .l!a~CM'eflhus. 

N. 36 A - 1904 

Redacçao final do projeclo n, 36, d esle anno, 
que attto1·i~a o Presidente da RepMulica ll 

conceder ao 2• escripluraria da Alfandega 
de Sa~1!os ..-tn!onio Viei1·a de ..-\lmeida, um 
amw de licença, se1n ~·emuncraçtlo o.lguTn«~ 

pam h·atar dos seus inle1·esses, onde lhe 
con'11ie1· 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I , a Fica o Presidente da Republica. 

uatoriza.Uo a conccdet• ao 2° escrlptural'io da 
Alfandega de Santos Antonio Vieira. de AL· 
meida., um anno de licença., sem l'(}munera
ção a.Iguma., pal'a. tratar dos seus interesses, 
onde lhe convier. 

Art. 2. o Revogam-se ns disposições em 
contr<~rio. 

Sala das Commissõa~. 22 do junho de 1004. 
1Fcd(rerlo Leal,- l•. Mas~·are.nl~as. 

N. 37 A- 1904 

Reclacç{lo final do p1·ojecto n , 3T, deste mm!1 , 
que autm·i,;;a o P1·esidente da Rejmúliw a 
conced(W ao lJI'OCtlrador da R ep rll;/ica em 
S. Paula. Dr. Alcibiades de 'l'oledo Piza, 
um anno de licença, sem vencime1dos, pw·a 
t1·atm· de seus interesses, onde 111~ cont>i~1· 

O Congresso Nacional resolvo : 

Artigo unico. Fica. o Presidente da Repu
blica autorizado a. concoder ao pl·ocuraàor 
da Rcpublica em S , Paulo, Dr. Alcibiades 
de Toledo Piza, um aDD() de licença., fiem 
vencimentos, para. tratar do seus i~tercl~B!S, 
onde llle convier; revogadas as dtspostçoes 
em contmrio. 

Sala das Commissões, 22 de junho de 1904. 
- lllalfl'edo Leal.- V. Mascarenha$, 
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N. 39 A -1904 

Redo.cç110 (tno.l do projeclo n. 89, desle n:nno, 
qt4e autol'i.:a o Presirlenle da RepubUca a 
concede1· (!O Dr. Al{!·edo .ll01·eira de Bar!' OS 
Olivei1'a Lima, lente Cltlhedratico da Fa
culdade de Direito de 8. Pattlo, um anno de 
licertçt!, em Pl'OI'ogaçtTo dr. que ll!e foi con· 
cedida, com o 1'especlivo OJ'denatlo 

O Coogresg;> Nacional resolvo: 

Art. J ." Fica o Presid~nto da Ropublic/1. 
autoriza(! o a, concede1' ll.O Dr. Ali'I'edo Mo· 
reiro de Brtl'eus Oli vuir•a Lima, Jente caUw
drn.tico d~t Fã.culciade de Díraito do S. P<J,ulo, 
um :~.nno de Jíceoça, om prot•ogação da. quo 
lhe foi concedid:l polu deCL·eto legisla ti v o 
n. L O 14, do .24 de agosto de lOD:-J, c~m o 
l'especti\•o ordeoado. 

Art. 2." Revog~un-se as dísposições em 
eontt•ario. 

Sala. das Com missões, 2.2 de junho C: e i 904. 
- 'rl'al(redo Leal. -V. Mnscarenlws. 

N. 41 A.-IG04 

Redacç!TO final do wojecto n. 41, cleste cHmo, 
que auto1·i_.a o Presidente da Rcpublica (7, 

1n·o1'ogar, por seís me:oes, sem vencimentos, 
a licença em cujo gozo se acha, para trata
mento de scwdc, o 1J1·. Osca1· Vianna, p1·o
cumtlor da Republicana secçth da Bahf.a. 

O Congresgo Nacional t•esolve: 

Art. 1. • JFica o Presidente da. Republicn. 
autorizado a prorogar, por seis mezes, sem 
vencimentos, a. licença, em cujo gozo se acha, 
para tratamento de sa.ude, o DI'. Oscar 
Vianna, procuradur do Rcpublica. na secção 
da. Ba.hia. 

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

Sala. dns Commissõos, 22 do junho de 1904. 
-lVal(l·edo Leal.-Viríato JJc.1sr:a1·enl~a.~. 

N. 43 .\ - 1904 

Redacçt{o fi,wt do jj)'o_jeclo 1t. 43, deste cmno , 
qw~ m~toriza o P1•esident c da Republíca o 
conceilel· ao Dr. Sylvio Romel'O, lente do 
Intel·nato elo Gymnasio Nacional, um anno 
de licença, com todos os vencimenl()s, aJim 
Lle tmt!!i' de sua saude, D)ldc lhe conl>itw 

O CoDgresso Nacional resolve: 

Art. ]."Fica. o Pl'esidente da Republica. 
a.utoriza.do a. conceder ao Dr. Sylvio Romero. 
Ietníe de logica, do Interna. t o do Gymnasio 

NadonaJ, licença, pelo prazo de um anno, 
com todos os vencimentos, para. tratar de 
stia. saude, ondo lhe convier. 

Are. 2.Q Rev.Jgam-se as dispo~lções em' 
contrario. 

Sala da.s Comm ís~õos, 22 de junho de 1904, . 
1Yal(1·edo Leal.- Vidato Jllascm·enlws , 

N. 44 A-190-! 

Redacçf!o final do p!·ojecto n, 44, dr:.~lc am!or. 
que aHlori;;a o Pre~alen. re da Repttblica a 
conceder ao con(erenta da Esl1·aáa ele Fen·o 
Ctm!ra{ do Bra:;it !Ienrigue ~1lm·tin! Tei
;.·eíJ·a, licP-;Iça, com o1·denado, por um armo, 
afim de tratar de sua saw lc!, onde lllt'.· 
COI~v·:c 1 · · 

O Congresso Nacional resolvo: 

Art. l." Fic;t o Presidente da. Rcpuilicrt 
autol'izn.do a conceder ao contercn te do 
3a classe Hem'ÜJUO l\lartlns Teixeil'lt, llcença. 
([e um anno, com ordenado, par<L tratat· de 
sua. sa.udc, onde lhe convier . 

• \.rt. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala dtJ..S Commissões, 22 de junho de 1904. 
- Wal(redo Leal.-Viriato Mascm·eHlws . 

Vão a impl'imir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 35 A, !9J4 

Radacção 11a·•·a 3~ discussão do p1·ojeclo n . :J34 ~ 
d a 1003, que re(o1·ma o Regimento Inle1·~ 
no da Canuo·a dos D eputados . 

TITULO I 

Disposições preliminares 

CAPITULO I 

DA. CAMARA. DOS DEPC 'l'ADOS 

Art. 1. o A Cam11rrt dos Deputados, con
stituindo com o Scna<lo dn. Republica. o Co o· 
gresso Nacional,compõe-se do representantes 
do povo eleitos pelos Estados c pelo Dist1•icto 
Federal, po1' sutfr·agio directo, com mandato 
por tres annos e em numero que for deter
minado em lei, o só poderá dêlibera1• com a 
presonça do metade e mais um de seus 
membros, pelo monos, nos po1•iodos deter
minados por ost.e Regimento o pela Consti
tuição da União. (Con st., a1·ls. 17 ,18 e 28.) 

Art. 2, 0 Insta.llado o Congresso NMionai 
na. época deterrnjnada pe la. Constituição. 
(a•·t. ·11), a. Camara dos Deputados funccio· 
nat•á no edificio destinado ás suas sessões. 
annuo.Lmente, durante quatro m~zes succes~ 
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sivos, contados da d!l.ta. daquclla. install:lção, FccleJ•:tl , alfandegar po1•tos, cretlr ou suppri-\"·. 
podendo, bchwict., sor o.diu.dos ou pPoro. ruir ent1•opostos: \ 
gados os seus t!•abalhos. l)o, legislar sobre a nn.vegar;ão do;:; l'Íos 

§ l,o O adiameuto ou proroga.cão d::~.s quo banhem mais de um Estlldo, ou se es
S!::ssões da. Camaré.L Lorá logar por delibera.- terJ.tam a tei•••itoi•ios estrangeh•o.~ ; 
çoes_successivas dos dons ramos do Congre:~so , 7Q, dete••mina.r? pa~o,o valor, a inscripção, 
Nacwnal, tomadM no.-3 termos da ultima o typo e u. denonmmça0 d!\S moedaf; ; 
:parte do art. I •. 8•. ct·ear bancos de emissão, legislar sobre 

§ 2. o Fót•a desses c.:t8tJS, a Cmnura só po- e lia e trlbutal-a; 
derá l'Cunü•-se c funccionaL' qnanJ.o polo ~". fi:nl' o padl·ão dos pesos e medidas; 
Presidente do. RopuiJlica, na fót•ma do art. lO, rosol ver definitivamente sobre os li-
48, n. lO,d1t Constituiçiio, for convocado ex- mit.PS dos Estados entre si, os do Districto 
iirn.oe,tinal•in.mentc o Congrc:-:so Nacional. Fedoral. e os do ter1•itorio nacional com as 

Art. 3. 0 Para <lirigir os seus trabalhos a nações limitrophes; 
Camtwa. clcgerli. uma. mosa, composta de um 11, nutori1..a.1' o Gove1•no n. decla1•ar guorl'a, 
Prosjdente, dons Yice·Pre~idon~cs e quatro si Dão tiver logM· ou m n.lLõgi'O.t•-so o recUI'.>o 
Secretarias. , do arlJitra.mento, a a fazer a paz; 

12, re3o1vcr definitiva.monte sobre os tra-
CAPITULO I1 t;tdos c convenções com as nações ostran

g·ei l'D.S ; 
DA 00::\IPETE:\'GL\ DA CA!IIARA. 13, mudar a. c~pit:tl da União j 

14, conceder subsidlos aos Estados t;J.Uando 
~\.rt. 4. o Compete <~ C amara dos Depu- o solicHn.rem, em ca.so de ca.la.miUaue pu-

taclos : bllca, nos termos do art. 5° da. Constitnição ~ 
I Privativamente : 15, leuisl<~.r soln·e o seeviço dos correios e 
1 °~ verificar o rcconhocc,r os poclores de telcgra.plws ferleraes; 

r;eus membros ; !6, a.doptat• o regimcn conveniente á se-
.2•, eleger. a. sun. mesa ;_ . ~ gnrança das ft•otltciras; 
3•, orgamza.r o seu regunento mtorno ; 17, ftx:.ar annualrocntc as forças de terra. 
4°, reguh'r o sel'Viço.o de :ma policia in· · e mar, 

·terna : IS, legislar soiJrc <~ o1·ga.nizaçiío do e.x.cr-
50, nomear os empregados de sua secretaria,. cito e da armar.lu. ; 

(Const. a1't. 18 P'wagratJlw ;mico): Hl, conceder ou negar pa.ssa"'cm a forças 
6°, resolver sobre a procedenci::t da ac-1 estrangeiras pelo te1•ritorio do paiz para. 

cusac..~o cz•íminn.J intentada contra us seus operações militares ; 
membros si o u.céusad o não oplar pelo julga- .20, mohiliza.t• c utilizar a. guarda na.cionai 
;nento immccliato (Co;lst., 1 art • . 20) ; . ou mili~ia. ci rica, nos casos prcYistos pela 

· ; 1, l!ecret11_r a procodoncia. ou improcednn- Constituição; 
cia <la a.ccll$n.ção feitn, ao Prc~ident.e d<t Re· ~ l, declarar em estado elo sitio um ou mais 
publica nos crimes cvmmun~ e de respomm- pontos d•J tcrrit.vt·io nacional, na. emargencia 
bilidallC. (Const., atts. ~9 e õ:J, lei n. 27, de i.lo aggressão l>Ul' fot•ças estrangeiras ou de 
7 ele ,i!llleÍi"O de 1892, arts. 2°, D\ fio, 7°, commoçflu intorn:.t, C i\}J}H'OVal' OU ::ll!Spcndel' 
e fO); o ::; itio quo hotrr er :sido tloc1arn.tlopclo Poder 

8• , docreta.r a proccucncin. ou improcode n- Exccuth·o. ou sou:'; agentes rcspons<l.Ycis, na 
cia. da. n.ccusaçit.o feita ttos minhtros de Es· auscncia. do Congrcs:>o ; 
iado por crimes commun$ e ele rospousabili- .22, regular as contlições eo processo dtt elei
clade conncxos com o;; do Pre;;id.cnto da Re- ç;:;..o JHtl'a og cargo.> federacs em todo o paiz ; 
publica.. (Const., m·ts. 29 e 5 '!, ~ 2°, e lei n . 27 2:'J, lcgishw sobre o diL•oito ch·H, commer-
cit., a1·t. 32). cia.l c crirniual <la H.epuhlica. o o proct?ssna.l 

Il. Conjuntamente com o Senado: da justiça fedor<l.l; 
16 , orçar a recoit;;t, fix ::w a despaza. fe(lera l :24, e.>tabelccer leis uniformes solJI'e natu-

~1nntmlmen te o tomar as co atas da reccitu. e ra.lizaçTí.o ; 
despeza de cada exr.rcicío financeiro ; 25, crea.r c :mpprimü• cmpt•egos pnl .. licos 

2°, auto1·iz::w o Porlet' Executivo a contrahir fedCl'aos, fixar-lhes as attribuit;õ::s, e esti· 
emprestil11os, e a lazer outras operaç-ões de pnlar·lhc.~ os vencimentos; 
credito; A 2G . organiz:ll' a justiç•~ federal, nos tcr-

30, Iogislal' sobro a divida pulJlico. e esta- mos do art. 55 e seguintes da secção III da. 
!Jeleoer os meios para. o suti pagamento ; Constituição; 

4", regular â a!'I'ecadação e a distribuição 27, conceder a.mnistia ; 
da~ renda~ fedoracs ; J 28, co:uinutar e perdoar as penas im-

50, regular o commercio intel'nacional,bcm post ;s, por crime de responsabilidade, aos 
como o dos Estados entro si e com o Distl'icta runccionarios fedumes 
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29, legislar sobre terras e minas de pro
·priadade da. União ; 

30, legislar soln-e a. organização muoi
. cipal do Districto Fedm•al, bem como sobre 
u. p'>licia., o ensino superiot• e os demais sm·· 
viços que na Capital forom reservados para 
o Governo da. União; 

31, submettor á. legislação especial os 
;pontos do terl'itorio da RepubliM nl'cessa.rios 
para a fundação de ar.wnacs, ou outros esta
belecimentos e instituições de conveniencia. 
1Meral ; 

32, regular os ca os de extradição entre 
os Estv.l)o;: ; 

33, decreta r as Jois e resolu,:·ões neces
sarin.s ao cxerciciJ dos poderes que pe1·· 
tenccm á União ; 

34, decretar as leis organicas para. a. ex
ecução completa da. Constituição ; 

35, prorogar e adlar sua:> llc~sões (m·t, 34 
da Const.). 

Art. 5. 0 Incumbe ainda. <i. Camttt'a como 
ao Senado cumuhtivamente c.Jm o Poder 
Executivo: 

1 •. velar na guarda da Constituição e 
das leis, e providenci~r sobre as necessida
d~s de ca.racte1' federal; 

2•, animai', no paiz, o desenvolvimento 
1la.s lettras, artes e scioncias, bem como a 
immigraçno, a ag1·icultnl'a, a indnstria e o 
commercio, sem privilegias qne tolham 
a acção dos governos locaes; . 

go, crear instituições de ensino supe.rwl' 
o secundario nos Estados; 

4o, prover á instrucçao secundaria no 
Distl'icto Federal. (Cow;t,, m·t. 3:5.) 

Art. 6.• A' Camara compete, todavia., a 
inicia ti r a: 

1o, do adiamento da ses>ão legislativl\; 
2•, de todas u,s leis de impostos ; 
3•, da~ lois de fixação da !'or~·:tS de tel'l'a 

c mat• · 
4°, da. discussão de projectos offGrc:~itlos 

:pnlo Poder Executivo. (Const., a;·l. :?9.) 

CAPITULO III 

DOS DEPUTADOS 

Art. 7. o São membros da Camar<L dos 
Deputados os ·cidadãos brazileiros natos ou 
naturalizados que, estando na posse de seus 
!lireitos civis c politicos, forem, m• fó1•ma 
da. lei eleitos pelos Estados e pelo Disl;t·icto 
Fcder~l, o nessa. qualidade reconhecidos pela 
mesma Cama.ra. (Consl., a rt!. 1.8, pc>;mgmpho 
ttnico e 26.) 

Art. S. o Nenhum Deputado, desde que te· 
nha sido eleito, polerá celebrar contractos 
com o Poder Executivo, nem delle receber 
comroi~ões ou empregos remunerados. 

§ l." Except.ulm·se desta prohibição: 
Vol. li 

l", as missões diplomaticas; 
2°1 as commissOel:i ou comma.ndos milita

re~; 

3°, os cargos de acces:so e as promoçl"ies 
logae~. 

§ 2.• Xenhum Doputado, por~m, poder;~ 
acccitar nomeação ]lat·a mi8SÕ~s, commissões 
ou commando3, de que tratam os na. 1° e 2~ 
do paTagl'apho antecedente, sem l ícone; .. da 
Oamara, quando· da acceitação resultar pri
vação do exercício das f11ncções legislativas' 
salvo nos caSJS da guerl'a ou naquelles em 
que a holll'a e a. integeidtLdc da União se 
achat•cm empenhadas. (Cot~st., art. 23.) 

.-\.rt. 9. o Nenhum D~putado pódo tambcm 
5er p1'esidente ou f.~zer parte de dircctot•ia.s 
de hancos, companhia~ ou emprezas, qne 
gozem dos favores llo Gove1•no Fedet•al don-
nidos em lei. ' 

Paragrapho uni co. A inobservancia. do-; 
preceitos contidos neste artigo e no antece
dente importa pet·da tlo mand;J.to. (Const., 
m·t. 24.) 

;\t·L. lO. O mttudu,to de Deputado é incom
path·el com o exercício de qu;L!qucr outra, 
fuucçâo durante as sessõe3. (Const,, art. 25 .l 

Art. li. Os Deputados sfio inviolaveis pol' 
suas opiniões, palavras e votos no oxercicio 
do ma.mlato, (Gonst., Mt . 10 .) 

Art.. 12. Os Deputados desde que tivot•em 
recebido diploma. até a, nova eleição, nü.o po
derão ser prosas, nem proces.>ados crimina.l
mcnto, som prévia licença, da Camara., salvo 
caso uc fiagra.ncb em crime inaffiançaveJ. 
Nes',c caso, nã.o optando o accusado pelo 
julgamento ímmediato, levado o processo até 
;\ pronuncia exclusivo, n, autoridade proceil
santo o remetterã. á Cama.t·~ para que es~a 
resol vn. sob1'e a pruced.encia r! a accus:tcao. 
(Cc;a;L, a;·t. 20.) 

ArG. 13. Os Dop11tado;; , dul'ant e as sassõe,:, 
venceria o subsídio e a.juda de custo que 
fot•em fixados pelo Congl'esso Nacional, no tim 
U.c cctda.logisla.tura. pa1'a a seguintu. ( Oum·t., 
o.rt. :!2. ) 

P<Lragraplw unico. O subsidio sercl de v ülu 
ao deputado depois da. posse do mandato, 
sendo a aJu(líl. de custo paga a todos os que 
pa1•a ella. tiYerem verba nn. lei, independente 
de a:verigua.ção sobre o seu domicilio no in
tervallo das sessões. 

TITULO II 

Das reuniões da C11.mara. e suas delil)eraçõ~s 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARA'IOIUAS 

Ar t. 14. X o primeiro a.nno de cada legis
latura, 15 dias an~cs do designado no art. 17 
da. constituição para.<~ ahcl'tttru, do Congrcso 

55 
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Nacional , raunido.> os D~putados eleitos nri 
sala das sessões da Camara, ao meio dh, 
occupa.rá. a prasidcncia o Deputrulo que t.,~er 
sido Prasidonto, to on .~0 Vice-Prct~idente, 
p:>r ordom do pl'Ccedencia., n:t ultima sessão 
legislativa, si lwuYeL· sitio cloito pu.ru, a nova 
lr,gil:;lu.tm•ó1, o na, fah1. de qualquc t• deilcs, o 
que for m<ti:; wlho em idade dontt·o o.s pro
sentes. 

Art. H>. O Pt•e:idr.nte cónvidartt então 
para Soereta.ri•J3 o; qua.t:'o Depttr.adus que 
lhe pr.eect=n•em mais moço:>, e dcclarai'á in
sta.llada a }.<lesl1 peorisoria da Camara.. 

Art. Hi. Fo1·matla. asgim a ?lfesl, ca.da um 
dos Deputados enkegM'<Í 110 Presítlente o sem 
diploma, e um dos Secr otat•ios fará a t•olação 
uomina.l dos a.pr-.Jsent'ldos. 

Paragrapho unico. Entcwlcr-;;e-ha por di
ploma o titulo ou documento que como tal 
ror definido pela lei eieitor<ll Yigente ao 
tempo em que se procedeu a eleição para. a 
no v a. lcgislatm•a. 

Art. 17. !~eunidos os diplomas, c organi
za. da a. ,rela.çao Lle que trata. o artigu anterior, 

Prcstdente nomeará urna Commissão de 
0• co membros, n. qual, no prazo maximo dn 
c~nco dias, tí, vist[l, doa cliplomus, acta.s cloito-
0Lns, protestos, r oclumações ou ropresenta
l'~es dü•igidas li, Mestt, ou á mesma Commls· 
ç~e, organizará duas listas : uma do3 Depu
sao~s legalmente diplomados, nlt fórma do 
tad1go a.utccetlente, paragra.p1)1) unico, quer 
ar·to Distric to JTedcral , quer pelos .Est:1dos, 
pelo podendo Jltlgal' lla. merecimento das 
nãntestações ou })l'otesto.s fl'itüs a cada di
cooma; o outra úaqucllcs, cnjos diplomas não 
plvcstirom aa comliçõe,; logu.es . 
l'C§ Lo Appr·ovadas pela Ca.mara a8 duas listas 

a Conunlssã.o, mediante votac~o . na qual só 
doma.1•ão p;U'to os Deputados leg-itim:A.mcrite 
tdiplomados, e lncluidos na primeira daqucl
I~s listas, SCl~ão dontro elles tiradas t\ sort~. 
cmr.o commissões tlc cinco lll')ffiueos cada 
uma. 

§ 2. o Esf.a.s G•ltnmi~.sões nomearão dentre 
si um pra~;ül ente para diríg il• crs trabalhos c 
distribuir os pap0ü1 relativos a, c:tdlt Esta.do 
~u ao Distl'icto Federal e ftmccionarão at t! ao 
11m da pt•imoira sessão da legislatura .• 

§ 3 .• Noolmm Doputado poderá. funcciona.r 
em co!ll_missão li crual incumlJ<l. o in1uerito 
da.s eletçoes do Esta.d.o por ond~ houvm• sido 
e! oito. Assim tambem se cntendcmi com os 
representa.nte5 do Districto Federal. 

A' segunda, o dos Estados da Parahyba;. 
Pernamhl;lco, Alagoas e Sergipe ; · 

A' terc~1ra, o dos. Est.'\dos d~ Babia,Espirito 
Santo, Rw de Ja.nmro e DistrlCtJ Fedet•al · 

A' qua1•b, o do3 F..sbdos de S. Paulo, Pa
l'aná,Santa.Cath:u•iM, Go,·a.z o ll.fatt.o GroSi:o· 

A' c:ruinta, o dos Esta.dos du Rio GranJe d~ 
Sul c .Minas Geraes. 

Ar~. l!J. As commis.sõc;; de inquerito ceie-· 
b:·ara.o stus ses~ões em :;alas do edilleio onde 
funcciv_ll<ll' a Ca~nar:l dos Deputados, e fat~1c 
a.nnuncmr pi:la. rmprcnsa. a hora. dos respi}
ctivos trab~llhos. 

§_ J.o A e:>tas se:!Sões admitiir-se-hão todo;; 
o~ mteressaúos no inquerito e qualqum· cida
dão que o requerer por escl'ipto ou verbal
mente e pogsa. concorrer para o esclareci
mento da. verdade. 

§ 2. o Informada a Commissão verbal
mente, por cada um dos relatorios das ques
~õo~ suscitadas nos documgntos, convidará os 
mteres~a.dos, saus ~dYogados ou procura
dol'OS, para. offerecei•em as suas exposi~ões a. 
respeito do processo eleitol"..Ll unicamente 
Destas exposlções!la.r·sc-ha vista para contes: 
tal-as, por prazo não excetlente de cinco 
dias, ao candidato que o rcqnere1• por si, por 
advogado ou JW•)curador. ou a qualquer De
putado que o peJir, na falta daquelles. 

§ ~,o Guarda~as sempre a. 01'dcm e a so
lm~lilldade prects:\!.=, a Commü:são em se
gmda ccJe1mu·á conf;'rencias pJ.ra. ouvir a ,; 
oh~erraçocs qno os Intere;;.sados, seus pro
curadores ou atlvogados e (JUalquer Deputado 
llou verem de o fazee ot·almento ou por escri· 
pto sobra a materia propri<L do inquerito
estes debates tlm•nrão emquauto o permitti; 
a. maior1:t da Commissão. 

§ 4.o Log') depoi:; a Commissão formalat·;i 
o rclatorio do iuqul't'ito sobre as eleições de 
que se tratar; concluindo com o seu parecer 
em al'tigos p1•ecisos. 

~i ~a p~imeira. sess:io que celebrar a Com
ffiissao mngucm ~c apre.;ent.1.r reclamando 
ou.coutcstando, poder-:!0-ha lan':lr na se
gutn~c o parecer 1 vist.:L das actas e mai:;
papels p1·esentes ;l Commissão . 

Art . :!q. A s :-xposiçÕ<>s, .as coutestaçõcs e 
o t•ciatorw sot•ao l ogo iml>r ru;sos no Di:!rio 
do UOII[Ji'esso .Yacional, e d istribuidas em 
av ulso com o l'Oto em separado, ~i boul·cr. 
de qualquet• me.mbro da Commissão. 

Dos ~oc.umcntos apresentados peJas pa.rte::: 
só ~era.o uupl't.~ssos ~quellcs cuja pnblica~ão 
for Julgada necessarm pela Commissão. 

Na hypothese mencionada, bem cCNno na.3 
vagas ou impedim~nto de qualquer nrt.ttu'eza 
dos membros das l'efei•idas commls~õe3, a 
substituição se fttrá. pot• sol'teio. 

Art. 18. A' prime il·a com missão pe1•t('ncm·á. 
o exame das eleições dos Estados do Ama
zonas, P~rú.. Maranhão, P iauhv, Ceará e Rio 
Gra.núe do Norte ; • 

_Vinte e .9uatro horas d~pois tlessa publica.· 
cao, que nao podcri sor dispensada em caso 
n.lgum, o p~esident~ da. Camara._ dará pU'& a 
ordem do dta. SO.(!tnnte a Totaçao. sem mais 
dcba~c dos parecores unanimes, de cada in
quortto. 
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Havendo, porém, Yotos em soparado, ou 
eme-nda de qua:qnel' dos membros da Com
rois::ão, ~c abrirâ discU!õ~ão, quando a Camara 
estiver constituidr\ com metado o mais um 
de seus lnemLre.;s. 

1ls emendas __ aproijentadas por r1ualqucr 
Deputado ao Jll!ZO das Commissues ~erâo 
imprcs~as com o re~pectivo parecer e sub
ruE:ttitlas ã Yota.~ão da Ct m:~r<~., 

§ I. o Qualquer Dcr)ntado pútlc t'erJ_uercr 
c a. maioria t!.o.~ presenie5 dclibcral' que fique 
adiada. a. v o taÇ'ão do pa. l'E'cer, embora. una.
nimo, dntlo sobre eleiçõe~ duvidosas, até qne 
a Camar:t se tenh::t de,-idamente constituído. 

§ 2. 0 Qnan.Jo o pal.'Ccer de qualquer uma 
das Corumi~sues f"ol' no sentido lla <~.nnnllação 
ou não reconhecimeuto d~ validade de 
qualquer diploma, fical';i o mc~mo }Jarecer 
adiado para ser· discutido e ·mtado depois da 
abertura. do Congresso. 

§ . o Em t.odos ".13 ru:tis casos sobre vc
rifieação de podere~ a Gamara decidirá. 
desdo que e..~te..hm pre~entcs 41 mcmlJros, 
pelo mcno.ô, nas f!essõe.s prepara.torias. 

Art. 21. A' 1)roporção que se for votando, 
o Presidente declaral.'á. deputado:; aquclles 
cujos poder~ se ti-.crem julgado legalmente 
conferidos, c um do5 ~c:cretarios far<t a lista. 
dos approva.do~. 

Art. 2"2. Yel'ificada a. leg-alidade dos pode
res, si se acharem presentc5 Deputados em 
numero de mebdL' e mais um, se farã a de· 
-rida communie:u;:io ao Presidente da. Repu
bliea e ao Senado, P:\l':t que aceordem no edi
ficio em qnc deve ter loga1• a instu.llaçã.o da 
~05...'1.~0 legisla ti v~. 

Quando não puder ioiei:tr seus tralJ:tlhos a 
Camara. U.o~ Deputado;; no dia marcado na 
Constituiç.'io. ou em lei Ol'<linaria, pnl' não 
ha.>er numero legal. far-sc-ha idcnLica com· 
munic::.~o, c do mesmo modo se proccder<t 
logo que o numero e~ti.,·er completo. 

Art. '23. Os D.::>put:Iáos se reunirão dia· 
riaroentc, ao n:l!io dia. em sr:s~ões prcpat·a· 
tori.li! até que e!tej:l cm~_cluida a Ycrificaç,ão 
dos poderes e P'1s~:~. n:ahzar-:-P. a alwrtm·a. d.o 
Congrcs;ID. 

Em :;e:;s<J~::.s prepar;doTias do l" anno du. lc
~islatura a Camar:~. funcdonnrti. com quu.l
CiUel.' numero dc·s Deputados eleito~. 

Art. 2-t. Os d~plltado5 que não poderem 
compat•ecer mandar:io. com tudo, o seu di
ploma e a. expc.sição. pol' escripto, dos seus 
impediment~:.~s. &:t.as escusa~, bem co!_llo os 
diplomas que as acominnharem, serao ro· 
mettidas ãs re3peeti-.a:: Commissões . Si a~ 
e--5eusa5 forem desattendid<\S, sB 1ará &a.ber 
por officio aos Deputado5 que se escusarem, 
afim de que coroparrç-.a.m. 

Art.. 25. No c:.õ=o J.E' morte do Deputado, 
ou perda. de oou Iopr por qu.:a.lquer motivo, 
inclusive renune:~ . a )lr-.sl. da Ca.ma.ra, por 

intormodio do 1 o Secretario, fará. ao governo 
do respectivo Estado por ont.la se der a. 
vnga, no praso i.le 5 dias, a devida commu
nica(·ão para quo mande lmmadiatamonto 
proccdm' :i nova eleição. 

Si a Y<\ga so der na representação do Dis
tricto Federal, a. commuoicaç;'\o :ser<.i. ieit<~, ao 
Minist1·o do Interior, 

Art. 2G. Nos outros annos da. legislatura e 
nas convoca.cões exlraordinarias, comecarão 
as so::;sões preparatorias seis dias antes do 
destinado para a abertura do Congresso Na
cional, afim de se verificar si lw. na, Capital 
o numnro de Deputados necessn.rios para, n. 
dita abcrtHra c, havendo, fazar·se a parti
cipação do at·t. ~2~ 

.Art . 27. .Nestas sessões servirão o Pre
sidente e Secrntarios que o tiverem sido na. 
sessão antecedente, e _para examinar as OS· 
cusas e diplomas dos Deputados eleitos no 
interregno parlamentar para o preenchi
mento de vagas quo so tenhn.m dado, por 
qualquol' motivo, set>virá. a. Commissão do 
Petições o Poderes da. mesma. sessão, até quo. 
so nomeie a que devorá servir na nova. 

Pa1•agra.pho unico. Os pareceres ácerca. do 
reconhecimento de novos Deputa.dos serãa 
dados para ortlem do dia vinte e qua.tt•o horas 
dcpoi~ de impressos no .Dial·io do Congresso 
Nacional afim do serem votados, observando
sa em tudo o mais as disposições dos arts. Hl, 
20 e 2!. 

Al'i;. 28. As sessões preparatorias, de que 
trata o n.rt. 26 durv..r ao os dii:ts que forem 
necessat•ios l)al':t os trabalhos de que a Ca
mara so tivor de occnpa.r até a. abertm•a. do 
congresso NacionaJ. 

Art • .29. No primeiro a.nno da. legislatura, 
na ultima sessão preparatoria, antes da aber
tura do Congresso Nacional, o P1·e~idento 
convidará os Deputados a contrahirem o 
formal compromisso de bem cumprir os seus 
de:vcros pelo modo por queellc passa. a fazel-o; 
e, levantando-se, no que será. acompanhado 
por todes quantos se acharem na. sala., profc· 
rirá a seguinte a.ffirmação : 

« Prometto manter e cumrl'it• com perfeita 
loaldado a Constituição Federal, promover o 
bem gera.l da Republioa, obsorva.r as ~nas 
leis, sustentar-lhe a união, a. integi•idado e 
a independcncia..» 

§ 1. o Em seguida mandado fazer a chamada 
e cada um dos Deputados, começando pelos 
outros membros da Mesa, dirá. á proporção 
que fo1' proferido o seu nome:- A$sim pro
metlo. 

§ 2.o O D~J)utado '{Ue comparecer depois 
da abertura do Congresso será recebido a en~ 
trada da sala pelos 3° e 4° Secretarias, e pro· 
ferirá. perante o Presidente a mencionada. 
formula do affirmação, não sendo necessario 
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' 
que hajJ. na. Casa o numero exigido para. as 
doliberacões da Camara. 
- Art. 30. Os membros das Commtssõcs de 

Inquarito do que truta o art. 17, que ao 
toropo <~a abertura do Coogresso Nacional 
não tivet•em as suas eloic;;ões jttlgadas pela. 
Camara, sor.lo substituídos por Doput'idos 
que forem sortc~dos na primo.ra sessão que 
se seguir á d.Lquolla. abertura. 

Paro.gr t\pho uoico. As Commissõcs do In
~ucrito quo não derem t'Odos os p:wl!ccres 
dentro de }:) dias serão sul.Jstituidas. 

CAPITULO li 

DA. MESA 

Art. 31. A Mcs:.~. será. composta. do um 
·presidente c quatro Secreta.l'ioa, eleitos no 
principio da sessã.o ordina.ria. c que servirão 
até sct•cm substituídos na sessão ordinaria 
do anno seguinte. 

Art. 32. Nas so~sões extraordinarias e nas 
proroga.~·õos. servirã~ o Presid~nte o Secreta· 
rios que o ttvet•cm s1do anter10rm~nto. _ 

Art. 33.Par(t supprir a falta do Presidente 
e Secretarias haverá dous Vices p1•esitlentes 
o doiJS ecretarios supplentes. 

SECÇAO I 

DO PRESIDENTE 

Art. 34. O Presidente é nas sessões o orgão 
da Camr\ra e todas as vezes que ella tem de 
enunciar-se collcctiva.mente. 

A1•t. 35. Sfto attribuições do Pi'CSidente, 
a lém do ouil'n.s designadas neste regimento: 

P·, abt•h• c encerrar as sessões a hot•as com
potnntes; nonas mantm• a ordem c fazer ob· 
sorva.r :1. Constituição e este l'egimcnto; . 

2", COIWCder a pala.vr:-~, aos deputados, que 
competentemente a pcdírmn; 

3~, estabelecer o ponto dCJ. questão sobro 
que de\·a rocahir l1. votação; 

·. 4•\ annnnciar o rosulta.do d<~S votações ; 
· 5~ , impor silencio ; 

6"', suspender a sessão ou levantn.l-a quando 
não puder manter a odem ou as circumshn· 
ci::~s o exigirem. Neste caso, não po ~endo ser 
ouvido, dei::<:ará a cadeira; 

7n, dc3igno.r os trabi11ltos que devem for· 
mar a ordem do dia da. sessão seguinte ; 

86 , tomar a. <\ffirmação aos Deputados; 
gn, àssignar as actas das sessões e todos 

os decretos e l'esoluções da Camara; 
10, nomeat• as eommissõas espcciaos -que 

a Cama.ra. julga.t' couveniunto; 
li, intel'l'omper o orador quando se des

via. r da questão, ou quando faltar á. consi· 
dera.ção devida á C11mara o ao Senado, ou a. 
qualquer dos Doputa.dos, ao Chefe do Estado 
e seus ministros, bem assim aos chefes de 

nações estt•angeira.s e seus re,resentaote~ 
no Pn.iz, advertindo·o e chamando-o ao p::mto 
da. questão ou :i ordem, e, flna.lmontc, reti
rar-lhe a. palavra. si não fol' obadecido, 
na conformida.je dos artigos dcsw Regimen
to. 1-osn.lvo.do, ontrotn.nto, o direi~o d o c1•itica 
que assista ao Deputado; 

12, convocar sessão fóra das horas c dia!! 
ma.rca.dos, em algum caso urgente e extra· 
ordinn.rio. 

Art. 36. O Presidente não poderá olferecer 
pr.ljectos, iudicaçõeg ou requerimentos, nem 
úiscuth• e votar, excepto nos escrutínios so
cretos; ma~. si o quizer fazer, deixará. interi· 
oa.mentc a cadeira ao Vice-Presidente, em
quanto se tratar do objecto que se proponha 
discutir. 

Art. 37. O Presidente da. Carnal'<> c os <tua
tro Secreta.t·ios não poderão f<~.~el' parte tla~ 
demais commissões·. 

SECÇAO II 

DOS VICE-l'RESIJ)IlNI BS 

Art. 3S. Si o Pl'0:3idonlc não t iver chegado 
á hora a.pra.za.da. para. o principio dos tra.ba· 
lhos, o I o Vice-Presidente, uu, na. sua falta, 
o 2°, tomal'á. a cadeira e desempenhará. todas 
a.s funcções expressadas na seccão antece~ 
dente, cedendo, porém, o lagar logo que 
chegue o Presidente. O mesmo se praticará 
quando o Presidente tiver necessidado de 
dcixn.l' a ca.dcil'a. momol)tanea.mente . 

Ari. 30 . Os Vice-Presid~:~ntes poderão ser 
membros do qualquer Commi.,;são, e deverão 
continuar no cxercicio daqueJlas para q.ue 
tiverem sido eleitos, excepto quando por 1m· 
pedimento do P1•esidente occuparcm o seu 
loga.r por mais de oito dias . 

Sl!iCÇÃO lH 

Dt;B BECRETARIOS 

A1•t. 40 . São a.ttribuiçõ:'S do 1° Secretario: 
1•. ' ler á Ca.mara. a. integra do todos os offi

cto.s do Governo e do Senado e qualquer outro 
papel qne deva. set•litio em sessã.o; 

2°, f<\Zor toda a conespondencia officia.l da 
Ca.mara ; 

3°, ree<!bcr todos os officios das autorida:les 
oonatituidas e dos Deputado!!, igualmente 
todas as repreEentações, petições e mamo· 
r!aos, que forem dirigidos á ca.mal'a, fazendo 
constar á mesma o sJn conteúdo, om sum· 
mario, pa.ra s~ lhes da.1· destino na fó1•ma 
doste 1•egimento; 

4o, fazm• recolher e guardar em boa. ordem 
os projectos, indicações, pareceres de com
missões e as emendas que se lhes fizerem, 
para os apresentar quando forem necos.c::al'ios. 

5°, assigoar, depois do Presidente, as actas 
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das sessões, bem como todos os decretos 9 
rcsolu~;ões do. Camn.m; 

6°, dirjgir, inspcccionar o fls~liza1• todos 
os ira.halhos c despcza.:l da s~cretaJ•üt. 

Art. 4l. O 2° Sccl'Ota.rio n.saignará, dopois 
do 1°, todos os decretos c rctwlucõcs da Ga
roara, bem como as acta.s, sendo e:scriptas 
as da.s ~e~sões publicas, sob sua in3pecção, 
pelo funccionario respectivo. As actas serão 
lida.s em sessão pelo mesmo SOCl'ctario. 

Art. 42. Os 3• e 4• Secrota.rios receberão d 
porta.' do salão os Deputados que de novo 
entra.rem, os acompanharão á Mesa, onde 
devem pre.>tar a aflirmação. 

Art. 43. Os Secreta.rios, confoi•me sua nu
meração ordinal, substituil'ão o Pl'csidento 
na. i'alta. dos Vicc·Presidontes. 

Art. 44 . Ao 1• Secretario substituirá o 2·•; 
ao 2• o 3•; ao 3• o 4•, e a. este o l • i:lupplente 
ou 2•, si houver m:.tis de uma fa.lta. ou si es
tivor nusnnte ou impedido o 1°. N:t falta 
absoluta do,; supplcntc~. o Presidente convi
dará qua.lqu3r lle.patatlo presente. 

CAPITULO III 

DAS CO:IJ!I!ISSÕES 

Art. 4:> . As cornmis~ões s('r'ão gcm es,per
mu.nentcs, espcciaes o mixl.as. 

Art. 4H . As commissões gcrac s serão fot•
madas pela Cama,ra. tc!la. Terão as mesmas 
funcçõm; e guardarão as me::.mas rcgrus regi
mentacs que lhes furem applica..-ci:S: nenhum 
de seus membros podol'<t fallar mús do l!ua.s 
vezes sobl'o o mc~mo n~sumpto, e nenhuma 
moção do encer.ramcn~o (lc discus~ão ser6 
pormitticta. 

Art. 47. A C::nnal'a porlo constituir-se cru 
Commi.;são Gor:~.l. pot• inclica~ão geral, por 
indicação llo qu:~.Iquer De-putado. on immo
diatamcntc, ou em dia. provi ~monto dcte1•mi· 
mLdo, cingint.lo-so a.o assnmpto da reunião . 

Art. 4A. Durante os trabalhos da Cl\ma.ra 
em commissão gemi, sm•vit'á <~ mosm<t masa 
que lll'csidlr as suas SJs~õe.;; o!'uinnl'ias. 

Art. 40 . As Com missões Permt~uente.~ são 
as seguintes: 

1."- Policia ; 
2."'- Pctições e Poderes ; 
3."- Coo.stituição, Lcgis la~ão c Justiça ; 
4."-F<JZenda. c Industria ; 
5."' - Ma.rinha c Guerra. ; 
ô."-lnstt·ucc~ão e Sandc Public<l. : 
"i ."- Orçamento ; 
s .a- Pcnsões e Contas; 
9."- 0bras Publie:t.s c Colonização; 

10."-Tal'ifa.s; 
ll."'- AgricultUl'& e Industl'ia.s Connexv..s ; 
12."-Dlploma.cia e Trata.tlos ; 
13."-Redacçllo !las l~is. 

Art. 50. Além dn.s commtsso::!s de qne 
ia·atam os arts, 43 o 49, a Cama.ra. poderá, 
quando os intoref'scs n'~cionaes o e~igirem, 
convidlr o Senado a constitui!· com mem
bl'os do ambas as casas do Cong1'csso uma. 
on mais eommissões mlxt1s p:ua. se occuprt
rem do es1.udo dos cu.sos occurrc-ntes . 

Art. 51 . Para. 8e nomeu..r uma Commissii.o 
Especial so:á. ncccssa.rio quo algum Deputado 
o requeh•a., indicando logo o objecto do que 
ella. deverá tr<\tar, o que a. Ca.ma.m o decida. 
por meio de votação, sr~lvo si se tratat' dos 
cases dos arts . l8J § fo c 184 §§ 3° e 4°. 

Art. 52. Além das Coromissõos Perma
nentes ha.vorá. tantas comm.issõos o.spc
ciacs externas qua.ntM a Cantara julgar nG
ce3::>arins, a req ucrimcnto daq uctlas. 

Al't. 53. As Commissões do OI·çamcnto, 
ronsõcs e Conta.s, do Con.stitui(ão, Legisla
ção e ,Justiça, de I··azcnda. e lndus~ria, de 
Instrucç.ão e Sa.ude P~blico., dG Obras Pu
blicas e Coloni~açii.o, do Tarifas e de Agricul
tul'a e Imlustrjas Conncxas, ~orão compo.Jtas 
de nove rncmbt'os cada uma, o as outras l.lo 
cinco, excepto a de Roducç?.o,quo se comporá. 
do trcs membros . 

A; Commis:.õcs Es.·oci(tes, tanto in:crnas 
como cxLm·nas o as mixta.s sn comporão cfo 
ntlffiCl'O de membros que a. Gamara dctcr
ruinat·. 

Paragrapho unico. A Cvromhsão de Poli· 
cia é constitutla pela mesa. 

Art. 54. Nenhum Doputa:do pollm'á ser 
mcmiJro de mais do uma. C<Jmrnissão per· 
mancntc. 

Art. 55. As Commis~õcs p ormo.ncntes do
YCrão ser eleitas lc go no pl'incipio da sessão 
onlinaria de cada 1W1:o; e dm·:~rão não só em 
toda. clla, ma,; 1 ambcm nas scsEÕ:JS !.'xtra.or
dim~rias e nas pro rogações que tiverem loga.r 
aM a. ul tima. sessão p1·eparatoria. da. sessão 
ord.inaria. <lO anno segníntc. 

Art . 56. J\S commissõcs espcciacG, tanto 
iu tCl'llU.S corno oxtem.":ls e as mixtt\s, durarão 
unicamen ce cmq uanto so trata1• do llegocio de 
que forem uneal'rogada.!i o que d cr motivo á. 
sua nomc:t~ão, cussunüo igualmente as suas 
funcçõog com a lcgi3tat.tn•a em que tivcrom 
sido nomeadas, 'ainda mesmo que os sous 
membros tenham sido eleitos para a. nova. 
lcgisla.tul'a. · 

Art. ':';7. As com missões poderão c~igir dos. 
ministL·os do Esb1o, por ioterrn~dio do 1 o se- · 
cretario da Ca.ma.ra, t ochs as inf~rma.çõe.s que· 
lhes fot·eru nocessa.riu.s p:.tra. d~empen~o dos 
seus trabalhos, não pJdendo ha.ver demora 
que pr~judique o respectivo andamento; 6 
ta.mbem poderão requi}rel', pela mesma 
fórma., que se convidem os miaíst'rós de · 
Estado pa.:·a coufet-encicLrem eom ella.s sobre· 
qu<llquGr objecto que julguem noc3SS3.lio. 
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CAPITULO IV 

DAS ELEIÇÕES DA IIIESA E COMl\IISSÕES 

Art. 58. A eleição do presidente e dos 
vice-presidentes serã feita ao mesmo tempo 
:por escrutínio sec1•cto á pluralidade absoluta 
de Yotos expressos dos Deputados presentes, 

Art. 59, Si no primeiro escrutinio ningtiem 
obtiver maioria absoluta, passarão por se
gundo escrutinio os dous mais votados; e, si 
houver mais de dous com votos iguaes, a 
sortio decidirá. q uaes devem entrar no segundo 
escrutinio. Si sahirem empatados os dous 
neste segundo escrutínio, a sorte decidirá. 
qual flavo ser a presidente ou vice-presi
dente. 

Art. 60. Os sceretat•ios serão eleitos ao 
mesma tempo e pela fórma por q_ue o são o 
presidente ou vice·presidentes; sorâ o 1° sup· 
plonte o immed.iato om votos ao 3° sect•eta
rio, e 2° supplcnte o que se seguir ao 4• so
crctfl.rio em numero de votos. 

Art. {)). A eleição dos membros das com
missões pm•mancntes será feita. por escruti
nlo secreto, contendo cada cedula tantos no
mes q ua.n,tos corres ponderem aos dous tm•ços 
do n·~!llei'o tot.al de membros m;1rcado :para 
cada uma {lellas. 

Paragrapho unico. A eleição das commis· 
sões permanentes e das espC'ciaes, tanto in
ternas como externas, será feita à pluraridade 
relativa de votos, sendo que as per•manentes 
sm·ão feiLas ao mesmo tempo, seis de uma vez 
o seis do outra; em caso de empato ctJtre os 
votados, docidírli. i\ sor ~c. 

Art. 02. Poderil a Camn,ra, cummettcr i\o 

pr!.!sitluutu t~ nomct~ção de qtmlque~· commis· 
são especial ou mixta. 

Art. 63. Si faHa.P algum membro llos 
eleitos ou nomeados para- qualquer commis
são, ou tiver algum impedimento, o presi
dente nomrmnt outro que o substitu:.L. 

Art. ô4. A nomeaç-ão dafl deputações quo 
a. Camar11 resolva que sejam nomeadas, com
pete ao presidente. 

CAPITULO V 

DAS ACTAS 

sr.rão mencionados em cxtracto na aeta ma
nuscri:pta, e transcl'iptos por extenso no 
Diado dn Cong,·esso, com a declaração de seus 
auto1•es, bem como todos os discursos que 
houverem sido proferidos ; as informações e 
documentos lidos serão sómente indica.ilos 
com declaração do objecto a. que se referi
l'em, salvo si a sua public:oção integr>al fol' 
requerida á Mesa, pelo Deputado que os levar 
a.o conhecimento da Camara.. 

Art. ô7. O empregado da Sect•etaria, en
carregado do serviço das actas, assistirá a 
todas as sessões }mblicas, desempenhando os 
enca1•gos quo lhe fo1·em commettitlos pela 
Mesa. 

Art. 68. E' :permittido a qualquer Depu
tado fazer insJrir· na acta declaração escri
pta de voto, uma vez que não seja moti
vada, nem importe protesto cont1•a. deci~ão 
tomada pela Camara, o a apresente na 
mesma ser>são ou na In a (1Ue comparecer. 

Art. ô'J. Na Mta mfl.nusc1•ipta ou no 
Dicn·io do Cong,·esso não será comtudo in
serirlo nenhuni documrmto sem exprassa per
missão u<~. Mesa, tonnda JlOl' despaulw àa 
lo suci•etarlo. 

Att. 70, As actas o1•ganizadas na fôrma 
da 2" parte do o rt. 6:), se1•ão impressaiJ po1• 
m·ücm cllronologioa nos .4.mzaes e estes dis· 
tl'ibuidos pelos Deputados á propor•çã.~ que 
forem sendo puhlicados. 

CAPITULO VI 

DOS TIUDALI!OS DAS COl>BIISSÕES 

Art. 71. Att~ trcs clirts depots do eleitas, 
cada uma. das commissões se reunirá em 
uma tlas salas do cdificio da Camara. para 
eleger pol' o~crutinio secreto o seu pl'esiden· 
b~. Findo o prazo deste arti;ro, sem que se 
trnha pmcedido á eleição elo p1·esidente. as
sumirá essa flmcção o mais velho em idade 
Je entre os seus membros . 

Art. 72. Ao presidente de cada commis.são 
compete convocar a. sua r eunião todas as 
vezes que julgai' neccssario, ou lh3 fol' exi
gido 110r qualq ucr dos seu~ membros, c diri
gil·a nos seus trabalhos. 

A reunião da. comm issão sm•;.i annunciada 
Art. ô5. Do cada uma das sr.ssões rla. Ca· dom antocedeucia, polo menos de 24. horas, 

mara se lav1•ará uma act.a., flUe deverá con- indicando-se a hora em que se rleverâ reunir, 
ter os nomes dos Deputados presentes e au- 0 logar (la reunião c a ma ~edu. ou ma,teria~ 
s101ntes, e umn, exposição succinta de todos o· de que terá de occupar-se. 
traba1hos de cada dia, e do expediente que § 1. o os papeis sulJmettidos ao el:itudo de 
foi lido. - cada commissão serão polo l<> secretar io d<L 

Essa acta será lavrada ainda que não l15ja camara. remettidos ao respectivo presidente 
sessão por faltt~ ue numaro. qne os di~tribuirá pelos seus membros. 

Depois de approvoda a acta seeâ a.ssignada § 2.o o membro da commissão a q_uem for 
polo presidente, 1° e 2° secretarias. distribuído o estuda de qualquer materia 

Art. 6~. Os :projectos, emendas, parecm•es far'á sobr•e a mesma o seu relatorio e formu
dc commissões, indicações e requerimentos la.râ o parecer, que sera lido em sessão da 
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respectiva. commissii:o e sujeito ~ discussã.o e 
voto de seus membros. 

Art. 13. E' permittido a qualquer Depu· 
·tado assistir ás sessões das commissões· 
discutir pera.ntfl ail mesmas o assumpto, ou 
enviar·lhes qualquer exposiç{i(} ou esclareci
mento pol' escripto. 

§ 1. o As exposi('Zios cscl'iptas q ne forem 
a.presen.tadas Ü8 commis9õcs se1•ão impressas 
com o parecer, si os seus autores o reqnerc
l'CID, assim como o resumo das observações 
que forem feit·.ts verbalmente, fle:;rl.:; !tue os 
lntePessados se encn.rroguem de redigir os 
extr•actos. 

§ 2 . 0 O int<m~ss<tdo dirocto nas questões 
que se debaterem perante as commisaõos po· 
del'<i Sel' admíttido a dcfemle1• os seus dil'eitos 
por si ou por pPocm•adot•, por cscdpto ou 
vet' balmcn te, o btcmlo pt•ó Y ütmon te pcl' missão 
do presiden~e da respectiva commissão. 

Art. 74. Q11:1.ndo não comprtrecer o prcsi' 
·aanio da commissão, os membros p1•cstmtos 
nomearão quem o substitw:t. 

Pat•agtapho unico. :\. presüloncia da sessão 
ie commissõc8 rounidils compete ao presi
dente que for mais idoso, o qual designanl. o 
~·ela.tot• da matcl'ia. 

Art. 75. Serão SCCl'ctas as sessões (las 
commi~sõas, sempre que scns tralmlhos ver-

. sarem sobre pl'Ojcctos do lei ou rosolução 
a.r.tinen tcs á dccL1l'açã.o de gunr!'a ou ac
cordo sobm a paz, <'L re.oolu<:ão soln•e tmtados 
ou convenções com n.s nações e;tl'a.ngciras c 
à concessão ou negação de pas~agcm üc forças 
estl·a.ngeil'as pDlo tcrritol'io naclnnal para, 
opol'at)ões militare.~. 

P nrugraplw unico. ~os p:wcccrcs rc~nl
t:LOt.es des:>es tra1Jitlll0.3 SJ consillcmni. som pro 
a convcniencia .1u incmlvonioncia de SOl' o 
assumpto discutido em sessão publica da. Ca
:nara e tae!l pareceres, com as emendas o 
votos em scp<tl'iLdo, que com cl!os S3 relacio
nem, serão em sigillo ontt•egues pelo pro;,i
<lcntc da. commissií.o o.o pl'csidante da Ca.
mara para seguirem-se o~ termos dos a.rts. 
117 e ~eguintes deste Regimento . 

CAPITULO VII 

DA. ORDE~f DOS TRADALHOS 

Art. 76. As sossõcs da Cam:wa serão llll· 
blica.s, principiarão ao meio-dia, dutMão 
crua.tro horas, reguladas pelo rologio da 
sala, G serão successivmuente realisadas em 
todos os dias uteis . 

Poderá haver sessão nocturna, qna.ndo a 
Ca,ma1•a, a roquoriml!nto de alg-um de seus 
membt·o~. assim deliberar. 

§ 1, o Quando estiverem em orflem do dia 
para discussão as leis annuas, as s~~ssões du~ 

·rarão cinco horas;sendo todavia nestes , como 

nos outros dia.s, dc.~ t.innda a primeil·a. lwra, 
que será improrogavel, :w experliente, isto 
é, leitul'a. de offieios, apt•esent.açã.o de reque
riment,Js, indicações e projectos. 

§ 2 .. 0 Nos casos nrgen.tes ou quando pa.
l'.1ce;· conveniente poderá a Gamara, <\ ro· 
querimento (le algu m deputado, prorogar 
as hol'a.s das :;cc;sões diario.s e detel'mina r (1ue 
lmja sc~~ão nos di<~.s c~ceptua.dos. 

Art. 77. Daua a ]wl'a de pl'ineipial' a ses
são, o Prosidsnte, Socr•etal•ios o DGputados 
oceupat'ão os sous logores ; o Presidente 
tocará a campainha, o [G Sccrct<~rio fará a 
cha.mad[l, c .o~· m·.1.rca1•á na lista namina.I os 
prJsentes,bcm como os ausentes, para os ftn· 
do n.rt. 65. 

Art. 78. Achn.ndo-se presentl3s Deputados 
em nnmet'o do um ~exto, o Presictente 
abt•i l':Í. n. sessão com as pa.l<L Vl':J.S -Abre-se a 
sessifu. 

c\.rt. 70. Si até 15 minuto~ depois da hoJ>a 
regimental nfi.o honvm· 1n·esente a sex:ta. 
pa 1•to tios membros da C:,_m;n•a, o P1•esidente 
decla.rn,rá c1no não pótlc ha.YOl' sessão e con
>•idará os DepnÜ\do~ pNscn tesa. se occnpa
rem com os wu.lulhos do Commissõos. 

Art./30. Si por moti>·v de demora, a sessão 
cameç1~1' lluvois rh l!ora. mgim:mLal, dm'tn>á 
o tempo nc~cs.>:u·io par<L cump1o t.<n• as llOl'as 
de elfeetivo Ü'<'tb~dho . 

A1·t. 81. Ab.ort.a a. sessão , o 2o Sec~·etario 
f.'lrá a lL•ittrt'J da acttt ih a ni:eceilente , a qual 
c.onsicleL·a.r-sc·IJa appl'on .dn. indBpcndon te do 
vot,,ç,Ko, si uf\o houvm• sobre a mesma. im
pugnaç5.o uu recl<tmaçiio t11gu ma . 

lu·t. 82. Si, 11orém, •dgmn Doputado lem
bl'.'.l' algum1. inex::tctidão, o :2• Secretario ou 
qna!qno:· do.:; outl'os d~Ll'::Í os nJcessa.rtos es
cla.l·ecimentos; o quando, apezar delles a 
Camltra reconhecer <t inexactidão iml.ica.da, 
SCl':í, cmonda~la <L <w~a., cuuforme se vencer . 

Al't. 83. Depois de approva.d a. a acta, o 1• 
Secretario fani n. leituz·a. do.s officius recebi· 
dos do Govenw e do Senado, o, de accor do 
com o Presidente . irá dando no,3 me:>mos o 
destino que lhtJ p:wcccr mn.is conveniente, 
mas, si •~lgum Dc,mtado ~cmbl'a. l' ontl'o des
tino, entã-o o Pt•es·.ucnte cousultltl'à <t Cn.mam 
e se seguir<!. o qun decidü• a votação . 

Art. 84.. JrumetY!atamAni;e, o müsmo Soare· 
tal'io da.d. conta, em ln•evo rclatorio, dos 
officios, repl'csontaçõcs, pe~lçõeg e memoriaes 
que tiverem sido envi[l.dos á. Oa.mara., proce
!lendo·se ácerca do seu destino como n o. a.r-· 
tigo antecedente. 

Art, 85 . A isto se scgnirâ. a. leitura, dos 
pareceres de Commís.!'!ões, projectos, indica· 
ções o rer1uerimento.~ dos Depntadog, que 
estiverem sobre 11 mesa, nã" se gastando 
ma is tempo do que a primeira hora de sessão, 
podendo o Deputado justificai-os independonto 
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d~ urgencia na mc3ma. primeh•a bora, quo 
em caso algum poderá ser excedida.. 

Art. 8ü, Os rc·:tucrimcntos, para que pos
sam ser a.dmi ttidos. necessitam do a.poia.
monto de cinco Deputndos, pelo menos, c não 
hu.vendo quem pe~a a pa.la.vra soln·e a sua. 
mataria, se1·ão postos <L votação; no co.so 
contrario, serão discutidos na prhnoira hora 
1la sessãG subsequente, si nesta. não houver 
oradl)l'OS inscripto3, e, dada e . sil hY!lOtbese, 
na. da, que se seguir, de pt·ef~rcnci.a a. outros 
quaesquer assumptos. 

Qua.udo, porém, forem diversos os requeri
mentos no::Jtas con'Jições, regula.r-se-ha. a. pre
feroncia. na discuj8:i.o pela, o·:dem <la. re
spectiva apresentação. 

Art. 87. Finda a primei<•a ·h)rn. d.l sessão, 
se couwçartt logo n. tratar da. materia que 
estiver de~tinada ptu•a <t urdem do dia, lendo 
o !0 Seci'eLario o que so tívet' da discntir ou 
...-otttr, no caso de nfio se acha.l' impresso. 

0::; pa.J•eceres, proj ectos, indicações o requn
r !mentos, que se niiu tivm•em lido pol' falta 
de tempo , ftcu.rão lKU'U. a. seguinte sessão. 

Art. 8R. A ordAm mhbelechla. nos artigos 
:1ntecedentr.~ só pode:·tí. ser alteradn. ou inter
rompida: 

1 o, n o cnso de nrgencia ; 
2o, no cnso de atliament,o; 
:~. pam posse 1le Depntn.Jo . 
Art . 89. Para. ~c tla.r urg<!ucia., IJ neccssa.

ü o que tieja o rcq_uc;·imento a.ppro,·ado pela 
ma,iol'ia do.~ memhi.'os prescnt~s, ~;em dls
eusi\âo. 

Art. 90. O Dcput'ldo q nc qttizcr propor 
lll'genciü., u:;ará. da fórmula-Poço a pt\lavra 
:pat·a negocio urgcnto. . 

Art. 91. Urgente pn.ra. se 1ntorromp8r a 
eonlem do dia só so de -;·o cntondel' aqucllo ne
gocio, cujo l'Ci>nltwlo se tornar;a nullo o 1lo 
nenhum effeí to, s l deixasse da &el' trab.do 
immedi<Lta.mente. 

Submottüfo á Camara o requerimento 
de .urgencJa, si oil;t df~cidir affirmativa. 
mente por sua m~iorh1, cntra.rit a materia 
ilnmediatamente C'll1 dis~ussão, ficando pre
judicada a. ordem do dia; até a suu. · decisão 
fina.l; si decitiir pela n;;gn.tiva, será a dis· 
c tmão do o.s::mmpto :J.dia.<!a. p:>.ra. a. pri.meira 
hora ela. soss:lo do <lia St>guinte. . 

§ 1.0 Em a.mbos os casos, p recederá á. con
eessão do urgencia. n. leitura do requeri
mento, indicaçáo on pt•ojecto, mas 1t thndn.
men1ação ~ó st:m1. feien, no me3mo dia., si o. 
Camara. decidil• affir•mativamente á consulta 
o no dia. flcguinto, no caso ca.ntrat•Io. 

§ 2.0 Quanto ao andamento do negocio de
clarado urgé>nto, o, não se tt•a.ta1• de simples 
requerimento, parec3r ou projecto d_e Com
missão, qualquer outro assumpto, SOJa. pro-

jecto ou· indlcac..w. depo:s de otrereeido e 
fllndaroentado pelo n.utor ou um dos autores. 
terá de ser remettido ao estudo da Commis
são competente, na fórroa. dos nrts. 134 
e seguintes. 

Art. 92. O adia.mentJ póde ser semp~n 
ap1•esenta.do em ordem do dia. e sem debat& 
set•á. d~cidido, não podendo, ontretanto, set• 
al'resentado quando a. Casa. estivor em vota· 
çao, quando orar qualquor Deputado, ou dó
pois do onca1•rada. a discussão da ma teria. 

Art . 93. Não se proporão a.dla.mentos 
Indefinidos ; por conseguiote,.o D<1putado quo 
qulze l' 'Propor qlta.lquer adiamento deverá. 
indicai' Jogo o tempo pa:.·a que h'.l. de ser 
deferido o negocio; e si outro Deputado pro
puzlw outro adiamenb, a votação lta. Camara. 
decidirá. qual deverá preva.le~er. 

A1•t. 04. Todos fallat ão do pa, á excepç.ão: 
l 0

, do Presidente; 
2o, do Deputado que por enf~rmo obtiver 

dos m emlJros pl'esen Lcs permissão para fa.1In.1' · 
seutado. 

Art. 05. Nenhum Deputado poderá. falla.1• 
sem tm· pedido a palavra., declarando si pre
tende fallar 11ro ou conlm, c som lhe Slll' con
cedida. dirigindo ~empr3 o disolll'so ao Pre
siden te ou á CtLmara em get•a l. A pala'l<"l.'a. 
scnt dada :tltcrna.damento. 

Al't. 913. Para se guardar a. oruem e evi~~n· 
n. di:.;puta. da preferancia, um d os .Secrott~.t•io ,: 
fará. uma relação dos Depu ta.dos t.i. uo pe•Ernn. 
a palavra, pa.ra por ol!ll. reger se o Pre.;;i-
dente.. . 

Art. 07. Qu:tndo muitos Deputados pe
direm a p:,.Iavra ao mesmo tempo, o Pr~si
donte dttrb. a precedencia. a. quem U1e parecer, 
ficando, p:m~m. a sua decisão sujeita á appro· 
vação da Ct\ma.ra,no caso de a lgum Dopuhdo · 
o reclamar. 

Ad. 98. O a.utor d ;) qualquer p rojecto, ín
dicn.ç-ii o ou roquedmcnto terá. preforencía, . 
sempre qne pedir a palé.wra. :mure a su<t 
ma teria. 

Os rclatot•os das Commissõcs serão para. 
oste fim considera.do3 como autores dos ro-. 
spactivos })a.rocares . Entre o a.utor do pro· 
jecto e o rola.tor do parecer o, preforencía, 
caberá. ao primeiro. 

Art . 99 . Qna!ldo nas ses3ões se fu.lbr · 
om um Deput:J.dó, será e.sto tratado pglo a.p- · 
pellido, annoxando-se-lha sempre-Senhor
o quo igu :..lmente se praticará, na.s act!Ls, 
Amtaes o registros. 

Art. l 03. No . ao to da. discussão, quando : 
qu(Liquer Deputado tiver de refel"ir·se a al-· 
gum C()llega, o fará. com a. urbanidade o ' 
cortczia q_ue o decoro da Ca.ma.ra exige. 
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Art. 101 . Nenhum Deputado poderá falla.r strictns da oxplicaQão ou prcducçã.o do facto 
sinão : para que tiver pedido a palavra., não po-

t~, sobro objecto de quo se esteja tratando; dendo ser prejudicada a ordom do dia, salvo.· 
2o, para fuzel' requerimentos e offorecer urgencia concedida pela. Camara. 

projoctos e indicações na. occasião compe· As rec..itlcacões, porém, dos discursos serão 
tente; escriptas e entregues á :Mesa., que as niandarâ· 

3o, sobre a ordem na conformidade do publicar no m ar io do Cong1·esso, estando em 
que dispõe esta Regimento ; devidos termos. 

4", para p1•opôr u··gencia. t-
Art. 102. Nenhum Deputado nn. discussão Art. 110. Nos requerimenLs o ques oes -
d de ordem, a. nenhum Deputado será per-

po erá fa.lla.r em sentido contrario ao que já. rnittido fallar mais de uma. vez, nem mesmo 
ost.ivor decidido pela Ca.mara. t 't 1 d 1' t 

J\rt. 103. Quando algum Deputado fallar a l u o e exp war; l autor do requerirnen o, 
sem ter obtido licença., 0 Prc~idente 0 advol'· porém, poderá fa.Uar uma segunda vez. 
tirá. com a pala.vrn.- OrJom - e si nlio obe- Art. 111. Dada a hora de findar n. sossão, 
decer, senclo :uhcrtido segunda. vez, 0 Presi- o presillento. tendo examinado com os secre
dente o manrlartí. sentar. tal'ios as matcrias e projectoa que houvor ·na 

Art. lOL Não ê permitticla a. leitura do Casa, designará. o quo lhe pt\recer mais inter
diHcm'ilos c~cripto9, oxcep~uando-se os re- o~:mto pn.r a. a oi·dcm do dia da. sessão ac
Iatorios da.s Commís.~õcs . . guinte, o .~ i <t ordem do dia. fot· dividida em 

Art. 105. Só para roc1aruar a execução de duas partes, o tempo para a primeira nãrJ 
at•tigo expresso do Regimento, BO poderá in- poderá ser cxceJido por m;tis de um qnal'to · 
torromper quem e.5th·er fallando, o que se do hol'a. 
f<Há. dJ.zcn !o-Ordem. Ar t. 112. Si alg um Depu1ado quizor 13m-

Art. 106 . Si no calor ela discussão o Depu- hi.tt' r1uíJ!qner m01teria. rtno ,iulgooconvoni
tado so exceder. o Pre:siden tc o a.dvo tirá ento para. untrar na tlistribuiç:w diaria dos
primeira. o segunda. YCZ com a expros~ão- tt·abalhos, poderá fa.zcl-o ou dirigindo-se em 
Urdem - ; continuando cllo, o Presidente, ~1H1rtlcu !i.u· ao Presidente, ou rerruorondo na.. 
depois lle chamai-o nomiualnumtc á ordem, vrimcim hora. da. sc~são, e o Prusidoote pr13-
Lho diró.- uão sendo attendi,lo: O Sl' •.• não , skmt .1 doYida consideraç5o i1. requisição do 
está em e.~tado de delibertLr - c o Depubdo Depnta,lo. . 
,lcvorã. 3ahir immodiatamcnto do. sala . Ar t . 1 i3 . O Preúlento polerá. dar p:.~rra. 

:\1•t. 107. Quando o OcpuL;!do qno csti ver ordem do tliiL tl·a.holhus do Commissõos, desde 
f:1llt>: ::clo clivaga.r ela. questão, ou quizcr intru- que na Castt não haja. matr~1·ia para ordem 
ttllzir iu;Je ~· id<unontc matcria. nova para. o. do Jia s~gnin ~e. 
d iscuss5.J, o P1·e~idento Jhc ap·mtará quo.l é o .Art. l 14. A discu.;são c Yota~.ã.o de qua.l· 
objecto que ~e llis :u tc; e si o Deputado in;;is- quer dos pt•ojcctos da.~ leis annnas serão 
tlr, sullllo a.dvcrtül.o por U.ua!! vezes, m:\ndal· d·tdas 1'<\l':l. ortl!:!m do rlia. uo pt•cforencin, á;: 
o-lw. sentar-w, usando dtt fot·roula- O SI'. de outro.~ quao.,qum· pl'ojcctos, salvo os 
Deputado F .. . pó•le seu tar-se- ao que o Depu· pa.l'Cco:·e ~ sulH'e verific~ção de poctorcs, e os· 
ta.clo devorá. obelcccr !>l'omptamcute. projectos iniciados po1· propo~tas do Governo, 

Art. !08. Nenhum DeJ?uh do poderá fullnr julga.dGs urgunLes por vo to dn. ma.ioria da. 
mais t.le uma vez na pl'llneil'a d.iscussiio de C<\m::~r:t, a n•.tplerimonto da r1ua.lqucr Depu-
rtuo.csr!uer pt•ojectos sobre a materia. tl clles. b do. 
excoptoseus autoros,quc o poderão fazer duas Art. 115. Antes do Presidente com~çar a 
vezes; c na.'3 outra~ discns.oõcs nenhum Depu- d:w a ot•uem tio dh da sossão soguinta,potler<L 
tado podo rã fu.llar mais do duas Yezes, ainda quaiqum' Deputado pedir a. prorogação da. . 
mesmo ha.Yondo emendas . Esta disposição é ses5.H) pn.ru. :>e ultimar o negouio do que es
extensh·a a. qualquer outra. materia que ontrc ti"rer tt•flta.ndo ; c o P1•csidento consulta.rá. os 
em di~cus>ão , excepto as do que trata o Deputado:; presentes, qualquer quo seja o seu 
ar t. 109. numet·o, por meio úo votaçã.o independente · 

Nas uiscussües que se fazem po1• artigo~. de discus~ã')• si t1. sessão devo ser proro-
os Deputados te:Jm o direito de falli.l.r uua.s gada.. · . 
\•ezes sobre cada um delles, e sómente· uma Al' t . llô. A prorogação será por tempo · 
ho1•a po1• cada vez que obtiverem a palavra. determinado e fixado por horas.QU minutos, 

At·t. 100. O Deputado que quizol' explicar podendo ser excedido, si fõr v.otada nova.. 
alguma expressão que não se tenha tomado prorogaçi o. E:;ta.s Pl'Orogações não poderão ·· 
no seu verdll.'leiro sen!.ido, ou produzir um set· annullada.s sinã.o peló erieerrã.ruento d:t 
f t\eto desconhecido á. Camara., quo tenha re- discussão rospeotiva. por fà,lta. .de oradol'6&1. 
lação directacom a questão omdebato, o po- Art . 117. Para. findar a sessão, o Prosi· ·· 
derá. fazer. Noste caso, porém, não será. per- dente usará da. fó1•mula - LeMnta-se a ses- • 
mittido a.o D"putld9 excedet• os Umites re· saa. 

Vai. li 
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CAPITULO YHI 

DAS SESSÕES SECRETAS 

Art. 118. O Deputado quo pedir susaão .se
creta deve dirigir ao presidente a compe
tente proposta., assignada por elle e por maia 
cinco representantes, á vista da qual o Pro· 

· sideote, consultando á Ca.mara, e depois de 
· deliiJoração amrmativa desta, decla.rar[L que 
a scf:lsão scnmta. terá logar ou immediata. 
monto on no dia util sog-uinte, segundo lhe 
houve1· siuo pedido p~los proponentes, cujos 
nomes ficarão sec1•ctos. 

Si o assumpto tor de tal nat.m•Aza. quo a 
Mesa julgue inconveniente levar ao r.onhe
cimento da Cama1•n., em sessão 1mblica, o re
querimento apt·esentado, o Presidente da 
Camara convidará. opportuanamonte todos 
os presidentes üas Cornmissões Perrna.neo tcs, 
1)ara dar-lhes conhecimento da proposta. e 
então se decidirá, por maiori<.L d.(j votos, si 
devo ou niio ser concedida a sessão secreta 
pedida.. 

Art. 119. Havendo sessão secreb., o Presi
dente fará suspender tt f!essão publica, quando 
tonl1a começado, para fazer sa.hh• da s~tltt, 
das tribunas o dn,s galerias todas ns pessoas 
cxtranhas, incln~ivc empt'ogados da. Camara 
e encarregados dos sernços stenographico o 
de reJacção dos debate;;. 

Art. 120. Reunida. a Camara em sessão se
croLa, deliberar-sc-ha, em primeiro loga.r, si 
o assullllJto uevc ou não :cr a~sim trata.do; 
o, segundo l:lU rosulvor , a. sessão continuará 
secreta. ou se far<1 puiJlíca. 

§ I. o An tcs de encerra e-sc a scs;;ão secreta., 
a Camara rcsolvcL•á si o sou olljocto e msul
tado devem fiem• secretos ou ser notttrlos na 
acta. publica.; igualmento decidirá, llOI' sim
ples vota.çã.o, o sem discussão, si os nomes 
dos proponentes devem ficar socroto~. 

§ 2.0 As actas ros})Octiv:ts sm•ão l:lvraclas 
por um dos Socreta.t•ios, lidas c appeovadas 
antes do cncort•a.tla a sessão . Sol'lo lact•aclas 
e guat•dadas no archivo da. Cama.ra com 
rotulo assignatlo polos I o u 2° SccreL:Lrios, 
declarando o dia, mez e n.nno em que se ca. 
lebraram. 

CAPITULO IX 

DA PROROGAÇÃO E ADIAMENTO DAS SES.SÕES 
DO CONGRESSO NA.ClONAL 

Art. 121. Qualque1• Depuf.a.do póde pPopôr 
a. prorogação das sessões por meio de pro
jacto do resolução, eujn. discussão será. consi· 
. derada urgente e encerrada. na. mesma sessão 
em que se tratar, sendo, logo depois de ap

. provado, remcttido ao Senado. 

ArL 122. As prorogações serão limitadas 
ao tempo necessario para ultimação do no· 
gocio que se tlvet' em vista.. 

A1·t. 123. Os projectos do resolução proro
gando as sessões vindos do Senado seguirão 
os mesmos tramitos do discussão, e, no caso 
de approvado>, será. immediata.mento com
municado osso resultado tanto ao Senado 
como ao Presidente da. Republica.. 

Art. 124. Para ter logar o adiamento das 
sessões do Coogl'esso, cuja. iniciativ:L pertence 
á. Cama1'a, nos te1•mos do a.1•t. 6• n. 1, será. 
necessario quo o projccto que o propuzer 
contenha am substancia os motivos que o de
terminam, e r.tue sejam terminantemente de· 
cla.ra.dos o dia. c o mez em qua se devei'á. 
reunir o Congrc.;;so, sompl'o do modo que os 
quatro mezes do sossã.o sejam completados 
dentl•o do mesmo anno. 

Art. 1.25. O projecto de r esolução sobre 
adi;lmento <b Yc cJntei·, pelo menos, cinco 
assignaturas e, depois de julgíldo objocto de 
deliiJern.ção, Pll'll. o que se requer votação 
da maioria dos presentes, ~erá. remettido á 
commi ::;:são competente para, interpôr pal'e
cer dentro de cinco dias no maximo. 

Art. 125. Si, r.sgotado es.~o prazo, não for 
aprcsent:do parecer, poderá eotra.r em di:;
cn3siio indopendente <lclle, a requerimento 
clo autoe d•J projecto, e com a uppro
vação da Cn.ma.ra. 

