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ORDEM E PROGRESSO

execução {la~scntenças rederaes

"Substitua-se o art , ::li da Consütuícão pelo seguinte:
Art. Compete privatívamcnte [te, Congresso Nacional:
.1", orçar, annualrnente, a Receita e fixar, annualmentc, a

Despeza e tomar as contas do ambas. relativas a cada exer
CIcio Iínaucrr.ro, prorogado o orçamento anterior, quando até
15 de janeiro não estiver o novo em vigor:

2°, autorizar o Poder Executívo a, contrahír emprestimos,
e a Jazer outras operações [(,e credito;

'-' , legislar sobre a divida publica, e estabelecer os meios
para o' seu pagamento;

. 4°, regular a arrecadarão e a distr-ibuicão das rendas fe-
deraes: '" ..

5", legislar sobre o oomrnereío exterior e interior, podendo
autorizar as limitações exigidas. pelo bem publíco.. e sobre o
alfandegamento de portos e acreação ou suppressão de entre-
pootoo; .

6°, legislar sobre a navegação dos rlosque banhem mais
de um Estado, ou se estendam a terrttcríos estrangeiros;

7°, determinar o peso, o valor, a ínscrrpção, o typo e a de
nominação das moedas;

8°, crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e trfbu-
tal-a; ,

, '\lo, fixar o padrão dos pesos e medidas;
10, resolver derínitivamento sobre os limites dos Estados

entre si, os do Distr ícto Federal, e os <ll.o territorio nacional
com as nações limilrophes; .

11, autorizar o Governo a declarar guerra, si não tiver
[ogar ou mallograr-se o recurso do arbitramento. I: a fazer
a paz: .

12, resolver definitivamente sobre 03 tratados e· conven
ções com as nações estrangeiras;

1:J, mudar a capital da Lnião :
J4, conceder subsidies aos Estados na hypolhese do pr

tígo 5°;

15, legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos
Iederaes,

16,. adoptar ~,o regímen conveniente á segurança das
fronteiras; '.' "

17, fixar, annualmente,' as forças de terra e mar, pro
rogada a hxação anterwr; -quando até 15 da janeiro não es
tiver a nova em vigor;

18, legislar sobre a organização do Exercito e da Ar
mada;
.. ""19, conceder ou negar passagem fi farras estrangeiras

t)~I~O territorio do paiz, para operações militares;
:, 20, declarar em estado de sitio um ou. mais pontos do
tf'J;'ritorio nacional na emergencia de aggressão por forças
estrangeiras ou de eommoção interna, e approvar ou sus
pender o sitio que houver sido declarado pelo Poder Exe
cútivo," ou' seus agentes responsaveís, na ausencía do Con..
gresso;
;~ .."21, regular as' condições e o processo da eleição parll
cs cargos federaes em todo o paiz ;

··.22" legislar sobre o direito civil, commercial e criminal
da Republica e o processual da justiça federal;

,,,-,23, estabelecer leis .sobre naturalização;
,24, crear esupprimir empregos publicosfedera.es, iu

'l'lll~iYe os·nas Secretaria;; elas Camaras e dos Tribunaes, fixar
:11es as attribuiç'ões"l)' est'ipular-'-lhes os vencimentos; . .

25, organizar -a' justiça federal, nos termos do ·art. 513 8
seguintes, da secc.ão TIl;

26. conceder amnistia; ,
27, commutar e perdóar as penas impostas. por crim3S

de responsl!-bilidade, aos funccionario~ !ederae.s; ,
c 28, leil~lar .5oQre ti trabaIllo; ,
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1\"8, I'll'cside:ntt'" f' Seeretarlos do Senado e daCamara
dos Depllh:,lf,s. de "iIN'{\rdo com o § 3" do art. !lU
da C911~iiluii':;O llTf'deral (' para o fim nelle pre
sCl'ÍIlto,lml"',nmos pnhlícar as seguintes emendas
Ú me~fla \"mstitnj~,uo. approvadas na" duas
Cmnârasdfl Congre.....o Xaelonal ;

"SUQstítlJ.l'i-5t' c apto CO da Constituíção pelo seguinte:
"Art. --().Or'''' "':)0 Federal 1;,10 poderá intervir em ne-

,l:;ol'lo3 pcculi:ar:ps ~\ Estacc''', 3a1\'0:

, I) parR:i;iepell.'l' invasão estrangeira, ou de um Estado em
culro ; -;

Ií ) para a"</'- "~r a int':'grj,jarlc nacional e (I respeito aos
seguintes prt~cin,', :'ons(il'.;\.'iona0S:

fi \ a fornlll, I ,:,Jícnna:
j;": o reg-]p)f"~ ,,'e"BnUttlYo;
C) o /;c;vm'lln . -Idenci,u:
ti) a i nfili" '" in fé )uj7'mmJin dos Poderes:

, c) a Ll'In'p' jade. c1~(,,, ::"lll.J\.'ljUes electivas e a respon-
sal.ilidade doM·: fI" narrosc-

f), a autonon: I"., .los municiplo>:
li. a ran:wili:lli' para S."X i::kllor ou elegível nos termos

,ia Constituiçâo:
h. um :regiml'l! eleitoral que permítta a representação

elas minoriasq,·
'f'C , .

i) a inamovillllil!ade c' vitalieiedade-dos magistrados e a,
ilTcdllCtibiiidtJJif'rl"~ "/'IIS vencímeutos: .

:i' os direito- J'"liticos e individuaes assegurados pela
{;onstItuit;ào,i;},

li) a não-reelercao dos Presidentes c ''Govenfudores: ."
t, a possíbil idarl« de 'l"éfürma constitucional e a compe

tcncia do Poder L()gi<alive- paru decretal-a;
UI) para" garantir o li'::1;e excreieio .de qunlquer .dos po

(I(']'es puhlicos csuuh.ues, por st-licitaçâo de seus legitimas rc
jJrcsentantt;ls,;-e para, independente ele soticitaoão. respeitada ~l
'c;;,;stencial:1o~ mesmos, P('I, termo á guerra éivíl; . ""

"z-, .. j-'., _ ,'f -

IV) . para assegm-ar a _'f3:erurão das leis e sentencas f'e
deraes c, reorganizar as. finãilr;üs e10 Estado, cuja incapacidade
para li vida ~~t0.nl?Jlla se demonstrnr pela cessação .de pagil.-
rnentos de sua divida rundar!a. por maís-da dous annos. .

. § L" Cabe, privativamente, ao Congresso Nae,i.~nal,decretar
a mtervenção nos Estados P[\l'3 essegurar o resp'éito aos prín
cípios constilf,wionac" da C,niíio ,11. lI) ; para decidir da legi
timidade de podpl'f" ,'m cah(', de clupUcata (n. IlI) ,e para

. reorganizar .a,l; finanças de- :j::;,tmlo insàlve.nte (n. IV).

§ 2." c.'lÍfpete, privativamente, ao 'Presidente da Reímhlica
intervil' nos 'Estados,- quanú0 o Congresso decretar a intei
venr,ão (§ l");.quandDo SUf'!'E'mo Tribunal' a requIsitar' (1i 3°';~
quando' qualquer dos poderê3 publicas estadoaes a solicitar
In .., IH); e,independentementE' de provocação, nos demais
caócs comprehendidos nesto artigo. i ,

'. § 3.° Compete, privatiyamcnie, ao ·Supremo Tribunal Fe
deral rC(!~isitar do l'odN; L.!CCl1tiYQ ~ ~n~eJ::vlmç~~l}lJEsla-.
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~~ legislar ~eliçença~, .apl)SeDt!tdori~s . el'~forrna',
nito 'as pod!:ladQ. ~leedeJ.',. nCU1alterar, '~ lels,espeelaes;

3u, ll:';gis18r sgbi'ea urganiz~ mu.m:ejpa!do Districtn
:Fet1eL'aJ, helllMmOSOOre a polie,ía, o ieasmo SUPêl'ÍDl' e os
4emais servlllús que na Capital forem -reservaltos para o
Goveruoida União; .

31;' submetter á legislação especial os pontos do terri
'Lorioda Repuhlica necessar-Ios par.aafund..a~-ão de arsenaes,
('11 outros: estabelecimentos e instituições de oonveníencla
fedeJ~al;

3z, regulai' os casos de extradíeção entre os Estados:
33,. decretar as leis e resoluções neoessarías ao oxer

cicio nos. poderes que pertencem á União;
34. decretar as leis organicas cpara ra .exeeução com

vleta daCíl'nstituição;
35, pr-orogar e adiar suas sessões.
§ i .,,-, A.s ",leis de orçamento não podem conter disposr

eões estr{!,lll1asá previsão da receita e.á despesa fixada para'
'lSsN:V1~s"aÍlte~iormente ereados. Não ·se íaeíuem nessa
probibiCão :

a) a au/XIvizaçãoparn abertura de r.redi-tos supplemen-
tarE\s~e J1!lJ'a ::üper:lçõos de credito como .antecípaeão da

ir,;,:' lt~~elt)a_;~'d~l'miRação do destino a ·daràó saldo do exei'--
!ii,Õ çjcio__'_-op,qp modofle cobrir odeficit.. .
.~'i>.'- .,: l'2:JJr"v~ado ao Congresso conceder credítos illimí-

taelas,)'" .....

e "dtribunifdo ''Ê~!1#.o;considerar válidos'
esses-aetos, .ou ess, !'éls--impugl1atlas;--;",;':. .' . ."

., c) quando ~dot1 mais' triblinae,AI1é'ae!:J 'interpretare'mde
modo di:fferenLea mesma Iei :federal.. PRdcndo o ·reeursb .SeI'
tambeni interpesto'poi: Qualcp;iêi~'d(}si Ei'lbuuaes referidos ou,
pelo proeuradce geral da RepuBl1ca;-' ., .

d) quando se -tratar de questões do üü'eito criminal ou
civil internacional.

. § 2: Nos casos em que houver do applioar leis dos Es
tados, a justiça federal consultará a [urrsprudencia dos tríhu
naes locaes, o, vice-versa, as just ieas dos Estados consultarão
ajurísprudencía dos tribunaes federa os, quando houverem de
interpretar leis da União. .

. § 3." E' vedado ao Congresso commetter qualquer jul'is-
diceão federal ás justiças. dos Estados. - '
> "§ 4." As sentenças e ordens da magistratura federal são
eX.l'cutadas por. offieiaesJudiciarios da União, aos quaes apo
Iicia local é obriga-da a prestar auxilio,' quando invocado
por elles , . ,

§ 5.° Nenhum recurso judicial'io é permíttído, para a jus
tiça federal ou local, contra a interveneão mos Eslados, a de
claração do estadode .sítío, e .a vecificaçãc De poderes. oreeo
nnecimenro, a posse. a legitimidade e a perda de mandato dos
membros doPodez- Legislativo ou Executivo, federal ou. esta
dual; assinr corno, na ,vigenci.a do estado de sitio, não poderão
os tribunaes eonbecerdosactos praticados em virtude dello
»elo Poder Legislativo' ou Executivo."

"Subst1'tulÍ.-ese o § 1" do art . 37 pelo seguinte:
"§ 1."Qjàndo o Presidente da Bepubliea julgar um P!'O

jecto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou con
trario aosJliteresses nacionaes.. o vetará, tot.al ou parci-sl
mente, dentro de dez dias uteis, a contar daquelJe em que o
-eeeebeu, devQlv~ndo, nesse prazo e com os metívos do velo. o
pi'ojdo.ªti/n:··.:pal'teveta~a, á Camara úlldeeHe se -houver
inieiaqo .::~.,.;-:,;:.:",.:

"Sl1bátiiim.n~se os arts. 59 e 60 "~n Constituição pelo
lmguinte:

"Art. ,}..';,JusUça Federal campeie:
- AQ Supremo Tribunal Federal :
r, 1)l'OCéssar. e .julgar originaria e privativamente:'
a) o Pl'(l:$,i4ente da Bepuhlica, nos crimes communs, e os

Ministros deEsíado, nos casos do art. 52;
li) os l\fillistros .diplomaticos, nos crimes communs e nos

de rC3pousabilidade;
c) as-causas e eonf'líctos entre a União e os Estados, ou

entre estes, unseem os outros;
ri) os litígtos e as reclamações entre nações estrangeiras

e a União ou os Estados;
e) oseoIíflietos dos juizes ou tr-ibunaes- Iederaes entre si,

oncntre ,estes e os dos Estados, assim como os dos ,juizes e
tribunaes de 'um Estado com os juizes e os tribunaes de outro'
Estado; .

. U, julgar. em gráo de recUJ'so as queslões excedentes ''da
alçada l~lresolvfdas pelos juizes li tribunaes fede.raes;

III,l'eV~!-' piiiprüllessos fintios, em materia 'crimE.
- Aos juizes e TribunaesFederaes: processar e julgar:
alas causas em que alguma das partes fundar a acrno.:

ou a defesa:'1mTtlisposição da Constitui~o F-ederal; .
b) toda:'! as causas propostas contra {) Governo da UnHio'

ou Fazenda Naeional, fundadas em disposicõeSdaConst!tuieáo,
I.ei" e reglllal-ooutos do Poder Executivo, ou em contractos ce
lebrlldos·comp mesmo Governo; ,

c) as causas' provenientes de compensai;Ões reivindica
~es,- indeIllni~aÇ"dode prejuizos, ou quaesquC!' 'outras, pro-'
jJostas pelo GOV6I'l10da União cOlltru particulares ou vice
versa;

d)"üs liI~os entre um Estado c babitantes de outro;
e) os pleItos eI!ll'e Estados estrangeiros e cidadãos bra

siiei1'')S •
f)' 'as acções movidas púrcsLranA'eiro:; e fundadas. aTIN'

em (Juntractos ·com o Governo da União, quer em convenções
.ou tratado:; da riniiio com outl'.'lg· nações;

(1) as questões, de direito maritimo e navegação, assim no
oeB2.lll).oomo,nos.rlOS e lagos elo paIZ; .

h) :osex-imes po:iticos.
§ L" Das,scntenças das justiças dos Estados em ultima.

m;:,iancia havecá. recurso para o Supremo·;})ribunal Federal:
a) quandfl se questionar sobre a "igencia, ou a validade

-:13.,0 /elS ·federaes em face da Constituiçã-o'é. a decisão do '1'1'i-
lm!)aitlo,,Esta~' lhes neg-ar applicação; .

~) qnaiido $fi.coutestar a validade de' teis ou de actos dos
!~W'Il~j:lO::>_$Stados llID. fªce-,;,,,tl~ .#PEªtituiÇão,QU $§. +e~ f.e~

"Substitua-se 'o art. 72 da Constituteão ,polo$gu:infe:'
".Ar!. A Constituição assegura a brasileiros e.a estran-

geiros .resldentes no paiz a ínviolebiltdnde dos direitos con
cernentes- á liberdade, á segurança individual e á propríedade,

. nos termos seguintes:
.S L" ~inguem pódeserobl.'ig:ú:!o:l fazer, ou deixar de fa

zer alguma eousa, senão em virtude. de lei.
§ 2." Todos são 'ígnaes perante a lei.
A Bepnhlíca sião -admítte privilegias de nascimento, des

conhece fóro-sde' nobreza, e 'extingue as Groons honorificas,
existentes e todas as suas prerogatívas e regalias. bem como os
títulos nobíliarnhieos e de conselho.

§ 300 Todos os individuas e confissões religiosas podem.
exercer publica e livremente o' seu culto, associando-se para
esse fim e adquirindo bens, observadas as disllOs1CÕO! do direito
commum.

§ 4;" A Republica só reconhece o casamento civil, cuja ce
lebração será gratuita.

§ _5.0 Os cemiteríos terão caracter secular e serão adminis
trados pela autoridade municipal, í'ícando livre a todos os cul
tos religiosos a pratica dos respectivos ritos em rplaçãa aos
seus crentes, desde que não oíf'endam a moral publica e as leis.

§ 6.° Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos
publicas. .

§ 7.° Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção officiaJ,
nem terá relações de dependencia ou a1lianca com o Governo
da União, ou o dos Estados. A relH'esent9.1::3o dipIQInaiica do
Brasil junto á Santa Sé não impliCa violaçã( desf.e- principio.,

§ 8:" A tadosá lioitoa!!'Social'.em-se erenni'1'Blll-Se .liCVTB
mente esmnarmas"nâo.podenôoin!crvíl'llllOlieia·senãe para
manter.a C?rd.n p~liea~ .

. . §AI;o~ y~rmRbGQa quemqu_er que seJa. representar; me.
dtantep'etiCao,aus1'JOOt!res pnbhcos. denun!}iar abusos da& au
toridade;;; e' p-Y'lJmm'er- ~ .. responsabilidade do"! cuIDados.

§ 10. Em tempo de paz, qualquel' .pessoa póde entrar 11~
terrltorio llacional ou delle sahir, com a S\la fortuna e seuS:
bens. . . . .

§ 11. A easa·é o asylo inviºla\'~)l do ;n<:lividuó; ninguem:
pód.e ahl penetrar, de noite, sem õonsentimento do morador
senãoparaacud1r a victin1as de crimes, ou desastres nem d;
dia, .senão nos casos· e peja fórma prBscpjptos na lei.' .'

§ 12. Em-qualquer assumpto é livre a manifestação di}
;:tensamento pela imprensa, ou pela ü'ibuna, sem dependencia.
de' cenSl'ra, l'espondendocada um p~os abusos que commeHer
nos casos e pela :rórma que a lei determin:J.!'. Não é permittid~
o anonymato. , .

. § 13. A'exeeP9~o do f!agrante dellc.Lo, a pri~ão não po
dera executar-sesenao depOls dA pr0mmel3. do indI<liado salvo
os casos deteI'n~inadDsem lei, emediuuteordem escripta da
antoridade..co~petente . .' r

§ H; Nhi.,Wuem:pode.rá sereOnsel'var]tJ 'em pl'isão sem culpa
formada, salvo-as ex-eePÇÕes especificada ,. em lei nem levado
a W'isáo, ou;,nella.'d.et!do, .si prestal' i'ianç:a idonéa, nos casas
em qne a lel a admlftll' . .

. §, 15. ',Kinguem ,serã ,entenciarl9. ;<tJn'lo pela autoridade
_~:ente,ftn,·nr!ude de Jei anterior" e na fórma porcl!ll. r.Q::- .
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, ~~§ :t13':' ltos-iiCcús1iOOs 8énS-S€gu~M"-riaI~i~~f nmispleD~
'dcresa, eomtodoa os recursos e meios !lss~neiaes a ella, desde
a nota de culpa, entregue em 24 heras. ao .preso e.assígnada
Vela autoridade competente, cem os Dom~s;d& aceusador e das
testemunhas: ", c

.§Í7. O direito de prcpriedade mantem-se em toda a sua
plenitude" salvo",a desaproprtaeão por.vnecessídade, ou utilí-
dade pubhca, mediante tademnízacãc prévia. '
. . li) /,-s ,miDas pertencera ao pronríetarío do s610, salvo as

fímítaéões estabelecidas por lei, a bem oa exploracão das
mesmas,

,br As minas e jazidas míneraes necessarlas ã segurança
e defesa .aaoícnaes e as terras onde existirem não podem ser
transferidas a estrangeiros. ' '

§ 1S.E' Invloíavet o sigma da eorrespcndenete,
l§ Hr;::Nenhuma pena passará da pessoa do delíquente ;
li 20. Fãca abolida a pena de galés ti ade bauímento Ju-

dicml., -
§ 21 .,Ficaigualmente abolida e pena de morte, reservadas

as dil\pos~{;õesda legislação militar em tempo de guerra.
§ 22.Dar~se-ha o habeas-corpüs sempre que alguém sor

IreI' ou se achar em, ímmínente perigo despffrerviolencia por
meio da, prisã{) ou constrangimento illegal em sua liberdade de
:wcomollâo.

:§ 23.,A' excêpçào das causas, que, por sua natureza, per
tencem ajuizos especiaes, não haverá fôro privilegiado.

§2?1:l';'garanurio o livre exercicio de qualquer profissão
:moral,'intelIectllale industrial. '

§,25 .'05 inventos índustríacs nertencerão aos seus auto
res, aosquues ficará garant.ido P01~ lei um privilegio tempo
r arto 6u'5e,rá conced irto pelo Congresso um premio razoável,
t.luandoh:aJa convernencía de vulgarizar o invento.

§2f)••·.;À'os·:aúlores de obras lilterarias e arttstícas é garan
I tidood1j?êitp,~~eluslvu ue reproduaíl-as pela imprensa-ou por

qualt;tql:lt':m:tt;g:i;H'{}Ce,;'4o, mecaníco.. Os, herdeiros dos autores
gosarãodf:.$'ôe:"Ultelto pelo tcmpo que a lei determinar.