AI'~. 127. Os tra.mit~s para discus$ão serão 
o': mosmos de qualqnm' pt•ojecto de commis. 
SQ•J , 

CAPITULO X 

D A S PROPOSIÇÕES 

Ar~. 1 213. As proposições podem coosistil· 
em projcctos du lei ou resolução, cmen.las c 
par~eel'es de commissoes, indicações e ro
q uel'Íruontos. 

O.s pn.rccercs, imlicações e requel'imontos 
.;ó serão discutidos na Camara. 

Art. 129. Nonhnm projecto ou indicação se 
... dmittil'á. na Camat•a, st l).ão tiver por fim 
o oxorcicio de ~tlgumas das attl'ibuições da 
mesmrl. Camarn,, oxpross:!das na Constituição 
'} neste Regimento. 

Art. 130. Os projectos devem ser cscriptos 
em artígus couci;SOS, uumera.dus a concebidos 
nos mesmos termos em que se devem redigir 
as leis, o assignados po1• seus autores ; não 
vindo assim organizados, deverão ser resti
tuídos pela mesa ao autor, para pol-as na. 
devtd(l. fórma. 

Art. 131. Cada projecto deve conter sim· 
plesmonte a enunciacão da vontade legísla
tiva, sem pt•eambulo nem razões ; comtudo, 
poder<t o autor motiYar por oscripto. a Bll:L 
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proposição, quando não queira ou não possa sempre considerados ohjecto de deliberação 
í~zel-o verbalmente. s~m dependencia. de votação o logo impresso 

Art. 132. Nenhum a,r&igo do projecto po- para ontrar na ordem dos trabalhos.· 
dcrá conter dua.s ou mais proposições inde· Art. 141. As indica.çõe's só poderão sor fei
:p~nden~es entre si, de modo (lUe, sujeitas á I tas pelos membros da. Ca.mara., por escl'ipto e 
d1scussao, se possa adopta.r uma e rejeitar I pol' elles assignarlas; e, lid1s na. mesa, como 
outra. 1 os projectos, sCl•ão, sem depéndencia de vo-

Art. 133. Nos Pl'Qjccéos, indicações e re- ·· ta.•;ão, romct&ida.s (L comrnissão a quo por 
queriment:.Js não se1•<l permittido usar de ex-\ sua natureza J>el'tenc(wem, praticando-se 
pressões que suscitem idéas odiOSl\S ou que , como na caso úo art. 83. 
offendam alguma classe do cUadãos. ! At't. 142. A commiss1io, á vista. da mate-

Al•t. 134. Os p1•ojectos de inicjativ'lllos ria dn, indicação, interpor;t soure elht o seu 
Deputados Sol'ã.o lidos :pelo 1° Seci'eta.I·io; o. pat't:lCül', qno se1•á discntido conjuntamonto 
Pl'esidente porá a votos - si o projceto é j com a indicação, pela. mosmn. fôrma estaba
objecto de úeliberação, e O!:l Deputados vo- tecida p:Ll'a os mais pa.recoras das commissões. 
tarão _sem preceder. ~liscussão. Decidiudl)-se Art. 143. São reQuerimentos, ainda, que 
que nao<:>~' tlca~~ PCJ~ltado., , _ ouGrg nome se lh2s dê, todas aqucllas 
,Art .. l.J.,, ~ecHlln~o ~e,you~.~n,qne é ~~lecto mol,'ocs de qualquer depnta_lo ou commisslio, 

du deh?craçao, scr,t e,1v1ado a Comm~s~a~, a quo ti veeom poe fim a prumoçiio de algum 
.qu~ IJOI s~n. natur~za p~rt~nc~r ou aque.Ia objecto do simples e~podient.e, como pcdil' 
q t.E o n.ut~r do proJ~cto rndlCa~ • , _ inftn•tm.gõos ou oscl:.t1•oeimentos n.o G9vorno ; 

Art. _13~. · Os proJectos (!e lm ou re::soluc~o pctlir di::lpcnsa. do a lguns do.'J. trabalhos da 
~emct&Ido;:; pelo. S~nauo, 1~dcpcndem dcs_:;o mo.>a 011 da.s oommi.;sõc3 ; pc til• soss'iío O:-(

JU]gamcn~o p:'Cl_lllltUar j , n~o olJsta.uta SOl'<"Lv j tt'aoruin::wia, :tU,'\'ffiO!ltO OU pt•orogação das 
toJos en_ymdo.., II.S Cornm.s:;ues _coJ_npctcotes, l horas ela m•dinal'i<l.; pedü• alguma. provi
ql~O darao pat·ecer dentl'O do, :o dtíl.S, :proc?~! dencia quO a OCCUl'L'CllCia ua.S CÜ'ClllllStan cia.S 
dcndo do m_o~~o modo aceiLa de qu.üqu..:r jnzo1· neccssat·if\ sobro o objecto de simples 
assumptu. S11JCL.o ao Set.l c~am~ · . _ , ec[lnomia. do~ trn.l.Jal llos da Ca.ma.ra ou da 
, § I:o St f?,rem. n.~ces~a.l'm _H_Jiol:.!naçC!e~ do ! policia. da Casa., qne nã.J e>r.cja de terminada 
(~ovol no, a.Cotmmssao a~ req_ms1ta1 ü. na.lc11m:.t I no rco-imeuto. 
do art. 57. " 

§ 2. 0 Silo oxcoptuados das disposições desta . Art. l-1~ . .P.stos requerimcn~os scr~v admit-
artigo os pt•ojcctos a que se rcfat•c o art.. 190. 

1 
tulo,s á. hntura. o logo postos tt vot~ç:ao,_ SC!Jl!O 

A1•t. 137. Os pt•ojectos a.prosenta1los sCt·ãu l'tFJla.dos, e~ ca·h. um_a. d~ts ses;oe~ th:mn.s, 
impl'Odsos 13m avulso pam se dish•ibuil•cm somente at:; os prmlCll'OS tres quartos .do 
:pelos D,Jpnta.dos e cntrar~m na o1·dem dos hora da sessp.o, excepto os caso3 de urgonCltt, 
tra1mlllos, depois que sobre elles fo1• dado pa.. na cooforml(lado do a1•t. 91. . 
I'ecel', salYo as disposições do § 1 o do artigo Al't. 145- Os Dcput~dos C{UC qmzerm~ fun-
so"uinte. tlmncnt,u· vol·ba.lmonte a apt•escntaçao de 

Art. 138. A Commissiio, «. quem for re- IH'~i ~ctos, int!!ca.c;Õ33, rcH{n~rimcntos on d_e 
mett[do o projecto, podm•á. pl'Opo1• ou nã.o a. qm~hptcr moçao, só o podon1.0 fazer nn. pl'l-

sua. adopção sem emendas, 0n <t sua. l'Oform~ mcn'J. hora. . _ _ 
com as emendas que jul "'al' ncccss<~rias , ou~ . Al't. I Hl. Os Pl'OJectos c resoluçoos ~mllos 
sun. total t•cjei(·ão. o d•) ~ena.do, e n.s er~mhln.s po;,• clle fel~<ls a 

§ 1. o O pl'ojecto sobra o qual a Commi3s'io ~rojedoa ou t'csoluco?s da C_amn.ra., depoiS de 
não del' }Kll'CCCr dentro dH 15 dias, podet•á lldoS J2Cl~ 1° SCCr'Ctano, S6rLI.O l'~mottldOS áS 
enh'al' na. ot•Jem dos tr•a.b::Jhos, si n.~slm for CJlllmissoes competcnt~s, pa~·a Interporem. o 
resolvido pelu. camara.. se~ p~recer, _rJ.I~e, rlopms da 1mpre.sso e .dlS-

§ 2. o Quamlo a. commissão julgar conve- tribmtlo, s Jr<L mclmdo na ordem dos lil'a
nlente fazer omcnda.9, as aprc.:;cutará. con- ba.lhos. 
jv.ntamenta com o pa.t'ecur, qua serâ. discu· Art. 147. O projecto de lei ou resolução 
tido simultuneamento com o ]Jrojecto n, que iniciado na. Camara. e por eJia apJ)rovado 
so refe1•ír. ilEwá, depois de votada a respectiva redaccão, 

Art . 139 . Quando a. ma.teriv. do projecto remettido ao Senado. (Const . aet. 37.) 
fôr do simples in~uição o constar de poucos Art. 148. O projoeto de lei ou resolução 
artigos ou mesmo em quo.lquor caso de ur- vin(lo do Sanado, approvado pela Camara. 
gencía. o absoluta necessidade, a. Camara po· som a.ltet•açõcs, scl'á enviado ã sancçã.o. 
dorá. disponsa.r a impres:;ão a requerimento (Const . al't . 37.) 
de qualquer Deputado, independente de dis· Art. 149. h•á tarnbem á sancção o projecto 
cussão. de lei ou resolução emendad:) no Senadot 

Art. 140. Os projeotoa que tiverem sido fir. uma vez acceíta.s as emendas pe.la. Camara. 
mados por algumas das commissões serão (Constituição, a.t't. 39, ra. pal'te.) 



Cãrtara dos Depli:ados- lmp-esso em 25105/2015 09:44 . Páglna42 cte 52 

444 ANNAES DA CAMARA 

Art. 15'). · RojGibdas as emendas, voltará 
o projecto ao Senado, que, si n.pprova.l-a.s por 
do11s· terços dos votos presentes, o devol vorá 
á Ca.ma.ra, que só poder·ã. manter a. rejeição 
das emendas pela. mesma maioria ; neste 
caso, será o projecto enviado, t~em ellas, a 
saooção. (Col1s~ftuiçã.o, . artigo citado, § 2°.) 

Art. 151. Quu.odo o projecto iniciado no 
SGnn.uo voHa.r á Camara, p·Jr terem ;~\li sido 
rojeitu.das as emendas desta, serão conside
radas approvadas as ernonda~ quo obtiverem 
dous terços !los votos pi·escntes, c remottidas 
com o projecto ao mesmo Senado. (Consti
tuição, artigo citado, § 1 o.) 

tres discus.sões, por maioria. da dous terços 
de votos na.~ duas Ca.maras do Congl'essÓ. 

§ 3. o A proposta. a.pprovada. public~r~se-ha 
com as assignaturas dos PresidenteJ o Se· 
crcta.rios das duas Ca.maras, e incJrporar
se-ha. á Constituição como p:u•to integrante 
r.lclla. . 

§ 4. o Não poder :to ser admittidos como 
?bjcc',o do dolibora.ção no Cong1•e.;so p o
Jectos tendentes a. abolir a. fôrma. reptibli
can_a. felcra.tiva ou a igualdade da. rcprcsen
ta.çao dos Estados no Senado. (Constituição, 
11.1'&. 90.) 

CAPITULO VIII 

DO l\JODO DE DELlDERAR 

A".·t. 152. O pt'ojccto de lei ou rrs~lução 
iniciado nu. Ca.mua, niio sanccioo~do e dc
volvit1o pelo PrmidGnte d;t Rcpublica, pas· 
sar;t por uma discussão o votação nomin:tl, c 
considorar-sa-ha approva.do si obti V'Cl' dous Ad. 157. Nenllum pt•vjJcto de lei ou rcso
tcrços dos sullragio3 pre3entos, sondo cntt'i.o luçiio será a.pprovalo sem t(}l' sido discutido 
remottido ao Senado, (Constituição, o.rt. 37, trcs vozes, salvo os quo vorsa.rom sobro 
§ 3°. ) aposenia.doria.s, l'OfJrmas, jubilações, C li· 

Art. 153. QuaodJ o proj~r,to de lei ou ro- conças a. funccionn.rios pablicos o~ quae3 sõ 
solução, não sJnccionado, fvr d(} iniciativa.. tol'ão uma. discu~slio. que cot'l'cspondm•à á. S3 
do Senado, e ti \·er sido enviado á Camara, gunda.. Terão hmb3m uma. sj di;cu~são o~ 
<'sta., s i o n.pprovar pelos mo,mos tra.mites c pt•ojcctos de lei ou rcw~uçã.o: 
n~u.io.ria indíca~la. no artigo, anter.ior, o on- a.ntoriza.ndJ 0 Governo a docla.ra.r a. guOi'l'a. 
~·1a.ra ~o mo lCI a.o Poàcr !~xecutJ v o pa~a._ a ou fazm· a. paz; 
1or~ah~adc do. prJmulgaç~o. (Coost.nmç1.o, 1 conccllendo ou negando pls3agem a forças 
artigo ci~do, po.ra.g!·apho ctt.a~o. l _ cst•·a.ogeil'as pelo tet'l'itot·io do pa.iz para 

A rt,. 1 u4. Os_ l!l'OJOatq_s l'GJCI tados, ou nao opet'õlçõos militares ; · 
sanrciOnatlos, nao podoi•n.o sar rcn.Jva.dos na resolvootlo dofinitiva.mente sobre trattl.dos 
mesma sossiio l<'gislatiYa. (Con.,tituiçãu, e convcnçõ:lil com as nações e~trangeü·~s; 
art. 40.) moblliza.ndu ou utilizando o. Gno.1•da Na-

Só .s~ con~idera.m. não sanc~iomulos, pa1·a. cional ou milícia. cívica nos casos prevista,; 
o:, .ollo1tos d os~c arttgo, os P.i'OJOcto~ que, do- pela cons~ltuição ; 
POl~ rll duvuh•Jdos pelo Pro:ndente da. Rei~U· declarando em cs~ado ele sitio um ou mais 
blica , niio obtivel'am a. a.pp1•ova.ção da Ca.· pontos do tm·rltorio nacional na. cmorgcnoia 
rnara. o tlo Scnau~ por dous terços do::; votos rtc agg1·esslio e.;;&t•a.ngeira. ou commoçio iu
uos :;eus rogpcct!Vos morub1•os, nos termos tot•na. • 
dos artigvs antedores. • . . 

Art . 155. o projed o iniciado na ca.mara approv:ando ou Sll3pendondo o ~lh'J ~ne 
ou no SrJ nado, que tenha par rtm a. ln·oruga.- houver :ndo dccl'eta.do pelo ;Puder E:oc:ec~ttvo 
Qão u;~ sc".3a0 lcgislaf.iva, inJepondo tlc pa.- ou seus agentes .ras~~nsa.vc1s 

9
na. a.nsenc11~ ~o 

recet· !la. Cummi~:são; scn1 sompl'O coosidc- Congrosso _ (:t~t~ ,H, s :l 11, 1 .... , 19, 20 e ... I 
rado 1mdel'ia. 111.gcnte, 0 pl'oforirã na. dis- da ConstttUI~ilo Federal) _ c aquelt~s a(j~ 
cussão 0 votação "outt•o ql1a.lquer pt•oj.Jcto, quaes houycl' .uogado sa.ne.,-ao ~ Prcs1dcnto 
mesmo os rol;üivos áa loi.s a.nnuas. da Rcpubhca_, 

Art. 155. Nas pt·opostas pn.ra. a reforma as l'CsoluçoM pl'Orogand? _as S33SÕM do 
da Constituição observal'-Se-ha o seguinte : Congresso, as qna.es _devorao ser cnc<!r· 

§ 1 ,"considerar-se-1m p<·oposta. a. reforma :•~das na. mesma sessao om quo forem su
qua.ndo, son·:Jo apresentada pot• uma (1ua.rta JOitas a. debate. 
po.l'te, pelo monos, dos membros de qualquer Art. 158. Os projectos !{O lei ou ro.mlução 
tias duns Casa.a do Coogro~so Nacional, for que vierem do Senado, os pl'ojootos das leis 
a cceitn. em trcs <lisoussões, pot dous te!'ços annuas, os oriunúos das commissões e t odas 
dos votos em uma. e em ouka. Camara., on as pmpostas do PodJl' Executivo, conver•
quando for solicitada pot• dous te1·~os !los tida.s um prvjecto de lei, terão sómentc dux; 
Estados. no decur.iO do um anno, rcpresen· discusaõcs, q tlO cort•espoodei.'ão ás segnnda c 
tatlo cada Estado pela maiol'ia de votos de torcei.-a.. ; 
suaassembléa.. Quando so discuUr o primeiro artigo, po-

§ 2. o Essa proposta. dar-se-ha por a.ppro- der-se-lia. fa.Ua.r em gora.l sobra a. ut.ilidado 
vnda. si no anno seguinte o for, mediante ou convenieneia do projecto. 
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Ar$. 15!1. Versará. a 1 a discussão do um o~er~cidas pela. maioria. da mesma. com· 

projecto do loi ou do resolução unicamentr. m1ssao. 
!iObl'O a utilidado o coostitucionalitla.dc dollo Art. 166. Tanto na 2 .. como na a~ discussão 
em geral, sem so entrar no exame de cada de qualquer projecto, as emondas ou artigos 
um dos s:ms artigos, o p;>r is~o não so admit· additlyos ereando ou augmentando dcspeza. 
t_rão emendas de qualidade alguma nesta ou reduzindo a receifa publica, não poderão 
discussão, não podendo ca.(la Deputado falla.r ser admittidos á. votação sem prévio paro:)ur 
mais do uma vez nossa discu~siio . de. Comrnissão do Orçamento. 

Al't. 160. Acabada. a ta discussão, 0 pro· Art. !67. TermiMda. a 3" discussão do pro-
sidento porá. a votos - si 0 projecto àevc jccto o das omcndas, o Prosidento porá a. 
passar á 2• discus~ão, o, dicidindo·ss quo sim voros as emendas e depois o project:.. 
entrará. na. distriiJuic,~o diaria. dos tr,1balbos, Si as emendas adaptadas em 3~ discussão 
para. se tornar a. discutir quando for dado contiverem ma.~oria nova., roas quo tenha 
para ordem do dia. rela(ão dirocta com o objocto principal do 

Art. 161. Si a cama.ra assentar que não projecto, pa.ssarão pot• ma.is uma. discussão 
dove passar á 2a discussão, ficará rejeHa.do 0 na sessão segLiinto, com os artigos u. que so 

· t referh·em. 
proJec o. Nesh discussão não podarão sor offereciuas 

Art. 162. Na. 2" discussão deba.tcr-se-ha. outras emendas, salvo de redacção . 
cada artigo do projecto do per si, otrerecen· Art. 168. Adoptaüo dellnitivament~, o piO· 
do·SO as emendas que occor!'crem, as qnaes, jecto será remettido, com as orrteilda.s apro
lidas na mesa pelo ta secretario, e sendo vada~ . á. Commlssão de Redacção, para. redu· 
apoiadas por cinco deputados, serão postas zil-o á deviua fórma. Lidu. em ::.essão, sera a. 
em discu~ão com o artigo a quo se rofe· rcd.acçã.o final do projocto impressa. no Diario 
rirom. . do Cn »gresso, salvo o caso de urgencia. re· 

§ 1." Quando o numero de artigos do Pl'o- conhecida pola. Camat•a, a requerimento de 
jcct o for considera.vel, a Camara poderá algum Dcjmtado. Submettida. a redac~;ão ã 
resolver, a. requerimento de qna.lquer de Cama.ra, esta. só poderá emondal-a. si reco
seus membros, que a. discussão se fa.ça. por nheccr quo envolvo incohcroncia, contra· 
títulos ou secções com as emendas olferecidas dicção ou absurdo manifesto, caso em que se 
aos respectivos artigos, devendo, porém, a. a.bril'á. discussão qne será !Jrovc. 
votação ser feita por artigos. Art. 169. As materiu.s com discussão en· 

§ 2. o Quando, pelo numero e impor· cerrada, çuc não f(lrcm resolvidas du1•ante a 
taneia das omendas offerocid<\s ao projecto legislu.turu. e licarom para a seguinte, consi· 
em 2& discussão se tornar diffieil o pronun- dera.r-se-hã.o adiadas para. con tínuarem u. ser 
ciamento da. Camara a. respeito, a qualquer discutidas nos termos om que se aclml'em. 
deputado o requerer, c a. Caruara annuir, Art. 170. As emendas ou artigos adiliti vos 
antes de intciada a. votação, se adiará esta que estenderem ou ampliarem a disposição 
até que a respectiva commissão interponha. do projecto a ohjccto do í~ua.l . natureza, ou a. 
:;eu parecer solJre as mosmas emendas, o outros indivíduos, serão redigidos depois do 
qual, ::mndo impresso e distl'ibuido, será, sam a.pprov::~.rlo:l, em projectos separados, para 
mais debate, posto em votação, sem prcjuiso terem discus ;ão especial antes dn serem rc· 
tedaviu. do disposto no art. 166, quanto ás mettidos o.o Senado. Nesta discussão quo cor· 
emendas que dependam do exame da. Com- respondorll á. tercei ra do projecto, as emendas 
missão do Orçamento. quo forum offel'ccidas e acceitas pela Camara 

Art. 103. Discutidos e votados todos os ar- serão a cllc incorporadas, sem mais depeoden· 
tigos do projeato e emendas n. olle oJfere· c.ia 1La. discussão especial de que tratu, a. ul· 
cidas, o Presidente porá. a votos si ello deve tim11. parto do a.t•t. 167. 
passar á. 3 .. diticussãl); c decidindo-se pela no- Art . 171. N1LO é permitt:do om qualquer . 
gativa, ficará o projecto rojeitado. discussão offereccr emendas ou artigcs a.ddi· 

Art. 164. Antes da 33 discussão será o pro· ti vos que não tenham relal}i o immodia.ta. 
jr.cto romettido á. respectiva. commissã.o, cem com a. ma.teri[t do quo so tratar. 
as emendas appl'OYadas, para redígil-o de Art . 17.2. Entre cada uma das discussões 
no,·o conforme o ycncitlo, e publicJ.l·o em uo qualquer projecto de lei ou do resolução 
breve prazo, que não excederá. do cinco dias. dovom modia1•, pelo menos, dous dias; 'a; Ca· 

Art. 165. Na. 3• discussão deba.ter-sa-lla mn.ra. poderá, quando julgat• convenieilto, 
o projecto em globo, podendo-se comtudu restringir estas intorvallos, porém do sorte 
fazer qua.osquer emendas, as qu:tos só serão que nun,ca se façam no mesmo dia. todas as 
submett.das á. discu3são depois de apoiadas discussões. 
pela terça. parte do3 membros presentes e Art. 173. As emendas quo vierem do Se· 
vot:Was depois do ouvida. a. com missão l'espc· nado, a. qualquer Pl'Ojacto da Caroara. dos 
cti,-a, excepto ·quando essas em~ndas forom Deputados, terão aómcntc uma. discussão que 



Câmara dos Oepttados - lm~esso em 2510512015 !ll:44- Página 44 re 52 

446 ANNAES DA CAl\JARA 

corresponderá á 2" de qua.Iquet· projccto, de
batendo-se uma por uma, sem contudo 
fazer-lhes emenda. A Ca.ma.ra., a pedido 
de alguns de seus membros. poderá <lctet·
minar que se facâ em glol.Jo a c.iiscu~são 
destas emendas. 

Art. 174. Sendo a.pprovadas todas as emen
das, serão remettidas com o projecto <i. Com
mi~são de Redacção, pru.ticn.ndo-so dopais 
u dispas ',o no art. 168. 

Art. 175. No dolmte ontt•e dous opinn.ntes, 
a.quello que primciru tiver fallado ter!L a. 
pl'lol"Íua.rle da réplica, e não ent1•ará outt•o na 
discussão sem que os dous opinantes (que· 
rendo) tenham f<~llado a.s vezes que lhe são 
permittidas por osto regimento . 

A prct'et•encia. so terá lugar si fõr pedida. a. 
palavra emquanto asti-.;ocr fhllan<lo o orador a. 
quem se prc1;endc responder. 

Art. 176. Ainda que não haja. quem fale 
sobro a,s materias postas em discussão, e que 
por isso estn. não se veritlquo, sempre sa 
procederá (~ vota~ão nn. fór•ma deste I'egi
mento. 

Art. 177. Iniciada a discussão de uma ma
teria. não se poderá.1nterrompet• para tratar 
de outra, salvo adi:~.mento votado nos termos 
deste regimento, a requerimento de qual
quer Depnt:ulo ; si poder!, porém, pedil' a 
palavra parn. lembrar um melhor methodo 
de dirigil-a. O mesmo se observará quando 
se tt•atn.t• da votacio de qualquer pr•ojecto. 

Art. 178. Sempre que haja dous Olt mais 
projectos sobro o mesmo a,s:gumpto, haverá 
discussão prévia soln•e a pl'efer•encia do que 
devo servil• do base para a discus.o;ão, sem 
comtndo, so entender que os outros ficam l'O
jcitados. 

Art. 179. Todas a::: questões de ordem que 
occort·orom durante a sessão Jc c:ttla dia 
serão decididas pelo prasidontc. 

Art. 180. Quando a Camo.ra th·ot• do d(ú
TJerar sobre denuucii:l. dada. pot• qualquur 
cidauão ou polas commissões da Camara 
contra o Prosiucnto da Republica., EC ob.-iel'
varâ. o s.•guinto: 

§ l.o Apresentada a denuncia, em fôrma. 
. legal, c com os documentos com1Jrobatorios 
da. oxistcncil\ do dolicto, Oti doclarar;ão con
cludon te da impossibilidade tia sorom apJ'e
sen tados, a Cama.ra. clege1':l uma Com missão 
de nove membros p<~l'a. examinai-a. 

§ 2. o Esta Commissão, dentro (le oito dias, 
emittirá parecet• sobre si deve -a denuncia 
ser julgada objecto do dulillernção, po(lendo 
para este fim p1•omover as diligencias que 
entender necessal"ias. 

§ 3. 0 O parecer as.sim dado depois de im 
pl.'csso e dist1•ibnido com antecedencia. do 48 
horas, ::;erá. dt\do para o1•dcm (lo dia em dis· 
cussão unica.. 

§ 5.0 Si a. Cama1•a julgar quo a donur.cia· 
é objecto. de delibera('.ão, remettcrá. cópia de· 
tudo ao denunciado, para rusponder por es
cripto, no prazo do 15 dias, que poderá ser 
proroga.do a requerimento do mesmo d.mun-
ciado. · 

§ 6. o Findo este prazo, voltai'ão os papeis 
com a resposta ou :;oro ell:.L á Commis,;ão qu() 
d.:pois de vudr as testemunhas de ambas as 
pat•tcs. e empregat· todos !lS meios p::ua o es
cla.rocimonto da. VCI'UaUC,Intcrporá O seu pa
I'CC61' sobre a proccdencia ou imp1·ocendccia. 
da. a.ecusação. 

§ 7. o O denunciado podortí assistir pes
oalmente on por procurador a todos os actos
ou .diligencias de que .trata o pa1•agrapho an· 
terwr, de\·endo pa.t•a Isso ser convidado pela 
Commissão, e poderá igualmente contestar 
as testemunhas e requerer que alias sejam 
reperguntadas ou acareadas. 

§ 8. 0 O parecer a que se refere o§ 6o, de
pois do publicado e distribuído na fórma do 
~ 3°, sorã submettido a. duas diseussões, com. 
o intervallo de quatro dias, depois do quea. 
Camara decidirá. si tem 1ogar ou não a. ac
cusação, e decidindo pela. amrmativa, a de· 
cretará nestes termos: 

c A Camara dos Deputados decreta a accusa.
ção contra o Presidente da Republica F ••. e 
a envia. ao Senado (ou ao Supremo Tribunal 
si se tratar de crime eommum) com todos 
os documentos relativos pa.ra se proooder na.. 
fórmu. da. Constituição e da. lei.» 

§ 9.B Si o accusado estiver na Capital Fe
deral, o decreto da. accusaçao, assfgnado 
pel:t Mesa. da Ca.mara, 1be será immediata.
monte intimado pelo lo Secret-ario. 

No caso de :msencia, o Presidente da Ca.
mat•a comml.'ttel'á a inLima~·ão ao juiz; srccio
nal que tivot• jurisdicção no logH onde se 
ac.Lta.r o accusa..do. 

§ 10. Deerobada a accusação a Caruara no
meará. uma. Commis~ão de tre3 membros para 
produzil-a no RMado. (Const. art. 53, lei 
n. 27, de 7 de janeiro do 1892, at•t:; _ 2 3. 13.) 

Art. ISI. Pol' igual mouo procederá a 
Camara. quanto ás denuncias da.ua.s coot1·a os 
l\Iiuist.ros !lo Estado por crimes communs c 
de rosponsn.bilidado conncxos com os do Pre
sidente da Repuhlica (CQnst .• ru•t. Lei cit.,, 
art. 32.) 

Art. 1a2. A denuncia nos crimes de que 
tt•atam os artigoil anteriores não podorá sei' 
recebida p~la. C<lmal'a,si o denunciado jã tivor 
completado o seu periodo presidencial. (Lei 
cit., art. 3°. 

Art. 183. Na. discussão e votação !los c;:odi
gos tle leis da União, taes como ch.-II, com
marcial o criminal, a ordem dos tra.ballios.
da Ca.mara sor•~ a. seguinte: 
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§ 1.0 Apresentado. impresso e distrilmidc. 
o projeeto. a sua discussão só será iniciada 
na S!'!SSão da. Camara. do anno seguinte. 

§ 2. o No interregno, n. 1\fc.'n. fará enviar 
oxomphres do projecto ás seguintes corpo
rações c autor·idadcs, convidando estas a. 
remetterllm, no pl'rtzo de sois mezcs, á Secro· 
taria. da Camara, as omcndas e ob3el' \'ações 
que julgarem convenientes: 

a) Sup1•cmo Tribunal Federal o juizes sec
cionacs, que igua.lmeni;e scrã.o convidados a 
ma.ndO.l' alfixar editn.e;; e publicai-os nas fo-· 
lhas uffiâaos, a.Ybando do prazo os interes
sados quo queiram furmular emenda.-; ou ob
servações; 

b) Tribuna.es superiores do Districto Fo
dera.l e dos Estaclo3 ; 

c) Faculdades de Direito ; 
d) Governadores ou Presiolcntcs dos Es-

ados; . 
e) Instituto da Ordem dos Advogados Bra

zileiros; 
f) Juri~consultos que julgar convenionte 

ouvir. 
§ 3. o Iniciados os trabalhos lia. sessão ordi

na.ria., nos tm·mos do § 1°, o presidente da 
Camara. declarara qne, estando di~tt'ibuido o 
projecto, fica. o mesmo ~obre a mesa, nfim do 
receber as emendas, durante 10 dias, tm·mi
nados os quaes, o projccto com essas emendas 
e as de que reza o§ 2°, uepois ue impressas, 
será submcttido a. uma commissã.o de rinte e 
um rcpr63cntantcs. 

§ 4. o A Commissao será nomc~da pelo 
Prc.sidanto tla Cam:u·a e de fórmtt que todos 
os Esta.dos e o District•.l Fcdcrt~l tenham 
nella. revn~:1tação. 

§ 5.o Na sua primeir~. reunião a Commis
são oleo-orá pol' m:üori:\ absoluta. tlc votos o 
sCtl pr~idento c um relator. 

§ ü.o As deci:;õos da Commissão. que JUnc
cioua.rá. em dias llesignados, setão sempre 
tomadas por maioria. absoluta. de votu~ c os 
doba.tes .d(.lvida.mente stenographados e pu
blicados no Dia rio da Congtesso. . 

§ 7. o A Com missão poderá ou vu• no de
curso do seu trabalho a, <1uem entender con-
veniente. . . 

§ s,o o pa.recet' sobt•o o pPJJect~ sera 
apresentado â Camarn. no prazo max1mo de 
sessenta. dias e contemplado na. ordem d~s 
trabalhos quinze dias após a. sul\ pubh
ca.~.ão podendo a me~ma. ca.mt\rn., mediante 
repreSentação da Commissão, proroga.r .esses 
pt':LZOS pelo tempo c1ue julgar _convcmeo~o 

§ 9, v H a rel'à uma 5o di.5?ussa.o o vota.çao 
do projocto. ambas por tJtulos, poden~o 
ainda Sl'r a.proscntadas emendas. que, d~p~s 
de encer1•ada a. discus~ão, irão á Comm1ssao 
dos Vinte c Um, para. ~obre as mesmas ela
borar parecer. 

§ 10. Na dlscussão o votaç-ão dessas emen
das se ob~e~1·arct o dis~·osto nesto regimento . 
pa1·a os pl'oJecto.o:J om geral. 

§ 11. Nenhum D<>putado, mesmo o relatcr 
do pa.recer, P,oderá. falla1' mais de uma. vez 
sobl•o cada tttulo do pro,iecto. . 

§ 12. A t•odacr,ão tirwJ do projecto, conforme 
o veucido, será feita. pela. Com missão dos . 
Vínt.o e Um,que t:t.mbem competente será. pa
ra cmittir p twc::er sobro as emendas que por
ventura Yenham do 3cnado. 

CAPITULO IX. 

DA DJSCCSSÃO DOS OR(~AMENTOS 

Art. 184 . Rcspcit3.do o disposto no art.ll4 
dosto regimento, n. discussão do pt•ojecto de 
orçamomo. sará feita por Ministerios na. 
pa.z·tc_ rela.ttva. a Degpe:m, o por artigos na 
relattva á Receita e Disposições Gcra.cs na 
fõrmo. dos a.t•tigos sr.guintos. ' 

Art. 185. Organizado pela Commissão 
o pt'ojecto do orçamento da. despcza de cada. 
Mlnistel'io, ou o da receita, serâ. entregue ll 
;\le!!a. e esta o mandará imp1•imir c distribuir 
em avulsos polos Deputados. 

§ I. o Feita essa díi:ltl'ibuição, ao terminar 
a. hora do expedilln te, mas a.ntes do a.nnunciar 
a. ordem do dia, o Presidente declarará. :i 
Cama.ra. quo o projeeto fica sobre a mesa. 
pelo })l':\ZO do tres sessões diurnas, afim de 
recr.bm• emendas om 211 diseussão. 

§ 2. 0 Não poderão ser propostas, nem l'C• 
ccbidas pela Mesa. emendas quo criem, refor
mem onoxtingua.m repartições pu blicas,ct•icm 
ou e~tiJ}guam empregos publicos,a.ugrnentem 
ou d1mmun.m ordenados, revoguem leis de 
outra natureza ou mandem vigora.1• a.s já _ 
l'~'!ogadas, em summa toda. o qualquordil.;po-
SIÇao do caracter permanente. 

§ 3.° Findo o pt•azo do § 1°, o projecto.com 
as emendas será devolvido â commis:oão. 
para. d3.1• sobre ollas o sou pa.rocor, no qual 
poderá propor as modificações quo entender 
convenientes ao toxto primüivo. 

§ 4. 0 Lido, impresso e distribuiria pelos . 
Deputados, esse parccet• será dado para a 
ordem dos trabalhos, até 48 horll.S depois do 
litln publicação, a.brindo-se ontão di:;cussão 
sobt•e o projocto e emendas. 

Nesta. discussão não se pudorámais a.presen,. 
ta r emendas. 

§ 5.0 Encerrada a discussão, votadas as
emendas o artigos additivos, e depois o pro
j ecto, volverá. elle á. Commissão pa.ra rOtJi
gil-o conforme o vencido afim de passar á. 
3a di se nssão . 

A1•t. I8tl. Publicada o distribuida pelos. 
Deputados a redacçã.o do que tr<lta. o § 6" 
do ai•ti~~'o antecedente, o Presidente decla.·· 
rar<i. o o projeero sobre· a.. mesa pl\ra recebe~: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:44 + Página46 de 52 

·'H8 A~~AE:5 DA CA:\JARA 

· emeudas em 3• tliscus.:;ão, dul'ante dua.s ses
~õesdiurrio.s. 

Pat•a.grapllo unico. Não pJdarilo ser a.pl'C
scntadas nesta discussão o recebidas pola. 
~Iesa emoodas creando dospczas novas ; si, 
p:m~m; já esUverem m•eada~ p:>det•ão ser 
diminuidu.s, Bllpprimida.s ou l'CSta.I-Jelecida:i, 
mas neste ultimo cu.so sómcnta de accorJo 
com a proposta do Govorno. 

Art. 187. Findo o prazo do artigo ante
·rior, devolvido o projecto com emenda..-> á. 
Com missão, para da.r o sou parecer, será elle 
dado para a ordem dos trabalhos da Ca.ma.I·a. 
obsorva.llo o disposto nu art. 18fl, quanto á 
2o. discussão. 

Ar•t. 188. Discutido e vot:ulo o proj(!cto e 
emendas, o approvada a rospectiva rcdacção 
:final ·será cllc enviado ao Senado, obse~·
va.das as p1•osm•ipÇõ<H deste Regimento 
(1uanto ás demais proposições. 

Art. rsg. Qllando os projectos de orça.
mento. forom devolvi1os do Senado com 
emendas se procJderá como está recom· 
mendad.o nos at·ts. 146 e seguintes. 

Si, porém, faltarem n.pona.s oito tlias para 
o encerramento dos tNbalhos legisl<tti vos, 
esses peojectos, bem como os de creditas soH· 
cit:Ldos ptlo Podel' Executivo, a. juizo do 
Presidente, serão dados para ordem do dia, 
independentemente do ptLrocer da Commissão 
de Orcamento sob1·e as emendas, ficando 
salvo, todavia., a mesma commissão o direito 
de verbalmente pronunciar-se sol.H'O cllas du
rante a. discussão. 

Dentro de.stes oito dia.3, em ca.so de ur
gencía, podet;á o Presidente da Oa,ma1'a. con· 
saltar esta 110 sentitlo de a.brir e tormin·ar a. 
discussão immorliiLt<t da.s emendas ao pro· 
,jacto ; se assim resolver <L Ca.mara, abl'ir--se
ba logo discussão, ficando preteri!la. a 
ordem do dia. 

Art. 190. Na vota1:ão dos o:cn.mentos soln•e 
o CJUD 11Õ.o cstivcl' rogula.rlo neste capitulo 
seguir-sc-ha. o d1sposto no capitulo seguinte 
no quo lhes fõ1· applicavcl. 

CAPITULO X 

DO MODO DE \'OTAR 

Art. 191. Nenhuma. matoria ~e l)orá a 
-\•otos sem que estejam presentes Depnta.dos 
em maioria alJ.>Ol uta, tentlo prioridade na 
-votu.çli.o as que ficarem encerradas na sessão 
nntcríor, salvo o disposto no art. lJ.4, A 
falta. de numero para. as votações que· se 
forem seguint.l.o não prejudicará. a. discmsão 
dos projectos quo tive!'em sido dados para 
ordem do diét. 

A1•t. 192. Quando não houvc1• Depuhdo 
com a. palavra, o~ si não e iltiyei' na. casa 
algum doa qtre a t.2verem podido, o Prosi· 

dento, independente de vutação, decla.ra.r:l. 
ence:·rada. a discussão da ma.tcria de que ~c 
tr~ttar, c sobre oUa dt:Jvot•á votar-se na se
guinto so.>~ã.o ·si o encerramento tiver logar 
no fim da. sessão. 

Art. 193. Sempre que se dciur dB fJzer 
qualquer votaç-ão, por nã.a sJ a.char presente 
o numero Iega.l do Dcputad~s. e quando não 
ost·•jam preenchidas as hDras dos irabalhos. 
pt•oceder-se-ha á. nova. chama.da, meneio· 
mr.ndo·se na. acta. os n1me:> dos que ro lwu
vcrem ratir.ulo com ca.u5a pa.rtie1pad~ uu 
sem olla. 

Art. 194. Em qualquer dio;::m;5ão do~ 
pt•ojectos de lei ou l'CSohu:·w, p ouf'r-s'-!·Jm. 
l'equorer vel'l1almenb o cnceJ·rãmento da 
discussão.Este requerimento scrisem deua.te 
posto a voto~ c, sendo appr·!>vado pela. Ca
ma.r<L, o Pl'~ldente declarara conduida. a dis
cussão. As ta e 3• di~tl5~õe:> dos projJctos de 
lei ou resolução não scrã9 encerradas, ha
vendo qu 'm ~enha a palavra, sem que, pelo · 
menos, se lla.Ja. tratado da. ma.teria. em uma 
sessão anterior. 

Art. HJ5. Na 2" l li~cus..;;ão de qu:1lquer 
projecto só poderá. ser peJi lo o encerra.- . 
mento depois de se terem pronunciado 
!!!lbro o artigo em discus~ão, pelo menos, dow 
oradores. 

Na 2" discus:ião dus pt'.Jje~tos da orça
mento e de fixação de forças dl\ terra. o 
roa.r não set•á licito rectue:er• o encerramento 
da di~cussão ue c.:tda artigo. sioão depois de 
ter sido o mc:~mo discutiílo em duas se..c;;sõe3 
anteriores. 

Art .. l96. Sempre que o pl'ojectr) tivm· uma. 
su riiscussã~, cot•re;;p:mJendo f:!sta á segunda, 
para. que SCJ<L acceita a pt•oposta de encerra
monto, pt•evalece o mesmo principio esta
lJelechlo no art. HH. O mesmo procedimento 
se pudcrã. ter com as emendas que v im·em do 
Scna(lo, exc:lpto a.s offerccioJas aos dívcrsos 
arcamontos, cuja dis{;m;sio sô poderá set• en
lilerraJ.a depohl de discutida.~ em duas sessões 
diaria.~. salvo o dispostJ no a.rt. l Sr.t : 

Art. W7. Por tre~ maneiras se podem da.r 
votos: 1", pelo metholo syrubolico nos casos 
ordinarios; .2", pelo nomina.l ue-sim ou não; 
3•, por escrutinio scm·cto, nas eleições. 

A1·t. 198. O m3thodo symbo!ioo se p1•atica. 
tlizendo o Presidente: Os senhores que são de 
ptwecm· ... qndra.m lcnl.nttw-se. 

A!'t. 19:.!. Si o re.m:ta.do dos voto~ for tão 
manifc:>to que á primeil•a.. vigta s::- conheçam 
as plura.Uda.(les, o Presidente o publicará; 
mas, si esta. nã9 fol' logo m:J.nife.~ta, ou si pa
recm• a. algum Deputado que o resultado 
publica.do pPio Prcsídont<J não é Qxacto, po
derá pedir rectit1caç,.1o d3 'Votação. Em qual
quer deiltes casos, dirá o Presidente: Queiram 
levantar-se oH senhores que votaram contra. 
-c dous soorctarios, cada. um de se~ k~do. 
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-con&ario os votos. para 110rom combina·Ios 
·com os primeiros. 

ArC . 200. Pa.ra 8:! pratic1r a votação no
minal Cóu dos casos dr> are. 37, § 3", da. 
Constitui~ e 152 dest.e Jtegimcnt(), será 
preeiso que algum Deputulo o requeira. e 

-que a Camara aJmiU:a. por meio de votação. 
indepen.fente dB dL-:cussa.o • 

. \rt. rol. Dotermioada a votação nominal, 
-um dos 19CretariB9, pela lista geral, irá eh~.
·maodo cada uaa Deputado de per si; c dous 
doa outros secretarios farão cada. um sua 
lista, uma com os nomes dos que vo\arcm-
~sim, e ootr.1 com os nomes dos que vota.z-em 
-não. 

ArC. 202. O terceiro metholo de vohr, 
qne é por 6SCroünio secreto, sa praticará. por 
meia. de oedulas escrjptas, sendo estas Ia.n
~ em urnas. que os continuos corrot'ão 
,por todos O.i Oepu\ados. e apro:;ontadas na 
me3& as cedu.lai, depois do C>nta.das pelo 1° 
Sec.reta.rio e por elle liJa cada uma do per si. 
pr\)CeJerão os outros secreh.rios aos compa· 
t~~ as;entos, fazendo-se pot• fim a apu-
ração, parJ. se publíclr o resultado da vo
tação. As ceJul:u as!ignadas serão a.pura.da:1. 

No ca.so do empate, se p:ooedorá a SJrteio. 
Art. 203. Os requerimentos que exigirem 

informaçõeg a respeito de oegocios do inter· 
-esse particular. e os qu:J tivorom por objecto 
a urgeocia ou adiamento de taes nogocios, 

-serão sempre decidiJos por votação sym
·bolica. 

Art. 20-t. Havendo empate nas votações, 
:ficará. a ma~ria adiada para se discutir nova
.mente om outro dia., e si houver segundo 
t}mpa.te, fic:n•a rejeitada.. 

Na nova discussão, em virtude de empate, 
·e3ta. versará. sobre todo o a.rtigo, ainda que 
tenha. eUo shlo dividido por occasião da. an· 
terior votação. 

Art. 205. Nenhum Deputa.rln presente po
derá. excubar-se de votar. s!l.lvo : 1°. por não 
ter assitido ao debate ; 2". }Kit' so irata.r do 

-causa propria.,cm quescráinbtbido de votar, 
podendo, todavia. assistir a di:!cussão, tomar 
parCe nella, quando tenha de defender-se de 
.accusa.t;õea ou de swtonta.r sew direitos~ 

Art. 200. Na 2& discussão e toda. vez que o 
projooto for composto de m~is de um artigo, 
adoptar-se-ba separadamente sobre cada um, 

-e em geral quando a ma.teria sobre que de-
va reca.bir a. vota.ção se compozer àe. duas 

·OU mais proposiçõ3S distioctas, t3mbem se 
-vohrá soparada.meotc e sobre cada orna 
.<J.ellas. . 

Art. 207. Na. vota.ção das emendas terão a. 
prioridade as supressivas, c, quaodo se trJ.
tar de despeza.s, se porão primeiro a Yotos as 
mais restrictlYas. 

Art. 208. O aeio de votar nunca. será in
·.terrompido, sa.h·o quando a materia em vo-

vol. Jl 

tação contlver muitos artigo:l e si o processo 
exc-ldcr :1 hora destinada pa.ra vobção na . 
ordem do dia. Neste caso, tlcat•á adiado na 
pJ.rte em que estin~r. para contio-uar na. 
sogulnto sessão, não se podendo, em c:tso 
algum, proceder á vutlção em p1•orogação 
lias horn.s da se~o. 

CAPITULO XI 

DJS PARECE~ES DE COliOUSSÕES 

Al't . 200. Nonhnm1. nnl.el•ia. se tomará em 
c.ms·dcração na. Camara, s~m que primeit•o 
se tonha ma.ndau) no uma. commis3io pa.ra 
so brc e lia. in terp.:lr se n parecer. 

Exceptuam-sc desta regra as resoluções 
sobt·o prol•ogação da" sessões, que ontrarã.o 
Logo om discussão, e as matel'ias de que tra.ta 
o art. l8!J, 2• p:1.rte. 

At•t. 210. A commi55ão a. quem for E'nv"a.la 
a. ma.teria interporá ~obre ella. seu parccet• 
pot• e.sct•ipto, devendo a.ssignal-o to los o3 
membros ou, ao menos, a maioria dellcs, 
obsel'vado · o processo prescripto pelo capi· 
tulo vr. deste titulo. 

Art. 211. O memlmJ ou membros da. com
missão, que não concordarem com a maioria 
della., podel'io as.signat· o parecer-vencido
ou-com rostricções-a dar o seu voto em 
separado, d~ntro do prazo ~~:tim? de ~inco 
dias, ca11o nao prefira.m reiligll-o tmmedtata- · 
monte. 

Art. 212. Os pai'ecercs ser11o postos sobre 
a. mes:\ e lidos pelo I o secretario em cada uma 
das se.:;sões diarin.s, dapois do expeliente ; 
e roaodad.os a imprimir para. entrarem na 
ordem dos trabalhos. 

Art. 213. Quando as pareceres de com
missão não f~>rem mais do que simples re
querimento, na. conformidade do regimento, 
llcarão sujeitos ás regras quo para. estes so 
acham cstabelecill:ts . 

CAPITULO XII 

DA POI.ICIA 1:-\TERNA. 

ArL 2 14. Os Deputadoq assistirão pontual
monte á.'l sessões ordinarias e eltrao1•dina~ 
rias o nonbum se l'uti1•ará tio edilloio da t:a
mara., dut·anto a. sessão. sem o participar ao 
Presidente . 

Ar~. 215. Quando tiverem algum impedi
mento, que ·não e~cedn a tres sess~os, o pa.r
tielpa.rão ao Presidente; quando for por mais 
tempo, o ra.rã.o em offlcio dirigido ao 1 o Socrc
tario, pedindo que communique á Cam\\ra o 
seu hnpetlimen$o. 

57 
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A1•t. 216. Quando pP.dircm Jtcença. para. 
ausentar-se. deixando o cxercicio do Depu
tado, dirão po1· escl'ipto os mo ti vos quo ti
verem, . afim do que a Ca.Jll:tl'<l. lhos dBfira. 
como fôl' de j u;:t iça, não p:ulccfmdr1 o SOl'· 
viço. 

Art. 217. Taltos o~ r.irladt;os c o~ estran
geiros tcmn dil'éito de as::;istiras scssõe3, com
tanto que esteja m dc.~armados c guardem o 
maior silencio, sem uur o mais poqueoo 
signal do <\jJpla.uso ou de rep:·ovaçã.o ao que 
~e passai.' na Cama.ra.. 

Paragrapho unico. Haverá trihuila.s rc· 
scrvadas para tmnhoras, Senadores, mom
bros do c~n'J}O di!llomatico, magistrados ou 
altos limccionarios , o logar· rcse1'vatto para. 
os representantes da imprensa. 

No recinto uas sessões e suas uopendoncia.s 
só podorão sor admittidos Senadoi'<'s e em
pregados em serYiço. 

Art. 218. Os c.spectadoros que perLul'ba.-
. rem a sessão serão obrigados n. sahlr imrno

diata.mente das galerias, e, si o caso a:;~im o 
exigir, ter-i;e-ha. com elles a. demonstração 
que a Cn,m<tru. julgar conVfmiente. 

Art. 2 19. Qua.odo a inquieti.lçiio úo pu· 
blico c dos Dcputa.dcs não puder conter-:)c 
pelas admoestações do Presidente, poderá 
este suspender on hwantl\L' a sessão. 

Art . 220. Si algum dos Deputados cum
mctter uentro do edificio <l'.t Ca.rnara qual
quer exce~so quo possa julgar-sG digno de 
repressão maiot• quo a declarada no capitulo 
VII desie t itulo a Commissão de P olicia co· 
nhccer:l. do facto o o exporá á. Ca.ma ra, para 
ella determinal' o que lho parecer convo
nionte . 

Art. 2:21. Si no editicio da. Camara. se p 01'· 
petral' algum excessú ou delicto, a Commis· 
são de Policia fará por om cni!l.odia o culpa
do ou· culJJados, e passando a averiguar o 
facto, si dollc resultu.rom motivos sullicien
tes para se proceclol' coutm os delinquentes 
se entregarão dentro de vinte c quatro lw
l'as ao juiz competente, d;tndo-sc depois 
conta á Camara do succedido. 

CAPITULO XIII 

DA SECr.ET A RI A 

Art . 222. A Secretarill<, sob a. dirccção 
ge1•a.I do I • Secretario da. C:1mara, terá. um 
director, quatro chefes de secção, sendo um 
incumbido da bibliotheca, ~eis officiaes, um 
conservador da bibliotheca, dons }Jor.teiros, 
sendo um da se·crctaria o outrodo salão das 

st.-ssües, 14 continuas c dous correios, com , 
vencimentos fixados p:~la Camar.L, sob pro· 
posta. da Mesn .. 

Art. 2f3. O director c cmpregado3 da Se
creta ria. serão nomeados, dispensados tio ser
viço e dllmittidos pela Camara., em YirLmlc de 
propost:t da. Corumissão ue Policia. Todos os 
outt•os omprog:ulos subaltet•nos serão nomea
Jvs e dc.;pedido:; pela Jila commi:o:li'tU, e dis
p13n~atlos pcb. Cama.ra. 

Art. 224. Em t-egulamonto especial orga
nizado pela ~lesa serão fixados as attribui
ções c de\·ercs do,;; c'mpregatlo;; d.t Sect'Ct:Lria 
o subo.lt~rnos. 

Art. ~. Os títulos tle nomcaçõ!.'S de iQlos · 
os empregados da casa serão assignados 
polo Pr6Sidente, }o c 2° Sccrc~rios da. Cl.
mara.. 

Art .. 226. NG intcrT<~ollo das sesroes a Com
missão do Policia, ou algum de seus membros, 
que ficar na Capital, se encan-ega.rã dv go
verno o inspecçao da Cam:..ra, communicando 
para. esse fim as orJcns uecessaria.saodiret!tor. 
que as deverá tmnsmit.til· aos })()rteiros. 
continuos o mai:> erup&'S;,:ados a dando as 
demais providencias que as circumstancia.s 
cxigirom. No~e iniervaUo não so preen
cherão a.s v:Lga.;; quo se tlerem nos empre
gados da. Secretaria. 

Art. 22i. O direcior da Secretaria. sob a 
fiscalização da Mesa da Cama-ra, sol'vir;i de 
thesvw·eiro dns quantias que foram YOtada.s 
na lei do or.,-amento para. as tlc-.pozas ordi
naria.s e cvcntuaes da casa. e a. somrua. que 
receber do Thesout'O Federa.! será reco
lhida. em cofre seguro, de que tm'â. uma 
chave o director e outra o runccionilrio da 
mesma. Secretaria, encarregado da contabi
lidade ; ou ontão a algum est:.Lbole~imonto . 
banca.río, si assim o julgar mais con>enicnte 
a mesa. 

Art. 228. No primoiro trimestre de cada 
anno, o director apresentará a necessaria 
conta do quo recebeu e d~1)enoleu, o do 
saldo que existir em caixa, afim do ser 
examinada. e approvada em eonrorcncia da. 
mesa. 

At•t. z29. Revo!!'am·se ;L'J disposições em' 
con 't'aL·io. -

Sala da.s Commis~õcs, 22 do junho de 1904. 
-Pattla Guimarües, Prosidento. - Alencar 
Guimal:i'ít:-$, l 0 Sere,a.rio. - Wanderley d~ 
Jfendonça, 3° Socretario, serviodo dez-~,....,. 
Joaquim Pires, 4" Secre~rio, servindo de 3~. 
-Anle•·o Botellto, suppleote, servindo do 4.~ 
Secreial'io. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 09:44 + Página49 de 52 

SESSÃO E:\1 22 DE .m:-:110 DE 1904 .'t5l 

X. 5~- W04 

Reda.:çifo 1n•·a :Ja f!i;-cu.•sãn tlr. Jli'njeclo -n./90, 
(I e 190-'1, que ol;,·iga os administl·ado;·es (/e 
olfkinas de fypo[!rc>phia, litlw.q;·aphia, plw
togrophia ou gnn;ura, 110 JJistriclo Fcclcml 
c uos E.<t(l(/os, rr P:iacrtcr ,; JJiúlioUwc{( .Va· 
CÍ!mol r!IJ Rio d~ .Tanâro d•m.~ e.,:emplo.rcs 
de cotl•! pl!l.Jlir••rr7o pe;·iodica e um de cada 
oltl'{' de Ot!/ra ;;a/w•e;a qwJ t•.··erHtr.Yem ; e 
dâ O!llras proddc;~cias 

( \'id•• prujt.>clc.:< n>, !96, ,j,• 1~01, e 190, 
lh' 1~1[•3 ) 

O Congres..'O Xacional re1;olvo: 
Art. 1." 0:> admini:.;tr-.LdOl'eS ue ollicinas 

de typographia. lithographia, photogra.phia. 
ou gravura. situadas no Di~tricto Federal e 
nos Estados, 8ão obriga(los a. romettor á Bi 
bliotbcca. Nacional do Rio de Janeiro dous 
e.xempla.res de cad.l publica.c~o poriodica e 
um de ca.da olJr:l. de outra naLuruzu que 
c.xecntarcrn.. 

§ l." Estão comprchcndiuos nu. coe tri
lmi.ção legal não só linos, folheto~, revistas 
c jorna.es, mas tambam impressos, n.vulsos, 
obras musicaes, mappas, plantas, planos, ca· 
tampas, inclusi>e :J.S obtidas por processos 
photo~raphico3, ::ellos, nnla.llHl.s e outras 
e;;pccies num.lsmar icas, considera.ndo·se como 
ohras dilforentes :1s reimpressões, novas odi· 
ç."Jes, ensaios o \':tl'íantes do qua.lquor ordom. 

§ 2." 0:; uuject(l!; de,·cm ser remettidos 
com a intlieação. quamio nclles não ostiver 
c11:pres;;a, da ·ma .<i;.:niticação, do seu preço de 
>enda e Llu numero de exempla.ros da. ediçfio. 
~ 3·'. No Distt·icto Fl'.deral a. 1'cmr.ssa. deve 

effectuar-se no dia em que a obra. for publi· 
cada ou entl•egne a •Juem a. mandou exe· 
au1ar e nos Estado:< :-Lté cinco dias depois da 
publica~ão ou ontrõJga, devendo neste prazo 
serem Je,·ados ao Correio os exemplares a 
tal fim u('stioado~. 

.Art. 2>. No c;tso de inobset·vancia das dis
Po::<kões do artigo pn·eedente, incorrel'ão os 
administJ·adOI·es . da< otliclna;: na pena de 
mu1t:L de 50$ a 200$. fica.ndo os cditol'es das 
ob!'a,; não rcmettiua:> obrigados, logo que 
termine o prazo do :n•t. 1°, § 3°, a effcctuar 
a reme...~a. em um s.,gundo prazo, igual ao 
primeiro. s!lb pena de a.pp1-ehensão do cxcm· 
piar ou exemplares de">idos. 

.Ao procuradot· seccional do logar commu
nicarâ o dil·ector da Dibliotheca. Nacional a. 
ioft·a~ oc.cot·rida, afim de tornar-se effe· 
ctiva pora.utc a justi~a. federal a. sancção 
aqui estabelecida. 

.ArL. 3a. São oquipamdas ás obras nacio
Dae3, para o elfeito da contribuir:ão e o da 
apprchcnsão, a;; pr()V('uiontos do e.o;traogeiro 

que tt·ouxerem indicação do editor ou veu
dcrlc.r domiciliado no Brazil. 

Art. 4.0 Os objcctos remettidos ;t Biblio
lllCca Nacional, em obsurvancia. a esta. lei 
transitaeã~ polos Corroias da RepubUcá 
com· 1sençao de franquia. e gratuitladn de 
l'C[!istro, devendo o remettento docla.
o titulo da obra, os nomes do edi tor e do 
antor ou o pseudonymo deste, o lagar e (1, 

data da ediçãu. 
P<tragrapho unico- O remattente poder;t 

exígiL' do Correio quo nos certificados do re
gistro declare, depois de verificar, o t itulo 
do impresso, os nomes do editor e do auto1• 
ou o psenllonymu deste, o logar e a. dat<t da. 
edição. 

Art. ?·" - Ruvogam-se as disposições em 
contrarw. 

Sala das Commissões, 2.2 de junho de 1904. 
Pm·anhos JlonteHegro, presidente. -Luiz Do
mingues.- Ft·cdtn·ioo Bot·ges.-,llello M attos . 
- E;·tavam Lobo, -Hassloohe1·. 

O S1•. P1·e~itlente- Não h:lVendo 
nada ma.is a tn,tttl', designo para amll.nhã 
a seguinte ordem do dia.: 

Continuação da votação do projocto n. 27, 
de l!J04, au ~oriza.ndo o Poder Executivo a 
abrir ao Ministe1•iu !la. Fazenda o erudito 
extra.ordlnario de 84:7538!70, em e.xocuçãu 
de senteo.-.a.pa.ssada e.r11 j ).ilgado em favor de 
José PtJl"roira dos Santos (3"' discussão) ; 

Votação d:~ cmend11 dos Sr-i. Tost 11 e Neiv1t 
ao projccto n. 46, de 190-l, em vh·tudo do 
disposto no art. 162 do Regimento {discussão 
unico.); · 

Yotac;ão do projecto n. 29, de 190-1, auto· 
rizanúo o Psder Executivo a. abt•ir ao Minis· 
tel'io da Fazenda o credito extraordimtrio do 
6:020:-;, em execução do sentença passada em 
julgado om favor de Eduardo Martins & 
Comp. (3"' discussão) ; 

Yotn.ção do projecto n. 32, de 190-1, auto
rizando o Podet• I•ixecutivo a abril• ao Minis· 
tcrio da. Justiça e Negocias Interiores o cre· 
dito extraordinario de 1:4918754, para paga· 
men Lu do ordenado que compete a.o secre
tario aposentado da Faculdade de Direito de 
S. Paulo Dr. Andt'é Dia.s de Aguiat•, no pe· 
r todo de() d~ julho a. 22 de uovombro de 1903 
(3• discussão}; 

Votação do projeoto n. 33, de 1904, auto· 
rizando o Podar Executivo n. abrir ao Minis· 
terio da. lndustria, Viação o Obras Pub!ica.s 
o credito especial de l :200$, pa~a. pagam(lnto 
das a.jnda.s de custo ao empregado de Fazenda 
incumbido da tomada de contas da Estrada 
de Ferro de S. Francisco, nos annos da 190L 
e 1902 (3~ discussão); 
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Votação dQ projecto n. 4.7 A, de 1904, oom 
Jla.recet·es sobre a emenda. otrerecida ao prl)
,lecto n. 345 A, d,~ HI02, que concede a 
D. Francisca Francioni da. Fonseca, vi uva. do 
ex·Senador PcJro PaulinJ da Fonseca. c a. 
sua filha. solteira. Albertina da. Fonseca a 
peosão de 200$ mensaes :1 cada uma (diseuss.i:o 
uolca); 

Votação do pro.jecto n. 51, de 1904, auio
l.oriza.ndo o Puder Executivo a abrir ao Mi
Histerio do Fazenda. o cre•fito P.xtraordinario 
• 1:1 6:379$587, oro execuç;lo de sentença r.as· 
~~~da. em julgado em favor do Or. HiJa.rio 
Soares de Gouvéa, leote da. Faculdade de Me
dicina. do Rio de Janeiro (2• discussão); 

. Vota~ão do projecto n. 5:?, de 1904, •uto
rizando o Poder Executivo a abril• ao Minis
ierio da. Fazenda o credito e:draordioal'io 
de 27:915$150, ouro, imporiancia com que 
o Brazil deve contribuh· para. a coostrucção 
do edificío destinado á. Secretaria lotcroa· 
clonal das Republícas Americanas e pa.ra. a 
Bibllothee& Comm:)mora.tiva de Colombo, em 
Washington (2a discmsão) ; 

Votação do projecto n. 17 A, de 1904, 
mandando substituir a disposição da lettra
c-do art. 1°, § 2° do dec1·eto n. 1.171 A, de 
12 de janeiro de 1904, pela seguinte:-4 fi::s:a.· 
çfi:o das taxas pelo aluguel do matel'ial da. 
praticagem e serviço do pessoal aYnlso da 
mesma., devido pela.s embarcações que de
mandarem ·o porto o de acc6•·do com o rega
la.menio de 28 de fevereiro do 1854 ; com pn.
recer da. Commissão de Orçamento ; 

Votação do projecto n. 53, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 

anno de llcençl. com IDdos c;r vencimeo
tos. para. tr.1tar de ~-ua. saude, ao Dl'. 
Demoorit? Ca,\"alea.uti de .4.lbuquerqoe.. cli
rec&or da. 1"' directoria. dt.J , ribunal de 
Contas Cdbe:1ssão unica) ; 

3• discussão dC> project> o. 31. de 1904. 
autorizando o Poder Execativo a abrir ao 
Mioist3rio da Gnern o cl'e'tito eJI)acial de 
5; 181$ p:~.ra occorrer a.~ pagamento aos 
inspcel.oros da Repartição Geral do.; Tele
grapbos AntoniQ .José d~ Silva ILlsa e Case
miro José da Sill"'a Rosa das di.lriai que 
deitaram de 1-eceber durante o tempJ ~JUe 
serviram na eomrni~ coostl'tlefor~ das 
linhas tele~rapb.ieas de Coya.bá e Oorulllbi ; 

3• discussão do projeeto D. ~. de lOOC, 
autoriz."ndo o Poder ~ecuti ro a abrir ao 
Ministerio da Fazonh o credito utnorcli
nario de 14:313$005, em execução de aea
tença. passada em julgado em favor de Lobo 
& Irmão; 

3& discussão d.> projecto u. 4·;J, do 1~ 
autorizaodu o Governo a dedULir du cre:liio 
de 530:864,.~ destinado a cmaterial. oon5tm
cçõe9 e cventoaes.-, na tabe!Ja anoe:a ao de
creiv n. l. 151. de 5 de jaDeiro dt> eorresJie 
anno, a. quantia de H~ l"elativa ~ dUI'e
rencl. veritleada entre a somma total 
das verbas alli previsw e o crediio de 
5.500:ooot. fiud.o no art. 1°. §5" do lDl'JmlO 
decreto, bem c!)mo a importa.ncia. de ri':la4$, 
occessaria a integrar a do'ação da verba 
cEstação da. vü1i~ do pori·>• mencionada oa 
t:lbeUa. ruferida. 

Levanta-se a se!~o ás 4 honl! e 31) mi· 
nutos da iarde-. 

.108 ~ESSAO EM 23 DE JU~IlO DE !904 

Presidencia do 81·. Paulct Guimariíes 

Ao meio·dia proceile-sc á chamado. a que Va.lladão.Nei\a.Felix Gaspar. Alves Barbosa, 
respondem os Sra. Paula Guimarães, Oliveira Pal'anhos Montene~I"o, R.ódrigues Saldanha. 
Figueiredo, Julio de Mello, Aleo~· Guima- Bernardo Horh, Hered.ia. do Sá, Correia. 
rieil, Wa.ndorley de Mendonça, Joaquim Dntra, Silva. Castro, Mauricio de Abreo,
Pires, Aothoro Botelho, Hosannah de Oli· Carlos Toixeira Bra.ndio, Estevam L9bo 
veira, Thomaz Ca.va.lcanti. Gonçalo Souto, Bu.eoo de Paiva..Antonio Za.carias,Lamounier 
Eloy de Souza, Paula. e Silva, Izidro Lelte, Godotredo, Ma.nool Fu.Igencio, Lindolpho C:le
Teixeira de Sá, Bricio Filho. Pedro Pern~m- ta.no, Oleír.'orio Ma.ciel. Woncesláo Braz, Ro
buco' Epaminondas Gra.ciodo. Ra.ymundo de do1pho Paixão, Pa.dua Rezende, Moreir~ tfa 
Miranda., Joviniano de Ca.rva.Jbo, Ollvolra. Silva,Rehouças de Carvalho, Ferreit'a Br~a, 
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JOJê Lobo. llermeaegildo de Moraes, Joaquim 
Tmeira BnDdã.o, Bernardo Antonio, Cosia 
Xe\to, ~las Gan.lca.Dti, Paula Ramos, Ju· 
yenaJ lliller. ~Lima, Germano Ha'l
slocher, Ja~~~e:> Darcy, ca.siano do Nasci
mento e AICred.o Varela. 

Abre-se a sessio. 
x•Ji "-lesem deb1te ap;-rovada. a :t.ét:l da 

sessãc ... nteeedeote, 
Pa':Sa·s:e a.o expediente. 

O S•·· P•·esidente- Está. ftndt1. a 
leitura. do expediente. 

Tem a pala.v1oa o Sr. Neiva. 

c:• Sr. Neh·u. vom apresentar á Ca
mara. um projecto que tem pJr fim a.mp~tra.r 
a causa dos ope .'a. rios. 

Não é represeatante da capital Federal, a 
cujos oporarios va.o o projecto immedia.ta
mente accudir ; rnas a. devoia.ção que tem 
p.Jlo operariado bra.zilciro, a cujo la.do sem· 

O S.11.·. Alenear Guillft•u·ãe,.. pre se acha, leva-lho a. submottcr á conside· 
(I- &cretJtrio)pro:2WI á leitura. d() ~íoto ração dos seus colJega.s este projecto quo 

interessa. aos pobres e dedic:..dos oporarioa dJ 
EXPEDIE~E Arsenal de Marinha desta. cidade. 

. O projecto tt·az tambem a assignatul'a do 
omcs~ : . I uminento Deputado pelo Rio Gm.nde do Sul 
Do Sr. Depnudo DomiogOB Rodriguc3 Gui· o Sr. Barbosa Lima., quo sem duvida. reba

marães. rom.miiDicando que tem deiJI:ado de tcr;i, com o vigm• de sna. eloqueoto palavra., 
compareeerá3~ pé•t' mo\ho do iocam- qualquer impu~n1.Çã.u que elle poss:• soffrer 
JDOd!) que o pnY:~o de nnd."\r.-In~imda. da Comrnw5iio de Orçamento, á qual tet•á do 

Do Sr. Daputado ~lanQ('[ lgoaci() Dias scl' su!tmetlido. 
Vieira. commllDie:tndo qu~ p)r moti,-o de Não SJ estende. no momento, em ou ~ra.s 
mol-stia nã.o tem c:omptre<:ido ás ~e~. o coosidoraçõe:: pJrque dispõe apenas de cinco 
~tae !Ar.i logo qne o seu cs; :,.:fa de !3ade o minutog que Jhe toram geoerusamnnte con-
pel'Olit~.-ln\eira f a. cedidos polo Sr. Alfredo Yarela, que se acha 

F. 1.. 1 · d 1.. inseri pio p&rJ. f~Lilar. 
I .!a sovre • m::!..\.,a'é u tera Jr' e a•JOra.ção. Demais. a altajustil,'a da causa. o dispensa 

0 seguin.e de Ioaga justifi•~a~ão: a ramara, approvando 
PR J&cT;, 

ikT;(./r:r: .r D. Jiai"Ül Ca;-c.fi,1'.l .Yahll('O dt• 
.tra'VO, ~Uif""'"'o .~?l!á,·a. a p.."11são de 
3:titlfl$ thtRH.liU, t:oJtutivla púr dec1·eto de 
.!1 J-: agost? Je J:JSJ. ã s !U finnd.a. mfft) 
D. AnH<l B~i!J1ta Barreto _Yqlmco de .4.rau
jo, dull!ft d(J &lwdar Jos.: Thom!l: .. VaiJHco 
de Ar.t•!fo 

O C.ong~ Xaeioo J r~~lh·e : 
Art. [ ... A pensão de 3:6·~·:-,; aoauaa;. con

a!dida por J.eerelo de 31 de a.,~~ de 1881. 
e approTad • pe!a. lei n. 3.11~. de 8 do ab1·il 
de ~~~- a. o. Anoa. Hcni;._"lla B~r.Jto :-Jalluco 
de Araujo. >iu,·a do Soi:ndt>r José Thomaz 
Nabuco de Arauj.>. fie3 devoh·ida. á. sua 
tuba D. ~faria. Ca.rulina N<tbuco de Ar~\ujo. 
emqnanto solteira.. 

Al't. 2.0 Revogam·se a.i Jiipo~ições em 
contrario. 

Sala das sessões, 23 de junho de l9()j_ -Cel· 
:sa de Sow.a.- Eduu.nlo Ram"$.- Hosamtah 
rle Oli'Oeira. - .-inlo11io Bo.sfos.- He,·edia de 
.~'d. -Con·êa Dutra. -Bulhões .llarcial.- Os· 
car Godoy.- Gasti!IJ da Cuaha.- Walf;·eda 
l"Bll.-Jforeira .4lces.-Passru de Mil·anda.
Inàlo do Br~nU.- Lamo11nie;• Godo(redo.
Alcar-o de Ca1·ualho.- Fe1·reira Braga.
Jamu Darcy.-Paranfws Montenegro.- Al
'flel Bm·bosa.-Ji'onseca e Silrm.-Olegario Ma· 
r.:iel. -Garcia Pir1s. -Castro Rebcllo. - Igna · 
cio Tosta. 

o projecto. não faz mais do quo repetir a. me
dida. votada em o anno pns.o:ado. em omPr· 
gcnci~ identica. (M .. ao bem; 11Hlilll b~m.) 

Fica j:ohro :\ mo~a.. a.t~ ulterior delibc
ra<'ão, o seguinte 

PROJF.CTO 

o Congresso Nacional uocreta.; 
At•tigo n:1 ico. Fi.:a o Govot•no ~mtor:za.do 

a a.bt•iL• ao Orçamento d:.t Mai'inha, á. rubrica. 
-At·~eoacs-o ct-edito supplementar neces
sario a.o pagamento atê o fim do presente 
oxorcicio dlls operados extmordinarios que 
'l'<Lb:.tlba.m no AF.senal d~ Marinha. da CapHal 
Fe;lm-.u e suas dcpendencias. 

Sala das sessões, 23 de juoho do l904.
ll<crbosB Lima. - J • . 4.. N~i1,a.-[iiidro Leito. 

O Sr. Alr1-e llo Varela vem 
a.inda uma. vez cumprir o seu devor, denun· 
ciando ao paiz os d:lsm lodos da. administra.· 
ção sup~rior. 

Quer proporcionar á Cama.ra. o . conheci· 
menta de mais alguns esca.adalos. 

Antes de fazel-o precisa, po1•ém, commentar, 
em breves pala.vr.t.s, a. doutrina. curiosa do. 
lea.der sobre os r&quorimcntos de informa.çÕI)S 
formula.tlos pelos ueputados da maioria. 

Si o Sr. Ba.rbosa. Lima, por ser membro. 
da ml\ioria, não póde a.pre!entor taes requeri·-
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mentos, segue-se quo pódo fazci-o o reJ>t'e· 
sentante da opposição. 

De outra. fórma. tlca suspensa, nesta ponio, 
a disposir:ão regiment:.tl. Vale-se da singulm· 
hormencutica do leade1· para tirar de diffi
culdades o seu nobre amigo o Sr. Bar
bosa Lima e der-la.ra da tribuna que os fu.z 
seus todos os requerimentos de S. Ex. Qner 
tambemsabce, para dizer ao seu constituinte, 
qual o estado das forças armadas do paiz. 

Além destas infol'mações, deseja. t:tmb!!m 
que o Poder Executivo lho informe, para. co
nhecimento da nação, sobro os seguin te~ 
factos: 

Jo, sobre o contracto de fornecimento de 
arreios para. o exercito, feito pelo Goyerno 
passado; 

2°, soLt•e as irregularidalles, em ma.i.eria 
de indemnização, commettida~ pela commis· 
são encarregada. da Avenida Central; 

3°, porquo não se fazem pot' concurrencia 
publica, o~ tr~tbalho~ de ala.t•gamonto da bi:.. 
tola do rarna.l de S. Pa.ulo, os quaeil, segundo 
os e.::tudos do d1rectm.· da Estrada. de Forro 
Central, impor La Yarn em sete mil co o tos, c 
agora vão dcspcudcr cerca. de doze mil com 
um particnllr ; 

4°, si conhece das irt·egularit1ades commet.· 
tidas pelo delegado de polici:J. Paes Leme, co
ronel da guarda. nacional, o denunciada~ pelo 
comm:mdaote general Fcr1•a7. ; 

5°, qual a autoridade superior do }.liniste
rio da, Guot•ra quo autol'izou o commamlant.o 
da Col•mia IguasS(I, coronel FiguoÜ'e!lo Rocha, 
a re.~tituir um contral>anúo na impot·tancia. 
de 300 contos; 

G•, si G<tuo qn(' o "-ctual dircctOl' da Tm
pronS<~ Nacional fvi om tompo demittido do 
Minist.erio da Via·;ão pot' tor fil.hitica.tlo do-
cumento pHlllico ; · 

7•, si tem conhcdmeni.o das consign<u;ões 
indevhlas, no vulor de 800 conto~, percebidas 
na Conta.dot'i<l. da Gncrm, pela Cooperativa 
Militar; 

8°, por c1ue ve1•lm . .1e gratifion.m, no \Iinis· 
terio da Marinha, os officin.f',S reformados que 
funccionam om conselhos do guerra ; e qual 
a importaocia já. despendida.. 

Ante hes factos volta-se o ot•o.r!or pat•a o. 
bancada rio-gi'í1ndcnse o per9unta: dovemo
recer o seu apoio a Republtca. quo consento 
em tamanhas immoralidades ~ 

Responda o Sr. Soares dos Santos, que em 
discurso de 27 de maio atllrmou, em solemne 
declaração, que o orador encontraria na 
bancada companheiros p:\ra. sua cruzada re
generadora, si outra. fosse a sua attítude. 

Solemnemente declara tambem ao nobre 
Deputado e aos seus amigos: t1•acará ::t sua 
derrota com a orientação que lhe indiquem, 
comta.nto que seja para sahh• desta estagna
ção qul~ está deshonra.ndo a Republica. 

Com isto prova que não a.ge p or mo,·el 
pessoal, mas pelo desejo de bem servir á 
sua. pobro Patria.. 

Acceita. o nobre Deputado a luta em com-
muro neste terreno?- (Pausa.) . 

Não lhe pode rosponder, porque ainda está. 
preso nt~s malhas da. polit ;cagem uo Sr. 
Cassia.no do Nascimento, <1ue, cansado de 
uma. posição secundaria, aspira o lJa.stã.o su
pl"cmo no Rio Grande, conquiJStado á sombra 
do Governo FedcmL E' para satisfação deste 
alvo qne S. F.x. procura arrastar a. bancada 
a. um:t situação indigna della o da Patt•ia. 

E' tristA vet• homens do porte de um Bar
bosa. Lima. c ou1.ros puxadvs pelo nariz pol' 
quem poueo mais enxerga dea.ntc dclle. 
( Apartes. ) 

O SR. PRE~IDE~TE-0 nohra Deputado não 
pó,Je ompregar expressões offensivas aos 
co !legas. 

O SR. ALFREDo V.-\.REU.- Como quer 
S. Ex:. que em1-.regue outt•a imagem quando 
e3tu. pt•cciso. de uma. maneh•a. notavolll. cir
cum:-~tancia 1 

A um apa.l'to do Sr.Ba.rbosa Lima , dizendo 
que a. Ca.ma.t•a c o paiz sabem que não é pu
xado pelo nariz pot• ninguem, r esponde o 
ot·adul· f[UO dil da tribuna um solomne des
mentido á~ suas palavras e folga tle ouvir 
uma. dcclat·ação de.~ta ordem. 

A outro aparte do Sr. Germano Hasslocllo•·, 
alle;:rando quo o Ol'n.dor tem serviilo de in· 
stt·nmento lle uma politica de odius, replica 
quo a.ppclla. de tacs palavras pat'<L a conscien· 
oia elo Sr. Barbosa Lima. . R;Lbo S. Ex. que, 
acima de umn. vulgar nstíma, existe a sua 
admiraç-ão, da qual tnm tido a.s maiores dc
monstritr;i!es. Comú S. Ex., tambcm o o t•aclor 
nl.o uu.;;ccu p!l.ra certas attitmlcs políticas, 
nom pu.ra tomae parte em sequito de mo
diocl'ldade!!, poderosas ou niio. 

A uma in LPl'pcllução do Sr. Soares dos 
S;mtos, responde o orado1• que considera o 
nobre Deputado como um dos ros!stente~ . 
( Apcwtes.) Refere-se a ~lguns ; na.o estao 
todos cxceptuados. Ha os que resistem e os 
que se submcttem. 

Ponham nn. cabeça. a ca.rapuço. os que a. 
do vem m etter. 

Vêm á mesa. são lldos, apoiados e- .cujas 
discussões ficam adiadas por haver Çlrador 
inscripto no expediente, os seguintes 

REQUERIUEii:TOS 

·Requeiro se solicitem do Governo ns se
guintes informações: 

1 ." Qual o _processo porque são n~alindas 
as indemnizações feitas . aos locatarws dos 
predios expropriados nn. Avenida ~ 
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2." Por que meio é feito o pagamento aos 
: indemnizados i 

3," Quo iogerencia tem o Sr. Dr . Paulo 
· Fruntin em 'ta~ indemnizações ? 

4." Como é feita. a alienação do producto 
das demolições 1 

5." Tem cor1•ido por conta da iroportan
eia desto, recolhida ao cofre da commissào 
fiscal , o pagamento das referidas indemni
zações 1 

Sala das sessões, 23 de junho de 1904. -
Alf redo Varcla . 

Requeiro se solicitem do Executivo as se· 
. guiotos informações: 

l.n A firma contracta.dora do fornecimento 
tle arreios ao exercito tem-no l'~ito nos ter
mos a qno se obrigou ·r 

2.n Usa cabedal estipulado uo contracto 1 
3 ." No caso negativo, providenciou o Go-

·-verno na fórma da lei? 

Sala. das ::;essões, 23 de junho de 1904. -
Alf ,·cdo Va1·ela. 

Requeil•o se solicitem do Executivo as se· 
. guintes informações: 

1. " f) i esta. re!:'Ol v ido o alargamento da bi
tola do ramal de S. Paulo, pol' empreita.·la; 

2. " Que ruzões teve o Governo prwa aban
donar o plano de fa.zer a obra. por aclmiuis
tração, como antes decidira, sogundo const~~ 
do a.rchi vo da fHtrndlt; 

3." Porque não abre concurrcncia para o 
melhoramcuto . 

S<Lla uas l;Ossões, 23 de j111lllO de 190 l. -
_lt[i·edu Vare/a. 

Requeiro se solicite J.o Guvet•no a seguinLe 
informação: 

Si é corto quo foi nomeado delcga.do do 
-.:policia dn. Ca.}>ital · indi\'iduo rospon::;u.vel 
por factos uesl10orosos, con tra. rJ q unl exis
tem informações compromet.tetlot·as no com
mando da guarda naciom~l, o Sr. Pedro 
Rt•an t Paes Lrme. 

Sala das ses!lües, 23 de junho de 1904- Ale 
:fredo 1'cu·ela , 

Roqueiro so peça ao Executivo ~~ seguinte 
in f o r mação: 

Si coosta do archivo da. Secretaria da In
dustria que o actuo.l dircctol' da Imprensa 
Nacional falsitlcou um documento daquella 

·secretaria, para favorecer a uma. ompreza 
particular, soado por isso deroittido a bom 
-do scrviçl) ,publico. 

Sala das screões, 23 do junho do 1904. 
Alfredo Varela; 

· Requeiro so peçam ao Executivo a.s so
guintes informações : 

L"' Si é certo que o commimdante da oo
lonia Militar do Iguassú 1~ppt'ohondeu um 
contl'nba.tHlo no valot• do 300:000$, e foi obl•i
gl~do a t·o~tituit-o, pot• ordem superior. 

2. n 'No c~so affirmativo de quem partiu a. 
Ol'dcm l'Cfut•ida. '? 

;:! . ·' Si, existente a ordem, j:i. n.bt•iu inquc· 
t•ito a re)peito o Miuis l.crio da Guem1., para 
rcspon::::\uilizar-se o culp:t!lo do delicto. 

S<Lla das sm;sõcs, 23 ele junho de lV04.
,1l(red o Vm·cla. 

Roqncit·o :-;c po ;·am L'l.O Ex3cutivo as se
guintes infot•maçõos: 

1 .~ E' certo que o. Cooperativa ~Iilitar t.t•m 
recebido eonsignaçõos imlevidus ? 

2 ." A l[iiU.ntó montam ellas r 
:J. n O no'' Cl'DO promoveu u. cobra.nça dessas 

quantias 1 
4." Que pt•ovirlench\S cst:l.tuiu para. quo 

se não repita. o fl.hnso '? 

S:tla (la" !les~õcs, 2:3 tlc jnnho tlc 190-1. -
AlftiJ'lo Vw·ela. 

Heqnoiro se pecam ;w Exc~utivo a,s scgnin· 
t;es informações: 

l. a Qtta.n tos (l fficio.c;; reformados da ma
t•inha. se a.ch:tm emp1•egados em conso'hos 
de ~twr· a. '? 

2." Qual tt rlcspcza feita por cssn. Yet·ba ~ 
3 . a oual u. l!l'atificacão da.Lllt por osse ser· 

v iço l 

Sala ,]a.s so~sõe~ . 2~ do jnnllo de WOJ. -
Alf;·et!o l "<m:7c . · 

o Sr. Ca.~~iano <lo Nn~ehuen
to-P,!ço a. pa.la.,T<.t . 

O Sr. I>rcsillünt~-Tcm a. palavra 
o noln·e Deputado. 

O Sr. Cn.s,.;iano <lo Nntõo:cinten
to ( muvimcnto de attr.nç<TO ) não so propõe 
no momento a. discnt ir os I'cquerimentos 
apresentados pelo genial Doputa1o quo o 
p1•ccedeu na. t ribuna . 

Elles serão submettidos, ca.(la um por sua 
vez, a. debate, consoante com a. disposioão 
do Regimento, occasião em que se pronun
ciará sobre aquelles que devam merecer o~ 
seus l'oparos. 

Aandintlo á. tl'ibuna nos ulttmos dez minu
tos da hora. do expediente, está vistu que 
nã·) vao ano.ly:>ar todas ·essas noticias de 
que o n:>bre Deputa.do se fez echo n nsta 
l'ecinto. 
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.. . ;.,Aparteado pelo Sr. Deputado Varela. re• 
8ponde o orador que de ha. muito conhece 
essa balda de S3 respigar em artigos de jor-

. naes, ou em vagas informações, um fa.cto 
qua.lquer, muitas vezes calumnioso, contt•a. 
a honra de outrem, para depois traz~l·o á. 
tribuna da Camara, empha.tica.menta, affir. 
m:lndo-se a sua v.eracida.da. 

Aliás, outro não tem sido o p;•oecs.;:o 
a.doptado e seguido pelo nobre, Deputado, 
desde o anno passado. ~~ 

Facilite se o desmentido, diz S. Ex.; mas, 
pondera o ora.dor, nessa período do tempo 
decorrente entre a calumnia. assoalhada e a 
defesa, por parte da. victhna, não ha um 
aggra.vo, uma offensa. chumbada á honra de 
um funccionario publico ~ 

E ta.es processos, deprimentes da honra 
alheia., serão porventura. coinp:ltivcis com a 
posição de l'~preseotante da Nação ·e 

O genial Deputado, a quem responde, em 
sua colm•a mal contida, porque até agou 
ainda não logrou lançar a. sízania no seio 
da hncada do Rio Grande do Snl, pansou, do 
si para s i, que, Jlondo em contt·ast!J o t:J.l3nto 
reconhecido de ·uns e a mediocridade do 
orador (m!o <rpo·:ados ). e:;tlmulal'Ía a vaidade 
de qualquer um que, marcê de-.~te arJil, fa, 
zendo explodir a almejada sizania., lhe fosse 
fazer companhia na ioglol"iajorna.da ern que, 
sO, se vê envolvido desde o auno passado. 

· · O oradot• jamais alimentou prcsump~ões. 
A Ca.mara, que ha tanto tempo j:í o coobecc, 
sabe que nnnca se teví', ncrn se tem pol' um 
politico de grande descortino e ainda menos 

· por um orador capaz de prender a. sua. &tten
ção: SI! tem, sim, pot• nm h.:>mem de honra e 
üe sã consciencia.. 

Aquellos perante quem falla SJ.bom tn.m
bem quu já.mais l'ez politica.g~m. e ~i a fez 
foi com a cumplicid.ade ·de S. Ex. , isto é, 
com a. sua solidariedade. 

No sconu.rio pulüicu tio pa.iz, que froquéota. 
lia 15 annos, a sna. politfc:\ outra não foi 
sinão a inspirada p 3lo eminente e saudoso 
Julio de Cástilhos. 

Occasião já h~uve de se achar só neste 
rccint.o; empunhando a. ba.udcira que ontão 

. desfraldava aquelle preclaro csta.d.st..1.. Hoje 
: Q orador ·se limita. <L fa.zet· a política. com 
··· aquellet! ' 'a.l'ões que o seu pranteado chefe e 

amigo indicou uo eleitorado do Rio Gt•a.nde, 
, C)mo dignos de seus sutfragios e de l'epr9· 
• · semta.rem aquelln. lh3roica. terra nesta ca

mal'a. 
· · ·Contesta, a.bsolut:tmente, ao nobre Depu

. tado o di roi to de v h· affirmal' á. Camar&, como 
·verdade, uma. pha.ntasia do seu espirito in· 

, . ventivo de opposicionist.a, c de que orador faz 
polifíicagem por a mor á. ambição que tem 
do· ser gove-rnador do Rio Gra.nde do Sul. Não 
é, não foi, nem será candidato a tão alto 

cargo, pJrque não se considera com os ma
ritos exig:iveis para a.quella. investidu~a. 

Admira·BJ de que accusaçõe1:1 desta ordem. 
se façam sem uma. prov& e sem um documen
to. O orador. sim, póle dal-os da sua lea.ldad6· 
ao seu partido e do seu desinteresse na poli· 
tica. do Rio Grande e do paiz. . . 

Póde o nobre Deputado continuar na . 
sua. t arefa iogloria., porque a honra _do . 
Governo da Republica., com o qual tom o or.
gulho de a.fflrmar a sua solidariedade, resis· 
tirá aos embates malignos da. palavra do DO· 
bre Deputado, que só encontra. écho no cara-· 
ção mal formado dos demolidores, d9.s qqaes 
S. Ex. parece se~ o espírito inspirador. 
(llluito bem; mut'to bem. () orr;ulo.r . é flivamente· 
felicitar/o e abl"açado especialmente pela ban· 
c'~da rio-grandense,) 

Compareceram mn.is os Srs. Enéas Mar&ins,. 
Aurelio Amorim, PãSSos Miranda, Artbur · 
Lemos, Carlos de Novaes, Antonio Bastos •. 
José Euzebio, Urbano Santos, .Liiiz Domin
gues, Christino Cruz, Rezarrjl Fontenolle, 
Frederico Bor·gos, Eduardo Studart, Sergio· 
SaiJora,-- Fonseca. . c Sil."a, Walfrcdo Leal, 
Cel~Ô de Souza.. Pe1·eira. de Lyra; Esmerai-· 
dlno Ban(leü·a.. Moreil'a Alves. Angelo Neto,. 
Euzebio de Andrade, Castro Rebello, Tosta,. 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima., Jos6· 
Moojardím,Irincu Machado, Bulhões Marcial, 
Amorico ue Albuquerque, Erico Coelho, Vi
ria.to Mascarenhas , Ca.millo Soares F'Hho, 
Carvalho Britto, Galeão Cál'vafhal, Aquino
Ribeiro, Lindolpho So:•ra, Eliseu Guilherme, 
Soar es dos Su.ntos, DJmingo~ Mascarenhas, 
Vespasiano de · Albuquot'que, Diogo Fortuna, 
Oampo:S Cartier e Homem de Carvalho~ . 

Deixam do comparecer com C..'tusa parti-
cipada os S1·s, Thomaz Acoioly, Eugenio Tou· 
rinho, Imlio do Brazil, Guedolha Mourão, 
Dias Vieira, Raymundo Arthur, Anizio de 
Abreu. João Ga.yoso, Francisco Sá, Pereira. 
Reis, Tdndadc, José Marcelliilo, Cornello da 
Fonseca, Arthur Orlando, Rodrigues Doria., 
Felisbello Freire, Domingos Guimarães, Leo· 
vegilllo Fagueiras, Bulcão Vianna, Garcia. 
Pires, Satyro Dias. Vergne de Abreu, Tolen
tioo dos Santos, Eduardo Ramos, Ma.rcolint> · 
Moura., Fidelis Alves, João Ba ptista, Bcli-· 
:;a rio de Somr.a, Galvão Baptista, -Beza.mat,. 
J ulio Santos, Henrique Borges, Cruvello Ca-
valcanti, Francisco Veiga. Bernardo ·Mon
teiro, Gastão da Cunha, João Luiz, Ribeiro 
Junqucira. Astolpbo Dutrw, Cai'los Peixoto · 
Filho, Penido Filfio, David Campista, Fran
cisco Bernardino, João Luiz Alves, Leonel . 
Filho, Henriqn:~ Salles. ·Carlos· Ottoni, No
g ueira, Olyntho Ribeiro, Jesuino Cardozo,. 
Domingues de Ca.stro, ·Francisco Romeiro, / 
Valois do Castro, · Costa Junior, Arnolpho· 
Azevedo, Fernando Pres tes, Elo~ Chaves,. 
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Pa ulino . C!'rlos~ Alvaro de ·ca.rva.lho, Candido 
Rodr igue:;z, A7.sv.edo Marques, Rodolpbo Mi· 
l'anda, Abdon R11ptista e Angelo Pinneiro. 

E sem co..usa os Srs. Sá. Peixoto, Raymundo 
Nery, Rogeno de Miranda, Virgilio Rrfgido, 
João Loi?es, Al.Jdon Milanez, Affonso Costa, 
.João Vietra., Malaquias Gonça.lves, E:itaoio 
Coimbra., Elpidio Figueiredo, Arroxellas Gal· 
vão, Pinto Dantas, Moreira. Gomes, Galdino 
Loret(), Mello Ma.f.tos, Nel!!on de Vasconcellos. 
O~car Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá 

· ·Freire, La.urindo Pitta, Pereim Lima, Pau
lino de Souza, José Bonifacio, C-a.rnniro de 
·Rezende, Adalberto Forraz, Berna.l'des de 
Faria, Calogcr-J.s, Sa.bino Barroso, . Bernardo 
de Ca mpos, Amaral Cesa.I·, Leite de Souza., 
·Francisco Maltn., Mu.l'çal Escobar e Victorino 
1\fontetro. 

a praxe ora . estabelecida repelia-o por ser
seu proJecto relativo a assumpto do. Marinha . 
e o proJecto. ora em debate, rela,ivo ao Ml· · 
nis~crio da Viação; e, infelizmente, ol!l dous 
prOJOOto!l que a rute se seguem na ordem do· 
dia são, embora de credito, um, ptra o Minis. 
te1•io da Fazent11~ e outro para. o da Justi~a. • 

Si lhe fosse permittido apresentar uma 
emenda., fal-o-hia com satisfação, pois desta, 
arte teria mais rapido a.ndn.mento a· medida. 
contida na sua proposiç!l.o, e assim o G~ 
vcrno mais depreJsa teria. o a.pr.~zimento de 
attender a uma. medida concernente aos in·. 
teresses da. cl a-;se o pera.rtn.. -

H.elembra quo o projec&o que enviou á. 
Mesa e que tem a assigna.tura. do notavel J 
pa,rJa.menta.r o Sr. Dr. BarbJsa. Lima, que·· 
devidamente occupa. o primeil o logar, é 
tambem assignado por outros distinctos eol-· 

O 8r. I,. .t•e .. "'i<.lente-Està llnda a legas e pede permissão p:~.ra salientar o· 
hora do oxpedicote. no mo do j lven e distincto oolleg.:L Dopuhdo

ORDEM DO DIA 
pela Parahyba., ultimamente rocoohocldo, o 
Sr. Izidro L~ite, que espontaneamente hon· 
rou-o com a sua. valiosa, as~igna.tura. . · 

O Sr. Preshlente-Compat•eccram · Este projecto é a. rcproducçã.o do cp10 a.pre· 
apenas lOl St•.i. Depu tados; não ha., por- scnt:m o anno passado o illustrc Deputado,. 
tanto, numm•o pa.m so procedet• ás volações representante do to dtstricto da. Capital Fe· 
das .matarias encerradas c consta.ot ~s da. dera.l, o Sr coronel Horcdia do Sé. . 
urdem do dia, passa.~s.} á materia. em dis· Rolembra · os serviços que tem prestado 
cust;ITo. . I á causa do operariado e, lastim,•n lo não . 

E' anuu~da.da. a 3a discus~ão do projecto poder nosso momenlo ser util aos do seu 
n . 34, de· 1904, autm'izàndo o Poder Ex- Estado, em tão gra.ncje numero carentes do 
ccutilvo a: abrir ao Mioi~terio da. Gurrra o tl.uxilio, nem por isso deixa. do virpropugD'l.l' 
'ct'Odito especial de 5:181$ para occol'l'er ao c 1m a.rdrr os i a~eresses dos operarios desta. 
pagamento aos inspectore3 da Repartição Ca.pital. 
Geral dos Tclegraphos An tonio José da Silva. Todos fazem parto Ja. cohor te vasta. do
.Rosa e Casemil•o José da Silv<~ Rosa das tristo pt·oleta.rlado, e ma.is úma. voz ost !L o 
diarias que dobaram de recebe1· durante o orado1• na. dofml. dessa infeliz class) , 
tempo que sorvirltm na commissão eonstru- Não quiz, nem quer coglto.r quem flli so-
ctora. das linhas telegi'ltphicas de Cuy:~bá. c licitado para defoodel-a. nestas eauso.s : ~ó 
Corumbá. . . quer sn.ber o quQ. a ellas ap.roreíta, o quanto 

a lh~ pódo ser ut11. 
O R :r. Pl.·c"'iden.te-Tem :L J a la,·r E' ma.is um acto de coherencia dt1. sua vida. 

o Sr. Neiva. publica, e !W !:ler cohcrcnte timbra em dar -· 
0 provas . ( J.:píJiados. ) 

f) Sr. lWch·a não vem oppor-~o a a O que pretendeu foi, preva lecendo-se desta . 
p1•ojecto em discussão,cuja synthese faz, par . latitude a que se roporta, pedir.a .S. Ex., o 
a.ttender á inquirição que lhe dirige o illus Sr. Presidente, para. cujos sentimentos de · 
tre leadm·; vem apRnas. como homem pra· bondat:le não é em vão que se appaHa, e á.··· 
tico, prevalecendo-se da latitude que a Ca· illustre Commiseão de Orça.ment.o, que tio 
ma.ra costuma dar aos projeetos de crndito, solicita tem siúo na apresentação ~os cre· 
não dimutir, como já se fez aqui, em reptos ditos de que necessita o Governo, q1,1e qul.oto.
ora.to.·ios, até a poliüc:\ italiana. ; mas, sob antes dô parecer sobre o projecto quá fuii.da· 
prete:do da funda.rnentaçã.Q de uma emenda, montou J'apida.mente e sobre o qual· está--

-dat as razões que devia. .externa.r em prol do mais latamente se explanando. . ·· 
pr·ojecto, que teve a honra de apresentar em O que quiz foi partir a s. Ex. que, já que · 
ctiico minutos, que lhe foram graciosamente não pode, em virtude desta casuística diS· 
cedidos p 3lo ilfustre Deputn.do pelo Rio posição rogimental, aooeitar a emenda qua 
Grande do Sul, inscripto no expediente de apresentaria,, acceite o reclamo que faz om. 
hoje. . bem destos operarios, que pr..,císam e nio · 

Lastima. que esse projecto não possa ser podem ficar, nas emergencias actuaes, a.tl· 
. apr.osenta.•lo em êmonda tw actua l, d.esde que rados á miseria. da. noite para o dta, qu"ndo · 

Vol, ·H ~8 
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ha. tanta necessidade de tràbalho que se 
cogita até de dal-o a particulares ! 

Eis o seu objBctivo. Não trepidaria. em 
commetter um erro, desde que dahi se ori
ginasse um beneficio á. pobre classe; bemdito 
ert•o l Julgae-o t 

E, embora o classifiquem de ignorante das 
normas parlamentares . . . 

o Sn.. PAur.A_ RAMos- Níoguem pensa.râ. 
assim ; t01lus s;~bem q ua.nto V . Ex . a.s co
nllc<;c e o Hcgimcnto. 

O SR.. MoREIRA. ALvEs- Quando muito 
tlirão que é um esperto o Neiva. 

O SR. 'NEIVA.-N'ií.o é um esperto, o que 
está, porém, ó semwo desperto e a.ttento. 

Não ú dos que vivem a. dormir sobre os 
.in t eressns dos pequ,mos. 

Convencido de qu e não foi em vão o seu 
a.ppello, tanto m;~is quanto tem na Commis
são o illustre representante de Santa Ca.th~ 
rimL, que, está certo, ha de ser no seio dessa 
Commis.;ão o paladino ienaz dcs~a justa 
causa. espera. que o seu ... amigo e prestigio· 
so leade1· da. Cnma.ra (extornou·se com vacil· 
lação, pm• mGdo no como cullocal' o prono
me), cuj:J, vo:r. sompro suavemente sôa aos 
l:ieus ouvidos, mostro empenho em favor de::: te 
projecto quo fundamentou hoje, apenas em 
quu.tru núuuto<:, tão rapitla.mente; tome 
a. peito fazer com r1ue, quanto a.ntc::;, o Go· 
verno. por cujus dit'citos e garu.ntiu.'3 S. Ex. 
aqui tâ1J nobremente propugna, não fi<tue 
em conrlicüe::; de, com _profundu posar e 
ma.is profunda ma.gua. ainda, -vet' dt" noite 
pa.t'a o dia os ope!'al'ius do Arsenal de Mari
nha. pri vn.dos de seus rondilnento:::, do inllis
ponsa vcl pal'i\ su<t subsjt3toncia c p:~raliz<t· 
du.,'j obra~ que se to1'no.m urg<:'ntcs, c talvez 
.m<tis urgcn·tcs so venham a tornar. 

Nãa é homem de b:.u·ulhos, nem ameaças, 
dG tGrroro.;, nem dG e&paventos; procura ser> 
t ido como homem de amabilidades, de de
licadezas; não intima., solicita; não ameaça, 
pede c disso não se envergonha; trata.·se dos 
pequenos, e. ·embora as ü·as ClUC se desenca
deiam contra os sacerdotes, toma a si o stL
cerdocio da. causa. que julga santa-a do pro
letariado. 

Jtí que não é possível emenda, dê a Coro· 
missão prestos parecer sob1•o o projooto: ê o 
üue amistusamunt~ pede e cordialmente de
s ja. (Jliu itQ fiem; muito bem.) 

:."l'ingucm m1ds pedindo a palavra, é encer· 
raqu a discussão e adiada a votuç».o. 

E' annunciada a. 3" discussão dJ projecto 
n. <18 , de 1904, autorizando o Poder Executivo 
a abril' ao Miuisterio da. Fazenda o credito 
c x.tra.ordina.rlo de 14:313$055, em ex-ecução 
de sentenca pa.t~sada em julgado em favor de 
Lobo & It•mão. 

. NingEem p~dindo a. palavra é en~e1•ra.da ·a 
drscussao e adiada a votação. 

Coruparecern ainda os _ Srs. Abelardo de 
Mello, Benedicto de Souza e Candido -ac 
Abrou. 

E' annuncia.da a 3" discussão do projecto 
n. 49, de Hl04, a.utorizando o Governo a de
duzir do credito de 530:864$, de.-stina.do a 
«Material, construcções e eveotuaes~. na ta
be~la annexa ao decreto n. 1. 151, de 5 de ja.
nen·o do corrente aono, a. qua.nti;,~ de 100$, 
relativa á. ditfm•onça verificada eutee a 
sumr?a. total das ve1•bas alli previstas e o 
crochto da 5.500:000;t:, fixado no art. lo, §5o 
do mesmo decreto, bem -eomo a. importancio. 
de 27: 75,1$. neC6ssaria a, integrar a dotação 
da verba «Estacã.o da visita do porto» mcno. 
cionacia. na tabella. referida. 

Ninguem podindo a paiavt'a, é encerrada a 
discussão o :~.diada a vot3.9ão. 

Vão a impt•irnir os seguinte.<J 

PROJECTOS 

N. 59 A - 190! 

RedacçiTo para 3• dücusstto das emendas des· 
!acaclas, de acca>·do com o l!1't, 132 do Regi
mento Inlín·no, na 23 discttsstío do projecto 
». 196, d e :!901 , eslabdecenclo o processo e 
Julgamento de voYÍtJs c1·i mes e cnnl1·a"en
ç rJ1JS da rompetem;ia d o. Jt,st iça Feclaal, 

(Vide prnj eciQs n.s. l 9G,dt:: 1901 e i9D,<le 1903) 

O Coogl'esso Nacionat dec1•eta : 
:\.!'t , i .° Compete ao.~ j uizos federaes c 

;;cus ~mbstitutos processar c julgat· as con
tl':wonçõcs e delic tos incidentes sob a juris
(licção t'cdeml a quo csth·cr im_po;,ta, no 
maximo, a pena de seis mezes de _pri>lão col
lular ou· muHa.. Caue ess<t attL'ibuição a.us 
juizes substitutos, com a.ppellação pttrn. os 
secciunaos, quando a pena fôr a. de multa., 
não exceuenta uo 5008; e, nos outros casos, 
aos juizes sccciona.es, com appellaçãu para o 
Supremo Tt>ihunal Federal. 

Nos respectivos processos observar-se-ha, 
tanta qua.uto lhes fÔl' a.ppiica.vel, o disposto 
nos a1•ts . 59 e 75 do decreto n. 1.030, de 14 
de novombro de 1890. 

Art. 2.• Applicar-se-ba o decreto n. 514, 
de l de novembro do 189S, aos crimes refe· 
ridos no a.ri. 20, ns. 2 e ;{, d-a. lei n . .221, de 
20 de novembro de 1894, quando o maximo 
da. pena. oxceder do seis mezes de prisão cel
lular. 

Art. 3. • Compete á Justiça Federal pro
cessar e julgar, além dos delictos meneio· 
nados no a.rt. 20 da lei n . 224, de 20 
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-de novembro de 1894, as seguintes in~ 
fi•_acções: . 

I. -Os crimes mencionados no art. 5" do 
Codigo Peual, de,',Qrminando-se a. competen
cia, segundo a.!l regra.':! do decreto n. 6.934, 
de 8 de julho de 1878, salvo a excepção do 
coso provisto no a.1·t. 59, lettra ú, da. Consti
t uição Federal. 

Todos os critnes de pil•ataria ficam sujei tos 
á tol'ceira regra. . 

Art. 5.0 Será intel'posto pa.ra os juizes 
seccionaes o r•ecurao facultado pelo art. 10 do 
decreto n. 3 .346, de 14 de outubt•o do 1887. 

Art. 6. o Re\·ogam-se as disposi~:õe.'J om 
con tra.I'io. 

Salas das Commissõcs, 23 de junho de 1904. 
-Pu.ranhos Jfonlenegro.-Lt!i:s Domingues.
Meilo Mattos.- Frccle;·ico BOI' !JCS.- Esleuam 
L obo.-(:. Hasslocher.- Atlhw· L eíll,Os. 

II. Crimes de incendio ou a.ttentatorios da. 
segurança dos meios de tmnsporte ou com
muni cação, quando com me ttidos contra obje
ctos ouiJens nacionaes, ou forem perigosos 
á navegaçno on uocivos aos na.vios . (Cod. N. 60 A.-1904 

.Penal, L. 2•, tit. 3•, caps. 1" o 2".) - D 
UI. Os CI'imes con tral'ios á liberlln.tlc do Concede zmwogaçcTo <la liccnç~ dada ao r . 

trabalho de operario;; e a1•ti tlces a serviço BCi'IHmlino Fe1'l'Ci1·a da . .;,·uva, ministl'o d u 
nacionaL (Cap. 1", tit. -t~ uo cit.tdo livro.) S tiJn·cmo Tdb tmal Fed~tol, por mais um 

IV. A usurpação de emprego ou fnneção mmo, com todos os vencunenlos 

p_ublic;o ~elie~·~ · (C~pitulo unioo, secção VU, A' Commissão de Peticões e Poderes foi 
titulo v . ~ 01 do hvr~. ). ,.. 

00 
• . peescnte o pt•o,jccto do Senado, concedendo v_. lDJUll!l. o~ calu~nDI_a ll'r_ooada a..r_u...n lO ao ministro do Supremo Tribuual Federal 

. nari~S ou . cor poraç~o .tederal, ~m 1 aza?t de Dl'. Bt~rnal'llioo Fert•eira. da Silva. proro
o_fflcw. (T1t. XI, ca.pttulo umco do 01 adv 1 gaç,ão pot• mais um a uno com todos os ven
llvl'o.) . · t . 1 J' . ' 11 l' • d., ,,., po1• VI Qualquer dos dolictos previ'tos nos ca. cunen os, ta ICenç-,L. qu~ 113 tOI ":'""" 
·t · d t' t 1.2 13 . d d"ll 1• nt-jdect·oto n. 989, de lo dejunho de 1903. 

P1 ulos os l s. e, '.' .9ua:n ° e ~s oue~ A comrnissão vel'ificou, pelo attestado 
tar ou po~sa. r~sultar lesao a Fazenda. os mcdictJ jnnto ao retluerimento do pet icio· 
be~·~r no~0~~~~es offeosivos da. propt·imh.rle n a.rio, que rcalmento carece ellc do maior 
l·t~~ · ,. t' f · 1 t · '1 .... l pt•azo para tr:t ta.mento da sua sn.ude, pel o 
1 ~Nl:ana, ar IS tc:t, tn~ us ~Ia. e~omme_I C~<I que entende que deve set· approvado o refe· 

. ~efimqos no cap. V _do t1 t. 1- do c1tado hvw, ritlo IH'ujecto 
mclus1ve n do art. i:I~O. s l" do Codlgo. · · . _ . _ 

vnc. As contnwenções tlo cnp. VII do Ji. Sala das C~mmissu~3 , 23 ele J t~nlJO de l91J4. 
vro 3·•, (1uando rol'erentes á usurpação do - los' Ett::_ev•u .• PI'vSldenb.-Lwdolpho rae

. titulo, uniforme ou emprego tmblico fe- /ana.-J·e{Ix (rl!sp(n·. 
dera!. 

IX. A coutra.vúnção ·ora c;;l.a.belcehla. nesta 
lei. 

X. As contl'a.renç!\.'.~ üo cap . XI do li n o 
3u, qmuH!o rel<\tiv<.:.s a linltas tcicg1'aphicas 
ou teleplwnica~ foder,\os e <~do pamgr<tpho 
unico do art. 389. 

Art. 4.° Compete tambern <L Justiça. Fe
deral proces.S<tr e ,julgat• os cr-imes commun~ 
e politicos, quando çomrneLtiflos : 

a) nos m ares tet•ritoriae:;, portos o na.;; 
ilhas pertencentes ao governo da União assim 
como, em gm•al, dos lugares de exclusiva 

. jurisdicção do GoYerno Federal ; 
b) nos rios e lagos intP.restaduaes; 
c) a bordo de navios na.ciona-es em alto 

-mar. 
Paragrapho unlco. A juristllcção federal 

de primeira. instancia se regula, quanto aos 
primeiros casos, p elo logar onde houverem 
occorrido ; fluantos aos segundos, pela maio!' 
vizinhança da. sêrle de uma. das secçües ri
beirinhas, ou pela prevenção firmada em 
favor da. mais distante; e, quanto aos ultimas 
casos, pela. situação do porto nacional onde, 

r primeiro, entrarem ;os navios. 

N. 60 - 1004 

O Congl'e.~so Nacional rr.sol vn : 
.-\r ti;; o unico . E' conccdidu. ao DL'. Bern·u· · 

dino Ferl'eira du. Silnt, miotstro <lo Supremo 
T•·ibunal Fedcmtl, prorogaçüo por mais um 
anno da licença., com todos os vencimentos, 
que lhe foi dada. pol' dect•cto l e,[ri:-Jlativo 
n. 989, de 15 de junho ils 1Y03 ; l'cvogadas 
as tlisposiçues om con trario . 

Senado Federa.!, 21 de j unho de 1904.
Joahim d'O. Catunda, l • Secretario, servindo 
de Presidente. -Al-be?·to Jose Gonçalves, 2• Se· 
cre~al'io, servindo de 1°.-Titoma.a- Del(ino, 
4• Secretario, servindo de 2°. _ , . , 

N. 62- Hl04 .· .. . · . : 
.11tllo;·i.za o Pode?· Exect(!íoo a ab1·ir ao_ lllinis

te;·io da J«sliçn e Negocias Intêi~iores o 
c1·edito extraoPdinal'io de 3:644$827, para 
paga1111.mto dos vencimetltos q-ue compett:.m 
no substituto da Fawlda.de de _;lfedicina da 
Bahia Dt·. José Julio Cala:ans 

A' Commissão de Orçamento foi presente v 
mensagem do Sr. Presidente da B.epublica 
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pedindo ao Congresso Nacional a. uecesgaria. 
autorização para. abrir ao Ministerio da. Jus· 
tiça. e Negocios Interiores o credito de 
3:644$827, para. pagamento dos vencimentos 
que competem ao S-;!b:3tituto da Faonlda.de de 
Medicina. da Bahia Dr. Josê Julio de Cala
zans, no periodo de 18 de fevereiro a 31 de 
dezembro do exercicio vigente. 

O Dr. José Julio de C:~.laza.ns era prepara
doi' da cadeira. de therapeutica. daquella. fa
culdade ao tempo em que foi vohdo o oroa
mento do Ministerio da Justiça pa.I'Il. o cxer
cici.o de 1904. Na rubrica 24" do artigo 2° da 
lei do orçamento da despeza ostá consign :ula. 
a verba necessal'ia para o pa.gamen to dos 12 
Jantes substitutos o dcs prepa.radot•es da re
ferida racu1d.,de. Em virtude, porém, da. lei 
n. '1.130, de 21 de dezembt•o de 1903, pas.:Sou 
o D:. José Julio Calazas á categm•ia de lente 
su'.Jstituto. 

A lei n. 1.130 dispõe os~.>guinte: «Art. 1.0 

Fica. o Presidente da Ropublica. autorizado a 
applicar ao preparador de thera.peutica. da. 
Facu:d.ade de Medicin:l da Bahia Dr. Josê 
Julio do Calaznns a disposiç-ão da I oi n. 138, 
de 21 de junho de 1893, consíde1·ando-o lente 
substituto da mesma faculdade, designando· 
lhe a secção qne lhe compete pelas provas 
dadas em concurso e segundo as coovenien
cias do ensino.>> 

A lei n. 138 dispõe o seguinte: «Serão 
considerados loutes substitutos das faculdad .Jr:t 
de medicina os adjuntos que pas:iaram a pre
paradores, os adjuntos ac~uacs que não furam 
contemplados na ultima. reforma e o3 pre
para.dore/5 que, tendo feito concm·so pa.t>a 
a.djuutos, fora 111 cla~silicados, devendo ser 
dlstlibuidos pelas cadeiras ou secções, se
gundo as. habilitações provadas em concursos 
anteriores e as con veniel)cias uo onsiuo. » 

A nomeação do referido lent.P. deu·SB por 
docreto de I de fevereiro do cot•rente anno, 
tomando po::%e a 18 do dito mez ; tlcando 
assim elevado a. 13 o numero de substitutos 
daqitel a faculdade. Tendo o orçamento dado 
a verba para pagameot·J do 12 substitu· 
tos, torna·se precisa a concessão de um cre
dito • extraordine.rio para. pagamento da 
quantia devid·\ ao novo lente substituto at1 
o fim do corrente exercício. 
Par~ isso a Commi~são de Orçamento sub

mette i1 Camara. o seguinte projecto de loi: 

· O O.Jng~esso Nacional re.:~olve: 

A~tlgÇÍ !IQtçQ' •. Fica o Poder Executivo auto
riza1o. ·.a.·. :af)l•ir· ao Minjsterio da . Justiça e 
Negocios. Interiores o credito extraordinado 
de 3:644$827, p,•rapaga.mento dos vencimen
tos que competem ao sub.s&ituto da. Faculdade 
d~o~ Medicina da Bahia Dr. José Julio Calaza.na, 
no pe1•iodo de !7 da f6vereiro a 31 de dezem-

bro do córrente anno ;· revogadas as disposi· 
CÕ3s em ~ont1•ario. · . 

Com a approvaÇão desto proj~cto, a Cama.ra 
terá vota.do nesta. sessão os seguintes croditQs: 

9 creditoa extrat>r· 
dina.rios ..•• ,, •• 

2 credi tosespeciaes 
l credito supple-

rnentar .......... . 

PAPEL OURO 

188:29~$912 27:915$150 
6:381$000 . 

34.2:81 1$000 4:747$533 ·------
537:4~~$912 . 32:662$683 

Sa.la. das Commis:~õe3, 23· do junho de !'9M-
Cassiana . do Nascimento, presidente. -Paula 
Ramos, rela.tor .-Galeão Ca?·valhal.-U1·barw 
Santos.-Esmeraldino Bamleira. 

&;;o~iç(1o a que se }'e{ere o parecer supra 

Sr. PresidentB da Republica. - A le~ 
n. I .130, de 21 de dezembro de 1903, auto
rizou o Governo a a.pplicar ao Pl' ·pa.rador de 
tberapeut:ca da Faculdad<' de Medicina da-. 
Bahia DI'. Jos6 Julio de Ca.laza.os a disposi· 
cão d:.t loi n. 138, de 21 de junh J de 1893, 
considerando-o lento substitu&o da. mesma 
faculdade. 

De a.ccordo com a citada lei, foi n1meado 
o refBrido preparadol' por decreto de 1 de 
feveroil•o do corrente anno para. o ll)gll.l' de 
substituto da 7" secção, tom~Ando posrse de~se 
cargo a 18 do dito mez; ficando assim ole
vu.do a 13 o numero de substitutos daquella. 
faculdade. 

Dbponrlo a verba.-Fu.eul•lade do Medicina 
da. Bahia .....:. do actual exàrcicio de 1904, de
ci·etllto par..t. pu.gam~nto de 12 substitut0s 
sómrnte, torna-se, por isso, necessa.r ioso· 
licitar do . Congresso Nacional o credito de 
3:644!i8~7, para pag••mento dos vencimentos 
quo Ih3 competem, Pa razao de 350$ men
sa.es, a contar de 18 de feverei··o & 31 de
dezembro deste armo. 

Su lJmetto, pois, o as!=;umpto á. vossa apr~· 
ciação, afim de quG vos dignei:!! resolver 
como fôr acertado. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1904. -
J. J. Seabm. 

N. 63~1904 

Autol"i~IZ o Poder Execu!i"o a abrir ao Minis·· · 
teria da Indusb·ia, Viaçcl'o e Oôra1 Publicas· 
o c~·edito extrao1•dinario de 12:801$870, 
em execuçcío da sentença passada em jul· 
gado em f{lit:or dos angenlieiros L!ccas Prd
er ça e Anlonio rla Costa Junior 

Em mensagem da 31 de maio proximo ftodo 
o Sr. Presidente da Republica solicita. do· 
Congresso Nacional a. necessa.ria autorização-
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pü·a abrir ao Ministerio da. lndustria, Viação 
e Obras Publicas o Cl'edito cxtraordina.rio 
<19 12:801$870 p:~.ra oceor••er ao ·pagamento 
deYido aos engenheiros Lucas Proent;& e 
José Antonio da. Costa. Junior, em e:x:ecuçlo 
.de sentença. passada. em julgado. 

. Este3 engenl1eiros contra.ctara.m, em 1898, 
com a Estrada. da Ferro Central do Bro.zil o 
fornecimento de 10.00:> a. 20.000 metros 
<mbicos de lenha, á razão de 8$5DO o metro 
cubico, e iniciaram o fornecimento logo após 
a ·a.s~igoatura. do contra.eto. A dircctoria tla 
Estrada no pt•incipio da execução do con· 
tr.wto declarou que era exces9ivo o preço da 
lenha. nolle estlpulrulo e que não mals rece· 
bcria o metrQ oubieo sinão á m2ão de 2$5~0. 

Os refJridos engenheiros, dO;>Qis de esgo
tados tod0s os meios amigavois para conse
guirem do director da Estrada o cumpri
mento do contracto, propuzeram perante o 
juiz seccional do Districto Federal lima 
ac~ão contra a Fazenda. Nacional para pagJ.
mento da· quantia. de l9:0Q9SS<JO, ~m que 
importa va.m os 2.247 meh·os cúbicos de l~nba 
recebida, e mais as perdas e interesse~. ju
ros ·das mó r a e custas. Por sentença. de· 27 
de janeiro de 1901 o juiz seccional julgou 
proced~nte a acção e eondemnou a Fazenda 
Nacional ao pagamento dos 1.237 metros de 
1enha. recebida á. razão de 8$500 e mais as 
perdas e íntjj;•esses limitados a 10.000 metros 
~ubioos, juros da mól'a e custas. 

· Desta sentença appellou o p~·ocurador da. 
Republica e o Supremo Tl'ib11nal Federal, por 
accordãode 17 de setembro de l902,sob o. 741, 
confh:~mou a sentença na. parte relativa. 
ao pagam(!nto da lenha recebida e refor· 
mou-a quanto ao pagamento de perdas e in· 
teresses. Ex.trahida a carta de sentença., os 
hiteressados promovE'ram a sua execução 
em 29 de dezemb1•o do 1902, tendo sido inti-· 
mado o procurador da. Repub1i~, que de· 
chrou em 7 de janoh·o de 1903 na,da. inai~ 
ter a. oppôr. 

Tendo passado em julgado a sentença, foi 
expedido .o prccatorio ao i\Iinis~ro da Fa
zenda, e este por sua vez remctteu·o ao Mi· 
nistro da. Industria, Viação e O bras P ubli
-cas. 

A qua.ntia. a. p:~.gar 6 de 12:801$870, sendo 
10:514$500 da. .Iooha recebida, 2:078$870, 
jums da móra o 208$500, metade. das custas 
do processo. 

A Commissão de Orç:lmento. tendo exami
oado a mensagem e os documentos que a 
aoonwanhara.ro, e tondo verificado quo eatá 
'perfeitamente j!]stitlcado o pedido de ·credito 
.e que foram·satis(eitas as exígencias do do· 

''ereto n. 3.084·, de 5 de novembro. de 1898, 

.submetta á consideração d~ Camara o ac
guinte projccto de lei: 

O Congt•css'J Nacional resolve: 
At•tigo unico. Fica o Poder Executivo ~u

torii.ado a. a.bl'ir ao Minisierio da lndustl'la, 
Viação e Obras Publicas o credito oxtraQr· 
din1.riu de 12:801$870, em execução da san· · 
t'3n~a. pa.ssada em julgado em favor dos en
genheiros Lucas ProençíL e Antonio da Oosta 
.Junior; reVOJatlas as disposições t:..m cJn· 
traria . 

Apprvvldo este pt•ojecto, são eis seguintes 
os cre<litos e:<tm orQamenta.rios concadidos 
nesta. sc3são legislativo.: 

Papd . Ouro 

8 creJ.itos e:draor-
dina.rios,., ... 184:6!8$085 27:915$150 

2 credi tos e s p e -
ciaes ..... ,... 6:381$000 

credito supple· 
n1~ntar ....... 342:811$000 4:747$533 ---- -----

533:840$085 ·32:662$683 

· Sala dll.s Commissõe!J, 23 de junho do lg04. 
- Cassiano do Nascimmto, presidente.
Paula Ramos, relator.- Esmeraldino Ban
deira .. - Urbano Santos. - Gale(ro Ca·r
valhat. 

E,;posição a que se ,·e[e1·e o pa'tecer supra 

Sr. Presidento da Republica,- Os en~e
oheiros Lucas Pr-oença e José Antonio da 
Costa Junior contractaram, em 1898, éom a 
Estrada. de Ferro Central du Brazi!. o forne· 
cimento de 10 a 20 mil . metros cubicos de 
lenha, ao preço de 8$500 por m etro cubico, 
e estava o contracto erri principio de ex
ecução quando a. diL'ectoria da. Est•·adil, na· 
ga.ndo-so a. paga.r o preço ostiimla.do, decla· 
rou 8.03 fo1•neoodoras QUO ilâo tnais receberia 
a lenha sinã.o á. razão de 2;f;500 o metro 
cuàico. · · · 

Não se conformando com tal resoluçlto, os .. 
alludidos ongenheiros, depois de csgot&dos 
os recursos cJnciliatol'ios, ·~em , .,cqnit4do, 
conseguirem dll. directoria da; Jl;s'~M~ o del 
cumprimento do contracto, recorreram ao 
Poder Judiciario, alleganao· que a. 'Fazenda 
Nacional deveria. ser condomnada a lhes 
pagar 2.247 metros cubicos· de lenha reca· 
bida. pela. Estrada, á. razão do '8$500, o mais 
á.'i perdas e damnos quo se ·liquidassem, por 
não lhes ter sido permittido completar o for-
necimento ajustado. ' · 

Iniciado o pleito, correu a acção os trami· 
tes regulares, até final julgamento pelo Su
premo Tribunal, seudó ahi por accórdão de 17 
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de setembro de J!)02. condemna.da a Fazenda. 
Nacional a pagai· aos reclamantes a quantia 
de 12:f!Ol$870. sendo 10:514$500, iiDIJ01'tancía. 
da. lenha rec:~hida l)Oln. J.Çstrad o.., 2:078$870. 
idem dos juro~ rla roóra e 208$500, idem da 
metade das cuSltas do processo. tudu confor
me o~ termos da ;oantt!nça. 

sendo: 319$96H, repartidamente, aos otnciaes 
Dr. Gil Goulart Filho o João Pedro de Cai'· 
va.lho Viei ra.; 139$986 ao olflcial BenP.ve- . 
n~to dt?3 Sant:JS Pereira, e 200$545 ao pm·
tetro dtspeosado do serviço Antonio Lopes 
G11ert·a, voncimentoi:l que lhes competem a.tê 
o fim do ~xez:cicio de J903, a contar para 
os dous prJmeiros de 7, para o terceiro de 10 
c para o quar to de 12, tudo do referido m ez 
de dez<?~bro ;· revogad:.ts as dispt_•sições em 

Pelo exposto, que tenho a honra de sub
m ett•)r d. vossa conside!'a.ção, fica demonstl'ada 
a necessidade que tom o Ministerio u. meu 
c~rgo de lhe sm· conccditlo pelo Congresso Na
Cional o crotlito extrao1•dinario tlc 12:801$870, 
afim de ser paga a divida do que se trata. 

con trarw. · · 
Senado lt'ed(W::J.l, 24 de dezembro de 1903.

Aff'onso Augttslo Moreit·(~ Penna, Presidente.
Jov.ltim (('0. Cl!tunda, l" Secretario.- Hen~·. 
1·ique da Situa Co'!J..linlw, jzu St:creta.rio, 

Rio de Janeiro. 31 de maío de 1904.
Lc~uro Sevel"icmo Jiiiller. 

N. G-t- 1904 N. 65-1904 

Aure ao .Ministerio da Justíçü e Negocias 
Intedo1·es o Cl'edito de 660$499, Jlara pagar 
a tn!s officiaes e a wm p01·tei1·o ela Secn~tm·ia 
do Senado, em "VirtMdtl ele deliúeraçcTo da· 
quelle ramo d o Uongrcsso Nacional 

Torn(} e:>; lensi~:as aos a.uditoJ·es de gwrrra do3 
t•, 2•; 3·', 5° e 7° distr·ictos militares as 
vantage11s do dec1·eto n. 821, de 27 de de·· 
zemb1·o ele 1901, com parecer IJ substitutivo 
da Commissúo de Marinha e Guerra soln·e 
o'·ganü11çlío do quad,·o dos audilore::; do 
exercito, declm·açl7o dos setts dü·eitos e de
Wi·es, fo>·nando·o.~ extensivos ao auditar. da 
madnlw, e danrln out1·as providencias; e 
com parece?' da Commisscío d tJ .OJ•çamento, 
opinando em favor elo substitutivo · 

A Commissão de Orçamento, a que foi pre· 
sente o projccto n . 349, do HI02, origfnario 
do Senado, abrindo ao Ministcrio do. Ju~tiça. 
e Negocios Intt.riores o el'edito extt•aorrlina
rio de GG0$499 para pagn.r os Yencimentos 
que cnmpe~cm a tres o!ficiaes e a um .por 
teiro fia Socretari~L do mesmo Sena.tlo ; 

Consi1lera.ndo que, segundo o disposto no 
art. 18, parafp·apho unico, ultima n.linea, 
d<l. Constituiç.'io Federal, compete a cada uma 
das Ca.maras de CillC se compõo o Poiler Le
g islaLi vu nomo<~r os ompt•cgados de sua se· 
cretat•ia ; · 

Cousitleru.ndo que, ex;-ci do ostatuido no 
a.rt. 34, n. ~. da. roferida. Constituição, a.o 
Con ,(!l'OSSO Naciona l ca be privati\ra.mente es
t ipuiar· os vcucimcnto8 dos emp1•egados pu
blicos f; ~dc t·a.es : 

E' de poreccr que seja approvado pela 
Cam<~ r·u. do3 Deputados o mencionado pro
.jectv de lei. 

Sala. rlus sessões, 23 de junho uc 1904.
Ccrssirmo rio Nascimento, presidente.- E sme
n!ldino Bmuleinr., relatol' .- Paula Ramos. 
-'-Urbc~np. San!oa,- G(Ileiío Ca,·vallwl. 

(Vid~ pr ojectos n ;; . 183 e :183 A, de Hl03) 

A Commissão dn Ma rinha e Guerra, estu
dando o prujecto n. 183, de Hl03, formulado 
pelos Srs. Hu::;auuah de Oliveü•a. e Celso de 
Souza, que torun. exten3iva.s aos auditores do 
guerra do Iu, 2°, 3D, 5° e 7° distrjctos roili· 
tares M ya.ntagen:; uo decreto n. 821, (le 27 
do dr.zen)bro <lo 190l, cntendett c1ue havb. ne
cessidade rle melhor regularizar o serviço 
das auditoria,;, imprimindo-lhes o cunho que 
devem tm· de elcrocnt<'S da. nossa orga niza
ção militar, o considerou tambem que havia 
uma sonsiYcl disparidade na rêmunera.ção do 
funcções da mesma natureza • 

Assim ·pensando, apresentou um pr{ljccto 
substitutiro acompanhado da tabella. dos 
vencimentos que compntem a.os auditores c 
BUb-a.uditoros d:.t marinha e do exorcito c aos 
escriyães dus respectivas a uditorias. 

N. 34fr- 1903 

(Do Senado) 

O Congresso N3.Ciona.l r esolve : 
A1•tígo unico. E' aberto ao Mini11terio da 

Justiça e Negocios Intoriores o credito cx
t raurdina.rio do nn0$499 ·para pagar a tres 
offidaes e a. uin porteiro da. Secretaria do Se
nado, em virtude de deliberação da. mesma 
Camara de 7, 10 e 12 de dezembro de 1903, 

A Commissão de Orçamento é ugo1•a. eha-· 
ma.da a. cmittir o seu parecer, por se trata.r 
de um projecto que augmenta. a des~z<r., ·e 
tendo bGm ponderado sobre os fundamentos. 
do parecer da. Commissão ~e Marinho. e · 
Gueua, ~ens-1. que o substituttvo da mesma.:. 
Commissao está. nas condições de Bel' acceito, . 
pois lli.t verdade regulariza o serviço das a.U• 
dltorla.s de guerra o a.o mesmo tempo provi-· 
dencia sobre os vencimentos que devem tocar · 
aos auditores e seus auxilia.res, 
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No caso. vertents a l'dlorma não pódc ser 
feita sem um pequeno augmento de uespeza.. 
Em uo1•a a Commissão do Orcamentu tenlm 
em vüta n, situarão financeira do pn.iz. 
quando estuda os projectos sujeitos ao seu 
exame, muitas yezos pelas necessidades do 
serviço· publico, o augmento da despeza não é 
motivo pa.1•a. ser ~dbda uma relonno., que~ 
roclamad<t como urgente. Demais o desen
volvimento natural di~ administração do paiz 
todos otr dias pede a elaboração de reformas, 
que tt'azem forçosamente o accrescimo de 
despozas. 

O substitutivo da Commissão de Marinh:\ e 
Guerra muito justamente equipara. os venci
mantos dos auditores, acabando com a enor
n:ie disparidade que existia. 

A despeza actual com esta parte. do ser
viço publico é a seguinte : 

Marinha: 

Estado-maior do Ex~ 
OI'CitO .•••••••.••• 

,i o dh;t.Pi~t.o ....•.•..... 
6o diRtrir.t.o ........... . 
l 11 , 2o :i" ;)o o 7o distridn~ 

n. 6:000$000 ........ . 

19:000$00[) 
19:000$000 . 
J9:001l$00fl 

30:000$000 

107:800$000 

l'ELO l'lWJECTO 

Marinha: 
l auditor ............... . .... . 
1 sub-auditor .... · ........... .. 
l esct'ivão .................. . •. 

Exercito: 
Estado-maio r: 

12:000:-';000 
0 :000$000 
1:800$000 

19:800$000 

1 auditor .......... :. .......... . 
l auxiliar .•.••.•••.•••......•• 

13:000$000 l audito!' ...... . ............ .. 
6: OOusOOO 1 sub-auditor ......... , .... , .. 

12:000.$000 
:í; 

l escrivão ....... ~ .. , .......... . l :800$000 l osct>ívã.o ................... , . 1 :so0.$ooo 
20 :800:)000 13:800$000 

Exercito: 4° districto: 

Estado· maior: 

1 auditor .. . .. . .............. . 
l àuxilla.r ................... . 

4° dis~ricto: 

l auditor ....... , ............. . 

13:000$'JOO I sub-auditor ...... . .......... . 
l escrivão ..............••..... 

0:000$000 

19:000$000 
6" districto (Rio Gm,nde do 
Sul): 

l2:00D$000 
6:000$000 
1 :80;;:_$00 

19 :800$000 

auditor .... ,................ 13:000.$000 1 ~ud1·tur• l2:000;:;ooo T 6:000$1)00 
1 

.. '. '. '.'' .. ' .. "'' ..... 
<.t.UXltar. • • ........ · • • • · • .. •• sub-auditor................. 6:000$000 

-lg:OOO$OOO l escrivão .................... ·-~ :800$000 

6° districto: l (): 800$000 

l a.uditol'............ .. ....... 13:000$0Co l". 2•, 3°, 5" c 7° districtos: 
1 auxiliar..................... G:000$000 5 auditores a 9:000$000.... .... • 45:000$000 

---- - - 5 esc ri vãcs a 1 :440$000 . . . . . . • . 7 :200$000 

1 • dLstricto (Pu.rã): 
l a.uditor .. , .. , .•.• , ......... . 

2• districto (Pernambuco): 

1 auditor ...............•..... 
3n districto (Bahia.): 

1 auditor . .. ................. . 

5" districto ( Para.ná): 
1 auditor ...•........•...... . . 

7<> districto (Matto Grosso): 

1 audi"tor •. :., .•.••...••. ··• · • 
RECAPITULAÇÃO 

19:000$000 - ----
52:200$000 

0:@00$000 

6:000$000 

6:000$000 

6:000$000 

6:000$000 

RECA1'1'l'ULA\]ÃO 

Mal'inha.............. 19:800$000 
Exorcito.............. . .. . ....... . 
EstadQ-maior. • . . . • . . • • 13 : 800$(!00 
4• districto............ 19:800$000 
6° rli~ü·icto... ... .. .... • 19:80U$000 
Ic,2o,3•,5• c 7"distl'lctos 52:.200$000 

------
125:400$000 
107:800$000. 
------

Accrescimo da. despeza 17:(300$000 

Marinha ...• , ••. , . . . • · 20: 800$000 · 
Esto acnreseimo- pod~rá tornar-se menor, · 

·si o-Govevna, zelando. como é'-do -sou.dever•,-· 
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•OS interesses. do Tllesouro, nomear pa.1·a os 
cargos de escrifã03, que estiverem v~~o:. 
·OU vlerem a vagar, OfflciaeS l'efOl'IDaa·.S; 
nesta bypotheao em que será a.b:mada. só
monte a · gMtitlcação pre3isa para elevar a 
150$ moo.•aes os vencimentos do se;•ventua
rio, a despeza. a.nnua.l sorá. no rnaximo de 

•6:240$, pJUp.1.ndo-se assim na. verii:L cscri-,tres 
a. quantia de 6:3G.0$000. A&<~im, u augmento 
d:~. despoza, segundo o pl.'ojeeto subsGitutivo 
da. Commi83âO "(ltl M<trinha e Guerra, será. 

anno, ol.'ya!Ído a. desp~za dos Ministerios da. 
Guerra c da·Marinba p;1ra. 189~, ficou esta.ba
lecido (art;· 7", § I'', n. 2} que o auditor 
de guerra da Capitll Federal perceberia os 
mesmos vencimentos q_ue os da marinha o os 
dos Estudos, 6:00.0$ ror anno. sendo 4:000$ 
do or~enado e 2:000;;; do gra.tificaqâo, flinndo 
in~lu1du no ordenadJ o soldo a que tivessem 
direito. 

:ap3nas de-li :240$'JOO. · · · 
Resta. ainda condiguar a vorba de 6:< OG$ 

1para. o sub-auJitor do . El!tn.do-maior do 
Exercit:>, cargo quo foi ultimament~ preon
.cbido por acto do Govorno Federal,. e que 
.não está incluido no PI'Ojecto substitutívu 
da Commissão de · Ma:·inh:~. e Guerra. E~ ta 
·verba. do 6:000$ aug1uentará. a dcspeza. nesta 
.importancia. 

A' vista <.lo exposto, a Com missão de Orça
mento é de parecer que seja. approvado o 
substitutivo am questão. 

Sala. das Commissões, 23 de junho do 1904. 
-Cassiano do Nascimetlto, presidente.-Paula 
.llq,m os. -G~lcao Oarua lhal, relator . -Urbano 
.Santos.-l!.'smcraldino Bandeira. 

N. 183 A- 1903 

A Co1umissão de Marinha. e Gue1•ra., to 
mando conhecimento, como Jhe cumpre, do 
.Projecto n. 182, de 1903, quo manda. tomar 
.extensivas aos auditores tle guerra dos 1°, 
'2°, 3", 5" e 7" distrJCtos militares as vanta
gens do decreto legislativo n, 821, de 27 de 
dezembro de 190l,julga opportuno submettar 
á consideração da. Ca.mara. um substitutivo 
ao projccto que Jllo foi enviado, n.o qual, 
substitutivo, ao mesmo tempo que attende 
.de modo que lhe pa.reco mais razoavel, á 
-quostão do a.ugmento do vencimentos, propõe 
.outras medidas que reputa. neoosaarias com 
relação ás auúitotia.s do exeJ•cito e da 
marinha. 

Sabe a Ca.roara. que o Logar privativo do 
.auditor de guerra na.s comarcas da Capital 
!Federal e das ca.pitaes dos Estados do Pará, 
Pet•nambueo, Rabia, Paraná-. Rio Grande do 
.Sul e Ma.tto Grosso foi creado por decreto 
n. 257, ·de 12 da março de 1890, do Governo 
J>rovisorio, que estabeleceu para o- da Capi
tal Federal u. graduação de major e para. os 
-daquolles Estados a de ca.pitã.o, m~rcando-lhe 
.o soldo da. tabella de 31 de dezembro do 1889, 
:relativo 4 respectiva. graduação. 

Organizados os .distl'iclos militarea, fvi, 
pelo decreto Jegi ;lativo n, 93, de l da outu
bro de J8J2, cl·~do mais um Jogar de audi
tor pat•a o 4'' districto, que então tinlla. a 
séde de seu oommando na. capital do E.~ta.~o 
do S, Paulo, ficando ~hn elevado a oito 
o numel'o de auditores de guerra pri va.
tivos. 

Tendo sido -pela lei n. 225, de 30 d<?. no· 
vombro de 181:14, art. 5·' e sous p:u·a.grapllos, 
augmo"Mãilo3·os · vencimentos dos fuocciooa
rios da. justiça. looal do Districto Fedérll, 
entendeu o Governo e entoodeu tambem o 
Congresso (Ioi n. 360, de 30 de dezembro tle 
1895, art. 4°, n. 7 e art. 5°, n. 2) que aos 
auditores da marinha e da gue1Ta da ca
pital· Federal eram applica.veís as dispasl
ções da. lei n. 225 o, conseguinte mente, 
ficaram os venciment os destes dous funccio· 
oarios equiparados aos dos juizes do T1•i ... 
bunal Ci'-:il e Criminal (9: 100$ de ordenado 
e 3;900$ de gra.tilica.<;ao) voncímentos que, 
pelo decreto legislativo n. 921, de fl7 do de
zembro do 1901, foram tornados extensivos 
aos auditores do 4' e tio 6o districtos. 

E', como se vt1, bastante sensível a dispa· 
ridado de remuneração para funcçõos da 
mesma. natureza. ; e comqua.nto seja. de equi· 
dada remun~ra.r melhor a quem ma.is tra.· 
balba, como inquestionavelmente se dá com 
os auditores de marinha e de guerra, em ser
viço nestA Capital e no Rio Grande do Sol, 
não ê justo, por outro lado, quo emquanto 
estes percebem vencimentos successiva
mento augmentados, os outros estPjam ainda 
reduzidos a menos de metade desses venci
mento.s, isto G, aos 6:000$ am,1Uaes, que lhes 
marcou n. lei n. 26, do 1891. 

A' vista do expandido e attendendo á ne. 
cessidade de melhor regula.riza.l' & serviço 
das audit()rias, imprlmindo·lhes o cunho quo 
devem ter de elementos da nossa organi
inção militar, a Commissãi) de Marinha. o 
Guerra subme\te á. consideração da. camara. 
o subatitutivo a que allude -!}O com~o deste 
parecer. Mais tarde, o Poder Executivo, por acto 

•exclnsivamenie seu (docro·to n. 355, de 29 de 
,ma,fo de 1891), determinou quo os aud.Hores Sala. das Commis5ões, 21 de outubro de 
de guerra e o da ma.tinha pass~ssem a p:.~r- 1903.-Al'ves Barbosa, presidente interino • 
. ceber mais a. grotificaçã.o mensal de 300$, e Oliveira Vallad6o, relator.-R. Pai{llão.
.ua, lei n. 26, de 30 de dezembro do mosrno Soares dos Santos. 
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SufJStituti"o da Commisslío a) os ofileiaes do exercito e da arm~ 
graduados em direito, do quadro activo . ou 

O CongressQ Naciónal dec1•eta.: t:cformad~s ; . · . · , : 
Art. 1. 0 Os auditores de gi10rra ·ora e:ds- b) os honorat•ios tambem gradua4ns em 

tentP.S; nomeados em virtude dos decretos direito, com serviços 'de campanha ; . 
ns. 2..~7. de I2 d6 março de 1890, e 93, de 1 · c) qs magistrados federaes ·em díspj>pibi· 
cde outubro de Hlj12, e os auxiliares dos audi- lidadc. . 
tores.do 4° e do 6° districto~ milita.re.'3. pas- Art. 5." O auditor da: ma.rinlla. terá. a· iJia.
sarão.a constituir o- Quadro dos auditores duação de capitão de fragata e o sub-a.udito,r 
do ex.ercitO - ·}Jela. ~eguinte :forma: a de Io tànente; e, !llt fMma do at't. 85 da 

3 auditores de la classe, com a gi'i!.lluação Constituição, . terã.o as mesmas v:i.ntag~~s · 
!le, toi:tente~coronel; · que os do exet•cito, de co.togoria correspori.-
. 5 al!~itores da 2o. classe, com a graduacão deuLc. 
d~ major ;· · · · · · P.u'<tgra.pho nnico. A V<\ga · .do auditor 

2 sub"n.udítores, com a graduação de ca.· ua mal'inha será. pt•eenchida por accesso do 
pitão. respectivo sub-auditor. . · . 
· Al't. ~ •. ° Ficam desde jà clàssificarlos:· audi·, Art. 6. 0 .Os auditores e . sub-aurlitores do 
torcs do la. classe os da. Ca.pitai Fedel'a.l. (lo exercito servirão nos distt•ictos que lb'ês 
4o e do 6° Jistl•ictos militares ; de za classe, forem designados· p'clo Govérilo ; a. séde da · 
os do lo, 2••, 3°, 5° e 7° districtos e sub-audi· auditoria. será. a. mesma do commaodo ' db· 
tores, os a.otuaos auxiliarcs 'de auditor, todos distt•icto, cumprindo, porém, ta:nto .~ a.ri-- : 
na ordem de suas .antiguidades .. ditor, como ao sub-au!lito1:, f11necionar : na. 

Art. 3. 0 As vagas que postm·iorrmmto s~ gu..'\rnição eni que, a. juizo ilo mesmo co_IP;~ 
derem sorão preenchidas: as de audito~· du mu.ndo, seus serviços se toma.rcm .teJll]Ol>a.· 
la. classe, por aaaesso .dos de 2" ; · e a~ dos ria.men te necessarios. · · 

. desta classe, por accesso dos sub-auditores, Art. 7. 0 Os actos do nome.açlo, promoção, 
observando-se, a.lterna<].nJl1en.te, os principias remoção e aposentadoria. dos audiwre~ c 
de a.nti~uidâda o merecimento, a. começar sub-auditores do exercito e da marinha 
pelo Jll'mleit·o. · . serã(l feitos poi· deéi·eto dó .Chefe do PodER' 

Art. 4. 0 As v.a.gas de sub-auditor ela ma- Executivo. · ' 
rinba. c do exercito serão preenchidas por Art. 8. 0 Os :J.utlitores li~ 1" classe do exer
·éoncurso feito no Supremo Tribi.mal Militai·, cito e o auditor da ma.rinhri. serão, na· ordem 
13era.nt.e uma. commis:;.."í.o campost;~ do um de antiguidade, os substitntos· Iegaes d.os 
JUiZ togado tio mesmo tribunal, como pre:~ü· miniistros toga.dos do Supramo Tribunal Mi
dentc, dO auditor da marinha O dO UlU dos lit<tr nos seus Ímpcdhuentos, e OS unico!l Mn
auditores de Ia· classo, como ()Xaminadores . correntes pa.ra. o precnchi!Ilonto das vàgas do 

§ 1. 0 o Supramo Tribunal Milita{ organl· taes juizo~, que será: feito nltcrnada.mento 
·zará e submetterá li. approvação do Governo pelo~ JH'i~cipió~ de antigu~dádo e mereci
o progro.mma -a obser'\·tw-se em t;teS con- mento, . dts~en?ada a . conuiçã~ de quatro 
cursos. · · · · ·' · annos de e!lect,Ivo sorvtço, ox1g1da no art. 2° 

§ ~. o Dentre os classificados pola. commis· I do decreto lcgisia.tivo n. 14!.J, da- 18. de julho 
·são cxnininadoi'a, o Tribunal, revendo as de 1893. 
provas dó concut•so e os documentos exi- · Art. Ç),o .Os auditores e sub-a.utlitores do 
gidos para. a i~scripçlio, .que será a.b.er.ta. por oxeré.iLo e da. ma.r.inh<t gosn.r~o · das fionras, . 
espaço de 60 dms e publ~cad.a pela 1mp~·ens~ reg<~lia.s .e isenções que competirem ~os o~
em todas ~s sédes de drstr1ctos, orgu.rnza1·a clacs de ambas as corporações; seu~ >cnci· 
umo.lí~to. de. tre~ nome!:' e <~: rom~t~erá. a.o wentos serão divididos em ordooado e gra- · 
. Governo, convenl~ntemeute mstrmda; para. ilf\c;.~.ção, não . tendo, por conijeg,uin~e, ~u~s 
que c>ste prqce!la <L. esc~ lha do que dcvn. ser famUias diroito ~i. pensão do met.o.-sutdo·. • . · · 
nomeado. · · · · . · ,. .' . .. ·· · · · ' :· · ·· · 
. N~hyp~th~&c de ~ão a.~tingir a. tres o A:t· 1.0.· "~ aposent?na. do.s .. o.u4tto~es · ~ . 
um d s'cl· s-·ificados a.lrta.iconsta.rá dos sub audrtore,; do c:xcrCito ,.e da .mar~nha S!'ll'<~ . 

n . er~ ~· a_:. .· ' ;:; re,.ulado. pela II.U que vrgorar para. a dos. 
que·o ttvcrom s1do. · P t d d s T b 1 M·I-ta. · 
. . § .j , o Si, terminado o pl>azo de 60 dias de JUIZOS ~ga os o .upre~o r~ una ll r. 
que trata. o ·pa1·agraph~ ant~cedcnte; nenhum .. Art. ll • . Nos Cl:l!DCS 1un_ccroo~e_s, os · ~u-

. ·candidato se . liouver rnscr1pto, abrir-se:-ha d1tores o sub-auditores serao su.Jettos á JU· 
:nova inscripção por igual prazo ;.·e, si, esgo- risdicção dos tribunacs mili~ares. · · 
tado oste, níngU:em ainda se houver in· 1u:t. 12.- In~11:m~e , ~os auditores_. alé!U dos· 
s~rip.to, o Govern9 f~rá. a nomc~ç,~o, . ~tten· .devere~ Já. es'(;!l:~el~~l~os· na leg1~laça. .o.· v~
!lend~ i\ que,. erp. .tgu.~lda!J.e de ,ç.o~_g~çoes, ge!lte, mformar S?bre q~alquer po_nt~ de d1~ 
~nhao.u não. bayldo .~n~_urs~, d~yer~o· S(.lr rerto que so relac10~~! d1re~t~ 0';1 .mdtrecta
.preferidos:· . . . . Il'l:e~te, com a. adrotmstraçao mJlrtar, sem-

Vol. ·II 59 



Camara dOS DepLtados- lmJreSSo em 251051201 5 09 45 - Página 15 de 16 

466 ANNAES DA CA~IARA 

pr~ que: lhes .for isto doterroina!lo pela auto
rid'ade superior junto á qual scrvi.·em. 

:•Art. 13. Fica ci·eado, ií. semelhança do 
qqe já. existe na Auditoria." Geral da Marinha. 
o·loga'r de es~rivão nas auditorias do exer· 
cito, devendo este cargo ser preenchido por 

Escrivão de ~udi
t o ria de 1• classe 

· ou da marinha . • . I :800$000 . 
Escrivão de audito

ria do 2a classe. • I :440$000 

ólficial reformado ou· honora.rio com serviços Obs81'1JaÇÕ(!S 
de· guerra e· a precísa. idoneidade. · · '·. ' ' · 

· Paragrapho unlco. ~a f:.tlta. absoluta. de 1.~ Qtiando removidos de um ·distrie't<>· para. 
officbl nits condições ucima, servirá intAri- outm ou · viajarem no mesmo disLrictó; no 

· namente um subaltemo do quadro activo, des~mpenbo das fun~ções. do s~u Cl!-rg.o, os 
com a gratificação de secrctttrio de corpo auditores o sub-audi~res t~rao direito a· 
monta'do' (65$000); · ajuda de · Cll;:,to c. ~ transporte· para si e pes-
·, . . · . . _ . soa:> de sua famt:w., nas mesmM condiçõF.B 

. Al'~· 14. ~ logar do CS~l'lV<LO, ('n:ecttvo ou I que os officiac~ do exercito de ·graduação 
mte~·too, ser!~. de. nomoa.çao do .Mmlstro da correspondente. 
Gue_rra,_quc o fará por simples _prop_ustn: do 2 .. Os ordenados de escrivão marcados 
auditor .Junto ao qual o func?J~narw tiver na presente tabeUa. serão para o .ca~o em 

'de servir, ou medeaote. cond!çoes r~~ul~- que o cargo seja exercido por oíllcial hono~ 
mentares que o Governo Julgar convemon ~c rario, sem soldo. . 
esta.tutr. ~ . . Sendo offleia.l refurmado, perce1Jerá, além 

, A~t • . 1" . Os ven?I.~entos_dos auditores. do so!aõaa.- refol'-.;na. a. mesma gratificação 
·. sub-audlto~es e escr1vaes serao os constantes marcada no art. 1::1, paragrapho unico dns~a · 
d~ tabella Junta, excepto os dos :-tntuaes au· lei ; e sL ainda. assim, a importa.ncia total 
d~tores da Marinha, d_o E~tad~-m~t~r do Exer- dos vencimentos annuo.es for menor que a 
c1~o •. do ~e do 6'· <hstr10tos tmlttares, quo do ordenado da tabella, · augmentar-se-ba a 
contmuarao a perceber 13:0~0$000 .annual- graLific.ação do quantitativo preciso papa. 
mente, do a.ccordo com a Ict n · 36~, de. 30 completar o mesmo ornenado. · · ' 
de novembro de 1898, e decreto legtslativo 
n. 821, de Z7 de dezembro de 1901. 

Art. Hl. Fica. approv.tdo o Reguf.amento 
E~ocessual O,·iminal Jfilitar de lG de julho de 
1895, com exclusão das disposições derogadas 
até a presente data o do a1•t. 17, que d<i ao 
Poder Executivo a att1•ibuição de nomear 
«auditores auxiliares». 

Art •. 17. E' ó Governo autorizado a abrir o 
credito neccssarlo para exed!lr:ão ~~sta. lei. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em 
contrario; · · · 

Sala. das Commissões, .~1 de outubro de 
1903.-AlMs Barb'osa, presidente interino.
OUveü·a VáUadtto, relato1•.-ll. P'aixão.
Soáres 'dos Santos', com restr•icções quanto ao 
par'ag.raplu~ 3° o alíneas do u.rt. '1". 

' ' . 
TADELLA DOS VENCI11IENTOS QUE CO!IIPETE:)I 

AÓS AUDITORE::. E SUB-AUDITORt:S DA MARI· 
NHA E DO EXERCITO E AOS ESCRIVÃ,}~:> DAS 
RESPECTIVAS AUDlT~RIAS 

Sala das Commissões, 21 de outubro de 
1903.-Al-vcs Ba'l'bosa, pr~idente interino.
Oliveira Valladr1o 1 relator.- R. Paixúo. ~ 
Soares dos Santos. . .. : .·': 

l . •.. · . • 

• , ,l. . 

O Congresso Nacíona.I resolve : : , 

Art. 1." Ficam extensivas aos auditores 
de guerra dos 1°, 2°, 3u, 5° e 7° districtos 
militares as vantagens do decreto n. 821, de 
2i de dezembro de 190l. 

Art. 2.o O Governo abr~á o necessaria 
Cl'edito para execução da. presente lei. 

Art. 3" Revogam-se as ·disposições em 
contrario. · . . . · 

Sala das sessões, _22 de ago11to de 1903.
Hosl!nnah do Oliveira.- Celso de Sou.za. 

O SJ.•. Presidente - Esgotadag as 
ma terias em discussão da ordem do diu., ·de
signo para :lmanhã a segu..in te ordem do dia.: 

Auditores da mari
nha e de 1 a classe 
do exercito •..•• 

Auditor de2• cl~e 
Sttb·auditot• da. ma

rinha. o do exer-

Ordenado 

8:000$000 
6:000$000 

Continuação da votaç.~o do projecto n. 27, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a 

Gra tilicação abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito ex.,. 
traordina.rio de 84:755$170, ~m exocução do 
sentença passada. em julgado em favor de 

4:000$000 Josê Ferreim dos Santos (3• discussão); 
3:000$000 Votação da. emenda dos Srs. Tosta e Nelva 

cito ..... .•.... · 4:060$000 

ao projecto n. 46, de 1904, em virtude do 
disposto no art. 162, do_ Regimento (discussão.-. 

2:000$800 unicn.); 
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Votação do projecto n. 29, de 1904, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao . Mini.ste· 
rio d ~ l<'azenda.· o credita cxtra.ot•dinario ·do 
6:020$, em ex:Jcução lte senten<;>a. passada. em 
julgado em favor de EduardG Mar~ins & 
Comp. (3"' dis~ussão); 

Votação do projecto n . 32, do 1904 
a.utoriz_a,ndo o Poder Ex:ot:utivo a. ahrir aÓ 
Ministerio· da Justica e Negocios Interio· 
1•es o _credito extraorrlina1·io de l :491$7M. 
pal"a. pn:ga.mento do ordenado quu compete 
ao secrct~rio aposentado da Faculdade de 
DireitG de S. ·Paulo, O r . AndrA Dms de 
Aguiar, no -periorlo dA 9 deju1ho a.2~ de no
-.,.-embt·o do HIO:J (3" discu~sào) ; 

Votação · do projeeto n. 33. de 1904 
a.utot'izand_o o Poder Executivo a abrir a~ 
Ministerío da Iodustria, Viação c Obz•a5 Pu
blicas o credito especial de 1 :200$, p::tra 
paga.me1].to das ajudas de custo ao empre
gado do Faz'3nda. inaumbido da. tomada de 
contas da Estrada de Ferro do S. Francisco, 
nos a.nnos do 1001 c 1902 (3• diecussão) ; 

Vota«;.ão do projecto n. 47 A, de 1904. 
com p;trecr;-res sobre a emenda. o1ferc~ida 
ao pPojem.o n. 345 A, de 1902, que concede 
a D. F J•ancisca Fra.ncioni d~ Fonseca., vi uva 
do ex-Senador Pedro . Paulino da Fonseca, 
e á: sua. ftlba solteira Albertina. da. Fonsec~ a. 
pensão de 200$ mensaes a cada uma. (dis
cussão u nica) ; 

Votação do projecto n. 51, de Hi04, 
autorizandu o Podm· Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraor· 
d,inario de 6:3i9$587, em execução de sen
tença passada em julgado em· favor do Dr. 
~lario Soares de Gouvêa. lenté da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro 
{2"' discussao) ; 

·: VotaÇão do projecto . n~ '52, de 1904, a uto
rlza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
torio da Faze-nda o ctedito extraordinario de 
27:gl5$150, ouro, importancia com que o 
Brazil deve contribuir para. a conPtr ucçãu 
do edificio ·destinado á Secretaria Inti!rna· 
oional das Reptiblicas Americanas e para a 
Bibliothec.i& Commomora.tiva. de Colombo, em 
Washington (2• discUS&1.o) ; 

-· ·'. 

' .:. , __ 

.·.- :J • .. -.··. ' ·· ,, . ; 

Votação do proje~tG n. 17 A, de 19041 
mandando substit~il· a disposição du. Iettra: 
:-e-do ar~. ·1° § 2° do decreto n. 1.171 A . 
de 1~ de janeiro de 1904. pela. seguinto:---~ 
fixaçao ~as taxas pelo aluguel do materiaJ 
d'l pratiCagem e servjço do pessoal avulso 
da mesma. devido pelas embarca.çõ:Js que 
dcmat'd:~.rem o porto e de accordo com o 
regulamento da };!8 de foverehoo de 1854 · 
com pa.rceer . da. Commissiio de Orça.ment~ 
(2• discussão) ; . 

. Votac;.ão do projecto n, 53,-,dc 190 ~. auto
rizando o Podet· Executivo a conceier um 
auno do 1_ic.ença, com todos os vencimentos. 
para tra\ar· de sua sa.udc, ao Dr. Democrito 
Cavalcant.i de Albuquerque. directór 'da l• . 
directoria do Tribunal de Cont .. s (discussão 
unica); ' 
. Votação do projecto n. 34, do W04, auto• : 

rtzando o Poder Executivo a abrir ao MiliJs-· 
terio da Guerr_a o credito especial de 5: l8l't ·· 
para. occorrer ao p;\gamento aos inspectore; 
d<L Repar~ição Geral dos T~legraphos ·Antonio · 
José da. Stlva Rosa e Casemiro-Jósé da Silva 
Rosa · das diat·ias que deixáram de receber 
durante_ o tempo que serviram na comm\8são 
constructora das linhas telegraphícas de
Cuyabá. e Cot•umbá (3• discussão) ; 

Votação do proje~to il. 48, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio úa. Fazenda. o credito extraordinario de 
14:~13$005, em execução de sentença. passada 
em JUlgado em favor de Lobo & It•mão (3 .. 
discussão) ; 

Vot11ção do projecto n. 49, de 1904, auto
rizando G Governo a deduzir do credito do 
530:854$, destin~o a. «materi;~.l, co_nstrucoões 
e eventuaes», na. tabella annexa ao decreto 
'D. 1.151, de 5de janeiro do corrente anno. a 
quantia. de 100$, relativa á dilforença vel"id· 
caua entre. a somma. total das verbas alli 
previstas e o credito de 5.500:000$,' fixado no 
a .-t. )o,§ 5° do mesmo. d_ecreto, bam oomo a 
importancia. de . 27 ;754$, neçe11saria. a inte·, 
g1-ar a. dota~o da. ver ba «Estação da visita 
uo Porto,. mencionada na. tabella referida' (3& 
discllSSiio). · 

Levantou-se a sessão ãs 2 horas e 15 minu
tos da ta.rde. 
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ACT A DE 24 Dl~ JCNHO DE 1!J04-

P1·esidencia elo 81·. Paula Guimariies 

Ao meio dia. procede-se á cha.mn.da, lt q_uel E ae:n causa os Sl'S. S;1. Peixoto Rannuntlo 
respondem ns Sl'B. Pattla Guimat·âes, \Van- ::\et•y, Aurelio Amo1•im , Hosa.on'alt 'Je Oli
d~rley do MendOIJça, Dricio Filho, Izidr~ voil•a, Rogerio de Mír<mda. José Euzobio 