§ 2'1; 4"lei'assegurarú a pr-oprredade das marcas de fa
brica.

§'28;;"PW"4notivode crença ou dE' funcção. religiosa,
l1en1:mllicidadãÜ'bnbileiru poderá ser privado de seus direitos
civis e políticos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever C:VICO.

, § 2G. ,Os-que allegaren; motivo de crença ~eligiosa co~ o
.11m de se Isentarem de qua.queronus que as leis da Republica
imponham ao" cidadâos e O~ que acccítarem condecoracão ou
titules uohilíarchicos estrangeiros perderão todos os dlreítos
pcliticos.

§ 30. Nenhum impos!o de qualquer natureza poderá ser
cobrado senão em virude de umn lei que o autorize.

~ 3~. E' mant iCl<l " 'll~t itu.ção do rurv .
§ 32. As dISPO~lt:o"- con-utucíonacs assecuratorías da ir

Teductilidade de ve nrimen: os civis ou militares não eximem
-da obrrgnção dr paga!' <)- impostos cernes creados em lei.

. ~ 3:';. E' perrmtt uj!, ;" PodeI Execlltlvo expulsaI' do ter
l'ltorlO 'naclOna,l os ~UDO;io, estrangeiros perIgosos á ordem
pubhca:oullOcIVUS aos lJl' er('s;:e;; ela Republica.

l-34:.N!.l;~hunl emprego póc!B ser creado. nem vencimento
al"oilm...elvII9l:\:,milita:" i1ócIe ser estipulado ou alterado seooo
~JOr Iel'01'dmar'IueSfJ('.clal." ,

,Rio do 'Janeiro, ,j ali setembro de 1926. - Estacio de
Al~nqu;eT'que':joiinbra, Presidente do Senado. - Manoel Joa
-qll1~n de iJjendf'mr;a 1I1ar·tíns, 1" Seel'etario do Senado. - Síl
'J:erw Jose Ncrll, 2° Secretario elc' Senado. - José Joaquim
Pel'eira Lobo, 3° EecI'l~1 al'io do Senado. - Affonso Alves de
,Cama1'fjú, 1,0 Secretario do Senado. - Arnolf'o Uodriyues de
A:zevedo, PTesid~nte dá Camara. - lIaul de Noronha Sá 1°
~ecretari{) da Camara. ~ Ramilr'!1O Bocal/uva Cunha. 2° 'So
-cret,ario da,Uamara, - lJo11/'in(los Qttadl'os lJa1'/)osa 'Alt'ares,
:0° Secrelal'lO, da Camara, - Antonio Baptista BiUencourt4°
:::;ecTetal'ioda Uamal'& '

1'lfE;lIDE2XCIA DO sn. ERT,\CIC! COE\fBRA, PRESIDENTE

'A's 131/2 .horas acham-sI.' presentes os Srs. Mendonr,a
:Martins, Silverio Ncr~', Aristidcs Rocha, Lauro Sodré Anto
:nino _:F'reil'e,rrhomaz Rodrigues. Benjamin Barrnso. João Lyra
~';'ntonio .!lfassa.' Vrnancio Neiva. Bernardino "1\1onteiro, Mo~
<lcsto Leal; Mendes Tavares, Puulo de Frontin, Bueno Brandão
.Bueno de Paiya, Ramos Caiade" Rocha Lima, Affonso de Ca~
nlUl~O, Cados Cavalcanti,Vidal namos e Vespucio de Abreu,
{22) •

o Sr. Pres1ili'Ú\8 .-;.. Pl'ese:htes22 S1'S. S:enadorese.stã
aberta a sessão.

Convído o Sr • Aristides Hócha a oeeupar a cadeira de 2~
Secretario.

Vae ser lida a aeía ,

O Sr. Aristides Rocha (servindo de 2° Secretario) proéedê
á leitura da acta da-sessãc anterior, que, posta em discussão,
c, sem debate, 3:pprúvada. " .

O, SI': 2° Secretario (servindo de 1°) declara que não lu)
expediente,

O Sr. Aristides Rocha (servindo de ~o Secretario) procede
!;Í leitura do seguinte

PAnECER

:ti. 215 - 192ô
No presente requerunento, o COronel do Exercito de 2"

linha, Alfredo Fausto de SampaIO Ribeiro, pede ao Congresso
,l'iacional os meiosIegaes para que lhe seja concedida reforma
por não haver na Iegislaçâo militar, disposíção taxativa para
6 seu caso especial , , ,

Allega o peticionario, para justificação do seu pedido,
contar mais de 25 annos de serviço, em differentes reparti
ções do Ministerio da Guerra. sendo seis nas fileiras do
Exercito, como praça de pret é mais deus armes em campanha,
onde foi ferido em' combate c, finalmente, acha-se em preca
rio estado de saude, aggravado por um accídente, quandore
gressava de um serviço de caracter militar, juntando de tudo
os respectivos documentos comprobatorios.

DelIes se veri fica que o coronel Sampaio Ribeiro é ser
ventuario de cargo civil na Inspectorra Federal de Portos,
Rios e Canaes, subordinada ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas, sem mencionar a categana, do qual está afastado
desde janeiro de 1\J11, por se achar desde essa época, servin
do no Mínisterio da Guerra, em diversas cornmíssões ,

Actuaimenle, oceupa o coron~l Bampaio Ribeiro o cargo
ele bibllothecarío-archivista da Intendencia da Guerra, cargo
esse que não foi creadó por lei .

O art. 77, da lei n, !~. 632. de 6 de janeiro de 1923, diz o
seguinte: "Frca mantida a verba necessaria para pagamento
de um membro da Junta de Revisão e Sorteio da 1"' cir
cumscrrnrão de recrutamento, continuando additío, até ser
aproveitado em outra commissão deste Ministei-io, o coronel
Alfredo Fausto de Sampaio Ribeiro, eommandante do 7" regi
mento de infantar-ia de: Exercito de 2" linha, que a tem exer
cido desde 6 de agosto de H)16".

O decreto n , 13.040, de 29 de maio de 1\HS, que reorga
nizou o Exer-cito de 2" linha, dispõe :

AI't. 2L Tem inteira applicaçíío ao Exercito de 2° linha.
a" leis, decretos. regulamentos e ordens em vigor no de l'
linha, qur- não sejam contraries ao expresso na presente re-
organização". '

Assim, entre as leis, estão ,forçosamente comprehendidos
os que regulam as reformas dos officiaes da 1" linha, com as
vantag-cl1s conff>ridas aos .,respecf,ivos postos, proflOrcional
menle ao tPlllDO de sprv;(;o. te,ncJo em visla a conces.gão da re
forma. o qu~di~nõe 3 lei n.648, de 18 de agosto de 1852. o~

arts. 13 e 14 .rlalein. 2:200, de 13 de dezembro de 11HO. o
rfocrelo n. 12.80U.ie 8 de janeiro de :1:918, e a lei n. 4.853,
de 12 de selembro de 1924.

Em face do expo~to, é a Commissão[]" Marinha e Guerra,
do parecer que, em vista elos srl'yicos prestados pelo peticio
nario na paz e na guerra e ás fnnccóes militares que tf'm
ininterruptanwntf' prestado, no i\1inisLerio da Guerra, seja
adoplado .o seguinte

PROJECTO

1\'. 51) - 1()26

o Cong-rps;:o Nacional decreta:
Art. L" E '0 GOVi'l'noulltorizado a reformar no posto do

("oronel. o coronel do Exercito da 2' linha Alfredo Fauslo' [le
SarflPllio HibeiTO, r!eaccõrdo com o tempo rIo SerVl(;O que fól'
apuraria,

Art. 2,· Rcvogam.,se as' disposições em contrario,
Sala da Commiss1io, 2 de setembro de 1926. - Felip]J!?

S('hmidt, Presidente. - Mendes 7'aeVa l'eS, Relator. - Som'c.s
dos Santos. - Benjamin BaJl'roso, - Carlos CQ.V~lcanti, cçm
I'estricrâo o - A'Commissão dQ Finan\:aií.
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• enhuma
Ululado no ';i.Jbst .
medida já anteriormente adaptada 1)['10 Goagress(} Naeíoual;
eS~e é, exaotamente, o prazo geral adoptado pelo projecto 1'0':
iatiyo ás iueompatibítídados eleítoraes, que- <!l, para todas as
hypot.heses, de tres tnezes ,

A Commissão de Legislação e Juslica aeeéitou a emenda
n ::. mas" Mltima palavra sobre etla (,"'Jube á Commissão üe
Fínanças. Esta Commíssão, em parecer hontem lido. manífes
l-OH-?t', iavoravel á mesma emenda. Portanto, nada houvo que
modíf'icar, quanto ~ esta emenda por mim formulada.

, , Ao redlglr-s,~ a t:;n:!,enda ll-;_3, teve-se COP',O objectivo to1'
nur clara uma disposiçãe que nao O' era surtícíentemente ;

Ef'f'ectivnrnonte, no art , 6~ d~ lei n. 3.208, de 191C, dis
punha-se o seguinte:

"Na eleição geral da Camara, ou quando o numero
de vagas a preencher IW 'districto for de dous ou mai-.
Deputados, o eleitor podará accumular to-dos os seus
votos' ou parte xíelles em um só' candidato escrevendo
o nome do- mesmo tantasvezesquarrtos os votos que
lhe quízer dar." .

'Emlmra este caso: não seja o habitual. é, porém. susceptf
\:el de acontecer que haja rnais de uma vaga a preenchef na
Carnara dos Deputados. 'E eomo estas medidas são tamberu
extensivas á eleição de intendente, não só- na Capital Federal,
como tambem nos Estados, cujas Constituições admíttírarn l>

I!leSmO systema do voto cumulatívo, o ohjectivo da emenda ora
fazer com _que ° numero de votos fosse igual ao de vagas mc-
nos um. nãn.podendo haver aecumulação superior ao numero ';'
menos 1, isto é, 6 votos, o que corresponde, portanto, ao limite
do accumulação, que já não é pequeno .

.. Havia redamll..'iÕes quanto, por exemplo, ao EstadDdo Riu.
poro tactooe ~ue. indo a 1á olllmnerodos membros- ela Camara
1\Iillliüi:pal 00 NitJaeroy, 'erape1"IJ'lllittida a-ooeumulaç.ão de guu:':
tOl'ZC votos. '.

Den:Hll.!ü que, ~p.rocurando.simurt:1iliJlleamente,aUeOOel' [t

essas reclamações e evitar ojnoonvementr, de,quando hOll
vesse. duas ,vagas, votar o. eleitoK, emdous UOl}]eS oumuíaaívos,
eO!110 permItte o art. (}ee, o quenãó é maí.Er ..li: representação da>"
mmorras, mas o voto completo, a emenda foi modificada fl1TI
damentalmente, mas aind;a assim a sua redaceão não teve tal
J;I'C~ldsa.o, quo pUClesse eVitar inteil'amenLe toda e rlnalqt;er'
uU,'l a.

"Não ~verá secção elf'itol'al em todo- o paiz de mai"
de 4.00 Aleltores. procedendo-se á orc'allização de noyas
St'cçoes logo que seja, exc-edirio o mt'.;:mo limite ofJser-
vadas neste caso as drsposições em' vigo-r." ' .

A Commissão julgou conveniente su bstitui I" . a rcdaceã()
~ !l ~~t, ~~.JID!ffitendo,porém,. () U\(lsmo pl'incipio, ,0 ~_. -'.:-;"'"'-

üRD;E;M DO DIA

ci)mpaI:ec!'i~l mais os Srs. .{" 'Az,) relr-a, L()oo,
Sottza CastNl, Enric,) Valle, EloS de' Souza,P~dr6Lag(}, .-\.Iito
nm Moniz, l\lalloeiMonjardim, ~mnpaioC().t·rêa,.José Murtinho,

"Ge~Cl'oso Már:t:lues, soares dos ~antos e Carlos Barbosa (13 j •

Deixaram de comparecer, COll1 causa -justifieada. os 81's.
Pires Hebello, Barbosa Lima, Costa Rodrigues, Cunha í\-1a
~tmd(}, Godofredo Vianna, Euri'f'Cdesde Aguiar, João Thoml~.

Ferreira Chaves, Epitacio Pessõa, Rosa e Silva, Garneir'o da
Cunha, Manoel Borba, Fernandes Lima, Euseb.io de Andrade,
Lopes Gonçalves, Gonçalo Rollemberg, Muniz Sodré, JeronYll1u
'Monteiro; Migue! de Carvalhe, Joaquim 'Mol'cira, Antonio Car
los. Lacerda Franco. Adolpho Gordo, Washington Luis, Luiz
AdQlpilo e Feiil>po Schmiclt (26).

O Sr. Presidente - Está, terminada a Ieibura do expe-
diente. Não ha oradores íuscriptos . .. c

,si nenhum Senador quer usar- da palavra na hora do ex
ped ient«, passarei <.i ordem do dia. (Patt-sa..)

ELErçõES FEDEBAES &1 1927

Continuação da :la discussão' do projecLo do Senado, nu
n'iel'o 1~, del€t2õ,. €Iile modifica a data da eleíeãa federal de
reno'l'-aç-ao da. terço. constitucional do Senado e eoustituíção da
Camara-dosDeputadoa (com plit1'ccer da CMl'I/missão de !t!s
'tiça e Legislafe.o.

O .Sr, Pa'lllo de. Frontin - P81l0 a palavra.

O Sr.,. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin.

'a'sr.. Paulo de Prentm (-) - Sr. Presidente. por oecasrão
,teWçeirattiscussão do projecto do 'Senado, n, - 12, foram

.. r'esêmadas:~3êmendas,na sua maiórparte,- oomiooa au-
Jfn'ia,' . . . .

O'paree'ei'da illustrada Commissão de Legisl.fY e Jiustlfa
ê~:t'1liyúravel '11' 'dh'f>l?sas dess-as emeuda:S,UlmLl?1lirw .3. outras,

+apresootallido· St!IDstitutivo quanto as demais. . ,
AntordeSS3s emendas, sou, portanto, GbrigaGLo a JustifiCaI'

os motivos que me levaram a formulal-as, snhmettendo-as ao
alto .iuizo do Senado.

Iniciarei, portanto, as minhas consideraçoos, mostrando
que nesta parie concordo com o modo, de vêr da hourada Com
missão, julgando conveniente o que o Congresso ultimamen le
<ieliberou, isto é, a separação de tudo quanto se re-fere pro- . A honrada Commissão de Justi\1a ~ .LegíshHião. prOé'\!-
priamente ao eleitorado do que é rciativo ao alistamento. . l'ando reSú'lver o probolerna. formuluu um substltutiYO com a

Nestas condições, 14 emendas, foram destacadas .p1ra St'g'U iuLe rcclacção; .
constituirem projecto em separado, o são as de ns. 15, 10, 17,
21,22, 2.3,24,25,26,27; 30.31 c 32. "N~. eleição para preenchimento_de vag'as no clisb-

.AdmittinclD-se a orionta()ão seguida pela illustrada Com- do eleItoral, quanClo o numero destas fÔl' do tres ou
missão, nada ha a .ob.iectar nô momento, a este respeito·. Ato mais Deputados, o eleitor poderá aceumular tUlltoo;,
contrario, .lo~ que fôr emittido parecer sobre o projeeto a ;'o.tos quanta~. fo·rem as vagas, menos um, ou parte d;Jl-
ser. organI1iOO~ com as emendas destacadas, poderão ser dis- leS, em um 100 candidato, escrevendo () nome rIo mesm"
BuLIdos os '"ar-H;)S assumptos constantes das referidas emendas tantas vezes quantos os votos que lhe quizer dar."

Solícitaria apenas do honrado Relator da Commissão que
parecer sobre esse pro-jecto. assim eonstituido por essas H E accl'eseenta a.inda: --:- "não podendo em hypvthese ::tl·-

seJa.:emitti<io ClJill hre-vidade. g'uma accumu]ar maIS de seIS votos em um só nome. "
"e tU{{D quanto s6,I'clooiooa. OOIfrg,.'Mistament.. A reoocii3:o flaoàa á enrenda substitutiva evita duvidas d,·
el!e'l}ue possa; íler@p>Hcaelf.;.ê'.e~ía€lo:na 1U- modo por que a ~menda substitutIva 'gstá ealcanca rncontes

'tliraelt\~ão.~1ena df\ ser feito, ~l.o. m:~'ce.m.,umaanteee- tavelmente, de formamals satisIatorüt e llreeisa'o úb;fectiv,.
cilen~€le'.ê(kd~~ em relaçáQ & dat8if:i;xâda p3ra- I} pleito.. - da emenda sob n. 3.

Nestas COMl'ÇOes, o tempo para que passam ser applicada,; 'Nada tenho, portanto, a oPi'lÔl' jiJull:ntÜ'ao snlBtitlltiv(>·
estas modificações, mesmo restrictas ao Districto Federal, é apresentado pela illustrada Commissão de Justiça e Lell.'islac.,ão_
J?equen<?, tornando-se necessaria, uma relativa urgencia quantü ~
~s meditlas que devem constitUIr o novo pro.iecto constituído A emenda n.li ten: por fim evitr..r a aC"l11l1ulação de grand,'
oas. e~endas destacada,s,_.para que essas medidas possam -ter m~mero de elel~ores em ,uP.1a só secção. Emquanto- o' nos "é'
r3fflcacla na futura elelçao para a constituição da Camara dos alIstamento BleltoraL illlcrado com a lei de HH6. não tinha

'Deputados e renovacão do terco do Senado. nm numero avuit~do ~e_eleitores, não se verificou incOllvf;-
Acceito, porém,·com prazer a separação reSUltante do ua- mente ?-lgum n3:~I~j)OsIcao actualmente .existente, que faculta_

trecei: ~a hOI~Fada CGn1l1~issão d y .Justiça.e Legislayão e, ne5tas em mmtos mUllIClplO'S~ haver secções com mais- de 500 eleito
(Jo~dlçoes" nao ~le m,amfestarel a respeIto, mesmo porque " res. Agora, porém, com a intensificação dQ alistamento onump
parecer amda nao fOI formulado quanto a essas emendas de,s- 1'0 de eleitores a~gmentoueonsidel'!ivelmente, E' nat~ral,pDJs,
tacadas para constituir projecto em separado. qUE; se tenha verlfJ~adu 0_ lIlcOnvemente de grande numero de

ISobn; a emend?- n. 1, a Commissão, achando necessal'io ~le!LOl:e~ e~1 ,uma 130 seeçaü, e, eons~quentEll:nellte, que se pro
esc!arecer .o propo~Jto dl;t emenda, apresentou-lhe um substi- ~.l~re ,le,,01':01 o probltml~. como fOI resolVido nasse(~cões di>

,tul,IVo, aSSIm redrgrdo: ' . I)lstl'lclo F ederar, que nao podem ter mais de' 500 eléitorc"
A emenda estava assim redigida: _...

.- ..-;- continuando em vigor para· a inelegibilidade dOlf
V Ice:-(:oVf~l'nadores_ ou V iee-Presidente dos Estados a
co·ndlçao de haverem, como taes' eleitos exercido o no
v(\-rno nos t~'es mezes a~terio!'~s á liatá da eleição. não
comprehendldos nesta dlsposlçao ossub$tituw. ev.....
tuaes ..dos Govcl'nadores ou Presidentes". -...----- - - - - .~,... - ~
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'A Collmüssão de Justica e Leg islaçúo julg"Ou desnecessaeía
ao emenda n. i O•

Effediy:mlcllle, ella constituía uma repetiCilo de dispo
sição já existente e rora ahi íuctuída, cxacrameu.e para L1'2.
xar bem claro e patente que essa disposi/:ão estava em vigor,
"'I. Cornmissão, dando seu parecer e, dessa rnuueiru, 1:1.0';
tranuu que essa ~lsposição Yigoru, tornou, de racto, Je~ê
cessaria a l'ej}ctJçao.

801Jre 11 emenda n , 11, a Conunissão julgou que a dís
posiçáo quo tem em vista :;LllJIU'iuJÍ"L' a acra de installi.l\;ilo, ou
antes, fundir a acta de instaua/;i\o com a de clelçao e sim
plifiCRi' esta ultima, afim li,) evitar ',lUe, muitas vezes, lJdL'
questões de formalidades, d,"i::.c de ser apuradd uma eld\:üu'
valida, só deve ser auoptada jHini o Dístrreto .e euccai.