Lei~e. Tcixeira_do Sá, _Eu_zebio úe ~n!lra.do, Ch!i~tino Ct•nz, Bazorril Fontencllo, Yit·giti~ 
Fehsbollo Frmre, Olt-ven·a Ya.lladao, Bar- BrJgldo, Thomaz Cavalcanti, Frederico Bor
n~u·do Horta, Mell? -~·!(l.ttos, Erico ~oelll_?, ~es, João Lopc•s, Eduardo ·Stud~rt, Sergio 
Silva Castro, MaurlCw de AlJreu, Est<WitO Sa.boya., 'Eioy de Souza. Fonseca e Silva 
Lnho, Antonio ZMaJ'ias, Carvalho Brito, Ma- Paula e Sil~a, Wu.lfredo· Leal, Alldon Mila~ · 
noal Fulg-encío, Lindolpho Caetano, Olegario nez. Alfonso Costa, Celso de Souza Pereira 
Ma.eiel, f.'el'rcira. Brag<~. Bernardo Antonio, de Lyra, João Vieira, Malaquié~s Gonçalves 
Ca.n4~rlo do Abreu, P.aula Hamos, So_ares ~ta.c~o Coimbra, ~edro Pernambuco, Elpidi~ 
dos Sa.nto~, Juvcna.l Millm·, Barbosa. Ltma, Figueiredo, Epa.mmondas Gracindo, Ray
Vospa.siano de Albuquerque e Dio~o Fur- mundo Miranda, Al'roxellas Galvão Jovi
t~a. (28). - niano do Ga1•valho, Pinto Danta.e Rodt•i()ues 

Deixam de comparecet· corn ca.usa. parti- Sa.ld~nha.; Moreira Go~;;, _José\{onja.rdim.. 
cipa.d;~ os Sl's. Oliveira FíguoiredQ, ·Julio Galdmo Lorcto, Hered1a de Sá, Nelson de 
de Mello, Alencar Guimarães, Thom&z Ac- Va~:>"Concellos, BulhõeS Marcial, Oscar Go
cioly, Joaquim Pires, Bugenio Tourinho, lloy, ~ugusto de Vasconcellos, Sá. Froire , . 
Anthero Botelho, Enéas :iV!a.rtins, Passos Mi· Amer1co de Albuquerque, Abelardo do Mello, 
randa, -i\-t'thnr Lemos, Carlos de Novaes, La:urindo Pi~ta, Pe:reil'a. Lima., Ca.l'los Tei
lodio :lo B1·aúl, Antonio Bastai!, Urbano Sa.n- xen•a. Bl'andao, P~l.ulino de Souza, Viriat o 
tos, Luiz Domingues, Gnadelha. MoUl·ã.o, i.\fascaranha.s, José Bo!Jifa.cio, Carneiro de 
Dias Vieira, Ray1nundo Artbut', Anisio de Rezende, R[Jeno de P:um, Adalberto Per
Abreu, João G-ayo.-;o, Fm.ncisco Sá, Gonçalo ra.z. BcrmtL'~cs da Faria., ~a.mounier Godo
Souto, Pm•uira. Rois, Trindade, José Ma.lel- frcd_o, Cannllo So:Lres Filho , Calogeras, 
lino, Esmeraldino Bandeira, Mo1·eira Alvos, ~'l. b1!JO Bmro8o, Pu.du~1. Rezende, Galeãq, 
Cornelio da Fonsec:t, Arthur Orlando, Ano-elo ( aevali.Jal, Derna.rdo de Campos, Rebouç-as· 
Neto, Rod1'Í<"U8S J)oria. Domingos Guiilla- de Carvalho, Amaral Cc3al', José Lobv, Leità 
rães, Noiva., f.eovigildo hlgueirail, Casto Rc· de Souza, Fra.nci~co .Mal~a •. H~rmep.ogiHfq ' 
belio, Tostit, Balcão Vianna, Felix Gaspar, de ~·Iorae~, .Jo•:t<imm . Tcixeu•a Bro.9~o.o, 
Garcia. Pires, Sa.tyro Dias, Ve1•gae de Abreu, Aqmno R1be1ro, U?n.cdlcto de Souza., _qndpl
Augusto do Freitas, Alves Bal'bosa, Rodt•i ~ho SOl'ra,Elysou Gullhcrl_lle,Marçal Es_c_o.'ba.r, 
gucs Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo ücr~1:mo Hasslocbor, V1c~or1no Monteiro, 
Ramos, Par·a.nhos Montenegro, .Ma.rcolino Dommgos i\!ascarenhas , Alfl•cdo V~rela, 
Mourtt, Cot•rGa. Dutra., Irineu MMhado, Fide- Campos Cartter e Homem de Carva.lho. 
lis Alves, João Bu,p~ista, Belisn.rlo de Souza, 
Ga.lvão Baptista, Hezamat, Julio Santos, 
Henrique Borges, Cruvello Cavalcanti, FrM· 
cisco Veiga, Berna.rdo Monteiro, João Luiz, 
Gastão; d~ Cunha, Rilleü·o Junqueira., Astol
ph<> Dutra, Co.rlos 'Poixoto Filho, PeJJido Fi
lho, David Campista., Frn.ncisco Bernardino, 
João Luiz Alves, Leonel Filho, Henrique 
Sa.lles, Carlos ottoni, Nogueira, Olyntho Ri
beiro, Weneestáo Braz, H.odolpho Pa.ixã.o, 
Moreira da. Síl.va, Jesuíno Cardoso, Uomin~ 
gues tl.e Castro, Francisco Romeiro, Va!ois 
de Castro, Costa Juniot•, Arnolpho Azevedo, 
Fernando P1•cstes, Eloy Chaves, Paulino 
Cartos, Alvaro de Carvalho, Candido Ro
drigues, Azevedo Ma.rques, Rodolpbo Mi
randa., Costa Neto, Carlos Cavalcanti, 
Abdon Baptista, Angelo Pinheiro, James 
D&rcy e ~assia.no do Nascimento. 

O Sr. P.l.·esi<lc~te- Responderam 
ú. cha.m<ttla u.peuas 28 Srs. Deputado~. 

Hoje não ba sessão. 
Designo para. amanhã. a mesma. ordem do 

dia do bojo, isto é : · 
Continuação da votação do projecto n. Zl, 

de 1904, ~m torízando o Poder Executivo a 
a.brir no Ministcrio da. Fa.~enda. o crodíto cx
traordinario de 84:7558Ii0, em execução de 
sentença passada em julgado em fa-vor de 
José Ferreira dos Santos (3• discussão); 

Votação da emendn. dos Srs. Tosta e Nciva. 
ao projecto n. 46, de 1904, em virtude do 
disposto no art. 162 do Regimento (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 29, da 1904, auto
rizando o Podet• Executivo a. abl'ir ao Minis-
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t~r~o .?a. Fa.zenda. o ~redito extraordinario do tilandando substituir a disposição da. lcttra 
t;.O-~, em execu~ao de sentença pass<tda. .c do art. 1° § 2<> do decreto n. 1.171 A de 
em JUlga~o _em fa._vor•. de Edua.ruo Martins &' 1~ do janeiro de 191)4, pela seguinte : ú. fixa· 
{:orop. (3 d1scussao) , ça.o das ta.xas pelo aluguel do material d" 

. Votação do projecto 11. 32, de 1904, a uto- praticagem c serviço do pessoa.l avulso da. 
l'lZand~ o Poder Executivo a abrir ao Minii- mesma., devido }Jclas embarcações que de
t~rlo da. Justiça. o Negocias Intct'iorcs 0 cre- manda.rem o porto e de accordo CGm o rcgu
dlto extraordinario de 1 :491~75<l, para pa"a- lamento de 28 de fevereiro do 1854 · com 
me~to do ordenado quo compete ao secre· p~u·ecc l' da Commissão de Orr·amcnto (2"' 
tarw a.posentado da I<';wuldadc do Direito de discussão) ; ' 
S. Paulo. Dr. André Dias de A"niar no po· . Votação do projecto n. 53, de 1904, a.uto· 
riodo do 9 da julho <~ 22 do nove~nbrd de l::J03 r1za.ndo o Poder• Executivo a conccdet• um 
(:~a discussão) ; n.nno ele licf}nca, com todos os vencimentos, · 

Votaç.'ío do prqjecto n . 33, t:tn 1904, autori- para. tra.t.:~r de f.Ua. sa.ude, ao Dr . Dcmocrito 
zando o Poder Executivo a abrir u.u M.ini~terio Gava.lcantí do Albuquerque. director da. ·.1" 
da Industria., Yia<:ão e Obn.s Publicas 0 cre- dil'ecto1•ia do Tribunal de Contas (discussão 
d!to c:>pocia.l de I :200.S. para pagamento das unica.) ; 
~Judas ~c custo· ao cmprega.do de Fazenda . Yotacã.o do projecto n . 34, de 1904, auto
mcumbido dn. tomada de contils da Estrada. do r1r.a.ndo o Pode e Executivo a abrir ao Minis
Fereo de S. Francisco, nos annos de 190 l o icrio da Guerra o credito especial <lO 5:181$ 
IQ02 (::::. discusl!ão) ; · para occorret' ao pagamento aos iospecto1·es 

Votação do p1·~jccto n. 47 A, de 1904, com tL ~t Repartição Gct·a~ <los Talegraphos Anto
p41.receres ~obl'e v. emenda olforecida ao pro· nw J o;;é d:t Silva Itos<t o ca~emiro José dat 
Jecto n. 34.5 A, de 1902, quo concede à Silm Ros:t uas dia.rüts que deixaram de r•e· 
D. Francisca Francioni da Fon8eca., viuva do cebQz· durante o tBmpo quo servh·<~m na 
ex-Senarior Pedr•o Pa.ulirw da Fonseca, 0 a sua COJ?mi.s:lão constrnctom das linhas telegra.
tllha solteira AllH3r&ina da. Fonseca u pcns:"to de :plucas de Cuyabá c Co rum M (3

4 discussão) ; 
200:-> monsll.cs t\ cada uma. (discu))são uuica.) ; . Vota.ção do peojocto n. 4H, de Hl04, auto . 

. Votação do projecto n. 5!, de 1904, auto- rtzaodo o Poder Execut ivo ~• a.hrü• ao Mi
l' tzaudo o Podur Executivo tt abrir :to .Minis- nisteri.J d:J. F«.z.enda o credito ext.r~wr.I loarie 
teria dn. Fazenda. o crmiito oxtr;wrctinario elA de 14:313:.:;0G5, om execução de sentença. pas-
6: 3~~87, em execuciio c! e sentença pas.srula. «a.d:~ CJH .1 ulga.tlo em fa. vor de Lobo ~c:.:: Irmão 
emJulgado em Ja\·op do lJr. Hilado Sorlrcs (3"' di8cus:sã.o); 
de Gouvêa., lente da. l•'<Lculdade úo Medicina. . Vota.c:ã.o elo p1'ojr.cto n. 49. de 1904, auto· 
do Rio úo Janeiro (2"- <liscussão) ; t'lZ!l.ndo o <iovcrno a. dedur.ir do ct•crlito de 
Vota.~·[o <lo pl'ojecto n. 52, de !904 ~uto- 5:~0 ;864$. destinado a «mtttc t·in.l, constru

rizao!lO o Poder Execu tivo tt a.brir ao 'Miuis- cçõ<J:> c e\·cnf.m~es~o na tn.bella anne!':.a ao de· 
terio da. Fa.zen(ltt o credito cxr.raot·dida.rio do ereto n. 1. 151, rle 5 de j a,nciro do corrente 
27:9lõ$L50, ouro, importanciít com que 0 a.nno. a quantia de !00:);, r elativa á. dilfcren
Brazíl devo contJ•ibuir para a con~trucçã.o ç:t verificada entre a. soinma. tot:tl das Yerba.s 
1lo eu i fiei o destinado ti, Secreta1•i;\ Interuacio· nlli previstas e o credito de 5 .50'J:UOO$. tlxa· 
na:I das Republicas Americanas c ptwa a Bi· do nu art. 1° §5°, elo mesmo decreto, bem 
bhotheca. Commemorativa. de Colombo em como a importancia. do 27:754S, necessaeia a 
Wn.shington (2a discussão) ; ' integrar n Jotnçlio da verbn.-IMacã.o da vi· 

sita. do pot'to-mcncionad:J. na ta,bella refe· 
Votação do projocb n. 17 A, do 100.1, rida (3" <liscmsão). · 
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ACTA: D.E · 25 DE JUNHO DE 1904 

Jesuíno CarJoso, Dominguo!l da Castro, 
Francisco Romeiro. Valois de Castro, Costa 
JLmiot·, Arnolpho Azevedo, Fernando r'restes, 
Eloy Chave~. Paulino Ctwlos, Alva!'o de Car
valho, Candido Rodrigues. Azovcdo M;~rquea, 
Rodolpho Miranda, Hol'ruenegildo de Mot•a.es, 
c,_n·los. Cavalcanti, Abdon Ba.pti.sta, Angelo 
Pmhmro, Ja.mes Darcy e Cassiano do Nasci· 
mento. 

Ao meio-dia. pt•oceda-sa â chamada., a que 
respondem o~ Srs. Pa.ula, Guimarães, Olive1ra 
Fi!Ol'lleireJo, Alencar Guimarães, Antero Bo
telho, Carlos de Novaes, Rogerio do Miranda., 
Eduo.rdo Studart, Sergio Saboya., Gonça.lo 
Souto, Fonseca c Silva, Izidro Loite, Toi
xeira de Sá, Celso de Souza, Epaminondas 
Gracindo, Enzehio de Andrade, Joviniano do 
Carvalho, Fcligbollo Freire. Oliveira Val
ladã.o, Folix Gaspar, Alvos Bal'hoila, Paranhos 
Montenegro, Rodt·igues Saldíl.nhr •• Bet'IHLrdo E sem úil.USU. os Sl'il. Sá Pdix:oto, Ray-
1-lorta., Galdino Lot•eto, Het·edia tlc Sá., Ame- mundo Net•y.' Aurelio Amoi'im, Hosa.nna.h 
J'ico do Albuquerque. Erico Coelho, Silva de Oliveira.. Jos~ ~}uzellio. Chrigtino Cruz. 
Ca.stro, Mam•hio de Abreu, Ca.l'los, Teixoir.\ Bez.erri:i Fonten~lle, Virgilio BrL!"ido. Frc
Bt•andão, Estevam.Lobo, Bueno de Po.iva, An- dP.rwo R.lrge3, .João LnpBs, Eloy de SOJIZa, 
tonio Za.cari<l.S, Lamouniee Godofrcclo, Ma- Paula u Silva, WaLfreJo LeiJ.l, Abdon Mila
noc)l_ Fnlgencio, Lindolplw Caet:J.no,, Ol~gario nez. AlfJnso Costa. P croira de Lyl'a, .Joã.o 
Macte~, Fet•t•eit•a. Bt•nga., Joaquim Teixeira Vioir~. Ma.laquias Gonc:~rlves, Estacio Coim
Brandão, Bel'nat•clo Antonio, Costa. Netto. bra, PeJ.ro Pernambuco. Elpidio Figueiredo. 
Ca.ndido de A brt:>u, P .mb R;\ mos, Ju ven1~l Arroxellas Galvão, Pinto Da.ntas, Mvreira. 
).Iill~l', Mn.rç:.l EsoJbar Br:n·boso.. Lim;:~, Ger- Gomes, Josê Mouja.r•iim, Ncls.on de Vascon
mano Hasslo(!hcr, Ve;pasiano de Alb~llUet·- cellos, Bulhõec; Ma.rcbl, Oscat• Godoy, Au
qtw, Diogo Fortuna t~ I-!<Jmcm de carvalho I gn;~t() de Vasconcellos. Sá Fl'Oit>e, AbelaPdO 
(50) _ de Mello , Laurintlo Pitta, Pereh·a. Lima. 

Deixam ele compat•ecer com causa pa1•ti- Pau~ino_ rle Souza~ Vlriato Mascarenhas. José 
ciparla os Srs. Julio de Mellu, Thomaz Ac- DontfaOio, Carneiro de RezenJe, Ad<ilberto 
cioly., vVanclet·ley de Me ndonça, .Joaquim F~rra.z, Bm•nardcs de _F<~.t'ia, Camillo Suares 
Piros, ]!;uge;!iO Tourinho. Euea.~ MarLin~. F1lho, Calugaras, Sabtno Bat·~oso . Carva.llw 
Passos Miru.nc!a, Ar&har Lemos, Indio do Be1to, Palu:1 Rozondo, Ga.leao Ca.rva.lha;l, 
Brazil, Antonio l:!:ts:os, Urb100 Santos, Luiz Bernu.rdo do Ca.mpoil, Robouç:ts_ do Caro:-a.lho, 
Domin 'UCS GUC1lellw, Mourão Dias Vieira. AnHu·u.l Cc;;a.r, José Lobo, Lette de Suuza, 
Raymti'nrto' Arthm• Anizio de Abreu Juii~ Francisco Maltll., Aquinu Ribeiro, Benedicto 
Gayoso , Tlwmaz Cavalcanti, Francis~o Sã.. de Souza, Lindolpho S~rra.,Etizeu Gt,Ii!hermc, 
Pm•eira RGis, Trlndatle, .José Ma.rcellino, S~ares d :S Santos, Vtctorino Monten•o, DO• 
Bricio Filho, Esmeraldino Ra.nucira, Moreil·a. mtngus M_ascarenhas, Alft•edo VaPelhi. e Cam
Alvcs, Cornclio d;t Fonscaa., A1'tlmr 0Pla.ndo, pos Carner. 
Angelo Neto, Ru.ymundo do Miranda., Rodri-
gues Doria. Domingos Guirnarã.es, Noiva., O s~.·. P resillente-:-R'J3p:>ndera.m 
Leovegildo Filgueíras, Ca.stro Rebello, To~ ta, á. ch:J.m:tda. 50 Srs. D eputa.dos. · 

Hojo nCí.o h:t sessão. Bulcãu Via.nna, Garcio. Pires, Satyro Dias, 
Vergne de A breu, Augusto de !''rei tas, Ro-
drigues Lima, TolcntinJ dos S:mtos. Eduardo De:ligno pa.ra segunh-faira., 27 do cor-
Ramos, Marcolino Moura, Corrêa outra, rente, a seguinte ordem do di:l.: 
Irineu Ma.chado, Mello Ma.ttos, Fidelis Alves, 
João Baptista. Beliza.rlo de Souza, GaJ vão 
Baptista, Bcza.mat, Julio Santos, Henrique 
Borges, Cruvetlo Cavalcanti.Francísco Veiga., 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Gastão da 
Cunha, Ribeiro Junqueil•a., Astolpho Dutra, 
Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, David 
Campista, Francisco Bernardino; João Luiz 
Alves, Leonel Filho, Henrique Sa.lles, Gl\rloll 
Ottoni, Nogueira., Olyntho Ribeiro, Wence~· 
lâo Br~aoz, Rodolpho Paixão, Moreira da Silva, 

Continuação da votação do projeato n _ 27, 
de 1904. a.utorizanJo o Poder Executivo a. 
abrir ao Ministet'io d:t Fazenda o credito ex
~raordioario de 84:755$170, em execuçã!) de 
sentença. passada em jnl~ado em ftt.vor de 
José Fel'reit•a dos Santos (3& discussão) ; 

Vota.çlio da emenla dos Srs. Tosta e Neiva., 
a.o pt•ojucto u, 4ll, de 1904 ; em virtude do 
disposLo no al't. 102 do Regimento (di& 
cussão unica.) ; 
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Votação do projecto n. 29. de 1004, auto- .anno de JicenQa. com iodos os venclruent~· 
1'lzando o Podor Executivo a abt•ir ao )-linis- para tratar de sua. saude, ao Dr. Democrrto 
terlo da. Faz:enda o credito extraordina1•io de Cavalcanti da Albuquerqu&, director da 1~ di~ 
6:0~. em execução de sentença. pasii<Lda. em re~toria do Tribunal de Contas (di!cussã.o 
julgado em l'J.vor de Eduardo Mlntins & unaca.); 
Comp. (3" discussão) ; · 

Yota.ção do proje.cto n. 32, de 1904, uut:>· 
rlzando o Poder Executivo n. abril' a.o Mioís
~erio da. J,u~tiÇa o Negocios Interiores o c1•e-

_ dito oxtroordinarlo de l :491$754, para. pa-ga.
mentodo ordenado que compete a.o secretario 
aposentado da. Faculd~e de ~ireito de_sa:o 
Paulo, Dr. André Dias do Agu1ar, no perwdo 

-de V de jnlho a 22 de novembro dO l9!J3 
-(3'- discusaão) ; 

Yotacão do prQtecto n. 33, de 1904, auto
•rh:a.ndo o Po:l<>r Executivo a abrir ao :"\linis
tl)rio da Industria.. Viação c Obras Publicas o 

-credito especial de 1:200$, pnl'-~L pagamento 
-dri.s ajudas de custo n.o eUlpregado de f<t· 

Votn.ção do p1•ojecto n. 34, de 1004, aut(). 
ríza.ndo o Poder Executivo a. abrir ao Minis
te rio da. Guerra. o cr21lito especía.t de 5:181$ 
para occorrot• rw pagamento aos inspactore·s 
da Ropn.rtiçã.o Ge1·a.l dos Tolegraphol:l Anto
nio Jose da SHvo.l Rosa. o Casomiró José-da. 
Silva. Rosa. das dlarias que deixaram do re· 
cebor ·durante o tempo que servlr(1m , n:\ 
commissão coo.structora das linhas telegra
phicas do Cuyabá e CorumM (3a discussão); 

Votlção do projecto n. 48, de 1904, autc
rlzílndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
torio da. Fa.zunda. o credito extra.ordinario dé · 
l4:313$065, em execução de sentença pas
sada. cru julgado em favor de Lobo & Irmií.o · 
{3~ discussão); 

Vot<\ç.ã.o tlo projecto n. 49, de 1904, auto
rizando o Governo a deduzir do credito do 

Votação do projecto n. 4i A, de 1904, com 530:864$, destinada a «Ma.ter.ial, construcções 
pa.1·ccoros aohru a emendo.. olfet•ecida lLO pt•o. o evontua.es>~ na tabcUa ann~xa ao decreto 

:zenda. incumbido· da tomad-.1. de contas da 
E~trada de Ferro do S. F1•aodsco, nos ano o-.: 
de HJOl e 1002 (3" discussão}; 

jccto n. 344 A, de 1902. que concede a. n. l.l5I ,de5 dejanoiL'O do correnteanna. 
D .. Fl'uocisca Fra.ncioni d\1 Fom;cca, viuva do <t quantia do 10~$. l'ela.tiva (L dilfcrença vc
cx:~Senador Pedro Pn.nl1no da Fonseca., c a. ritlmtd<L !JUtre n. somm:1 total da.s verb:J.S alli 
·sua. filba solteira Albortinas du. F'onsaca a previstas ~ o CL'edito do 5.500:000$, fixado 
pensão de 200$ mcnsaes a cad~ uwa (dis- no a.t·t. l ",:S 5·•, do mesmo decrcb, becn coino 
cussão unica); a impoi·~ancia de 2i:i54$. nccess!l.ria. a in-

Votação do projccto n. 51, de 1904, auto- tegrar a dota<;ão da YCrb.t -~staçâQ da v t
riza.ndo 0 Poder Ex.ooutivo a abrir ao Minis- sita do po1•to- mencioo·tda na. ta.be_nu. re!o· 
terio ria. Fazend<J, o credito cxtra.or-dina.do de rida. (3~ discussão); 
(}:379~587. em execução de sentenço. passadfL Discussão unica do projecto n. ôO, de 190 t 
em Julgado em favor do Dr. llilario Soares (do Senado), ~onceàondo proroga.ção da Ji· 
de·Gouvêa, lente da FacuiJa.de de Medicina. ce!lç<'l. dada ao or. Bernardino Ferreira du 
do Rio de Janeiro (2" discus~ão); · Silva, ministro do Supremo Tribuua.i Federa1 

Votação do projeoto n. 52, de 1904, auto- poJ.> mais um :wno, com t :>dos o:; venci-
riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis- montos; ·· 
terio da Fa.zenda. o ct•edito extraol'dina.t·io 2" discussio do projepto n. 62, de f9b4, 
de 2i:YI5$150, ouro, importa.ncia com que autorizando o Poder Executivo a. ~brír áo 
o Brazil deve contribuir para a construcção Ministeri~ da. Jus.tiça e Negoci-os Intezliores" o 
!lo ediftcio destinado â. Secretaria lnterns.- credito extraordiuario de 3:644$1321, pa.ra 
cional das RepubJicas Americanas e para & p:.~-ga.monto dos vencimentos que comp&liem 
Bibliutbcca Commemora.tiva. de Colombo, em a.o substituto <la l<'a.culd;i.de de "Mediól'na. da. 
Washington (2• discussão); Bahia. Dt< J_os~ Julio Calu.za.ns ;_·. · 

Votação do projecto n. i7 A, oe 1904, ma.n- · · · · · 
da.ndo substituir a. disposi"ão da lcttra c do 2"" ~iscussão do .Prbjectp n: : ~-~;; de !00.4, 

~ a.utor1zando o Poder Executwo ·a. a.br1r :w 
art. to § 20 do decreto n. 1.171 A, do 12 de Ministerio da 1ndu3trin., Via~ão . e Obras · Pu-
janeiro de 1904, pela seguinto:-á fixação das blicas o c1•&dito oxtraol'!linari~ _ d&J2:801~i.O, 
tax~s pelo ~luguel do matex·i3:l da. praticagem em c~ecução de se a ~nç-a. passada._ em_ .jul_~o 
e serviço do ~asoal avulso da. mesma, de· em fa. vo1• dos engenheiros Lucas ProeilÇâ e 
vido pele.s emba.rcaçõei ·que demandarem o · · d d. t · · · · · · 
poria e de a.coordo com o regulamento de 28 .Antonw· a os a, Junior ; . , • ·, . ·, · ~: ; 
de íevereh'o de 1854; com parecer da. Com~ 211- discus~ã.o do projecto_ ~· 64,_ da __ I9P4, 
missão de Orçamento (~"discussão); abrindo ao Ministorio na JustiÇi e Negocias 
: . Votação do projecto n. 53, . de 1904, a_uto-' Jnterior<-:s o crcdít() de 61?QS.19~, -~r& pag~ •. a. . 
riznndo o Poáer E:mcu~i v o a conceder um . tres offi<mws e a um portetro .dá- . S_P.c~~r~~ ; 
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do Scna.rio,em virtude de delibei'a.ção daquelle 
ramo dn Congresflo Na.r.iona..I; 

2"' discussão do rn•ojecto n. 65, de .1904, 
tornando extensivas n.os auditores de guel'ra. 
dos 1°, 2°, 3°, 5" e 7() dtstrictos militare11, as 
vantagens do decreto n. 821, de 27 de de
zembro de !901, com parecer e sub!lllitativo 
da Commissão de Marinha. e Gue1'ra, sobre 
organização do quadro elos auditores do exer
cito, declaração dos seus direitDS e deveros, 
tornando-os extensivos <to auditor da mari
nha, e dando outras providcncias ; e com 

pa1•ecer da Commissão dá OrQamcnto, opi
nando em favor do substitutivo; 

3• discussão do projecto n. 59, do 1904, 
redacção para 3a. discussão do projecto n. 190, 
de 1903, que ob1·iga os administradores de 
otficinas de ·typographia, lith J~raphia, :pho
tographiil. ou gravura, no Distrtcto Federal e 
nos Estados, a remetterem á Bibliotheca Na· 
cional do Rio de Janeiro doug exemplares de 
cada publicação periodicn. e um de cada 
obt•a. ae outra naturczo. que executarem ; c 
dá outras providencias. 

J.p SESSÃO I~:~I 27 DE .TUI\HO DE HJ04 

p,·esülcJlcia do Sr. Pt.wla Guiman"'i'es 

Ao meio·dia procelte·se á cllama<la a que EXPEDIENTE 
respondem os Srs. Pauht GuímaJ•ii.e~, OH- . 
veh•:t Figueiredo, Bricio Filfw, Anthero Bo- Offic10S: 
telhu,. Bernn;rdo An~onio, ~a, _Peixoto, Aurelio Do se. 1 a Sccrutario r.I.o Sunrulo, de 23 do 
Amorun, Iztdro. Lmte, T~~txe~ra. do Sâ; Celso corrente, cummunicaudo que o Senado, não 
de so.uza, Epamlno!J.da~ CTré.wmdo, R.'tJIUundo pô(le dar o seu assentimento á pt•oposíção 
de M_:ranua, ~uzelno rl~ Andr,~d~, Arroxella.s I desta Cam:.tru., autorizilndo o Poder Exe
Galvao, ~o~t·rgu~s Do~w,, JovJnHtnt~ de Cal- cuth·o a t1·ansformar as 1 ~~- . 2a e 3a tur
valht?, Ol~veu·u. 'a.lladll_o,Tosta, FelJx: Gasrmr, mas da sub-directoria geral uos Correios 
Garcza. Pires_, Sa,tyro Dw.s, P:~ranho::; Mon.Le- em l" 2a c 3a secções da dircctoria geral, pas
negrf?, R~drtgnos Sald~nlm,, ~ernÇJ.r!o Horta, s mr!o ·os chefes de turmas a chefes de secção, 
Moren•a homes.. Heredla. de ~a. Corre;~ Dutra, Je~de que preencham as condições rcgnla
Mel.Iu M~t~os, Augusto rlrJ yascon~ello.s, Sá rnentams c dando outr<LS pl'ovidencias-In-
F.retre, Er1eo Coe.lh? ,. L;-t,m•tnrlo Pltt:.t, H e~- te irada. . 
riquG Bol•ges,:. MtLurlCt? úe Abreu, Carla:~ :rm- Do mesmo seuhor de igual data, c~mmuni
xeira Brandao~ Pa~lmo de Sonza, Vll·~ato cando que 0 Sena.do, approvou e nessa. data 
Masu;J.~'oahas. Es~evao Lobo, Bueno do Pa1va, emriou [~ s:~.ncção p1·osideocial a resolução do 
Antom~? Zachart~s, Lamo.uniel' _Godofredo, congresso Nacional autorizando a abertura 
Manoel !ulgen(!IO, Oleg<n·Io Ma.cJCl, Ro~ol- do credito extraordinario de 2:940$012, :para 
pho Patxa.o, ~ebonç~s ~e Cr.u·val~o, Fene~ra paga.monto a Francisco de Paula BJ.Ddeira 
Braga, Jua~urrn Terxeu·a Bp~"ndao, Cand1d~ Nogueil·a da Gama, empregado aposentadL 
de Abreu, Carlos Cat•vacantt, Paula Ramos, da. Estrada de Ferro Central do Bra~il em 
Abdon Ba.ptista,. l\:farçal Esoopar, Germano virtude do accordão do Supremo Tribun~l.
Hasslocher, Casstano ~o Nasermento, Dtogo Inteirada. 
Fortuna, Campos Cartier e Homem de Car- Do mesmo senhor, de 25 do corrente, com-
valho. municaildo que pelo Sr. Presidente da Re-

Abro·se a sessão , publica., foi sanccionada a. resolução do Con-
. grosso Naéional, da qual envia um dos re-

São successi.-amente sem debate n.ppro- specti:vos autógraphos. concedendo a.o Mi
. v-atlas as actas da sessã.o de 23 e as dos dias nistro do Supremo Tribunal Federal. Dr • 
. 24 e 25 do corrente. João Barbalho Uehoa. Cavalcânti, um a.nno 

Passa-se ao expediente. de licença. com todos os veo.oimentos.__;,Iil
teira.da, a.rohive-89 o autographo. 

·t~\ ~ ti. :s~. Brieio .Fi)tio (s(l,~~inda .de Do mesmo ~~enhor, de igual da.ta, tranmiit. 
:íkj.o 8ecréfcp•:o) proce'da á. leitura· do ·seguiil.te tindo, deViilâmente saliceioiliulo, um dos . 
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respectivos autogra.phos da. resolução do Con- o_ sr. Presidente - A' vista. do 
~sso N:.cional, def:erJ:Uina.ndo '11113 o!! om. eonvit~ Q.ne acaba de ~er en . .Jerecado á, Ca.
ClO.OS do Corpo de Bomooiros elo Districto mara., nomeio a. segumte uommissã.o com· 
Federal, perderão a. patente, quando con- p~str~ dos Sr. N~tya., Thomaz Gava.Ica.nti, 
demn_ados em proccs3o crimo a essa pena ou D1ogo Fortuna.,Bt'IClO Filho e Ferreira Braga, 
a m~1s de dous a.nnos de prisão. -lnteira .. da, pa.ra representar esta Cama.ra. na. sessão 
archxve-se o autogra.pbo. commemora.tiva da morte do Marechal Fio· 
~o Mioisterio da Justiça c Nogocios In- ri1mo Peixoto. 

tor10res, de 21 do eorreote, transmittindo a 
~t:a Canura., cópia. do officio do chefe de po- Compareceram t:nais o_s Srs. Wanderley de 
hCJa., acompanhado do pedido feito pela In- Mendonça. .Joaqu1m P1res, Enéas Martins. 
~.r:ectoria ~eral da. Guarda Civil desta Ca· Raymunrlo Nery, Hos~unah de Oliveira, 
ptta.l. relattvamento á creacão de uma. caixa. Carlos rle Novaes, Antom~ Bast_os, Josó Eu-· 
be.no~oento para a. mesma guarda.-A' Com· zeblo, Urlla.r~_o Santo~. ~mz Dommgu~s! Gu~-
llllssao de Legislação e Justi~a.. d~lha :\Iourao, Chr1stmo CJ'UZ, Vzrgillo Br1· . 

Do_ ~Iiniatm·io da. Industria, Vin.ç5o e Obras g~do, Eloy de Souza.~ Fonseca. ~ Silva. 'Yal
Pnbhcas, de 25 do · corrente onvraodo 0 re- fL edo Leal, Abdoo 1hlan az, Jose Mnrcell mo, 
(!Ueri~ento em quo Josá A~gusto Martins, Es~era.ltlino Bllndeit'tl, 1\foreira._ Alves. P~ro 
2" escrtptut·a.t•io da Ropartiçã.u Geral dos Te- Petn_a.mbuco,_ Ang~lo Neto, FehsbeUu Frs1re, 
lozr~phos, solicita um anno de licença., com ~omxngos G~~~~n·o.cs, Ver~no de ~breu, An· 
vencunontos, para. tratar de stm ~n.udc.-A' .,ust? d~ Fletta~, Rodrtgue~ L1ma., José 
Commissã.o de Petições e Podet·es. ?llonJ!trdlm, ~a.ldmo Loreto, Irmeu Machado, 

Da Directoria da EsMla. Polytcchnica,de 23 ~ulhoes_ M:uctal, Os~ar Godoy, _cruvello Ca.
do cot•rente, submettendo ao conht:>cimcnto \-alca_ntt, Ca.~valho Britto, Galeao Ca,rva.lhal, 
~esta Cama_ra., 0 requerimento em que 0 Mot•cuu. d;_t Silva., Amnl'al Cesar, José Lei_te, 
:sub-secwetarlO e os am~muenses da Escol~L Po- H~rfl:lenegt!do. ele Muraos,Cos~t~ Netto,Aqumo 
lytechnica, solicita.m a equiparação dos seus Rt_bmro,U~lnmhcto de Souz:t,Ll~dolph~ Sar~a., 
vencimentos aos <los funcciona.rios de igu:~l Ehscu_Gmlhermo .. Barbosa L1ma, V10tortoo · 
ca.(,ocroria das Faculdades do i\Icdicina e ue ~-funteu·o o Vespastano Je Albuquerque. 
Direilo.-A' Commis;;ão de Orçamento. Deixam de compn.rncer, com causa ptwt.ici· 

Da mesma directoria, de igual da ta. sub- p:ul:t, os Srs. Julio do Mello, Alencar GLti
metteod? á sábia apreciação desta C:~;nara, m;~l'iics, ·~·h omaz Al~Cioly Eugenio Tourinho, 
~ rcq~e•·.tmunto ~m qne o bibliothccal'io e 0 I~ass?s :\f~:a.oda. Al'tlrut• Lemos, Inclio rlo BriL· 
:sub-b1bllo&hecarw da Escola Polvtechoici.l., Zll,Dms \ • tan'a., H.a.ymundo Arthur, Anízio de 
pedem a. ~quipai'a.ção dos seus vc'ucimentos Au;c•~-. _.Juão Gayoso, _Francii3co Sü., Pm·eil'a. 
aos dos funccionorio:: de igual cate(/oria. da. Rets, lt•mdado, Corneho dct Fouseca., Artllur 
Faculdade de Medicina.-A' Comnfis~ão do Orlando. Leovigildo Filguei ras, Castt•o Ro· 
Orçamento. helio, Bulcão Via.noa, Alves Barbosa., Tolen-

Da.CommissãoGlorificadora-Ma.rechal Fio- tino tios Santos, Eduartlo Ranio.s, ~farcoJino
riaoo Peixoto, convidando a Mtn oamam ~loura, Fidelis ALves, João Baptista, Beli· 
para u. dupla solemnidadc civic~t com que os sa.t•,o de Souza, Bo7.a.mat, Julio Santos, Silva 
republicanos commumorão, a. 20 do corrente. Ca~tl'O, Fr<tucisco Veiga., Bern;wdo Monteiro, 
o go a.nniYcr.;arío do passamento do mesmo .Joao Luiz, Gastão da Cunha., Ribeiro .Jun
)Iarechal-sendo o lançamento solcmne tia quetra. Astolpho Dutra., Ca.rlüs Peixoto 
pedra fu_ndamental do monumouto que se I<~ilho , Penido. Filho, p a vid . Campista, Fran
va.e er1g1l' no bello trecho da Avenida CPn· c1sco Bm·oardlllo, Joa.o Lu1z Alvos, Leonel 
ü>a.l com frente a.o projectado Thcatro Muni· Filho, Henrique Salles, Carlos Ott.oni, No· 
cipal ás H hm•a.s da. manhã, e ao meio dia. gnei ra, Olrntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, 
o sahimeoto da procissão cívica. do Ediftcio 'Venccsl(tu Braz, Jesuino cardoso,Domingtios 
do Con~elh? :uunicipal para. o s:trcophago, de Castro, Franci~co Romeiro, Yalois de . 
no Cemtter1o de S. João B:J.ptista .- Intei· Casti·o, Costa. Jumor, Arnolpho Azevedo, 
rado. Fernando Prestes, Eloy Chaves, Pa.i.llino 

Carlos, Alvaro da Carvalho, Ca.ndido Rodri· 
Req-uerimentos: 
De Clarimundo José Correia, 1 o ofllcial da 

Admiuistraçã.o dos Correios do Estado do Pa
ranã, pedindo um anuo de licença.-A' com
missão de PeticõM e Poderes. 

D& LeopGidina. Carolina Camisão . de AI· 
buquerque. ~indo pagamento de dUfei'eoça 
do meio soldo que dehou de receber p01• fal
ta de verba-A' Commissão de Orçamento. 

"tol.ll 

guos, Azevedo Marques, Rodolpho Mil'anda,. 
Angelo Pinheiro e James Darcy . . 

E. sem cau3:1, os Sr3. Rogerio de Mil•anda, 
Bezerril FontenellB, Thoma.z Ca.va.lcant1, 
Frederico Borges, Jolio Lopes, Eduartlo Stu
dart, Sergio Sa.boya, Gonç:tlo Souto, Paula e 
S~l':L• Affonso O~tn., Porcira de Lyra, João . 
Vmn•a, Malaqums Gonçalves. Esta.cio C~·
imbra, Elpidio Figueiredo, Pinto Danta.i~ · 

6 o . . . ~. 
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"Nelson de Vasconceiios, Amorlco de Albu
querque, Abelardo de Mello, Pereira Lima, 
.José Honifacio, Carneiro de Rozl3nde, Ad:~.l
berto Fel'raz, Bernardes de Fa.ri.l., Ca.millo 
Soares Filho, Caiogeras, Sabino Barroso, 
Padua Rezende, Bernardo de Campos, Leite 
de Souza, Fra.nci<'co Malta, Soal•es dos 
SB.ntos, Juvonal :\Iiller, Domingos Mascare
nh::ts e Alfredo Varela. 

snperior, não só para e3tuclaotes quo já. 
tenham sido approvados em algnm& l!isci
plina do curso, como lambem ~ra os quo 
iniciarem o concluirem seus exames a~ esa 
dat&. 

Paragrapho unico. Esta. disposiQ<'io ê ex
tensiva. a.os ~lumoos do Gymoasto Nacional.
Aos alumoos que sogu,rem o curso com· 
pleto sorá. conferido o gl'lio de b1.chéLI'"el em 
sciencías e lettras. após a. approvaçio no 

.. o $r.Manoel Fldgeneio(·)-Sr. 6" anno do dito curso; aquelles, porém, 
·Presidente, terminando · no dia ::ll de de- que não quizerem ba.charela.r-se e por isso 
-2embro do corrente anno o prn.zo marcado fhr-lhes facultativo o · estudo das disciplinas 
:pelo decreto n. 694, dcl de outubro dA lQO~~ nut·cada.c; no respectivo-regolamento terão 
·pa.ra a rea. ização dos exames p 1rciaes do direito á. ma.tl'icula o os cursos superiores da. 
éurso prcpa.l'atorio exigido .pa.ra. a matricula Republica, mediante certificado de a.pprv
nas escoh.Ls do ensino supador e a.ttendcndoao vação em todas as ma. terias do 6° anno. 
justo reclamo que parte di!. rnocidade,não só Art . 2. 0 Revogam-se as disposiçõell em 
do meu Estado como de outros da U-1iiio,sobre coot1·ario. 
u. conveniencia. do ~~aça.n~ent? ~este prazo, , Sala. das sessõ~s. 27 de junho de 1901.
eu venho submetter a constder.lça.o desta. Ca.- JlanoeZ Pulgenci.o.- Pa!Ala Raf1Ws.- Bueno 
mara um projecto nesse sentído. de P«if1a.- Lindolplto Caetano. _ A.nto11io 

Julgo desuecessario fundamental-o. S;•. Zacari(u .- Olegario Maciel.- Vi1;iakl .. lles-;
Presidente, porque eu não . fa.r·ht mai::; do carenltas. 
que reproduzir, e mal, aqulllo que tão 
proficientementejâ. foi dito pelos mais com- o Sr•. Presidente-Não ha mais 
patentes da Camara, por occasifí.o da. susten- oradores inseriptos. (Paúsa.) 
tação de projecto ident.ico, :tpi'ASAntado peJa. 
·Commissã.o de Inste.ucçãu Publica, na. sessão 
-de 4 uo julho .de 1900. · 

Soria. para. desejar, Sr. Presidente, o 
mesmo conveniente que tra.tassemos da. rc· 
forma. do ensino supet·Jor em nosso paiz. ex
purgando-o dos defeitGs l'osultantcs da leí 
que actua.lmentc nos rege. 

Como, pt>rém, esta reforma depende de 
longo tempo e apurado estudo e não sendo 
de juatiç<l, que a mocida<ie fique sujeita ao~ 
e~amcs de madureza, diffieulta.ndo-lbes a ma· 
tricula. nas escolas de ensino superior, e ante~ 
quo contin"uemos a. faci1i ta.r-lhes os oxamcs 
pareir4es, quo ~o bons resultados tccm dado 
no nosso paiz, eu venho submetter o projecto 
á consideraçi9 da Ca.mara, esperando que 
·elle seja approvado. 

Mando, portanto, á Mesa o p:•ojocto .com o 
·protesto de sustental-o, em occasião oppor· 

E' annuncinda. a discussAo do seguinte re
querimento, olfarecido pelo Sr. Alft•wlo Ya
rela na sessão de 23. do corrente: 

cRequJiro que se solicitem do Governo :l.S 

seguimes informações: 
1.• Qual o pi•oces~o por que são avaliadas 

a.s indemnizações feitas aos locatarios d~ 
predíos ex propria.dos na Avenida'? 

2. 3 Pot• que meio é feito o pagamento aos 
indemnizados ? 

3." Que ingerenda tem o Dr. Pa.ulo F1·on· 
tin em ta.es indemni.za.ções ?-

4. a Como é feita a alicna~9 do produc".J . 
das demolições I 

5." Tom cot·rido por conta. da. importan· 
cia. deste, recolhida. ao cofre da commissãu 
fiscal, o pagamento das referidas iodcmni
zações ?» 

't:Uoa., caso seja. elle impugnado, (Mttito bem.) o s~·. p a•e,...ident.e-Tem a. palavra. 
: ·'Fica. sobro a mcsa.,a.té ulterior deliberação, o Sr. Ca.ssiano do Nascimento • 
.O. seguint!l 

PROJECTO 

O Congresso ].ll~cional resolva : A 

. ·.Art. 1. ~ Fica prorogatlo até 3l de de
zembro de 1908.o prazo para a realização de 

. e:nmas pa1•ciae!l do curso prepiratorio. e:x:i

. gido para. a ma-tricula. nas Escola.l:l de en:~ in o 

O Sr. Cal!ndano do Nat§Cbneo
to vem desobrigar-se, embora enfermo, do 
compromisso. que tomou, dediseutiros l'eqUe
rimentos apresent.a.dos pelo Depu\ado pelu 
Rio Grande do Sul, Sr. Alfredo Varela . 

O Sr. Deput.W.o a quem responde. na ses
sii.o de 23 deste mez, a.pós vinte e tantos dW 
da incubação e no desenvolvimento daqoel
les snccessos que o vão celebrizando, achou 
conveniente vir á tribaoa. da Camara ler um 
discurso. que ao mesmo tempo em que era 
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lido ooote recinio era. composto na typogra.~ 
phia do seu jornal. 

O nobre Depu~o a.inda não se convenceu 
dequeoão éhomom talhado para missã.o mes· 
sianica.: não é um orador, nem shiUSl' um 
polemista. Na imprensa, o sou jornal vae ar· 
ra.9taodo um."L vida ioglo;•ia. o sem Lustre; n" 
t.ribuna é um ledor In3.is ou menos dfscl'eto 
de orações escriptas. não par.:t odift0lr a Ca
m:ua.. ffi3S pl)llr eplltBr le IJouraeoi S. 
Ditas~ palavras, em refdrencia ~o ul-

1imoa.rtificio py'rotcchnico do nobre Depu bdo, 
permitta. a. Ca.ma.ra breves ohsorva.çõcs sobrJ 
csto discurso. 

Começou S. Ex. d;zendo que .:gcner.tliza-se 
a pUhagcm•. Ao ou vir estl.S palavras, acredita. 
u p11blieo que o ~~nta. o que foi convidado 
para. ouvil·o. que o St•. oepuhdo tem em 
mã os as provas fulmio:tntcs de que :sã.o mal· 
ba.raulos os intP.re.;se5 da. Republica. ~rada., 
porém. a{lpa:r~. 
·Di~e S. Kt. ,com la.menta.vcl ignorn.ncia. das 

cilu;;as de administraciiu.que «ta.mhem quer h~ 
S<~'bm.• como é que o exercito está. t•cduúJo 
a.l5.000 homens,qu:~l coofu55oU o Sr. Cassi:tno 
tio Nascime:Jto,e p .n·qne o Presidente da. Rc
public.L não quer de t"órnú. :~lgum:L o pt•esn
chtmem!.) dos claros tio exercito•. S. Bx. ~ 
Dopah.do e não sa.b3 (!UO o oxcrcib não está. 
re<luzitlo :l. 15.000 hamens ; que tem ostado 
com e.;tc effe~tiV(), tão sómente porquo as 
leis orçamentlrias da. Rcpuhlica. nã.o con· 
sigoa.m Yerb:H para maior numero; o qno 
não impele que o GC>verno, em momo11to 
dado, em virtnJo tio autorizacflo comnante 
da. proprta.lci, eleve a IJ rça. publica. :.to duplo 
ou ID<iis! E' J:'ito que se lê n:~. lei du f~,Jrc:as 
do anoo pau~o, na. qu:Ll o Legishdo>l' do
clara que o cxea·cito na.ciona.l so componha. 
de 2S.õ00 homens, corre:~pondentes ao pl:.tno 
da. administ:~J.o milital'. podendo :;et• ele
vado do accordo com as nece:~Sida.des da 
defesa. nacional. 

S. Kx. repetiu. rleturpando, como aliás o 
rez alsruem da impt•.msa., a.s sua.s pa.la.vras. 
qnaodo se oppoz á p~sagem dos requori
ml'ntos do seu nobre e honra lo amigo Sr. 
Barbosa. Lim:~.. O ot-a.tlor não disse-tot•na. a. 
repeLir-que, neste rcgimen, não eram per
miUidos O;i requerimentos de infoJrmaçõJs. O 
que disse t'oi quo requerimentos como os 
de seu honrado amigo eram tido~. em ,•eg~a, 
-e empregou esta ex{lnmão varias vezes
como armas de oppostcão contra. o Governo. 

O nobre Deputado diZGndo que cvalia.-se 
da. hermenentaca do illn:llire leader para tit•ar 
de ditllculd~e~ um nobre amigo, fazendo 
seus 0:1 req gerimenws do Sr. Barbosa. Ltma, 
caao > :&•aLur• brio lemk,. não os recuse• fez 
uma consciente de~urpa.ção de suas palavras. 
Nio é o antor de tão peregrina. theoria.. AP. 
pella pua & Cam.ara, que o ouvia responder 

ao i=lustre collega Sr. Bat•boso. Lima.; appella . 
para. tod:~.s as pessoas de sã. e boa conaci
encilL. 

Não comprebende-!iíz m \1, com prehende, 
ma,s despre,;a os contendorE;Js que a. fortuna: 
lança no seu c:unioho e que para o combate
rem precisam alterar o seus conceitos. Res
peita. e aca.ta os que, com lealdade,. co~
ba.t3m as sutlS opiniões, · embora em formo. 
vellemente. 

Uma vez na. t1•ibuna. para rebatet• as a.rgui
ções do nobre Deputado, roleve·lhe a Carr.ar a 
que so occupe ainda uma. vez de sua pessoa 
p:tra. a.ssigna.lar a. sincerldade do seu anta· 
gonista.. . . 

Nessa mesma oraçã.o, insinuou S. Ex. que 
o orador procurava as~innir no Rio Grande o 
supt•emo mando. Contestando-lha, S. Ex . 
~Jxplicou que :mpt•emo mando não Ol'a o go
veeno do Estado, mu.s 1\ suprom:1 direcçã.o das 
cousas politic<LS. Coutestou e contesta om 
um e out1•o ter reno. 

O n()bre Depu r.aJo aabc que o ot•u,'dor nunca 
p1•ctendcu ser governo na. sua. tol't·a; a.inda. 
h a. dous annos, q uantlo S. E.t. lho- pedia. por· 
mi:~:~ã.v pal'u.,.le a.ccordo com os companheiros 
ole bancil!la, agitu.t• o nome do · ot•udor á suc
C0.3S5.0 do Dr. Hurges de Mcdeiro:),qoe deil(a\'3. 
o gove-rno <L 25 de novembro do t902, ::). 1,1;x. 
sabe que respondeu i rnmedi~ta.mente : «Não, 
meu amigo»-ness.~ tempo S. Ex. o era.-oão 
tenho ta.! a~pir;tç:io; não me jull{O appal'e· 
lh:ldo pa ra. a. .,;uprema. admin istra.cão de oos.~n. 
tcrt•a.. Nã.o sou um ca.ndida.to nem o serei». 

Si o nobre Deputado se referia a.o governo 
tlo Rio Gra1Hlo do Sul , não er a. . sincero, por
que tinha. iL Sll!l. declat'.:tÇãO (Orma.J; att~s~ada 
po>r diverso" companheiro;;. Nesse tempo nii.i> 
era o orador uma. ·mcJiocridai.lc .. ; · · -

Não aspirava., portanto, o goyerno doEs
tado ; oão aspíra.va tambem a s uprema. 
chefia. (lo pa.r•tido; vaga. pela morte do inol
vidavel e quorido ch~fe Julio de Castilhos . 
Ha. na banc"da. quem possa. dar testemunho 
d:r. leald;~do, da. dignidade com que sottbe 
procrdér em t al conjuD.ctura de sua. ;-ida· pu
blica.. 

Ma is ainda.. Nt) dia. a.nter ioi\ ~ 'd011uncia. 
do nobre Deputado, o orador, em festa.'PO· 
litica, proclamava. um eminente r iogran
dense como chefe. como mais digóo; por
tanto, que o orador pa.ra assumir essa su
Pl'ema. investidura.. 

Assim sã.o todas as a.ccusaçõJs, todas as 
objut-ga.tor las do nobre Dcput:i.Jo, que fez pe
rante a. Ca.mara lima serie da· re=Ju erimentos 
á.lguns destOantes do regimen politiao, porque 
chegam a. ponto-e o ·nobre Deputli.do é pro-. 
tessor do díreite conéCitticiooal !-de fnquá• 
rir porque é que um ta.l individuo é nomeado 
ou não delegado de policia ! - " · · 
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Abro um paronthesis, antes de reha.ter as podem e:,-íar á. mereê de agitações de90rde
a.ccusaçõe!:i formuladas pelo nobre Depuiado nadas. (Jluito bem: mu"o bem. O orodtlr e 
contra. o Potler Executivo. co~ll.primentado.) 

Todas as vezes que um individuo assume 
na. sociedade!\ posição que o nobro DepuP.do Nlnguem mais pedindo a palavra é encer-
assumiu, esse individuo ê voluot:u•ia. ou in- rada. a discussão e adiada. a votação. 
voluntariamente assediado por todos os de- São snccessi>amcnte sem debate encer
poitos; por todos os resentimentos, por todos :rndos, ficando adiada. a votação, os seguintes 
os odios contra o Governo. Não h:t lJoato per- requerimentos offereeidos pelo Sr. Alfredo 
verso, nõ.o ha imputarão malovob que não Varela, na. sessão de 2.~ do corrente. 
venha ter a. esta «bocca de leão». 

O que ~ U.c admirar, porém, é que s. Ex. « Requeir'O se solicitem do Executil"o ag se· 
. .,;e f<)ca. eeho destas imputações e boatos e r c- guintes informações: · 
nha. traz('r <t Ca.mara, com mais ou menos es- 1.~ A firma contract:P.dora. do rontecimcnto 
palllafato, como íll fosse uma gru.otle arma de arr~.Jios ao exercito tem-no .feito nos ter
contl•ao Govemo, esses boatos sem valo1· nem mos a que se obrigou~ 
alcance. p:mt dcjJOis pedir â.musma camara 2.~ U;,a cabedal estipulado no contracto? 
que peça q respeito informações a.o proprio :-!.< ~o c:.t.So ne~tivo. prol"'iJ.enciou o Go-
Govet•no ~ vcrno na. fórm~ a& l~t ·r ,. 

E' o caso do Pcquerimento do nobro D~pu- <c Requeiro se solicitem do Executh·o as se-
b.do sob1·e o alat•gamonto da. h i tola do ramal ;.!Uintes informaçõeS: 
de S. Paulo. Ainda uma vez, S. Ex. revela l.~ Si está resolvido o alarga.meuto da. bi
iguorancia da lúi ot>çn.mentari:1. Ha. na. lei a.n- toht do ramal de S. Paulo, por empreitada:. 
torizaçiio IJara esta~ obras. O Govet·oo.pt>l'~m. ~." Que razões teve o Governo par:\ aba.n
não cugi ta., no momento , por nenllum pro- <!ooar o plano J.c !itZer a obra po1.· aJminis
cessu, realisa!-as. tração. como antes decidira, segundo consta. 

Eis ::>. llUe ~ca reduzido o «Panamd. Yel'go· do~a_rchiYo da. e~trada.. _ 
. nlloso» llenuncmuo pelo Sr. Dcpu"ado, J,'' Pm·que nao abre concurrencw. para. o 

A impntaçii.o levantada. contra o director melhor-amento _» 
ria Impl'cma Nacional tctmbm~l é i~pl'?ce- <•Requ ·üro se solicite do Got'crno a. se-
dente. A detesa do Çunccionat•ro. esta fmta.. guime 1nfut•mação : 

Quan tl) ao requcrtment o l'elatlvv ií. Ave- · . . . 
nida Central. que a. J\Jcsa a.c:tba. de submetter I S_t . e cc. rto q.uc f'Jl ,n~mea.do uelegado de 
a debato, a l;esposta é f<ICíl. E' rl•mett~r o ~hc~a d~ cap.a~l.•ndrnd~ao res~ns;m~.l por 
nobre Doputldo á lei ue des;q>ropriação \0· fte;~~ !le_:~~mo~o~, conu;~. oc: qual ex1stem 
t.o.da. pelo Congr:?s~ o. Qmd a fuucçio do "-~~:; m~ç~~:) co.mpromettcdor~- no.?omrnaodo 
Sr. Pa1llo Front in ? E' um dos ite;1s do rt•.- ua. ,ua1d.~ nacional, o Sr. Potlro u1-ant. Paes 
qum•imcnto. Lcme .10 

Crê que nã.o ha n1~ste paiz quem igno1·e <': RNrueirv s~ IJeça. ao Ex,cuth·o a seguinte 
que o i llustre engenheil'o foi nomea.rlo chefe in t~rmar·ão: 
ua commis:>ão encarregada deste melhora- Si t' onsr.."\. do ai'chi\"o da .Scr.!"eõarin. da In· 
mento da Capital. dustri:~. que o a.etual director da Im jlreusn. 

O seu nome está, n.cima. de qualquel' impu- :\'adonal falsificou um docume·Jto daquella 
tação . E' um:~ das glorias da cngeoba.ria. na· Sc~t·etaria. l>ara. lax orecer a uma emprcza 
ctona l. · partkular , ,:cnJo po1· is.>o demittido a bem 

Em relação a o facto da Coloni<l de Iguassü, do set•\·iç·o publico. » 
articulado pelo coronel Figueiredo Rocha, 
nada. tom a dizer. E' um ca.-;o <le simples 
;ldministraçã.o .Si houver dolicto, será punido 
em termos da. legitóla~ã.IJ militai'. 

O seu estaúo de saude não po1•mitte oc
cupa.r-so do outros pontos da accusação con
tl;'Q o Governo da Republica, formulada pelo 
nobre Deputado. 

Perdoom·lhe os collegas estas consídel"tt.-
- ções,feitas sobre alguns destes requerimentos, 

que não passa.m de uma seria de invencio
nices, trazidas á/tribuna. da Ct~mara, que deve 
reaJl vor na. altura do seu patriotismo, da 
confiança. que merece o Governo da Repu
blica e ainda. de accordo com os sa.grados in
teresses do regimen instituc.iona.l, que nã.'.> 

« Requeil•o se peçam ao Exe:!uti\"o as se
guintes infol·maÇ41os: 

1." Si é certo que o commandanto da Co
lonia :MiHtat• de Igua.ssú apprcheodeu um 
contrabando no valor de 300;000$, e foi obri
gado a. resthuiJ-o, pot' ordem saperior. 

.2 ." No ca...~ a.lflrma.tiYo, de quem partiu a 
ordem !'aferida ? 

3." Si, existente a ordem, já. abriu inque
rito a respeito o Ministario da Guerrat para. 
responsa.bilizar-ae o culpado do delicto. ~ 

c RequeinJ se peçam ao Executivo as se-· 
guintesintorm&eões: 

1. a E' certo que a Cooperativa Militar tem 
recebido consignações indevidas 1 
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2.• A quanto montam ellas 1 
3." O Governo promo,·eu a cobr:.~nça dessas 

quantias! 
4." Que proYidcncia.s esta.tuiu pam tfUC se 

não repita. o abuso ? ,. 
E' a.nnuocia.da :L dis!!ussào do se••uinte re

quel"imcnto do Sr. Alrredo Varei~. offere
ddo na sessão de 23 do coiTente: 

«Requeiro se peçam ao Executivo as se
guintes informações: 

L a Quant..lll officiacs retormados da. ma.· 
rinha se ::t.dtam empregados om conselhos de 
gucrr:t ! 

2." Qual a despeza i'~ita por C$:>& yerh:t ?-

3." Qual a gratifkação dada. por essa ser
Yiço! > 

O Sr.Gea·nulno Ha,.;slochei•
Peço a. p:11J.vra. 

a._ tres oflleiaes e a um porteiro da. Secreta
ria do Sanado. em virtude de deliberação 
da(tUelle ramo do Congresso Nacional, fi
cando adiada a votação. 

E' annuneiada a. 2" discussão do projecto 
n. 65, do 190-!, tomando extensivas aos au
ditores de guerra dos 1", 2° 3" 5" c 7" dis
trictos militares as vanbge~s do decreto 
n. 821, de 2'? do_dez«:mbro d~ i901, com·pa.
re:!er e substttut1vo uu.Comnussao de Marinha 
c Gue t·rn., .sobro organização do quadro dos 
auditol'eS do exe1oeito, tla~la.l'a.Qão dos seus 
direito.s e dever•es, tornando-os extensivos n.u 
audi~or da marinha, e dan,Io out1•as provi
denctas ; o com parecer da. Commissão de 
U1·çamento, opina.ndo em f<1.vor do substi
tutivo; 

Entra em discuss;\o o art. 1''. 

O Sr. Mauricio <le Abreu
O_ S~.:•. Presidente-[stando quasi Peço a palavra. 

termma.da. a bor·a. do expediente, ti•·'"· u.di<LÚ(l. 
3. discus:;ão.) olo requ.•rimento. 

ORDE~I DO DIA 

O Sa·. Pre,..;iden.te- Xão ili!.Ycntlo 
11~mer~ p~ra. a. Yotação da:; ma.tcr ia3 cu.ja. 
dist>u.s:ao ncou cnce.rrada, pas~a.-se a.os pro
jeetos em discus:;ão. 

E' anounciatl;L a discussão unica. do pt•oje
du n. 60, de 1904 (do Senado), C•JDl'edontlo 
prorog aç.'i.o da. lkença da1la. aó Dr. Bernu.r
dmo Ferreira tia Silva, ministro du Supremo 
Tribun;Ll Federal, por ma.is um ancu, tom 
todos o:: \"êneiment~s . 

Ningucm pedindo a palaVl'a, é cn.•err<1da. a 
tliscuss..1.rJ c adiada. a votação. 

E" sem deb:tto encerrado em ~·· discussiio 
o artigo unil'v do projeeto n. 62, úc Hl()4, au
toriza!ltlo v Podc1• Executi \"O a. a.Õl'Íl' ao ~Ii
nisterio d;l Justiça o Negocios Interiores o 
credito oxlraordina.rio de :$;6-t4S827, par:~ p :\
ga.mento dos ycndmontos que competem ao 
sub5tüuto da Faculdade de ~Icúil'ina da Ba
hia Dr. José Julio Ca.Iazans, ficando adiada. ::t 
YO\ação. 

E' sem debate encerrado em 2~ di:>cussão 
o. artigo unko do pt•ojer.to n. 63, de J004, au
tot•izando o Poder E-1:ecutiYo a. a.ul'ir a.o ~li
nistorio d;L Iotlustria, Viação e Obras Publi
ca.s o credito oxtraordinario de 12:SOl$870, 
em execução de sentença. passada em julgado 
em f<"\vor dos engenheiros Lucas Proenç& e 
Antonio da Costa. Junior, ficando adiad3 a 
votação. · 

E' sem dohate EmCerrado em 2"' d~cuss~ o 
artigo uoico do proj~cto n.· 64, de 1~04, 
abrindo ao Mioisterio dà Justiça. e Nsgocios 
Interiores o credito de 600$499, para pagar 

o ~J·. Pr(~sidente-Tem éL palavra 
o nobre Doputado. 

O Sr. l\l:aua·icio de -t1..breu -
Sr . Presidente, não venho discutir o pro
jecto. mas simplesmente aprcscntat• uma 
emon•h cuja feitura será. a justificação clara. 
o simple.s do seu objeetivo. 
. Ella vem satis!ltzer a uma. necessidade !lo 
scrvi,;o pul.•lico, reclamada pelos di>•erso:-: 
:\finisLros da. Marinha.. em seus rola tortos. 

Ha no exercito sete auditorüts c umtt 
oitava !lo cstn.do-maiOl', muquanto que, nu, 
~~Lri o!Ja, ha. um:t audi~ria. gora.L p:~ra. o 
Julgamento de todo>: os cr1mes commettídos 
en> tod;~ a. Republictt, de maneira. que o 
Govarnu é obl'iga.do a nomear um, dous ou 
mais auxiliares do auditor gara.I. 

Esta emenda traz; uma. pequena. dospeza, 
1le sorte q uc terü, de h· á Comroissão do Or~a.· 
mento. O assumpto de que olla co"·ita é 
pôde-se dizer, a sua justificação. (•lluit; bem.) 

Vem <i. mes:~. , é lida, apoi:tda e posta con
jnnctamcnte em discussão a. seguinte 

E.'lENDA. ADDITIVA . ' 

Art. O nuclitor geral de ma1·inba. ser<~ 
a.uxiliadQ por dous su h-auditores. · 

Para.grapho unü:o. O consultor togado do 
conseHto mwal e o auditor ge:t>a.J, nas suas 
faltas e impedimentos, serão sub.:>tituidos 
pelo sub-auditor mais a.ntigo. 

Sala. das sessões, 27 de junho de 1904.
J!atwicio de A.breu. 

.o Sr. Presidente- Con;ti11Ú<l 1.4 
2• disc1,1S!Isão do projecio n. 65, de 1904, tor
nando extensivas aos auditores de guerra dos 
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l 0 , 2°, 3'', 5° e 7° districtos.militares as van
tagens do decreto n. 821, de 27 de dezembro 
de 1~01, com parecer e s,ubstitutiv9 da Com
mis~ão do Marinha eGuerm, sob~e organi
zacão do quadro dos auditores do e.;;crcito, 
dochração dos seus direitO!l e deveres, tor
nando-os extensivos ao audir.or da marinha, 
c. dando outras provillenci!ls; e com. pi).recer 
da Commissão de . Ül'~amento, opinando em 
f<tvo1• do sub3titutivo. . 

Está. em discussãJ o art. 1°. 
Vêm á mesa. são lidas, apoiadas e postas 

copjunctamcnte em discussão as ~eguintes 

El!ENDAS 

.1io p1•ojecto n. 65,_ de 1904 

Ao art. 1. o Accrescente-se : 
· Paragra.pho uni co. Os auditores ou sub

auditores aus quaes por disposição especial 
tiverem sido ou forem conceditias honras 
milit:ues·: poderão ús:tr das divisas do .posto 
em que for·om superiormente graduados .• 

Sala das sessões, 27 de junho de 1904. -
Cel~o de Souza . · 

Ao a.rt. 1.0 -Depois das· palavras (4:di~trictos 
milita.l'es » a.ccrescante-se « e do estado
matar». 

Em vez de « cinco auditores de 2a. classe 
com graduaQão de major, dons sub-auditores 
com a graduação de cn.pitão », diga.·so: .«cinco 
auditores lle 2"' classe e tres sub-auditores 
com a graduação de major». 

Sala das sessões, 27 de junho de 1904.
It·ineu Machado. 

Ao art. 3.o...:Em vez do que está,.di:;a-se: 
«As vo.gas que posteriormente . se aerem 
serão preenchidas: a~ de aud1tor do P classe 
por acccsso dos de 2" e dos sub-audltor•es, 
que são equiparados para. todos os effeito.s 
a.os audito~s de 2a classe, obsorvando-so, 
Jlorém, alternadamente os principias de an
tiguid<tde e merecimento, a começar pelo 
IJrimeiro. » 

Salu. das sessões, 27 de junho de 1Q04.
Irineu .1Iachado, 

Au art. 4.0-Depois das palavras« da. ma
rinha e do exercíto », diga-se «e dos au
ditores de 2a classe , . 

Sala. das sessõ·es, 27 de junho de 1-904;-
Irineu ".Machado. ' 

Ao art. 6 .o-Em vez do «Os nuditor6)S e 
sub-auditores servirão nos districtos que lhes 
forem dasignados pdo Governo ~. diga-se: 
-«Os auditores o. sub•a.uditores ser-virão nos 

districtos para os ·quaos houverem:. sido n~~ 
meados , ; o. mais cqmo se ~:egue, no art~o~ 

Sala. das ses~ões, 27 de jiinbo de 1904·~__;, 
b'inou Machado. · · · · · 

··) . ..:. . ·- ' ' 

Ao art." 9.0:....Accrescente··s8~ttfine: ' § }.o· ó· 
montepio ·dos auditores contribuintes. será 
regido pelas mesmas leis que regem:o n:íoíite~ 
pio do exerci to e da. armada.. · 

Sala das sessões, ~ de junho de·· ·19()4:;-
Irinou Machado. . . : . - , : 

A' t:l.helh do vcocimcntos-'Em · vez· dei 
« sub-auditor du," m:winha_ e ~()_ exercito.::_or
denadv, 4: 000$. gra. tl"ca.ção, 2: 000$»;' digtl.·Se 
«sub-auditor da marinha e do exercito..:..or
denado, 6:f)00$ ; gratificação, 3:000$000. · 
··sala das sessões, fi! de junhó. de l9ó4~~ 

Irineu .Mu.chado. • · · 

Ao art. I. 0 -Em vez d~ 4-P~-:-. diga-se: 
tres sub-auditores. . 

Ao art. 11.:-:- Accrescente~sé depois · · d.â. 
palavra.-sub-m"~ítti,·és-estas- e esci'ivf!e$. · 

Ao art. 16.- Sub~titua.-se por este:. 
Fica o Porier ~~xecutivo aatot·iza.do are

ver o actual-Regulo:mento ··Processual Crimi·· _ 
rwl Militar, sem encargos para o Thesouro e. 
eliminando a. disposição do art . 17, que lhe 
dá· comp{ltencla. para nomear -auditores 
auxiliares-.}> · 

S r~~a. d~ Comrriissõês, '27 de ju~ho de 1904. 
-Olt'l1eira Valladão.-Soares dos Santos.
Carlos Cavalcanti. -R • Paia;iro ' · · · 

Ao art. 2° aecresceute-se: 
Fica resalvado o direitQ de desistencia'ex· 

pressa pur parte daquelle a que competir o
accesso. 

Sal~ das sessões, 27 c,le· .junho de lU04.
Celso de Souza. . 

Ao art. 7° accrescente·se: 
· .. ·-·-· 

E' mantido aos a.ctuaes auditores o dii'eito 
de inamovjbilidade de que gosil.r~m .pn.· .acto 
de sua nomeação. . . 

Sa.la, das sessões, 27 de junho de 1904.-
UeZso de Sauza. · · · · · ' ' ·: · · 

Onde convier: · ' ' ' i 

Art. o auditor de gu~rra. . da· , brigad~-:P~ : 
licià.l da· Capital Federal tei·á a!:l Jue~roa.s 
va.ntageBS que são conferidas pela pl'e~ente'. : 
lei aos a.udhores de marloba·, :. .. ! 

Sala das sessões, 27 de junho de 1904;.-:. ·: 
Hert'dia do Sá. ·. ''''f · ·' 
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\~A· t&bella de vencimentos: 
· /:úndil se diz'-Sub·nuditor da marinha e do 
exercito: - ordenado 4:000$, gratificação 

· 2:000$-di2'a.-so: 
Sub-au4itor de marinha. e do exercito:

Ordecado 5:200$, gr~Ltificação 2:600$00(). 

Sa.la da.s sessões, 27 de junho de 190 L
Oscar Godoy. 

Acerescentc-so onde convier: 
Art. O auclito1• de policia do Districto 

Federal terá v~oclm~ntos igun.es ar.s dos au
ditores do mat•iohn. • . 

O decreto n. 4.272, de 1900, creou o loga.r 
de auditor .de policia, com oxet·ciclo junto á 
brigada policial do. Districto Federal~ é, por· 
tanto, um .funcciona.rio fede i'al aquelle que o 
exercita.. Esse funcctonarlo tem attribuiç'ões 
de juiz nos crimes milif.ares e de advogado 
tlos membros daquella. corporação nos crime~ 
civis. 

E' bem de ver que essa dupla funcQão de
ma.ndd. um dispoudio de actividade muito 
ni~ior que a nccossa.ria. aos auditores de ma· 
rinlia o guerra, mesmo dl'sta Capital, onde 
aliás tem cada. um dellcs um sub-auditor, 
como auxiliar. · 

Accresce que os auditores de marinha e 
guena teem accesso para o Supremo Tri· 
bunal Militar, o que ilao succede ao auditor 
de policia, que nada mais póde aspirar que 
a permanonoia. no logal' que exePclta. Suas 
~pera.nças alli se fanarão' por melhores e 
m(!.iores que seja.m os serviços que prestar. 
E' justo, portanto, qile haja uma compensa
ção a. iudo isso o nada mais equitativo e 
razoa.vel que a equipara.(lão propos~a. . 

. Sala das sessões .. 27 de junho de 1904.:.... 
.T()afl.uim Pú·es. 

Onde convwr ~ 

Os actuaes auxiliares de auditores de 
guerra. que tiverem ·mais de quatro anno~ 
de serviço offectivo serão equiparados, para 
todos os eff~itos, aos auditores de 2" classe, 
levando-se em conta a.· sua antiguidade 
naquelle cargo • . 

Sala das sessões. 27 de junho de 1904. 
R~ Paix{(o. 

O Sr. Pre.sident.o-V. Ex. queira. 
manda.t· o seu requeirímento por oscripto. 

Vem á. mesa., é lido, apoiado e posto con~ 
jnnctamento em discussão q seguinte . 

REQUEUDIENTO 

Requeiro que as emendas ao projecto o. 65·.· 
de 1904, -vão á Commissão ife Marinha o 
Guerra para interpot• parecer sobl'O as 
mesmas. 

Sala. (,}as sessões, 27 do junho· de W04.-
0liveira Vc•lladao •. · · . · 

Ninguem n~a.is pediudo a palavra., é encer
rado em 2a discussão o art. l" e succeasiva
mentc os demais artigos do projecto n. 65, 
de 1904, ficando adia!ia a votação. 

O Sr. Presiden-te-Das emendas 
apresentadas algumas ha. que por conterem 
augmento de despeza. niio serão submettidas 
:l votação som o parecer da Commis~ão de 
Orçamento. , . 

E' annunciada. a 3"' discussão. do projecto 
n . 59, de 1904, reda.cção para 3a discussão do 
projecto n. 190, de 1903, que obriga os ad· 
ministrn.dores de officinas de typographia. 
lithugr .. phia, photograpbia ou gravm•a., no 
DisLricto Fedoral e nos Estados, a remette
rem á. Bibliotheca Nacional do Rio .de Janeiro 
dous exemplares de cada publicação perio
dlca ·e um de cada obra. de outra. n"tureza 
que uxccuta.rem, · e dá. outras providencias. 

O Sr. EsteYa.na Lobo - P eço a. 
palavra. 

O Sr. Presiden:te-Tem a palavra. 
o nobre Deputa.do. · 

O S•• . Estevam Lobo-Na quali:· 
dade de relator . deste pt•ojecto, caba-me, 
Sr. Pre~idente, conforme a pl'Omessa feha :.t . 
cam:u·a ao ser votado . em 2" discussão, . 
a tduzir os motivos que· eer;viram de funda.· 
mento á. medida neiJo estabelecida. . : 

Devo reconhecer que foi mal recebido, ou 
antes, teve logo a excommunhão maior. 

O Sr. JOão Vieira.. com a sua. gra.nd& e in
r.ontestada autoridade· (que. do ha. muito me 

O Sv. Olh-eira. 'Vn.Uadão- h=.tbituei a respeitar e admira.r) taxoll·O de 
S1•. P.resjdante. vejo que acaba. •le ser a.pre· conter muitos paccados graves. · · · 
sentado a.o proJecto em discussão grande O infu.tfgavel parlamentar · Sl'. Bricio 
numero de emendas. E, para. que a. .Commis· Filho, sempre tão tavoravel ás boas idéa.S 
são d(> Marinha. e·Guerra. tenlja. a responsa.- nesta. Casa, quiz ver no projecto um t~riie
bili.dade deste · projeCto e· possa dar parec!}r ro10 ca.vallo de Troya ••. 
consciencioso e opiniões judiciósa.s sobra ellas, . Lá fóra, igualmente repercutiu 9. mesma 
requeiro a V. Ex . que taça voltar o projecto animadversão. Um dos.' mais conceituados 
e.as emendas. ct a!Iudida Commissão p:~.ra o orgãos de publicidade, a Tribuna; tarobem 
fim proposto. rompeu foge contra a innocua providencia.. 
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· 'l'udo i~P fa~ia suppor q~e s.etra.ta.vé. de Não desejo caiiçar a attenção· da. ·camá;ra.; 
· um desses monstro.sinhos destinados a mor-· ,peço nó entl'etanto, pel'mi.s![çio para, de' ac-
re r Logo ao nascedoUl!O.- . c.ordo oom .~ pra.xG desta, Cal!~. reP.r!>íiiizir 

. Vou,· por isso, tentar responder aos illus· ·todo o t recho de Pe1·eiru. e ·s ouza: · 
tres arguiotes. Assumptp teclmico, falta- -:-«Crimes ·contra os diz:eítos ~o ln;t.Pé-
me competencia para dizer as cous..'ls com, rante. · · 
aut oridade propria.. 

N. VIII Poetas por poetas sejam Hdos - é maxima 
seguida na pompeante republica. das. lettras.; 
paraphr;,tseando·l\, bem posso dizm· neste Puulic::t!' livro se~ Iicl_lnça.. 
caso : juristas a juríst<LS respondam . 

E, pois, Sr. Presidente, a. cada. autoridade 
invocada opporei uma a.ut01.'ida.de ; darei a. 
pala vl'a - com a de v iua veoia de V. Ex. , 
Sr. PJ•esidente - a es&e ou áquelle autor, 
e a Cl-mara, aliás, agora., representadu. por 
uma reduzida, mu.s heroica. legiã.o de stoicas 
o paoi..m!o.!l victimas da mlnha ]oquella 
(nao opoiv.dos) •. • 

O SR.. BRtclO FILHO - Dispostos a. ouvil-o 
· com .a m::1.íor sa.tisfaccão como sempre. 

0 S R. ESTEVJI},f LODO- :Muito obriga(.)o a 
V. Ex . . A Garoara, ia. eu dizendo, rue releva· 
rá o enf;\donho da. exposição. 

E paea começar, Sr. Pl'esidente, have~á 
razã.• J>ara essa. u.toardl\ que se levantou 
cóntrn. o pro.jecto n. Hl6 ~ 

Quer me parecer que não. Mal compa· 
1•a.ndo, o,g honrados impug·nadores da medida 
fizera.m co'mo o illu.;tro Ta>·Lm·in. - mataram 
simples plw.ntasia.s de sua imaginação, cili· 
dando dt~r cabo do ca.nastro de ferozes lGões 
da Lybiá ... (Riso.) 

:E como est1 em moda aqui a zoologia po
lítica , ú prudente lhos garantir, meus se
nhores, que IlÜ.O ha neste projecto, occulto. 
nenhum a.nimn.l !Jra.vio, nenhum terl'ivel 
dragão· dos tempos de antauho .. , . 

Otealidades 
Qualquer impres

sor,)ivreiro,ou outra 
P.ossoa que impr~roir, 
ma.nda.r jinpl' imir .pu" 
blic.ar. ou vendei' .li· 
vros sem licenca.l ou 
eU~s ~e imprimam no 
Reino ou Y.Bnham im
pre9sos de fóra. 

P~la. primeira vez. 
Pell.t .. s.o.~unda vaz . 

Peh terceira vez. 

Penas 
·Perdimento dôà cx

~mplaros o o dobro· do 
·.~erc:valor; ·a metl\dç 
par~ . )is de;speias da. 
Secretaria da Révisão 
e. a 1ll~ta~e para o ac; . 
<:uAA.dor. . /~,~ 

Peiodimento dos cx
mnplares . e o tres do· 

. bro CUIU a mesma ap
plicaç~o. 
' As mesmas penas 
l\Pplia~das do mesmo 
modo. e, além dellas; 
a do degt•edo para. An
gola pol' dez annos. 

01•d. L V. T. ·102; 
Alv.' · !P Nov. 1623; 
Decs. '31 maio 1632 ·; 
Alv. 21 junho 1787; 
Al v. 22 a~osto 1782 ; 
Alv . 30 Jllllió f7U5; 
32. > • ' 

§ I 
na verá, sQnhores,-si fazem ·muita <1ues· 

tão da ima<rcm-, súmente irín.da borboleta Apeza.r da. opinião daquolle:;j q~e teem úc
desprendirl: da fol'lrwsa. ceeebrà.ç'ão que clamadG a fa.vol' da liberdade illimitarla de 
::;e chama. Fra ncisco do Sá. e~cr.ever e imprimir , a· experiencia mostrou 
. Ausente o illustre representante ~o Coará. sempre necessario cohibir semelhante liber-
a mim me cabe, por uzna pato;mdadc _de Jade, e são poucas as nações illumlnadas em 
adopção, dcfeudcr o pro.iecto das ln.cre:paçoes qt1e a cen~.1,1ra dos livros n ão cs~eja regulada. 

,que suifreu,- o que ,vou em seguzt.la fazer. pelas suas convenções e constituições:· Pode 
O. provecto lente da. Faculdadc.dc Direito a liberdade Hljmitada do oJi~ndimento bti

do Recife, cuja atrsencia. neste. m?monto mano seme.:tr doutrinas prejudi~iaes á. Re
mui\o <leptoro, levanta a. sua. pnmemt. ar- Ii-gião e tto Estado, assim como o a·utiso da 

. g~ição, rlizendo q.ue o pl'Ojecto envolvo um censura poda oausal' ·e tem com affeito cau-
l'esiduo de censura pré·via. sado gt'andes ~ales. » · · · .. · · 
. Bn.sta, Sr. Presidente, relembrar o con- Não ha. entre a. censttra. previa, a..~im de-

ceito mais clementa.r. do que seja. a cen~um tinida, e a disposiçílo do projecto, - • ·menor 
pt·ovia pat•a se .tornar ,cl~ro, por as~~ d1zer lJa.r~díl:de ~ ~qt.~:ella emb~raça, .impede a pu
por a+b, a im:procedencJa d?o allegaça.o. . :bhca,çao do livro ou. JOI•na.l; .estf'. sem de 

.Não mais se fa-z pl'Qcl$o do QUe recol?e~ a fórma. a.lg!Jllla :pl'Oduzir . esse offe~to_. ·· con_sa
lição de Pereira. e $OU7;ll, já c!ll ~e\1 Dtcc~o- g~a. u~~ Sl?lples ·form~hdade· ad}lli~l!Jtl'~~;two 
ttario Juddico, j á. . e!)). .~eu ).~vro, c_za~ses ~c :-- pohctal ; . aqueUa !'()~~tte .o .~ndtQiado ·re· 
orim4s, o .preGioso com,PJ3Qaw. do dtJ?ei,to pe- 1001de!lte para Ang~Ia , osta. :llmt.ta·se · a. 

>- no.l portuguez antigo. commln<~or·lhe uma stmples .multa.. · 
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Combn.1eu-se a medida., qualificando-a, em 
·segundo Jogar, de ser inconstituciono.l. 

Ora, Sr. Presidentei tem ella seu assento 
legal em a Constituiçao Fedcml,nrt.35, n. 2, 
qul~ assim dispõe: 

«Incumbe, outro3im, ao Congresso Fed<wal, 
mas ni'ío pt•ivativamonto, animar no paiz o 
desenvolvimento das lottr:.~s, artes e scien
das, bem como a irnmigração, etc.» 

Na. vcrdadl-', os fins elevados da. cultura 
nacional não podem ser indifl'm·entes á 
União. Snm entrar no deb1tido tbema do 
Estado-professor, do Estado- expt•essão ge
nuína· da cultura. nacional, força é conYlt· 
que el!e dtn-o collaborar ....:.... considerado mes
mo como simple~ gendarme- para o ideal 
supt•emo da. oducaçã~mora'l e intellectual 
tl.e uma naciona.lidado, maximé achando-:;e 
ella aincla em formação, como a nossa. 
· · Nos Esta.dos Unidos, apezar do extremado 

federalismo alfi reinante, sem embargo de 
tudo competir aos Estados em mate1•ia de 
direito e educação, ainh á. União se reserva. 
precipuamente essa. funcçli.o educativa, con
forme nos attesta Ca.rlier. Examinando ello 
a organização das bibliothecas, cnca.rece a 
necessidade do « deposito legal » do dou;;: 
exemplares de tod:L a ohm, um feito na B;
bliotheca. do Congresso e ou~ro - e isto é de 
notar-se- em uma bibliotheca particular, a 
Smithsonian [t!Stitution. 

Domais, meus senhores, hoje que ~unto se 
lamenta. o afrouxamento tlos laços de nossn. 
unidade cthnica, jurídica e nacional, ne
nhuma medlda melhor para a. ravurecer e 
·amparar do que a unidade do cultura . 
(Apoiados . ) 

Vou analysa.r, agora, a terceira increpa~ão 
- a de crear o projecto mais um imposto
accusação que, a primeira visto., dado o 
nesso actual regimen tributaria, seduz os 
-espíritos ainda os mais sympathicos ao «de
posito 1<'gal»-. 

E' preciso, antes de tudo, não se confundi!• 
o dir-eito autoral ou a chamada. propriedade 
litteraria. com a propriedade material úos 
livros. 

Eu produzo um livro- eis o direito auto· 
ral ; cu compro um livro, ou edito o muu 
p1•oprio livro, ou o vendo a outrem -eis a. 
propriedade material do livro. 

Sem precisar recorrer a erU(llção estt·an~ 
·geira, consultar, por exemplo, Rosmini q11~, 
em sua ohra Di,·itli de autore conceitüa. a 
chamada pmpriedadH littcraría como sendo 
méra creação da lei, comportando, por isso 
mesmo, res.t1•icções notaveis ; sem necessitar 
l'ecouer á lição de Ojorgio Gior<>i que diz: 
·« erram os pa.rtidarios da. Iiber(lade de com
mm•cio ar·tisiico e littorario qua.ndo assi
milam egsa, propriedade a. qualquer outra 
.de caracter patt•imonial » ; sem ser necos-

Vol. li 

sa.rio salientar a lição dessas di versas auto· 
ridades, podemos rtzer a. demonstração com 
prata da casa, e essa, p1·ata de 1ei:-roftro· 
me ao exccllonto artigo do Sr. Medeiros e 
Allmquerquc qua fd publicado. ba tempos, 
no Pai.z, em resposta a. outro do Sr. Clovis 
Be'.' ilacqua, o onde esse característico dJ di
reito n.utoral ~e acha nitidamente esliJCado. 

Assim fendo, St•. Pt•usidente, ainda. mesmo 
quo, n~ espocie, se tratasse do um caso typico 
de proprio~a.do litternria, ella. seria susce
ptível de qualquer restricção: ~:i pódc até 
solfrOl' dcsa.propriação pot• ncccfJSidade ou 
u~ilidado pubHc.:t, porque não r;cr pass~vcl 
d08$1 'rcstricção minima? 

.\inda a. mesma autoridado-c com tanta 
maior insuspeicão quanto 6 um dos no5so~ 
mais festejados homens do lottras-se mani
festa deste modo: 

«Si, pol':.m, cu produzo um livro, a pri
meira. cousa que todas as leis ordenam 6 quo 
o cditot' communique um exemplar á Billlio
l,heca. Nacional par~~ que esta, por sua vez, 
pe:·mitta a leitu1·a delle a q1,1em quizer, gra
tuitamente. Vac alii o clw·o reconhecimento 
do quan!o lt'1 de socicll rw producçt!o artislica e 
in teUectual. 

Não se encontra obra nenhuma. em que 
se não dê, consciente ou inconscientemento, 
a. colla.boraçãc do meio e do individuo. Na 
J1l"oducçao artistic11 o c corre, po,·dm, gue a parte 
rla sociedade d muito grande.» 

Mas a ve:·dade é, meus senhores, que o 
projecto em debate, quando muito, envol
verá uma. restricção do commet'cio livi>esco 
(deixem passu.r o gallicismo), e não da pro
priedade li\tcraria, artistica ou scicntiftca.. 

Conshlerada ainda. por eisc· lado, a limi
tação agora c1•ea.da se jus tiftca perfeita
mente. 

Cumpre advertir, il.o uma parto, quo é um 
commum prccoito juridko, já. elementar· 
mento aprendido na aulu. da philosophia. do 
direito, de 'lHO não ba tlireitos absolutos; 
assim, pois, toda o qualquer propriedade 
é suscepti>el do limita.ções em favor do bem 
publico. 

Passarei, entretanto, a ler um reputado 
cspcciali~ta. no a.~sumpto, Petzholdt, na tl·a
ducção italiana. do seu <cM:wual do nibliothn· 
eario» de Biagi c Fnmagalli (pag . 359): 

« Infatti lo ostilità. dogli cditori e dei tipo
gra.fi contra questa.lcgge, cosi iu Italia. come 
<tli' estcru sono granuissimc : sono piú gius
tHicntc 1 

voraruonte ln. imposizione Llcllo copie di 
obbligo :;embrerebbe scu~are di por se stcssa. 
questa. animnsitft ; essa e l'unica presiazionc 
in nat.uro.. chc sus.; ista nel moderno sistema 
tt-ibuta.rio, essa. ü una tassa straordinat·ül. 
impost..1. sui tip~gr3;fi e per.loro i_nd~retta.~ 
mente SHgli e(.lltor1 o sugh a.utor1, 1 quah 

61 
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nulla.dimeno pagu.no come tuUi gli altri in· tre et pom• protester controle sacrifice quf 
(iustriali le loro contl'ibuzioni dirctto e índi.- leur est imposé pt\r l'Etat. 
rctte a.llo stato, alla PJ'ovincía, u.l Co mune. La v~•·l.té est I;J.Ill!t ~à.ns la. plupart dos cá.s, 

Questi a.r;,m menti, di medíocre g:•avittt• ce sacrifica est SI mmune qu 'il ne vaut mâmo 
cedono dinanzi agli intorcssi della. coltora pi•,s la peine d'en pa.rler. 
puulica, interessi rc:tli, incont.cstabili nEI Tous ceux qui sont tant 8oit pou a.u cou
QUALl Noí\ STAREMO a recara clirnostmz:"oHe· t';~nt de.; travaux d'imprimorie sa.·vl9nt trüs 
JN ogni modo non s~reiJbo senza, replica: bten que ce D(} sont pas quelfLues exemplaires 
poichl! por e3empio e vero cbe qnc:;h tass~ de plus ou do moinsqui peuvent modiflcr 
co! pisco una. sola professionP-, ma d cos4 no r· u'uno fa.Qon sensible lo prix de tiragc d'ull 
mato q~e lo tasse i~dirct~o aJlpismno semp;·g iivri3. 
cartwu c t1on cerh alln. R' Jll.tre falso cite L'un peut même se demandar Bi, da.ns leul' 
qucsla tas&a. sia molto gravosa. per il v a- inté1·ê~ bililn entendu, les imprimeurs ·et les. 
l ore intrínseco dcllo copie chc si doposi· êditcurs n'agil·a.icrtt pas -habiloment en fa.i· 
hno, p oichê, S.) si disti"ilJUisce il prezzo com- sant etldeau de leur p lein gré aux princi-· 
plessivo dclb cdizionc (ouo mrii a.Jl'autot•e pales bibliothc.ques dcs ouvrages qu'ils pu
spcse per !a compo~izionc tipo<:rra.fica. ~ blient: celles-ci ne contribuent-elles pas, en 
p~r la esecuztone d!3l.Le lllustrazio0ui, spese e.tr~t. tt tenir le public au coura,nt du mouve
VlVe, SJ?ese de pu~llcità e?c), su tntii gli es- ment Iittérairo, et la récla.me indit•écte,. 
cmplart, compresr quellr d obbligo, rJ cc1·to qu'ell~s font aux livres en les commuoiqua.nt. 
che il valore complcssivo di qw~sti esemptari o.ux tra.vailleors, n'est-elle pa.s, en génét•a.I, 
l'ud sali1·e a wza cifra non Ueve ; ma se in- heaucoup plus efilcace que le;; critiques qui 
t•ece, como e lo spi.1·ito clellct l-egge, gli esem· paraissent dans certams journaux três .sou-
2Jlm·~ d'ubultgo devorw considcrarsi come til·ati vcnt penlus 1 Et cependant qu'elle peine las
in pdt della tiratura narnwlc, it z0 ,.0 valol'e libra.ires ne se donnent·ílS pas pout' obtenir 
e/fetlivo 1wn rappl·cselllet che it ~n-c::::o cletla de ccs journaux quelques comptes-renduS· 
cw·ta, BE i'4 l'OCA co;;;A rl'\ FONDO». favorables et de combien d'exemplaires -

sont-ils oblig•is de fa.ire cadeaux a.ux buroaux. 
Na Ita.lia e na Ho;-;panha, além de out.T'os de rédaction ! (Paga. 344 o 345.)~ 

p:.lvos policiados, ha. eata.s medidas, sevc>ra- As nos~a.s revistas juridicas, Sr. Presi
mente ga.t·a.ntidorll.s da conservação o en- den le, exigem dous exemplares de um livro 
grant.l~cim~u to da ::~ coHscçues ~ac.ionacs : - o para que dê um juizo Cl'itico a respeito, 0 
proprrcti.lrto de collecçoes arti.stiCa.s ou ob- que demonstra. já se achu,r a medida consa
JCCto t!e esculptur~~ não o:> pQde vender, uem 1 gra(h em nossos Jnbitos ; c, todavia, por· 
cxportal .. os para. o estJ•a.ngelt·o . vezes, o pobre antor alcança somente o 

Articula-9e, porém, em contrario: ma,s, é chssico: «Recebemos e agradecemos!., 
um imposto in nalum nsse quo se tenta 
croar, e os imposto~ 0111 ospech já. se não O Sn.. BRrcro FrLno-Este atgumento dcr 
t:.ua.m nas legislaçõc;; mudcroas. V. Ex. não serve. 

E', d~ fa,~to, uma cont eil)uição sui genc1·is, O SR. Es'l'E:VAi\I Lono-Eu tiou o argu-
J~a~ ~x1st<mtn na gran.lc m;~,ioritl. do~ paizc~ monto pnto preço qne elle valQ. E' umo.. 
ClVIllzndos ; em Portugu.l, tem o nome de pra~a. motlesta. que, eotr•eta.nto, nada im
lJl'OJ)ina; e, sogundo nos refere o Sr. Vi- pede de formlll' <to lad o das outl'as, neste 
veiros ue C'a~tl'l), em seu medita.r1o Tmtado pequeno regimento de a.t•gumento.s quo venho 
de impn.~t:Js, om diversa ordem de c.jmas, il.pt·estmtando ••• (Ha apa1·tes,) 
h a lú. outra contriuuic;ão ín specie: a dos pes- Disse, Sr. Presidente, e o repito: essa me
cadol'es c1nc por! em :iatisfazer a sua quota di da tio depositl) legal ê até um dos me
in llahml. Ih ores meto.~ do :>c dí ,-ulgttrem as obras 

De outra. p:ntc, mous senho1•es, o «tleposito na.cionaes. 
l"gal » é um;t pl'ovhlencia gai·;~ntidora de Em nos2o m.eio littm•a1•io, que mal se de· 
m:tior vNigariznçã.o dos livl'os, do.do o pt•ooo seohn., apezar de já te1·mos um selecto arco
caríssimo por 'LllU ficam as obt•as nacionacs. pu,go das lettrus, a Academia, contra •• qual 

Não quero, porém, n.va.nçar esta prop )Sição é tl e tle3ojar-se quo nen hum Dautlet, dos 
ntJm ;1 miuha simples rcsponSJ.bilhiaue. De nossos, suscite a. Cl'cu.ção, fiuamcnto ironica, de 
nccordo com o metbodo que tonl10 àdoptado /.'b>uniJ>"lel . •• (1·iso), em nosso X'O.'>umitlo meio 
nesta minha I'éplica, vou in voe;~ r mais uma Wtera,t•io m.tis lucrarão os escriptOl'I:\S e edi
eompctencia de alto valor - A . Gra.escl , tl'u- torcs em envia.r os seus livros à .13ibliotheclt 
dncl,{ão d<~ .Jnlc.s Laudedo, Manual de Biblio- Nacional de que em conset•val-os ua. etema 
tlteconomia: mumificação das Hvrarin.s, á espora do fugi-

«La q uc:Stíon du d~pôt leg-al a éf;G de tout tivo compt•adot• ... Na Bibliotheca Nacional se 
'i.I!IDPfl l'obJct ele discus.sions ardentes. Il 8'est tornam mais conhceidos ; talvez, algum pa
-~Juju\lrs teouvé das éuitours :pour le combat- ciente estudioso ao lel·os, cmbara baldo de · 
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recursos, se. disponha deJJois a. adrJuil'ii-os, 
desdo que préviamentc lhes <lcs(•ubt•a os me
ritos, . 

Outro aspecto da. questão. quo não foi con
venientemente aprcciado,concerne, meus se
nhores, a uma indtspcnsa.vel preliminar : a 
de se não aonfundh· o dcpoAto feito p3.ra 
garantia. de direitos autoracs com o clHtmado 
«deposito legal», ambos, aliás, de ordina.rio. 
fei ms nas biblíotbeca8 nacionaeso 

assumptos a quo a considerou t.le touo ~fficaz 
para o desenvolvimento da Bibliothcc.~ Na· 
clonal. (') 

Si o exemplo snbministrado pela legisla
ção co.mparada tem algum valor; si, no con· 
ceito sempre verdr~deiro de Brugi «la odiar
na giurisprudencia scient.iflca, par sorgere 
ad una sintetica noziono dei diritto, deve 
analizzn.re tutto qunntu l'attivitíi giuridica.. 
doi singoh popoli se tradotta. in lo,rrgo~> ; 
si assim é, vomos o deposito loga.l adaptado 

In:slilutos de direito complctn.montc diJfc· em todos os paizes da Europa, salvo apenas 
rentes,mubora cori·elacionados entro si, o «de- n. Bolgica., a Bulgaria; e, na Allemanha., o 
posito legal .. ó obrigatorio ; os respectivos Reino de Saxe,os Grandes Ducados do Baden, 
exemplares se destinam á consulta. publica., Mecl~elbom·g, Oldcnbourg e Brunswick; na 
a.o pa8so que, no outro caso, o cloposito ú Asia. no Japão; e até mesmo na At'rica, em 
meramente facultativo, o os exemplares são regiões, ond·:l a.tó ha pouco os ma.ppas os 
archiva.dos, não podendo ir pa.ra o. consulta designavam com esta legenda: «hic sunt 
puhlíca. leones !» até a.hi, no testemunho de Lyon 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA_ Não é . Ca.cn e Dela:Iain, em al~uns .Paizes existe a 
accessivet ao publico . , agora ma.ls1~ad(!r providenma d.a. remessa. do 

exempl<~res as l.nbltOthecas pubhca.s. 
O Sn. E sTE'\'Allt Louo- Exactn.mcnto, como; Sem pretender, nem dever, estudat• o in

diz o meu U!ustratlo collega: não é accessivet J stituto na legislação ingleza, gt•ega o norte
ao publico.. americana, que teem com a nossa uma fri-

Essa mesma sepa •ação foi, •tlhis, insto.ntc- z~nt~ semélhn~ça: sorá. sufficiente reco.rdal' á. 
mente padid~t pelo congresso dos Editores, C.tm,tra. que, n1nd.t reoeoteroente, convidando 
em Londres (1899), segundo se vê em Clunct, 
r r d D '! I: p · • lOOI 8 (') Em sett relatorio correspondente ao 
,ourna. e 1'0 ' nl. t·we, • pag. 4 I • anno do 1874, quando foi en1 conuaissãu á. 

Não se me afigura., pois, SI'. Presidente, Europa estuda!' a orga nizaçáo das pl'iuci
que sej~lrn Jn•ocedentes as r a.zÕ[JS invocadas pa cs JJihli'l thccus, assim se c::.: prime elle : 
.contra o projecto, quo tenho most1•ado ser «Chego agora a ou t.ro pónto de quo t rata 
uma razoavcl o justa providencia. ncci•le·nt.1lmenta o rcgulall\ento, c é o que 

Nem elle consa "1'& nenhuma noYidade em se r crere a con Lril>uiçáo obrigada do um 
nosso dil•eito. A 1ei n. 433, de 8 (l(\jUlho de êXeJIIplnr de todas DS puhiicacüc.s feitas 00 

1847, o decreto n. 1.283, do 26 de noYembro Impcrio. 
de 1853, entre outros, consignavam j:i a A lei que actu :~ lm ou tc ugo esta ma teria, 
mesma cousa, assim como 0 Cocligo Penal Exm. Sr., é a toda a luz deficiente, como já 
de 1890, art.386, apenas com esta difremn- lh-o occasião tlu pon (lcrar a v. Ex. çm ou
ça: 0 Codfgo Penal impõe a obrigação da. tt·as opportunidades e ainda uma vez n es te 
reme~sa. ás bibllothccas do Jogar, oudo as mesmo relutorio. Em nenhuma parto so faz 

h 
como nqui, por isso em nenhuma parto vi 

ouvor, emquanto que 0 p!•ojccto tot•na ex· hibliotl•cca tão despida do publicações n aM 
tensiva. a. medida á BiiJliotheca Nacioua.I. ciouaes como a do Rio de Janeiro. 

Nada ma.is justo . Que outl•a lJihliother-a, Este est:J.belecimcn t o, por sua posição na 
si não a. Nacional, :podoe<t realizar cs3a. grau- Gôdo do Imperio e pela riquez a de seus de