Quanto li emenda n , 1:::, a Commissâo Julgou que é pre
Ierive! manter-se o regimen da lei n , i. ()16, art , 30, e clt,
lei n. 1.215, de 1.!)20, art. ;::'. A emendan. 1.2 estabelece os
casos em que as aotas não devem ser approvadas , l\. 'Com
missão não concordou com as ntodíficacôes te íta:;, lll'de
rindo o statú quo ás medidas propostas. ..

Quanto á emenda fi. '1:l, estabelece penalidades para os
mernbros xía Mebll. que concorrerem para que os resultados
da apuração sejam eontruríos á verdade. I:;ssa medida é ti"
alta conveníencía, ::31' • Presidente . Y. Ex. e o Senado sabem
que nas ultimas eleições verrt ioadas, c, espcc.a.i..eu,c, na de'
Senadores, tivemos ocoasiâo de, verificar muitas c evidentes
fraudes, casos de e-leitores mortos ou ausentes, dados onno
presentes, etc. "\ lei "Wenceslau Braz", em todos os pontos
do terrítorio nacional, em que a carteira de identidade era
exigive], viu trazer beneficios notaveís e garantir u resul
tado do pleito: -mas é necessario que as mesas não possam
praticar actos de moorreceão, Iraudando a verdade el,-,ít.Ol:al,
como, POI' exemplo, inctuindona lista, como tendo compa
recido e votado, eleitores mortes ou ausentes, e, por outro
lado, apurando votos que não foram dados.

Na ultima eleiçâo mnnieipal, tivemos oceasíüo de ver.
em sessões da GamMu e S. José, por exemplo, resultades
de' apuração diversos dos reaes , E'. portanto, precisa
disposição cuevenha garantir o pleito contra essas manobras
de que resultem apurações contrarias á verdade do
"'~, exactamente o que fn a emenda n, 13, accelta pela GOlll
missão.

A emenda n. 14 traIa dos fiscaes. ;\"0 Districto F('ileral
era pel'mittido a qualquer candidato. nomear fiscal pe"mll t)

fi mesa de uma seccão eleitoral. Acontecia, então, o segou ide :'
os chefes po!.iticos: querendo manifestar a supel'iol'Íliadr; de
sua influencia política, detm'n1inavam, com candidalos nctI
cios, a IWllleação de f'scacs l'eaes, mas [Jue nada tinlJam com
a eleição nessa secção.

O SR. SAMPAIO COfiTIÊA - A proclll'açfto era pal'[[ habj
lital-os II voLar na seeção,

O'SR, PAULO DE FRONTI;\" - :"1', Pl'esidenLe. V, .Ex,
e o Senado sabem que, no Districto Fedel'aL houvo seeçüe"
para as quaes foram nomeados 100 fiseaes. Isto, dava l"gal'
a uma eompliell.ção na tomada, das cedulas, na mclusã,) d,.l
nome desses fisc-esna lista dos eleitol'e,:; presenJes fJ fazule
com que os lrabalhOll€leitora,Qg terminassem ,na m:ull'ug.'Rda
do dia s{\gtlinte ao'ill:t.eIeieão, e, .ás vezes,' até .mai,:; tarde,'
Como' eonseqwmcia, .haYia 'abusos, porque, emquanto np..u ~l>

tinha terminado a elei~ão,· podiam novos eleitores appu::ecel'
e illflüiroo I":eSultaàó,d\:t pleno.

Em parte. o itlCOnyeniente foi sanado 1'0111 li tel'ml~açã,\

da votacâo ás' tres horas da tarde. recebendo o presidente o~
titulOR dos Cleitores presentes,- que ainda não I ives.selll va
lado. mas que estivBs>:em na' sec~~o a ess~ hora.

, A medida para ellmmar este mconvcmente, quanlo ans
Jiscaes, foi permittir-lhes a i~-á see~ão, onde tivc:sselll ,~l,~
votar Ora o fiscal sendo de uma determmada secçao e n",)
dispoJ"rdo o' canuidaUt de PBssoa de sua cunfiança p,ara SLl1J-
stituíl-o, afim de servir-lhe de elemento de g'aranha eor:tJ:'a.
qualquer il'l'egulal'idade possivel qn8 possa ter log'ar IlCsSa.
seccão a. emenda prevê esta hypothese, pe1'l11lttilldo fi 1.0-,me;cão do fiscal sómente para evitar este illcollveni"nle,
Assiin. o fiscal votar}\ na Rerf';}O onde o sen nome constar úa
listados eleitores. Si. effectivllluente, o candidato niíodii
põe de uma determinaua sec(;ão de elei1.ol'. CJlW lhe j)ossu. ó,ec'
vir fie fiscal. Sf'rviJ'-se tle;;;te meio como recurso para pel'
mittÍl' que o fiscal vote logo nas primeiras horas n:1. sul!
seeção e, depois, fiscalize á que lhe foi designad.a. ou, in'"
versamente. indo ás ires horas votar na secção onde foram
recolhidos os titnlos. f) deix-ar em seu log'à!' -outra pessüa de
sua cl}.,nfiança. Isto é muito facil de fazm'. pois cada um à'l5
fiseaes.em nome do eandidato fictlcio. tem sempre pG~~l
hilidade de indiear outro fis:cal de sua confianl:a, pOl'qu'~ ,3:;"
e,~cQlhe onde julgar ,CQDy.cl1iente. Esta emenda é, PQ.l:taD.tt, à.~,

ni6db pelo qual formulou o SlJb8t~tUtiyO eôrrespondente, é ...
~ím redigida:

'''Em todo o pa iz, será de 500 eleitores, o maxímo
para eada secção eleitoral, procedendo-se á organização
de novas s<><){:{íes, logo que ,sejn, 0.:ccedidJ esse limite,
ooseITadas 'll('ste caso, as disposições em vigor , Para o
lagar de secretario, na falta de serventuartos de justiça
de .qualqucr natureza, o juiz do direito da comarca, :t
que pertencer o mrmicip ío ou rlistricto, ando se dé u
aecrescimo da seccüo eleítora!.nonJrará pessoa estrn
l~ka, que exercerá ás runcções de tabellião. para os ef
feitos da lei eleitoral, prestando o necessarro compro
lllisso perante o propi-ío juiz de direito ou perante o

,'presidente da respectiva mesa eleitoral."

OsOOst.itutivo é mais completo. Entra em detalhes. que
são indiSiXJllSa\'eis para se poder evitar qualquer duvida I2u
execução da medida" constante da mesma emenda n . 4. Não
11a, p<wtauto, ohlecção alguma a apresentar á emenda sob o
n.4.
, Em seguida, a Commissão passa a examinar a emenda
rr, 5. Esta' é de autoria, dos nossos iltustrndos collegas, Sena
lJoréswiz Adolpho e José Murt.inho • A disposição da emenda
lLá'taimbem ,determinou a apresentação, por parto da C<Jm

'missã.rt, "-dRl1m substitutivo, cujos termos são i.os seguintes:
. "Osl!.l,'esidentes das j untas apuradoras dos Estados C!O

A.Ll1lJ;ZOUitS,'l'af<,i,: Maranhão, Piauhy e Matto Grosso cornmunr
.carão'ií'Mesa da' Camara dos Deputados. em telegramma pela
via lll;tisrapida, o resultado da acta geral da apuração dcola
rando -(}S <nomes dos candidatos para os offeítos rcgnnenf.aes
a úl~iyaCamara":':

~allaha a objectar á medida constante do: .substitut ivo
apT~dQ 'pela Commissão. ,

-,' 'c'*:~n1IJaooa n. 6 é de minha autoria. EUa, teve o seguinte
piu~~;<fib-desellYchimentoc o augmeuto das inscripe:õe;;
nei,*l~~~no Districío Federal ,justifieama emenda, cuja
aFPr;~~o-a Commissii.o aconselha."
,~"gmenda tem, portanto, parecei- í'avoravcl. EUa iJ.1.

()1lme;iJ~- 'í!às autoridades flf1J.nccÍ.oIUlJ.'ios já designados para
a. pr<!'~c1adas mesns elciíol'aes, os directores e chefes dos
8Dr,:",~federa~.s e mUl1~cipaes, e os Ptofesso~'S,:_ de institutos
offIcraes 'àeensme superJol' c sccumlarw, da Umao ou do DIS
trido Fedet'al, distribuidos pelo juiz federal, da Segunda Vara,
afim de podermos tel' as.sim um <nucleo de onde o juiz federal
possa escolher devidamente os presidentes das mesas, consti
tuindo esta medida Dão- só um element6 de garantia da regu
l::nidaode do processo eleitoral, como, ainda, da verdade dei
tora!, evitando possiveis alterações ou falsificações, que muitas
vezes se dão quando a mesa não inspira loda a segurança de
imparCial-idade' e, ao me:3Il10 tempo, de rigor na execu~ão dos
áispisitivos' legaes,

As emendas 11.'i, 7 r; S igualmente tiveram parecer favora
voi. Estas duas emenda:; são relativas [t preferencia dada ali
sel'viçoeleitoral e ús penalidades, que devem ser impostas aos
funcclOnarios que, sendo presidentes ou mesarios, ou que' te,
IElilitm ~.t.umar part.e em quaesquer fuoot;ioos do scl'vi-ço elei
i(l'l'~-,~-'li'~sem a isso .ou não eOIl1,:paI'{)Çam, <:ieixando. por
~:_if~ar parte no sen:i~.()eieit9ral sem eausa plena-
~e~b-da. _
,::~,.ã :emi,'·nda D. ~., ,que é reWíva -11 nâDplkle.l' Vfitar

a elmtill'',-cnj-o nome não conste 'da lista de chamada. a Uommis
sãoa}}resentoo ,um substitutivo oostioudoa, reduúr ao Distri-
ctoFeGel"al, a acção' da medida della constante, -

;I)e,fae-to, no Disi'f'icto Patleml, quando () nome cio ekitor
não está na list:!, o ...-oto é iümada em separado. O 'tit.ulo ea
1mrteirafioum efn podel' da mesa, sendá' remeitidos á Junta
AplI~ra, c, cem seguida, ao Poder Vel'ifi<;ador,

, E.'1net1-ida acarreta difficuldade gorande quando o eleito!'
querl~r :seus ytulos., Nestas condições, li preferivBl qae
ile,.~ '1.\ mC!lusa-o na' lista, no tempo frxl.J,do dentro das
in-str~s· ollue regem osdispositiY€lseleilol'aBfl, As diffieul·,
daoos A!:l:at-erllnnam muitas vezes o eleitOI' não ir procurar "
seu df~a,e, eOHsequentemente, não tomar parie na elciç.ão
seo-uini.e.

<> -0'.81\: 8A..!.vIPAlO (;<HlRELI - :\iesmo para a elei~ão que se
,,-cuha ,a-realizar .emquanto não estú' termmaào op!'ocesso da
a:nteJ'mr . '

-o'SR.PAULO DE FHONTIN - Perfeitamente,
t1A,li\ploma póde ter sidocllviado ao pooer verifica~l0r, e,

dt'trantea cv-erifica~o, haver outra eleicãD. sem aue o .eleitDr
flossuao respectiyotitulo.Como a medida affeeta espeeíal
mente o Distric10 Federal; a emenda substitutiva attendeu ús
reelaln:ações partidarias da bancada, julgando que se não devia
]uze·rtl.B.1e31m1 alterar:,ão para as eleições .. ,;e'real~ nos
div-ersos, 'Estados da Republica, '
, T~~,ª!3l'g-uj:rJ W:i ,e~~{l~5 !I5,.W,. U,~t2~
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CREDITO PARA o RECENSEAMENTO

3" discussão da proposil'i\o daCamara {los Dep~tadog
n , 12, de f!)25, autnrizanco,J)' Presidente da Republíea . a
abr-ir, pejo Ministerio da AgTiJ,nlitnr'a,.Indüstriae COILILer~;o,
um credito especial de 1. 200:000$OOp,'para oecorrer ás 4:1e,s
rezas da Directol'ia."Ge~'al de Estatisticacom os trabalhos de
recenseamento de Hl20. _

Encerrada e adiadà a votacão.,

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, design,)
para amanhã, a: seguinte ordem do dia:

Votação. elT: 3" discussão, do pr{).iecto.. do Senado, n. 1!,
de 192ü, que modifica a data da eleição fe?e~l_ de renovação
do terço constitucional do Senado e conshtUlçao de Camara
dos Deputados (com pa~ecer daCommissão .de Justiça e Le.
gislação fat'fJl'avel a ?Janas erne.ndas, contl'arto a .outms e OpI
nando que ,se,iam destacadas dIVerSa!> e da de Finanças favo
ravel á emenda, que abre um' cI'edito, n. 208, de 1926);

Votacão em 3" discussão, do projeeto do Senado n. iH,
de 1916. conéedendo a D. Francisca de Sant'Anna Pessôa. viuva
do vetei'ano do Paraguay, tenente Sylvestre Gonçalves Pessõa
e mãe do alferes José Eloy Pes~õaa elevação da pensão que
actualmente percebe de 29$500 pua 100$, em attenção ,aos
serviços de guerra prest.adospelos. referidos Dfficiaes (da Com-
'missã.o ele Finanças, pareceI' n. 184, de ·1~{\) ; ,

Votação, em 3" discussão"do projedodo Senado n . .4Ó',
de 1926, determinando que á reforma do coronel do Exercito,
Fabio Fa'brizzi, deve ser applicado o art. 54 da lei n. 4.555,
de 11122, revigorada pela lei 11. 4,632, de 1923 (of[cl'ecido pela

MELHORIA DE REFORMA

3" discussão, do projecto do Senado n , 40, de 192(i, de
terminando quo á reforma do coronel do Exercito, Fabio Fa~
brizzi, deve ser applieado o,ar1..54 da lei n , 4.555, de 1922.
revigorada pela lei n .. 4. 632, d~1:'9.23.

-Eneerrada e adiada a~votàçao.•

VENCIMENTOS DE DAOTYLOGRAPlÍAS

3" discussão ,d.o"projectô' 'doSúnádP. n . 72,tle 1925., fi
xando os vencimentos das auxiliares apuradoras da Dlr~
ctoría Geral de Estatística e das dactylogrnphas das repartí-.
\;ÕCS subordinadas ao. Mlnisterio da Agr-ícultur-:

Encerrada e adiada a votação.
, ...

INSCRIPÇÕES PREHISTORICAS

3' discussãod.a proposição da Camara dos Deputados
n . 50, de 1922, autorizando o Governo a mandar publlea: a
obra escripta pelo coronel Bernardo de Azevedo da SIlva
Ramos, relativa ás inser ípções prehistoricas existentes em
diversos pontos do Brasil.

Encerrada e adiada a votação.

, Assirn, lldOPt~d~ ••. p~;~ê2~~ri::~i'ss1\oa emehda u. 33,118-
nhurna 'oDservação,li1e'restaitfazer\quanLo á anãlyse das .ou- '
tras e ao parecer sobre eltasfor-mutàdo , "

Era o que eu linha a dízer , {Muito bem; múito bem.)

O Sr. Presidente -, Contíriúa a díscussão.
~e não ha mars quem queira usar da palavra, encerra-se

a discussão : {l'amsa.) '. .' ,.,.
Encerrada.

Não havendo numero para proceder-se ás votações, vou
mandar fazer a chamada.

Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs.
Souza Castro, Lauro Sodré, Eurico' Valle, Antonino Freire,
Venancio Neíva, Mendonça Martins, Pereira, Lobo, Antonio 'Mo
níz, Sampaio Corrêa"Rocha Lirr.a € Affonso de Camargo (11).

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 24 srs. Be
nadores ,

Está confirmada a falta de .numero •

:Mt:I,HORIA DE PENSÃO

3" discussão, do projectodo Senado, n. 3t, de 1916, con
cedendoa D. Francisca de Sant'Anna Pessôa, víuva do 1'e
terano do Paraguay, tenente SylvestreGonçalves Pessôa e
mãe do alferes José Eloy Pessôa a elevação da pensão que
D.ctualmenLepercebede 29$500 para 10C$, em attenção aos
serviços de guerra prestados pelos referidos off'iclaes ,

Encerrada e adiada a votação.

l ...UllJÍ.Jl'OS do, Ministerio Publico, fuuc-
c!onal'lú,:' '~,úcs"Ull munieípacs, 'por' motivo de (']ri

"côçs, . pOUeri'iJ' intorromper o guso das rérías, uas
époeas 'prO/H'las, sendo-lhes facultado rotomal-as, de
novo.taccrescidas de 10 dias no período normal."

" U!ilentlt(,ÍI. j S" aelo'ptada peia honrada Gommissf\o' de
J('flislafiâo C";} ust iça, "ês tabéloee :

V. Ex . sabe que as nossas eleições são, geralmente, no
perlotío das í'ér.ías forenses, nos mezes de fevereiro e msreo ,
De modo que "os presidentes das mesas, escolhidos exacta

'meilte entre o pessoal da justiça local, não teern a possi.,.
"bilidade de gosal' integralmente as férias, si compareocrom
'aos servícosveíeüoraes. Nestas condições, ha toda a couve-

• níenctc-nesramcdída, que foi orrecüvamente adoptada pela
Comm issão. '

,.. O mesmo: se dá quanto ás emendas ns •. 19 e 20, qUB
'tendem a tlÔI'!11Ulizal' a distribuição dos eleitores pela']: ~e

ctlcs. Ap-enas a Commissáo apresentou uma sub-emenda, rB
,llzindo para tpinta os quarenta diasan1eriores á eleição para

;.u apreseutaçãodo reclamações, prazo "este que consta. tambem
da emenda ti. '28, que trata da nomeação de mesarios.

,i Nesta emenda ha uma divergencía entre o que, ella es
':~;tjpula e o-que foi formulado pela honrada Commissão em
"y':::sua maioria; 'tendo, porém, sido vencido o illustre ,collcga,

digno representante .do Coará,cuJo nome peçovema para
declinar o Sr. 'I'homaz Rodrigues . A emenda tinha em vista

, diminUi: a nomeação de fiscaes por meio de lista, porque,
<,l1a.prfflica,i!\to tem dado Iogar a abusos e não ha ipmpo

lrecíso .para-se proceder á verificação da authentícidade das
':lnhsqúevccm' devidamente reconhecidas pelos tahelliães ,

;:;Pareee-Ill~>"preferivel que. os .mesaríos, do,niesmo. modo
ospresident.:ls, sejam (lesignados, uns .pelo juiz federal e,

olltros,pelojuiz de alistamento .eleitoral. A. eommissão,
"eW;,$l13, IQaioria julgou preferível serem.essasüest
J1a~ões feit.'],&, pelo juiz de alistamento.

Noslaparte,'peç,o venia para oppor-rne á idéa da Com.
'"missão e não concordar com a modificação por ella feita.

'" Prevalecendo esta idéa, Sr. Presidente, deixaremos ao
;;'"'AH'bilrio de um só juiz a nomeação de mesarios e, portanto,

";>".,0 funccianarnenlo das secções eleítoraes.
:c-r 'c, o sn. THOMAZ RODmm.'Es - Neste ponto, V. Ex. está in.

ícirumentede accôrdo commígo ,
~.~ , O Sll , Pl\ULO DE FROl\'TIN -' Já tive occastão de me

!'!:f"rof-Cl'ir ao voto vencido de Y. Ex , , neste sentido.
De 1l10d(). que, Sr. Presidente, si -não houver outra razão

para decidir a objecçâo apresentada pelo illustre Relator da
Commissão de Justiça .() Legislação, de que tamhem Ja cabe ao

. juiz Icdernl da 2" Vara a nomeação de presidente, designando
~;i"ainda os mcsar-ios, logo a maioria da' Mesa, a esse argumento

". poderia replicar que ,3. presidenoia é uma designação •••
·O.SH;SAM~AIO CORREA - Está flxadaemlel.

2'D" Sll.pAULD. DE FRONTIN·--. .,. êhãO' .1.11;l1aescolha.
Pareée,;,me,PorUmto, Sr. Presidente,' qJ1e a medida con
te da.emenda épreferivelá constautedo'i3ubstituLivo

'I1ia~,:porl('riamos chegar a llma solúçãO, não lÍ:Iterando a
;lei actlJal, afim devermos si na pràtica lia outros meios li

'eOl'l'iglr os incnnV('nientos existentes, de modo que os mesa
rjos possam ~Pl' mantidos con:o são pela' lei em todas as ou

sccçõeseleiloraes do paiz.
O SR. TlID:\tM: '!loonIGUES - Essa é a melhor Eolução.
O Sn. BUENo BnAND};,o - Posso informar a V. Ex. que o

não 'se oppõc.
S;AlIIPAIO Conm1:A - Agradeço ao illustre leadel' ,ia

"""111'!~ u: df'('lnrn~ão que nraba 'de fazer.
SIl. l'ACLO DE FHONT[N - Falta-me apenas consi
Sr. I'resulente, a emenda n. 33, que "declara 'incom
o mandalo de íutendenle municipal do Dtstricto Fc

com o de Scnadór' ou Deputado Federal, importando a
PDsse nestes. cargos na renuncia do mandato de intendente."

Essau:cdida é de toda a convonicncía, porque no eom;{'~

lllO 'Municipal. que findou o unno passado. 'vimos -ücs inten
(lentes elei~o:l [IPllulados. Dessa pratica resultou que o Con
.';01110 ~luniclpn'l, lJul urn lmon te, ficou desfalcado de trcs, de seu;;;
'1nembr.v~. I,: t'urno no Legislalh'o Municipal ha I\lliilos assum

,t{llos, ctija \u!a,ão exige maioriaabwlllLa de \'0 tos, da' falta
:C"!.lo tl'es' 11H:'Il1IJI'OS púdc resulta!' . grandes anormalidades nn

o-c.> ":flU]tcioi·l~lln:hio do Conselho ~fullicipalJ pelo 11lenos notO
::enntc ·ÜBYO!~l· Ôn .::

.. d tr' W' '3t rá' c n t 'z . !
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"Convoquei essa sessão exiraOTdinaria, porque Ó
TI. .H) do art. -125 do Regimento do Senado determina
([El" 30 dias :'lepois de aberto {) Congress,o será inclui
do na ordem do dia o project{J de reforma eonstítucíc- J

1'!.al. ~, ,
"Acontece - acerescentou V. Ex. -"que desse

'lH'ojecto só ha um autographo, sobre () qual íléliberou
;) Senado tendo 'SÍ{loo· mesmo devolvido li -Camara.;'
:\"[[0 existe, pois, nesta Casa, nenhum pl'ojecto sobre
qual o Senado possa encetar discussão e votação."

Log-o. Sr . Presidente, V. Ex .1'eCOnllcceuquc, dentro
de ;;0 dias. o Senado devia inicial' a d·iseussão do seguntlo
turno da proposta da revisão constitucional, vinda da Carnarü,
e si não den para ordem do dia essa -tlbcussão, fui porque.
como ;:tllC'!,\'oa, sóexislia um autograpbõ e esse mesmo f~ra.
devolvido ,t Camara dos Deputados.

:\"3. ímpossihllldade, pots.. no IROd6 de pensar dlJ V. Ex ..
de dai' euniju-uucnto a esse 'díspesítivo, y. E-:::, aecrcseentou
o seguinte:

"Nessas condieões, se me afigura mais acertado.
melhor cousuttando a regularidade da marcha do pro- i

.iccto de reforma eonstítueíonaí, nesta Casa,aguarrl.tll'_
que seja ultimada pela Camaravdos Def}U!aílps, .a,.sll'" -:
vota,ção@qu€o mesmo p.rojeeto llOSSe-lia ·ent~i).41'I:evol- ;c.<
vido, salvo deliberação .du Senad!l, -.ern5emp~~:t:~-~
ll'ario.,,' ,

Está, portanto, bemexpres-soo >~ns.l}I~.ll'mto ue. V,. Ex:'
V. Ex. Densa va . quo o pr$.j.eeto ,de TeVlStiO constitueíoaal,
dentro d,]- 30 dias, devia ter a sua discussão Inictada eo Se
r.ado, :\"~w o tendo sido .porque.. sé existindo um autograpüo.
esse foi dc.Yolvido á Camara dos Deputados, .\estascon~l
eões. V, Ex. achou. sem s'e basearem nenhum 'uispgsitlvu
legal, que deveria uguardar a volta des?ü projec~ ao Se
naáo PUI'êl então d.al-o para ordem do dia, salvo 51 este se
manifestasse em sentido contrario.

Est.á portanto, como cu disse, bem firmado o p.ensa
mento d~ V. Ex. Na sua opinião. (} projecto de revisão con
sfituciomtl tinha !u'azo fatal para' ter a sua discussão iniciada
no ~ênado, "\.cantece, mais, que. quando V. Ex.'· fez essa de
c;aracáD. quando V. Ex. disse que deixava de incluir TIa or
dem do l1iu o projecto de revisão C'Ollstitucional porque ()

.un.ica autogrupllO existente tinha sido remettido ~ Camara.
tal não havia acontecido. O autographo permanellla no Se
nado, e tanLo assim que, no dia 27 de maio, a Secreta~io da:
Camara ,f!,os 'Deputados dirigiu um officio áMesa. do &ma~
nus termos que ·passoa lêr;

"Em .offieip-de27'de :abril firulo, V. Ex'! oom
muriieou a Garoara que o Senado, dando o seu.asaen-.
timento á j)ll'op$ta del'cvisão eonstitUGiona1 aqui ini
ciatia. não o péde fazel'em r.ela(;ãoaos §§31h-e 36.'
do iu't. i'JO do referidoproje.eto. Entr1}tanto na emenda
n. :5 á pag. 3 Jlroautograph.o respectivo, ficam man
tida~' as expressões: "substituam-s()os arts. 72,75 e 80
.:la Constituicâo" pelo· seguinte, Seguem-se os pontos'
modifkados pela in'oposta, "A palavra vencido,'.lcomo
fatalmente prevuJerá, visto como essa Casa do Con
gres50rejeitou Oi> g§ 35 e 3Gda emenda n. 5;"

O illustre e digno 81'. 1° '8eern!nr'io do Senado nsim
resl~ntleu ,~ esse officio, em 1i de junho;

"Em resposta ao offieio de 27 doe maio p1'oximo
findo, tenho a -honra de communicUl' a V, Ex. para os
d'3Vido5 fins que as duYidas nelIe assignaIadas e cujos
e,.?lal'ecimentos solicita. são de t~do dissipadas ante p
aUlogl'ap!1o' que ora envio .•• '''' 'cO

POt' cOl);;equenciaiBr, I'resH:lente, foi no' dia ti {le junho
que o Senado enviou áCamU!.'a· dos Dep.utados o autogl'tl.f,lho
'Q[l, J'lt'OpGst~ da revisão constitucíonal, isto é, sete dias após
t,e1'·V. Ex:~ declarado que não a dava llaI'a a ordem do dia.
Ilor~e o 'mesmoautGgral1ho não· se achava no Senado. !

.l! ,SR. PRESiDENTE - V. Ex. nã.o !Jade querer reSDo.a-',
,ablllZ.!l' .jl'§enado .~ proa fuI ta de; sua l;\eeretarla" ......

REVl3Ao CONSTiTUCIONAL

Levanta-se a sessão, á3 U hQras e 10 minuto~,

DISGl::l1RSO PROl\TXCL\DO NA SESs.,.W DE 17 DJJ; A.GOSTO
DE 1926

,;;j:r:~~""A<r';:':':;~_"

'OOlnmiSStta- ele Mai'inha e Guerra e emenda da de F'ma:nçlU, ~ • ari.f25 do RegiÍÜento, que estatue seja a preposta
&ppravada, pal'eter n. 18G, de 1926); . . . . J:~formaeonstituc.~ollal ,vi.nda da Can1al'U. po~ta
, '.. ma com',) al1UUnClO P1'eVID de. 4$'''liopas~<la'l.'Ia

Vo taeão , em 3"di8cus~0, do PTojecto. do Senado n . 72, de amanhã a primeira ru,scussãÓdô.Jsegmrdo
de 1:925.fixaJickfos vencimentos das auxrlíares apuradoras da mesma rcrorma ,
I),irf'Cto?ia Gerál de Estatistica e das dactylegt-aphas das 1'e- . .
pa'l'lições suhordínadas ao Ministei-io da: AgrieultuDJ, icou« Lembrnrciaindau V. Ex. que na sessão de 3de· junho,
cmendo.-âa Comnl"issão de Pinonças, já aJ1}Houada, n. 185, do CO['l'",'te auno, V. Ex. fez ao SenULloa seguinte dcc1il-,
de W.::·6); .l:a~üo;

2" discussão da Camara dos Deputados n , 1 í , de 11l.::'0, que
abre,pelD i\ünisterio da Justíça .e Negoeios Interiores, um cre
dito t\"$peeiald{} 40 ;95ü$, para pagamento ao pessoal da 'Escola
de .En1'er:n'l~inse o neeessarto para despezas da Secretariada
~:amlH'áJ'ios 'Deputados (;com pa:recer taoorecet da (JOf1t1rtlssàv
de Fma1tl}as,n. 12,>de 1926);

Coritiimação da 3" discussão da proposição da Gamara dos
·Deputadosn.W, del~2(i, .que abre, pelo Miuisterio da Fa
zcnda, um credito especial de 23:0·í8$992, para pagamento a
.'\lanoel· Dias de Tole.ío, collector Iedera], em Olinda, em vir
tudede sentença ,iudiciaria (com' parceer' favo1'avcl da Com
n:tis.wo dé Finurt':'JS e mandando destaca;' para projecto espe
cial a .emenda do SI'. Pmtlo de Fr'onUn, n. 212, de 1926) ;

Contmuação da 3" discussão do projecfo do Senado n, 3ti,
de 1.926, determinando que são da esdusiya compe/cneia do
::I1inisLro da Fazenda todos os despachos relatiYos á isen{;-ão de
direitos e restituições de qualquer natureza (da Commissüo d~

Finanças e emenda da 'm'C'SJ)U! Commissão, parecei' n. :?10,
de 1926).

Votaéão, em 3' discussão, ;J::\ proposição da Camara dos
Deputados n , líO, de iO:!2, autorizando o GOYürno a mandar
puhlicara obra escripta pelo' coronel Bernardo do Azevedo da
,8ilva Ramos, relativa ás "inscripções prehistor íoas existentes
em LliYel'sospontos do Brasil (com emendas .da Commüsáo de
Pinança.s, já approvtulas, parecer; n. 18\J, d§ 1926);

V-oi.atãü,em 3" discussão, da ]"ifoposição da Camara dos
DêputaOOs u , 12, de f92ü, autorizando o Presidente da Bepu
hlíca aam'ir.:pel.o Ministerio da Agr-icultura, Industria e Com
mercie, um-credito especial de -1 •.200 :000$000, para oceerrer
ás despezasfla Díreetoría Geral de Estatística com os trabalhos
de -iieeooéê:amw{o de Hl2ú (com pareeer taooraoei da Com
missão de 1i!inanr;ãs, n. 188, de 1926);

2d diséu'ssão da nroposteão da Camura dos Deputados 11\1-
. mero ~,de192ô, que abre, poloMinistcrio da Fazenda, um cre

dito e&~eialde 126 :874$385, para pagar, em virtude- de sen
tença judiciaria, ao Dr. Grae illuno Marques Pedreira de Frei
ias (eom'pql'ccP.í' tavoraoel da Commissão de Finanças, n. 211,
de 192õ);

I} 81'. Antoni.o Monu - Sr. Presidente, V. Ex. deve estar
lelllhrado de. que por occasiãode. serd:scutida. em pri
meiro tm'no, a proposta de revisão constitucional, .que nos
fei enviada pela Cantara dos Deputados, di.zendo-se ter sido
allieunstitucionalmento approvadu, a minoria do Senado de
clarou .que se ahstmha de tomar parte nu sua discussão. Os
motiYos ,que determinaram essa sua deliberacão foram ex
penjádos desta tribuna por dous dos seus maÍs illustres rc
t,re;"enlantes. Estes motivos,' Sr. Pl:esidente, não desappa
~·ccerum. não podiam desappareeer e nem podem desappare
{ler. Constituem yieios que inquinam de inconstitucíollRli
<iadc insanayel aquella proposta. Por conseguinte, Sr. .Pre
sidente, tendo V. Ex. annunciado que na proximasessão será
encetada a discussão d,a referida Pl'OIJ0Sta no seu s.egundo
turno, a minoria confinúa no mesmo proposito, isto é, oBa
nào tomará parte nos dcbatc3 que vão ser inciados. Entre
t.anto, isto lhe não impede de aeolll1Janhar a marchada
discussiioeda yotação da proposta 110 Senado, afim de ir as
signalal1do asuavas irregularidades que se dérem e aocen
ttlando a~el1a3 que -já se verifitlaram após udeelarar-ãoa

. qile aeabel, "le alludir.
Feitasiessa3 ligeiras .considerações. Si'. Presidente, peco

'8 V . Ex. pcrmissão I:rara pedir-lhe' Ullla inforJ.IJ.aílâo· que
'Vü'á escfuJ'eeel' dm'idas exfBtentes no meu e5píl'ite., V. Ex.
~i! :;cssáQ ultima,declarou gue~f} accôrdq efll11 o'.§:J-.Jl ..~

... ra 5 r '"t
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o Sr. Antonio Moniz - Sr. Presidente, sinto dizCI' quo
asinfOl;macões que POl'·V. Ex. me foram dali'.lil não podém
me satisfazer. .

V'. Ex. não 'nega q-ue na sessão de 3 de junho tivesse de
c!arado que deixava de incluir na .ordem do dia da s~ssão
immcdinta a proposta da Rey.isão ConstHucional, ,por não 50.
achar no ~enado o' original dessa. mesma proposlçÜO.. .

Para mostrar que a razão não estava do meu lado, V. Ex.
nllegon -que tanto llu,quella .occasiflO affirmavallma verdado
ao ;:;enado que a 27 de ab!'!l. segundo so deprcllwudo do do
(;llDJen-W lido, tinha sido remettido li Gamara esse original.
, _" . 'Ex. , porém, SI', Presidonle, 111\ de me pel'mittil' urqa.

-ébservilçãõ . .o que nós "amos UgoÚ\ discutir não é o original

dl';;l'ffipenhou a sua missão. :!'io segundo turno, V. Ex. é dos
CjUP entcnriem, como já tive occasíão eif' declarar, que não' se'
pódo apresentar emenda, opinião aliás ele que divirjo. Si pre
valecesse a minha maneira de -pensar, nnnatoso cabi-tnento a'
ucterrnmação de V, E:\. .. providcneinndo para. qlÍe10sse pre
enchir!« a vaga aberta na Commissão; mas, para:.aqJcllts que
entcnncm, que nesta discussão' não nodem vscrrapresentadas
ememías. c\ preendümento"não se explica .. -Desejava, pois,
que Y. Ex. me cJi"sesse em que consiste a funceão desta
Counuissâo . Que vac ella fazer? Elln não vac dar parecer so
llre enwndas, porque. se forem -mandaoas á Mesa, V. Ex .. n~o
as acce itarú, allegando que, em face .io art. 90 da Const.itui
tão nãu se perrnittcm emendas por occasião do segundo turno,
interpretação-repetirei-com II qual não estou ahsoluta
mente ele accôrdo ,

Foi para fazer estas considemções, Sr. PreJidenle. que
pc,d.i a palavra, sem ter o menor intulto de suscepttbüízar nem
a Y. E:;:. nem á Mesa, e,muito menos, de accentuar eqUlYOCOS
ela parte da Secretaria do Senado, que considero muito cum
pridora dos seus deveres. (Muito bem; muito beui.)

O Sr. Presidente - Não procedem as considerações do
-nolu-c Senador pela Bahia sobre nenhum' dos pontos ar
guidos .

Das palavras por mim pronunciadas na sessão do 3 de
jUDho convocada extraordinariamente, deprehende-se exa
ciamente o contrario do que affirmou o nobre Senador pela
Bahia.

'I'anto eu não reputava fatal o prazo .d.e 30 dias, ostabe
Iecido pelo' Hegímenlo Especial, que dei ao Senado as razões
porque não podia executar esta disposiçâo do Regimento .

Becor-rendo, entretanto. dessa minha deliberação para o
Senado. nenhuma rcstr-íocão foi feita sobre o meu modo de
entender a disposição questionada, não tendo o nobre Senador
se pronunciado a respeito; dando a minoria desta Casa, por
tant... o seu assentimento á minha maneira' de resolver ,

'Não procede também a affirmaçâo feita1)elo nobre Se
nador pela Bahia de que o autographo, de proposta da.Re
forma Constííueíonal só foi devolvído ao Senado depois de.
3 de junho. S. Ex. não tem razão.

Ó autogrnpho foi devolvido em off'icio de 27 do abril,
conforme consta da informação que tenho em mãos, vinda da
sceretartn , -

O Sn . ANTm..ro MUN1Z - Foi iS30 o que eu disse.
O SR. PRESIDENTE - A minha declaracão foi feila a

3 de junho. Trata-se de datas. Affirmei a 3 .d,e junho qU!!
:. nr-oposta estava na Camaru dos Deputados, para onde roi
rcmetuda a 27 de abril.
. Del, portanto, ao Senado, na sessão e].c 3 de junho, uma
i~forrnaçúo verdadeira. .

Não tem tambem razão (1 nobre Senador pela Ballla
quanto á organizacão d,a ord('m do dia para a sessão de ho.íe.
b. Ex. nega que a Commissão EspeciaL eleita .. para dar pa
reeer sobl'e a Reforma Constitucional. tenha amda qualquer
fm,cção. de accôrdo eom o Regimento.

.0 SR. AN'fONlO MONIZ - Apenas alleguei.
O SR. PRESIDENTE - A verdade, -entretanto, é que esta

Commissno existe no'Senado alé .aultimaçãoda Reforma
CGllstitueional, portanto o preenchimento da vaga aber.ta com
o fallecimenlo do Senador por Go~-az. Br. Hermenegrldo ~e
Moraes, deve ser feito opportunamentecomo mand.a o RegI
mento.

E'· assim que se tem procedido sempre no Senado; e, do
mesmo modo procedeu a Camara dos Deputados, CJl!-ando da
vaga aberta nela renuncia do Sr. Herculano de FreItas.

c. Estão dr\c]'1S as informações que eu devia ao nobre Se-
.nador pela Bahia, Sr. Antonio !\Ioniz.

O Sr. Presidente - Continua a hora do expediente.

O Sr. Antonio Moniz - Peço a palavra,

O Sr. Presidente - Tem a pala'vra o Sr. S:mador Antonio
111on i;: .

;-0 B~~"''.;\N'rO~qO J\!OXfZ - Eu não, quero resprrnsahíli
'"aro ::>CnMo pqr .ulím ft)~'lu ~ia Secretaria, nem ta mberrr quero
HssiI;p.alar:~anas2~ç\·1'3&~).\etaritt..aliás, de somenos irnpor-lanc ra.
\) II . ·tÉ'-Q..uero:torúár: bem patente é. que .'7. Ex. a 3 de
junhõ ,.rTSavà i:]'üc' tavia Iiraw maximo, prazo falal,para S(-Y'

• iniciar .'·no~ Sénado a' discussào do segundo turno da reíorma
"constitucional.

. (Co1lli.i~uandà a lei/um do oIricia);

:~ ....110 qual se 'ucha consubstanciado o valo do
8enado no llit'anie Ú proposição de reforma constitu
cional ah i ímc iann e que, por equívoco, deIXOU -de ser,
em', enmo, enviada a essa üasa do Congresso tendo SIdo

, em -seu 'lo'gar' remetti do o original dessa proposta, cuja
drwplução solicito de V. Ex ., etc ••• "

Sr. -.Presidenfe, da leitura das palavras [!,e V. Ex .. que
.>'.'.' ha pouco fiz, se conclue que V, Ex. considera originai ri
',f';':':): Pl'Opostaql:lc, veíu da Camara; ao passo que .osta não' é li
·~~:·~~-,;;>:_oPiniâo--do:>tg --~tcrctario elo Senado. nem do 10 Secretar-io da
,ê,j.:~.~>€ul1lara~los·Dp,putados. V. Ex.. 81'. Presidente, não consí
,·;-.;;.if;C.j, dera orígI<llfak<:(auu-grnpho contendo as alterações .fettas pelo

••... 13r'.llado.:A'·ffi'oposta da Camara, mas. a proposta que nos veiu
. .-·da Gam.ura,·dui< Deputados. Foi essa proposta que o l:lcnado

'enviou ,á;-(ja)nnra e que esta devolveu ao Senado, exig índo
.CIuê eU~+rerneLesse o or-lginnl da resolução do Senado, que

,.",-era'tiQ',,wÕn.'J'oI).lo.o. que tinha cabimento.
, ComI'lr'ehende V. 'Ex .., Sr. Presidente, que nada adenla-

ria á Cumara a remessa do original que ella nos' enviou o
.anno pa.$sarlo, desde quando esse original soffreraalterações.