diosa. obra. da, por a~sim dize1·, centralização posi t os, ó foq:otwmon to o ccn tro obrig·aclo 
c unidade da. cultura nacional ? A dispcsição das rroducç.ões liltCirarias e scicntific:JS do 
do Codigo .J:Jenal soria, de outl'o lu,tlo, de todo paiz. A prova esta om quo temos consta ntes 
ine1•tc, visto como, tirante uma. ou outra pedidos, ora do folh as polHicas, ot•él do ou
esforçada. tentativa. da Cl'Ca.çlr.o de bibliu- t r..,s obras pnlJiicr.das nns pl' ovincins, o a 
thecas em o intot•for rlo paiz-deulre as quaes biJJlio t hec:.t passa qunsi dia riam ou te pelo 
destacarei a que pôde lBVêl.l' tt ca.bo, Ho dis~ahor 1lo confessar - «não t emos» ou 
meu Estado, a. pertioaaia de um dedicado «temos a co ll ec~ão trnnc:J.da porcruo não nos 
pat1•icio, o Sr. Napoleão Roys-poucas são u,;; remeltem com r egui:lridad c» . 
outras insLHuiçõos no genoro que tcem lo· Ido é vcrrlndeir3lllcnta dolor oso por d uus 
grado prosperar francamente. mo tí\·os: i 0

, porqno as5im fica privado o 
Alnlla não é nonhumn. novidade a. invocada. leitor.](' um docnmP.nto lJ llO pudera ser-lltc 

medida do projecto. Foi clla, em tempo, SO· de auxHiu valiosissimo par :~ o Astudo outra
licitadt\ POl' estimado homem do l!.:ttra.s, o halltu (I que se dedica ; 2°, porque dest'artc 
Sr . Ramiz Ga.lvão, bastanto dovota,lo a estes I vae cada vez sendo mais difficil e até im. 
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és ·editores aUemães a seus eollegas para não 
concorroin á E1tposição de S. Luiz pela falta 
de garantias, nos Estac!os Unidos, dos dh•eitos 
autoraes-o congrcs!.lo americano lhes rcapon· 
deu com a. Jei de 7 de janeiro de 1004, íusert:>. 
na revíst[l, do Clunel, e em que, não só se· 
eiige o doposíto de· exemplares P!'t'a. asse· 
gura.r os direitos autoraes, bem como o de· 
po~ito legal pa.t•a fin.:> de cultura. n:teionaJ, 
diverso da.quelle. 

blica educaziona, che di preve1uíone.» (Dirtt'. 
Cost., 11 , p. 777.) 

U-Renotw1·d, de accordo . com a quasi una-· 
nimida.dc dos e;;criptoros, sns!.enta set• o de· 
posito, ao mesmo tempo, umn. meJida de po
licia c um imposto csta.belccido om favor 
du.s lettras. (Poui!lot-De l~ Prop. Li.tt . et 
A1•tist., p. 432.) 

IU-Gal'l'aud assignala. que o deposito legal 
dcséioa.·se puramente a.o desenvol vimeoto 
das collccções nacionaos. Si, meus senbor<;S, cu passar, agora., por 

dever d.} cn~n.rgo, n. oxamina.r a instituição, 
que nvs occupa., em face Ja doutrina scic.m· 
titica, temvs to:l.a esta pleb.de (le conspícuas 
autoridades, já. de laureados constituclona
lista.s e criminalistas,já de con~a.grados mono· 
·graphistas da. ma.toria, cuj.> ensino vou ler: 

Brunialli : 
I-«La lcgge nou richieJe al tipJgrafo con

dizioni di sesao, di nazionalit.1, di coltura. 
como pur fn. pergli u.vocati, i mediei, gli 
inaigna.nti cd altri pPofcssionisti; prescrive 
che ogoia. opera stampa.ta nc rechi il nome, 
col luogo o l'anno dclla stampa;. tJuole lo con· 
segna dclle tre copie, a $copo piuttosto di pu.-

possível a o r gan ização de uma hibliogt'3phia 
brazileira, tralJa lho que não póde ser feito 
sinão à qui, ou sinão com os materlaes desta 
casa , porque, n ão obstante todas as suas 
lacunas, c ainda o deposito nHlls rico de 
t odo o pni2. 

Rogo, pois, a V. Ex., com a ma ior instan
ci<~ , quo se digne propor à AsRembléa Geral 
a modificação da lei de 3 d e julho de !847, 
que obriga só os typographos da Côrte a 
semelhante contribuição. Cumpre que e lia· 
se estenda a todo o Imperio, o ·que a nova 
lei não deixe· de comprehender :~ s seguintes 
clausulas : 1•, que s<: faça o deposito n ão só 
de quacsquer obr:ts impressas, como de cs· 
tampas, mappas, pl no~ e ate photog-ra
phias; 2", que·vonha 3 indicados , à parte ou 
niío, os nom as dos m object.os ou pessoas 
represou ta da s pela photographia, assim 
como o Jlreç.o par que entram no commercio 
t odos os olJjr:ctos referido:; na clausula f.n; 
3"', que o deposito seja duplo afim de que 
um e'xemplar fique na LiJJ!ivtheca puL1ica 
da ·província e outro po~~a :~er r emettido 
pela ' respectívn prcsidencia a esta repar
tição; 4", que es te deposito duplo se estenda 
não só em relação 11~ estampas e 11111ppas em 
si , mas a in1la a todos os estados d,ç uma 
mos mn estampa (com e sem l egenda) e de 
um mesmo mappa (coloriclo ou não); 5", que 
se commincm penas severas pa1'a o caso do 
não cumprimcntQ d n lei . 

Transcripto do a uncxo D (2, pag . .22) do 
rr.Iatorio do Ministerio do Imperio, apresen
tad o em !875 (4~ se~são ela Hj• legislatura). 

IV- Goo1·!Je& Picot, no seu bello estudo 
sobre a.s condições do «deplsito legal e ás 
collecçõcs nacionaas>> inserto ·-na Revue des 
Deux Mandes (1883- fevel'eiro, pag. 6'l9) diz 
que: · 

«Pareceu-me íntBressante descobrir a cau· 
im, e estudar o mecanismo de uma insti
tuição (o deposito legal) sem a qual as col
lecções nacionaes seriam privàdas do que 
cons~ituc a sua riqueza..» 

E, mais adoa.nte : 
«<~' praciso haver um Jogar, em que o 

ospirito humano, sob todas as suas fórmas, 
possa recOI•ret' á experiencia, dos seculos pas· 
sados. 

E' prec·so que nos3a. vigilancia prepare; 
para nossos successores, collecçõas m11 is ex
tensas e m:t.is seguras. Considerado sob este 
aspecto, o problema. merece a mn.is alta 
attenção dos historiadores. 

Niogucm poderá. nega.1• que não seja ur
gente orga.olza.r o deposito leg3.l, :sob ba.sos 
mais largas,dando-Jho por unico fundamento 
o int~:~resse da. sciencia.. 

Em honra. das lettras, --. conclue Picot -
esperamos que essa. necessidade será com
pre bendi da.» 

V- O enunciado Grae.':lel a3sim sa pro
nuncia: 

«E' uma instituição das mil.is uteis e que 
presta. ao Estado inestimaveis serviços. como 
se tem dito muitas vezes e o repete Franke, 
- é o unico meio que temos de conservar, 
de um modo compleio e integral, toda a. 
produc~.ão scientificn. e littararin. de nosso 
tempo. E' preciso insistir sobre esta. idéa, 
porquanto ella constitue o mclhol' dos argu
mentos em favor do deposito Jegn.l. 

Admitt.indo-se mesmo que uma hibliotheca. 
dispuzesse de recu1·so.s iacsgotaveis, poderia. 
clla adquirir todos os li nos, brocharas, etc., 
G.tiO nppa.rccem annualmente em um paiz 
qua.lquer, a. França. ou a. Allemanh" por 
exemplo 1» 

Concordam nu. mesma douirioa. varios es
criptores norte americanos citados no mesmo 
livro do Gra~sel : «Spofford» : Copy,·ight in 
ils ,·elaUOtls to Wn·aries and UteratHre ; 
«R. A. M ucfic»: Copy1·ight in ils ,-elatio;t to 
rlw supply fJ{ boolts to Ub,·odes and- the public. 
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«0 . deposito legal é, p::~is,-cosina. ainda. 
(lrresel-uma providencia. das mais sábi.a.s». 

VI-Konrad Wcidleing (referido em Grroscl, 
op. cit . p. 344, not. 1), insuspeito, aliá:~, 
porqu~ é a.dvorsari'l d:l. medi·Ja.-que taxa. 
úo imposto injusto -observa, olltrotanto,qac: 
«deve-se tomar em con,;ider~.io o at•gu· 
mento dos partida.1·io3 do dcpJ~ito legal
que o consi•loram como o unico meio de re
unir todos os livros que appa.rccem em ca.da 
pa.iz e que cons\itu3m, tle alguma. sorte. o 
pa.trimonio intellectnal de ca.dn. p:.>vo» o re
çonheao quo, «<J.ttentos os rccu['SO.i, mais que 
1p.odestos, do quo dispõem as nossas IJiblio
thecas, sori' difficil, para não dizJ;' impos
sível, supprlmtl· o dcposi to legal». 

Jus~ifiC:L·Se, tanto mais, a. medida, Sr. Pl'C· 
sidento, quanto olla. virti contribuir' pat·a. a 
organização da « ~ibHog['a.pbia. Nacional!>, 
que, por uma emenda que apresento, ficará 
sob a incllmbencia. da. Biblíathcca Nacional. 

E' sar1 iço que uioJto offieialmHnlc, irJsti
tuido em todos os pa.izcs civilizados o bom 
se comp['thcndo o sen a!c!l.oce. 

Entretanto, entre nós, por- v;Lrlas vozes o 
actual director da Bibliotheca Nacional, que, 
seja dito do pJ.Ssagem, hom•a. s Jbt•emodo o 
seu cn.rgo, revelando a maior eompetenrta. .•• 

O SR. PARANIIOS Mo;-<TENI<:GRo -Eu posso 
dar disso te~tomunllo pc~so.a.l, pois o conhec;o 
de perto . 

O SR. EsTEVA~I Lrmo- ... de uma dedicação 
ext1 a.:.rt'dlnaria. pa.ra. com o lns~itu to quo 
supcrintende- pJr varias vezes, esta.v~t ou a 
.dizer, tem ello recebido pedido de infor
mações do Ministerio do Extcriol' sobre 
a. nossa. lJiiJiiogra.phia, vcndo·so na. impo.s
sibilitliule absoluta do infJrmar p~t' falta. de 
dados, que o p1•ojecto, agorn. com a minha 
emenda, lho vem proporcionat• cusejo de 
obter e organizar •. 

cujo pot•ticJ se escrevia. este s:~ggestivo em-
blemJ. « Remedios d' Alma ,. • · 

Em uma. sagunda. hibliotheoa de Memphis, 
atHrmou Ncucrates ter Homero recolhido de 
poe.t~ desc<>nllf~cido os o!omentos p:tt•a. a com
posl~.ao da dlltatia.l> o «Olyaséa.~ . 

s.notonio no$ rcfurJ _os cuidados q U ;} me
recta. a. CJsa.r a. creaça.o c desenvolvimento 
~ai! bibUotheca.s publicas; mas, a. melhor 
narr~tiva. a respeito se cncont['.\ em «G1siã.o 
Bos.sw.·» oro uma. d~' stta.s formosas mon·J· 
graphia.s da. ci viliz.tção r·omana: Taciee-em 
que, discorrendo sobt•e o jor•nn.l em Rom:~., 
conta.-noJ o moJo cngoohosJ por que Asinius 
Polío in3tltuiu a s Ieitur·a.s publicas. a m:t· 
neira do rep1·e;enhçõcs dra.ma.ticas, com o 
que obtinham as obr.:ts succe~sos rapido3 e 
estl'identcs,di vulganrio-se, a.h:anç:tndo prom· 
pta. publicidade. 

Ma.s, mous senhores, encarando o proble
ma. ainda. pela. f<l.cc da sua. mo ti va.cã.o philo· 
sophica., se verá tambem a. inteira. procejen
cia da. medida que tenho propognado. 

N.l. vordn.tle. :to tra.ca1• Jle"ge1·, o emin:mte 
prof..-ssot• do ViJnu1., os linoa.mcntos drJ que 
elle ch1.ma o Estada popular do l!·al)af.l~'J. isto 
é, a in.;tituiÇão do Es~:tdo, tal como o e:~bo
ça., na hoi·a. contemp.Jra11oa., a pod.eros:J. cor
ren te scientitlca do socialismo, a.ccentúa. que 
o ideal lmma.no oão é, não devo ser, o ileal 
torra. ·a·t(m·~ 1lo marxismo materialista, quo 
se occupl :sómentc da reconstrucçiio oco
nomic:~. da humanidu.tle; é proeis:> infundir 
ao povo o amor pela cu I &ura. lltt:)t'arla, ar· 
tisca. o scicntifica. . 

E como as concepçüc3 religiosas vão cada. 
voz mais cr aaodo o sopticismo em torno dos 
suus dogmf\s, mcrcô do mcthodo oxperiman· 
tal que, mais e mai:-3, a.ugmonb o circulo do 
extensão do coohecimonto scientitlco, redu
zindo o milagre á.s condições d~ um p!teno • 
mono na.tul'a.l, só u. cultura. é qllc poderá 
aliment:.Lr a. hum;m idade, desveudando·lhu 
horisoatos ma.is bcllos, que não sGjam os do 
acanhado o grusseiro matel'ia.lismo. 

Creio, Sr. Presil.lcnto, ter r espoudi•io ás 
impugnações fuítas ao projecLu, c pa.r<~ airHlo. 
o tornar mais vi;~vel, para mai:; facilmente 
reduzit· a opposição que so llle faz, apresento 
varias out.•ag omnndas, expuugindo-o de al· 
glimas disposiçõo,; que foram mal acolhidas, 
e que dentro em pouco en viarei á. Mesa. 

Encet•t•a.ndo, meus senhores, a justificação 
da providencia lcga.l, cuja adopgão peb. Ga
roara coa veocida.mente advogo, c..1.bo-me 
ainda relombrn.t• a.os meus honrados collega.s 
que a sorte das bibliothocatt, a sua orga.ni · 
zação, o seu constantJ enriquecimento, a sua 
fa.cil e commoda a.ccessibililla.lle ao publico, 
foi .sempro a pt•eoccupaçã.o dos povoil, a inda 
os da mais remota itladc histo['ica. 

O pl'Oblem:\ priacipa.l, ensina a.inda Menger·· 
que o socla!lsmo impõe - a rcgulo.rocntaoão 
convcnionto das rola.çõcs da propriedade, 
é incompleto. Ha tu.mbom os million<wios do 
saber, os monopolistas d.:~. cul tnro,, que . nã.o 
são menos porigo.ios pa.ra. uma. communida.de 
democratica. qu3 os outros milliooartos. 

Já. em Memphi:.! (2000 A. c.) Osyroandio 
no testemunho de Diodoro dJ Sicllia, crea.va 
a primeira bibliotllcm\, que se conhece, em 

Urgo, Sr. Pre.:idente, rea liza1• a o levada. 
missão do democratizar tambem os confio .. 
oimentos scientillcos, isto é, divulgai-os, 
tornai-os aeecsllivols a toclo o povo, contri
buindo para a. porfeiçã:o do pensamento h u
mo.no ; e posJo dize!', sam receio de contes · 
taçã.o, que p.:tra. esse alto obje~tivo con
corret•<L efflcazmento, na. sua. limitada ae cão. 
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a modesta medida, consignada no projécto 
u. 196, cuja approvação ainda uma vez so
licito á Camara dos Deputados. 

Vae a imprimir o s~guinte 

PARECER 

Veem á Me3n., são lidas, apoiadas e envia- N. g - 1904 
das á CommiBsão de ConstitLlição, Legislação 
e Justiça as seguintes Reconhece Deptttado pelo ;?o dist~·icto do E!l-

EMENDAS 

Ao projecto n, .'59, de 1904 

Ao <Lrt. I. o 

Diga-so- um exemplar de c1da. obra que 
execnta1•em Am vez de: dons exemplares do 
cada. pnhlicac;ão periodica e um de cada obra 
rle ont1•a na,t.Jtreza. que exeeutarem. 

Ao a.rt. ! 0, § 1°. Substitua-s9 pelo seguinte: 

tado da Bahia o D1·. F1·M1cisco P6sco de 
Souza Pl'''ai::o 

A Commissão do Pcti<lÕC3 e Poderes exa
minou a. cópia· .tuthcntic3. da acta da apura
ç.'ío e as cópias das actas enviadls a Secreta
ria da Camara dos Deputa.dJs por 96 mesas 
do 2° districto do Estado da Bahia, relat ivas 
á eleição pt•ocadida em 8 de maio deste 
anno, pal'a preenchimento da. vaga. aberta 
polo fallecimento do Deputado Dr. Al'istides 
Augusto Milton: e tendo vm·íti.cado que o 
candidato diplomado D1•. Fra.I'lcisco Prisco 
de Souza Paraizo, obteve qua.si a totalidade 

Estão comprohcndidos na. contribuição dos votos dos eleitores quo concorreram ás 
legal não só livros, folhetos, revistas o jor- urnas, pois lhe foram dados mais da 14.000 
naes, mas tambem obras musicaes, ma.ppas, votos,e apenas 197 recahiram ao cidadão im-
plantas, planos B estampas. modiil.ta.mente votado; quo cont.ra su ;~ elei-

2 " A l' h d · . - 1 ção nenhum protesto ou recJa.m1ção foi apre-
§ · PP 1ca.r- se- a. a mesma . •sposlC!l-0 sentado ás mesas, á junta. apuradora ou a 

:~.os ~ollos, medalhas e outras espeCJes num1s- esta Commissão . 
matwas, qun.ndo cunhadas pol' conta do Go- ' 
verno. d de parecer: 

§ 3." Consideram-se como obra.s dilferentes 
as reimpressões, novas edições, ensn.ios o 
variantes d(l qualquer o1•dem. 

Ao art. Redija-se assim: 

Ao pl'ocura.dm• scccion:LI do logar dárâ com
muoicação •> dil•cctor da Bibliotheca Nacional 
da infracção occorrida. 

Ao a1•t. 4." Substítna-se pelo ·seguinte: 
Comp(\te aos juzos fedm•ans substitutos pro
cesstw e julga1' a contravenção e8tabelecüla 
nesta lei, com appellaçã.o p:tr:l. os seccio-
naes. 

No r espectivo processo observo.r-se-ha tanto 
quanto lhe for applícavel, o disposto nos 
arts. 59 e 7r> do decreto n. 1.030, do 14 de no
vembro de 1890. 

Accrcscontc-so onde conviCl': 

Art. A Bibliother.a Nacional publicará 
regularmente um 1Jolet1m bibliographico que 
terá. por fim principa.l registrar asacquisiçÕeil 
effectuadas om virtude desta lei. 

Sala das sGssões, 27 de junho de 190,f
Estevam Lobo. 

Ninguem mais pedindo a pala.Vl'a., é encer
l'ada a discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva. Commissão dê parecer sobre as 
emendas ofl'el'eoidas. 

1°, que sejam approvadas as eleições pro
eedidas no 2' dis~l'ieto do Est·1do da. Bahia, 
om 8 de m11io do corrente anno ; 

2°. que seja r.ecouhecido e proclamado 
Deputado pelo 2° districto daquello Est!l.~Io o 
Dr. Francisco Pri~co de Souza Paraizo . 

S<~la. das Commissões, 27 de junho de 1904. 
-Jose Euzeuio, presidente. - Felix Gaspar, 
reln,tol'.-Ez!.Mbio de . tnd1·ade.-Sd F1·eire.
Linclolpho êactano. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. G6- 1904 

Atttol·üa o Poder E~:eculi'I)O a conceder cw Dl· , 
Afóino Alres Filho, p1·ocv..radoJ· da Republica 
no Estl!do de Minas Gcraes, ttm anno ele 
licença, com o ordenado a qHe t~ver direito. 
para lratm· d e sHa scmde 

Foi peoseute ú. Commis;;ã.o de Petições o 
Po:lm•es o requerimento do D1'. Albino Alves 
Filho, proam•ado1• da. Ropubliaa no E~tado de 
Minas Geraes, em quo, allegando e provando 
com attestad.o medico, quo so acha. doente e 
precisando t1•atamento conveniente, pode um 
a 11!1lo do licença com todo:~ os vencimentos 
para. tratar de sua sa.ude onde lhe con· 
vier. 
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A Commissão é de parecer que seja. defe
I'ido o requerimento do supplicante em 
:parta, islo ji quo lhe seja conoodida a Ucon• 
ça., não com todos os vencimentos, mas com 
o ordenado a que tivor dh•eito, e por isto 
o:ffereca á consideração da Camara o se
guinte projecto: 

AI•tigo unico. Fica. o Poder Executivo au
torizado a concedm• ao DI'. Albino Alves Fi
lho, procurado1• da Rcpublica no F..stado de 
Minas Gcraes, um anno de liconca., com o or· 
denaao a que tivor diroi to, p:\l'a. h • atar de 
sua sandc onde lhe convie1•; rot'ogadas as 
dis11osições em contrario . 

Sala da..<; sessões, .2:3 de juol.io de -1904.
-Jose Ew:ebí!J, presidente.-Linclatpho Cae
tano, z•e!ator. -Eu:;ebiade Andrade. -Fef.ix 
-Craspar. 

N . ô7 - 190-! 

-4.tttoriza o l'oder A',:ecutivo a conceder ao 
telegrapMsta de 3• c{as.w: d<1 Estí·adct de 
FeiTO Centra~ do Bl'luiS Jacynt(w lfygino 
da Crtt:J $CÍS ma::es de licença, com onlc
n.ado, }Jm·a tratar de s1ut saude 

A' Commissií.o de P oüções ó Podnres foi 
dü·igido o }Jcdido do telegrapbistll. àn 3a clas
se da Estl'ada de Fel'l'o Contrn.l do Brn;lil 
Jacint1Io Hrgino da, Cruz solicitando do 
Congresso Nacional seis mozes do liceoç;t , 
com ordenaõ.o,Jml'a tl'aW.t• de :;oa. Sílonde, em 
proroga.ç.ão â o um nnno que olJtovo do 
accordo com o doere to u. '! . 4B-l, de 7 de 
março de 1870. 

O suppJicantc junta. ínformaç.."io da di· 
rcctoria. <la astt•arJv. o laudo da inspec:;lio de 
l!audc, além do a.ttGstado medico, documentos 
ostes que comprovam precisar da. Hconoa 
pcdid;J.. 

A' vista do oxposto, 6 a. Commissão de 
parecer r1ue soja. defa1•ido o t•eqnlwimenío, 
apresentando o seguinte projecto: 

N. 68- 1904 

Concede 1n·oroga.çtro , por· mais um atmo, d<1 
liccrlça em c1~jo goso so aclta o D1•, Samuet 
d(t Goma <1 Co.~ta Jlac DouJall, lente sub

stituto da Faculclaclc de Diteito do Recife 

A • Com missão de Petições e Poderes foi 
presento o rcquorimento do Dr. Samuel da 
Gamo. e Costa Mac Dowoll pedindo um a.nno 
de licença, sem vencimentos. para tratar de 
sua saude e intore.ss~?s, omlo lho convier, em 
proro~ação da que lho fora concedida por de
creto n. 1 .015, do 2·1 de agosto de 1903 . 

Doa.n te tlt> a.ttesta!W fit•mado por dous pro. 
tl.ssiona.es. Drs. Carlos Maria do Nova.es c 
Theotonio O. de Almeida, a.ffirmando quo o 
supplica.nto es tá soffrcnllo de acyst ito chro
uica, alfccçlio que o inhil>c do ontl•ega.r-so 
o.os tt'a.ba!bo~ do magisierio e pal•a cujo 
trata.monto pl'ol'!isa. do um <'tono de ropouso, 
a. Cr>rnmissã\J ú <Le parecer l)_ne lho !loja con
cedida a licença po~li tla , J.LdoptandO·SB a. se· 
guinto rcsolw;ii.o : 

l'i·ajecto 

ArLigo uoico. E' concedida ao Dr. Samuol 
da Gama e Gosta. Ilfac Dowell, lente snbstl· 
tuto da Faculdade do Direito (lo Recife. Pl'O· 
rogac;ão poz· mais um a.nno, sem vencimen
tos, da lictwÇ<L que lhe foi dada. pot· decreto 
n. 1.01;), do 24 ele ngosto do 1903, pa.ra. tra
t;w de ~ua sautlc o intoresses, onde lho con· 
vict• ; revogadas as dispos ições em con
tra.I•io. 

&l.la das Commissõcs de julho do 190-! . 
-JosJ EuzcfJio, presidontc.- Lindolpl&o (~ae
!(lno,rc latol' .-E•I:.õt!bio de .-lnclmllc. - l•'clia; 
Uaspm·. 

N. 60- ltl04 

A Hlo1-i:a o Poder b'xccutivo a co»cedm· ao 
machi11isla de i" cl<lsse ela Estrada de 
Fc1·ro Cent1·al do Bra~it, Jose Joaquim dc. 
Silva, wn mmo ele licença, com -vcmcinttmtos, 
pa1·o tratar do ,qta sa ude 

Art. L (I Fica o Poder Exeoutivo autori
zado a conce-der seis mezAs de licença, coro 
orde~ado, pa.ra. trata_r de sua s!1-udc onde lhe 
convwr, ao telegraphista de s~ classe da 
Estrada. de Feno Centra.l tio Bro.zil Jaciutho 
Hygiuo da. Cruz. 

Art. 2,() Revogam-se as disposições em 
conuarío. 

Sala. das Commiss<les, 27 de junho de 1904. 
- Josê Eu;;ebio, presidente.- Sá Freire, 
relator.- Ewebio de Andn!dc. 

A' Commissão do PetiçÕ3S e Podorcs foi 
presente o requ01•imcnto, encaminhado pelo 
.Ministerio J a. lndustl'ia, Viação o Obras 
Publicas, em o qual D. Mario. R.orlrfgues de 
A1moida solicita. do Congresso Nacional, 
para seu marido o machinista. de 111 class~ da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, José 
Joaquim da. Silva, um anno de líceuça, com 
vencimentos, em proroga.ção á do novo 
mezos q_ue ao mesmo foi concedida. na. fórma 
do decreto n. 4,484, de 7 de .março elo 
l870. 
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A petiçiio acha-se acompa.nba.1a da infur-1 hri:J ap')sent.ldo d<J. Fa.culda.de de Dirait() de· 
ma.çã.o prostadJ. pela Diractorla dll. Estra•1a S. Paulo Dr-. Ao lré Dia.s de Aguiar, no pe
de Ferro, dJ. certidão do ca$amantl) lio l'i•Jlo de 9 de julln a. 2~ d3 novembro do-
funcclonario com a requerente o da certidão l903 (~ discussio) ; . 
da entrn.ia. dv mesmo no Uo.3ptcio de A.li!Jna· Yot!l.ç'io dG pl'ojocb n. 33, de 1904. aut()
dos de S. Paulo, onde sa acll:t em trah- rizarJ.o o Pu.icr Ex:ocrttivo a abrir ao Minis
menta desde 29 dtl detembro do ii.IlUO pa.~- torto da lndus~rh. Via.çã.o o Obn.~ Publica,s. 
sa.do (19 ,3), o que, tudo visto e ox:a.mínado, o credito especial de I :2·10.), pl.l'a pagamento 
conT<mca a Commissã.•) rla. justas:~. do p~iido das aj11das de custo ao empregado de Fa
por so tl•t~.tar de um empregado apanha.do zenda. incumbido da tomada do contas da. 
em mole3t.ia de toda gravida.do em servico Ei!tra.da. dJ Feero do S. FL·aneisco, no~ annos, 
da. Nação, pouco imp.}rtando a. cJ.tegoria. llo 190l o 19)2 (3• úiscussão); 
de sea empt•ego p:tra. o go. o do f<wor Votação d.) prJjecto n. 47 A, de 1904, com. 
impetrado, o que o Congl'csso h~ liberall- parecere~ sobre a. emenda o1ferooida ao pro
za.do com prodigalidadJ a, fun~ciouarios de jecto n. 3t5 A.. dd WO~. que concede a. D. 
todas a.s cll.ls:>es em cil·cumsta.ncias quiçá. Francis~a. Franccioni da. Fonseca, viuva do 
menos gt•aves d:.t em que se u.cló. o marido da. e:t-Sona.dor Pedro Paullno da Fonseca, e a 
SLipplicanto. sua filha. solteh•a Albllrtill'1 da. Fousec.t a.. 

Pemn, p:liS, a Co:-nmlssão devcl' sor :tt~':ln- pensão de 200.~ mensa.e~ a cada uma (dis
tido o requarim:mto, pelo qtJe submetto ao erB51'io unica.); 
voto rh Camara. o soguince pt•ojecto: v~~tação do projacto n. 5', do l9Jt, auto. 

A<'t. I. o Ficn o P,ldet• [!:xecutivo autori- rizanrlo o Poder Execntivo a. abrir a:~ Minis
zarlo a concAder ao ma.chinis~a de 1" cla.!lie terio ria. Fatenda. o emdito o.xtra.oroinal'io d~ 
da Estrada. de Ferro Contra.! do Brazll, 6:379$-537. om oxecuçio da. sentaoça, passada. 
Jmé Joaquim da. Silva, ora racolhid') ao em julgado em favol' do DI'. Hila.rio Soares 
Hos1}icio de Alienados do Estado de S. Paulo, do Gouvêa, lJnte da Faculdade de Medicina. 
licença do um anno, com vencimentJs, a dJ Rio da Ja.n:Jiro (2" discussiio) ; 
cont?..l' de 27 de maio do corr.:mto anno, par<1 Yotação do prJjac~ ) n. 5~, de 1904, anto
continual' no tr .. \t:l.meuto de sua saudo,abrin- t'izando o Puder Executivo a abrir a.o Minis-· 
do plraisto o neces3ario credito. torío rla FJ.zon3a.o crodlto ll:ttraordina.rio de 

Al't. 2." Revogam-se as disposiçõJs om 27:9!5$!50, out•o. imp:H·&~ncia. com que o 
contrario. B~·azil deve cJntl'ibuir para. construcçio do

S da. das Commissões da C:Mmra dc~s DJpu· 
tados, em 23 de junho de 19)4.-Josc fi:u~e
bio, presidcntc . -b1~zebio d~ Andmde, rela.· 
tor. - Lindolplw Caelano.-Felix (:(tspw·. 

O Sr. Prcsillontc- ElJotuh~ as 
~dorias em disoussii>J, designo p:tt'J.. ama
uhij. a seguinte ordem do dia: 

odificio de.nin:~.do á. Scerotat•ia Internacional 
das llopablicl:3 Amel'icaoa.s o para a Bíb1ío
tho::<\ Commem:>ratinlo de Colombo, om 'Va.s· 
hing;on W discussão) ; 

Vot·.~oção do projec~o n. 17 A, de 1904, ma!l
da.m!J substitui!' a di:ip:Jsição da l:.lt ~ra-c
do a.rt. 1'' § 2• do de~roto n. l. l7l A, do-
12 do ja.neiro de 1904, pela. seguinte: - á ti
xacão das t:u:J.S pulo aluguel do matel'ial da. 

Coatimmçi.io da vo tação do pt•.Jjo[)tOJ n. 27, pra.tica.gem o serviça do pessoal avuls() da 
rlc 1904, autul'iZ.'Lndo o Podet• Executivo a. mo~ma, dwiJo pal:tg embarcações que de
abrir u,o Ministorio dil. ~a.zenda o cr~dito ex- m:.r,oda.rcm o p:n•to c de accord<> com o regu
traordtna.rio de 84:755$170, em oxecuQão de hm!!nto de 23 de fovereh•o de 1854 ; com pa.
sentonç:t p:1Ss:l.Jrr. em julgado om fa.vor de recer da Conunissão de OrçamBnto (2~ dis· 
.Tosr! Fet•reil'lt Jos Sautos (3"" disaugsào) ; cussã.o) ; 

Votaçilo (h umenJa dos Srs. Tosta e Nlliva Vot:tçio do projecto n. 53, de 1004, autori- · 
<to pr'ojocto n. 4G, de 1904, om virtude elo zando o Pu!ler Execii~ivo a concodcr um 
disposto no at•t. 162 do RBgímcnto (dis:mssão anno de licença, com todos os vencimentos, 
nnica) ; . . para tra.tar de sua saude, ao Dr. Democrito-

Votaç[o (lo p1•ojecto n. 2g, de 1904, nuto- Cava.lc1nti d!J Albuqueyque, diroctor d:t 
rizando o . Podet' Executivo a abrir ao Mi- I"' dircctoria do Tribunal de Cuntas (Jis
nisterio d<\ Fa.zend<1 o credito extra.ordinario cussão unica) ; 
do 6:020$, em execução de sentença. pa.ssacln Votaçào do projcdo n . 34, tle 1904, autori
om julgado em favor de Edua.l'<lo Martins ~ando o Puder• Executivo a abl'ir ao Minis
& Comp. (3" discussão) ; terio da Guena. ó credito especial de 5:181$ • 

. Votação do projecto n. 32, de 190~, autu- pat'a occuq.'er ao pa.gamonto aos inspectorcs 
rtzando o Poder Executivo <L a.brir ao Minis~ da. Repartição Oaral dos Tolegra.phos An~ 
6erio da .Justiça o Nao-ocios Interiores o cre- t.onio José da Silva Rosa e Casemiro José da. 
dito extraordinario de 1:491~754, p:n-a paga-j Silva Rosa, das diario~ que dei~a.ra~ de ro· 
~Jnto de o:r.>Jenado que compcto ao secre· cobcr durante o tempo em que serviram na· 
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Cl)mm~~o cunstt•uctora das linhas tolcgra 
pbicls ,te Cltya.M c Corumbá. (3a discus9ào) ; 

Votação do projoeto n. 48,. do 190-i, nuto
riza.ndo o Poder l~xecutivo · a. abril' ao Minis
terio da. F.u;enda. o cr<:dito extra.urtlínario de 
14:313$065, om execução do sen ~ença p:LSsa.tla. 
em jul~ddo em fa.v .. n· do Lobo & ll·mão (3" 
diseussao); 

Votação do pr(lj3cto n. 49, de 1904, auto· 
riz..1.ndo o Governo a deduzir do crcdtto !lo 
530;8~4, destiua.lio .... «ma.t•ll'ial, coastrueções 
e cventua.es•, na 'lbelh a anexa.. ao dcct·..:to 
n. l.lõl, de 5 de janeira do corranto o.nno, a 
quantia de IOOf, rehtiva á tlifferenca, vorifl· 
cada eDtrc a somma total das vel'bas alli 
provistas o o credito de 5.500:000$. fitado 
no art. 1°, §5°, do mesm-1 decreto, bem como 
a. importa.ncla de 27:í54$. necessaria a in to· 
grar-a dotaç.'io davcrba. «E->taç5.o da. visita do 
P!'rto,.~ mcncioo::d~1 n:t tabolla. ref"ridn. (3" 
dr!feus::ão}. 

Votação do projecto n. GO, de 190{ (d.> se· 
nado}, concelleodo pro1·ogação de.li~ença. dada 
ao DI.". Bel·nardino Fez·Nira rla. Si! va, mi· 
nistro do Supremo 1'dbnna1 Fedor.:~.!, por 
mais um a.noo, com todo:, os vencimentos, 
(discussão unica); 

Votação dl) projccto n. G2, do Hl04, autori
Zlndo o Podot• Executivo a abril• ao Minlstc
rio da. Justiça. e Nego:!iO~ Interiores o crt!dito 
cxtraordhnrio <lo 3:04-l$927, pa.:·a · p:Jga· 
rruto dos Yooc'mentos que competem ao 

sub:)tituto da Faculdade do Modicioa da. Bahia. 
Dr. José Juliu Ca.las..1.ns (2" discussão); 

V-.~ttl.çã.o do projocto n. 63, de W04, auto· 
riza.odo o Podet• Execntivo a abrir no Mi. 
niste1·io da Iudu~t1•ia, · ViaçtLo c Obras Pu·· 
blic:l.9 o credito extraor.:linario de 12:80 1$870 ,. 
OIU GICCUQiiO de St3ntença. PlSSada em jul· 
ga':lo elll fa.vor dos en.;-cnhciros Lucas 
Proença. e Antonio da Cost~ Juniot• (2• dis· 
cussã.o}; 

Votaçiío (lu projecto n.64, do 190-l, abrindo 
ao Ministeri~ da. Jttstiça. e Negocios Iate, 
riores o cr.:JJit\) de 66~499, pa.ra. pagat· a; 
tre3 offieiae3 e a. um porteiro da. Sl3cret·wia· 
do Senado, Gm vh•tulle de d"Uberação da· 
quelle ramo do Congt'CS30 Nacional (2" dis-
cussão) ; 

Vota.ção do projeeto n. 65, de 1904, tor. 
na.odo extensivas a.:JS auiitores da guorra 
dos l", 2'', 3'', 5'• e 7·' districtos milital'Cll, as 
vantílgens do decreto n. 821, de 27 de de· 
zomb1·o ((c !901, ~om parecei' o substitutivo 
da Cummíssão de Marinha. e Guorra, sobre-' 
organização do quadro dGs a.uditol'os do ex
ercito, rlr.cla.ra.cão dos seus direitos o deveres, 
tornando·os extcn!lvos a.o auditor da mari· 
nha, e dando outras providencias ; com pa· 
recer da Commissão do Orcamonto, opinando 
um !a.vor do substitutivo (procedendo o re
que1•ímcnto do Sr. Olir.:ira Valladão-(2" 
disctrssão). 

tevan·i.a-sc a. sessão ás 2 horu,s e 40 minu
tos dél ttlrrdc. 

Ao meio-dia Pl'ücodc·se á cltama.da., L.\ quo 
l'C3pondom os St·d . P:mla. Guimarfies, Oltveira 
Fjguoit·cdo, 'Vanrlurley de M••ndonça., Antlle
ro Botelho, Bricio Filho, S:\. Peixoto, Hosan
nall de Ollveira., Pa:ssos Mira.nda., Dia.s Vieira, 
Rezerdl Fontenelle, Etluardo Studart, Gonçalo 
Souto, Eloy de- Somo, Fonseca c Silva., ~\V(\1· 
fretlo Le~\1, Izidro Leite, João Vieira., Angelo 
Neto, Euzeblo de Andrade, Arro:<eUaa Galvüo, 
Rodrigues Doria, Joviniilno tl.c Ca.rvalho, Oli
veira. Valla.dão, Domiogos Guim:u·ães, Alves 
Harbos:1, Pa.rauhos .Montenegro, Rodrigues 
Saldanha, Be~·oa.rdo Horta. José Monja.rdim, 
Correia Dutra, Abol:n·do de Mello, La.ut•iodo 

P.itta., Maurieio de Abreu. YiriatQ Mascare-· 
nhas, Estevão LobG>, Bue~o de Paiva, Lamou
n ier Godofredo, Manoel tl'uJgqncio, Olcga.rio
Maciol, Roctulpho Paixíio'/<lílrleão carvalhal, 
Moroil'a da Silva, Dominguos' do C<4stro, 
Costa. Junjor, Ferroira/ araga;·Joa'}uim Tei
xeira Brandão, Borna.rdo!Antonio, Costt\ Netto 
Candido do Abt•ou, Cm·los Cavalcante, Paula.. 
Ra.mos, Germano Hasslocher, Oas.siauo do. 
Nascimento, Vcspa.siano do Albuquerque e 
Alf1·edo Vareta.. 

Vol. Jl 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approva.da a acta. da.. 

s~ssão antecedente. 
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Passa-se ao expediente. 

O Sr. '1,'\'auderley de· 1\.len
do:nç:a {2° secretario, servindo de 1•) pro· 

· cedo á leitura tlo seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 

Do Sr. lo secretario do Senado, de 27 do 
corrente, communica,ndo que pelo Sr. Presi· 
dente rla. Republica foi sanccionada. a reso
lução do Congresso Nacional, da. qual envia. 
um dos rcspoctívos autogt-aphos, abi•in,io o 
credito cxtmordinario da 63.977$087, ouro, e 
1368.183$220, papel, p~ra pag•1mentos de di
Tidas de exercicios findos.-Inteirada.; a.rchl
ve-se o autogt•apho. 

-Do mesmo senhor,de igual data.,commu
nícando que o Sena.do approvou, e ne3sa. da. ta 
enviou á sancção, a proposição desta Camara. 
regulando a percepção das porcentagens dos 
collcctores e escrivães federa.es.- Inteirada.. 

- Do Mintstorio da JRstiça o Negocias In
teriores, de 23 do corrente, transmittindo a. 
esta Camara a ropresentação que a Junta 
Commercial do Estado de S. Paulo dirige ao 
Congresw Na.cionn.J, no sentido de se unifor· 
misar o modo de contar o prazo das letras 
sacadas a· di<~s ou a mezes de vista precisos.
A' Commissão do Constituição, Legislação e 
Justi.ça. 

Mello Mattos, Irinen Machado, Erico Coelho, 
Henrique Borges, Cruvcllo Ca.v~lca.nti, An· 
tonio Zaca.ria.s,. Carvalho Brito, Amaral 
cesar, José Lobo, Hermenegildo de Moraes, 
Aquiuo Ribeiro, Benedicto de Souza., Abdon 
B:~.ptista, Eliseu Guilherme,Soaresdos Santos, 
Marçal Escobar, Domingos Mascarenhas, 
Diogo Fortun:t, Campos Ca.rtiet' e Homem da 
C<~rvalho. 

Deixam de compa1•ecer com causa parti
cipada os Srg. Alencar Guimarães, Thomaz 
Accioly, Eugenio Tourinho, Arthur Lemos, 
Guedelha Mourão. Raymundo Artlmr, Ani
zio de Abreu, Joli.(l Gayo~o. Francisco Sá, Pe
reira. Reis, T1•ind:tde, José Ma.reollino, Esme
raldino Bandeira, llloreira Al>es, Gurnelio da 
Fonseca. At•thnr Orlando, :Neiva, Loovigiltlo 
Filgueiras, Cil.Stro R.ebello, Tosta, Bulcão 
Vianna, Sa.tyr•o DiM, Vergne do Abreu, Ro
drigueg Lima, Tolentino dos Santos, Marco~ 
li no Mour.~. Feli~ Alves, João Ba.pt ista., Reli· 
zario de Souza, Galvão Baptista., Silva Cas
tro, Bczamat, .JuHo Santos, Franeisao Veiga, 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Gastã.o da. 
Cunlm, Ribeiro Junqueirn., Astolpho Du~,1•a, 
Gtrlos Peixoto Filho. Pcnido FilhO, David 
Campista., Ftanctsco Bernardino, João Lniz 
Alves. Leonel Filho, Henrique Salles, Ca1·Ios 
Ottoni, Nogueira., Olyntho RilJeiro, Lindolpho 
Caetano, \Vencesláo Braz, Jesuir.o Cal'(loso, 
V•dois de Castro, Francisco Romeiro, Amol
plto Azevedo, FtJrnando Prestes, El oy Chaves, 
Paulino Carlos, Alvaro de Ca1•va.lho, C..'l.ndido 
Ro!h•iguc:::, Azevedo ~farquoi3, Rtldolpho :\Ii
ran,~u,. B:1rbus:t Lima, Angelo Piuheiro e 
Ja.mes Da l'cy. 

- Do Ministerio da Indu:>tria, Viação e 
Obras Publicas, de 27 do corrente, enviando 
o requerimento em que o ciLofe de secção da 
Admini8t1•ação dos Correios do Pa.râ, Jo8é 
Duarte do Pauh Pimcntolj pode um anno de 
licença., com ordenu,do, pnra trata!' de sua. E ~em c:tus~ os Srs. Râ.ymundo NOl'y, Au
saude.- A' Commissão de Petições e Poderes. l'Dlio .Amorim, ltoger io de )Iiranda., João 

- -Do governador do Estado de Alagôas, de Lopes, P11ula. o Si!Ya, Tclxeira de Sá , Alfonso 
10 do corrente , rcmettenuo 10 exemplares da Costa.. Perei1·a. 1le Lyr<\, Mala.quias Gonçal>es, 
Mensagem que apresentou ao congresso do l!:stacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpídio 
Estado no dia 15 de abril ultimo, por oc[)a.- l<'irrueiredo, Pinto Dantas. Moreira Gomes, 
sião de ser installadw a 2a 5essão ordtna.ria de N;.ison de Vasconeellos, Bulhões 'ra.rcía.I. 
sua 7a legislatura, etc. -Inteirada.. Oscar Gorloy, Augusto de Vasconcello:;, Sá 

Frci1·e, Amel'ir.o de Albuqum·que, Pel'eim 
-Reque1•imento de Constança Conti, pedin · Lima,, Carlos Teixeira. Brandão, Paulino de 

do que lhe seja reconhecido o direito !le meio Souza, José Bonifacio, Carneiro de Rezende, 
soldo como irmã. do fallecülo capellão tenente Adalberto Forraz, Bern11rde3 d6 Faria, Ca
reformauo do exercito Bemardo Conti- A' millo Soares Filho, Calogeras-, SaLino Bal'
Commissão de Fazend(t, ruso, Pa.tluJ. Rezende, Bernardo de Campos, 

Compa1·ecem mais os Srs. Julio de Mello, l~elJouças de C~rvalho, Leite de Souza., F~;m
Joaquim Pires, Enéas Martins, Carlos de No.., mse? M<~:lta, Lmdo_lpho Serra., Jnveual Miller 
vaes, Indio do Bra~MI, Antonio Bastos, José e Vletormo Montmro. 
Euzebio, Urbano Santos, Luiz Domingues, 

· Christino Cru~, Virgilio Erigido, Thomaz Ca· 
valcanti, Frederico Borges, Sergio Saboya., 
Abdon Milanez, Celso de Souza, Epaminondas 
Gracind.o, Ra,ymnndo de Miranda., Felisbello 
Freire, Feli~ Gaspar, Garcia. Pires, Augusto 
de Frei~as, 11;duardo Ramos, Galdino Loreto, 

O Sr. Ua:noel Fnlgeneio- Sr. 
Presidon te , estando na. ante-sala o Sr. Ca
millo P1·atcs, eleito Deputado pelo li." Di· 
stricto de Minas, :peço a. V. Ex. que o fa.ça 
introduzir neste recinto, afim de pPe,;tar o 
compromisso l('gal. 
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O Sr. Presidente- Convida os 
"Srs. 3. u e 4. o Secretarias a irem receber o 
megmo sonhor, o qual, sendo introduzido no 
recinto, presta. juntu á. ~lesa o compromisso 
regimental. 

O Sr. Brieio Filho - SL'. Presi
dente, "!enho submetter ao cdtel'io da Ca.sa. 
um PI'OJCCto calcado nos mesmos moldes do 
que apresentei na sessão do anuo pas;;ado, 
l~grando ser approvado pelo Congresso Xa
cxonal. 

Reservo-me paro sobro o nwsmo fot'runl:.1l' 
considerações por occasião do dobatc si a 
propo~ição sotrrer impugnação por 'p1rte 
<!este ramo do Poder Legislativo. 

Fica. :>obre a. \lesa., até nlte-rim• tlotibern.· 
ção, o seguinte : 

PRúJECTO 

O Congrc:-so :'\aciona( resolve : 
Art. I~. E' o gnrcz·no autm·iza1lo a con

cetler, no corn'lnte anno, um•~ segunda. époc:\ 
de ~:xames a~s estudantes de pmpn.riltorios 
abrmdo para 1sso o ncccss:trio credito. ' 

Art. 2°. Rerogam-s~ as disposições em 
contra.t·io, 

Sala. das ~cssões, '.?7 de junho de 1904.
Bricio Filhv_ 

O S1.·. Presidente -Tem a pa.
la.n·a. ú St•. Alfredo Ym·ela. 

4.) Sr. ""\...H~~.-~~to Va:~.·cla-Sr. Pre
.sillcnte, continuam n. actna.r no meu cspirito 
os motivos que mo cvnscrvam arredado de5ta 
Casa. e,pol' i~-~o. n.1.o tive a. ven ttn·a de ou vil• 
hontem u nobre leader. 
~rocumnJo hoje o Di{Jrio da Casa, encon · 

trm, tio Jiscurso Jc S. Ex., um resumo c1uc 
me não ,;atisraz_ 

Desta tribuna peeo a S_ Ex:. que 11nblique 
na integm o seu discurso, para dat·-lbe uma 
ea.ba.l resposta. 

O SR.C~ssrA.xo no ~;.scnii:::'rro-Logo que 
cheguem as mmha.s mao.:; as notas.attcnderci 
ao p~úHo. · 

OSa. ALFREDO V.uu;L.-\.-Vai YQr a Casa 
com que facililltdc arrebento nquella.s pobres 
bolhasinllas de sabão ! __ . 

Tenho dito, Sr. Presidente. 
os~~ C.\.SSL\XO DO N.\SCI:UENTO-Prcsum

pção o agua. benta, cada. um toma. a que 
quer! 

O SR.ALFREDO VARELA-Si V.Ex. qnizor, 
si mo pntJer fornecer agora. mesmo as notas 
f.a.cbygra.phicas, que talvez csteja.m na. Casa, 
a re...o1Jl03la será. immediata ••. 

0 SR. CASSIANO DO NASOI:UENTO-Ainda. não 
me viora.m ii.~ mã.os cssa.s nota.s. 

0 SR. ALFREDO YARELA-••• e fulminante 
talvez ! 

O Sa. CASSL\:<o no NAsox~mNTJ-Pro
teoção! 

O SR • .Ar,FREDo VARELA-Erll. o que tinha 
a dizer á Casa.. 

O Eh·- Presidente- Não ha. mais 
ora,dores inscriptos. 
. Contintía. a. discussão do seguinte reque

l'Unonto do Sr. Alfredo Vareta, offP.recido 
na. s~s~ão de 23 ílo coi'rente, cujo teor é o 
segnmto; 

«Requeiro se peçl\m ao Executivo a.s se
guintes informações: 

l." Quantos officia.es reformados da ma
rinha se íLClw.m ernp1'og~dos om conselhos de 
guerr<L? 

2.a Qual a despez<\ feita po1· CSHl. verba.? 
3. a Qual a gr<\tific:tçãa tlada por ossc sm·

viço? » 
Tem n. p'llavra. u St•. Ge1·ma.no Ha.sslo

cltcl". 

O Sr. Gerntauo llw.,..~locher 
( · ., - Sr. PI"eSi•lonte, si o to-me forcado a 
tomar partP n:t discus~io do~ l'ecpterimentos 
que, nm penca, apresentou a. cst:J. Casa o 
Sr•. Deputa .o Varola., 

O facto tio cu porteoco;• á lJanc;ttla do Rio 
Gr<Lnde do Sul, por S. Ex. visada. quando 
pretendeu justWcar aquella so!'io do n~
:;altos tlirigit.los, c.Jm vcllemcncia, contra 
o JO\'erao, u facto do cu pertencer a essa 
ban·~ada que S. Ex. visou princip~lmente no 
seu ataq uc, colloca-mo na posi\'â.O especial 
de rcspondel' aos seus discursos, entrando na 
apreciação d.o papel que S. Ex. representa 
no momento actual, no saio desta Casa. ' 

E' lJOm facil, Sr. Presidente, a. quulqum• 
quo observe a <Lttitudo intempestiva assu
mida pelo Sr. Deputado Varela, perce hax• a. 
natureza dos sentimentos quo o inspiram. 

Quem quer quo obsBrve o curso das a.ai
ta.ções políticas nas suciedadcs democra.tic~s. 
Sr. Pro:üliente, lm. tle obsm'Vn.r quo, em quasi 
toda-; essas socicd<tdes, lla. C{!tem enteada af· 
fecta1' grande despt•ezo pelo Governo, osten
t:mdo uma. indopendencia fóra. do commum ; 
cu tretanto,os espiritos mais habituados á ana· 
I.rso dos intuitos que movem os homens bem 
d.cpressa. percebem que no fundo dessas sup
postas indopcndoncia.s não se trata. sinã.o da 
grosseiros interessos em jogo, do despeitos, 
odioso irritações injustificaveis . 

(•) Este discur~o nio fu\ revis\o polo orador. 
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· ·Esta observação que eu r .:produzo aqui não 
6 OJ'jginal. E' uma ob3crvação feita. pelo 
proprio Deputado Sr. Alrredo Vareta que, 
escrevendo um livro destinado á oducação 
civica da mocidade brazileira, pt•ega uns 
qua.nto.s cosioamentoil ; S. Ex., entretanto, 
na pratica. procedo do maneira. diame
tralmente oppo!:>ta áquella. por que pretendo 
que. a mocidad~ do B~·azil so guie. 

C1to o conceito ma1s para oppor á. sua. pro
pria. pe!;soa. c ás suas acçõos os seus proprivs 
conceitos, as suas proprias doutrinas. S. Ex. 
no seu livro, a pags. 7i, nas Iínbas l a. 6 diz: 

"'Hoje é de mod1' alfectal' desprezo pelo Go· 
verno, ostentando uma revel indepeodcncia.. 
Estude-se, porém, o que so n.gitii no fundo 
de tal sentimento e vcr·se·ba que geral
mente não ú ellc o fructo dos mais puros c::~· 
timu[os e sim do impulso grosseiro, do or
gulho ou da vaidade insatJsroita. ou inconti· 
nente.» 

Pretendendo ser um p::;ychologo, um dou· 
trinador, o Sr. Alf1·edo Varela formlila este 
conceito, que. n~o preciso dizer, não é tam
bem orlginal seu, mas observação de todos 
os grandes espíritos que estudam o analysam 
os mcvimentos nas massas popul~u·cs. 

~c ordinariamente se fizeram taes porque 
sa.o conta-aria.dos nas suas aspiraeões. oas 
su~ a.mb~çõcs, nos seus desejos c llrateo~,.1ie! 
e qne,cntao. encontram. naturarmente nesse 
oppos!cionista que s~rgc um vehicul~ pu~ 
esses tmpulsos e senitmcnto!l ioeonressave~. 

O pbenomeoo ; o Sr. D3putado Varei:~. ob. 
servou. e p1'8\·ine a moetdada brazileira con
~ra.a.in.lluencin. perniciosa que podem taes 
IDdiVIduos oxt>rccr, compromettcodo muitas 
vezes os gra.ves iote~ses da. Patria. 

Ent:to. o Sr. Varela.. rererindo·se ao3 go
vernos que, ne3Sa!l occasiões, s:io atacados. 
t>scro,·cu, no seu livro, ã. pag. i9, nas 
linbas 9 a lô. o seguinte: 

c Nada se lhe pcrdô:L, e. pJrsonageos que 
apertam a mão o acceif.am o bl"aÇÇ de \""er
dadeims s:1.h adoros (porque 03 ajudam nas 
gum·rilhas e manejos partidariosi. bxam de 
vis e inf$mes as menores faltas· do gt~vcr
n~ntc,_de ignobil servilis!f10 a. minima a.ppro
znoaçao ao grande cnmiaoso. ainda. c.. a 
eeja. com o fito de C(l)la.bor:u· em considora.vol 
beneficio social. ,. 

E' o papel que, ontt·etaoto, S. Ex. desem
penha., porgue b.u de servilismo toda a col· 
laboração dos membros des'a GJ.Sa, como do 
Sena.rlo, que porventura so approximem do 
Governo ah·ej:\do pel'l odio dos. Ex. (M~Ailo 
bem.) 

Entre nós, como entrll todu.s as soci~d:tJes 
democratizadas, dá.·so tambem um phcnomo
no, que é o seguinte: toda vez que um ho
mem app~n·eCG na vida publica, que é invcs
tiio de uma certa sem ma de respons:~.IJflidadt>, 
immodia.tamento este homem é acad > ao 
poste da difl"mnn.ção. Todos nós conhecemos 
este facto e não o desconhece o Sl', Oepu Lt~dÓ 
Alfl'edo Varela., quo uinda no mesmo liv•·o 
fnz esta. crudelíssima observação á. mocidade 
brazileira.: ~sóuc ao poder um homem de 
bem e é logo amaJ•ra.do ao pelourinho d:t. 

O phcoomeno, a. p3ychologia da. SUl p:JS..o:oa 
está lt:ita, nãJ por mim, mas por este con· 
ccito de S. Ex. que edraío do livro com 
quo pretondcdoutt-inar á. mocidade bl'azileira. 
( :tpoiudos.) 

ditfamação». · · 
Isto diz S. Ex. <L mesma pagina. 77 do seu 

livro, linhas 7 e 8. 
Não pense a Camara que cu me arvoro 

aqui em juiz do Sr. All1•edo Vare la., e 'tuc 
venha, de accordo com os meus sentimentos 
ou com o mou ID'ldo de pens:tl', quo podem 
ser conturba(los, actuelles, pel:.ts paixões, anti· 
P!'-thin.~, ou pela clrcumsttLncia. especial do 
d1srenttmento em que nos encontramo~, os 
Deputados riograndenses, com S. Ex.,· ou 
ainda quo o meu esplrHo, pouco preparado 
ou mal guiado, pretenda com conceitos falsos 
decretar uma sentença para. a snu. conducta; 
pelo contrario, cu argumento com o St·. A.l· 
fredo Varela contra. o Sr. Alfredo Varela. 

Levanta-se S. Ex. dentro desta Casa, ata· 
c&ndo, do fórma impiedosa., o Govcmo . O 
pbenomeno que se dá com s. Ex. é um pbc
nómeno observado om toda a partt>: quando no 
seio tias sociedades politicas surge um OJIPO
sitor, om torno deste oppo~itor agrupam
se todos os inimigos da situação, inimigos 

Comprchcndc-sc quo o alvo, o objectivo. o 
proposito que anima este Deputado é enfra
quecer o GoYorno, é desmoralizai-o, é tor
nai-o tlcsr~spcit.:J.!.Io, ~ tí~J.r-lln o presU
gio. 

Não nos podemos deixa. r de oppor a seme
lhante procedimento, que alfecta muito sé
riamentc a propl'ia tlignidada dMta Casa. 
que até hoje tem a.ffirmado a sua complota 
solidariedade com o Governo, do modo que a 
attitude, porventut>a. nE~s>ativa em qne nos 
colloquemos, doanto dos ataques do Sr. Va.· 
rela, importa quasi em dizer IJUC nós &.emos 
sido covard~s. ou pol"flue nus fal~ a e01•agem 
do romper com um tio>erno cujas accusa
ções suLscre\·cmos ctm o no:.:~o silooeio, ou 
pol'<Iuo outão não temos mais a conscioncia. 
pa.r <L discernir o bom do mal c a.companba· 
mos oste Go,·erno em uma. romaria incon
sciente. 

Será um gra.ndi::;simo mal para o nosso 
pa.iz toJemt•mos esta campanha, que o Sr. 
Varela Culmina. nos S!!guintes conceitos, 
quando doutrina a mocidade l.Jraz.ileir.\: 

cPa.iz em que o governo é fraco e não 
gosa. do preciso respeito deeahe arruinado; é 
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p1'81b do estrany,ciro, mais cedo ou mais 
"rde.• 

Or:l, senhoras, quem é que condemna. ;mtes 
da opinião publica, antes de nós, a atmudc 
assumida. pelQ Deputado V:uela , quando 
prejla. a insubor.Jinação, ataca o Governo, 
as$alLa a prisão o a.z•1•eb:1ta presos 1 E' o 
doutrinario, ó o mestre da. mocidade, é o 
conselheiro da gor11ção quo tem de servil• 
a. Patria. o assumiP a manhã a resrons ~~bi· 

O Sr. Vare)3, por~nto, condemnou aqueJl03 
que enfroqoeeem o Go"'crno, que o desprest i
giam, que procuram fazer com quo eUo 
perca o ~peito, expondo a Pa.tria. a este p~ 
rigo que S. E."t. declara ine,·ita.vel, qual Sl'ja 
o delta cabir, mais cc.io ou mais tarde, 
pre...<:a do eslraogeiro. !idade do:; seus destinos . 

w-ao é que S. Ex. '\"Cja n:\ coodncta q ua se 
~raçou a defesa. da libcrdad<!• a dorc:;;~ do 
ínt~r<'sse nacional; porque S. Ex., ainda 
qn1ndo critic.1 as atti,udos dos homens, atti
tude:; como es~ que assumiu, diz no st'u 
lino, pre.,oando á moci ade o que é liberdade, 
definindo-lhe o conce o, para. que a moci
dado não se de5orieote e não confunda. Ji
berJado com Hceoça critica com insulto, 
com iDjuria ou com ditraruação; S. Ex. dir., 
no seu Jivro, á pag. ~.linhas 5 a. 8 : 

cLiberda.de, .s:m,mas bem entendida; nunca 
seja ftrmada em detrimento do p1•e::nigio e 
força esseoeiaes á autoridadc,que, de ta.cto,é 
o mais fork! es~io de !la.. » 

Enb'etanto, a. liberdade que S. Ex. vem 
pl't'gat• nesto re~tnto é a do desrespeito, da 
desconsideração, do desprestigio, do ataque 
direeto ao principio da autoridade que S. Ex. 
pretende derruba.r. 

Amesquinha o Governo, amesquinha-o de 
facto, mas prega: co que pt•otondcrn certos 
politieos de hoje quanto ao Estado é o.pouca.l-o 
'-'.nto que se torne incapaz par·a o papel que 
lho cabe na e\'olu~;ão social. Grandes fun
ctões exigem grande; forças~ . (Mosmo livro, 
pagina 72.} 

Cflmo \"é a Camara., estôu criticando o 
Sr. Varcla com o:; propt•ios ~on('eitos . do 
Sr. \'arola.; eston oppondo ao f.'lcto n. tbr.o
ria; cu estou oppondo ao desvio dos bons 
principios os Mnceitos que prega. S, Ex. â 
mocidade para. que aprenda a bem sel'vir 
ea~e pàiz. 

S.Ex. prega a. desobediencia; não só prega. 
como dá. o exemplo, invostindo uma prisão, 
arrcba~mdo um pl'8So, incitando o povo a 
seguir o precedente que rii•ma,pruclamaodo· 
fecundo caminho pelo qual se dorrubam 
as tyraonias. 

,\inda o nobre Deputado está em contra· 
dicção com os princípios que pa•oclama, que 
divulga e que prega. :i. JUociuado Lrazileira, 
quando descôDltece, como Cfcre~·ou em seu 
liYro, que: co primeiro dever para. com o 
GoYerno é obeJ.cccr-lhc ,·olunta.riamcnto, 
dentro dos limites marcados em lei. Mas 
obedecer-lhe sem constrangimento de especie 
alguma e antes com aquollo benevolente 
re~pcito de qne usavam nossos antepassados: 
com orgulho de o renn-enciar, pois e el{tj a 
-reprcs~;l foção sup~·ellW da Putria,. (Pag, 75.) 

O nobre Doputa.do entrou nosta Ca~a.. St·. 
Presidente, não a1•mudo dos procisos do
cumPntos para, em nome dos aHos lotcrcsscs 
da Nação. fulminar abusos, erros ou crimes 
dos governantes. Ello niio appa.rcceu jamáis 
aqui deutrv, precisando o:l t'a.cto9, indicando 
os artigos d(} lei, dei erminando com pre
cisão absoluta., como era do sou dever, os 
ca::;os do l'esponsa.hilidade que tioha. a. arti· 
cutar contra o Governo . 

Ouvimol-o sempre tornar·SG o echo do 
vozeat· anonymo, desse que não é sinão a ma· 
nlresta(:ão de irrequietos doscont~n tamentoa 
quo não ferem, nem corupromóttcm de leve 
que seja. a. roputaçã.o de bomcns publicas, 
porque esse vozear não tem, para. dar-lha 
prestigio ou fort;a a rosponsa.bilid<~.de de um 
nome. 

Mas, trazido para. aqui, esso mesmo vozear 
roves~o-se da. responsabilidade accidental que 
cabe ao S1·. Ooputa.do pola. sua po!!ição ephe· 
mora de representante da. Na.ção; c então, 
como uma espcoie de tuba on lo soprassem 
todos esses dosospara.dos sem nome, aqui ex· 
põa atatlos <W peJourinho os nomes ma:s 
rcspeítavei~ na alta. govcrna.nça do paiz, os 
auxiliares n1aia honestos, do nome feito 
através de muito sacrlftcio o de muito tl't\• 
balho. 

h' o Sr. Varcla, Sr. Prcsideoto, quem vao 
julgar da conducta. dos que assim pl'ocedcm. 

Diz elle no seu livro, advertindo a moci
dade contra os perigos de semelhante vozet\1': 

« E' um cscantlaloso vozea.r contru. os df
rectores do p ;\iz que mais nos agrada, quando 
a. boa comprehPosão das coovcoionoia.s so
cia.os aconselha ale mesmo o Governo que 
haja. tido uma. ut•igem impura. ou lllega.l. .. 
que toleremos quanto possível, se el'ra. ou 
mostra incomprehens·ão do papel que elle lho 
incumbe, mal semp1·e muito 1Jl'efe;oivel aos 
e~forços empregados em desalojai-o do loga.r, 
ou aos horrores do uma. luta. civil» etc. 
(pag. 78}. 

J:i. vê V. Ex. , Sr. P1•esidonte, q no é ::tiuda 
o PI'OPl'io Sr. V areia, doutrinaria, que oppo
ubo ao SI' . Vnroia, cxhibindo-so dentro de~ta. 
Camara como um dcmolidoJ'. 

O doutrinado, no siicncio do sou gabinete, 
deliapaix.onado, sem sofl'rer as inllucncia.s 
perturbadoras da eonsdencia. c tur!Jad.oras 
do cspirito, om uma. hora de calma c de re
flexão, t,ra\'& para as gerações futuras o ca.· 
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minho que devem seguir, os escolhos qnc de- Coo~,'l'esso que pudrsscm remediar oo alterar 
vem evitar; -caminho que, na.tura.Imen,o, as condições da. villa. 
o seu estudo e a observação. dos factos lhe Dopois, quando se a.pproxima o tim d~ 

· indicaram, -perigos que, a. seu turno, nas crises, nssignalado por uma espe<:ie tle Re
gra.odos agitações da. vida publica, aprendeu nascença., que ~urge ioesperadamen,c. esta 
a. conhecer. produz sobre a massa. como que o r.!Teii.o de 

Mus , quando ~urge aqui, inteira.m(lnte afa.s- u.m kaleidoscopio entouteeodor. Os qac con
tlldo desses sãos pdncipios , nós devomo!i tmuam algemad;JS em sua miseria sentem 
n.crcditar a.ntos que o homem é um desol•ien- uma Yerdadeira rel"olta, , -êm. em toclo3 que 
tado ; não é mais a.qnelle mesmo que tinha t.!•abalhJ.m e prospcr.un,l:h.lrllos, salteado~~ 
p;.~r norma dos seus netos este.~ duulr ina que dos dinheiros publicos, c não admíttcm pt'O
S. Ex. vae ensinar ou prega1· á mocidade. grcsso algum sem que este tonba app:ll'ecido 

De fa.cto, quom assim escreve o não re· para enriquecer os apaniguad~ dos po1cro
spoita o poder· ptlb!ico, arrancando presos do sos do momento. O povo brada então contra 
poclor da. autoridade, como disso, pódo ser o GoYel'no. e o que succede nossas horas de 
considerado como um agente consciente ao ditficuldades, de rancores. de dese5pcro, em 
serviço de um movei elevado, de um intuito summa. ~ Vae nosdi.zer o Sr. Vare/a. 
p .. ~riutico? Quando e5te mesmo agente en- Diz cllc no livro que venho citando: 
slna á mocidade que é indispcnsavol, -como «Certos indivíduos a.pro\·eitam ~ta fa.tal 
diz em seu livro-« rcspeitar,como outr'ora, disposição de animos e (em vez de apazigual
n.s autoridades subalternas e que na maior o:;) com um tom blanJ.icioso, muito do ~~o 
pal'te das villas, si tal se fizesse, seriam ellas das ma:;sas, e «llicursos eloqucn~ c phra...~ 
as ~Suffi cicntcs para a repressão dos factos »; retumbantes, quasi sempre >asias de ten
c quu.ndo diz á mocidade, resumindo om nm;L tido, convencem -nos~j~ga.ndl} com ~ inca.u
phra.sa um concoito admira.Yel: <<que a bon· tos ao sabo1· de a~lCiados p!an~s, que _tudo 
dado sem a força bem pouco sogura e;;tá. » ? abandonem por dr:q~uta.r as regalias da liber-

• , , , . . da.de ao Governo, o qual e pelos agit1dore5 
,co~w vem os SI~. Deput!l~o.s , é 0 P1_?Pr1? apro,;entado como o eterno inimigo sempre 

.Sl. Va.rola. quem !az a critJc.~ e anaJy:>e d.~ 3 ameaça.l-a, quando na. maioria dos ca:;os 
su~ conducta actual. . . de confiicto, só a. J'C.Stri~cre ou snpprimc. 
~~s. S1.'· Pres,~ente, pela longn. e~per:.encia. para ob:;t.ar ,1u reprimir vs maDL\,jo>: dd ta.es 

d_a. hJstorm ~~~~·tna,' sa~cmos que ~·,d.a:; as s_o- ~ycophantas . Zaogõe" é o nome que dá o 
Cle~J_u.d~s.puhtlCaSolgamzadas e~ ~~r,ado sap plülosopho a cs;;es a quem del"ora. insati3-
penodJc.~mo~to a.1fectad~s por crise, ~c.m.om1- foi ta ambição. a esses quo •i•em a oeg.u
cas que .Lba.lam profundamente ~ vtv~I dos com e.strondo e ruidosamente todo coocun>o 
membros desta. mesma communhao wctal. ao poder social, a pretexto de que e iojusl.v, 

Facto que se repete fatalmente em t v<las c os prh·a. d·> logar que lb•!S é de•hlo na 
as sucicdadcs, oltc é seguido sempre das mes- publica jerarchia, não qoerentlo eJof~a.r 
ma:s cuoscquoncio.:>, da~ mesma~ roa.oifcsta.- qun mui'as >ezes é a propria radical iocorn
çÕe!l, petcncia dclles que os deúa. assim chssifi-

Epot:i1 de crise cconomica t! ordioaria- c::rlos. 
men te <ipocu. de miscria, c nada revolttt Outro~. por vingar insigni.ficanU:s aggra.
ma ls u homem do que a. miser ia. . A ten·lcn- vos c obter os premio~ que j :1lg;;m perten
cia !lt ~ todo homem é chcga1· um di:~. á igual- ccr-lho.s. explOI"J.lll ~t pt·otunda e dcs.-m.ll.' llada 
dado oconon,ica. i:rua.ldadG pregada por to· paixão de liberd>tde que censuram.J;;:, app:l
da:-. as c~cola.,; socialisl•ts, que consideri.lm L'Cutando dufcndel-a de imag inarios bo~.e;;. 
ioju;tH. a pa.J•tilha actua.! dos hens, a desigual- ?\o dclü·io egoísta em que tlecahem e~:;as al
dal1 •• entro os homens . rr.a.s d:~sna.Lur·adas. aftm de: im;:or-s c o ~a-

Nâv querendo fazel' uma. ·a.n:>. lyse detalha. · ran tir incvit:tYel exito a tl~cabidas pre en
uu. oll·3te phonomeno, porque não c.~tou tlis- t:ões. dwga.m a pet'pctrar o con;-ulsioni\men
cutw tu um projccto de lei que demande fun- to dÓ Eiit:ido, ou a fazer-lho implaca vol oppo
da.llllw tação completa, mo.s e~tandu apen:ts sição, uu a negar-lhe todo e qualquet• con
an;tlysaodo a. attítude do Dcpnt:tdo v_.~raL\, ctn·s:J.» 
prtciso lcmlmtrquo ningucm de;;conhecetJUC, Não ~ou eu quem diz qual é o pll()nomano: 
a. so,aorl;t,lc brazitP.ira atravessando um pe· é o propri, S1·. \'are!•\ quem analysa os mo
rio 'o de CI'JSO economic<l, surgiu em nosso mentos hi~toricus como cs ·.c que •ttra\"e,s~
soiu :~ mi~er·i·~ J'esultanta das tlifficulilad'>' em mos e, ent..'"iu, diz á mocidade '!UC tome pre
qut~ su Juhat J a mesma. socicrlade. IJahi cstl caucões, quando cllcgat• a hora. d~: ernra1· na. 
grh<~ que tem I•or fim respon,;ahili za1· os PO· vidt~ pnblicJ., inYesti<.la da. responsalJilidade 
deros vuollcos. cvmo si dellcs dependesse !los destinos nacionaes; que ê p reciso grande 
methur~u· u. situação dos homens, como s i calma para não so1Irer a. iufluancla tlas pai
fossJm leis que om::tuilsscrn do seio deste xões que po:lom levar o homem a S:Jl' antes 
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um empecilho ao progrc..<::SO e bem f'.St..'\r d~ 
n~ção, tra.nsfonnando-se em jogUt·te d<~s pa.i
xões inconscicntC:3 qnc devvrr.m as multtdücs. 
que temam, ~br-..}tudõ, os agit.aJorc . .,, os os
peculadores que apparecem nesta hora. 
amarga. &im, m~ hora que nós cons~gui
mos n~n~er com o trabalho silcn~ioso e pro
ficuo. pois. romo ilisse um d(JS m;\iores pbilo· 
30ph•J11 dos tempc.s modcroos. n~ hora:> tt·an
c(Uillas. a5 hor.lS sihlDeÍ•JSa~. Sio as horas CjUl' 
a. natureza fecanch c em •1uc os e:Spiritos 
produzem: sio as horas tra.nquiUas o 1Im·as 
silendOS.:lSaqucllas que trazem maior somma 
de bem e~"'ar p3ra a hum:~nidado. pelo lado 
mat.cr.al, úu pelo lado intellectual c m·Jral. 

Foi o que f.:z v Sr. Yarela na Camat·a., 
na. tri!,una. e na imprensa . 
.-\~ de c.fetinir cUe propriv, da fó:ma 

por que nó:o Yimos. o ph~nomcno, ainll:a. ro,;
pon&lbiliza o Go\-erno, e. mais do qne isto, 
che.,aa â c..,nJemnação do rc;.rimeu, esqueccn
do-5e que, si nós nao teme:; um ~Nn~ruo per
feito antes de tudo este facto dc•·c ~er attri
buid·> ;i omtingdncia. de que os g~Jn•rnaot~s 
são homen3, c, fOri.'lnw, ;;usceptiveis de 
erro. 

Jado com o relativo ao axercicio das pra-. 
ft~ües, pa.ra. as quaes a lei ftmdamcntal esta
beioouu ampla lilxnodade. 

.Ahi rutt"í. um c:ocomplo perfeito da qun não 
.: sufflciente ftgur<u·cm nos codigos a~ fran
quias popn r:~rc:i: I! preciso IWl·;~s em pratica, 
modlficanJo os homon:,;, culpauos d:t r<~sis
to:lcia fiUe oncontt·am, mt sua oxeeuç;l.o. 
E' a cruzad:t a. cmprcllcndcr agora, o uão 
c~sa. il•ritanlc propagamla de mudar do con
tinuo as instituições, l'emouio que n.puntam 
como sendo o unico salvador, todos os oppo
:sicionis~. de qualquer matiz » 

Como vê a. Camara, na introducç.~o ao 
pot:.co quo tenho a d.izoz· na discussão do rc
•Iucl'imcnlo <lo St·. Vareta, achei indist>on
:;a,-el fazer uma a.nnlyso da. conliuc~a. do 
papel que S. Ex. representa no momento 
politico a.cLU:\1 e fugir com cuidado, muito 
calculado, de externar qualquer impl'C.:<:SãO 
pesa.Jal, qualtJ uer juizo que pudesse parecer 
suspeito aos olhos, tanto de S. Ex. como da. 
Camara, por yer t.1.es juizos ou atr·avcs d() 
meu 5/.'ntir, ou at•·a v és elo men pon.sar. 

Eu quiz julgar o Sr. Va.rcl:' com o Jll'o
prio Sr. , ·arela; maior desprendimento não 
podt'ria eu t.ar. 

O Sn. CAssuxo oo N.\ sciMENTo - M.ttito 
bem. 

!\Ia."' S. Ex. cJnJemaa o rcg!mcn dcsdo 
logo. a.~ca-o, consi.t·ra·o C4Jmpletamento 
d~morat~u c affirma em termo~ cuja 
pl\.--cisão nio ; üde ser ptl!>-ta em du;ida, que 
~~tiria. e;:~m indifferença. a.b~oluta ao de· O !3rt. GER:IIA::'iO HAssr.ocmm-Agom. Sr. 
r..;car J · toda a obra d~ 15 J l' DuYomfJro para Pt·csillcnte, entrarei propriamcu ~c ua a1Jrc· 
cã. ciacii.o dos requerimentos de s. Ex. 

Entreb.nto, é o Sr. \"areia que JH'c'·inc a Vou Yota1• contra osto rcqurrinwnto, 
ger.J.~o que sul"'~ ~-oni.ra. a po,;siloiliJade como vou vot:Ll' contrtL lotlos o:s derwlis, 
de inci :ir DL-3~ erro glO:lYk:>iwo •I•! re,:pon- e voo Yot:\r desta. fól'llHl. por cntenuer, .. ut.es 
aabili..--ar um regimcn clutlnitivo, per.,;; crl\.S de tudo, quo os requerimentos rlc S. lü. &lo 
c:lSuac~ J.o,; que não os ~umpi·eJu l•em. ou puramente úo opposit:ão ; o. como elles uão 
que oomruettero er-ros no e::s:orciciu. no silo iospir<Ldos na nccess;dade do dclen•fer 
cump::-ilD!!Ilto das fWlcÇÕê5 goYcrn:unen- nenhumu. ca.usa. nacional om jogo, contu "' lcs 
tl.c.>.~- IJiz o Sr. Varela; não toem em vista esclarecei' nonhuro as-
~E· ,·erdade quo muiw tles ~J.~ ft·anquias surupto de l'cal interesso p:\1'., nós, com.J .,ue 

lib.:raM são continuamente Tiulndas pelo,: 

1

u:io pretende, com o Jledldo de in f •I"IIHH;ties, 
mand&.-.s e corrilhos parthlal'io.s, de p<.~S&! tlu illustra t• a Camara. para quo olla so guie 
p.Jdcr e cxpl,Jl'an.Ju~ om beneficio da ~roi mais ou mo!! oS IJ;Jin na. decüã.o da <~su Lu ptos 
pulitic..1.; ~~~"'1 rac&o, desolar.lol' "~m dunJa. que lho sao a1feetos, voto contra os seus 
tiram os uspiritu.'i supcrtkiacs uu malevo- z·eque1·1mentos, que considero simples po..,:as 
lo:; a estranha cons..:qucncia do quo as in:;ti de a.rtiticio pn.ra craar difficuldadHs 8LI Uo· 
LUÍ\'Üi!S aã.o prestam. quo ê }ll'ríl i~o mu- y ,,rno, pondo-o em choque; e, assim c· ID11 as 
daht::;. · nossas posições politicas differem e>l::!OIIC I:tl· 

Admir ~Yci::~ s.'lo ella.s, aind:• que incoro- monte, }}arece-mu quo, na qua.lid;uie de 
plei.:t:>, c cumpre mantcl-as. cu:;tc o que Deputado que o.companl;l3. a. maiuri;t, 'tua 
custai': o mal tJstava ll.ontcm nos lwmoos c presta apuio ao Governo, o meu l!e·n ,r 6 
U:J.s in~tituiçües, hoje está naqucllcs lll'incl · recus~u· sy::;tematicamonte todo o quJtlttuer 
palmcnte pelo. crra.lla, ou \·icio>:l. applicação requerimento quo tenhn. por fim exdu .... tvo 
que l6~m da.tlo ao novo regimcn. fazor opposi~:ii.o. 

P:u·a I}UO nos con\·enç.;truos quanto dos Não acho, porém, Sr. President6, '1"" ~ 
braz1leirvs tlepcudo o fiol e:;tabclecimoutv lio C<trun.ra dev<\ dcseonhccer que os l'lli.( U~>t'l· 
uma Ropubliea liberal, l.ta~ta a.ssignalaL' t(lle mentos são iu~ispemmvcis r~cur~vs p<LI"" o 
os trtbunaes (tribtm:<es !) ousam anonllat• Parln.mento orumtar Sllall.':cao c que ll•les 
to:do3 da. pureza mai3 cry:;ta.lioa, sophi.:s- devem ~er concedidos quando mH dest:l!hra,:.:os 
mando-os des~svmbrad<~montc, qual se tem naqucllcs que os :t}}resentam, s1at::uuos 
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oellcs desejo muito sincero e pat.riot.ico de 
-oblet• aquêlla. somma de informações indis
pensa.veis pam que os aesumptos discutidos c 
votados sejam · sufficiantemente esclare· 
eidos. 

:Mas 1lnhi para. a feição quo dá o os seus 
requcrimcntas o Sr. Deputado Vi\rela,, vae 
.g•·ande distancia.. Bastava a.nalysar as incoo· 
grucncias de um so para. :so demon5\ra.r 
que para S. Ex. o essencial e í!.bordar as
~:~umptos qno possam a1fectnr a vida do Go· 
vcrno, tornal·o suspeito perante a opinião 
publica, arra.stal·o ao desprestigio. 

Vemos, por exemplo, no requerimento em 
que S. EL pede informações sobre o contra
bando na frontotra. da Republica Argentina. 
que S. Ex. visou com este requerimento, não 
dcfendeL' 03 1nteresses do 1l.sco, mas ferir a 
per.sonalitlado de um tios mai:J illtJstres ge
nera.os do exercito brazileiro, c além disto 
ao Governo, de que ello é um empregado de 
confiança, commandando um districto roi· 
litar. 

Si; enirc~anto, o Deputado Va.rola tivesse 
surgido dentro desta. Casa despl'eoccupado 
de todo com as difficuldades quo porventura 
viesse crear aos governantes, para simples
mente deixar patente aos olhos de nós todos, 
que dentro de sua alma se agitava o.inte
ressc publico, que era necessidade zelar 
}lelos dinheiros da Nação, não teriu. escapado 
a S. Ex. que a mesma aceupação. forrou· 
lada. contra. um general por um tenente
-coronel do exercito, tendo tido cabal resposta, 
csm:tgadora p!l.ra o accusador, poz em evi· 
dcncia. uma falta muito mlt.is grave, com· 
mcttida por esse mesmo tenente-coronel, 
falut que, entretanto, não mereceu a atten
ção do Deputado que se arvora em defensor 
do.s direitos do povo. 

De facto, foi publicatlo, e o officia.l ac· 
cusado confirmou a. accusacão, declarando 
que era oxacto, quo es:;e tencnte·coronel, 
como commandantc da colonia do Alto Uru
guay ce[el.Jrou casamentos . 

Ora, nenhum de nós(\ capaz de considerar 
a coustilui!;ão da familia. como assumpto de 
JmporLaucia. inferior á dos simples intei•esses 
1lscaes em um detel'minado ponto de qualquer 
zona do Rrazil; é muito mais grave para nós 
saber que ha um official, commandante de 
.qualquer colonia, que se arroga competencia. 
.Para. celebrar casamentos que não Pl'otl.uzcm 
effeitos juridlcos, do modo que o que elle 
faz é organizar concubinatos, coinpromet-
tenrlo o futm•u do muitas proles. . 

Um facto destes não merece, da pa.rte do 
nobre Deputado, nm pedido de informações 
ao Governo. pedido que serln. muito legitime, 
muito explicavel, si fosso acompanhado de 
considerações tendentes a demonstrar que 
c1•a feito para, em seguida, se PI'Ocurar o 

meio da serem ratificado~ esses casamentos, 
feitos levianamente, oompromettendo um 
grande numero de easaes, eonvendks de que · 
estão unidos segundo as disposições da .. ossa 
lei civil, quando, entretanto. não são mais do· 
que pessoas llgadas accldemalmeote por um 
tenente-corflnel do exercito, que se arvorou 
em autoridade judiciatia.pa:ra. effeotuar casa· 
mentoll, c quo vem levantar o escandalo .. do· 
qU61 na. Cront.eira d<~. Republict~. Argontíoa.,. 
uma casa. crntt·a.bandeht, fa vorecfda por um 
general brazileiro. · .. 

Acharíamos muit•) justo um requeri me~ to 
nas condiçõe~ do que indiquci, _completado 
dest6 modo, mas fundamentado com · a r,upe
rioridado que o St•. V areia.. acha indispensa· 
vel para que todos os homens, calmamente/ 
tragam o seu concurso a bem dos interesses 
na.cionaes, auxiliando o Governo, quer com 
um apoio dedicado, quer com uma . critica 
cord:~.ta, a. realizar os seus superiores com· 
promissos-mas isto feito não da maneira 
por que S·. Ex. o fez. 

Por isso, voto contra o requerimento do 
S. Ex.; c \'Oto por !:er Deputado da mai()ria. 
e ver que nos requerimentos de S. Ex, ha. 
apena~ uma. manifestação de -hostilidade ao 
Governo, snm vantagem alguma para o 
paiz ; e voto com a plena consciel)cia de 
agir como um homem independento, livre
com rnst!a liberdade que é a uoicn. compatival 
CJID a. vida. do homem civilisado, ol·ganizada 
objectivameute a bem dos int~resses com~ 
muns que se debatem-como um homem dis· 
ciplina.do, que accoita direcçõeS· sem, entre• 
tanto, abdicar da sua autonomia intelle
ctual,sero renunciar o direito de crit~car e de 
agir, porque assim somos nós todos, no 
seio da. bancada do Rio Grande do Sul. 
(Apoiados.) 

Não somos, nem podemos ser, suspeitados 
de que haja quem, porventura, nos arrasta 
pela. ponta do nariz, como si fossemos ani
maes sem consciencia., obedecendo ao agui
Lhão de um COl'Daca. . 

Quem conhece a vida das organizações par 
tidarias sabe que rtão ha nenhuma aggre· 
miacão polit.ioa.-nenbuma:......sem uma von.· 
ta1e directora. 

De :facto, Sr. Presidente, é muito difficil 
encontr<~r igual sentir em h9mens de educ.a.
ção tão diversa,, em homens de orientação 
guiada por tantos e tão múltiplos autores, 
que foram as fontes onde t iveram de busca1• 
a. fnstrucção e as luzes. 

O que f ucccde nestas occa.siões é que do 
seio destas mesmas agg1·emiações surge um 
que concentra, por assim dizer, a confiança 
de to dos, porque é. aquelle que revela mais 
calma, mais savoir fair-e, mais habilidade, 
porque :póde agir, sem ferir susceptibilida.· . 
des, sem o!lEmder tão naturaes melindres de . 
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l1om~ns que s~ pres11mem "livres e quer~m 1 Assim sen~o, vou designar a orJem do dia. 
1101' ll\'res. Eotao concentmm-so asa.dhesues para amanha o om ~egnida levantar a s~o. 

·de todos, confiando a esse a dircr.ção do (Pau.~a.) · 
aggrupamento político-o foi o qne so dou ,:-- . . . . 
com o Sr. c~~ia.no do Nascimento, pOl' nós 'ao a rmprlllllr cs scgumt!'S 
e::1colhido o lead~r da bancada, apoiado pelo rROJJ,CTo~ 
1·hefe elo partido ropnhlieano 1•iogmndense, 
sob a direcção politit.:t\ do eminente .81·. Se
nador Pinheiro Machado, que é, o vorda.
deiro chcfh d~ rupresentnçào riograndense. 
'Nós, os neputa.dos pt>lo Hio Grande não to
tsrariamrs um ~ó momento a dirccçã.o da 
bancada confiada. ao Sr. Cassiano do Nasci
monto si porventura S. fx. nã.o ti v esse essa 
-invcstidu•·a. do accordo com os D'Js;os senti
mentos, os mais francos e 08 ma.is sinceros, 
sinão eiltives~e plenamente accórde com a 
nossa. dignidade a posiçi'.o qne S. Ex. oücnpn,. 

Este f<~eto, pore!m, que f01•taloce a nossa 
.acção política, que nos prcstigia, deve l'e· 
voltar quem, como o Sr. Alfl·cdo Varcb, 
:desejaria muito nos ver ft•accionados, scin
dtdo::J, e, dabi es~a. sua exploração vendo si 
.POde ferir o amor·pruprio deste ou daquelle, 
adoçando as suas impertinentes ironias corno 
elogios, todos elles occasionaes • 

Assim, durante longo tempo na. imprensa 
pretendeu ser a nympha Egoria de um dos 
_nos::os compa.nheiros, Sr. Barbos~ Lima, es
quecido de que, este collega si porventura 
tivesse qualquer dissentimcnto com 11 nossa 
·conducta politiea, digno e honrado como é, 
virin. · espontaneamente affirmar publiaa.
·mente o seu dissentim(mto,sepa.rar·sc de nós, 
independentemente das insinuações daque!le 
que proeura. turvar a.s aguas pa1•a nellas 
pescar abundantemente. Errou o Sr. Alfredo 
Va.l'cla. Errou. E então, sentindo·se comple
tamente desamparado, abandonou este rc
·cinto-fugiu. E' o accusador que, vendo a 
inanidade da sua. accusação, capitulo. da 
fórma. a mais desastrada como se capitula 
:perante o pretorio, deixand~ qu~ a acção 
tique perempta., que a accusaçao ca1a porque 

·O accusa.dor não a. soube sustentar no mo-
.mento preciso. · 

Não tenho mais nado. a a.ccescentar ás con
siderações de ordem geral que aqui fiz e que 
se applicam perfeitamente ao caso om dis
cussao e servem de justificativa plena para a 

-conducta. daquelles que, coino cu, pretendem 
votar contra. o Regimento. Tenho dito. 
(.Muito bem; muito bem. O orador d vivamente 
[eU citado. ) . . 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en· 
eerra.da. a. dieeussão e adiada a votação. 

O Sr. PrelfiJJdente-A ordem do dia 
.consta de vot.a~,;ões de ma1erias encerradas. 

A· lista da porta accusa. a. presenow do 98 
.. Srs. Deputados, pelo que não h~ numero 
_pa1•a. se proceder ál:l votações. 

V oi. ·n 

N. i O- HJ04 
.-il<lol"i;a o l 'orlet· E~:ccu!i~o « concc:úcr t'm 

a1mo (l~ /ic(m çe. com tc;clo ,, os t'CIH;Úncnt ('l' , 
ao clte{6 de secçtTo · (/IJ uircclo;·ia Gero.l de 
EsliJlistica Ja1io Cando da Silva, pilra tJ'tJim· 
diJ saa saudc, onde llie concie1· 

João Cancio tl<t Sil\·a, chefe do !.'Cc~;ão ua. 
Dircctoz·ia Gera.l do Esta ti:stica, requer ao 
Congresso Nacional um ~nno de licença, com 
torlos os voncimcnto.5, pa1·a tratar de sua 
saudc, onde lhe convi~r . 

O requerente é um fnnccionario que tem 
prestado rcaes scrviç•)iil á patria, entre os 
quaes são tio notat• d oco annos do coro
panha, rmno volunb:L'io, na guer;a. com o 
Paragua.y. E' pobre c Yivo com sun. tamilia 
dos pequenos recm·sos qno lho dá. seu em
prego. Está sotn•cndo de a.ccidentes de gae· 
tralgia gottosa, acompanhados actualmeote 
de estado neurasthonico, molestia que exige 
o seu afastamento do cxorclcfo de seu cargo 
o desta Capital, segundo se verifica do attes
tado medico, que iostl'ue o seu requerimento. 

Trato.. s~. como so n?. do um dos casos 
excepciooaes em que a Commissão de Pe
tições e Poderes tom opinado no sontido de 
se concodm• a. licença com todos os venci-. 
mantos . 

Opinando da mesm<1. fórmo.., ·a Commissão 
submette á. consideração da Camara o se
guinte projocto de lei: 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o Poder Exel·utivo au

torizado a concedet• um anno do licença. com 
todos os vencimentos no chcl'e de secção da. 
Direotoria.. Get•al de Esta.tistica João Cancio 
da Silva, para. tratar ele sua sn.ude, onde lhe 
convier ; reYogadas na disposições em con
trario. 

Sala. das sessõos, 28 de junho do 1904.
José Euxebio, pi•esldcnte e relator.- Eu.:rcbio 
de And,-ade.-FeliJ; Gaspar, 

N, 7l - HJ04 
Autot·i.:ra o Poder Ewecv.tivo a abril· ao illinis~ 

terio da Justiça e Negocios Interiores , o 
çred :.to e~traordina,•io de 29:683$167 em 
ercecução de sentença passada em julgado 
em {a~or do al{e1·es da lrigadl! policiaZ 
Alfredo Nunes de Andrade 
Por mensagem (le 3 de agosto do a.nno 

proximo findo, o Sr. P1•esidente da Republica. 
63 
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solicitou um credito eJttmordinllrio de 
29:518$367 p~n·a :pagamento de vencimentos 
e custas de processo ao alferes úa brigada 
:policial Alfredo Nune.; dü Andr:ub. 

procurador seccional, quando lhe tenha, de· 
dar inst1•ucções a llem da. defesa da Fazenda. 
Naciúnal no presente feito. 

Sala das Commissõoa, 26 de agosto de 1903: 
A Commissào uc Orçamento, tomando - Francisco Vsiga.-U1·bano .Sa?t tos, relator. 

conhecimenttl deste pedido, elaborou o se- -Latwindo Pitta . ~Paula Ramos.-Da1lH 
guinto parecer, que Li u.pprovado pela Campista.--Com_elio da li'onsecçt ,--l'í·ancisco Sd,. 
Camara. : do voto da camara, o alferes Alfredo Nunes. 

Tendo sido este official rcfurmado por de- de Andt•a.de iniciou o pt•oces.~o de execuÇão, 
ereto de ~-1 de maio d!l '1894, não se cont'oi·- que correu todos os t ramites legaes, oppondo~ 
mou com e.sse acto do Governo, p1•opondo 0 procurador da Ropublicn. embargos do · 
acção para o annullar . I!:Sta acção foi julgada nu !lidada á. oxecuçãp por falta. da liquidação. 
procedente pt"l' sentença do Dr. juiz seccio- O Supremo Tribunal ··Fedcra.I··dcsprezou 
nll.l. de 23 de julho do 1901, confirmada por in totum e por unanimidade lle votos os em
aceordão tlo Supremo 'l'ribunn.l Federal, ba1•gos, po1· accordão de 24 de janeiro do-
u. 837, de 4 abril do corrente anno. corrente anno, sob n. 934. . 

Por preca.torio de 29 de abril proximo-
Em vista disto, o alferes Alftedo de Au- findo o juiz seccional requisitou do Ministro 

drade requereu a respectiYa carta, que lhe da Justiça e Nogocios Interiores o pagamento 
foi pas-sada em ! 3 de maio ultimo, apresen- da quantia do 29:683$167, sendo 29:518$367. 
ta.ndo-a ao Sr · Ministro dn. Justiça e Nego· constante da. Mensagem acima referida e 
cios Interiores, a quom pedin que fosse cum- 164$800-do-custa.s accrescidas na execução. 
Pl'ida. Tendo sido satisfeitas todas as formal.i-

Entretanto, o reforído official não obtivera. tlades legaes e não tendo a Fazenda nada 
em seu favor uma sentença quo condcmnasse mais a. oppor, o Sr. Presidente da. Republica 
a ~azenda. Naci_onal em quantia certa~ co~- por Mensagem de 13 deste mez reitez·a o pe· 
pe~Ind~-Ilie, p01s, promover a respectiva ll· dido de credito da Mensn.gem de 3 de agosto 
qu1daça.o. do H)03 c mais a. quantia proveniente de 

Não o fez, limit J.ndo-se a pedir á brigada . custas accrosctdas na. execução. 
policial a oJ•gu.ninção de uma folha. de pa- A Commissão ele Orçamento é de parecer 
gamento, a qual a1H'tlsoota no intuito de que seja concedido a crellito pedido e sub
supprir aquella liquidação. mette á. consideração da Camara o seguinte

projecto de lei . Bem a.ssim. nlio p1•omoveu o. execução da 
dita. siJntença.', na confoi'roidade do que pre
ceitua. o art. -11, da Y parte do decreto nu· 

.. mm•o 3.084, ele 5 de novemlJl'O de 1898, em 
cujo momento é licito ao pt•ocurador da Fa· 
ztmdu. Na.don:\l oppor embtn•gos á mesma 
e:~ecução. 

Em vista do exposto, apresenta-se â Com
missão de Orçamento um caso inteiramente 
identioo ao do ~!feres da. referida brigada 
Ernesto Pinto :Machado, .solH•a o qual S<~ pro
nunciou a Commissiio em pal'Ccer desta data, 
sob n. 93, tle;:te am1o . 

E sendo ns8im, prevalecendo neste caso as 
mesmas mzões do decidir, a Commissão, re
port:wdo-se ás razões já expendida.s, é tam
bem ar1ui de parecer ; 

1°, que seja negado o credito dA20:513$3ú7, 
pedido pelo Poder Executivo, para.. pa,ga
mento do alfer<ffl da bdgada policial Alft•edo 
Nunes de Andrade; 

2°, que~ C&l•ta. d.e S(.lritença pel•ten(lente ao 
mesmo alferes 11ej~ enviad~ ~o Sr. Ministro 
da Justiça e Negocias Interiores, a quem 
tambam será enviada. uma. :;ópia deste-pa. 
recer para que lle tligne entt-egal-a. ao Sr. 

O Cong1•esso Na.cíonal resolve : 

Artigo unico. Fica. o Podei' Executivo au
torizatlv a. abrir ao Ministerio da Justiço. o 
Negocios Interiores o credito extraordinario 
de 29:683$1137 em execução de sentença, pas· 
sado em julgado em favor do alferes da bri
gada. policial, Allt•cdo Xuues d~ Andrade ; 
revogadas as disposições em .contrario. 

Approvado este projecto, a, Camara tm·á. 
concedido nesta snssão os seguintes creditos 
ex.tra-orçfLmentarios : 

Papel ,O ~u·o 
11 crcditos ex-

traordinarios 218:636$578 27:915$150 
- ~ cmditos es-

peciaes ••.... 6:381$000 
1 supplemen-

3421811$000 4:747$533-tar ....•.... , 
~~~~ ""':""""'"":"""""'-"~ 