. u,' V~,ilQis,V. Ex. que cu não estou fazendo praça de um
.iDcqÚen~o;.éqllivoco da Secretaria; estou argumentando com as

é~J}ro avnas -de V. Ex. .
'. . .!MlSjDENTB -O que informo a V. R'S:. é que ou

'Ol~iginal vindo .da Camara dos Deputados ou
dellberaçâo do Senado, devia ter sido en

......~rá .. dos Deputados desde a sessão do' anno pas-
"~-sadoiS:oo•..prtJlluIlciamento do Senado. Ficou, entretanto,
~dormip.dona8ecretaTiado Senado, sem que eu possa expli-

~," ! caro§T:fli19Hv-üs.
c O~2S-R..-ANTONro l\lOXIZ - Nesta questão é que não me

metto., VV. EEx. todos ncrtencern á mesma corrente poli-
<",c'. tíea, e eu me acho 'em campo inteiramente opposto ,

. '>., Depoi-s,-Sr. Presidente, meu fim não é nem censurar fi
,-;;;')C{ . (Secretaria do 8pnadp nem a Secrcl arta da Cnmara, nem a

IV. E-s::;'{) que (']] quero apenas é aoeentuar um ponto que
i reputo flamaior impOl'tancia; bem como que a minoria, como
,disse, continua no firme proposíio de não tomar parle na dis-
cussão dessa proposia, que ella julga inquinada de.nullidade,

'. J1iio8.Ómente "Por infringir o art. 90 da Constituição. Federal,
na SURparte .essenciaL porquanto esta proposi3 allcnta contra
o regimen federati\:o. como ainda na sua parte formalisLica.
porque::elIafoi .approvnda pela Camara dos Deputaclos, em.
prim~ir<r,·t1.IÍ'no, e. pelo Senado tambem em primeiro turno,
sem,{jfll}UW'Um -exigido pela nossa lei fundamental. Não abdi-

~to(}amQE!.;;:,po~m.·do·jll'eitode fiscalizar. ,
-Más,'Sr.cpresidente. o CJueécerto é-que V. Ex. pensava.
.em 3úf!e -junho que o pr-azo para t~ inicie, ni>-Senado, fi

;\[ (1ise1i~ão;--em seg'fll1do turno. da revisãoconstiLucional. ~rn
~Satal;'?iqU~~~Iitro,:rle 30 dias olla deveria ser iniciada. E.
+f1ão'ú."~®"s-iclo,'8T' Presidente, 'cCom1'rehende V, Ex., ju
: j'isia''F!fustre como ~\CJue eSsa discllssão não poderá mais ter
logar.. . . .

Y.'::Ex.', avi.s~ndo que "ae incluil-a na ordem do ,lia ela
<:proxfma:,Sessão,'eivIT ele mais uma inconstitucionalidac!.e fi

i'evis5t":constihrciUlíal projectada.· .
Q$enado, não iI)4eiando () seuele)late no prazo legal, quiz.

com:~o,'ar~hival~a. n '.' . .' .
~~:Pre!'ld~me,~ v . .l',.-::.~ 3mrla.,;lHI de m.e DermlltIr uma

(lutra ppsf'rvat:aQ ;1.•+:!lspeIW da ordem do dt:!,
U)~âej1lvll. qué" v. Ex. me pl'eSl4llSe alguns instantes c.o

aitencãosohre uh1aobserva"ãoql1c': vou fuzér relativamente
"o mOtlD por qU~,gn,mesma í oi consl ituid,a.
,; Ú ;jSR. PRES,I,I!E;:<;;.t·E ---' Estou ouvindo a ;V. Ex.

. {J"Sll. ANT01'lIO MOSI~ - V ,Ex. delerminon que i'e
, itroceqesse.hoj"'.H f'lei\:fio para Um membro da Commissão Es
lnecia1'Yde refOrrfia. da revisãoconslitucional;' emvil'tude'(ja

.i;,;;.< ivaga 1ibêrta com"'oprallleado fallecirnento' do Sr. Hel;menc-
'·,i:,: .·;sild<nlc :l\iiÚl'a.es . .Esta Commissão, pelo' l-legimenlo; 'comp6e-se

'. .: :r1e21.J.'fâkesentaI:tes; um de cada Estado. Mas não me parece
~. : tlne'se ili(1\'a IJreencller a re1'eridavaga, porquanlo . a missão
:-':,Ç:<: ,dessaCQ.mmií'i'iio .esiú finda. pelo menos, no modo(Je pensar

:?~~~~:,c i,g:rn;,~il?2:td~0h~~?~dO~~r~~0~~nd~s~f~~i~~~~niti~'u~\~:~lp~~:
... iJlõs'éin:ig.t~'!1~.Gllma-l'a:.dos Depuf'?dos, e sobreas.~ndasque
;'1lÍ. mesma fossem apresentadas pelo Senado. EHaQommi8Sie

t;'" n • I'
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REYlS.:\:O COXSTlTC{:IO!'<Af,

O Sr. Antonio Moniz - Dia a dia, Sr. Presidente,"-u..
fac los yão accentualldo que assiste toda a ra.zão 'li minoi'la.
quando affirma que não é possivel L1iscuLir-'se a proposta' ciD
í>evisão constitucional, vinda' da Camara dos Deputados. com
Íl€ apertut'as do nosso Regimento, eujaelabfrraoão e cuja ::re- :
forma; effectuadaantes da sua entrafla -em 6X'8CUçãO, )nã&r
obedeceram a uutro oh,iootivo- siRãoc-oorccmlIQl debate.,ncCB-.:
lernndo.a: ~.! -. . . .c1' .. -

Âi!nda.·:na2~!tiUmm:leve o ·Beilll.tlo a··prOi\->:a ;Gana;}; rId. ".
que ·'8.1laooàe.-~>'-fJsJ{}l·ad()res.qu.e,G~r.atn. a àM1l\f';
attencão, nãill ollstailte· J.erbm {aliado apr~amente, ilyn- :,,;"
tbetizalldo, 1IUMlto_"Posive4sua.arguIllP.Jltaoão. não lograJ-'am:
~;iscutir toda a IDllteria~j)onentll da em~nda. em delllli!e.;
ou antes, do cmnprinW10 n. L ·ou prüneú'a almoRdega. -.

Não espero .ser melllor,suceedido•. ,sí .1lem esteja, COR1DI
SS. EEx. disposto ,a-não Sâllir fóra do aSi3.jllllpto, a'PezuJ,':Jle'
necessitar fal.el;'aIgumas con.,'ideraçqq".de fÍ~;çlemgeral, à't~ãs.
ao mes1l1O pel'tme-ntes.. .' '.. .'~.-. ~

Segililldo-Ihes-'o exetítjJ]·o. IJois, não 'farei divagaé['cs,
OccuIJar-me.-hei exclusivullwnLe. da eme\ldl.\~'em discussãO:_

Essa emenda; S~. Pre-sidepte. trata, do init:itllto <la in-(c]'
\'ençã{)"que, na pll't'ase' doji1iiinente ''SellutlOi'_'Pút' S.Pnuló, n'
:i-â~:,lPhOGOrd!l~:~Uja ~üsclleia lan1611l(\ ~R::ch:o ~o;o,,~:e~'

_ NiB ha. PüI'-!aJ,lto,-eni'dll'eitof'ederaUvo;assumpto It!:;ti"
Importante. K a -sua pedra 'f.\mdami!utat PO'P'de-usequene'ia iJ:
IH!ueRe QU8 mais· deve PTeOCilupar ocsllÍ1'itlll: :rl,os' iOOllll1vido3.
de elaho1',al' uma ~5tituição federal. ",- ;.:,' :

_ I:U!. que!l~ ae~ ili! no~s()s legisJadDres,rCc!p,~tit:yiliLe;i:l)Ol',
llliO terem.dü5Cutidó- IDmUClOs.ameuLe,a :matjlrla. N~o me. r-];>a
rece que ten~a fU1ldan~to ef5sa e~15ura. A assernhléa de 1Raq
lA)d~.tel· éo~:et-tido -erI'os não. Pul'éri1, IleSs.e partie-uht~'.

'CDmctl't?ada: para fazer uma Qónstituil;ào republic_aí.la fe-:
flei'à'tiv-a. "na :c<umtJM_"Íu o ~eu -d-ever, dan(lo ao piüz uma Co11 "'" ,
stitriii}â-o de 'attõl'do Mmos prillCÍpios' quecar~Lriterizain cst~'
fúrir&tle-governo. . ... . . . ".' - - ,

,~~ ·seTI ~ft6<'.- (Jl{e'f:amro,~ 8áH..s, :con1"ffiuita ·feHêidáf1fl. i
J!ib'SC:;"i6fr" 9·l'-O.rat;ão 4a' Hel.uJJIic.a; foi {)-stabelecid., Q Pi'ÍIl~;

• ".:~""--:-.";""":" ." >~_~_"... ,.',.,., - ""1.::: '..~-

DISCURSO pno~tiNCIADO NA SESS.W DE 23 DE AGOSto
. DE 1926

ginaloos foidevolvilIo ml:liW -depoisd&<'\I:•. Ex. llaverf,Q ."!

.areool-ucão.de não Iaeluil-c 11~ ord4mQp tlia. . '.'" .:, ...
Resi-a ainda a t~reeiraPID,'io dáS, intç/!'Il1a.tõa.s dé",1:,1i:~_;i~,:;j:"

aqueila que se prende ~ ol'gan~l!-a~~ãaoi'derndO dllf.<r& !ló!t.':\)11;:·
V. Ex. allegou qutlnao pOOla.delXa1'de'p;r86lUtheP~,v~a:t;.,:
existente na Comrnissiio deCo~tituiçiro. Os; 1OO~ 'ijn~ o: I·,. '
levaram a tomar- essa reS{}lul}ão.penuitia-me 'O -tHuatr-e.; Pre- i
sídeute do Senado que eu llíll}-lloaBa aeeeital-os.Primeiramen-:
tt'lj V. Ex. disseque o Senado tem sem'l}1'o- proeedidlJasaím.: i
Niio é exaeto, desde qual1do.~sla é a pt'ia~:mira vez quo o Se-'
nado se oceupa com a.l'Cvlsao eenstltuoíoual, Nunca houve ,
Commissão dos 21. Essa é a primeira .. Como aítesar lll:e-'
(,ooente?

O: SR; PnESlDR.><TF. - Mas tenhQ pl'cenchidovagas em
outras Oommissões Permanentes, .

OER. ANTONIO MONIZ~Mas as outras Oommissõcs Per
manentes .tcem fnneções tambem.: permanentes.

OBR. PftEsIj}IDl"J'E - Si essa não tem funcção, permuta-me
V, Ex. que eu diga que ella já devia iel' sido considerada
-extinet:a;oo entretanto. permanece. .. .)

O SR. ANTON10 MONIZ - V. Rx, ainda allegou que a
Gamara, dos Deputados .preencheu a vaga abertacom o fallB-:
cimento do illustre DeJ)utado Herculano do Fr~itas.

O Su. SoARE8D&S&.'l'TOS ..- São· os"Dr~es da. Inde-
pendeaeía" • .'

() SR. A.~ONI01\roNIZ ~ Esse precedente não justifica.
.oosolu:tamente o faetode termos <de eleger' membros para uma ,
-COmmis&ão,que V . Ex •. reconheoe não ter funcoào. Aliá5.:J
si V; Ex. pensasseccmoeu, que admitto a apreseataeão de ,
emendas no segundo turno da proposta li el'eição tinha toda a
razão de ser, pOrquantQ a Commissão teria de manifestar-se l
Süit.t-o ellas, '

O &. B~'w RaANDÃO - Seria preciso rorormar nr-lmelro
o :lrt. :90 da Qmst~o. .

O SR. A1'\l'l'OmO MGl'UZ - Penso ainda que -se póde
«tliStacar.parte ~as~as'para. seevetaaa separa:liamente,
E, -nestê'OOsa. :a;:~ta.mbem tem.de f'LUlOOI'O-nar. ,
. cM.as;~&:;qmmes-.que peasOOl. "de modo diverso, -para"
aque.lti..queeIfiimdem,quenesoo 1;0000 não são :nm18 ai:lmittidus i
~, nem o~o;e 13m' eeeasíão -da' votal;ão, não- tem i
~.aZãD4e ser li eleição. . ~~ .

Antes de eooeluir -:- pediria a V. Ex., Sr. -Prosidentc.
sem lei:: o.Jptuito dea:gastal-o. .qUe me flzesse a fmel.a àe di-:
zel' na. qüal são, na sua Opilli-ão, as atrl'ibuie.oos ,attinentés' ~~

Cuminissão dos 21. (Muiw bem; muito bem.)

----------------------

.: ,; ~ l , U.~ i } I~. i- .,i i ·I.'i I;...... ... ..- ......

da {l~ara.,.D@uta4osipois, esteI'éCcl>eu emendas no
.senado.'. _..'

'.lU esse3lilt~a.-phofiU cerigi~, eemoY, Ex. o quízer'
ooanuu;.se.,,ooh~ I1l1qu-el1a .oocwsiãf;tlla Secretaria do Se
na~ iantti~qlles~,a_~1 00 junho foi -que o Se

-mH.Ht4)~.m,1Í~ -oos Depu:~s~ . Pu!' eansegninte,
tem todo_o fundamento aniinlm alleg:rç<âe •.

'OBR. :PRESIDENTE - V. Ex. está equivocado. O original
eu -autcr'oT~Ofoi enviado á Gamara dos Deputados a 27 de
1I0I'1l.-' .

O SR. 'n'TONlO MOi~IZ - Qual delles 'l
l}'SB..BJmSIDE1\"'l'B - () antograpoo sobre o qual o S~naào

se pl'ouuneio:li.Ess-eautographo foi devolvido 'á camara «us
DC13utadosl1'2i.JJ1.Nwril .Duranw todo -9 rnez de m~o funooio,..
neu e~ .-apurando a elei~o presidencial. e só .depO'IS
que a ~"'a:re:iliriuassuas sessões Grdinlirias - quando eu
não estava . doo Senado, pois tinha viajado para Per-
namimeo:- que a M-esa. daüamara dos Deputados dirigiu
um -o~16 :~-do,fazenuoasilllserv~a que V. Ex.
aoo.bad$ • São essasas datas, !Iuc-.não podem Ser con-,
fundIdas. _

{} SR.. ià~IOMO}\jlZ ---' V. Ex. acaba de demonstrar'
eab~lfà;Seat!iI;;em datas, que no dia -,3-00 Junho a pro
I.esta ·lia~ .·oonstitucioual, emendada peloS.enado, se
aü1lava 'JlQ~,

o·1SR.·· . . E - 17. Ex. teima em arfírmar· isso,
qruuuio:eU:a~. Ex. que o autographo, como tal eon-
SlderaiIfi" . fQicmiado á Camara dOB Deputados a
27 de ----

- .() SR., -10 MONIZ- A questão - hane me per-
Il:lÍttir'V., " --'- ··não é de .teima .

-oSa.· ~YMn MQ,TlWW -, .Está defendendo a 'sua
affirma:ti~

oStt~,~NIO-MmUZ - Estou defimdendo a minha
affu!ÍJa' .-\~muito ..bem diz o- illustre representmB;e .•-do
:E~t "~ mm lGio-é·oo nülHiapan-e.V. >Ex.

Q~ue-est:oodizendoé uma v&'da.& m-
ouautegm.pJlo da' prDPoStA .• de iI'ayisOO

se ;L. ia do Senado. -Isto e um facto que não
põcieser,u~. üorlginaI da. proposta de revtsão; que
nóstirr~~eraum papel findo. Devia,' ir para o
amllivo '-a, :ni.Q·~aa-Camara dos Deputados..E tant-o ó assim
que ·{J.d1gD6~ell'oSooretaria,no Qffieioqne enviou ti
AreS!! ~~'GUa 00 Cangresso, periia qUOS6 9 devolvesse,
cm'm:ndo-illle:a pJ!Oi'OBta -com as emendas que lhe fez (j Se-
nado.' .

Por ~nte, V. Ex; não destruiu a minha primeIra
aIl~ã(}. ··;~nili:l posso convir com V. Ex. na con
cluRãoa que ..ehegou de que a minoria.concordára oom a in
terpreta~ ooàa ao Ilegimilllto, por_que não protestou' contra.
a mE'sma dooisão. V. Ex. eomprehende que esse argumento é
muito foreaào . Varias vezes tenho aqui estado em desaecôrclo
com resala\)ÕeSdeV. Ex. e nâownllO nrotestado contra elIas.
() me..."IÍloàümlteee com varias outms coUegas.

MassiV:-Ex. mmou Uma decisão - não dlIcCÍarbitraria
-mas"sem~um fundamento em lei, uão . ~'88.ta duvida
l'L-enll~~Uie.isso-é -o {fli6-,lle~ ,das .'~['mlavras
de V .R.x..,~ue ~o permissão para tornara~ _

'''-'.9'00n~s se m:e ifignPa -nmis . acertado,
m~16QllSuJtand6:al'e.,OU1aJ·idade da marcha do pro
.welo4ad'e'iorIDaoonstitueionnl. nesta .C:J.sa, 1lgUardar
que_se;ia..ultimada-pela Camam dos Deputados H sua vo
j~.1Ik~1) m-esmo projeeio !lOS seja então devol
vwo,salvodeliJ)cração do Senado, cru, sentido ,con
tI'a,r'W;"

Prinlei~c. ·V. Ex. não consultou o Sm~ado, V. Ex.
f-ez ~smna "sue"'g'estão. Depois, .comodisse, V. R--.:. não
haseBU ama: decisão em nenhum dispositivo regimental.
V. ·Ex, ·.julgoumais acertado esperar que o projcctn nos fosse
'Óe'VCílvido; ~,eritão ineiuil-o na ordem .do dw.-Eli.aeho quo
V; . K't. -protmllIeri1l. -emll muito Rcel'to. muiti) patríoíi$ffiO, si
nãe :mais ,dene~itasse,_prineipalmente não tendo partido_ do
Senado ];lelll1ama-l'eeiamaf)ão,. depois de terminado aprazo
~~- '. .

() S~Bt1&'\lO BRAl\;lÚ\O - Isso não impede d3 incluil-a na
oodern.-do ,dia.~·hapenalidade para a Mesa.

'OJ3R.~'J!O~IO MONIZ - Nern&l.-quero applwal' ne
nhlj'*a-;pe~;'7~';;:iEx,s~ppõe ;CfllH el,l tenha o intuito de querer
ltj)p't1eap.~e-4'!tutna -al\Icsa ·.do .Senado '1 -

-() .'SR.~"ôBR:l"'DÃO _.Refiro-me á reforma e não á
pe~s."";<·· ':.:'. .-

'6 SR.~~i\l1D:l\IONIZ- V: 'E.'Y •• Sr . .Presidellte. :ce
. f-e!'iu-.sB .~l~"elu9ã(j daproposLa iíCamara desDeputados.
Nãtv~li'eeigo·illil~tw·:1l0assumpto.ftOl'quanto fia>; palà"Tas f!Ul3
~. $~~'~ ·!!~l}reliengel}!le. dfeetivameiJte,~8se6rí-.. ~ ' o:' - .. _, .- •. ' .._

.;,
'j,i'. J: ••.
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J3ctcmbrb de 19<:6

"Agora, Sr. Presidente, nova campanha se vao tra
var entre urãtarios e federalistas. si assim me posso
exprimir, a propósito da legisiação separada c da duu
l idudc da magistratura; campanha renhidíssima, mais
irenhida ainda. si é possível, de que foi a da discrirni
naeüo das rendas, porque do resultado della depende,
póc1e-se dizer. a sorte do regimcn feclerativo entre nüs
(apoiados), isto é, a paz. n uniãc\ rios Estados e a inte

gridade nacioI'al (apoiados;""

1: adeante;

Camp~s Sa]Jes não cedeu totalmente. Cedeu em Rarte,
coneoruando em que a competencía para legislar sob, o di
reito suhstautívo pertencesse á União. mas, f'ioando o Estrd,·
com a attribuição de legislar sobre o direito processual ou
adjectivo ,

Leopoldo de Bulhões, com o ardorpatriotico.que o cara
cteriza. susteraou decididamente que os Estados não podiam
131'1' privados do legislar sobre o direítocsubstantivo . Eis ao
palavras com que o eminente hrasilerro defendeu a sua opi
nião:

"E digam o que disserem, a fe(lr2t'ação nito so CGJl1
prehende sem o J~stac1o soberano ..

Ul1.12 'voz - O Estado federal.

O Sl'. Leopoldo de Bulhões - '" com seu poder
lcgislativo autoI!omo, .regulando as relações civis, COIn
merciaes., •

O Sr. Amphilophio - Isto, sinr, isto é coÍleren le-.
O S1'. Leopoldo de Bulhões - .• .definindo o ci

mo e commutando-lhe a pena.
O Sr. Amphilophio - Isto é um systoma Eslil

{]ireito.

O SI:. Leopoldo de Bulhões - A fec1eração nl'to se
comprehencle sem o Estado com o seu poder executiyo
illc1epenc1e1.'te e com o seu poder judicial, igualmente
autrmomo . "

- "

imÚlnéias diversas pelos" júiÚ8, pêlos 'ifil~~l~~;:'T-'elo
Estado. Salvo o caso excepcional: (lajurisdict;:ão fe
deral, nüocabE' reC1ú'30·(la--suasdecisões 'para os itr í

Lunaes ela União. O proprío dúeilo de .perdoar . ou
r~:)Jmllutm". q~e no~, gOYCr110S .N!tel'iQl'cs ,pert((nce ao
Chefe da Nação, alli cabe ao goyel'p,arlor do Estado em
que se deu o deticto." . .,

.Mas, como disso, o illusí.re Miu istr-o da Justiça, do Gover
JJC> Provisorio, teve necessidade de transigir. Não transígiú
no ponto f'urxlamental, pois continuou.sempre a, sustentar a
duatíriarlc da soberania no regímen federal; a soberania da
União limitando a soberania (lo' Estadve, P(J2 sua ivez, 1.1 so
herur.ia dq.,Estado limitando a sobernnia da União.

A sua concessão foi quanto ú legislação -preceitua], quanto
á elaboração do direito substantivo.

."A este r-espeito, disse S. Ex.: tcüho necessidade
de dar uma explicação para que não haja mais duvi
das sobre o meu modo de pensar e de proceder, Sus
tentei no Governo, até o instante em que assiqnuna-sc
o 'jJ?'oJeeto da Constituição, a, necessidade de consaarar
se o principio da Leuislaçõo separada, e sustentei este
principio, porque entendi que era preciso não t írar aos
Estudos uma elas mais importantes manifestações da
sua soberania legislativa. Fui. porém, vencido, porque'
a maioria dos meus collegas pronunciou-se em sentido
cor.trario . " ..

Ve.iamo~, agora, SI' .Presir1rnte, a tel"~eira quesWo. a ,la,
drfini('ão llos principíus eonstíturiolHu'S da Uniãu. Foi as
SUJJ1pto largamenle rlJ'bal ido no seio (la~ Constituir:ic. Entell
diam uns quc devi::Hll ser Cspecificado'óJ)aConstituirã.o qúaes
os principios constitucionaes da l"r:iâo,'que os Estadôs deyiam
compulsoriamente ,respeitar lla sun Ol'g::mizaç,ão. DiziamO'.i
t~'!'8 que eru pet'igosa para a feclera~iiL' essacspecificac:!u.
'\'ence"'1 a segunda corrente, cQm (1 appJ'oyaCão da omoreda lia
nosso eminent" coJlega, cujo nomet'ieciinü sempre com a Jila
xima satisfarão,' o Sr. Lauro Soclré .

L) Congresso contemporizou. Appr-oyol1 a emenda fonrlU
lacla pelo saudoso o brilhantr rrpresentante da Bahi1. ~".

, Leo,igilrl0 Filgueiras, dar:c1o Ú l'niâo a comllctencia para le
gislar sobre o direito ~lmterial e aos Estados a de les"islar so
b1'f: B direito formal,

CONGRE~SQNACION,~L.'. Snhhac1o.l

. ."O CongTes50 1m de pormittir-mc que entre em
!lgelroS detalhes. ü Porlcr Legislativo local ou do Es
u~doex~rcc a sua aeção soberana em tudo aquillo que
nao. eAta rescrv~d\, a pnvalIVa competencia do Podn
LegIslativo da UnIão. Cabe-lhe deC1'etw' os seus codi
{lOS, ?'eg·u'ta.ndo as rel([~õcs .iw·idicas dos seus habitan
tes na dupla esphcl'a do direito publico e privado; (.
os se}ls decretos, ~s sua.s resoluções independem da
Bap.eçao do resp~ctjYO poder federal, nem mesmo
Jl,'Üuem s€r. modIfICados, cassados ou suspensos por este'.
SUP1?OmIomes'mo que o poper local invada a compc
~encIa:fede:r:al, nelllmesmo nessa~'Jl)'iPothese poder:"
mtel'Vll'. a União.0', • - . ;

Cj· .

~ .2854
. - -"~,- ....... __ ._.

<'êir,iôda' 'ilãÕJntcn:eri~1fo da Ynião nos' Eslados:~8alvo em
"cas,;ís:';exccIlcianues, que. cSlweiIicou, Si não' discutiu a ma
ter-ia Ioi porque a re~l'eito não havia dívergencía. _

. J).liás,quesiões v isccrnlmente ligadas a ella foram c1r
n'!~\'i>àdàrnente debatidas. taes coma' o conceito tio estado í'('
lleT"l'.fiYo, à' unidade do direito e da justiça, a dcí'inírâo dos di
reitos const ítucíonacs ela União, Quanto ú primeira, vingou
•.1 doulrinasustentad[l com grande brilho por Campos Sallrs.
:·ynthetizadas .nas 5rs'uintr's palavras, do seu celebre d is
ULJ'SO de 7' de janeiro de 18\)1:

"Pel'dão, G argão da União como é dos Estadüs.
Este é·o. pap',l de:stinado':i esLa ,justiça. como logc'
mosLrarer. ~' sfntineJla etiti~ as duas soberanias. POi'
,con"eqmmcJa. e esla é a questão, o Poder Leo-islativo
rloiEsfacl.o .J]ão soffrc depe'ndencia do Poder Legisla"
ilvo da ,Umao..nem lllC será subordinado; a sua accão
Ó. totaI1:nenle .11\Te ,dentro' das seus dominios terri to
l'laes. Q'me'Smo se dá quanto ao Executivo. Elie sur'gr-,
JlU pei>SD,a do go\·ernac1ol'. do suff;'ag'io do Estado ~ I.
de.s~pparece em virtude e nos termos da sua lei ()l'-

;~:alllcf!' lSem que na origem ou na terminação das suas
;lUJ~cç:üei3 el~contre ou receba (lil'ecta ou inclireclamenlc
~a i.níluencIa do ,Governo da União. Ü .governado]' é.
aSSlll1, um í'uncclOnario ])rivaLivo do Estado. comnJ0-
tame:nfe separado e iJl(lependente do Presidente' da.
RepuD.hcll· de quem não recebe uma ordemllcm uma
eOl1~mlssô;l0. O Poder Judiciario tambem não tem 8U-

,.Jl.erl~;: l~JCI'?l'?hieo_fóra dos. limites, territoracs doE.",
tRElO. Os ·ltlgw,S sao Julgados ~m~~Jinitiya,I1ll~ 8U~

:. 'Aparteado por José Hygino, que lhe perguntou a quem
;,es:!-e.ca.fo, c.a~Ja ~ solução ,.~o conflicto, respondeu cabal
;,ilente.. E. ,a ,!U~!lça federal".·O 'Sr. José Hygino replicou:

Per-c1ao; o a Ulllao, porqne essa. justiça D ol'gão da União",

A esse segundoaparle do abalizado jurisla Dernambu~
cano, o orador retrucou;

"E:u que ncsc aos illuslrcs impugnadorcs do pro
jeeto,-, jUlgo pü(écr nf'Iirmnr que, segundo o accôrdo
gel'lIl (105 puhlicistas modernos, o estado Iederati \'0 (;
aqueHe que H~ caraclcrtza 'Pela existencia de uma
dupla soberania na tríplice csphera do poder pu-

_blico. O' (Amwes da Const., vol. 2, pago 110.)

, De accôrdo com a doutrina advogada pelo segundo PJ~f'-'
sldgnte paulista. que foi o cspir-ito que melhor defendeu a
]·'eneração. no. seio (10 Governo Provisorio, além da maioria,
cst ívcram-mu ítas figuras eminentes, que figuraram na me
moravel- .assembléa, que constitucionalizou a revolução de
15 [Íe novembro de 1889.

E" bem verdade, Sr. Presidente, que espíritos de eleição
como os' S1's. AmphiloplJio e José Hygrno, sustentaram opinião
rJifierfDie,. si hem que não de aceõrdo ontresi. Emquanto
Um cnteudisque a soberania residia no povo, o outro aífir-
rnava que cabia á União. ,

Mas esse debate serve para demonstrar que, havendo di
ye~'gellcias, a maioria da Const iíuinic collocou-so ao lado das
ídéas sustentadas por Campos Bailes, secundadas 1)01' Gon
calves Chaves, Augusto de Freitas, Casí.ilhos, João Ba-balho
e outros, .' .
,'._A.Dutra.questão. dualidade do direito e da justiça, teve
fan:,bem·solução conscntanea com os principios f'edet-ativos.
Campos Sulles era francamente partidario. não só da iduali
(iadE) da justil;a, como da pluralidade do direito. Elle entendia

. que, aos Estados se devia dar competencia. para organizarem
o se~l PoclerJudiciario e legislarem tambem sobre o direito
substantivo. Mas, teve - como confessou no Parlamento 
i;IFceder .em parte neste particular, precisou transigir em bem
da-qn-opr-ia causa.
" Antes de fazer [1 sua confissão o notavo1 lrrasilciro [usil-

íicou, de modo cabal, o seu ponto de vista.

.=;\s5im é que no discurso, a que Iin pouco me referi disse
8. ,l:.X.: '

~" .
"'"', c",'
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"Definir "os prineipiosconsUt\lci-óu3e3 íla -{1mu!)-,",
que o art , 63 da -Ooastítulção Feder-aí 0íJl'i::;a as E'Siaân'i
a respeitarem."

[) artig'f~ 40 programma do Pô1.did;1· f..ibu-;.;a;1 que~ $
assumpto é esta: -

,;:~~,~ ,;"~:'-i:'-"~~"8,': ,., -~",'" (:,:::,:.,:"::,::;,- "~'",'",; ,~ ,{,,-..>: ~.~;"

:dl}Y/xt:' ~+~_};: -):Í-cj;~·t:~~~}:/{rrli.(~ ~-)
;~'~~~--mt.M:f)!~'\L-~·

"GadaEstador~ei.'-se-lla· lJela Cor:3tituir;ão e leis,
que ooopt-ar, respeitados 05 pl'ÍooipifiS constítuoionaes ,~~

da União."

Essaeniel100, 't."Rrsrormada no al"L. 03 da Cons-tituiç-ão da
ReIlUblicll~ _é assim redigida;

r 7•

"Contra um mal que prDviniJac>11ií,o_ da lei. e s'17;
dos pessimos, costumes publicos e dDO! üabitos tradicio
naes do ~Perio unilario, tcn1ar1ill.l1ama prophyla,xi:l
crrada: l'l'gulamenw.r,.o art. 5\', ,{}j'{lill.4dio aggrnvarl:l.
a doença, (} J}I'eíenso ,antisepticoel'u Clfubtm'll de miCi'c,
bios intervellcioDietas.'" E depoisde;·l'dfN'iJ' que l\1it1'8
a pediu nnArgentina ,para satisJa;w.rjz~tuitos pilrtida
rios, diz: ··.Reclamou a I'egUlal11ell(a~ã-0P!'-uàente do Mo
raes, porque emquanto se não àmpliasilem as disposi
ções do art. tio, sentiria, em sua -eonse!it:!ncia roe[a- de
jUl'is!a, escrupulo em interviJ:,-colHo eVfdootemellte, a1
IlH'Java, no Rio Grllnde do Sul depois de pacific:ulo.
Pot~ianlo a lei qne se plan-ej.ava. em\"C7. dce consolid3r a
ord ...m,.seria 1.1O'\'a- sCl1lente'Íl'a-de intervenções pertur:.-

'ba..ioras". .

Carlos Maximiliano, cuja obL'a SUT'g'íu 3.pOSO desapP1ll'cl:i
menta daquelles dou;> granclc,s beasílciros, -\lesse modo esp2CS-
su-se: -

"os pi-Ineipaos vultos da nossa- poliUca mamresta
t-atu-se apaixonadamente contra essa- preteusão;Cam
oos SaIles, dizendo que no art , 60 da Gonstituição e3[;~

o proj}l'io coraoão da Ilepublica, e Pinheiro Machado, LO

leadel' da polilica nacional durante um largo periodo Li-.)
JWiiSU histoda. dizendo que as dísposicões daqueHe :lI
tigo são tão claras que dispen8"am qliaesquer iut-erpr<c
[aeões e regulamentos, e que qualluome.smo não fos
sem, o Poder Legislativo ol'dillill'io carece de competen-
ciapara esses fictos." . --

Mas, 'Como Pinheiro Machado eCálJ1pDsf.SttUes jã deixaram
de existir !la muitos nnm;s-, ,ejiiJllais~ _ttt\tDtl~aassUll1pto,
.;laro é que a opiniã-a l1a:cional-cnteuflo ,. qtlâ1Í' ConB1Huil}ão de
24 de Fevereiropó{ie ser pe1'Teitam<!ntoo~Ct11aâll,IJl'oduziudo
os seus salutares effeitas;eOI'respohd~ndGaQS.,intnnios dos seus
autores, ga~'anlindo,o regimell TederaUvo. ,fudependenteo ,úa
quella regulamentação, de .consequcllci(l$ ,dCEastrosas.

"e, portanto, V. Ex., queda regulamentação do aI"t, ~
só'S~;I~r.gm -os nossos .e~tadista,; l1l!rlndo sentem .{iesejO!!. ~ _
l~ntª!illl~!:Ve~ÕêS pO~ltJ.e~~ '!!os' Estaàos. - '. " - -

De maneira que, pejo tão apreguado urtigo do p~nl~t
do Partido Liberal, redigido pelo -81'. Ruy Barbosa,'1iêamo~
som .saber quaes os taes prluolpíos que cDllvil1Íl1lfussem dl3ii
nídos. EUe não os emraeíou,
- Os.ccnstítueionaltsías brasileiros -queeompuz.era'nl 'lH11'J8s.'l
AssemblBa ConStituinte resolveram, pois,·,muito bà1ll, 1Y;iJra-'
hlema ida interven;;ãoda União nos Estados. Eát~eram
o principio basilal da não intervení;ão,admittindó .QigaMlh
excepeões, as absolntasnento llldispengaveispara a~ntia.
do propelo regimen,

Os principiosclIDstitucionae3 da UnfOO, que ()!I ElltnrlBs
devem obedecer naasuas organizações, nãocare~m!el"defi
nidos, S6 os igu!>f'J'tm os quo querem ígllorar,os 1}1ié qnerérri
sophísmar, os que almejam ,subrcpLieia!-llente -al1iquiHnr 9 ~e
gimen federatíve no Brasil.

R' hem verdade, 81' _ Presidente. que, no eeraeco da- Bepu
blícavduvídas se suscitaram a respeito daiintel'pretação do
art. DO da nossa Coaetítutção, O Presidente Pl'mIBntedai\l'J
raes, o primeiro Presrdente veleite pelo slíffragio 00 povo,
dirigiu mais de uma mensagem ao CongrBssoiNacionaJ.P6dinJü
a regulamentação daquelle artigo.

"Fi' sensível-a falta tia lei, disse S. ~x. em 1896,
que regulamente os preceitos do art. 6° daConsHtuição,
não só quanto á intelligellCia a -dar-se aos Jilreceitoscon
'stitucionaes, como quaritoaooHl'reios pratioosda inter
venção federal nos Estados, ncs.casosem quaé eUa pe~'-
mtttída. • '

Essa lei contrihuirâefficazmel'ltepá1'a ofunooío
nsmento regular do l'egimenfederutivo; ella é tanto
mais necessaria, quando é certo que ríearam sem solu
<.;ãõ as collisões de assembléas legislativas e de govcr-

-nadores que se deramem alguns Estados, sendo possi
vel que occorrum novos factos da mesma especíe."

'VIas, COlDo. na poucos dias, lembrou o Sr. Senador AdDlpllO
Gordo

lnl
.-.,.

"Nooontextoda Constítuíoão Federal v-ê-se real
mente que o pensamento fundamental ~fôra .estabelecer
ogove1'nll L'8.cional e os governos íoeaes, como dous
appaI'éiOOs inteiramente dístinctos - procurando, desta
oorte, ,edtar quaesquer choques oueoílísões no. uorci-~
cio dasl1e,-'r~ectivas funeções ,"

-, - 3

~A8aUribuiçõos do Governo Federal são Iímitadas:
oenserraai-se as do regional verdudeírareeateumpías •.
1Ja+il-fJz.ifJ1);~e:r os poderes res-ei'Vi'lf1us aoprimei'l'(t;todíJs
eS9ul:t1QS_eomneteoi .ao segundo. Demooo,_geral; per
núttili~que es EstadosorganI7.assem .itema -'6'ntendes
semoSe'Ugm-erlloe admínísteação; :esl.abeleccn-se HJnI:f
resal1fa~lW-s-·.ado respeitoaosprinuipiosoonsti-:-
tueii3'OOéS. Republica. O art. 63repl'0duz, -pGl' outras
valavras, o que prescreve oark 6°.n. 2; obrigam-se
os Estados a manter a fórma republicana federativa.
~ão é aeeessarío que se limitem a copíar a_lei basíca
da Vaiáo. Basta que transplantem para as respectivas
constituições osjn-incípios consagrados nos arts. 1.°, 6S,
i 2, 73 eiS do estatuto federal. A propr-ia divisão dos
poderes não precisa obedecer liLel'3lmente ao oriterlo
que inspirou os arts. 1.6 a 62 do Codígo Supremo da
Hcpublica ,»

Esta opinião do constitucionalista rio-grandense é tambem
a professada por Campos SaUes, Coelho Campos, João Barba~

lho, João Luiz Alves e tant.os outros juristas de nomeada.
João Barbalho, auro foi constituinte, assim se expwswu

quando em elaboraçâô a Constit.uição de 24 de Fevereiro,

"Cada Estado, se organizando de modo que não of
ftmdaos direitos e faculdades da União, terna libol'
floo--eda'1'egnlar-se e de estabelecer seu -regimen. etm
for.meentender IDllÍS -conveniente ás suas oondiwes e

-eonveriiell'elas"" . •

Carlos Ma;timiüano, estudando o assumpto, assim se ex
terr.a :

A idéa, portanto, de que fossem definidos os principias
coustituei<maes da -Uníãc eahíu deante da opposíção ique lhe
roí feita pelos 'espiritoa verdadeiramente ..federalistas, pal.'
aquéíles, .queqeIeriam dotar o paíade um regimen realmente
,federa.ti\'o,$j;mestí\l~sujeito a sophísmas, nem a mystifica
ções,

Sohre esseassumpto, Sr. Presidente, manifestou-se, pos
teriormente,dejiloís de já 'em execução anossa lliagna Lei. O
l~'OtavejjurisooJ;hStilto, Sr,. Amaro Cavalcanti, aos termos se
guintes;

Como -y-ê V~-Ex.,Sv. Pregiden~e, Carloslla:timi~Slils-
'teI1tandaa -desnecessidade -de se fazer a -discrimiruu;ão dos
principios cqn;;tttuciünaes da União, -affirma que estes princi
pios -estão, consubstanciados nos -artiges da Constituicão que
menciona. Estes artig-os sã(,: o 1°, -que dcterminaqu~ a nossro

- forma de Goó\'erl1o seja a repuhlkana federativa, soo o regi
men represcBLatb;o; o 08, que garante a autonomia -dos mTI
nipios kem-tüàG quanto fôe do seupeeulillr intereSse"; (} 72,
que -define quaes os dirdtos dos cIdadãos hrasileiros e estran
geil'o-s l'esident"es no Br'{li<il; o 73, quc declara que os cargos
publicas, civis fiU militares são accessiveis a tDdos OS brasi
leiros; o-bser,adas as condil}ões de N1IlacidOOc especial. que fi
lei estatuir, sendo, porém, pl'ohihidas asaeeumulaçôes rell'1U
neradas; e-fioolmenLe o i8, que determina que aS' espeeifica
~ões dasgararrtias e direitos expressos na Constituií,lão -não
exclue outrltsgarantias e .direitDs não enumerados, mas resul
talltes da formá de Governo que ellu estabelece e dos princi
pios republiCftllos.

"tiiega'-se, Sr. Presidente, que o Sr. Ruy Barbosa, no
pragramma que formulou para o Partido LibBral, que tentou
fUlldar, apofc--aehamada campanha civilista, sustentou li. ne
c('SBidade de, em Uma revisão. determinar-se, definir-se os
pl'incipios oonstitucionaes da União, que o al't.63 da Gonsti-
iui~.ão 'Pedernl {}briga 03_ Estados a respeitar. .