567:8.1?8$1)78 32:662$683-

Sala. das•Commissões, 28 dejunho-de 1004. 
-Cassiano cw Nt1.scimento, presidente. -
Paula Ramos, rela.tor.- Lauritlilo ·PiUa.-· 
Galeito Oa'"'Ualhal,-'-U?·batlo Santos. 
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Ewpos·:·çao a que se rtJ(en: o po.rece,· sttpnt 1 previstas nas rubricas do orçamento do Mi
Sr • Présidon to da Republimt -.Em 3 do nisterio da. Guerr<~. para o exercicio v igeute. 

agosto do anno passado foi dirigida ao Con- Entre e~sas despeza.s tlgur a.m o accrescimo 
gresso Nacional uma mensagem solicita.ndo da terca parte do soldo de officiaes o praças 

· ó crodito extraordin_ario de 29:518$367, para do ~rct, dilferença. dl) etapa, fardamento e 
ptigamento UC YCDC!mentcs e indemnização eqmpa.mento, forragens pa1•a. bostas de baooa
de custas de processo ao alferes da. bri .,.adll gem dos offi.ciaes, estabelecimento de ont~r
policial Alfl·edo Nunes de Andmde "que mat•ias provlsorias na.s regiões do Alto Pllrtis 
ol)tive~a. sentença filYor~vc1, contlrmad~ pot•l Alto J~u·ttá e _Alto Acro, obra.s de dofesa. é 
accordao d? St1premo Tribunal. Federal n .837, quartms, mcdtcamentos, tra.nspot•tes de for· 
de 4de ab~tl_de 1903, na acç"iio que prGpoz ças etc. et<h 
p~rante o JUIZ fllderal deste districto, por l Por mensagem de l(i do corrente, 0 SL•. 
nao se. conrormar com o n,~Jo do Go_verno que Presidente da Republica poJ.e um credito 
o rofo1 m.o1~ por dccrc~o de ~4 de m~10 de 1 ~04. extraordina.rio de 5. 000:000$ para poder 
. ~u_!>mett1do o pcd1do de crcdtto á Com· occol'l.'et• ao pagamento dessas desp::l:lla.s até 
1mssao de Orçamento da Camara dos Depu· 3l de dezomb1·o proximo futuro 
tados, opinou esta. no sentido do não ser elle • 
concedido por não haver o interessado pro- Acompa.nhando a mensagem vem uma ex-
movido a execução da sentenç~. á qual po- posição do Ministro da. Guorra. com uma 
diam ser então oppostos embargos pelo pro. demonstração organizada. pela Direcção Gera. I 
curador da Republica, como tudo con~ta do da Contabilidade do mesmo Ministot'io, da. 
parecer n. 94, de 1903, approvado em dis· necessidade da.quella quantia. 
cussão unica.pela Camara dos Deputados, em 
sessão de 13 de novembro do mancionado 
anno de 1903. 

Em consequencia do occorrido, o alfere9; 
Alfredo Nunes ue Andrade inicÍOll o pt•ocesso 
de execução que correu todos os SC!lS termos, 
oppondo o procura.dal' do. Republlca em· 
l)argos de nullidade á execução por falta. de 
liquidação, embargos estes desprezallus pelo 
Supremo Trjbunal Fede1•al, que confirmou 
plenamente o accordão proferido na acção 
respectiva, como se Yerifica. da precn.toria. 
junta., expedida pelo juizo competente, re· 
quisita.nd'? o pagamento da importancia total 
de 29:683~167, sendo: 29:518$367, constantes 
da refm•ido. mensagem e 164$800 de custas 
a.ccrcscidas na execução. 

Assim, torna-se necessa.rio reiterar o pe
dido do credito e:ttraordinario do que trata 
a mensagem e. solicitar mais v. qu<tatia de 
164$800 õa.s cus tas. . 

Submetto, pois, o a~snmpto á. vossa apre
ciação, a.tlm do quo 1·os digneis resolver 
como for mais acertado. 

Rio de JanGiro, 13 do junho de 1904,
J, J. Seal;;·a . 

N. 72- 1904 

Autoriza o Podet Executivo a ab!'Í?' ao Minis
tm·io da Guerm o n·edito extmordir1a1·io 
de 5. 000:000$ , pm·a occo1Ter ás despezas 
resultantes do movimento de (orças, suCl. 
permancncia e opel'(((!Ôes no Alto Ptwús, 
Alto Ac;·e e Alto h ·1•w! 

A necessidade de concentrar diversos coi'
pos do exercito ·nas fronteiras do norte do 
Brazil deu logar n (\ospezas que não esta.vam 

A Commissã:o de Orçamento, conforman
do-se com as razões expostM o reconhecendo 
a necessidade da meaida, submotte á con· 
sideraç-5.o da Camara o seguinte projocto 
de lei : 

O Congresso NR..ciona.1 decreta : 

Art. l. o Fica o P oder Executivo autori~ 
zado a abrir ao Ministm•io da Guerra. o 
credito cxtraordinll.rio de 5.000:000$ pal':l. 
occol'rcr ás dospozas resultantes do movi
mento do forças, sua permanencia e opera· 
ções no Alto Pu1•ug, Alto Acre e Alto JLU'uá, 

Parag1•aplto unfco. Por conta deste credito 
corrm•ão as dospezas com o rog t·esso das 
forças que segnira.m p:tra. o E~ta.do do Matto 
Grosso poi' occasiã.o dos successos do Acre o 
que foram transportadas polos Ya.pores Ito.
pacy, Itailuba e Itaperuno. da. Companhia. Na.· 
ciona.l de Navegaçiio Costeira ; anoulfa.odo·se 
na verba. 15a- Material- rubrica n. 32-
Transporte de tropas-do orcamcnto vigente 
a importancia. dos pagamentos de fl•etes dos 
alludidos vapores. 

Art. 2. 0 Rovogam-ao as disposições cru 
contra1•io. 

Si a. Camara approyar este pl'Ojecto, são 
os seguintes os cl'editos extra-ol'c;amentarios 
concedidos nesta sossão : 

Pap el Ouro 

12 creditosextra-
ordinarios ••••. 5 .. 218 :63G$5i8 27:91;5$1'50 

2 çredito.s e~pa· . · 
c~aes.......... 6:38I$000 
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·1 orodi to sup-
plomoutar... •. 342:811$000 

l .• -------

5.567.: 828$1>78 32:662$833 

' - Sala. das Commissões, 28 de junho de 1904. 
---'-Cassiano elo .Nascimento, presidonte.-Paula 
R amos. rcJator.-La~wi~do Pttta. -U,.bano 
s~mt?s:-Galei!o CcW'r(llhul. 

]I!E;-.;S,\GEM E DOCUMENTOS A QUE SE RBl"ERE 
O PARJ-~Crm SUPRA 

Srs. mem brvs do Congresso ='l'a.cional
T ra.nsmittindo-vos a íoclusa exposição que 
me foi apresentada. pelo Ministt•o de Es · 
tado Je Guerra sobro a necossida.de de se 
abrh· ao respectivo Minislcrio o .credito 
extrn.m·diuario de 5 .000 : 000$ :para occorrct• 
ti. despeza resultanto do. movimento . de 
forçns, sua. pe1•ma.nenda. e op(lrações 09 Alto 
Acre, Alto Juruá e Alto Purús, rogo-vos 
dignois habiliti.1r o Governo com o referido 
credito. · · · 
· Rio. de · Jánoiro, lô de j~lho do 1904.
Ftánciséo de Pot4la Rod?'iguf!s · ALve~. ·· 

. ' . 
Sl'. Presidente da H.opublica - Não com· 

:pol'tando os vet•b;~ s orca.mentarias do Minfs
terió da Gnoi'ra. }lara o· exercício ~e 1904 o 
nugroento das despezas com o m.ovimento de 
for~as do exercito, · sua permancncia e ope·
rações no Alto Acre, Alto Juruá. e Alto 
P'UI'ú~:~; uomo ~cjam "- accresr.imo da. ·tcrQ<l. 
parte dó soldo de officiaes e praças de p•·ot, 
sem verba ol'dinaria, ·di1ferenç11 da. etapa 
entl'e l$400 votados e 38 fixados, fal'damento 

e equipamento em quantidade maior que a. 
rioccss~ ria pat·a.· ai condições nórnia~s. - forra· 
ge'n:o~ pa.ra. br.stas dr. b:1gagem dos otfiaiaes, 
sem dota.Qão especial, esta belecimontó de 
enfi1rmarias provisor·ia.s om.diversos pontos, 
seus utenttilios c roupas dos enfermos, medi· 
camentos pa.t·a serem fornecilos de modo a. 
e vitar faltas prejndicia~:s e fataes, obras do 
defesa, de q ua.rteis, etc., transportes de 
tropas, cargas o bl\g.1..gens pa.ra, Ma.oá.os, 
Acre. ·Juruá. e Purú~ e vice-versa., d~spezas 
evcntua.es e imp··evistas, apresento a v; Ex. 
a inclusa domLnstração para sollcita.r-so do 
CongNMso Nacional a conce3são de um cre
dito especial de 5.000:000$ para. ocoorrer a 
essas dcspcza.s oxtraodioa.I'lns . 

Convém n:t concessão · desse credito auto
rizar-se que, a sua. conta, se escripture em 
despeza, anuullando·se ·na verba 15 .. -Mate· 
ria.l - Consigoação n. 3·2- transporte de 
tropas, etc .• a imp:>rtaneia dos paga num tos 
de fretes dos vu.pores ltapac'y, Itaituba e It.a
peti.ma da Companhia Nac;onat ·de Nave· 
ga.ção C,ps~ira, pelo regresso das fo1•ças que 
seguir<~m para o Estudo de Ma:tto Grosso po1' 
occasi~o .dos successos .do A,cre ce>m a. Republica 
da Bolívia, nttenta. a nece~sidade de resta
belecer á mesma co~signa.çã,o'qúe , àctual
rp.e·nte reduzida. a P6:784$S33, não póde 
attender aos compromissos Ol'dinarios a seu 
cargo, ·visto ser insutftcteote pa,.rllo salda.r as 
contas dos mcsmqs fretes e pagar as ,apre
sentat.las pelo l\l'ovo Lloyd Bra.'!ileiro de 
l24:46q$, refere~tes ao periodo. de janeiro . a 
março ultimas . . _ . · . . · 

Rio. do Ja.neiró, . 16 :de_ju1:1l19 do HlM. ~ 
Francisco .de Paula A1·gollo. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Demonstração do ·o.ugm ento provavel da d cspezn com as forças expcdicion~rias ao 
· Alto Acre, Alto Juruà e Alto Púri.ts, no período de i de junho a Si .de dozcmbl'o 

do 1904, calcúlada para o cffc'c tivó de 4.000 praças de pret 

P ESSOAL 

Terça parte de soldo dos otflciae3 ••... ·. ; •• ; .. . . . .. :~ .. •• 
Idem idem das praças de pret ......... . . ~ .......... . .. 
·nifferença de etapa das pi'aças ·ontrc I$400 votados e 3$ 

fixados . .. .......... .. ...... .- .................... · . . 

lllATERlAL 

Fardamento a 215$ por praç.à •• ~ -•.•• •.t•. ~: . : . •. • ••••••••• 
Equipamento a 4~$820 idem., ............. _ .......... .. 
Forragens para. beatas de. bng3rgens_ dos .offi9aes ...•. : ~ •• 
Esta~lecimento de enfe~·ma.rlas _provlSOrlas, utons11Ios 

e roupas . ... , .... -.. , ~: ...... .. • ... ~ ..... 4 •• ~ •• ~ ••• , •• 

Me.dicamentos .•.. . ••....••••... ·. ; .• , .. · . ..... ~ . ...... · •.. 
Obra·s de defesa, de qua.rteis, etc .••. ; ........ · .... . . ; . . . 

80: 266$650 
128:117$840 

1.369:600$000 

000: 000$()0:1 
11:15:280$000 
51:760$000 

100:000$000 
100:000$000 
200:000$000 · 

1.577:984$400 

. . . · : 

. ........ ,. - . ·r 
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;rra.n·spol'_~ : da ·· tropas, de . cargas e 'bagagens para Ma
. . náos, Acre, .Juruá o Purtls c vice ·ve1'sa. •••..•••••••. 

Despezas eventuaes e Jmprevis~as~ ... ~. · .•••..••. , .•• , •. 
· 1.800:00';)$000 

ll4:975$510 3. 422:015$510 

Ttl~:t.l.o: •• : •. ·~- . -: .......... .... .. : . ... · . , •..••• , • ....... ........ 5 ,000: 000$000 

. · QbSEitV ll. l:ÕES 

. . Nas despez:l:S cvcntuaes e imprevistas a.ttcndo:t-so a qn.~ no oxercicio do 19~3 pag .u-so 
a. Amazon Telegl'aph C0111pany 8!:758$600 da cxpcli<;ão lic telogt•a.mmas. 

Direcçiio. Gc1·ai da Conhbilid·ule da Gu~rra., 30 de ma.io de 190l. -O diL·ector Cm·los 
Cor r$(( da SzliJa La9~. ' 

· . N. 73- 190-t I A ~ommissilo de OL'ç:tmento, tendo portao to 
A l . · p l · ~ . {n . . • I exa.mmo.do todos os dlJcument•>s qu) aco.:al-

u 01 _ua 0 oc Cl' .c.cccculwo o. a '1' ' ao Mm~~· panh3.vam a mensa11em e tendo t uubem V'or· -· 
&e,·w da Guen·a 0 credico especial de ficado que o pedido 7to Cl'Pclito c·Ú justificad 

1 

.107$850 pa;·a occo,~re;· ao . ~Jo{J~.~:wnto ao ~do parecer que sej1\ submettld~ á consld~: 
S?l~ado ào:f batalh~to de m ltl/la, 11L de po· l'ação d• ca.ma.ra 0 SOO'Uin t c p. ,iect de 1 · . 
:rçao Mm·hnho Xavte;· do.~ S(lntos a oul;·o, o 

10
J ° Cl • 

ele F8!1$ veru;imenlos ?'elat(vos ao me:; de o . Congt•esso Nacional resolve : 
novemb,.o de 1001 · Artigo unico -E' o'Poder Executivo a.u-
Em mensagem do 9 de sotemlJro de l 903' torizado a abrir a.o Míuí~tcl·io da Guerra. 

solicitou 
0 

s
1 
•• Presidente da. Republl"a do um c1•edito e.3pecial do 107$~0 para occorrer " a.o p·\gamento aos sold:tdos do z• ba.talltlto 

Congross-> Na.cional um crclito especial do d n1 · d · - ~· ti 1 x 107$850 pará. occorrcr ao pagamento a.os sol- eM' l ULrm. c pJSlçao. ' "Ir n lO ·avier dos 
dados do l" batalhão do <\rtilha.ri;~. M:n-tinlw S:mtos c j{anJeL Pinto do N:lS~ima·nto , · de seus 
Xavier dos Santos e Ma.noel Pinto do Nasci- vcrlcimentos re:a.t ivo» ao nl.ez da novembt•o 
manto, de vencimentos rchttivos ao ruoz do t~a.1~fo~l' t·evog~'-tbi! ::ti! disposi(Jõe.:~ am con· 
novombro de HlOl, e que doixara.m de rece· 
bet· por se t!)r extraviado a úita qua.n~ia. S.1la das Commissões, 28 do junho de 190 L 

- Cassia'I'IO do Nascimento, p••esidente.- Ga· 
le<io Carual/!al,relator .-Paul!! Ramos.-L«u· 
í'indo Pi!ta.- Urúm10 Sat~tos . 

Vos documentos que acompanham á ox· 
posição foib. polo Sr. Minis~C'o da Guerra, 
consta que o 2• sarg{lnto do l<> batalhão de 
artiiilaria. de po:1ição Antunio de Oa.mpos EXPOSIÇ.\o A ~ li 1, s& ~EFE;RE 0 PA H •-:cmn. 

Ribeir_o extr·a.viou a quantia. de 107$850, que SUPRA. 
lhe f01 confiada afim llo etlüctuw o pa."'a.· 
mento dus vencimentos rotativos ao mez"ctc 
novembro de l9Jl ás pt•a.çM Ma.rt inllo Xa.· 
vier dos Santo3 a Manoel Pinto do Na-sci
mento, qua sJ n.cha.vam dcsta.catl<u em Irn· 
betiba. 

O Ministro da Fazenda., om offleio de 7 do 
agosto do r::o3, coromunicou ao Miaisterio da. 
Guerra. em respostà áo a.viso de<>\e mesmo 
!"Jinisteri<:J n. 6l:l7, de 4 de agos~o d0 1902,que, 
Já. tendo Sido entreguo a quíln~líl. em quc~tã.o 
ao dito 2" sargento Antonio de Ca.mpos Ri· 
beiro, proveniente das divida:! de oxercicios 
fiados, tornava·sa por isso necessal'io que 
fosse requisitado ao Congresso Naoion:41 um 
credito especial p:u'l!. se1• fd to novo paga· 
menta. 

O 2·> sa.rgento o.utor do oxtra;do do di
nheh·o foi submettido a. conselho de _guerra. 
e a comrna" da.nte do batalhão, depois das 
providencias tomi,td,a.s para. a. punição do re
sponsavel, requisitou o pagamento dos von-

.. cimentos das duas 'praças alludidas. 

Sr. Presidente da. Rcpnbiica-TcnJo sido 
extraviada. pelo 2° sargento do 1o batalhão 
de artilharia Antonio de Cu.mpos Ribeh•o a 
quantia de lt\7$g5o que ihe foi entregue pa.r:Jo 
pagamento aos sohb.do~ do mesmo batalhão 
Ma.I·tinho X•.Lvler dos ~a.ntos c Manoel Pint o 
1lo Na'ilCimunto, dos qua.es tra.to.m os inclusos 
pap~js, de -q-Bociment>s relativos ao mcz de 
novembro de l!){)l, qr111ntia. de que se mandou 
fa.zm' ca.rg., ao ofilcial quo eon fiou ao refe
t•ido infol'ior, flcar:.tm aqu~lle3 solda :los ·des
ombolsa.dos da. dita imporhocia. · · 

Para quo eo possa. provi<fenciar do n.JV.:> 
sobre o paga. manto do que !Je tt·ata,. ttJPna-se 
necessario so!icitar-s~ do CongNssO Nacional 
a.utoriza.ç.ã.o pa.ra. a abOl'lura. a. este Miois· 
terio de um Cl'Cdito eapecial da. c ita.da quan
tia, o a~sim suhmetto o assumpto á. vossa. 
esclarectda a.ttenção, ·. pal'a ·que vos dignois 
resolver como julgardes conveniente. 

R~o de Janeiro, 2 .de setamb:·o de 1003.:::.... 
Fhmcisco de Patd.a j{,;yollo. 
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----------------------------------------------------------~~ 
N. 74- 1904 

.tlutm·iza o Poder Executi"'o a abri~· ao Mi
. n(:stei'ia da Gum·ra o c1•edito especial de 

6: -1.84${)80 para occorrsr ao pagamento a 
Francisco Affonso PaUa, cessionario de di· 
versas e:.r;-praças do exercito estacionadas 
no Estaáo de lliaeto Gi·osso, p,-ovcnientes de 
peças de fardamento, qw~ venceram e não 
1·eceberam no devido tempo. 

Francisco Affonso Palia, cidadão brazi
bairo, negociante estabelecido na cidade de 
Corumbá, Estado de Matto Grosso, em pe
tiçKo dirigida ao Congresso NacionoJ pede o 
pagamento da quantia de 6:434$080, como 
cessionario de diversas ex-praças do axercitv, 
divida proveniente de peças de fat•damento 
que venceram a não ~·eceberam no devido 
tempo. 

Sendo encaminhada a petição á Commis~:~ão 
de Orçamento, foram requisitados os pro· 
ce8sos de liquidação desta divida, de modo 
a ser possível o estudo dos documP.ntos que 
instruíram os mesmos p1•ocessos, e u. apre
ciação no despacho final formulado pelo Sr. 
Ministro da. Fazenda. 

O delegado fi::;cal em CuyaM,ao sub11etter 
â consítleração do directOI' da Contabilidade 
do Thesouro Federal os processos em questão, 
pediu em officio de 15 de fevereiro de 1902, 

·que fosse a repar&icã..o a seu cargo habilitada. 
com os creditas necossarios pura occorrer ao 
pagamento daquella divido, que era de ex· 
ercicio.!:> findos. 

Já em 13 de março de 1sgg o supplicanto 
havia requerido ao Ministro da Guerr1~ que 
mandasse processar as contas conforme a 
rclacão e titulas de divida, onde se déciarava 
a sua cessão e transferencia. A Jntendencia 
Geral da · Gue1•ra examinou os titulos de di· 
vida e r emetteu ao Minist1•o as contas orga
nizadas pela. Contabilü.latla Geral da. Guerra. 
Depois disso, por ordem do marechal MaUet, 
foi o processo enviado ao Ministl'O da Fazenda. 
para que o procurador do supplicante fosse 
embolsado de quantia reclamada,. (Aviso 
n. 40U, de .13 de julho de 1899,) No parecer á. 
fts. 58 v c 69 da Directoria de Contabilidade 
do Thesouro ficou acceito que o supplicante 
Francisco Affonso Palla ora. credo1• da. Fa
zenda Nacional, como cessionario das ex-pra
ças constantes da relação junta, divida JH'o
veniente de títulos de fardam(mto l'efdrentes 
aos annos de 1~92 a 1898. E~plica. mais opa
recer que a. ve1•ba orça.mentaria não et'a suffi.
cien&e pant o pagamento e que seria. neces
sa.rlo o pedido de um credito a.o Congresso 
Nacional para o pagamento de um pequeno 
saldo que a verba não comportava. 

No final do parecer é feito o reparo de que 
algumas escripturas de cessão das dividas to· 

ram lançadas com tinta roxa, o que é contra.· 
rio á circular de 18 de novembro de 1880 . 

Convem observar quo os processos em ques
tão _dur!l-nte o seu andamento quer na Dele
ga.cta FlSca.l em Matto Grosso, quer na. Secre· · 
ta.ria. da. Guerra e repartições subordinadas 
a este Ministerio não soffreram impugnação 
alguma neste sentido; ao contrario, taes do
cumento!! foram acceitos como validos e os 
proP.essos tiveram a sua marcha legal. 

·Tambem foi notadO no pare~er que algu
mas escripturas não estavam selladas con
venientemente. 

Tendo o supplican~ reclamado,por petição 
do 22 de maio de l9Q2, contra. os pareceres 
de diversos funccionarios do .Thesouro, alle
gou que no devido tempo apresen [.ara, no 
Estado de Matto Grosso, perante a Delegacia 
l<'iscal,os documentos corn:probatorios de fDl'
necimentos de fardamento ás forças federaes 
Astacionadas naQuclle Esta.do, cujos do4 

eumentos foram recebidos e peocessados re
gularmente por aquella repa1•tição. Voltando 
os papeis ao Minicltorio da. Guerra a sendo 
por estt;) ®viaQ.Qs. ao Minist crio da Fazenda, 
ahi foram enconti·ndi:i.s ·algumas irrcgula.ri
dn.des e entre ellas o uso da tinta roxa, 
contra. o disposto no aviso n. 55B, de 18 do 
novembro de 1880, q_ ue r egulamentou a cir
cular de 20 de agosto de 1874, e a falta. de 
sello completo em alguns documentos. 

O supplicante para regularizar o proces · 
sado e sanar os v icios ou nullid<~des arguidos 
pediu que lhe fosse permittido retirar os do
cumentos escriptos com tinta roxa afim de 
ser.·m substituídos po1• publicas-fôrmas de
vidamente ooocl3rtada.s, pois, pelo teor do 
o. viso de 18 de novembro de 1880, .as thesou
rarias de Fazenda não deviam a~;ceita.r e 
nem dar andamento a papeis escl'lp~os com 
tinta. 1•oxa, mas não nullificava os mesmos 
documentos, uma voz admittidos no p1•ocesso; 
pedia. tambem o supplicante que lhe fosse 
facultado paga. r a ron lidação do ~ello . A in
formação prestada ao Ministro da Fazenda 
sobre o deferimento das diligencias pedidas, 
julgava. pPoceden:tes as 1•azões expostas pelo 
redamante c opinava pela entrega. dos do
cumentos para serem substHnidos por pu
blicas-fónnas legalmente concertadas, ac
crescentando que a prohibição do u3o da 
tinta. roxa não estabelecia a nullidade do do· 
cmmento, que sendo acceito em tempo, in
struiu o direito da parte. Opinou o me.:~mo 
parecer pela revalidação do seno dos do· 
cumentos, concluindo pelo . prose~uimento 
ulterior do processo até final (fl.s. 7;:s.) · 

O pa1·ecer do Contencioso a fls. 74 v. jul~ 
gou que não era reguL'J..l' a substituiçã.o dos 
documentos por publicas formas o entendeu 
que o pagamento pedido pelo eupplica.nte 
podia, ser e:trectu&d.o em-virtude de um pre· 
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-cedente, · que se encontra na decisão de Fa.· 
zenda. n. 29, de 30de março de 1891, insis· 
tindo,porém, o TbJsouro em suas recommen· 
dações para. obst..·w a reproducçlLo da. irregu-

)aridade de serem a1mit\idos documentos 
.escriptos com tinta roxa. O Mi1:1iBtro da 
Fazenda, por despaaho de 21 de janeiro de 
1903, concot•dando com o pa.t•ecer do Con
téncioso, ordenou que fósse cobrada a re
validação Llos sello.s dos documentos, dru
pacho que foi cumprido pela parte. · 

ao paga.mento a Franch>co Atfonso Pa.Ua~ 
cesssionario de divereas ex-praças do exer
oHo estacionadas no E:\tado de Ma.tto Grosso, 
proveniente de pecas de f[j,rdamen"to que 
venceram e não receberam no devido tempo. 
revogadas as disposi.;õos em contrario • 

Sala das Commissões, .28 de junho de 1004, 
-Cassicmo tlo lYascimento, Presidente ........ Ga. 
leiio Carunllwt , Relatot•. - Paula Ramos • ...-. 
Urbano Scmto3. -Laarindo Pi!ic . 

Depois do preenchida. esta forma.lidM.o o 
do ser feito o calculo d~ vorbt~ para o pl.ga- o Sr. Pre'"'i(len.te _ Designo para. 
mcato, o Ministro da Fazenda deu o so11 a.rnaohã :~. seguinte 01·dem do dia: 
·despacho final indefet•indo o paga.monto, 
porquo alguns titulos de ceasão foram cs· Coutintw,çiío da. votação Je pl'ajooto n. 27, 
eríptos com tinta. roxa o foram assigna.dos de 1904, autoriza.ndo o Poder Executivo a 
.pelos cedentes o a seu rogo. abril' ao Ministcrio do Fazenda o credito 

A Commissã.o de Orçamento, tendo estu- extraordina.rio de 84:755.$170, em execução 
-dado os proces~os em qu~stão e 1°, consi· <le sontenç~~ :passada em julga·lo em f.wor 
dm•a.ndo- que nenhuma. impugnação foi do José Ferrmra dos. Santo~ (3;' tliscussã.o}; 
falta á legitimidade da. dívida., pois todas Votação do pa.l•ecm• n. n, de 1904, reco· 
-as repartiQões 1ederaes, por onde transi· nhccendo Deputado pelo 2" disti•icto do Es· 
ta.ram os processos, reconh,]ceram que o tado da Ba.hia. 0 o1·• F!·ancisco Prisco de 

'supplicante Ft·ancísco Affonso Palia é crcdot• Souza Paraizo ; 
da. Fazenda Nacional, sendo que a Delegacia 
Fiscal em Matto Grosso requisitou os cro- Votação dl:l, emnnda. dos Srs. Tosta a Noiva 
ditos necessal'ios para o J_Ja.gameuto; 2•, ao projecb n. 46, de 1904, em virtude do 
-considerando qu13 tendo stdo acceitos os dispo~to no art. 162 do Reg imento (discu~são 
·documentos escriptos com tínt~ roxa., t<tnto unica) ; 
na Delegacia FiSC[).l em :Vla.tto Grosso, como VoLação do p.·ojccto n, 20, de Hl04, auto· 
nas repa.rtiçõos do Ministerio da Guerra., já, rizanrlo 0 Podcw E!ccutivo a abrir ao Minis· 

·não tinha applicaç.'í.o o aviso de 18 de no· t':ll'io ua Fazenda o credito extraordinario 
vcmbro do 1880 para o effl!ito 1le a.nnulla.t· de 0:0.20S, om exccu(lã:o da sentença passada 

. o diraito do supplicante legitimamente cln julg-iclo om favor de Eduardo Ma.rt.ins 
reconhecido no~ pl'ocessos que seguiram os & Comp. (3a discussão); 

·t ramites lcgaes . 
3", considet•,lndo que em um caso igual já Votílç5.o do prvjecto n. 32, de 1904 , auto-

: foi feito um pagamento por ordem do Mi- t'iz<~ndo a abrir ao ~liuisterio da Justiça. e 
nistro da r•'azenda, como bem lembrou a in· .Ncgocios Interiore.~ o m·edito cxtraordinario 
formação prestada pelo Contencioso, usando de 1:491$/54, pat'<\ pagamento do ordenado 
nestas ct: . ~ dições, da equida.de u.pplícavel ao que compete M sJcreta.rio aposentado da 
caso, pois na. verJade a Fazenda NacionuJ, Faculdade de Direito d~ S. P11ulo, Dl'. André 
uã.o devo fugir a.o p:1.gamento das suas di vidas Dit\s de Aguhr, no período de 9 de junbo a 

. legalmente provaua.s om processos regulares, 22 de novembro de 1903 (3• d iscussão); 
nos quaes a.~ parte.{ sanam as nullida.des votação do prqjccto n. 33, do 1904, auto~ 

. existentes e quaesquer otttras irregulari- rizn.ndo. 0 . Podei' Executivo a abl'Íl' ao Minis-
dadas ; terio da Iudustria., Viação e Obra.s Publicas 

4°, considel'and'J que no ca;;o vet•tente a o credito especittl do l :200$, para paga
. Directoria do Contencioso to! de p;u·eccr que manto das ojudas de custo ao empregado de 
. se fizesse o pagamento reclamado pBLo sup- Fazenda incurubitlo do. tomad& de contas da 
plíeaute, da impoi•tanaia devido., e considc· E.'.ltrada de Ferro do S. Franci.sco, n:os a.nnos 

· rando que o direito do srippliaa.nte está. pro· de 1001 o 1902 (3a discussão); 
vado, pensa. a Commissão de Orçamento que · rl 1· 904 . deve ser dererida a petição de Francisco vo·tação do Pl'OJCcto n • 47 A, e • com _ 
Affonso Palla, para. 0 que submette á consi- pareceres sobre a emenda oft'ererJda áo pro-

- d c · t · tod 1 · jecto n. 345 A, ue 1902, que concede a D • 
. deraçao a amal'a o seguiu e proJec e m: Francisca. Francioni tia. Fonseca., v-iuv~ do 

O Congresso Nacional resolvo : ex-Senador· Pedro Pauliao da. Fonseca,· e· o. 
Artigo unico.- E' o Podei' Executi-vo auto.. sua _filba. solteira. Alber-tina.· da Fonseca a. 

· rizado a abrir ao Ministerio da Guerra o pensa.o · de· 200$ mensa.es' a. cad<H JJna (dia
, credito e3pecia.l de 6:434$980, para: ocoorl'er · cussão nnica); 
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;:.~.votação dO' projoBto o. 51. da 1904, auto- a. impor.tanaia de 27:754$, neces~ria a ~ri~e
I'!za.ndo o Poder Elmeuti vo ~ a.hl'ir ao Minis· grar a dotação d!i verba. ~Estaç:w da .v1~11oa. 
tBrio da. Faieoda o cNdito extraordinarlo do porto», menciOnada. na. ta.bella. raferu.la. 
de 6:379$'587, em execução de sentença pa.s- (3"' discussão). . · 
sada om julgauo em faYOl' do Dr. Hilario Votaçã.o do pl'Ojecto n, 66: A..! ~e 19~4 (do 
Soarus do Gouvêa, lente dn. Faculd.·~de de Senado), ·concedendo prorogaçao ·da. ltcenca 
!l•[edicina. do Rio de Ja.neil'o (2~ discusaú.o)·; dada ao Dr. Bernardino FerPeira da. Silva.:, 

Votação do p1•oj~ct.o n. 52, de 1904, auto. mini~tro do St~prento Tribunal Federal, por 
rizando o Poder ~xecutivo a abrir ao Minis- mais um a.nno, com bdos os vencimentos 
terio da. Fazenia. o credito extraordínario de (discussão unica); 
~7: 915$1:)0, ouro, impoda.ncia coro que o votação do proje~to 0:. 62, de _1904. a_u~o-
Br~zil deve cootl'ibuir para a construcção do rizando 0 Poder Executivo a abrir a.o Mims.
edidcio destin:\do â Secret:J.ria Internacional terio da Justiça e Nogocios Interiores o 
das Repui.Jlicas Ameri·J~~nas e pai'a a Bihliu· credito extraordino.rio de 3:644$827, pan 
tlleaa CommemJrativ<~ de ColombJ, em Wa· pagamento dos VOJNimontos qu~ co!llpetem 
shington (2a discu~são) ; , ao substituldda Faculdade de Med!CJDII. do. 

Vohção do proj~cto 11. 17 A, de 1904• Ba.'hia Dr. JJsé Julio Calazans ·(2" discussão);.. 
m<~nd<Lndo substi.tLLil' a. disposição dà lettra Votação do projecto ~· 63, do 1_904, a~t? 
- c -do art. l'' § 2~ do decreto n. 1.171 A, rizando 0 Poder ~xecutrvo. a a.br1r ao Mmur
dc 12 de janeiro de 190!, pela seguinte: ~- á terio da Iíidustriu.; Viação e Obras Publipas 
fixação das tllxas p_elo alngucl do material da. 0 credit:.> eJ:tra.ordlnario de 12.:891$8'10,- em 
praticagem I? set'VlÇO do pessoa! avulso d<Jo execu.çü.o de s:mtenç~ passada em julgado em 
mosma, dovtdo pal.as cmb<tl'oa.çoes que· de~ ravor dos engenheiros Lucas Proença. e An
mandarom o porto e de ~ccordo C_?ltl o rcgu- "tGnio da..Gost:t Junior (2~ dh$cussão); -' 
lamento de 2i de f~vereu·o de 18<>4-; com pa... .. · · · · . · • d. 

904 
·b ·. d 

rcccr da. Commi~sã.o d ~ Orçamento (2" dis- Vota~ão dGproJec~<J ll. 6,., . e.l ,a ~m O· 
cnsqão) • · no Minist~rio da Justl!,';t·e Nt,Jgocws In·t.eriares 

~ . ' . o credito de 660$499, para. pagar a tres ·. o1JI .... 
Votação do projecto n. _53, da 1904, _auto- ciaes 0 a. um porteiro ·dll. Secretn.r.ia. do Se· 

rizando o Poder Exeeuttvo a conc~der um nado em virtude de deliberação : da.qu~lle
a.nno de licenç-a, com todos os venc1ment~s, ram~ do Congresso Nacional . (2" di~cus::~ao); 
para. tratar de sua saudc, a.o Dr. Democr1to _ . . , . .. . · ~ 
Cavalcanti de · Albuquer.,ue, · diroctor ª1.1: Votaçao do. ptojecto n .. ~5.' }~ !904, ~or 
l" directoría do Tr•ibuna! de Contas (discussao nando oxtensrvas a1s. 3;uda.to~es ~~ gucrr~ 

· ) dos I o 2ú 3o 5~ e 7o. d. •strJCtos mllt~a1•es a;g. 
nmca ; . . . . vanta~~ms' d~ credito: ri. 821, .d~ 27 'de~ ~e~: 

. v o~o.çõ.o do_proj~cto .n. 34, de .100'4, a.u~~ :·1- embro"' ue l90l, compJ._recer e su~stitut'ivQ d<:Jr 
zu.ndo o Poder Execttti \·o a a.br1r ao Mtm:sto· commis~ão da Mar•ioha. e Guerra, so:r>re or
rio. da. Gum·ra o credito especial. de 5:181$ gauiza.ção do quadro dos ~ud_itores do etcr
pat•a occorrer ao pagamento aos. mspectores cito. declaraçã:o dos seus drre ttos e deveres ,.. 
da Repar&ição Geral dos Telegrapllos .Anto· tornando-os ex~en~ivos ao 'n11litor h ma.ri
uio José da Silvp. ~ma. e c~~e~iro Jos~ .da ilha, e dando ôutt•as providénch'l; e C?ln. pa.: 
Silva Rl)sa da.s dtarHI.S rtue detxara.m. de r<JCe· recer da Commis~ão de Orçamc:tto, oplnando· 
hor durante o· tempo em qlle sarv1rn.m. na em favor do substitutivo (p1·ecednndo o re
co~~issão cons~ruct•JrJ. da_s li~h?-s ts~eg:a.· querimento do Sr~· 01~ v_r.iro. ,Vttlladã.o) (2"' 
phlC.ts de Cuya.lm a Cornmb!l. (3 d1scusaaq), discussão); · . . . 

\ 'otação do projec'to. n . 48; de.-1904, ~u~ôri- ms6us~ão uÔ.ica. do projec~o n. 66, d.e 190~, 
zrmclo o Poder Executrv:o .a abrtr a~ MI~Hlte· a.utOl~iza.ndo 0 Podor Executivo a eoncede1' ao 

. rip da Fazenda o credtto extt>aordinarw de Dt·. Albiuo Alves Filh.o, procuru,dor da. Re-
14.:3 .. 1.3.$065, em execução de sentença. ~assad~ publica no Estado ue Minas Qera.es, u_m an~o
ern .Julgado em favo!' de Lobo & Irmao ( 3 de licenç:1., com 0 ordenLtdo a que _ttver-dt- · 
diBCussã.o); · · . · . reito, para. tratar de sua saudo ; 
J Votação do l)I'Ojecto n. 49, de 1904, ~utori· Discussão unica do proj ecto n. 67:, lfc :l9lH,, 
zando o Governo a dcdu'zir do cr_oduo _de autorizando 0 Poler Executivo 11. con'cot'-er a.ci· 
530:86~$ ·destinado a .nnateria.l, con>:trucçoes t0le""r ~pnista. de a~ clo..s~e do. E~h·a.da d~ 
0 eventÚa.es1> , na tabella annexo. ao deqreto Fer~o ·central ·do Bra.zi!· Jitcintfio· Hygino de. . 

. n. Ll5l, de 5 de janeiro do_ c?i~l'e~te ann<?, cruz seis mezes de licença., . cóm or.denado, 
a qua.nt~a de 100$, rala ti v<~ c1 dtJfcrença vel"l: p(LrJ. trata. r de sua sau~e ; . · · 

. ficada ontre a somma. total das verbas allr . . , ·'- . . . . . . 8 · d 1904 
previs~as e 0 .c1•edito de 5 .500:000S; fl.xà.do no D_ulcussao uatca do_pl'olea~o n.: ·~ • e · . 0 ·~ 
a1•t. lli, ~ 5'), do mesmo decl'1ilto, bem como conc_edeudo-prorogaçao, por m eu s um:~~-~ • 
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da licença. em .cujo goso se acha. o Dr ,. Sa.mttel 
da. .Ga.ma'e COsta. Ma.c Dowell,lente· substituto 
da .Faeu:ldadc de Direito do Rocili'l ; · . 

Discussão unicl do project'l n. 69, de 1904, 
a-q.torizando o Pojer · Exe.cnt.ivo 11. conceder 
&o : mj.c~i.ois ta. de L"- classe d<t Bst.radn. de 

. , ; 

J"erro Centra.l do Bt·a~il ,To~é Joaquim· d<i. .. 
Silva. urn a.rin() de licflncl, com vencim9nto·s,. 
par.~ trn.tar d~ su:~. s1udo. · 

· Levanta.·se a sossã.o á. 1 hora. e 30 minutós. 
da tarde . 

ACTA De 29 DE ,JlJ:\IfO DI~ 190 4 

J\o meio·(li;t procede-se á chamada., a !}ue dido RoLll'igu_es, A7. •:~\·cdo Marques, Rodol· · 
respondem os Srs .Paula OuímaJ•ães, Alenc -1 r pho Mil·anda, Hermene~ilrlode Moraes, Costa. 
Oulmariit>s, Raymundo de Mirando, Rodri- ~etto, Candido do Aoreu, Paula. Ramos, 
aur s Doria., Garcia Pires, Alves Bo:rbosa, Barbo~>a Lima., Aognlo Pinhoit•o, James Da:-·· 
Mauricio da ·Abreu, Vlriil.to M<t:5carenhas •. cy.-Cassiano do Nascimento e Vespasiano de 
Manot>l Fulgencio, Domingues de Castro, Rer·· Albuquerque. · 
na.~.do Antonio e Carlos Çwalcanti (12). E som ca.usa. os St't!. Sá. Po.ü:wt.J, Raymundo . 

Deixam dr. comparecer, com caása. partlci - Nerr, Hosa.nnah de Oliveil•a, Rogeri•J de Mi· 
pà.dn, os Srs. Olh·eira. Figueü·edo, JuLio· da r.tnda, lndio do Bl','tzil, José Euzebio, Cbris· 
Mello, Thomaz Accioly, Wànlcrley de Man- tino C1•uz. Di~s Vicir::t, BJzerril · Fontonolle, . 
donça~ Joaquim Pires, Aurelio) Amorim, Eu· Virgilio Brigido, Tllom.l.z Ca.valc:tnti, Frc· 
;;eoio Tourinho, Aatltcro Botelho, Eaéa:s der·Ico Borge3, João LopoR; Edna.rJo Stndart. 
M~rtins, Passos Miranda, Arth.ut• Lemos, S~rgio Saboya, Eloy do Soun, Fonse~a. e 
Car,los d~ Novaes, Antonio B~tstos, Urb:10o Silva, Paul t c Silva, Walft•eio · Lo~J. Abdon 
Santos, Luiz I)ó~ingucs, üncdelba Ivlourão, l'tfilanez, rzilll'O Leite, Teixeira de Si,Ail'onso 
Ra.ymundo" Atthur, Aniz~o de Abt•Em, João Costa. Celso de. Souz.'l., Pereira. do .Lyr~. Joã.o 
GayoE,o, Frahci~Có Sá, Goncato Souto·, Pe- Vieira. :\lala.quias Gon~.alves,_ Estació · Colm· 
reira Reis, Trindade, José ~f.arcellino, Brlcio brn, Pedro Pernambuco, Elpidio J:o)guoi.rcdo , . 
Filho, Esmer.üuino Bandeil•a, Mo1•aira Alves, l!:paminonJa.s (h'a~indo, .l!:uzabio dQ Andrade, 
Cornelio di l!~onscca, Arthut• . Orlando, Ao· At•rv:(clbs Galviio, Javinia.no ·de Carvalho, 
go31Ó :;qeto1 Fe,IisbeUo Fl·cü-e. Domingos Gui· Olh·eira. Va.lla.dao, Pinto DantM, · Rodl'ig'ues . 
marãos, Ndva., Leovegildo Filguoil'as,Castro Sahlanhn.. Ber·na.rLlo Horta, Moreira. Gomes, 
RebcUo', Tos.tU., 'Bttlcão Vianna, Polix Gas- José Monj:n'ilim·, Gatdino Loreto; Here.lia. de 
pa.t•, Satyi'J Dia.~. Yergne de Abreu, Augusto 811, Mello Mattos, Nelson de Va.seonceHos, 
d.e Freitas, Rodri~ues .Lima.. Tolcnttno dos Bll.l llões :\Ia.rc'ial, O.;car Oo1loy, Augusto · <.l.o 
Santos, Etlual'il.O Ra.mos. Para.nllOS Monte· Vascoucollus, Sá f1·oiro, Amo rico do A!bu· 
negt•o, Mat•colino Moura,· Con•ea Dutra. Iri· guorquo, E1·~co Coelho,_ Abel~rdo do M~llo, 
neu ·Machad:o, Fideli:3· Alvci3, João Ba.ptlsta L"'urtndo Pltta, Pet•en·tt Luna, Heor1que · 
Beli~a.rio de Souza, ·atüvão Btptista. Silta Borges, Cruvcllo Cavalcanti; Carlos Teixeil'll 
Castra, Bezatnat. Julio Santos. Francisco BJ•an,lão,Po.ulinode Souza.,Esteva.m Lobo,JosG 
Veiga, Bernardo Monteil'o, João Luiz, 0:\s· Bonifo1cio, CarMiro de Reze.nde, Ada.lbarto 
tão .da Cunha, Ribeiro .Tunqueit•a, Astolpho Ferraz, Berno.rdes do Faria..A.ntontó Z1car!as, 
Dutra., Ctu·los Pvixoto Fillto, Penido Filho, La.nlõuoicl' Godofr.-JJo, Ca.millo Sóa:roli Filbo,., 
Davic,l. ,C.f!.mpísta, F~ancisco Bernardino, Bu~- Calogcras •. SJ.bino Barroso, C..'\rv~lho ·Brtt.~o • . 
no de Pili'l':~.; João Luiz .. Alves, Leonel Filho, Ologario 1\·la.ciel, Oamillo Prat9s, Pad~a Re- · 

· He~riqu'c · S:J;ll ~s, Carlos· Ottoni, . Nogueira, zctida, Galeão Cârvallia.l, Bernardo do · Cs.m· 
Olyat.ll,o, R;i}!ei,ro, Lintlolpho. 2a..cta.ao, Woo- pog, Rellouç..i.s de Carvalho, Amaral Ces:l.r, 
cesláo· Braz, · 'R.odolpllo Paixao, Mot>eira. dl Fet•relra. Braga, Jos~ Lobo, L!líte de Soqza., . 
Silva~· Jesuinó Cardoso, . l!'rancisco. a:onicl.ro, Francisco· Ma'lta, ·Joaquim Teixoh•a. Brandã.Q, . 
Va.lois de castro, Oosta Junior, Arnolpllo Aqutno -~lbeiro; Baneiid!> de Souza., Linclol· 
Azevedo, · Fei'na.ndó Prestes, Eloj• Chaves, pho Se'rra,Abdon:Baptlst:~.,Eiise~ Guilherme. 
Paulino Carlos, Alvaro de C..1.rva.lho, Can- Soar.:!s ·do:l' Santos, Juvonal Mtllet•, Ma.rQa.I · 

Vol. Il 114 
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Escob..'tr, Get•mano Hasslocher,Victorino Mon· 
telro, Domingos Mascarenhas, Alfredo Va
rela, Diogo Fo1•tuna, Campos Cartier e Ho
mem da Ca.rv<tlho. 

Soares de Gouvêa., lente da Fàealdede de 
Medicina. do Rio de Janeiro (2a discusSão); 

Votação do prbjecto n. 52, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Miôis
terio da. Fazenda. o credito extraordinario de 
27:915$150, ouro, importancia com que o 
Brazil deve contribuir para. a construccão 

O Sr. P~·esidente- Responderam 
á chamada apenas 12 Srs. Deputados. 

Hoje não ha. sessão. 
Designo para ama.nhã a seguinte o1•dem do 

dia: 
Continuação da votação do projecto n . Z"l, 

de 1904, n.utorizando o Poder Execu1,ivo a 
abrir ao Ministerío da I~azeoda o crcdit"o ex
tmordinario de 84:755$170, em execução de 
sentença passada ern julgado em favor de 
José Fel'l'~ira !los Santos (3" discus.)ã.o) ; 

Votação do parecer n . 9. de )904. reco
. nbecondo Deputado pelo 2• districto do Es· 
ta1o da Bahia o Dr. Francisco Pl'isco de 
Souza. Paraizo ; 

Voia.ção da. emenda dos Sra. Tosta e Neiva 
ao pr~jecto n. 46, de 1904, em vil'tude do 
disposto no art. 16~ do Regimento (discussão 

. unicn.) ; 
Vot:Lção do projecto n. 29, de HJ04, o.uto

riza.mlo o Poder Executivo a abt•h• ao Minis
teria da Fazenda o credito eKtraorJinario de 
6: 020$, em execução de sentença passada. 
em julgar!o em favor de .Edua.r(lo Martins & 
Comp. (3a discussilo) ; 

Votação do projccto n, 32, de HJ04, au· 
toriza.ndo o Poder Ex:)cutivo a. a.brír ao Mí~ 
nisterio d~ Justiça e Ncgoclos Interi ores o 
credito extraordinario de l :491$754 pi1ra 
pagamento do ordenado que eompote ao se-

. crecario, aposentado, da Faculdade do Direito 
de S. Paulo, DI'. André Dias de Aguütr, no 
:período de 9 de julho a 22 de novembro de 
1903 '(3"' discussão) ; · 

Votacão do projecto n. 33, de 1904, au
tOl·izaudo o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
.nisterio da. Industria, Viação. c Obeas Pu
blica..; o credito especial de 1 :200$ pa.ra 
pagamento das ajudas de custo ao ompt•ogado 
de Faznnda. incumbido da tom!l.da de contas 
da. Estrada de I•'e1·ro de S . .l!'rancisco nos 

· annos ·de HlOl e 1902 (3" discussão); 
Votação do projecto n . 4T A, de 1904, com 

pa.receres sobre a emenda offereeida ao Pl'O
jecto n . 345 A, de 1902, que concede a 
D. l<'l'a.ncisca Francioni da Fonseca, viuva do 
ox-Sona.dor Pedro Paulino da. Fonseca, e a. 

. sua filha solteira Albertina da Fonsecll, a. 
pensão de 200$ mensacs a cada uma. (dis
cussão unic.a) ; 

Votação do :projecto n. 51, de 196'4, a.uto· 
. riza.ndo o Poder Executivo .a abrir ao Mi
.nisterio da. Fazenda o credite oxtraordinario 
da- 6: 379$587, em extcução de sen tanca. pa.s-

:sa:la em julgado em favor do Dl'. Hila.rio 

do ediftcio destinado á. Secretaria Interna
cional das Republicas Americanas e para. a 
Bibliotheaa Commemorativa. de Colombo, em 
Washington (2a discussão); 

Votação do projocto n. 17 A, do 1004, 
mandando substituir a disposição da 1ettra 
c do art. 1", § 2°, do dec1•oto n. 1.171 A, 
de 12 de janeiro de 1904, pela seguinte : â 
tixação das taxas pelo_ aluguel do material da 
pratic ~gcm c serviço do pessoal .avulso da. 
mesma, devido pelas embarcações que de
mandarem o pot'to e de accordo cmu o r e 
gulamento lle 28 da feveretro de 1854 ; com 
parecer da. Com missão de Orçamento (2"' dis
cus~ão) ; 

Votação do pt•ojecto n. 53, de 1904, au
torizando o Poder Exeeutivo a conceder 
um a.nno de licença, com todos os venci
mentos, -pai' a -tra~r de sua. sltude, ao Dr . 
Demucx·ito Cavalcanti de Albuquerque, di
l'"ctor da 1:\ Directoria do Tdbunal de Contas 
(discussão unica.) ; 

Votação d:l projetto n . 34, de 1904, auto
rizando o Poder Exeautivo a abrir ao Mí
nistm•io da GucrrJ. o e1•edito especial de 
5:181$ para occo.rrer ao pagamento aos 
lnspectoros da. Repartição · Gel'al dos Tele
graphos Antonio J os6 da Silva Rosa e Case· 
miro ~osé da. Silva Rosa. das diarias que 
deixa.ra.m de receber duro. ato o tempo que 
serviram na commissão constructora das 
linhas· telegl'clphicas de CuyaM c Corumb!i. 
(3a diSCU->São) ; 

Votação do projeato n. 48, de 1004, auto
rizando o Pode1· Executivo a. abrir a.o Mi
nisterío da Fa,zenda o credito e:s:Graoruina.rio 
de 14:313$0.65, em execução de sentença. 
passada em julgado em favor de Lobo & 
Irmão ( 3 • dis(}ussão ) ; 

Votação do proj9cto n. 49, de 1904, auto
rizando o Governo a. deduzir do ci•odito de 
530:864$, destinado a.-Ma.f'lria.l, consti•uccões 
e cventuaos-na. ta.bella annexn.s il.o decreto 
n . 1.151, de 5 de janeiro do corrente a.nno, 
a quantia de 100$, relat iva. á dilforença. veri
ficada. entre a. somma. total das verbas alll 
previstas e o credito de 5.500: 000$, fixado no 
art. 1°;§ 5~ do rnesm l decreto, bem como a 
importancia. de 27:754$. necessaria a mtegra.r 
a dotação da. verba - Esta-ção da. visita do 
pot't~ - ~encionada na ta.bella rererida. 
(3" d1scussa.o); · 

Votação do projecto n. 60 A, de 1904 (do 
Seuado) concedendo p1•orogação da. licença 
dada ao Dr. Bern:~.rdino Ferreira da. Silva, 
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ministro do Supremo Tribunal Federal, por 
maia um anno, com 'todos os vencimentos 
o( discussão unica); 

Votação d? projecto o. 62, de 1904, auto
'l'izando o Pooer Executiv-o a abrir ao Minis· 
terio da. Justiça. o NPgoetos Interiores o cre· 
·dito extraordinal'io de 3:644$827, p:tra paga
mento dos vencimentos quo competem ao 
&'Ubstituto da. Faculdade de Medicina da Bahia 
Dr. José Julio Calaza.ns (2" discussão); 

Vota..ção do projecto n . , 63, da 1904. auto· 
rizando o Poder Executivo a a.brir ao Minis· 
te1•io da Iodustria, Viação e Obras Publica.;:, o 
credito extraordinario de 12:801$870, em exe· 
oução de sentença · passad11. em julgado ~m 
favor dos engenheiro~ Lucas Proença e An· 
tonio da. Costa. Junior (2" discussã.o) ; 

Vota.f;ll:o do projeeto n. 64, da 190,1, a brio· 
do ao MioistePio da Justiçs. o Nogooios Iu
teriorcs o credito de 660$499 pe.ro. pagar a 
tres offlciaes o a um· porteiro da Secretaria 
do Sena.do,em virtude de deliberação daquolle 
ramo do Congresso Nacional (2 .. di~cussão); 

Votação do projecto n. 65, tle }90S, tor
nando exten:>ivas a.os auditores de guerra. 
dos lo, 2•, 3", 5• c 7" disti'ictos militaras as 
vantagens do decreto n. 821, de 27 de de· 
zem1Jro de t90l, com parecer e substitutivo 
da Commissão de Marmha e Guerra, sobre 
·OI·ga.nização do quadro dos auditores do exer
-cito, declaração do.s seus direitos e deveres, 
tornandO-OS extensiVOS a.O auditor da lUO· 
rinha, e dando ontras p1·ovidencias; e com 
parecer da Commissã.o rlo Orçamento opi· 
nt1.ndo em favor do substitutivo (precedendo 
o l'equedmento do S1· . Oliveira Yalladão) 
(.2" discussão) ; 

Díscn~sã.o unica. do projecto n. 66, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a concode1• rto 
Dr. Albino Alves li'illlo, procurador da Rapa· 
ulica no Estado de Minas Geraes, um aono 
de licença, com o ordenado ll. que tiver di
reito, para tl'atar do sua saude; 

Discussão unica do pl'ojecto n. l't7, de ·1904, 
autorizando o Poder Executivo a. conceder a.o 
telegra.pbista. do 3"' clrtsse da Estt•ada. de Fer
ro Central do Brazil ,laointho Hygino da. 
Cruz seis mezes de liconça, Mm orJonado, 
p<tra t!'atar de sua. sa.ude; 

Discussã.o unica do projecto n. 68, de 1904, 
concedendo proroga.ça.c, po1• mais um anno, 
da. licença. em cujo goso se acha. o D r. Sa.
muel da Gama e Costa. Mac Dowell, lente 
substituto dn. Faculdade de Direito do Recife; 

Discussão unica do projecto n. 69, do 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
mn.chinish do l"' classe da. Estrada de Ferro 
Ceatral do Bra.zil José Joaquim da Silva um 
anoo de licença, com vencimentos, para tra
tar de sua saude; 

Discussão unica. do- proj~cto n. 70, de 19(H, 
autorizando o Poder Execnti v o a. conceder 
um anno de licença., com todos os voncimen
to.~,ao chf)fe de seccão da Dü•ec~oria Geral de 
Estatistica João Cancio da Silva, pa.ra. tratar 
do sua saude, onde lhe conviM; 

2"' discussão do p1•ojeeto n. 7l, de 1904, 
auto1•ízancto o Poder .(<jxecntivo a. abrir ao 
Ministerio d:\ Justiça, e Negoctos Intorlores o 
credito oxtraordinMio de 29:683$16i em exe· 
cu~ií.o de sontença :passa.d:t em ,julgado em 
fa.vol' d•.> alferes d:\ bt•iga.rla 11olicial Alfredo 
Nunes de Andr(l.do; 

2~ discussão do p1•ojocto n. 72, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio ria Guerra o credito extraordina
río de 5. 000:000$ PM'a. occürrer ás despeza.s 
ro$ultantes do movimento de fo1•ças, srra. per. 
manencin. e operações no Alto Purtls, Alto 
Acre e ,\lto Juruá; 

2" •liscussiio do Pl'Ojecto n . 73, do 1904, 
autO l'iz(tndo o Poder Executivo a. abril' ao 
~Iioistorio cltt Guei'l'/1 o ~!·aU.ito especial de 
1 07$~0 pa.,•a occorrol' ao pagam·en b nos sol· 
d;tdos do l" ba.talbão do a.J·ti IIHtr>ia de posição 
::\Jartinho Xavier dos Santoli e outro, de seus 
veucimentos relativos ao mr.z de novembro 
do 19Ul ; 

2a disuussão do projecto n . 74, de HJt)4, 
autot'iza.ndo o Pode1• ExecuLi vo a &brir ao 
.MinistCI'ío da Guerra o credito especial de 
6:434$98!) para. occorrer n.o pagamento tt 
Fra.nchico ;\tfonso Pa.lla., ces$ionario de di· 
vm·sas ex-pra.ças do ex0rcito estacionadas no 
Estado 1le Ma.tto Grosso, Drovoniente de peças 
de filrdamento que voncer,J.m e não recebe
ram no llcvido tempo. 
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Prcsido11~ia dos 8,·5. ']iaula Gulmat·4'es (P1·es:de~'te) e Oli11eita Figueil·eda (t~ Vice~presidentt!) 
-·· 

·Ao meio-tlia procede-se á .cbaniada a que Tt'il~etid.), Sr. Presidente, est.a. · communi~ 
respondem os St~s. Paula. _Guimarães, Oli- cação á Casa, eli me felicito por ter sid'o 
veira Figneiredo, Alencat• Guimarães, Wan- um dos orgãos desta. Ca.mara. que tivera"'ffi a. 
derloy de Mendonça, Joaquim Pires, Aurelio · honra de representai-a naquelle a.eto .. 
Amorim, Hosannah do Ohveira, Carlos dll Sr. Presidente, com este acto de solida.'ri
Novacs, Dias Vieira., Thomaz Gavalcan\i, cd~de, ao. qual compa.I·eceram todo3 os · ele~ 
F;t'Jderi(H Borges, Serl?io Sa.boya, Gonç.tlo mentos officlaes. tlcou iniciádo um monü~ 
Souto, Eloy de Souza, Wa.Ifrcdo Leal, IZi•lro mento que deve syn thetiia:r,como d"isse ainda 
Leite, Teixeira. do S;i, Celso do Souza, Uricio ha. pouco, as aspirações de um<l' Pã.tl'.i.ã. livre, 
Filho, Angelo Neto, Raymundo de Mil·a~da, grande e, soQretudo, destinada a. resolvm· o 
Rolrigues Dorio.. Joviniano de Carvalho, Oli- magno problema qnc d.omina. hoJe todas as 
veira Valln.úão, Fcli:t Gaspar, .Alv~ B •rbosa, nações civilizadas- o do rospeito a. autori
Paranllo3 Montenegro, Bernardo Horta, Mo- da•lo e do incentivo -para o beni geral e com
reira Gomes, Heredia do Sâ, . . Corrêa Dutr<~, mum di\ no~sa. nacionali-lade. (Múito bem ; 
Mello Mattos, Fidolis Alves, Ga.lvã.o _Qap~l~ta., muito ·bem.) - ' 
Abela1•do de Mello,La.urindo Pl tta,Maqriciv t.le 
Abreu,Carlos Teixoím, Bra.ndão,Virio,to Mas
ca.l•eohas, Esta,•ão Lobo, Bueno de Paiva, An
tonio Zacnrbs,ManueiFulgencio,Oiegario M!l.· 
cici,Dominguos de Castro, Ferreit•a.BI'a.g:t, José 
Lobo, Hormenogildo de Moraes. Berna.r1lo 
Antonio, Costa Netto, Aquioo Ribeiro, Can· 
dido dG Abr;m, CarloJ Cava lcant i. Paula 
Ramos, Ju,·ena.l Miller, Ma.rçal Escobar, 
Barbosa. Lima, Germano Hasslocher, CM· 
siano do Nascimento a Vcspasiano de Albu
querque. 

Abre-seo :t :Jw$ilo. 
E' lida e p Jsta em discussão a acta da ses

são do dia 28 do corrente. 

o Sr. '.l'hon-.az Cn:valcanti
Sr. P rc.'lidentc, a commissão nomeada po1· 
V. Ex . para ropresontar a Ca.mara., nn. dnplu. 
solemnidatle do lançamento _da ped1·a. funda
mental do monumento do inolvidavel ma
rechal Floriano Peixoto c na. procissão civica 
que annunlmcnte se faz ao tumulo do tão 
oonemel"ito cidadão, cumpriu com prazel' tão 
gra.ta incumbancia.. 

A'quella solemn idade, Sr. Presidente, com
pareceram as altas autoridades do paiz, já 
em pessoa, já. pelos seus logitlmos represeu
tautes . 

Ella, pot• conseguinte, no dia de hontem 
trouxe, para os iniciadores de tã.o patrioticos 
intuitos, a. esperança de que em dias pr<>.:<i
mos teremos nesta cidado um rilonumonto 
que symboliza, nii.!) a individualidade de FlJ
riano Peixoto, mas a é_P.Oca o os elementos 
que concorreram para a. sua 81'!!-ndeza. e fe · 
ltcldade de nosPa Patria. 

O @r. Presidente- A Ca.mara 
fica intoiradã:-- ---.-- -

Em seguida são successiva.ment.e a.pprova.
das a acb. da scsl>ão do 28 e sem debate a 
do dia 29 do corrento. 

Passa·B3 ao uxpcdlcnte. 

O Sr. AJenca~~ Gn.in:aa,rãeE~ 
(l" Secretal'i?) IJI"OCCÚO á.loitura. do seguint;.~ 

EXPEDI!i:NTE 

Oficios : 

DJ Sr. Deputa1o Raymun~o A. Nery, 
communicando que, pl)r motivo de molestia, 
é forçad"> a retirar -so desta. Capltal, pelo 
que pede uma, licença de tres m·czcs, tempo 
todíspensavcl ao restab~Iecimento de sua 
saude.-A' Comroisaão do Petição e Poderes~ 

Do Ministerio · da Justiça c Ne~ocios Inte
riottes~ de 27 do corrente. cn v1ando a se-
guinte · 

MF:NSAGEM 

Sr. Membros do Congresso Nacional-Sub
matto á vossa apreciação, a.llm de que vos 
dignAis revolver sobre o assumpto, a inclusa. 
exposição que me mo foi apresenta.da pelo 
Ministro da Justiça. e Negocias Interiores, 
relativa. á concessão do credito de 29:300$. 
supplementa1· li vorba n. 9 do art. 2° da lei. 
de orçamento do cxercicio <lo Hl04, para oc
correr a d88pazas com ajudas de cut~to a. 
membros do Congresso Nacion.tl. . 

Rio de Janeiro, 27 dsjunho 1904.- Fran
cisco de Paula R1driou~s Alves .. - A' C9m· 
missão de Orçamento. 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 2:5/0512015 09:48 . Página 2 de 19 

SESSÃO F. :\I 30 DE JU~IIO DE i 904 509 

Requerimentos: · garantia. do sou futuro e do da Sll!l. ta.miÚa. 
Do .or: Ga.SI_)t:~:t Druru~ond, rcd;\cbl' chofo I O exe1tJplo da. =~-, lcn--anta.ndo-se rnpida. 

(Jo Dtm•ro Offi,c1aZ, pcllmdo um a.nno de ll· do~ desa.s~C.9J.:s .-, - . . ~~~~ de l870, 
<:ançJ,. p=ra. ira.ta~ento llc sn~ s:.t.udL'. - A' o o pi<> :f}\JI!\tf.~~~~ ilii~~!iJIV~ · _Unidos 
Commtssao de Petr<:ões e Podet•es. oi<~. A -<:1\:-,dó Norte, pa1•a liM.!f; ~ r em 

uma. pensao.-A· Commtssao do P~nsões e quo__ p .. duz na. !n.lolc de um povo a.~ u-
ne D. GH._bl'i Jl!a~ Miill-)t' _ tl"l~ C<"l.'ltro. polindo outL'os~'- ~-~ás, s~oeloqucntes p1•ová'st 1 

_. ·ui to 

Contas. cacao - nJ.percw.L ' · 
Da O. ~o:mna. Paes B~eretto da. Fl'<tnca Vel· Isto · ~to .~RS e~tuJ.os p:·opria.m!Ilt la· 

{Q~o,_pedmdo u~a. pen~M.-A' Commissão de ment~rc., ~"'"{--:·;~;'i .. _-,,(_ ~ -
Pcnaoes e Cont-\s. M::uor! poré~~-:~' 0.·1~snltadot:~t1ui-'.;'o pólo 

conscgmr ,a.pt•ovettãndc-se e~iJ'iútüdos como 
O t!!h.· . _ ~J:eiio l\t:a,tto<;~ (·) tlfou' meltlo base, como alicerce. de cursos miis impor

de «~tençctr>}.- Sr. Presidente, a nocessidadc tantes plr'a. o pmparo de aa.Jnte8 commcr
mamf~sta de dar i!lstruoção espeoial aus que ci<1es de g:ào elevado, qtlO,CJilV<Jllientomento 
~ dodlCa.m á carren·a. uo commcrcio 6 uma. praparadoi!', po.~m tomar a dirceção das 

ta
ve_r!,fade_ pratic,~o qúc- já n~o solft•e c()otos- grandes conlia.btlldades na::; companhias doso

';ao. gm·os, nas cmpr~:za'3 industria.os do rnaim.· 
- A prooccup;~.ção 4e. supprir a. gl'ande · It\.:. YUl t.o e nos osta.be:ecimcntos ba.ncn.rios. 

o una. g_uo peste _ ~l·!icula,l' hwia na prog1•ani. Da h i a onorn.~ \·an ta.gem que; nas nvssas 
ma. do ODilioo otncial no nosso p dz lOl'OU ai· pra.çe.s, coosegnen1 os estra.ogeh•os, q-Uo, ha.- -
guns esforçados amigos do ensino publico a vendo frcquentádo cursos regulares c mo'tho· 
fundar duas acadomi::ts dl cornt:nar~íJ . em diztLdos, mono_~?olizam os pl'incipa.es I>O!'Viços 
190~, uma ~esta Capital Pmleral, outt·11 na pela. razã.o multo simples de' qtte são os mu.is 
eapzta.l .do Es!,ado _de ~. Pa4lo; mas ,esse~ ~s- llabili~dos. Gr:wde pa.l'tc dóa dosastrcs com-
tabeleatmentos, <L mingua tle certJs auxílios merciaes e ocon·omicos que tanto teom atflí• 
dos poderes publicas, teern levado uma ·vida gido a. nossa Patria, poderia. ter sido e vi
de s~ritlcíos, que muito honram os seus mau· tada ~i possQisscmos cursos convenientes 
tenedores, porém estorvam tão 'utli institui- das seiencias que mais · se relacionam com o 
ção do produzir todos os beneficios a. que está commcrclo o quo, com muita. razão, são cba.· 
destinada, todo:; os frnct'os a que é a_lJta. mada.!l sciencias comm~rciaes, · 

.Com o intuito de alentar essa.'! academias Muito tem ·sldo dellCUl'<,do tudo isso no 
e pol-as .o~ condições do' :pr!lcnchercm sóus Bt•a.zil, o qua.[ por esse motivo se 1·~ente da 
ilna, aogtçm na apresento..Ça.o do projeoto f.~Jta. do tão importante · elemento de de!lcn
do lei que hoje proponlto. vol,·imonto d.-::.s suas fo1'ças matel·iaos, que 

A ActJ,tlemia. d1) Con1mcrcio do Rio do Ja.- eHe as pussue matore.q o mais puja.ntos do 
.neiro foi creada com o proposito de roa.Iizar que nr.nhum outro pa.i;r,. . 
no B1:a~i~ o quo em todos os principa.es ptli- Habí.li t:1r, pois, o nosso povo a familari· 
.zea mv1hzados se elle~tua. com. g1•a.nde va.n- za.r-se com o<~ meios elo tirar proveito de 
ta~ern ·publica, · mas ta.mbeiJl coro granJes ta.nta.s e tão opulentas l'iquozus, como são as 
ve rbas dos orçamentos officiaos. do Brazíl, e que tão cubiçadas ~:ão polos es
. O ' ensino colllmcrcial roethoclizado é ele- trangciros, é parallclamcute facilit :~r a. ostes 
niento solido não só do Pl'ogresso como cs· o convivio entro os bz·azilciroa, ê\ttràhindo, 
pecia.hnentc _da. fortuna particular, base dit assim, }l&.ra o. f'1•uctifica.çã.o da. nossa. natureza 
!iQl'tuna. p -bllca. Ed t·d d admíravel, o concurso do seu capfial e dos -. - . .u · ' ucar 0 povo llü ~en 1 0 0 seus braços, tal é o intuito da AcadeJuia d" 
ha.bilital·o a bom gerir os seus o os àlheios '"' 
haveres, instruindo-o na p1•atic<~ do calculo Commercio. 
e da. escripturaoão merctmtíl, fornecendo-lha g• ta.mbein~ seu propostto educar superior
ao melimo tampo os meios de fa.cilitar-lhe as monta o pessoal do no~so commercio, afim de 
l'elaçõas com os estrangeiros, a. abrir a.o pãiz levantar o nivel moral e i.nto\leetnal ô.essa. 
novos bol'isontos para o seu desenvolvimento carreira, quo dQvo ser bPiJha.nte, P9l'quo 
material e economico. doHa. dopcnde oro grandíssima parte á-salva-

Um povo que se habitua a contar 0 que çKo eoono~tca _ do Brazil e,mais do que ieso,a. 
g~ta. e .. a.:ca.lcula.r 0 que 0 seu t rabalho póde supremacia commercial c financeira não só 
produzzr ó um povo rico e, forçosamente, na America do Sul, como em todo o m undo, 
trabal.hador, . porque reconhece quo de euas por queoenhurn paiz do globo pó.te·competir· 
propr1as forças dependa 0 fazer fructitlcar as lhe em 1'iqnezas naturaés, a·lgumas das q·uae5, 

· . como o café e a borracha, ·a11ezar de acanha-
suas economxas par<t o consegmmento de seu damcnt.e exploradas, jcL ass.ombram e dó· 
bem estar e depois de seu peaulio, isto é, a. minam 0 comrilercio internacionaL 

A Aca1emia. de cômmarcio , aspira · não Só 
a ser um ceotro--de propo.gunda do estudos tlc 
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interei!se pratico, mas ainda a constituir um te especial dedicada ao reconhecimento das 
exemplo vivo pal'a a prova do que no Brazil drogas, tecidos e outras mercadorias sujciia.s 
;;e p6de eífectua.r o ensino com resultado du- a. imposto, coinpleta.m a. educação de um. 
radouros e permanentes. não baseados em bom empregado de fazenda.. 
systemas simplesmente theoricos, que, com o estudo destas mesmas disciplinas e· 
fa.cilirfade se esquecem, mas de caractel' uii- mais a contabilidade comparacla, a mathe·· 
lizavel na vidtl diaria., de fórma a que com matica superior, a geog -a.phla commercial. 
o caminha1· dos anJ~os, mais se solidifique u a estatística, a technologia industrial e mer-· 
produza vantagens reaes c constantes. cantil, o direito commercial e maritimo, o· 

Os methodos adopt:tdos nas escolas do direito internacional, diplomacia, historia 
Brazil, quer quanto ás mathem<~.tictts, quer d1 s tPata.dos e correspondencia diplomatica, 
quanto ás linguas, são, além de fustidiosos, alêm das outras ma.teri;ts flo cnr:)o superior, 
contraproducentes e quasi inuteis. Passados p1•eparam proficientes candidatos a emprc
os n.nnos escolar es; conseguidos mesmos os gos da Secretaria. das Relações Exteriores e 
diplomas de habilitação neSMs disciplinas, pr iucip:.dmente optimos consules. 
pouco resta e no tim de n.lgum tompo ·tudo 
desappa.rece. . O plano de estudo ,d.a Academia de Com-

Si, porém, os methodos obedecessem a mercío obedece a dous objecti:vos. Um tende 
outra orientação, sí alvojassemos mais utili· a crea.r um pessoal para o commercio, for
dada pratica do que 0 preconceito de a.pro- mando bons guarda-livros, auxiiia.r'es d& 

. fundar .tbeorias para fins llttera.rios, jáma.i:S contabilidado, peritos judiciaes, empregados 
conseguidos, as consequencias tangiveis se- publicas, especialmente de fazondo., e omfim 
riam ma.is aproveitanis. homens habilitados para. a carreh•a indue· 

Eoaa.ra.odo, pois, tão importante assumpto t rial ou mercantíl, com solidas ba,ses de· 
por pr isma completamente ditfet•ente e apoi- conhecimentos uteis .e pra.ttcos. 
ando-se nn. lição ,Pro...-eitosissima da. experi· Este curso, porém, não realiza. o escopo· 
encia. alheia, min1 str<~odo. pelos institutos con- prlncipallln.-aca.deiDi:L e ella então o consi
generea dos pa.ize.s em que mais tem medrado del'a prepara.torio do curso supe.rio1·, que .é · 
o sys~ema., a Academia. do eommercto pensa por a.ggim dizer o alvo dos seus esforcog. 
estar conseguindo melhores resultadns ma.i.s E' destinado a formar um pessoal de ca-
uteis e mais estawis. pacidade etfectiva e bem apurado, para. as 

O :tuxilio que os estudos nella professados funcções dirigentes do alto commercio, que, 
podem trazer ao poder publico é muito ::;i estiverem em mãos competen ~es, será. a 
grande, não somente nos effeitos gera.es do alavanca mais poderosa do resurgimento ft
m ethodo · adoptado, mas muito particular- nanceiro do Brazil. 
meur,e para o preparo do pessa:1.l destinado E' para a.bi que convergem as preoccupa
ás ropa.rtições do Estado, com especia lirlarle ções da Academia de Oommercio, e por i11so 
<ls dt ·S Minísterios dil Fazenda e das Relações é que, a pa.r de aulas praticas, conltecimen~ 
Extel'iores. toe theoricos do alta. valia, verdadeiras 

Formar um nucleo de homens com habili- sciencias commerciaes, são ensinados p&.l'a.. 
tações convenientes :ís fnncc;ões -l'elatlvas aos cult.ura. intellectual uos estudantes. 
diver,;os cargos pul)licos é levantar tambem Com elles fm·mam-se bons agentes consu
o nii:el das roparticõos do Estado, o que deve la.rea e empregados de categoria ma.ia ele
neculls:.triameu te produzir vantagem para v:tda, actuarios de compa.nbias de seguros, 
os negocias que correm pelas secreta rias e chefes de contabilidades e grandes emprezas . 
enonuo para a boa ordem geral e para os industria.es e mercantis e de estabelecimen· · 
intm·esses naciono.es. tos banca1•ios . 

Quu.n to nos empregos de fazenda, quer de Aos que, por terem estudado sciencias 
primeira., quer de segunda entrancia., bem commei•ciaes, aspirarem a uma dístincção de 
COliJO qm~nto aos relativos ao Mmisterio das caracter scientifico, não parece irregular 
Rel~~ções Exteriores, a. metbodização do en- conferir· lhes o grá.o de bacharel, devondo,po· 
sino, .comprebendendo as mo.tcrias exigidas rém, preceder o estudo aprofnndado de latim 
nos t•espectivos concursos, prepara ca.nd.í-· e philosophia, sem o que não se compre
datas muito mais habilitados do que os que hende o gr<i.o scientifico. E si se promptifica
a.ctualmente :são tid.os como prepa.ra.dos. O l'jjllJ a defender theses sobro todas as matcria5-
estudo Aystematico da contabilidade . mercan· do cm·so supln-ior,inclusive as supranumera· · 
.til, o estudo pr~dico das mathematicns e das rias,não ba. Inconveniente em ·conceder o · 
liriguus, as noções jnridieas, compreilenden- grá.o de doutor em sciencias commercia.es,da. 
do as legislações de fazenda e aduaneira e mesma fórma quo se confere um· gl'áo aos. 
a pra:tica juridico-commereial, além da geo- q ne o pretendem em scioneias pbysicas, em· 
graphia, bi.storla, calligra.phia.:;stenograpbia, sciencias medicas c om scienctas jurídicas, 
de~enho e scieMl$.s na.turaes com :1 saa par· como o engenheiro, o medico e o advogado •. 
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A Academia. do Commerclo, como as suas 
congeneres da. l"ra.nça-, AUem~nlla, Ita.lia., 
HoUanda, Belgica., Estados· Unidos e J<~pilo, ê 
principalmente um oota.belccimen~o de ensino 
suporior, comqua.nt.o comprclwnda disci· 
plinas do caracter profi:;sional, que são en
sinadas praticamente, como as h<t dB scien· 
cia.s oxpzl'imontaes para os madieos e enge
nheiros e de pratica forense pa1•a os ad,·o. 
ga..los. 

Como agrupamento de espccia.listas em 
materias quo interessam o commcrcio e a. 
industria,é natural que posiw. o seu conselho 
ser util ao Governo em taes as~mmptos c por A1•t. 1., A Academia Je Uommrwcio do 
isso muito justo set•á que seja <L academia. Rio de Jancil·o, fnndada. om 1!)02, cleil.inada 
considera!lu. como orgão de consulta . á educn.ção F:uporior do commercio, é decla-

Producto de iniciativa pa.rticular, man· radt\ instituição de utilid:\de publica, sondo 
tendo-se pela abnegação do seu coi'PO do· reconhecidos como de caract01• officia.l os 
cante, sem pesa1• de modo a lgum sobre os diplomas por ella conferidos. . 
orçamentos do Estado, é de toda a justiça § I. • A Aca.domia de Commorcio manterá. 
que a.o monos ftquo á. Academia. (lo Com- dons cut·sos; um gel'al, ha.bilitanúo pa.m o 
morcio garantido o tecto, bastando para. isso cxet•cicio dM tuocções do gua.l'da.-tivl'os, pe
que se lhe assegut•e u. estabilidade no edificio l'ito jurlicit\l o emprogos do fazenda ; e outro 
da. Escola. Poiytecbnica, onde estão funccio· superior, ha.bilita.ndo mais p;tra. os cargos de 
na.ndo a" suas aulas nocturnas c outt•o pro· agentes consulares, fuaccionario!l do Minis· 
prío nacional á escolha. do Uovcrno, no caso tel'io da.s Relações Exteriores, n.ctua.rio i de 
de tornar-se alli ímpossh·el a sua perma· companhias de seguros e cltefes do contabi
nencla. lidadc de 03bbelecimentos b:mcal'io:> o grau-

Seria uma grande conquista, si os estudos des empt•ezas eommercin.es. 
no Br<Lzil se l'emodelassem pelos ideaes Ja § .2. • O éutso gual comprehontle o ensino · 
Academia. de Commcrcio, de modo que uma tlc portuguez, fL•ancez, inglez, arítbmetiea., 
nova éra. ele vcrdadeü•n. edncacà.o littera.ria a.lgeb1•a., goomctr•ia, goographia., bi~tol'ia., 
profiS:~ional viesse fazer t"ructifiear ta.ntas :>cieneias na.turacs, inclusive o reconheci· 
acth·idades mal orientadas, c t&.nhs riquc- rmmto du dr·ogas, tecidos e outra:~ mm·cadu
za.s ainda inexploradas. . rias, noções de direito civll o commcrma.I c · 

Como meio de propngauda dos novos me- logh>laçãt- de fazenda e adua.ncira, pratka 
thodos, elemento <le estimulo c de a.ttra.cção, juridico-commercial, calligraphi;~, ;:;tBno
foí Cl'elda. a serie úc confenmcias publicas, e gmvhit~, desenho c cscL•iptu!'ação roer
para auxiliar a. divulgação foi iniciada a. pu· cantil. 
hlicação do Boletim, embryão da futura. Re- § 3.o O curso su1le1·ior, do qual é propa.· 
vista dos Cursos. r .•.turio o cur.:;o geral, comprohende o en~mo· 

Ba.sea.udo-sa em taes pensamentos, convc· de gcogr·aphi.:t commorcial a est.a.\is~u~a. 
niento sorá, pois, que, para efficaz cncora.j~- histol'ia do commoroio e da. indusu•ia., te
monto dos que com tanta abno~a\·~o se em- chnologia industl'ial e me1·cant il,diz·e to com· 
penha.m em fa.zer da Academia. de Com- morcial e marítimo, economia. política., 
mcrcio um instituto c1ne honre o Bra.zil e sciencía. das finanças, conttl.bilida.do du E:ota
que seja o jn>nto de partida, O centl'O UC .Pl'O· do, direito internacional, diplomacia, histo
paga.oda. pelo exemplo para a Ü'l'adiação em ria. dos trata!los e correspondencia. Ulploma.
t<'<lo o territorio patrio de estabelecimentos, timL, allemão, italiauo, hespanhol, m;ltbemo.
o· _e se faça.m :solidcs estuúos de discipliuas tiea supet•ior; conta.biUdatle mercautil cum
de re~l vantagem e tendente a. modífical' (I :pat•,tda e banco modolo. · 
caracter popula.r, inoculando-lhe for t es ideas § 4.0 O ensino em gora.l sorá. essencialmen
e habitos economicos, o Congresso Nacional to pratico, devendo quanto ils mn.\hema,;ica.s 
proclame a Academia de Commercio esta.- ser todo de applicacão ao . commercio, e · 
belecimento de utilidade publica e reconheça quanto ás lingnas referidas será e!fcetua.do· 
como de ca.ra.cter officütl os diplomas o cer· ue modo a. que os alumnos consigam f41Ja.r e· 
.titicadoa de ha.bilita~o por eHa conferidos, o escrever corl'ectamentc .no idioma la-· 
validando.o.s para. todos os etfl~itos . cciona.do. 
PAr~ Yealfzar essa. aspiro,ção vantn.joso. § 5. o Alêm das disciplinas obrigâtol'ias nos · 

seria convert~r-so em lei o seguinte projec.to cursos t;egnla.:ros. p~l'á a ACadem,a de · 
.<t~ .lei que tenho a. honro. de apresentar á., Coromereio estabelecer aulas livres de ou-
Ca.ma.ra. ' tra.s mlfoterias, conformo melhor convier á. 
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eleva~ão d., ni \'ol moral o intell :ctual dos' Fernando de Noronha ao Esbdo do .Pernam-
que se dedicam ú. carreira do commet•cio. buco. · 

§ 6, 0 A academia r;oden!. tambem confm•it• Ahi existiu mosruo, em certa êpoca, uma. 
o titulo de bacharel em sciencias commer- comarca, com juiz privativo, que f'unccirnou 
·ciaes aos n.lumnos, (lU<', tendo concluído o õ.J.tõ o momento em que, supprimida. es._c:a 
. curso snporior, houverem prestado na mes- coma.J'Ca. Ioi o a.t•cllipo1ago incot'I orado a 
ma academia exame de iatim e de philoso· llffi dos d;st1•ictos da capital de Pernam

·plJia,e o de doutor aúS quo defende:•om the$e. buco. 
§ 7. o Os ex!1mes prestados na Aca.tlcmia Hrj(} o a.rchipclago ser• e ao Estado do 

tle Commercio ser·ã.o válidos para. todos os Pernambuco apenas como presi•lio, onde são 
eft'eitos. mantitlos cerca. de 150 a. 200 SC'nteociados. 

§ 8. • Os diplomas confeddcs pela. .·\.cada- ~ão será difficH <i administração de Psrnam· 
Tilia. de CommoPcio nã.o constituem privilegio, Luco tmnsferir esses s:mtonciados para as 
mas importam u. p1•esumpção legal da babi· ca.sas de correc~ão do Estado. 
litaçã.o para as funcções a que eltes sa refe- Venho autorizar o Governo da União a se 
rem, dispensando os hahilitados de outras entender com o governo do Estado do Por
provas e de concm·so. nambU('O no sentido tle reincorporar ao do-

§ 9.• O Governo providunciará. para que a minio da UuHi.o aquclle archipelago. 
Academia de Commercio do Rio de J<LDeiro, Pelo Rrt .. u4 da. Com;ütuiçfio eslá previsto 
no caso de vir a tornar-se impossivcl a sua. que a Untfto róde cbamai' a si. ao seu do
perma.nencia. no ediflcio da. Escola Polyto- minio, a zona de fronteira ou de territorios 
clmica, fuoccione em p1•oprio nacional. limitrophc.~ que julgar indispeosavcl a. for ti-

§ 10. A Academia. ele Commercio fica sendo ficações milit?-t'es e á. sua. defcf>a. 
considerada como orgão de consultlL do Go- Ora, o arcl11pelago Fernando de Noronbn. 
verno em assumptos que interessem o com- constitue, para. ~ós, o ponto mais melin
me1•cío e a industria. droso em mataria de defesa. naval: é uma 

Art. 2. o São extensivas á Escola Pl'<l.tica pre.s!L lar~a.Il}cnte cubi~da pelo~ coi·yplleus 
d C · d s p 1 t b m fundada do 1mper1ahsmo mund1a.l ; e nao será. de 

e om;nerc1~ e . :.. au o, am 8 
• admirar quo a aventura. da Ilha. da Trindade, 

om HJO~, as d1sposiçoes da pl'es~ntc .10~· mais hoje ou mais amanhã, se reproduzisse 
Art. 3. o Revogam se ns d1sposu;oes em em relação áqueHa c:5plendida ilha c ás suas 

contrario. vizinhas, pa1•a. o fim de transformarem-na.<; 
Su.la das sessões, 30 de junho de 190-l. - ell! depo.;ito de cll'vãot em. estação naval de 

Mello Mattos przmmra ordem no Atlantwo Sul. _ 
· Ha mesmo votos formulados neste sentido 

O Sr. Barbosa Lima(")- Sr. 
Presidentet não é de hoje que me pt•coacupo 
com o assumpto que é objecto do projecto 
de lei, que vou envia.1• á Mesa. 

Este projecto JJÕe o probiema, a meu ver 
da. maior importancia. para os nossps desti
nos internacionacs, naquiJlo em que ella 
entende com a nosso. defesa. naval. 

Naturalmente, não pretendia formulai-o 
em termos taes que os seus artigos fiquem 
-sendo desde logo os artigos de lei que o 
Congt•osso houver da formular sob1•e o as
-sumpto. 

E' rua.teria para m desbasta1•, mataria 
para a qual solicito a collaboração intolli
gente e patriotica dos meus dignos collcgas, 
certo de que ella. tudo terá. a gunbar com 
tal colla boração. 

A minha questão principal é a idé<~. que 
trago para o recinto da. Camara. 
· Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, du
rante a administração do Governo Proviso
I'io, foi üicorporado, por um decreto qGe 
consta da. nossa legislação, o a.rehjpelago de 

(•) E s te di, c ::-. o r.ii·> foi t"CYi•to cJ .. ) ol·ndor. 

por altas autoridades anglo-saxonias, com o 
maiol' desplanto, como costuma fa.zar quem 
não tom um grande conta a opinião e muito 
menos a resistencla. das nações francamente 
armadas. _ 

Não acredito que o Estado Federal de Per
nambuco esteja em condições de proYer,como 
é mistm•, no sentido do resguardar aquella 
joia do nui'.SO thesou:·o territorial. Assim, 
provoco uma :resolução dos 'poderes federa.es 
em relação a este assnmpto, por moio do 
projecto de lei que pa~o a ler. (LB.) 

Como se vê, é um escorso de lei. E5tão 
ahi apenas debuchados nas suas linhas geraes 
os intuitos qu6 tenho em vista., provocando 
o debate sobro assumpto tão momentoso. 
Quero, em todo caso (é pa.ra. rema~r as con
siderações succintas que o caso comporta). 
deixar bem claro que I'endo a devida home
nagem ás prcrogMivas características do re
gimen federativo. 

Não pretendo, a.bsoluta.mente, fazer c1-er 
que a. minha. opinião se incorpora â. daqucl-· 
lcs que entendem ter a União o direito de 
entrar nos territoiios dos Estados para. os 
mu.tila.r e avocar a. si esta. ou aquclla par~ 
do territol'io . Não. 
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Ac~o que :t União pelos seus prepostos, pc
'los seus t'epresont:~ntas legitimos,tem tfo en
tcnder-_se de poder a poder, de potcncia. v. 
potenc1a com os representantes dos mesmos 
Estados c por acco"rdo dirccto cJwga.r a. resul
tado de quo é exemplo o projccto que estou 
justificando. 

Na hypotllosc de não se. chcg<w a asso 
a.ccordo pelos procc~sos úe que dou um exem
plo neste Pl'ojccto do Jci, a. desapropria-ção 
por utilidade publica. e Mces.<Jidade nacional 
parece que tem mnita. razão no caso . 

Sc:ja como for, os doutos dirão melhor do 
pont~ de vist:J. jnrhUco c technico do que es
tou dlzcndo. (:lpm·tes.) 

Quanto a. mim, só mo resta provocnr a at
icnção parn; este assumpto momcntosissirno 
c resguardat• em tempo contra. as possíveis 
:nvc.stidas do ímperialh:1mo oppró)ssivo, o por
que não dizel-o ? despudorado, quo só tom por 
medida das suas pretençõos o numero do ca· 
nllões quo arma. c não pequeno numero de 
unidades de combate na.val. 

Mando á :Me~a. o meu projccto de lei. 
(Pausa.) · 

Outro motivo, S1•. Presidente, traz-mo á. 
tribuna no primeiro dia rznc so sr-guiu ;lquelle 
em quo no Sona.do foi n.prcsnnta.do um pt•o

decto de loi pela. Commissão de Saudc Publica 
jda.quell:t Casa do Congresso Nacionul. 

Este pt·ojecto levanta. a. incandescente 
questão da vaccinação obrigato1•ia . 

vaccinados de accot•do conl a presente lei, 
ficando os command:.mtcs respousaYcis pelo 
cumprinicn to desta. >> . · 

Jpstou 'defendendo n. mjnha. propdn. pene. 
(R-;,~os.) 

Official do oxcrcito, .não reconheço nos mous 
impm·ioreli hiomrcllieos compotoncia., bcbitla. 
n;~ l~ghlação que n.os r~ge a todos, para 
?O~tglr-;n~·~~~~~~-~~~ar l!locttlu.r pelo ptís 
JCn nl)_t~~~f!· ', .. ('f~lJRJçr.ftq:i) :').;;;n~,,.~escubro, em 
n_çl,l~Q)il'a: d n:s c !~ttSitla'S ,:,~P,il~Bs ou hnp,li
ct~a.s,, ·«a Constrtuçao polrtt~,'tlt{e, nos rege, 
n~nhum elemento que po~sn. . a'litorizar tão 
hiut~l a.~grcssão (apoiados) ;i '.rriú1lta iute-
gi~~a<lo physic<l· ~· é' .:L 
. Si.·,!H1j_~~ eu .rcconlHlCú~' nos ~p·eus su pe· 
rwr~s-·lü~M·cluc_os o~ sJ..\r.o_~f9 gQi.;como taes, 
~o<Lgu·~m-tne..~D..l}J ·deJ)(a.~ 1._no-cttfar pelo pús 
J GllllCl'l!l.llO, nao m n··JYodtrei, amanhã., fm·tar 
á obrigação de mo deixar inocular igual· 
monto p01' todas as Iymphas ou prodnctos 
quao.~quer do la.boratoriu.s bnctcriologicos, ~ 
titulo de mo resguarda1• contra a Pl'opagação 
tle mole::;tias contagJosas. 

0 Sn.. RTUCIO FILHo-E a obrigação com 
rel:t\'ão a ossas ontras vn.ccinas existo no 
rogulamon to sa.nita.rio, mui to justa.mento co
nhecido por Oocligo de 'l'orturas. 

0 SR B.\.RI30SA LlMA- Desde já dou o 
a.lat·ma do meu pont9 de vista do profissional 
incorporado na. classe }>ara a qual o projecto 
do lei f az um:\ logislaçãozinlJa especial, no 
seio da larga doutt·ina.ção que envo lvo pa1•a 
o conjuncto dos nossos concidadãos. 

Desde já proponho-me a dnr-lho o mais 
docidillo comb:tto, em que pese á opiniãn 
dMnte da. qual me curvo com as devidas do· 
fcrcncia.s da. quasi unanimida<lc da imprensa, 
que qualifica. do sccta.rios atrazaJ.os áquelles Quot' dizer, por outras pala.vras, que, ao 
que so oppõcm á. dec1·etação do semelhante passo que a lei r ('putn, sufflciontos as dispo· 
medida á ;;ombr·n: dos proces.~os do coacção ·sições que elln. estn.tue para. o coojuncto dos 
juridica com que o Coogro~so Nacional quer nossog coneida.rbos (apal'tes) , o legislador, 
armar umn. certa escola no dominio cliuico. que jnlgon snfficientes ns 11enalidades que 

o f'R TJIO;\I..\Z CA YAT.CAl'\TI E OVTROS inst.itue nn.<:s~. pl'Ojecto para com o commum 
- : , •, . t.l 1 do no~sos concJúadaos, entendeu que era. pro· 

Sns. DJcrUTADos-Apoia 0 · ci.so um adminiwltmt e5pecinl pata. os mem-
0 Sn. BARnOsA LmA-No momento dmts IJro:; !las clnsscs m•mu.dn.s, officiaes o sol

considcJ·. ~r;ões mo arrastam á. tribuna., ser- tlados. 
vindo de ro:;posta. á ponderação que natural· l\ão conheço no Codigo Penal do exercito 
mento acode aos espíritos que me ouYem, e d:~ at•ruadn. e ncs rel!pcctivos regulamentos 
segundo a qual logica.mc.nte se perguntaria disciplinares, clausula. nenhum;~ que ha.bi· 
pol' que ra2ão não me guardei. eu para a dis- li te cs cvmman~antes de cot•pos, os geooraes 
cu~!35.o def.to projecto do lei, quando dovida· comruandantes de distl'icto, os chnfes de .OS· 
mente amparado pola. Commissão dn Saude tado-maior ou os mlnisko.s desses depar
Public\'1 nesta. CaSil do Congresso, depois de tamontos a for~ar os officiaes o siqucr as 
approYa(lo m~ outra. ? praçn.s tt se deixat•em vaccinar do seto em 

Assim procedi, Sr-. Presidontq, porque, soto annos pela miraculosa Jympha Jcllne. 
l "), o projccto tem _um artigo quo,_ com o l'ia.n:., da. qual, r npitamos--pouco importa. 
rJcvido respeito e smcera deffcren~lt~ parn. o escanda.Jo que isto cause aos clinicas que 
com os dignos autores do mesmo projccto, eu t i~zem parte tlesta asscmbléa. ! -da qual 
me ab:tlan~il'ei a classHicn.t• de ccrebrina. se pódo dize\' que está. r-eduzindo c:dra.ordi
. ·E' a toLtra D 'do art. 2°, que diz: « Todos nal'iamente o. :ír t!a. da propagaQãoda. varioh, 
os officiaes c soldados das classes armadas sem que, eotl·etanto, se diga o q'Q.e é qne 
a Ropuhlica. dcn:n•ão Eer yaccinadGs c re- fllla. nos inocnln. atra.-vés da.s teudencias a.ta.-

Yol. 11 
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vicas, do goraçJ.o em g01·:\çã.o, em trocai tario armava. o Poder Ell:('autivo com n. fo.cul-
. ll,~~a famosa. •·arit..'\gcm. !lado de, menos p::~.ra. o caso da obriga.tori-
- Repito: não entrarei no.:!3c assumpto. Pro- edade da. ·•acoinação jenn'3riana, inslit.uir
ponho-mo a dis~utir, pOl'doe-mc v. Ex. a c.t- pa1•a os infrMtores d:.~.s disposições do mesmo 

-pressãó,não ha outra; ha coui!Jl.s que só pódem codigo penas que vão desde a. multa. de 
ser apresentadas pintadas do vermelho, por 2:000$ al;é tres mezes de cadeia.. 
mais que esse colorido berre; proponho-me Parece que o projecto a que me refiro, 
a discutir est11 disposiç('i.o brutal que colloca. ap;:esentado ante-hontem com corto cuDilO 
ao lado da. sciencia. o lJraço furte do Ci1rce- oficial, por isso quo~ SUbSCl'ipto pela Com-

. reit·o (apoiados), que faz das cadeias prolon- missão tle Sa.uda Publica do sena.d11, pa,1•ece 
gamentos dos hospítaes e que augmenta no que e.,tP- projecto visa, a1armatlo!i~ os seus 

· aos~o codigo pena.l uma. nova. figura. jurídico- autores com a. extensií.o, com a. intensidade 
crimimil, qual f1 do poder vir a callir doente, d:t epidemia que está alast1·ando nesta. Ca;
recusando·S9 ao mesmo tempo a s' deixar pihl, Yisa. decretar pcoas ma i:> fortes. 
inocular, nos tt:n•mos da. scienciu. official,som· Supponha.mos que o projecto passe e o Po
pre precaria, sempro tão amiga de noYida- der Executivo fica armado com a faculdade 
des, como qualquer da.s nossas formosas pa- do tlsco da. prop1·iedade movol e immovel dos 
tricias que mudam de chapéo, sogundo o sa.- infra.ctores dessas' diSpo!!.\Çõçs,e, mais, com o 
borda casa Douvisl. (Apoiados. ) arbítrio de equiparar a reeusa de se vaccinar 

Outra consideração que se impõe desde logo com varios delictos feios inseridos no Codigo 
aquem·acompanhou esteiricande~centedebate Ponal da Hepublica., deerehndo para os de
nesta Casa, porque nn. ou~ra não houve de- linquentes rlessa nova. especie cadeia não 
bate nem incandescente, nem nada, é esta.: o m1:Lis por tres mezes, mas por tres, quatro, 
projecto parece superabundante, 1:ouperfluo, sois ou oito annos. 
uu, então, quer arma1· o Goveruo com outros Pergunto: o intuito do legislador não ê 
recursos penaes muito mais fortes, muito simplesmente cobrar grande quantia sob a. 
mais energicos do que os que esLã.o coosub- fórma._d~ multa. e multiplicar os vcxame3; 
stanciados no famoso codigo saoitn;rio conhe· é, com esse espantalho, ver si re·Juz, si vence, 
cido, com razão, sob a. denominação de «Co- jü. que não convence, si coage, já q11e não 
digo d(' Tortura.s». persuade, si fol'ça, já que não pôde absoluta.· 

· monto modificar opiniões a ser~irnantoa, os 
O SR · BRIOIO Fu.no-Apoiado · nossos concidadãos a. se deixarem vaccinar 
O SR.BARBOSA LuuA-Com effeito, o codigo om ma.ssa 'I 

Banitario promulgado exorbitou dos artigos Supponhamos que surge dentre ellcs ai
de lei formulados pelo Congresso Nii.cional. guem que insurge alguns que invoquem o 
Nesse codigo esta.tuiu-se um certo numero immortal exemplo de John HD.IIlpdeu con
de penalidades para aquelles que se recusa- substancíando a. resistencia. honrada e di
l'em á inoculação da vacoina genel'iaua.; por gna., sem limites, a. essa extensão barbara 
outra, neste regulamento está previsto, om da espherade coacçãojuridica,quo se rebeUa. 
contrario ao que foi vencido nest:.t Casa e esse •~lgucm, quem quer que seja., eom a. 
apoiado pela outra, que não modificou o mesma. legitimidade com que se insurgiu o 
vencido noste ramo do Congresso Nacional, p::t.triota. inglez d~ cuj:~. conducta nobre bto
ncsse regulamento, repito, estatuíu-se que tou a. tremenda rovoluçã.o qua lev-ou ao ca
são passiveis de um certo numero de pona- daf,•lso, abrindo espaço á gloriosa dictadura 
lidades, multa e cadeia, isolamento compul- de Cromwell; o poder publico nã.o póde 
sorio e multa que o acompanha todos aquel- absolutamente hesi~r. não tem quo r~cuar 
les que não se quizerem deixn.r vacainar dea.nte deste alguem, quem quer que seja., 
contra a variola. que tem recusado, não tem que distinguir 

Ess~s artigos estão por dem:.ds no regula.- si esse alguem é um proleta.rio que ha.bi"' 
menta; importam no desconhecimento formal um cubículo em uma das estalagens desta. 
do que so venceu nesta Casa ; exorbitam da. Capital, ou é um Jlolitico eminente relaeio
cómpetencia do Jl.:xeeutívo qua, regulamen· nado com os detentores do poder publico, 
ta.ndo uma. lei,· não pódé sinão Ntender as não tem que distinguir e não tem que va
suas varias dispo-lições ao que ella ex:ige, ciliar, tem que applica.l' a lei, pois esta.não 
nada ianovando e muito menos inserindo no ê feita pa.ra deixar do ser applicada. tem 
regulamento disposições penaes. que ir até as suas ultimas consequencias. 

porque de uma cousa. que nã o é a,bsurd:l. o SR. BRICIO FILno-,- Apoiado, o Governo, que é legitima., não póde provir sinão con· 
na regubmentaçã.o, ultra.pass )U 2s limites eectario igualmente legitimo, nada absurdo. 
traçaçlos pelo Congresso - Pois bem; si esses cidadãos so recusam

O SR. . BARDOSA LIMA- E, Sr. Pr~sidente, e eu me.recoso-si sa deixam amarrar a.o 
~ lei ·em que se baseou o famoso codigo sani- mourão, como infima. rez,para sor ferrada de 
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aecôrdo com os ensinamentos do uma scien· ou menos lon~a. Vale peles encantos que se ~ 
eia despotica, pergunto: o que fará o Go· pas~am na fchcidade do lar,e isso não é com~ 
verno ? pativel C<•m a. imposição a cada chefe oo 

E~se a.lguem paga a. multa (eu a pagarei), familia do clinicos a quem se expedem credeDJ
vê penhorados os seus bons (eu os deixarei ciaes officiaes para quo .hajam de conquistar 
penhorar), perde a sua ferramenta, mercê á for~a. uma conílança. que o cbefo de fa
da qual está haurindo dia por dia os meios mil ia Jhcs não daria ( apoiado1 ; mtcitQ bem), 
do subsistencia: em Eeguid~ é :recolhido <!. porque esta só a.dvero dos preceitos moraes 
cadeia: repete o nobre exemplo de Wíllinm ilo cada um destes verdadeiros sacerdotes do· 
Cobbett, protestando por esttt fórm<t salutar que dos requisitos offlciaes queassjm os ni· 

·.contra. o pt·oàominio de Pitt, e purgando na. velam. eo_nt-.~.0""eterinarios.que o Miniatel'io 
cadeia as suas convicções, passa tt·es rubzes da.,_,O~érl~ ~n-~~~ã~~-ju.!!to aos regimentos 
na. c~doia,mas não se deixa vaccinar. E,,posto de·éa.ya1Jâí•iít.'-l:~fflso,~r :·.0:~. 
em hbcrdade, regressa ao ~;eu lar, ao seu 1 Lr .. eoovidu o Go·verno·a·-j·fJI~.r (opr;iodos) e 
não, porquo já. não o tem ; instituo com o . .c!lnvido os meus pa.tl•icios à .tç!jstir. (Muito 
eredito que lhe fica um novo lar, e resiste, bçm.,; muito bem. O o;·ado1· e ê()f?ipr,imentado.) 
não se deixa vaceinar; paga no-va multa, si ·. - b t 1· ·· · '1 d l'b 
puder; nã.o póde, não tem mais com que, não Fica. eo ro a. mesa, a é u ter O!' e 1 e· 
tem mais ma.t~ri;t a ser penhorada., é conver· raQ-~f·. O ~~gtlint6 
tida a multa em cadeia, é recolhido .~o>a.· , . : _ .. PROJ~O-:I:.P ... ·._.,. ;.·. 
mente á. cadeia; onde quer que esteja., esse - -
algnero não é va.ceinado. O Congresso Nacional decreta: 

Ou é um fóco, na opinião .corrento, para a Al·t. 1 .o FJca 0 Governo Federal autori· 
propagação da moleatia, ou ent.ão o Governo · 
0 que quer ê vaccinar; não quer só ameaçar zado, nos terriloB da. presente lei, a. enten· 
pa.ra. fa.zm· medo aos outros, quer vaecinar, der-se com o governo do Estado de Pernam
quer salvar a humanidade deste tremendo buco, para. o fim de transferir-se do dominio 
dagelto, que é a variola; ainda que morra desse Estado para o da União o archipelago 
da tuberculose, ou 4 falta. de meios da sub- de Fernando de Noronha (Constituição, art. 64 
sistencia. digna: que faz 1 agarra, amarra-o in fine.) 
e ferra-o. § 1. o O Governo da União poderâ ceder ao 

Introduz a pulso, a porrete, a scien~ia mesmo Estado os Pl'oprios nacionaes ahl si· 
japoneza atrás das cogitações de KitaBato. tuados, notadamente os quartei s da Sole
Tudo quanto é maravilha minuscula do labo· dade e do largo de Palacio, na. cidade do Re· 
ratorio de ociosos. cife, e outros que possam convir ás neces. 