}las a, verdade é. Sr. Presidente, que- o iHustre constitu-
ciQnilisla·hão.~i8SeqUaessãocesse5principios,_uão os qetalhou.
não osdefiJiiu,cile que afiás costumava descer áminudcncia§,
ptn -ªllirata!lliQ Q.Q l\S;S]lITlptos da IDQnoK jmportage!tl.-,

- •. --~: ."~"'..-";;><"!""~~-""'."""~ ~
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/ Eslaluc o citado n. ::; que a inl ervenção da União nos Ls-
tados..se darátambem "para restabelecer a ordem e à tr m
quHidado nos Estados á requisição dos resper tives governos",

li principlo foi suscitada duvida solíre o modo de euten Jor
a..cxllrossão .. ".Goyerno":, pensando alguns que ella tinha sido
ali lmlpreg!i.cla,. no seu sentido restrícto, corno svnonymo de
Poder' Executivo. Entretanto, essa duvida já foi por com
pleto dissipada; hoje estão todos accordes em reconhecer que
() termo 17ovel'nos foi ali usado na sua mais ampla significa
(.'flO, abrangendo os lres órgãos do poder publico, e que, pOI·.
lanlo,"podcm fazer a requisição, tanto o Poder Executivo, como
o Legislativo e o Judíelarlo .

Uma outra duvida foi levantada. Consistiu ella em saber
si ao i Pres ídente da Itepublica (> racultado deixar de attcnrler
ao pQi:1ido de intervenção feito pelo poder local e de Intervir
contra, o poder que fez a requisição.

Tambem já desappareceu ou antes nunca passou de
opinião de -occasíâo, fitando interesses partidarios, suggerida
como íaboa de s~l\'ação$de naufrago já reputado perdido, por
opposições intolerantes Q·anciosas de posse "do governo.

Nu sua.mensagem. inauguranôo os trabalhos do Congresso
:'\aciomü 0111.-1920, o Presidente Epitacio Pessôaestuda ex
hautívamontc oassumpto, firmando a verdadeira doutrina, em
tuce tia nosstL1\iagnà Lei e dos principios fundamentaes do
Direito Federativo, mostrando que- a intervenção. neste caso,

- "l~ um dever constitucional não um acto de arhitrio do Pre
sidente da Hepublíoa",

Re.quisitada, n03 termos constitucionaes, pela autoridade
local" :não pôde ser recusada pelo Chefe daNação. O fim da
jnterX:~Xlção nesta hypothese Ó, eomo diz Prudente de Moraes
Filho; ,< .-

.i· ",J\ilanter, amparar, fortalecer a autoridade do 80-
.\'erno Joo.al. Seria. pOl'tanto, uma vi;olencia inqualifi
caveI e Um acto de revoltante deslealdade politica. pr'3
'valecer-se o Governo Federal da 'requisição do Go
"erno do··Estado para substituil-o por uma entidade
estrlml1a~"

Essa é ·tambem a opinião de João BarballlO, de l\liHon,
'de Carlosi\Iaximiliano, de Annibal Freire, de Bulhões Cnr
·nilho.

"Deste ,modo de entender, assignala Prudente de l\fornes
Filho, com fi .lealdade que o caracteriza' na enunciação das
Euas opiniões semnre sinceras, só destoou, e isso mesmo ul
.l.imamBnte. Ruy Bãl'hosa"; mas. como· accreseentou. Qllanrlo D
«'onstituciúllalista bahial1oamparon tal doutrina, exhautiva
mente relmtJdapor Epi!acioPes!'ua agiu "como padidaria,
romo])oIiHco 1'l não corno jurista. 'Não ·admira, por isso, Que

se houvesse insurgido contra pr'íncipics já defínitivamente
, as sent auos cio nosso direito const itucional".

(j n , :c do art. G", o Ç[ue perrnittc a intervenção "para
manter a fÓl'ma l'epublicana fecleratlva",é I) quo mais duvidas
Í('cn susc itado , A principio, entendeu-soque o Poder Exc
cut ivo poderia íntcrvir c.c-oiiicio nesse caso. Mas, hoje, r-ão
ha uni sé, c1n" eornmentadorcs da nossa Constituição que não
sustente que a compet one ía para inter-vir, aIim de rostube
·!f-cé'r a f6rma republicana federativa, cabe ao Poder Legir.la
t ivo. E' €Cste que, por meio ele uma lei, decreta a intervenção,
cabendo ao Poder Executivo apenas exeçutal-u . .

De maneira, 1"1'. Presidente, que a magnn edc1Jcada
questão c1Rinteryençiío da União nos Estados, a mais del i
cada no regimen federativo, porque é a sna base tundamon
tal. está bem definida no Brasil, com a interpretação paclfica
a que chegamos, do art. li" ela Constituieão da Repuhl ica.
mostrando aSSIm a desnecessidade de qualquer regulamenta
pão. Kão EC argumente com abris 0'" de governos desescruou
1(,>os.-Não Ee traga o recentecaso de intervenuão na Bahia, .em
qus o 'Presidente da Repuhlica, para saciar odios c qar ex
pansão a vinganças, resolveu, amuletado no sit.io, se~'vm~lo-so
das forças fecleraesi de terra e mar, para, sem audíenc!a do
Congresso Nacional resolver um caso de duplicata de Gover
nadores. em favor elo irmão de um dos seusM·inistros.

Todavia, Sr. Presidente, no enso.de se empreender-n rc
visão e da nossa Magna Lei, em um momento calmo, em um
momento em que se pudesse retocal-a isento de npaixonameu
tos. 'sem estado de sitio e sem revoluçâo, com a imprensa livre
e os comícios funccionando com amplitude; que a revisão se
ex tendesse ao art. 6°. mas no sentido federativo, no sentido
de dar remias r ígídas a essas Interpretações que se tem dado
ao referido artigo e ás quaes acabo de alludir, não para crear
novos.casos de intervenção e de má fé, tornar obscuros os seus
textos. -

Quem ler a "emenda da Camara dos 81's. Deputados não
póde deixar de chegar á conclusão de que, effectivamente.
esta emenda vem augrnentar os casos de intervenção nos Es- .
tados e restabelecer duvidas já,' fi -cont ento geral, reso~vJ~a~.

EntendeuvBr , Presidente, o reformador da ConstltUlçHo
ele 2.. ele Fevereiro, ao contrario <10 quehavia pensado Q cou
stituínte de 1890. que devia definir 05 principias oonst itu
c iouass da União que tinham de ser r-ospe itndos pelos Estados.
Assim é que, no 11. 2, da emenda em discussão. diz que a
União intervirá nos Estados "para assegnraI' a integr-idade na
cionnl e o respeito aos seçuint Co ]Jí'incipios constit1tcionacs;

o) a Iórrna repuhlicana.;
b\ o regimen represeutuí.ivo ;
ei o governo presidencial;
d:: a inclepenclencia e a harmonia dos poderes:
e' a temporariedade das f'uneções eiectivas e a responsa

bJidaiJe dos í'unccionar-los:n a autonomia' dos municipios ."

Estudemos os principias constttucionaes que aemenda em
debate quer que sejam respeitados pelos governes Iocaes ,

Antes díssnaccentuamos, SI'. Presidente. 'que si nós i-on
sultarmos as constituições dos diff'enentes .Estados da Hopu
blica havemos de ver que todos eliesgarantemestes pr-íncí
pios,' independentemente .da Constituiç~o os ter..~specificado,
reuníndo-os em um mesmo texto, com Intentos .sibil inos. como
fez ·a emenda.

De maneira quo é inteiramente desnecessario faZel-SE'
essa Inconveniente discriminação. com umpliaeões que podem e
vão prestar-se a abusos atlentorios da fedel'i.lção e da demo
cracia.

Kão Im Constituição de nenhum dos Estados bra~ikil'OS
aue não consagre em seu texto a fórma republicana. re[,r8
ÊentatiYll epl'esidenciaL li indppencle.neia e a harmonia dos
poderes. a temporariedade das funcçGes elect.ivas e a respon
sabilidade dos funccional'ios, a autonomia dos municipios, a
inamovibilidade, a vitaliciedade e fi irrednctini.lidade dos "en
cime.ntos dos magistrados edema is principios constantes ela
emenda n. 1. con)excepçáo apenas elo que impc-de a reelei
cão dos Presidentes e Goyernaelores, sem esquecer o refercnte
:i garantia da repl'esentacâo das-minorias, si bem que, em
(Juasi- todos, sem l'ealizaç,ão.

Algumas constituições ainda permitt em a reeleição dfl
Chefe do Poder ExecutiYo, mas a tenc1f'ncia é para o regimcn
contrario, isto é, para Tedar a reno\i;ção immediala do man-
dato. .

. e·A Consf.ítuição do nio Gl'aúde elo .Sul, por exemplo, que
admlttia e."sa reeleicão. já foi modificada nes! e .pont o .

O SR. L.mRo SODRE' - 1\0 Pará e a Constiiuiç.ão foi re
formada exaciamente para pe.cmittir a reeleição,' ao tcmp~ do
br. Augusto MonlCllBg1'O.
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.o Sn .~i\.l'iTOXm l\IO~IZ - Pú'feitamenie . Facto ídenü
4CO Oh~rrYDU,---SC f'1?:~: ()utl'~""C;dd(Jl~t:~ da ft:'derl1 Cão•

J\:ln~A'~r ,;~re.s,iüf>llt,:', a Lfl.;.c 2"ct'1~!Cão pGdp :::0.1" r~r·jn(·jrli~)
(,O J);)'dMCons!itu{'io])aJ HT'~r';:é'i;(,. ':'fi', o p, ele Direito Con
,~LiLuc{clFal Uni ....ersat , y, :E~: ~'li«, qU(' vru-ius conslitui{'D","
JE'puLJicanas, incl nsivo Jl('S serviu de modelo
l)ern.litíf'm a r[lel(\j~'ã(l tli' c1n 'HE-'pl1blica~ indefinida-
mente. Y. Ex. salJe taIJjl,p!(, :LUit,,3 Prestdcntos elos E--
,ta do" T'n idns, toem llWJ'f.'Cj(1c' 1 ""r, arnr-r-ir-nnr. a sua rrelei-
filo. J: o f'acto de não Si' dar,·;;, ~~~"1 l'p(']eit;õeE' P um ponto
~I:~ L1iJ?;"to cousuctudh.ruío. l'-'C'hL~t j1t'1t1 pl'(IC{~d011t(l p~fnb;:'l(·-

elUo pelo pr-irneíro Pl'c'"idcut,., ll';':·;t'-ameI'Ícuno que reCUGLlU
a reoleirfio que 111(' foi pfff'ffl·j('c, jJ",la pognncla vez . li>""
aeto clt, Wushington fku", Til'" ",·iw dizer,' incorporado n(l~

j)l'mci)liO.5 constitue íonar- I:UijU'U" "~H,ãl" embora não fi::t,,~·t'

-eru SUH Consfituiçâ«. A!iú:', ,í~i' },r<l';f' tr-ntnt ívn de ]11\1-0 á
]jJaJ'g(;~nl. Orant desejou & sua \(,Ha ú Casa Branca pela í er

-ceira voz ,
.A F.ranç.a admitir D I'E'el",;,;f: ,, c' varios Presidentes icem

~ido roeleitos.
Portanto, como Y. E::;, 'I". a- eon"fiinirõé;; do" EshdC'~

'urasileiros, .indopendont e li" P'('''Cl'ij ,tão eunst.ituolonall, defi
:ninc1o qunes sejam os pl'iL['iOic'- 00n-1 itucIonacs vda t-piii"l
(ILiC os Estados devem ol'f,tr~.I'('·'" d,.'llp~, pelo menos, no papel,
;lUC ·-e tcem desvíau«. " .

0' eminente Senado]' po:: 2. Paulo, o SI'.S~nador Ac101
])110 Gordo, digno Hela to" da Ü'lü!Tlissâo dos 21, que CUJL
tanto Qrdol'tem defrndic](, c' T,j'(,jecto de reforma const ítu

-riorial que nos foi pnYiúl1t, !".l;, lUllJara dos Deputados. mui-
-de uma vez tem dito Olifl n" HJ""lc1n" propostas ao arf. 0'
da Con.stdúição não tel;, C,Utl'l' fiIlJ "inào esclal'ecel-o. Ye,ia
'liOS, S: Ex. tem razãu. (I Te. ;:, desse artigo,admiHe a in
ÍJ'ryrnr.ão nos Esta{los !Jair. manter a fôrmá republkana fe-
~Jcrath:n . -,

'fDC] os nós ·sabemos em ClHPc.onsist e fi f01:,n1a republicana
1ederatiYil:' Não ha ,du,iú" TP:Jlmma a respeito.

Para .. 'esolarcllel-o. o legisladür da .proposta quei'liscuti
~nos 'l'eÍJrou.'a palavra fcdel'il·[jYf1, N']lHl'YOU a expressão "f6rma
"tóT1ublicana'" e accresc(>iú0U ~l" allL,curues :i'egimen repr(>
~('nta tivo c--governo pres]üeEeüú ,..

Ora, ~i não pôde bave-T' d\n'iJa~ ~clJ)j'e o mbdD ele ser pnten
~licJaa fôrma rcpublicaml fH;p;'a,iva, du,idas podcm r:el'
H1"'.citaelÇls a respeito do rúcLir, rJ" ,.fo1' comprellendida a fôrrnu
"Pl)l'eSentat.iva e o gOH'l'"C' ~ ,:'C'siL1encial, que ieeJJl lllUitu
lna iol' amplitude.

Y.Ex., Sr.PresÍclen'e, ,~:Ú.'i~ que 0 governo presil1eneial
lJilo .i praticado do meS]lll' ll,e'l:c, "'ll todas ns na~ões quI' o
.acJopt<nll; Pela Constitui(H.e. Bn6iki;'a. O~ lIIinistros de EO'
1ado "ão ]jyremente nomoadc's t· C;t'lI'iitlido5 pelo 'PI'esidente da
H0]Jlll>lica: não podem eürnpare('."r l'!" SeSSUf'3 elo Cvngres50
l' l'efei'elldam os ac(üs C' deue,u" ('l' CIlt'fe da l\a.ção, Kos E,
tado3 Unidos a nome'ac·ã(. (' ·ôenl]~5ã(' dos ministros dependem
·de approyação do Sellado. 0" adcs e tlecretos do Poder EXt'

cutivo inc1e,pendem ~lo sen 'I' C'fere iul 11 1il. De modo que Ira l1C'
'favol 'diUerenca'entTe o prE:siurnúialismodaGonstiluição Bra
'Si!eira 8,0 regimerrpresiàenc':tl daConstitu~Cãu, Americana.

A BonsLltutcão.da Ar::;enfina ílifferenei.a-se. tanto da
,ComtituJçãÓ Brasilp.ira C;ülÚC da Amemeallu.ccAdmitte que pô

'SecrefâdBs de. Estado eornlareeam ao Poder LegislatiYDe to
1n8m pal'te nasdiscussô('S, si 1.oe,[,· que sem yoto.

Ol~a; si amanhã, arJPl'nvacia. a reYisão, qualquer um dos
'E-lados brasileiros entencilOl' eslabc'lE'cel' na sua ConstiLui-'
Tão que os Sceretarios de EsiilÚl' possameomparccIJr ás reSjA'
·d jvasAssembléas. alli disclitL', nâü tomando parte na yota
1':üo, eSta ConsUtuicão viukl c' priIli'ipio constitucional que e'
i al u r .a eompulS01~'e"]arle (lu l'8;,:;lm81l presidencial?
. O' que a Con~tituicãc> Feti81'''; qne!', approvada a eme,ncla
em <]eba(e. é CIU!" hH.ia rr'gÍli1tJll Jy!'t'sidencial no .EsLado. .1\1as.
1üngurm poderá d4zer qut'. 1,UC' seja regimen presit:lenciai
<l(jupllé que admitJi'.que üs See:'e.taríos! de Estado c.ompare
l:anl ao ll'arlamenfo (l que' iJiH1"en~a c' seu )'efeetendum nos actos
{lO Presidente ou GÜY8T'naclc.

POTtanto, Sr,' 'Pl'i's~df'IÜ8. ;, E'1TJpnJa qne ['stamos diseulin
.1(, long" de cscla'reeer c· rú'l. G (ia nossa ConstiLuiç'ào, vem
<!ifficu'ltar a sua ,interprE:taçi\c·.

Sr. Presidente, o em±rlellÍ8 k811aJor p810 Districto F€'
{j,oral. Sr. Sampaio Col't'éa, reh"'ili-Sc' tambem ao modo pc,r
l1ue foi redigida a~proposü, de' I'p\'j;:.ãc, constitucional. que
:ar[ualmente. ti discutida. B. E::;, c~:s;;,e que não. pretrndia en,.
'Irarni'ste ponto, que llii" etã P"Opt'3itC' .seu -discutir a f6rma
,<la pruj)Gsiaenl" disc1:ISsão, J'.{E'qUP. nii0 queria que se dissessr.
1f111" ~, Ex. estayalratan('lJ de n~':1.EJlIlto não concernente ao
obj~f{l em debate.

Setem1Jl'o de 1926

'S('~te particular, divirjo de ;;:. Ex , Ení endo que, na' ela
búrfF:ãú dn~ leis, devcJravcr tanto cuidado com a sua .!oU"""",
con", f'OJTI 11 -sua-suostancra.

~«,h;'ell1t'o em uma leiromo esl a, _\ relação entre
(;L1rr8 ~ visceral ,

Y, J>;, sabe, 81'. 'Fn'sirJr'nte. flue, P"l' ]u]'go· tempo, f{ll'
jW 1', 'r n lpuç1í o d(l legi-"ladnr ·br3p.jleiro, princ-i;pu!menlc no
té'lLjfJ d,' Imper-io, a fÓl'mu da 110">11 ll"gistal;ão.

O sn, f:',DIPAlO CÜHRf:A - ;3obretudo 110 tempo do Im
l_,p:'i/ 1 •

(I ",!l, A:\T80íIO l\TO:'\IZ _ As nossas leis ímperíaes fo
]'n:" te'ela" reeligkla,_ com o maio]' cuidado. Ilavía a preoecupa
l:ã", lliíl,l sórnenf e da corrcccão da Tmgtragcn). como da sua ,
beil,"z"r:1,: rOD, r seu elassteismo , Y. Ex . l;Iahe,. por exemplo,
qil l' I, Cl,Ielt'io Crrminal o regulnmento n , 737. baixado pelo
Pl', :\lJ.buL'o de Araujo, primam pela fórma esoor-relta.vclaru .»
l'k!;anfe.

(Ira. SJ'. Presidente, infelizmente, os artigos que coasütuerrr
a ('lJl;'l!dll em discussão se acham redigidos de modo confuso,
1lJL'.-l iando !]11,' o seu autor nenhuma att encão teve C(l)ID as tra
djt,"""'~ ;.:!urioE'a.:, qne, neste particular, nos" legou fi; Monarelrla
e qu." nHepuhliea por muitosannos manteve.
, A~,iJ1l'I: que. além da obscuridade ·de aleuns de seus ter
mo-, nust uruu as-umptos completamente diyergentes. Pa
reeI' incrhel que. IlO disposit ívo que trata da execução dai!
sentlOlJç'flS e das 1o1S federapE'. Sé' incluísse a 3HribuIç:áil', q'10
tCl11f" .r-Iamr.r [em levantado. da írií er-venr-ão í'inanceíra da
'Lni2l! 110., Estauos . ' ..

l\!a-, :"r. Presidente, de t(,dós os dispo--ilivos c€l1llsUilltl
YO- da Jwjnwir~l .~as alll101/tJegas (lU do eomr}rimid~ lI. 1, o
o maio gl'aYe! é o COflstante do n. 3, assimrecligido:

. ..... ' \
"~ 'Cniiío poderá, interYir nos Estados "pam, hHle

j)enÔé'Jlte (le solcitação (dc,s.'poderes locacs), respeHada
a eXÍ'ienci~ dos mesmos, pôr termo á guerra civi1.".

:\ié en1;iê'. RI'. Presidente. o poder federal só podia inter
vi;' em ~1:-:-l,]lfiJlI(.s peculiares aos Estados quandô se trahlssL'
de l)erludJa(;~o da ordem publica. hayendo requisição do 're
S)'lE'CÜVO Co ,"\'IT110 • .