Anda á. cata de todas estas aventm'as, de l.'idauel3 da administração estadual. . 
uma scieocia. pl'eca.ria, porque desconhece a § 2 o E' o Governo Federal igualmente au
integridade àa natureza. humana, e nos torizado a despender a quantia neees!!a.ria a 
transforma em anima-11ilt's, nad mãos de al4 transferencia dos presidíarios que aquelle 
veitarcs ít•a.nsrorma a humanidade em vulgus Estado mant~m no citado archipelago :para. 
peccum, em gado servil e arrasta aos curraes as casas de corl·ooção em Pernambuco. 
officiaes p:.1.ra. marca!' de millimetro quadrado Art. 2. o De posso desse archipelago, o Mi· 
om millimetro quadrado em toda supe1•ficie nisterio da. Marinha installará ahi uma es
do seu corpo, da sua. immacula.da filha, da cola de aprendizes mn.rinbefro~ e mandara.· 
sua. casta esposa, dos seus tilhos equiparados proceder aos estudos e orçamentos neces
á cobaia nos barba.ros laboratorle>s da scien- sarios, que submetterá ao Congresso Nacio
cia otncial. (Mu~ta betn.) nal, para o fim de erigir-se em posto oJHcaz 

Eu digo ao Governo da Repu blica que a de defesa naval e entreposto militar , esBa. 
estender a osphera da coacção juridica, parto do territorio da frontcil·~ IJ?,~:rit~. 
emprestando a um certo numero de Ari. 3 .o o Governo é a.uW.t!í~tto: ; ~-~- :.abrir 
cogitações scientificas um vigor que ellas 08 necessarios croditos parà.,iA:;.~xe~u.~ .. ··. · da. 
JJão teJm pelo valor que lhes é proprio, dove 1 · ~ 
ter muito cuidado no confundir, no baralhar presente ei. · L~.::.~;: :: ·• -~ ~ 
assim a e3phera. da moral com a csphera. do Sala da~ sessões, 30 de j u-.rà~~~~ _'1004, -
dh'Ci~; e lhe digo mais que ninguem estd. Barbos~:t Ltma, · ; :·"·'" : · 
esquecido do ctorno conceito de Juvenal : 
Propfer 17ifara 'lli"llefldi perdere causas. . 

A vida vale pelos encantos que alla nos 
proporciona, na. superficie deste planeta -
pa.raizo ou inferno - não importa, porque 
nós não conhecemos o intangível, aquelle 
dentro do qual vivemos uma existencia ma.is 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente -Não havendo 
numero legal para se· proceder ás votaç~BS 
das materias; constant es da. ordom do dxa, 
passn.-se 4 materla em discusaão. 
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E' annuncla.da a discussão unica do -pro· 
jecb n. 06, de 1904, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao Dr. Albino Alves 
Filho, 11rocm';\dor da Republicano Estado de 
Mina.s Gel'MS, um anno de licença, com orde
nado a quo tiver direito, pu.t'a. tratar de sua 
saude; 

Ninguem pedindo a pala.vra, é encerrada a. 
discnssií.o e adiada a votação. 

E' ttnnunciada a dlscussão unicn. do pro
jecto n. G7, de l 904, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao telegrn.phista de 
3"' classe da Estrada de Forro Central do 
iBr[l,zil Jacintho Hygino do Ci'UZ, seis mezes 
de -licença, com ordenado, })ara. trat<1r dc.Rna 
aa.udc. 

Ninguom pedindo a :palavra ·e encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

_ E' annnnciada a discussão unica do pro
Jecto n. 68, de 1904, concedendo prol'ogação, 
por mttis ~m anno, da licença em cujo goso 
se aclm o Dr. Samuel da Garoa e Costa. 1\Iac 
Do,veH, lonte substituto da Faculdade de Di
l'eito do Recite. 

menta de força:;;, sua. pcrmancn::ia e op!'ra
ções no Alto Purus. Atto Acre e Alto Jurmi. 

Entra em discussão o art. 1°. 

O Sr. Ua. I" bosa Liilln - P('PO a 
palan-a. · 

O Sr. Pre~iden.-te - Tem a p~!a
vra o nobre Deputauo. 

o. Sr. Barbosa Lima (·) -Sr. 
Pre~~dente, ostá em discussão o projecto 
n. 1 ~. naturalmente para 5er conscienciosa.· 
ID?nte d~:>cutido. E, para. esse delnte ser 
ut1l, é evJde~te r1ue se faz mistm· que todos 
quantos queiram tomar parte na discus...-:ão 
s~ achem habilitados com informações rela
tl~as aos dados matcriaes, numel.'icos, effe· 
?t1vo~, rcacs, sobre os quaes assenta o pro
Jeoto. 

Devo ponderar a V. Ex., Sr. Presidente. 
que, que1'endo dar o meu voto em favor do 
D?esmo projecto,. não me acho, todavia., sutll
cwntcmontc habilitado com um certo numero 
de inf~maçõcs, quo solici~ria, e~ requeri
:n:cnto, na. hora. do expedtentc, st me não 

. Ning~em pedindo a palavra, é encel'l'ada a tivesse parecido mais natural roardar e38c 
d1scussao. requerimento par:J. a. discussão d~ projecto. 

E' annunciada a discussão unica do pro
j ecto n. 09, de 1904, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao ma.chinista de l" 
classe da Estrada de Ferro Central do Brazil 
José Joaquim da Silva. um o,nno de licença, 
com vencimentos, para tratar de sua saude. 

~ada, ~cnho a dizer sobre o projocto nos 
seus str1ctos tl'rmos, o qual não podia estar 
fundamentado de mo:lo mais conveniente do 
que effectivamonte se vê da sua leitura. nu 
lJian·o d~ C;mgresso; mas o projectu de:;pertil. 
uma curlO.stdadc quo, espero cu, a C:tm<\r<L 
n.ão reputará impertinente o fóra de propo

Ninguem pedlnllo a palavra,é encerrada a. s1to. 
discussão e adíadt~ a votação. Como militar, ha um cert.o numero de 1'3.· 

E' annunciada a. discussão unic11 do pro
jecto n. 70, do 1904, autorizando o Poder 
Executivo a conceder um anno de licença, 
com totlos os vencimentos, ao chefe de scc· 
ção da Directoria Geral da Estatistica João 
Canclo da Siln, para traful' de sua sau(lc 
onde lho conviel'. 

ctos da administracão da guerra qne eu co;. 
nheço e que, a mim pes~oalmontc, me habHi
ta.l'i'!-m pa_Ea, em silencio, votar, sem mai,; 
cons1deraçao n.Jguma., sem motiva.c..'io de >oto, 
o prujecto de cl·cdito, t:nas não bastam as in
formações de caracter meramente pe.~5oal 
como ja uma YcZ aqui disse, e quem discut~ 
não quer sómente fundamentar a sua opiniãu, 

Ninguem padindo a. palavra, é enccrrn.dil. a quer, com o de,·ido respeito, induzir os seus 
tliscussã.o o adiada. a votação. di;tnos collcgas_a., contemplando uns quantos 

aspectos essenc1aes tlo problema. que se agita. 
auxiliarcm-n'o na. tarefa que o orador si• 
propõe. 

E' som debate encerrado em 2s. discussão o 
artigo unico do projecto n. 71, de 1904, au
torizanuo o Poder Exocutivo ·a abrir ao Mi· 
nisterio da. Justi~a e Negocios Interiores o 
credito extraordinario de 29:683$167 em ex
ecução de sentença pa~sada em julg~~do em 
favoi' do alferes da brigada policial Alfi•edo 
Nunes de Andrade, ficando adiada a YO
tação. 

E' annunciada a 2"' discussão dÔ projccto 
n. 72, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministorio da Guerra o 
credito ext:raordinario de 5, 000:000$ Jlrll'a 

,occorrer tls despezas r c::mltantes do movi· 

Comreguintemonte, as informa~õcs, de ca
racter meramente particular p:u:a tal fim 
não podem ter o devido peso. ' 

O relatorio, muito justamente, não o te
mos ainda..-Tenho a CCI'ieza de que o have
mos de ter dentro de curto prazo. Digv 
muito justamente porque esse ê o relatorio 
a. SCl' formulado pelo gestor da pasta por 
cuja. responsabilidade estão correndo sueces· 

(·} Esto discnrEo n i o to i roTilto pelo orador: 
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lWS o acontecimentos !lo gl'ando ~p·avida.de, 
(!Ue lhe não deixam os lazet'i}S pro:iisos para. 
mandai-o no primeiro dia de so~siio. Mas ha 
moíos de so :;:npprir e.~sa lacuna. Um dos 
meios r1 uc me tinlmm occorrido em o reque· 
rimento. ::\"ão fui feliz, Sr. Presidente; o l'C
querimento que apresentei jâ. ac1ni uma vez, 
svlwe este a,;-sump~o. não logi'OU captar a 
;tpp!'o\·ação e t> npplauso, m•eio que j~l posso 
dizer, da. maioria dos meus dignos coHegas. 

P;u•ccen ate que vinhll. mal dosfarça,(la
menra revestirlo de um cm·to feitio ag~l'e!!· 
SiYa.mente opposieiooista. Ue boa fé o digo: 
nun~a de tal c.,gitei - apm:<:entando taes 
rcquet·inwntos, e julgo copiosamente ter de· 
monstra lo. não • inha ou&ro intuiLo sinií.o 
eolht'I" dado;; •lHC' me n.~ebrar.msem n;L r.ol· 
lahoraçi"w que me impõe o papel que aqui 
me foi de::-tinado. 

A::;sím, com estes a.ntcccrlcnte3, em .vez de 
um rcqutJI'iment•), occorreLl-me que ou po· 
d.e1·ia. pergrultar <Í hont\lda Commissiio de 
.\tLrinlH <:! Gum·ra, ;i lwnra.da. Commissão de 
Orç.unento, si me potlem int'orm~tl', de vi,·a 
voz. s:>bt'<} un; tantos pontos quo reputo ne
r'GSSlrios <i IllOthação do meu voto, Si is~o 
se niio pudrw dai'. eu deixttrei o meu reque· 
rimento :;úbrc il. mesa. para que V. Ex. 
opportu,,a,;mmte o suiJmctta. :i a.prcciaçio da. 
Ca!'&. 

A.s;;im, falla-.-;e, e rom fundamento. r1ue o 
GuYorno mantluu !"ealJrü· o Yolunt..'ll'hdo. 

Autoriz·l.!o pela lei do Ol'Ça.mento Yigcnte 
a só :1Jmittit· 15.000 pra('as !li) exercito, cujo 
cs~;ad·J ··ompleto ~~ de 2.-: .I ()•), o GoYerno. até 
··erra. t:Pu•·a., mantc,-e esse clfect.i 1·o, rigor·o
sanwnte irlentillcado com o limite nurnerico 
que o •-'rçamento fixou, não consentiu que 
assenta~se p1·~tça mai;; nenhum individuo quu 
puJcssc, in·~orpo1•ando-se tis tileir•as Jo Cll:et·
cito, exceder ao numero do 15,000 solJa.Jos. 

Sab2-~ •, ll01'0m - pó.le sor que eu esteja 
em Cl'I'O. dabi a n.:ccssid~ule da inlúrmaçilo
:ml.Jc-s-l!, ·pelo menos é um scgredv de Poli· 
c!üncllo, não ha quem não diga. que o Go
Ycrno. Ul·~i·lo pelas nocos"idalles imposta.s 
pela situaÇão das eou~as illtm·uaciomws, no 
norte da. Hepublíea, mandou raalJl'il' o 'olun· 
tar1ado, :mu:.mdotr quo a.dmitLia. a a,sscnta.r 
praça qu:tntos Yo1u!lta.rios quizc.sscm. 

Sl". Pr,'~iden te, um que fosse, cxcoJ.ia. j<L a, 
dot;~o orçaruentar·ia, qrre Cl'a para. 15. OtJO 
e não pam 15.001. 

Este um, p.1rtanto, não podia. ser legal
mente pa.:!o pPia fvrca do orcamento, porque, 
com.:ptant0 este pei:t ta.lmlla D, autorizl3 o 
Go>at·no a abril• credito supplomental' a 
certo numero de rubricas, entre est:Ls não 
n~tão tolas as qu!3 são nceossal' ín.s pal'.~ o 
pagamento da praça de prot. 

O Governo pôde abrir credito supplcmen 
tar á rubrica «Etapas», mas não põde a.b1•ir 
credito snpp!emootar á l'Ubrio:t «Soldos». 

Para a. gt'atifica.ção espocinJ elo volunb 
rios, póde tu.mhem, na tabe!Itt B; mas p11ra o 
pagamento do soldo propt•iameute (lito de 
:JGG réis diarios, não póde ; nós o fixamos 
aqui o, ao ti~~~m§..o~sta verba, nós o fizemos 
calcula!l~ Jl.'t1.'~ l~.";l!U(hl~Ml_l:S. ~ogo, pa,ra 
r1ue a. .s(tuiiça.o·fiqnc>-~~al.;, · é?'~..c.cJ so votar
se verha 'pam uma qt1o sof,l,>:.·~· , 

A ~agalidade não se Yae a!fol·i~. p~l.a maior 
on m'tnqr extousã.o do bom ou dô·' mal que 
eiLa põd6 produzir; não é o facto dê Snr um, 
cem 64 mil quo !lünirwe a. o.ttcil.s-ão do 
lllttl. \. -·.·~ 

Acredito, e :d_ahi se Yê q).le e<tl'6f,>"O ti c ser 
iufot·mn.do (posso ... c.st<H' ém :~;:.-o), que não 
temos somente lG.OOI pt'aças, que o Goyerno 
a. brindo o voltmtariado, mandando assent ar 
pr<w<~ aqui c fóra desta Capital, nas sé\le.s de 
·va1•ios districtos, principllmen te no norte, 
nu :2° e :i" districtos, tem já um nnmaro de 
pt•aças de peet tlUC excede ao de 15 . 000 fi. 
:w.du no oeçamcnto no1•rntd. . 

O rn., o projec to do credito não' .. cogita, si 
bem entendi, do pag~tt' a mais nenhuma 
ln"açit além das quG estão ineluhias nas 
15 mil. 

A fnndtunentaçã.o é mui to clara.. Sf'í.o dcs
pez~ts motivadas pelas condições excepcio· 
nacs em que se oncont-:-a a tropa. deslocada 
de um ponto para outPo ; de um ponto em 
llUO a ota.pa oro. mellot', pa1•a um ponto em 
r1uc a etapa soT<i mn.ior ; de um ponto em 
que o f<m1tmon~o poderá ser conservado, 
p:tra um ponto om quo o fard·,,mento tem 
de srn• subs~ituído ''· cada. instl\ntc. Logo, 
Jw. necc:;sid:tde ele so mu,nter a 1·ubrica, 
j)<m.L importa.ncb prccisu,, supplcmentat• a 
cStLL verba. 

Em summa., o m·ed ito não cogi ta, nem o 
Govc1·no solicitou c1uc si fl.zesso isso, de dar 
clemen to.i ptwa pagar as prt\ç> .. as quo excedes
sem de 15 mil, aci·cdita.udo, salvo prova 
complet:.t, pl'Ova plena. de que estou em Ol'ro, 
acrodibncltJ que ha m:l.is da 15 mil praco.s e 
se tenham :Jdnuttido mais voluntarios. 

l~n tinha ap1•esrmtado uma emend<t a o pro· 
j ecto, tinlm ~rlo ao encontro rio .Goyerno., 
autoriz::~..ndo desrle logo a ai:J~iK ·os • éi.'edltcs 
necessarios pam pagar esse pe~soaL addicio· 
nal que n~o estú. incluido. · . ··· · -· ·· 

Ora, estou vondo· o como eu· preCisaria 
s~~bcr, de modo que n"fío houvcsso duYid~, si 
ha ou não ha esse pessoal 11ddíciona.l, e, como 
cun)Jequoucia, si u.loi de orçamento tem aiclo 
rigorosamente cumpt•ida, isto é, si até o mo_
monto em que sobrevieram c:;ses a.contem
mentos que mot ivam o podido de creúito q':ie 
se discute h a. via 15 mU p1•a.r;as ou 1HL v1a. 
monos. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2510512015 09:48 - Pêgina 11 ae 19 

518 ANNAES DA CAMARA 

··De facto, si h~via menos de 15 mil 
praças, quando a. lei do orça.mentu compu
tava. 15 mil, para fixar, ma.nda.ndo abrir 
o voluntfl.ria1o, mil que "fiassem, ainda 
estariam dentro da lei. Logo, a necessidade 
do pedido ue m•edito era. porque nã.u se 
cumpriu n. lei, ou, si a. lei foi cumprida, clle 
ora. ese~sado. 

Vou toL•na.r m3.is claro o peosa.mento. 
Ou a lei Cl'a. cumprida o, po1•tanto, tudo 

quanto excede a. mais, exccd~m a. lei, e então 
faz-se preciso o cl'cdito, ou não excedem a. 15 
mil praç.a.s essas que tio novo eutrara.m pa.ra. 
o exet•cit(), e conseguintumente viorJ.m addi
cionar a um algarismo infurior a 15 mll : 
Jogo. a lei não era. cumpri4a. 

Ett preciso sa.lwr disso ; crJio que V. Ex. 
acha. quo pt•aciso; creio que a. Cama.ra. 
ach.!l. .qu:l nà!l é uma impertineocia minha; 
ereio 1!116 o Congresso entende que collab:>
rar.é isto. que discuti!' é isto: nã.o so enten
der que so deve YOtal' somente porque so 
pede . .. 

Nós não podemos ter, pela. cstructut•a do 
nosso regünen, uenlmm:.~. confiança assim de 
olhos recha.rlos. por maior que seja-rlc ti~
cto é o assim acontoce- a, honora.biUda.dc 
dos dignos pl.tl·icios que cstã.o no Govorno. 
Nós aqui u.ugmentlmos a dellpez:.t publica. 
Si augmen tamos a. 1le,;peza pu 11lica, e:; ta mos 
contribuindo para augmentar o tlefic&t, e a.u· 
grocota.ndo o deficit. cs !amos procuraodo con
tllibuir para a abartura. de creditas c:xtraor
dioa.r i os o, cJoscguin tcroen te, para. o desequi
liurio orça.mcnt.ario, ou,:;i não quizcJ"cw ~thlr 
nesta a.ltol'oativa, nus esLamo::~ obdgando a., 
Orçamooto da Rcecita, rever o nosso regi
men tt·ibutario ou :\ngrr.entat• es::~a.s taxas 
creadas ou ct•ear novo:J impostos; Jogo. a.g· 
gravar o onus que vac pesar sobro os 
·contribuintes, do.~ quacs somos aqui re· . 

. preseotantes para. fiscalizar os interes:;es 
delles. 

Qual é o meio de fisc:tlizar 1 E' discuti1'• 
informando-se da. ~ituação tal qual ella. é. 

A Camal'a nã.o tem csj)a.S informações ; eu 
não as tenho, como a. Ca.mara.. officialmcnte 
polo monos ; teoho-as pa.rticularmento, ma.s 
nlio bastam. Portanto, não é . muito que eu 
as solicitasse . 

Asilim, sem quchra. da. defcroncia queayste
ma tlca.mcn te tributo para com os qw exercem 
o· difflcil mister de governar, ouso perguntar 
ao Governo: . 1°) si ma.ndou abrir o volunta-

.. riado, admlttüido na.s fileiras do e~rcito 
maiot• numero de pra.ças do pret dG que o 
de 15.000, fh:a.do na. lni vigente do orça
m onto ; 2o) n.l C:l.S) affirma.tivo, até que 
limite determinotl o Minist.erío da Guerra. 
que se admittissem novos voluntarios, e 
:qual o e.trcctivo elo exercito actoal. 

De facto, o Gov:erno poderia mandar ad
miU.ir voluntarios. até mais mil. até mais 
dous mil, até vinte e cinco mil. digamos ; e. 
si quizesse, a.té o dobro, pela. lei do fixação 
de torças ; e si quizesse a.té mais, :porque a 
lei de fl:ração de forças é muHo curiosa, não 
fiu sinão para as coudições normaes ; para 
as anormaes, não. 

Já foi uma. •cz autor de uma. emenda. que 
ma.nda.va risc11r as ellpressóes- ou mailJ: 
co oxercito se comporá de 28.160 praças, e 
em condições anormaos do dobro•. 
A~im, comprebende-sc; são56.320 pr.1ça.s. 

Mas dizet• do dobro, ou mais! Otc mais, pó:le 
ser 70 mil, tiO mil, 100 mil. 200 mil ou 400 
mil. 

Nã.o era propri.\mentc lei de flnçio do 
forças, porqu~. pa.reeo até (1ue Mr- de La. 
Palissc já iinba. dito que lei de fixação a 
primeira cousa que t~m a fazer-é fixar, c 
est-a não fixa ! 

Portanto, o Go•crno, mandando admittir 
Yolunta.rios, porleria. admittlr mais miL mais 
dons mil. _mais tres mil, etc_ Quero saoor 
a.té qua.ntq. -

Em segundo Iogar, qual o effecti•o actual 
do exercito_ Nínguem ainda. aqui dentro, 
pelo menos. olliei~lmente sabe. 

Tenho o mappa. das furça.s aunexo ao 
reJaiorio do anno pas~ado; ma~. do anno 
passado para cá, a. Cam:u·a não ignora que 
tac ~os de certa. g:·avidadc taem occorrldo, 
dando Jogar a uma grando movimentação 
das nossas tropas de terra. e de mar; ba al
tel'at;:Õ3S, h:\ modift~ções, inclusive no seu 
a.lJlal'ismo total. 

Si cu tiYCSSC o ma.ppa. da. for~ actual. a 
minha per;.mota era. ~scu~da.; er:L tomar o 
relatorio do Yinisterio da. Guerr-.1 e, com() 
em t~d<'ls os rd:~torios do Míniitorio da. 
Guerra, ler. 

Já. declarei qu~ o honrado Sr _ l\Uní~tro da. 
Guerra. aind•~ não teve os liUCI'CS neces · 
sarios para. enl"iar esse documento ; com
prcl.lcnde-se bem a situação o a. conjuo tm-a 
em que se encontra S. Ex_; mas estou certo 
de f[UO não tardará. em envjaJ-o. 

A hoot·ada. Commil!Sã.o do Marinha e Goer
ra. poderia. me dizer. Si m'o dissesse, o meu 
t•equeríment.o ficaria. sem r.LZão de ser; não 
se me dizenúo qua.oto é, conre!So a. V. Ex., 
cal·eço sa.bar qual é esse cff~livo 1etual do 
exercito. 

Imagine V. Ex. que jii. ba. mais seisconta.s 
e tantas Pl'aç.'\S,-não importa onde - no 
Amazonas, <lm Matto Gros..co. no 1Uo Grande 
do Sul on em Pernambuco, não importa onde. 
repito, em l'6laç.ão ás rubricas para. as qoao~ 
o Governo não tem competencia para abriL" 
ereditos supplemcnta.res. Importa muito em 
reh~ção á etapa.. porque osta ,·a.ria., mas em 
relação ao soldo é o mesmo. 
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Snppasto que se sonoosse que era. o limite 
roaximo-l.UUO praças, era fítcil autoriz~r o 
6ovcrno a. abril" o credito necessario para 
pagar o so}d.) a. essas 1.000 pra.~as a mai~. 
D:>do qu.0 não haja ueuhum soldado a mais, 
a. emenda tic:J.rh desncce~a.1·in.. 

Por uJtjmo. Sr. Presidente. a. mensaf!'em 
que fundamenta este pedido ·de credito~ diz 
num dos seua -ile;Js subordinados <'t epigru.phe 
-Material: Mrdicamentos, lOO:OOOS ; esta· 
belerimentü dr enf'ermarjas provisorias, ntel.l· 
~ilios, etc .. 100:000~;. 

F..s."es dous ilells, Sí·. Presidente, me impres
sionam profnnrlamentrl. como estou certo de 
'IIlC impr~~iona.m a Ca.mara. Y. EK. me faz 
bastante ju~tiça. par:~ crer quo cu não iria, a 
.proposito deste delicJ.dissimo assumpto, pos· 
snido de um sentimentalismo desl·eQ'rado, 
:~gitar a opinião e lamentar que os no~sos 
·dignos patrícios estcja.m perecendo _ás deze
_nas naquellas regiões inhospita.~. 

Esse é e:~:actamente o melhor testemunho 
.da. sua bcnemercncia. e a obrigayão mais de
licada. do seu offlcio, mercê da qual a naç-ão 
.não p:lUpa sacrificios pa1•a. retriLuir. na meii· 
.da de suas forças, todos esses !ncrificios. 

O exercito 9 a. a.rmatla são imtituidos para. 
.tacs ~crificios, e ou não vh·ia., pais, preV<\
lecer-me das condições em que se encontram 
meus cam:n·.tdas para lamentar que m()l'l':tm 
.ã.i dezena:;. Não; a questão para mim está 
_em outl'o tel'reno. Eu quizet•a. da.l'·lhes to
dos os recursos, para que os sacrificios que 
.fazem fo,;sr•m o minirno possiml; fornecer
lhes medicas, medicamentos, abn'l'acamento, 
alimento, cmfim. tudo quanto é necessario 
para que a vida lhes seja. nnssa.s regiões a. 
mais razoa.vel e a menos ameJ.ça.da. que é 
-possivcl por aqnelle clima. inclemontissimo. 

Ü!"'..l, a esse respeito quasi que não se saho 
o que lla Coito. Eu sei p;u·ticula.rmento de 
:nns qua.n tos detalhes atllictivos, cuja. re· 
sponsa.bllídade n. C<~.mara saber;_·~ a.tt1·ibuil· a 
quem de direito. 

Não só na campanha de Canudos, como 
muito mais na actual, na bacia do Ama
·zonas, o numcrodG mcdicos que acompa.uh(l.m 
.essas trop:u~ cxpeJicion<J.rias ó insulliciento. 
Ra.ros são os quo, apozar de todas as vanta.
gens inltorentcs ao sou posto, e:e tt·.anspo~tam 
~ffectivamcnte para. o extremo ma1s per1goso 
dCSI:a. região, para. o Alto Acre, para. o Acre, 
para o Alto Purlis, para o Alto Jurtlá, 
acom}lanhando nessa dolorosa peregrinação 
todas as forças que a. olfeatuam, nas con
dições que, como todo o mnndo sabe, são as 
mais depioraveis. 

Ao passo que om outros exereítos o trans· 
porte de tropas se f'dz por navios com todas 

.as condições. com todos os I'ecursos necessa· 
·rios para. que não sotfram esses defensores 
. .tJa Patl'ia.1 aquit infelizmente, esse traus-

porte ~e cstã ft~zcnd(l em condiçõe~ muito 
precar1as . · 
pEst1s considerações ilu as vou fazendo um 
douco sueccintamente, como elementos quo 

esde j(L trago ao debate, para quo opportu
namentc ha-jamos de providcnehr ~obro o 
assump~Q. ·.-:-: -~ _ 
A~tru;(por~ e~iiivro~:~nõs subvencionamos 

o L16yll•; : éstn. gtfn:ndc. cóirip:whia que ahi 
e$tá;:~- Ptu•ece que de\'el'ía' s_er.:uf(la. das con
dl,éõos indispensaveis a essa" subvenção a. 
o~}'ig.nção para a mesma. c:Jmpaubia de, em 
u~ momento oppur•tuno , poder' eífectmw 
tac:l·.t r~n~po1'tes . ( Apoiados.) 

0 Sk: :·OkRMANO HASSLOCHF.R--,-E' do con· 
tracto. · · · 
~ 

O SR. BARBOSA. LmA-Infelizmonte, porém, 
os tt•a.nsportes se fazem em condições que 
não accentuarei. Os abarracamentos, as ten
das constituem o que ha de mais a.trazado e 
de mais deploPavel. Fallon-se mui to aqui, 
princilla.lmente depois desta campanha con
tt·a. a febre amarelln. e di\, doutrina que 
imputa. aos mosquHos a. rosponsabilidado 
pelas opidemia:s reinantes ontre nó.>; fallou-so 
muito dos processos sabios postos em pratica. 
na.s zonas paludosas da Ita.l ia média, c se 
disse que os empregados de estrada de ferro, 
as tl·opas quo acan tonam nesses sitias são 
protegidos íntellígentemcnte contra. os ano
pb.1les por meio de mosquiteiros o appa· 
l'dho~S a.prop1'iados, por tonda..'l o baJ•racas 
convenientes, pelo uso de luvas, mascaras, 
etc., dt>. maneira que a -vida humana é ahi 
disputada com o ma.iol' ardor a todoil os 
fiu.gcllos. 

Eu quizera pl'OPOl'Cionn.r ao Ministerio da. 
Guerra meios e modos de fazel' a mesma. 
causa. com os no sos p1.trici~s. de fórma. que 
nll.S inhospitas margens do Acre e seus 
a.fll110ntes, do Pmus e Juruá, ella~ não caiam 
ás centenas, victimas Jas enfermidades pro
p~·ias dcss:tS zonas. 

AHega-se quo a scianci:~ já possue todos 
os meios de defesa, allegou-sc até, em edi· 
to1•ia.l brilhante do um dos jornam; que mn.is 
acaloradamente· derenderam o Tt•:JJado do 
Acre, que essas zonas não são assim tão in· 
hospitas deante dos progressos . dá.. ' suiencia. 
moderna. Pois ê o caso de.!;la·. :ddtar -o Go
verno com os recur~os mat9riaeY ílêeêssa.rios 
pa.r:.L se pôr ao alca.uca dos ·no~sos ·soldados o 
proo;resso da sciencia moderna, indo:..se con
tra os milheiros de especie de· mosquitos 
que lá estão elaborando, quom sabo, novas 
entidades morbidas que hão de, ser o supl'~ 
mo desespero de todos os . bactoriologJstas 
actuaes, e que complicam syínJitomas, tor
nando famoso o beriberi, o impaludiBmo·quf!. 
fulmina, emfim, um mundo de espeir~ 
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novas no qua.ll:o nosqftl:.tico da 7.ona. equa· . A ~erdade, senhores, é esta: é que a Ol'"'a
toria.l. ·- · IUZ<~ça? de n?_sso exercito, como j1 umn. ,~ez 

Além desse fim lwmanitario de miiguar- :.vi UI titsse, na.o pôde t;Cl' mais defait.uos ~ c 
dar os nossos :patrícios, os recut'SOS a.ssim manca do que é, sob qualquet· aspecto que se 
dados ser,,iriam de elemento para que os ancaL'e. 
doutores do dia pudessem ala.1•gar o:s seus E eu não recuo doantG da. re.o;ponsalJilliladc 
campos de exploração c C<LU3ar in ,·oj(t á. que l'esnlta de se1·em tac~ palavras dití1s por 

. gente tle Bel' li m e Víenna com as bonitas um offi.cial do estado maior. 
descobertas c1ue fariam nos nossos la.borato· A camara niio qner outra. cousa. si não a, 
rios do bacteriologia official • verdade, e a. verdads tem de se1' dita. nesses 

_vo_v. Ex.. rtnc van~a.gm1s ndveem, huma. termos. 
mtartas QOl' um l~do, scientificas poL' outro, Ora,um dos problemas ma.is delicados com 
da aclopçao d•b mmha (,Jinend~t. que entende a organização de um exercito 

Só isso da.t•ia logai' a quo ella p:)desw sm· t'Cguht~ •. ê o do abastecimento das tropttS que 
votada desde logo; mas, para não se dizer se mob1llzam, qnur no' toca.nte tt viveres 
que estou ~tU ficando sobt'e conjectur.t, que quer no que diz l'aspcito a mod.ic:Úlientos. ' 
estou d.eduztn(lo estas consiLleraçõcs pat•tíndo A ~J,;c respeito u. situa.ção que nos vem. 
de um fa.lso presupposto, tenho fo1·mu- tlc .~unos pr~ssll.dos é a. Lle pouco mais que de 
lado muito timidamente, multo respeitosa- vcr~a.dcü•a miseria. 
mea te, muito obediente á. po::~:;i vel rejt1ição, Nao so peo.se a~solntamento que os nossos. 
talvez po1· unanimidade, tle me~L req nel'i· soldados a.lll esta o vestidos com a. r oupa 
manto, o tet·ceü·o item; ac~tso impel'tiuenLe, ma.ts, apropr~adu. ao cluna, .~alçado:) do modo 
mo.s tal VOZ fonte de inform::v:õas mll[to uteis r mal~ COlWO_mentc 3. ta,[H l'.'~g"W~S, allmontn.4o.3 
p~n·u. O{ no~so;; dignos collogas, nost:1 e na CO!lJ a delLQ;'l.@za que um chma cqua.toPm.l 
ontL'<l ca.sJ.. do Con"Tesso. ex1gc, o medwo.dos com a Pl'omptitl5.o e effi-. 

E' este: «qua.l o o numero de omciétes e pt•a- ~aci~ qu:J a multiplicidade de molestias 
cn.s r1ue fallecamm por molesl.ias adqni1•i:hs lmp~e. . 
nas regiões braziloira::~ limit"cophes com u. Alunent~l·O~ _roptto, nas condigocs a que 
Bolivia e o Pe1·ú clostle jtneiro de 1003 tLM me t•efiL'l!_ unpou ~w Governo a cunllhhwação 

· mn.io de l90h. lle que nao ~ envi~ntlo para. lâ xarque e t inn,s 
Eu Lenho noticia, noiicia oftici·1s:1,f,tlt.~ndo- bacallláo, Yivcres ~orno os qp.e. em gl'osso 

lhe porta.nw, aquelle cunho tle certeza que p~Liel'emos consam1r nesta. Capttal, que se 
só as noticias omciaes costumam ter, ao me· alimentam estas tropas. . 
nos.ollic~almente, (le qu: tal l~:Ltalhiiu existe Todos os paizcs que teem feito campanha• 
(existo e um m•Jdo <le dtzm·, exLste o numero na.s zonas equatorb.cs sabem que estes cli· 
do.batalhão, o hu.talllã.o bom ~e vê que n:"í. o ruas exLraOI·dimLriamente quentes e humidos 
OXlStc), que tendo partido 1n.ra o AlLo Acre prccipitLLm a putrefacção de todas as ma.
coll?- 425 .Pl"aças, de sett eifectivo completo, c tm·ias orgauicas, de modo que o problema 
mal.'! <_tlgumas dezenas aggreg<Ldas, -regressou d<t u.Limentação é um problema que t em 
1'eduz1du a pouco mais de [)() Jll'íl.ças, em es · tanto Lle delicado qmtuto do dispendioso, e 
t ado ei!sas mesmas bem pt•ecario. si não ê resolvido como se faz mister, é o 

prologo insophismavcl de verdadeira ca tas
tl'Dphe, pois que l>repa.ra, p1•edispõo as t ropas 
a. não poderom resistir ás enfermidadcH que 
ahi reinam, creando-lhes um estado de ano· 
mia, de dclJUidade, de fraque za que consti
tue urna. pol'ttL aberta para tod<~s ellas. 

O resto, quer dizer, 4/5, em grosso, fui ti· 
can!lo r.m uma margem e outra do Amazonas, 
inchados nns pelo heri-beri c outros e;tal<tndo 
no desespero (Las meningites e de outms cn
feL•midades. 

Ora, não me parece uma coué'a íudifferente 
á Cu.mara, a noticia. e:mc.ta.. desses factos, 
"Porque si é certo lJ.UB ollu, quer, e com. ra.zii.o 
o faz, auxilial' o Guvemo, de modo a habili
tal·o a Ler nuquella. zona. um tal etrcctíYo mi
Iitar,que ""e respeitem devicL~tmente os nossos 

·direitos e allegações,não é menoscerto,eu lhe 
· faço esta. justiça, (1ue ella muito de com.çã.o 

deseja sa1Jer as condições em que se enc~m
'>tra.m e>t,l).s t1•opas pat•a proviúencia.L', como é 
, de mister. . 

E, providenci<\1' no assumpto, cabe a nós, 
porque não se providencia. cillct\zmente para 
osses casos sinão vot~tndo recursoiJ extra-

i'().._\dina.rios. · 

Não estou pho.ntaziaudo, porqne conheço 
o oaso lutuosissimo o vm•gonhoso paPa a 
nossa. a.dministração da. m i:ssão de limites, 
em que era orn<~,mento fulgentissimo o mal· 
logrado Cal'los Accioly. 

Essa modesta commissão, limitada a. um 
pessoal diminuto, transportou-se a zonas 
atravessadas pela linha Gomes, nol.atlamente 
pelo 1•io Java.ry acima. em busca di1s origens 
deste cauclnJ, em conJ.içõe.s da verdadeira 
miseria, constituindo uma. vergonha para os, 
brazileiros, em face das condições em que 
para alli se transportou, contemporanea.men· 
ta com a. nos~a, a Commissã.o Bolivia.na •.. 
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U~s~<t,l'<Í. record~r que, tenJo :.\ CommissKo E>tli. visto que minha ;~.~mon•la repouso., 
Hoh':'Ia_na offerecrdo urn jantar ú, Commissão <~.ssent:t. solJl'e a resposta. àffirmn.tiva ás íu-· 
Hrn.z1lmra., estn. poucos dias depJis iul "'Ou-se fut.'I'J?açõe~ , . Y;.~e; ''s,O~esJ_qs t rmnos. (Li!. ) 
no dcvm· de retribuir ~ gentilez1 o ·ho~vc de (Jfut/.o ~~lnJ :,l~u«o ~~~i.;·) .:::;-·;' ... 
con~entar-se. com algu~a.s na.cas de xa.Pque · •· · · 
a.rdtdo, serVIdo em meHL duzia de pil•es de Vem:· á.JVros<t, é litla, apoii-\da..'e' c~iad<t t~ 
louça grosseirissima. Comní(sSiio (tG Ül'CtLmento. n. seguiiítá . 

Esses noSl!us pat1·ícíos eram obt'Í''(l,Jos aü1- ·~,: · .. ·.- ·\· 
da no commum, da sua. vida a bob~l' a a()'ua '\ ·~: ~~~rENDI\. . · •· 

inf<?c?ionad~:~ d<•.quelht:> regiões, emquant~ o.s ·~P .. p\.!oj~cto a. 72, de1904. 
bolrvt::~.nos seryt~m-se, durante ~odo o tempo . -· · 
de sua commiS5ao, Lle a.guas mtncraes. Accrescente.;se: . - · 

Quer dizer: a Com missão Boli vianlL. o ri· ·. - - . 
unda ue um paiz cu,jos recurso;; nã:o 80· com-· lu·t: fica o PollOL· E)éecuttvo IgunJmente 
param aos nossos, foi appa.rolhada com torlos autortZ~Lrlo ;t u.brir os nocessa.rios craditos 
os elementos p:tro. resgu<1.1'd<u' a. s<nul.o do" supplemcnta.res ils rubriciL"> (f• o 15" do Mi
sou\l divot•sos mcmbl'os 0 n. nossa Jói em nisterio da Guerra paro. o t1m lle occun>ei' 
eondiç.õcs tn.cs que quem escapou ficuu lesado ás daspeZJS com n.s pt•a.ça~ alistadas o llOl' 
pa.ra n. vida íntcit·a. . aliséat• a.cinm do ell'cctivo 1le 13.01)1) pru.ças 

Lá iicttram, além do commis&lrio, 0 t;~Icn- fixado p:wa o prcsonte cxel'cicio. 
toso e digno olficial de marlnltêt C<wlos Saiu. uu.iJ sossõas, 30 de junho do 19111..,... 
Accl?ly, per·rh Yerd~deil'amente il•repa.ravel l:m·ua.w Lima. 
(apot.ados), tn.nto mats quaut~ foi do pet•to v · 11 é r·' · ·1 t segmrla pela de um ontJ•o distwctif·simo oi"'. em n, • 8Sll., lu.O, <tpotn."o e pos o con· 

~ 11 junt:tmente em discnssâ.<l o seguinte 
cin.l ~lo ma.rioba, o SI'. Cunha Gomes, v:trio.s 
offlma,as do exerr.ito, quasi totlo o destaca
n~_ento; o quem V•)ltnn Pegt'ílsson na.<: conrli· 
çoes em quo eu jlí. disse. 
. ~to parece qLte nos devel'ia, sel'vie do 

ltça,o pa.rn. que n[o poupasscmos todos o:> 
recursos, do modo que os nossos p<ttricios se 
encouka.~seiU, naquell~L 13Spinho~a. commis
são, provido:i dos meios in!lí.~pensaveí~ <L 
attenuacão dos mu,tes, que são inevitaveis. 

Rl·;QUElU:IIEl'\TO 

B.er1ueiro qu;; so soli citem do Podol' Ex· 
ccutivo a.s seguiutos infor maçõc;; : 

I ) Mand ou o Governo abrir o vo!Lmta
ria.L[o, admi ttindo mL:{ filoiras do exel'ci to 
nw.ior mtmero de pra~·ttS dB pt•et rlo qnc o 
de 15.000 fixado na, lei v igP.n te. do orç:b
nwnto ? 

2) A.t ú t1ue limito doterminou o Ministcrio 
Lla Guerra qul.l su admittissem novos volun
ttwios o qmtl o eJr.Jcti vo actual do oxcrc ito ! 

:J ) Qu~l o muw~t·o ris officiacs c praças que 
fallocm·a.m por mo!estias o..d<tuirida.s ni\s re
giões b:·a.zileh•as limitrophes com a H o li via 
c o Pcní clcsrlc j1.ncj ro de l!J03 atô 31 de 
maio de 1904 I 

Tinha eu foito no requerimento, no;;Le 
terceü•o item, umt~ :p(wgun ta, cujct te.;;pust;t 
nos habilitttria a. o..valiar a intensidade desse 
mal, dessa. dcva.staçiio q_ue tom havido nas 
nossas tropas sem que hajam füri<lo comb:tte 
com o inimigo. Não é o ei'ltt•a.go produzidu 
pelas metralhadoras, são as cen tena.s de 
vidas dizimadas pela ma.larili. e pelo beri· 
lJeri. Sa.la. das sessões, 31) de junho do WD4,-

Pat•ece que cs:>as considerações cousutnem JJm·úuSt! Lima. · 
motivo bastante ponderoso para. induzü· a 
Camaea a dotar o Governo com toLlos os re· 
cui•sos necessa.rios a melhorat• as condições 
dos nossos compatl'icios. 

Mando á. Mo;;a. a minha emenda, quo en
tende com a pdmeira parto das obsl'!l'vaç,ões 
!.1UO adduzi, o doíxo na. ~rosa tambem o meu 
requerimento, pn-ru. quo :'Joh1•e cllo se pro
llUlWie, cum o cl'itel'lo quo lhe é prop~·io, a. 
honralla Commissão [~ qual cstü, a.lfecto o 
estudo do assumptu. 

A emenda é amplíativa: será talvez o caso, 
pelo Regimento, de t.lest.'lmtl-a para consti
tuil' PI'ojecto em scpa1·ado, eonfarme a l\IC3<t 
o entendm•. 

Em qualquet' caso, suscit.o a discussão, 
desporto o as tudo da q ucstão oo1• eS:-íJ lado, 
com a emt}nda. que dit. (U.) .. 

vor. rr 

Cumnal'eceram mll.is us St•s. Julio do Mello' · 
Sá. Peixoto, Enên.s :\í:Ll'tins, Passos Miranda, 
A1•tlmr Lemos, Indio uo Bt•azil, Antonio 
11ast1Js, .José Euzebio, Lniz Dominguo~. Chris
tino cruz, Bozerril Fontcnclle, Virgilio Bri· 
gido, Erlmmlo Studart, Paula. e Silva, AMou 
:Milanoz, Esmeraldino Bandeirí1, Moreira. Al· 
vo~ . Pedro P crnt1mbuco, Epaminondas Grt~.
c indo, EuzobiCJ do Andrn.de, Arroxellas Ga.l
vii.o, Fclisbcllo Freire, Domingos Guimarães, 
No i ~-a, Castro RolJoHo, Tosta, Garcia. Pires, 
SaLyl'<) Dias, Augusto do Freitas, Rodrigua~ 
Lima, Rodrigues Saldanha, Josê Monja.rdim, 
Galdino Loreto, Irineu Machado, .Bulhões 
Marcial, Oscar G0doy, S t~ Freire, El'ic:o Cue-' 
lha, Belízario de Souza , Henrique Borges , 
La.mouniot' Gotlofredo, Carvalho B1·itto, Ca.-
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·mlllo Pratos, Rodolpho Paixão. Padua Re
zende, Galeão Carvalhal, Moreira da Silva, 
{Josta Junior, Amaral Cezar, Joa'JUim Tei

: xeira Brandão, Benedicto de Souza., Lindol
.PhO Serra, Abdon Baptista, Elizeu Gui
Jhormc, Soares dos Santos, Diogo Fortuna, 
Campos Cartier c Homem de Carvalho. 

Deixam do comparecer com causa parti-
· cipada os Srs. Thomaz Accioly, EugeniO 

Tourinho, An~hsro Botelho, Raymundo Ne· 
ry, Urbano Santos, Guedelha Mourão, Ray· 
mundo Arthur, Anizio de Abrou, João Gayo· 
so, Francisco Sá, Pereira Reis, Trindade, 
.José M:trcelllno, cornolio da Fonseca. Arthur 
Orlando, Loovigildo Filgueíras, Bulcão Vian" 
na, yR.rgne de Abreu, Tolontino dos Santos, 
Edúa'rdo Ramos. Marcolino Moura, .:oão 
Bapi.ist.], Silva. Ca.stl'O, Rez'l.mat, Julio San-· 

-to.i, Francisco Veiga,, Bernardo Monteiro, 
João Luiz, Gaslão da. Cunha, R.ibeiro Jun
qucir<h, Astolpho Dutra., Carlos Peixoto Fi· 
lho, Pcnido Filho, David Campista, F1·an-

. cisco Bet>nal'dino, João Luiz Alves, Loenel 
Fil11o, Henrique Salles, Carlos Ottoni, No
gueira, Olyn t.ho Ribeiro, Lindolpho Ca.etn.uo, 
vVencesláo Bt•a.z, Jcsuioo Cal'Joso, Francisco 
Romeiro, Valois de castro, Arnolpllo Aze
vedo, Fm•naodo Prestea, Eloy Chaves, Pa.u
lino Carlos, Alvaro de Carvalho, Candido 
Ro lríguos, Azevedo Marques, Rodolpho Mi" 
s.•anda, Angelo Pinheiro c Jamc~ Dat•ey. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Miranda, 
.Toãv Lopes, Affonso Costa, Ferreira de Lyra., 
Malaquias Gonçalves, João Vieira., Estacio 
iJoimbra., Elpidio Figueil'edo, Pinto Dantas, 
Ner~on de Vaseoneeltos, Americo de Albu
quer<J_UO, Pereil•a Lima, Cruvello Ca.valc".mti, 
Pa.uhno de Souza., José Boniíacio, Carnoir(l 
de Rezende, Adalberto Ferraz, Bernardo de 
F3.ria, Camillo Soares Filho, Calogeras, Sa
bino Barroso, Bm•nardo de Campos, Rebou-

.. ças do Carvalho, Leite de Souza. Francisco 
. Ma.lta, Viotorino Monteiro, Domingos Mas
. eareahas e Alfredo Vare lo.. 

O Sr. Presidente- Con~inúa a 2• 
discussão do projecto n. 72, de 1904, autor.í
zando o Poder Executivo a abl'ir ao Ministe
rio da Guerra o credito extt•aordinario de 
5.000:000$, para occorrer ás despezas re~ml
tantes do movimento de forças, sua perma
noncia. o opcra,çõos no Alto Purús, Alto Acre 
o Alto Juruá.. 

I<Btá. eni discussão o art. lo. 

o·: f!h.·. Paula RalHOS- Peço a 
·pu-lavra. 

O Sr. P-1·esiden.te-Tem a. palavra. 
. o 11obre Deputado. 

0 Sr. I->anla Ralllos (•)- V.El!:• 
mo faz o obsequio de mandar trazer a emenda. 
(Pausa.) · 

Sr. Pl'PilidE>nt~, na qualidade de rclat()r·do 
parecer, cumpi·e-me o dever de dar a devida 
resposta â.s considerações foitas pelo nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul ao projecto 
que se acha em dobate. . 

Não tenho propriamente que defender o 
projccto da Commissão de Orçamento porquo 
o iUustre Deputado pelo Rio Grande do Sul 
não o impugnou. A Commissão ouYiu as ra-

1zões apresenta.das por S. Ex. para justificar, 
não só a. emenda, como o requerimento cuja. 
leitura a Mesaa.caba do fazqr __ pa.rn. o conhe 
cimento da Garoara. 

Estas razões justificam plenamente o e&· 
crupulo que teve a Commiasão de Orça
monto •.• 

0 SR. BARBOSA LIMA-Perfeitamente. 
O Sa. PAULA RA'-IOs .•• de não osmerilhal' 

todas as 1•ubricas que constituem o credito c, 
longe de daruma serle de aNlditos que potlia.m 
S"ar diSt:riminado:tem cl'editos supplementa
res e creditos extraordina.rios, dar em glob() 
um credito exit•aordioario. 

Pesa.t·a.m no meu espirito, Sr. Presidente, 
muitas das considerações feita;~ ha pouco pelo 
honrado ropresaniante dJ lUo Grande do 
Snl. 

Eu tinha, como S. Ex . , officiosa.mente, 
conhecimento das condições criticas em que 
se acharam as nossas forças em Canudos e 
as que esiiveramem operações ultimamente 
por occasião da. questão da. Bolívia., e não 
podia hesitar um só momento em a.rma.r o 
Governo dos meios neeessarios para. defender 
a. integridade do nossQ territorjo e salvar 

l1 honra brazileira, proporcionando ás fo: 01s 
encarregadas desse mister todas as commo

didades e todos os elementos necessarios 
ao seu possivel bem estar. 

A primeira. impressão que. t ive, Sr. Presi
dente, 110 ouvir a leitura du mensagem no seio 
da Com missão lle Orça.men~o, ·confesso com 
a sinceridade com que S•}mpre fallo ao meu 
paiz, foi desagradavel. Eu não achava. par
feitamente justificado o pedido de credito 
por p::~.rte do Governo. 

Mas depois que ou vi o Sr. Ministro da. 
Guerra, que pesei bem as ponderações feitas 
por S. Ex. sobre as condições em que se 
acha essa. força na fronteira. norte, depois 
que soube que já. estava qua9i. -vencido um 
mez de soldo e etapa. dessa. forca sem que 
o Thesouro eseivesse dotado com os recursos 
necessa.rios .para occorre1• a esse pagamento 
-apressei-me, SI·. Presidente, em úar o pa
recer de que Camara tem conhecimento. 

(·) Este discuJ•so n;io fo i révisto pelo orallor • 
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O Sn.. BAa.BOSA LIMA.-E fez muito bem. ma.nda.do augmentar o etrectivo do exercito, 
o sa.. PAULA RAMos-Não quiz, Sr. Pre- em vista da.s condições excepciooaes om que 

sidente, asmmir a responsabilidade do ag- nos achamos .. ,----=-,·-~~ 
gravar as condições afilicti.vas em que ossas D3vo inf..,rn;tM•-:-ã. ~ ~:t. :ei~<.~omara. que o 
·forças se acham, já pela naturez1 uo ter- Sr · M"ini~tro: dá'-Guà'i+ã rii.\J.-~é.cJaot~ou que, 
t•eno, já palas condições climatet'icas dess!L d~sde a!q~C,stã.o da. Bolivia, que :é~,ii~~~ mo
zona., já pelos soffrimentos que tivet>am desde Ytrnentij.cao de forças p:tra. a regiao·'~o )~.crc, 
a. partida dos ~:~eus pont<}S de de pa.t•ada. o elfJetivo do exercito está cxccíliílQ:~ de 
para aquellas regiões em que, como muito 15.000 '-wa..cas. ,., '· 
bem salientou o nobre Doputadu pelo Rio O SR. H~RDOSA. LIMA. dú. um a partia./ · 

~:!~~gd1~a~~,' f:!~ín~~i~o!ass:~ c:~~f~g~gs ~~ O ~.rt. PÀm.A .. ~tAUJS- Sim-: M\lító' Jogai-
acurado cuidado por parte do Governo, e ,monte. · 
apresseHno em dal'·lhe us meios nccessarios E' facto que, lvgo apó3 a t llrminar;ão da 
pa.ramelhorar ll' algum modo css1s mestl}as noss1. questão· com a Bolivia, o etfectivo do 
-condições. exercito approximou-se.quasi do 15.000 ho-

E' facto tristíssimo que, sempre qu~ mons, isto é, desceu outra vez a qua.gi 15.QOO 
temos necessidade de pôr em movimento as l10mens por causa. das morte.:~ qtw se vcrtfi· 
nossas fut\'aS do tert•a. e ma•'. Iuctemos com ca.r<tm. di?limando muit:Ls pra.ç"'s. 
maim·es difficuldades possivois. Tendo o Govel'Uo neceasid·tdc, em virtude 

A nos.9a marinha não est!i apparelhada dos acoDtocimentos,do que o paiz tem conhe· 
c-o:n os clcmcntog nccesilarios p~wa movi· chnanto, na sua fl•on teira. norte de con· 
mantar as n{lssas forças do um ponto para. centrar v..Ui diversos corpos üo exercito, 
outro do pa.iz (apoiados}, nãu temos tt·u.nspor· mandou a.I.Jril· u voluntariado nos diversos 
tes !le guGrra ca.p:.Lzes tie conduz[t' as nossas di~trictos militaras. 
for\aS, o os poucos que existem, si nós ne· Não sab!l o Governo, ou não Rabia, no dii1 
ce3~:ita.rmos delles, om um momento d:~.do, um que conYet'<lei com o S1'. Mini st1·o d<t 
nos veremos em face de tlu:.ts difficuldades: Gaert·a. a. I"C~pcito, Qual o excesso de p1•aças, 
:primeira. a do conseguir que. elle~ s::-.ia.m do pol'q uo us command<tnto::J dos distr ict.os nií.o 
ponto em que so acham est.'1cwnarlos; Sflgun- informam díu.ria.mentn qual o numot·o de 
da, a. flc conseguir que elles ch~gnem ao pon· volunLa.rios. S. ~o.:~., p:.rém, gara,nte que 
to de destino. esse numerJ ~~ hojJ superior a. IG.OCIO . 

Ha. ainda. uma. outra: é que as d~s~ezas Vem a. proposíto a questão, tn.n ta.s vezes 
com o traniJpor~e de força.s _em nav•o~ da. debJ.tida nesta Camara. de sab:-lt' si a. lei <le 
nos5a a•·ma~a sao mutto ma1s elevadas do Orçamento deve ou não estar de <~ccordo 
que nos nD.vros merca.nt~s. com a le i do fixa.ç.ão de forças, isto ~. si o 
. A. companlua subvcncw~a.da., o Lloyd Bra· nnm(}ro do pra.Qas de que ka.ta a, lei (le fi

z•lelro altamente subvenctonada pelo The- x:~.t;ão de forças, que é de 28.060, devo ou não 
souro,,tenú.o, em seu contra?toclau.m.las qu(} csLa.r de accordo com 0 numero de praças 
a obrtga.m ~ est~u· appa.~o:hada .P-t~ a css~s pa.1·a. 0 c1u 1l a h : i do Ot·çamcnto consigna o. 
momontos dtfficeJS da v1da nactou,~l, nao verba no~;essa!'ia.. 
róde absolutamente preencher seus hns. Sr. Presitlente, abro um parentbesis pa.r a. 

Ainda. ~gora, para o transporte das _nossas declarat• agora quo fallo em meu nome o não 
forç-1s, v1mos o Governo lançar ma.o dos como rula1i0l' do credito. Não representa. a
na.vlos do ouka. CJmpanhia. particular, a. opinião da. commi.~são de Orçamento . 
Compa.ubii.l. de Navegação Costgira, porljue Ent9ndo quo a. det:inição da lei de Orçamento 
o Lloyd Brazlleiro. não e~ta.va_ em condições é a de lei de dotação de meios para serviços 
de fvrneael' os nav1os nacessarws. . cre:tdos pa1• lei aaterior; e, desde quo a lei 

Mas, Sr. Presidente, o nobra Deputado pelo de fvrças ê vohda antea da loi de Orçamen~o, 
Rio Grando do Sul fez á CJmmissão do Ma.- est:t dovill. decretar os fundos neces.sariOB 
:i•inha o Guerra, como á de Orçamento, um n, par.1 a forço. consigna.da. na. r espectiva. loi. 
pe1•gunta que não posso deixar som pt•ompt<\ (i11Jo_!ado~.) . _ . _ . 
resposta. Na.o sei pJr que prm<'~plo a nossa le.t de 

s. Ex. quer sabel' si o effectivo do cxer· orço..mento do despezas nao tom _obedectdo a. 
.Cito é aquelle que se acha cJnsignado na lei essa regra da.s leis de orça. meu to. 
•Orç'tlmeota.r!a, 011 8~ já foi B~ce~ido. . 0 SR. GALRti:•J GARVALHAr, -Isto não SO 

Sr . P_rmndente, .fot meu prtrneu'o c~tdado, dá. sómentc M~te o•·r;a.mento. 
sab:lr, 1nda.gar Bt rea.Imante o effellttvo do 
c1arcito era aquolle de que trata a loi do 
Orçamento, ou si o Governo, prevulecendo-sa 
iia. Jei de fixação de forças do terra, tinha 

O Sn.. PAULA RA~ros -O nobre DoP.uta.do 
m:J p.)ndera que isto não s 1 varitlca só em 
ralação ao Mtnisterio da. Guerra. ., 

·I 
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Mns, quem quel' q~e se d8 ao trabalho d_el N~_o ha rclatorio de Minis tr o, não ha: infOl'
estudal' a.s nossas lms do or~ament?, Ycri· maçao de l}OIDE1ll competente qur. não attes
ftca.riL que ellas em gm'al sa.o mmto mal tem que nos nn.o temos exercito, ClliO nú.i não 
feitas. ~cmos a~nada.; que temos um exercito sem 

o SR. BAIWOSA LnrA- Apoiado. rnstrucçao, um exflrcito sem soldados; que não 
O SR. MoREIRA ALVES - E' por is;;o que tenfos uma defesa capaz porqu~ não: t~mos 

levamos a .-otar aqui creditas todos os dias. for aiezas e, qua~do a~ temos, nao possuuuos 
· canho2s; que nao t.hspomos de um arma-

O _SH. PAULA RA:~ros - O nohl'e D~1mtado monto homogeneo; que mLlita.s vezes, quando 
pelo Rio Gr~1nde do Sul occupou-se a.mda de as no;;sas forças Sí) v cem obrigadas a. entrar 
lluas rubricas do credito exteaordinario: a em operações, tem acontcciç[o que a munição 
que .cllz respeito !l estn.belecil?-onto de cni'er- não é [l.pl'opriad~ ao armamento; que os 
marms c a relatn·a a fomecnnent.u de me- nossos corpos nao teem fardamentos, não 
dicamentos. teom quaeteis ... 

Sr. Pl'C~ident~, a Commi-'lsão de Ül'ÇLmcnto · 0 s B ~-.L . do{ t 
não teve os elementos necessal'ios parn. poller R· ARB(bA DIA- ·L um a par e. 
fixttr ú quanlwn indispcnsu.vcl, nno SÓ a.o es- o Sn.. PAGT.A RA~!Os-E' ex:wto ; par mais 
talmle,~imento de:;sas oui'el·marias, como pl'in- de uma. vez temos presenciado isto : quando 
clpalmen te em rclu.r;ão ao fornoeirnen to dê os nos~os canhões entram em aeção, são mais· 
medicamentos. · numerosa.s as vlctimas do lado dos que os 

·O Se. Minish·o da Guerra declarou que usam do que do lado contmrio. 
eleita va as quantias sufficientcs pa1·a o elfe- ;;.Tostas condições. Sr. P1·esidento, a. Com
etivo de 4,000 pmças, que está. nat111ella'l re- missão do Ol'çamcnto não quiz assumit• a. 
giõcs. responsabWdadc de demorar a conccssio do 

A Com missão ele Orçamento nãJ tinha o credito --a. o Sr. Ministro da Guerra pa.1•a que. 
tlireito_<lu ü· alóm do pedldo de S. Ex. nossas forças, r.onwntrada:J nas fronteit•n.s 

Qn;~nto üs considerações a respuito tht li.\.lb norte do paiz, estivess9m fornecidas de touos 
tlo medico, das pesümas c~mdiçõJs em que ~e os recursos nccessarios para entrar em ope
a.charam a.s lbrças q no opcrar·am no Acre, raçõss ; e julgou acertado, julgou p :~tPiotico 
não eston longe de. sul.JscrcYcr totlas u.::; CJn- cmceder o crctlito em globo, assumindo o 
sider~tçõns feitas p:!lo nobt•e Deputado p::l!o GoYc~·no a rcspons<tbiliuade da applicaçao 
Rio GJ•ande do Sul. dclle. 

Quanto <'ts condiç.ües de míseria em que se EJ•a o que tinha a. tlizm• á Camar a, ora o 
acltam ~u~mpre as nossas forças quando se quo tíuha t1 informar ao nobre De1mtado pelo 
veem obrjga!las :t move1• de seus pontos para Rio Geu.nde do Sul. p!Hilo bem; muit o bem .) 
opcrat•om em qtnlq uo1• ponto do nosso pn,iz, 
olln,s estão no conhcl!imento J.e todos. 

Não serei eu quem nC'stG momento yonha 
negn.l·o ou diminuir de qualqum• mo.io :1. in
teusid<ldo das cores com que o ni)Jn>o DopLI
tado pintou e:'>se lluadm. 

0 SR. BARBOSA LmA- Mostrei a neces
sidade de re01·ganizar todos esses seeviços. 

O Sr.. PAULA RA:>ros - Nós preeisu.mos, 
seriamente, cuidttr da reorganização de 
nossas forças de tm•rtL e mal'. 

O Sn. BAnnosA LJI\IA - E ó mnito mais 
cconomico. 

O Srt . PAULA RAiliOS-Preclmmos dotal·as 
de todos os 1'ecursos necessaribs para. nfto 
presenciarmo:-; continuamente esse quadl'o 
desolador que se ap1•esenta quuncto temos de 
momobllizar fot·ça-9 om pun ~os distantes. 

Ma!:l, Sí•. Presidente, como já tive occasião 
de salientar h a dous annos, qua.ndo se dü;cutia 
o Orçamento da Guerra, lm nina verJa.dc que 
não púdc absolutament e f>er negada, e e esta: 
qnc eom os sacritlcios quo o Thesouro Na· 
cional temfeíto para organização do exercito 
e a1•mada já devíamos tor um exercito e uma 
armada. 

Ningucm mais pedindo a palavm ê en
cerrado em 2"' diseussKo o art. I" o sem 
deh:ltC 0 ;tt•t. 2° do p rnjecto n _ 72, dE) 1904, 
autorizando o Poder Executivo a o..brir ao 
Minisi;erio da Gum•ra o credito extra.ordina.
rio de 5.000:000$000 para occorrer ás dos
pezas resultantes tio móvimonto de forças, 
sna pem1au:mcia e opera~ÕJ~ no Alto Pm•tis, 
Alto Acro o Alto Juruâ ; ficando addiada a 
votaçiio, até quo a r espocti va Commissão dê 
paeecer sobre a. emenda oifm•ecida. 

E' som debate encerra.do em 2"' di~cu~são, 
o (l.rtigo unico do projccto n. 73,de 190!, au· 
torizu,ndo o Poder Execut ivo a abdr ao Mi· 
nl;;terio dn. Guerra o credito especi11 1 de 
107$850 pn.ra occoner ao pi1ga.men Lu aos sol
dn.dm; do 1° batalhão de artilhal'ÜL de posição 
MLLrtinho Xaviet• dos Santos e outro, de 
seus vencimentos relativos ao mez de no
vembro tle 1901; ficando addiada a vo
tação. 

E' sem debate encerrado em 2" d iscm:são, o 
a.rtigo uoico do p1•ojecto n. 74,de HJ04,autori
zando o Poder Executivo a. o.bl'ir ao Ministe
rio da. Gucrl'a o credito especial de 6:434$980 · 
p'lra occorror ao pagamento a Francisco 
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Affonso Pa.lla, c~.:;ionario de rliY.\l'S:u; P.x
pra.~as do üxercito eiltaciona:1a.s no Estado de 
~1~ttto Grüssso, provenion te de p:l•/ílS de far· 
da.mento quo voncer:\m c uão receb!.n·am 110 
1levido tempo; ficando acldiada. a. vot.ação. 

;;au<~. em julgado em fa.v:or do D1•. IIila.rio 
Soa1·es ·da Gouvih. lento da Faculrlttd9" do 
;\lcdicina. do Rio de hncira (2:~. digcu~sió) ; 

Votaçi•> do pl'ojc~to n. 52, de 1004. auto
rimndo o Poder-~~lÜ~.YO a n.brir ao Minis
teria da ...• Fá~o'ri,1<j o;. ~.êJ.:Ç{li~~·~~'(~r~o rrlinario 

O Sr. P·resitlente- Esgota•las as l 2· 'JI~<!-150 · 1:11 i'tl t; · ·· - n1 q 
ma terias em discuss:lo d<t ordem do dhL e ( e '.:' "~ . i ou r?• _nl:'or anel~. ç~ .,_ ue_ o 

BraZLl '-deve contt•tbuu· pa.l':t a C!J,n~ucçao 
n'l.o Imveodo na.da. mais a. tra.t-11', designo .11) c litldõ clestinado ú. secret:1.ria. Irt~erna
para a.manbã. a. seguiu te ordem uo dia.: cional '.das Republillas "\.met•icanas e ·P;tf'a a. 

Continun.ção d~ Yotação do projocto n, 27, Ri h! iotlf~cn. Commomora.tiva. de Colombo; em 
de 1904, autorizando o Podet• l!:xccutivo a. Washiag'&q,n (~' discussü.o) ; 
abrir .:~.o. ~Ii~istori~ d~~Fa~cnda. o credi~o Votac;i~o ·lto .. }n'~ioct:.> n. 17 /}., )I~ 100,1' 
extraordma.rw de H-L'iov$1,0. em exucur;ao mand:mtlo substrtuil• a ~iS[>o~iç[o·lf.:'t l. ·ttl'a.
de sentença. passada em j;tlgado em faYOl' <lo c-do art. I"~ 2o do doci•otó ri. r:fn A. do 12 
Jo3é Fet•rcim dos Santos (3" discussão); .do ja.ne;r0 de "t904, pela seguintc:-ii. Hxa.çã.u 

Votação do parecer n. 9, ~lc _1904, l'CCO· da-i t!l.xas pelo aluguel do mn.tel'i:tl -da. pra.ti
nlwcendo Dop.utado pelo 2o d.tstrtcto. do Esl.. cagcm, sorvi co do pessoal asnlso da mesma, 
ta.do da Ba:hm o Dr. Fraoc1sco Pnsco de devido pelas omba.I•caçõe.s que dcma.ndat•om 
Souza Paratzo ; o porto o elo accordo com o regulamento do 

28 de f~vcrciro do 1854; com pai'CCGt' da Votação da emenda dos Srs. Tosta. c Noiva 
ao projccto n. 46, do HJ04, em virtutl.e do 
disposto no art. 162 do Regimento (discussão 
unica); 

Votação do projccto n. 29, de 1904, autori· 
zando o Poder Executivo a abril• ao Minis
terio da. Fazenda o credito extraorclinario de 
6:020$, em execução de sentença, passada em 
julgado em favor de Eduardo ?lfartins & 
Comp. (3• discussão); 

Vot11.ção do projocto n. 3·~, de 1904, auto· 
rizando o Podor Executivo a. abriL' ao Minis
teria da Justiça e Negocios Intel'iores o Cl'C
dito ox:traol'dina.l'io de I :491$754, para paga
mento do ordenado que compete ao seCI'O
tario aposentado da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, Dr. André Dias do ,\gLtiar, no pe
ríodo tle 9 do julho a. 22 de novembro de l \:!03 
(3"' discussão); 

Votação do projecto n. 33, tlc 1004, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
Leria da lndustria, Viação e Ob1·a.s Publicas 
u credito especial de l :200$ para. p:~.gamento 
das ajudas de custo o,o empregado de Fazenda 
incumbido da. tomada de contas da Estrada. 
de Ferro de S . Francisco, nosannos de 1901 
e 1902 (3a discussão); 

Votação do projecto n. 47 A, de U:l04, (!OIU 
pareceres sobre <t emenda oft'erecida. ao pro
jecto n. 345 A, de 1902, que co~ccdc a. 
D. Francisca. Francioni da Fonseca., -rmva do 
ex-Senador Pedro Paulino da Fonscc3 o a 
sua filha solteh•a Alhertina. da Fonseca a 
:pensão de 200S·mc.msaes a ca.da uma. (discus
são unica); 

Votação do projocto n. 51, do 1~04, autq· 
riz:tndo " : uder Executivo a a.lmr ao M_t
nisterio da Fazenda o credito extra.ordinarro 
de (1;379~587, em execução de sentcnç<~ pas· 
. . 

Commissão do Orçamento (2a discussão); 
Votação do projecto n. 53, do 1904, auto

rizando o Po.ler Executivo a conceder um 
anno (le Licença, com totlos o:; vencimentos, 
para t1•a.ta.1• do sua sa.u.dc, ao Dr .. Domocrito 
Cavi.Llcantí do Albuquerque, dtroctor da, 
l"' director:a. do Tribunal de Contas (dis
cussão unica.); 

v otação do projecto n. 3,l, de 1004, auto
rizando o Poder lt~xecutiYo a. abrir ao l\linis
tcr io da Gnert•a o cr·odito especial de 5:181$ 
pa~·a oecot•t•n• ao pngamcmto aos inspcdot•os 
(}a l~opa1•tiçl\o Goml dos Telegrapl1os Anto
nio José da. Silva. Ros<\ e Uaseroit·o .José dtt 
Silva nosa. das (.Ual'ia.s que deixa1•a.m do l'C· 
cebor durante o tempo em quo sArvira.m na. 
conun!ssli L) c.onstruetora das linhas tclegt•a.
phicas do Cuya.IJ:í o Col'Ltmbcí. (3a discussão); 

Vota('.ã.o do projccto n·. 48, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a a.bl'il' ao Mlnis
tm•io da. Fazenda u credito oxtraordinario tle 
l4:3l3$0B5, em execução de sentonça. p_a.~Bada. 
em julgado em f<n-ol' do Lobo & h·mao (3" 
discussão) ; 

Votação do llrojccto n. 40, do l!J04, auto· 
rizando o Gon~rno a doduzir do crctlito de 
530:804$, destinado a-Material, construc~-õcs 
e eventnaes-, na tabeUa annoxa. ao decreto 
n. 1.151 , do 5 do janoü•o do cot•ronte armo_, ·a 
quanth\ de 100$, l'elath·a á difi'orença. YOl'Jíl
caua entre asomma. total das verbas a.lli pre~ 
víst:LS o o CI'Cclho de 5.500:0008, fixado no 
a.rt. !•' , §5°, tl.o mesmo decreto, bem co~o a 
importancia rle .27:754$, neces~n.ria a. ~n.tc
grat• a dotação !la. Yerbo.-Esta.çao da ·ns~ttt 
do Jlol'to-mencion:vla na ta.bclla rcfc!'lda 
(3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 60 A, de 1904 (t!o 
Senll.do), concedendo p1•orogação da li•:onça 
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dada ao Dr. Bernardino Ferreira. da Silva, Ce_ntra.l .. do Bra~ll Ja.cintho Hyclao da.'._.pruz:. 
mfnistL·o do Supremo Tribunal Federal, por seis mezeJ de lloooçii, cam .orddoa;.Jo,. pat•:t 
ma.is um a.nno, com touot~ os vencimentos tra.t&r do sua. sau·le ( discnssio uoica ); · . 
(discns~ão unica); Voh.çãodo pr-.>jecto n. 6B, de 19~&. conce-

Votação do pro,jeoto n. 62, do 190~, auto· dendo proro~açã.o, por m'lis um anoo, da. li·· 
rizando o Poder Executivo a. abril• ao Minis· .cença. em CUJCJ goso se acha. o Dr. Sa.muol 
terio da ju:;tica c Negocios Intoriorc3 o da. Gama e t1osta Ma.c Dowel, lento substi. 

· credito cxtraordioarb de 3:644$827, p1ra tutG dl Faculdade de Direito do Reci.fe.· (.: dis•· 
pa.gamonto dos vencimentos que competem cussã.l unic:\ ); · 

·.ao substit:.rta da Faculdade <:o Medicina da Vuhção do pt•Jj JJtG n. 69, do I9Ji. anto· 
:Bahia Dt•. José Julio Calazans (2"' discmsão) ; rizando o Pode1• ExP.cuti vo a. conceder ao 

Vo&a.ção do proJecto n. 63, de I9.J4, auto- m whinista d3 l"' classe .da Estrada. da Ferro
rizando o Poder Exccu~ivo a abrir ao Minis- Central do Brozil José Joaquim d:~r Silva. um
terio da Industria. Viação e Obras Publicas anno do liccnç.!J., com vencimento3, p:u•a. 

· o credito extraordinario de 12:801$870, em tratar de sua. saude (discussão) ; - ·_ 
e.xecu:·ão de sentença passada ern julgado em votação do projocto n. 70

1 
de 1904, a,uto· 

favor tlus eogunlteil'os Lucas Proençil. e AU· rizando 0 Poder Executivo a. conceder um 
tonio da Costa Junior (2a discussão) ; a.noo de licença, com todos os vencimentos,. 

· . Votação do pro,jecto n. G4, de 1904, a. brindo ao chefe de seccão da Dirootoria. Geral de 
ao Minis te rio da.· Justiça. c Negocio.s Intoriorcs E~tatistica Joã..~ Ca.ncio da. Silva, ,P~ra. tratar 

.. o credito de 660$499, p::~ora. pagar a. tres offi· de sua saude onde lhe convie1• (dlseussão 
. • oiaes 'o a um porteiro da Secretaria do Se- unica.) ; 
.nado, em virtude de delibera.Qio daqualle Vot'!,Çã.o do projecto n. 71, da 1904, a.uto• 
ramo do Congresso Nacional (2a discussão) ; riz:.'tndo à- Poder Executivo a abrir ao Minis· 
· Votação do ;projecto n. 65, de 1904, tor- terio da Justiça. o Negoeios Interiores o cre

nando extens1vas aos auditores de guerra. t.Uto extraordina.rio de 29 :683$l67, em ex
dos }o, 2o, 3o, 5o e 7o districtos militares as ecuçi.o de sentença. p"ssa.da. em ,julga.do em 
vantagens do decreto n. 821, de 27 de do· fa.vor do alferes da brigada. polictal Alfr~do. 
zembro de 1901, com parecor e substitutivo Nunes de Andra.d~ (2• discussão) ; 
da Commissão de Marinha o GuelTa, sobre Votação do proje~tG n. 73, de 1904, auto
organização do quadro dos auditores do exer- riza.ndo o Poder E~ecutivo a abrir ao Minis
cito, decla.ra.ção dos seus direitos e deveres. te rio da G11erra. o credito especial de 107$850 
tornando-os extensivos ao auditor da marinha p:ua. oc<!o:'l'Ol' ao p~gamento aos soldados 

· ,.e dando outras providencias; e com parecer do ta batalhão da artilharia. do posição Mar
.,, da Commissão de Orçamento, opinando em tinho Xavier dos Santos e outro, de seus 

···favor do substitutivo ( pre~dendo o reqne- vencimento3 relaiivos ao inez de novembro. 
rimento do Sr. Oliveira Va.Ua.dão) ( 2a dis- de 1901 (2• discussão); 
cussão ); Votação do projE'cto n. 74, de 1904, auto-

VotMão do projeoto n _ GB, de 190J, a.nto- riza.ndo o Podel' Executivo a. abril' ao Miois
rizando o Poder Executivo a coneeder ao terio da Guerra o credito especial de 

·· Dr. Albino Alves Fi! h:>, procurador da. Repu- 6:434$880 para. occorrer ao pa.gamento a. 
· blica no Estado de Minas Geraes, um anno Francisco Affonso Palla., eessiona.rio de di· 

de licença, com o ordenado a que tiver. di- versas ex-praças do exercito esta.ciónada.s no· 
·. l'aito, para. trn.tlr de. sua. Sél.Ude, ( dhlcussiio E;ita.do de Ma.tto G!.'osso, proveniente de pe· 
_ unic~ ); · ças de fardamento que venceram e não re-

Votaçã.o do projecto n. 67, de 19J4, auto- ceberam nG devido tempo (2a discussã9) ; 
·riza.ndo o Poder Eltecutivo a conceder ao Levanta.-so a sessã:v á.s 2 horas e 20 minu-

: ·telegra.phista de 31lo cla.:!Se da Estrada de Ferro tos da. tarde. 
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