De m~in'CÍl'a aue a rniilü sômente .em casos resl.rictos
"oóin ipj prvir na'g'oyernacão rlu Estado.' Entreianto,.<lom . ()'
disj,c,-itiyo, euja lnitnra acubC' de fazer, os ES1:'ldos viverão elÍl
COl1>t:mte amNlç,:. A gunlquer hora, a qualql1er momenló, Ti
Pl'e3!dc'l1(P rb Hepubliea p(lderú interYir nos Estado~, afim de
muci<c a sitlmé'[('" alli c!ominan'!", Basta, 81'. Presidente. qUI)
elJe prc'Pl'j(J, como tem aconteL'il1o varias Yi'zes, mande pC1'
tlI!'l,~(l' a m'dem rublica, fingeir uma 1'eyolurão, para que eS3"
interY8IlCÜO immediatumell(e Sf' ei'fectue. '

Ü Sr:, 1'P.ES!D],XTE - Sinte, tpr que observar ao nobre Se
l1<ILlor ljue Esiá findo o tempo, durante o qual V. Ex. poelia
i'aliHl" .

() STI. :\:\"TO:\lO ;'IIOl\'lZ - Peco aV. Ex. uma toleran-'
cia dt' -eí:lco WillUI.OS, par'a eompletar as minhas observal;i'ícs.
, O SR. 1>RE8mEr.~E-MRS. Y. Ex. já ultrapassou cinco
minutos da !lc"!l,r:tD"Quepodlãfallar.

O sn. A~TO:KI(ll\fONlz'--' Sr. Presidénie, eu 'queria ainda
dizel' que este artigo não' ameflJ,municamenie os pequenos Es
tados. Não Eel'ãL' sfimenie elles quefiearão d'ora em deante,
eom a sua ~oberania ameacada. Tambem o~ grandes E~[ndo1!,
nlP;;mo aqLwi]e di' que é filho o Sr. Presidente da Repllb1ica,
pode p, ,.;1' a ser victima'> desse dispositivo.

(I jliu;:,ire fende}' da maiorin, que é um dos mais e5fo1'
l:aciüs defe·n~ol'es da revisão eonstitucionaf, no seu intimo não
e"iú, certar:w!,tc, completamente tranquillo.

O Sn. ] IUE"O BHA."'D,:\O - Inteiramente.
O Sr.. t\STO]\!ü l\IONJZ - S. Ex., espirito arguto como é,

ufir, p6ck deixar de receia!' que. de' futuro. um Presidente des
potieo, mesmo filho daquHle Estado e que por qualflue1' dl'
cumstanria se desayenhti com a sua poliLicu, póde applical'
lhe (, dbpo3iti ...'0 tyranico.

O Sn, IHJExO BRX'Wj,O _ Esse r.eeeio de \-. Ex. não tem
lur..dalúC'nio.

ü 'Sn, SO,\RPS DOS K\KTOS - Eu tmi1bem j)enso assirr;,
O SR, ~Jl'El'\n BRAND,lo - Peço licenrn ])<1ra declal'nI' ao

TIi,bre Bcnador pela B:illia que, C{Jm inteiroconllecimento do
caus", falio, sem constl'angimellío algum.

O SR. Jil'i'l'OXlO 1I1Ol\IZ - Basta que ú cllefia da lIinçii C
)

"YoUe um espÍl'ilo (lespotico, retr(lgraLlo e atral)iliario, 'qUC) co1-"'
fNIUP os ~eus oJIO::'e caprichos acima elos intel'pssesnaciGnae.",'
Nãú :;('l'ão, pRis, sómente os 'Estados pequenos que fieal'ií.:J··
ameaçac1('s na sua autonomia. Essa ameaça, Sr. Presidente.
estender-se-lm aos' granries ·Est-ados. aos quaes ea:be prinri~
'[.a11l'!f,nle a l'esponsabiliüadeda l'cyisãocollstituCÍonaL. ouu
estm'2(ls yolamlo ~ (lJhlitc be.m; 1iTu;tob~m. ~ -

'$ 5e • 'h n • . '. t 7
. .
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onllA811U13LlC.A,S"

Olc!larioPin~o -PresidenlB, lGo):ai).
Corrêa de finto - Vioo-preside\itfl (t'ernambuco)..
Josóde 1I1uraes tRio de JailIHJ:'Dj,. . .
1?erre1ra 'J:fi'It,,"ll {São.'P~UWJ& , ' '.' '..
~osa 'GlIDl):IlEv'es'(l:l.'loatand'e"tiG'$ut}.,
~'lgre1:I1a .€ta.~·(OOOrá.~'. .: . ,
Roo!la:fiItV.:1lnan:M "1-~4agW5),,,

·H9ncrra:ltJí~S ~itlastlm"4J*)'.' .. .
Pedl'OBorg'ei :(IJ'UHl!ly). . .: ; '.: .!,',',
Nota-o :31>~EUi:!:OlliD de Mefhf sulJslilue o Sr. Pedro

Borges.
seeretarío : J~ Portugal,

MAlUNHA·E·~A

~1l~0BUl'13'maqu-i '-: ~dente .(Riault!rl~,
be'VeJ.'a'B.B'a.MaIlques - Vme-hesfetenieê(MattJiJ:6l'U:i:W/A
irelinr :PentcadolSáoPaulo). '

- AIIredo Ruy-Relato!' das l'm'~as de mar (Bahia).)
EiQY Ghaves(São Pauln) , ."
Leil'iade Andrade (Cearã).
Clrerm6nt.fls Miram:fa -Relator EJasíQrcas de í()l:l'~

.{Pal'á}. '. '

T111e1'5 C:ri'doso (lUo de Janeiro) •
J'oaquim Bandeira (Pernamhuco).
~eeretario,' ~marylio da 6lbUlluerQUl>

Yalois de Castro --Presidente (São pa,tHor,
GoUVêa dctJarrll\8. ;{i!evnlill1ÍJuco) .,
llanl de Far-ia(~linasGera~> ...
&e3r-Soarea(:PaJ:ab,y~)• '.
FnriaSouto (Rio -àe Janeiro)'.,
Carvalho 'Neto (SergilID). .
&tam Tavares (Per.nambUQo)..
FahíoBarreto (São lJaulo).
Braz .do ..'\maral -Viee;.Presldent9
secretaria: Silva"Reis.

. Nota- .EoramdesifJpados iJ8'&s. ArUll.11' Lemnse GOll
;(;al'\<t."S ..f~ra : pamlsúbSt.ituirelll.4"~eDtlvazmmtt:. ti '~e-
JlhDre5~~b~rret:D,.illoo~Ga..:itrrl'fJj-JJ _. -_.

l.' t

~êi1'ft,B6telh(}-'V;ia~ã9 -o(dut'anre .·~~fia -dl) .Sr.,
Josá Bonüacio) {Rio d& limemi},", ~. '

SaHes'Jmliol"--'Gtrerrll- (Sãn.1i:i.ú!io:)., 1:: '" lI.
Diallm'de Medeoo~,{P-al'll8JilJJm:Ó)•.'
Pra.tl@ Lupes ~llarl\). .
'l'llvllres Cavaloanti (Parahyha).
Wantlel'1ilY ,da :P-hrlJO-- ~ial'infia (Bahia).,
RemeeoPü'llit (Bani;}').

. lteuuíões oro;linatias '!las terças 1'1 ,-sata"..,feir·lul, à5H
boms. .
. Nota, ----:- Pa:raatibsütuir~em sua311115eneia,Q .;sr'.m11I~tt~
Ama'do.lü1 deSlgUal:!O.;OSl'.Gollarell ,Murcira., , - - .

BecretariQ - ~tl.Qlph!l',Gi~lio~ti ...

Ga.

.,) .~".

POflEnES~j' ,

~ValJomiro de MDgalbães ;::';,',Mes-i~~~), fi Ra:a.L'\Jr. da3
,-,lO}lJo~sàuJilnaZ{}Il~, JJ!ll'Ú o ,11+lJ:al~gãaJM.ip.asGera.es).

Walfeedo .Leal- 'Vlce-.]Jl'~~l,lll.l;'-J,>J~i,J.hy. Co.aJ:.á.e Ri~
Grande ,.di) NO-1'Li! (ePara!lyha.) .• '".. .,

~or:tl.',aliieFrciLas-Bállia.eDistdêto,Federal (Ílio dft
JallCll:o) • . '

~BrUal'QesStIDl'ililio - SUi'gipe;tll,1a1Bo-':,Oro.5.5G e Goyu
,{E-t'Jlil'ila Santo}.

'. Albertillo1')i!umillund -Santa ,Catlmrtl1ae Rio Grande
tlo 'Sul. ,;".i ~

.{Sáo. Refu'rgms Mncb~dO'-\Espm1D'SanttJe;EstarliHioRioda
. Janeiro (~tiãl:iJ. 'i. ,

,Juvenfll Lamartine - Sã6, l'nul6 e Puraná (Río <Gr.ande
da Jolal't:e)" ' ,

.c('-"G;r~ÍI1D-.M.inas 1'8iD''Pa~~

~_=.:~~ ..... dl~a, Pernambuo ,·e. ,4~agO:l~

.';~por-eonvoe:ação 'prévia.
,~tvio:~~wiod~ ~ªil.!l"

(12 daagosto

..

'Albel'1o;Sal',menlo - 'Presidente {-São Paula)'.,
ABg~·~J.JIDa-Viee-Presiuenle-· (:Minas Ue:raesr., '.
Alberm>MllI'ffilhfID{Itio Grondedo Norte).
01ynt:hl!J~-b.ães •.(M:juasGeraes} • .
Pessõa ;de~ae1m'l. ·{Pernambuoo).
<GudoeShm·~r~Tifias 'GeI'aesj •
1i'anseea\!\I~ {lHo de :.J1lllaiJ'~}.
I.inda'!'l;l'hliJf!iJ1W1' (Rh~ '6nm'!1edoSul)",
.Jw;iOMallg:rol'!inl relibia) •
'll.m:mifus· -DNUnarillS mlS qun:rtas-fdras,ás Hnarag,

. SccrtJtaBio-": Lazary Guede.s.,

~~TI:l1l..c\. E ThTIUSTRIA'

1\ataUeio c.á*iIn - Presidente (Alagõasr.,
João de ''FaI'i&.-;;..Viee-Presidente (São- Paulo).:
FranciseO'i~*8ahia).., .

. tiPará.).
" as íieraes-)~

,(lü€> ,àe.lanelro).:
i1t~llll.'â},.

:~es . _ o~~~ ..

Ndf;a.-Ó';Si.~i!dnal"ioo ,pe.ixoto, 'Substitue 0&,LUlJ
~iua:rami. ... ,

.secretárió..;....-~oP(}l'tugal ~

~irulcro E ·.JUBIle.\,

MellO Fl'u:noo-- Presidente {Minas6eraesf.,
Maneei ~m- ViOO-Pl'esideme {Sã~ Paulo}.
Franciseo'lWIli'lll'daré3 (Minas ;Qera-eg;).,
lloraiJ.í(')dt)~h-ães '{Rio da Janeiro}'•.
Celso B8,yma" {'BantaCatharinal.'
Anniha1de-~nredo.-(Ma;t.ta Grossó)"Oi

Hega Barr-os (pernarrihueo). '
Getuli@'V~S~ID 'Grande tíe Sul).,
.'dã6"~c'\PMnambuBO)•

, .Raul M~lil {Maro.nhã\3}"
Joãõ,SlUl1;l:$'~ia) •
!iota- ~:Ses.l'ilello'F1.I'!llffiO,Clclsa Jl\ayma ~ cRo.ul~b..

cilada'sãosubs~ .em sua .a:asene:ia. a>e~tnenl.e.
p(ll;:rsBrs.~ c;GamptlS,],1eiraJJmrim.o~Pe:rea lD'lIínl'.,

Se~iJi)_·..!\lariê ;daFonseea~.,

"DI'ID:..OMXCH .ETltA:TA:.D6S

:prnANOAS

Vianna-do ;ca~tcUo ....,. Presidrnte (Minas Gel'aes).
,,cdulm~~ - VIC'~midtli1be - --Agricult;ur~,

)látiloh,"'" . .
;~*-;.A~ ,--.B.ec.eita (São Paula.}:., ,

:Ii0.:'Gtm'\'h .f1U.o ;lli'ande E1ü'Blit). '.
"","",,~l"(~~;.
~'(Ili&~'~

S!>li ' "'-~t~).•.·
~~Bo~~~Q;{Minas 9eracs)._

Arno1fo A~e\>-e~- Pr.esidente (SllOP.aulo).
~(}tavioJ.\W;~erea-'JO Y~Presideu.La (BahilV'.:
:Lyra G:i......... ~~ice-~i\len1.a(~l..,
Raul Sá-.-,~~etal'i()(MinasGeraes)c4
Bocayuva' .2" Secretario {Rioda-Janeil'oJ'.,
D.9Jaü '.. '. - saSecretario lMamnhã,D).,
~aptista. .. QiU'í - 4" SeeretariQ~sergipe).,
F:erl'eira.~a-S1.lpplentede Secr.etarw {Santa

~thar~~,., .>: ...:
Nelson 'Üflt~-8tUlll1eme..f14; Secretario {Ceará}...
Seereial~ .....~'t.O Pl'llZertlS Ol
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,Sdemhro de 1926

CONCURSO PA~~ DACTYLOGRAPHOS

SECRETARIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS

CoinÍnissão de Tomada deCoiitas

f'o]J a presirlencia Ao: ~!'., vurval l'prt ,o ,:'{~ AreSen[e5 olt~
~," (,Pl1i jJ Tavares, Bueno Fil'be'; ·~lyséu "Guilherme, j

}\~'J't's da Silva e Geraldo reuniu-se Iiontem esta Com-e

n.i-sã«, sr-núo lida e apTJ1ynldll a acla da pess~o anterior.
Foi ]ido, discutido e unanimcmontc assignado um parecor,.',

do S,'. (~en[jl 'I'avarcs concluíndo por um projecto, approvandq

te·ele," os netos praticados pelo ,Mínisterio c1a Marinha, concer-;'
nont«s {t vcuda, 'ao Governo Mt':;;icano, elo cx-eouracado DeQ.'7';
doro.

J;:.m seguida levantou-se" sessão,

Consistirú esta em uma c0pia, durante 15 minutos, cl,;
tr-<:clJO sorteado 'na occasião e igual para toelos os candidatos.
J'al'a o julgamento, computar-ee-hão os espaços (slgnaeS ou
],,[ervallos normaes entre as palavras) , contar-se-hão os err()~,

r::nltip!icar-se-ha o numero e1estes por quinze e deduzir-se-ila
esie producto do numero de espaehos, obtendo, assim, o li
quido de espaco por minuto. AQ algarisl110de 140, parucst(l
jJC]aide', conesponderá a nota cinco; o candidato que houver
~i('alls,ado o maior liquido, sempre acima ele,le minimo, terú a
nota d,,':,: feita a difí'erenca entre este maio,' liquido e o mi
Ilimo dI' 140. dar-::e-ha a m,ta a cnda candida[o,' conforme

lIma m';elia liquida, leyaelG:: em conta todas as fraccões
~(Gl;-r. l.-'1ü ..•

l\Jultiplicadn por âOi/s a nc,;a da proq technica e som
l:J~(lr' ü resultado ú média da de hubilitar:ilJ, segundo o total
(J;ilide, ,-crú feita a classificaçfioe. rigorosamente de accürclo
eUlJ (sta. terão logar as 1l0mea(~Ut'~(arts. 1H e 14'5), '

O" candidatos que quizerem fazer ú maellina a pl'Oya ele
:k!hilitaçfto eleverão declHl~al-o ilC' seu requerimento' e e}.l
1rc,gar trmlo essa maehina come' a mesa para a mesma,' na
11'[!aI' que 1'ür designado para a pl'uva, na yespera àesta. Iden
1in\](,,(·nte, para a proya technica.poderão os candidatos trazer
"Jue];ina " mesa suas. '-cleclarando-o ·]1[1 requerimento rI'}
1",""'ip(;ãü: em caso,contral'io, fariW li prov:! em ri1aclIina 1'0,'-
l.l:c'iehl pela Camara (iRemingtolJ)~ ,

De ordem do Sr. JO Secretario, fa~o publico, para conhc
i::I1Y.8lltO dos interessados, que se. acha aberta, até 4 de se
I c·:nbro corrente, a inscripçâo no concurso destinado ao pre
f.l1chimento das vagas de dastylographos existentes no quadro
da 8é'cretaria da Camara ,

Essa inscrtpeão é reservada ao pessoal que presente
mente trabalha na Camara e ao que n50 foi aproveitado na
ú~'gHnizaç1:'io do novo Quadro de tachygrapuía (art. 20G (lu

-r- !togulnrnento da Secretaria).
Poderão lambem inscrever-se os aeíuaes dactylographos

flue nüo tenham feito concurso e queiram melhorar seu e3-
il}lendio (art. 130, paragrapho uníoo) , _ "

Os candidatos deverão apresentar a esta directoria gera!
as suas petições devidamente selladas, assrgnando, no acto
!.li entrega .das mesmas, o .lívro competente.

A primeira prova, de habilitação, versará sobre portu
f"l,éz, francez, ar-íthrnetica, geDgraphia e ehorographia, e hi:;
torra, espocíalmcntc do Brasil (art., 137).

O exame de portuguez constará da corrocção, pelos can
dídctos, de um tnechojrroposítalmcnte crrudo.. que lhes será.
drstríbukto na oceasíão, e de um díctado sem pontuação al-
l:;uma, afim de que lhe deem sentido. -

O exame de francez consístírú na traducção de um trecho
(;0 linguagem moderna, igual uara todos os candidatos. ,

O de arithmetica comprehenderá tres problemas sobre
toda a parte desta matería e suasapplícaçõca, que não abrauja
c emprego de Iogar íthmos.

O exame de geographía f: liistoria versarú sobre pontos
(in ordem geral, dando ensejo a Cjue o candidato revele o S'Ja
{-ollhecimento quanto a essas rlíse iplinas .

hlra os exames ele arithmetíca, geographia e histeria. a
,1'\; esa organizará pontos, sorteando-se 'na occasíão do con
curso para therna das provas de todos os candidatos; tamhcnr
serão sorteados os trechos de portuguez e francez, para 03
exames respectivos. .

Cada examinador dará. sobre cada exame, sua nota, gnl-
dl1uda de zero a dez. .

Os candidatos que nesta prova obtiverem .pelos menos, a
l1"lédia seis, passarão á proyuteclll1ica de dactylographia {ar
j1Z0 138).

Fe.

I~

INTER·

'OONGRESSO NACIONAL

Catharina).., ,

/

, ,

TOI\!AD!lS DE CONTAS

DE CONFERENGB PARLAMENTAR
NACIONAL DE Cü:lDiERCIO

Dorval Porto - Presidente (Arnazonas) ,
José Gonçalves - Vice-pre~:aeE~e (Pernambuco)'..
Elyseu Guilherme (Sania Cutharina},
Bu~no'Brandão Fí111o' (Minas Geraes).,
G~tíl'I'avares (Sergipe).
GuraldóVianna mspirito Santo).
Simões Filho (Bahia). .
Mario Domíngues (Pemambueo);
Ayres tIa: Silva (Gvyaz). '
Reuniões ordmarias nas quartas-feiras, ás :1.4 horas;
Secretario: Paula Le-pes. -

Fabio Barreto (São PauI0).
; Agamernnon de Magalhães (Pernambueoj;
! Simões Lopns fRio· Grande do Sul). ,J

',Lindolpho Pessôa (PamTIú). ' '
Reuniões nas, terças-feif-as, tis H horas.,

Seerêtario: Cid BCiurque. de Gusmão.

Celso Bayma - Presidente (:3anta
João Mangaheira (Bahia):
Benlo de MIranda (Pará).
.Tosé Bonifaclo (;I;1inas G01'38S'.
P€ssôa de Queiroz (:Per,wrd.>uco).
én'HesJuniôr,':t13ão' PnU!I'l. ' •.'
'Ô~lberto Âmado (Sergipé),
~2mtmiões prir. <"onvocacão:1'!'2Yla,
'Í"€ cre tario ,-;".,Lazar.~· Gli l:úe".

ES]?E0IAL DO ,CODIGO DAS 4GUAS

J'IDanoel VHlahQ.im -Preslc%Íe(Sào Raulor..
Nelson de Rf'nna OJiDas GE'raes). .,.
YiCf'n[o Pirn~ibc (Distrkto Fe,leral).,
Simões Loop, mio Grande do Sul) •.
..Hvaro HOl'hn rnio de Janeiro) •
Oc!avio Tnvnr"~ (Pernarr':bê.l~o).,

Pedro CosIa fRão puulo).
Reuniões pnr convocac1ín [>;-(:y1•.
Secretario - HeItQr i\i[ld~s:o "

Zoroastro Alvarelig[\ - Pre3idente(lI1inas Geraes)~.;~
Clementíno Fraga - Vice-Presidente (Bahiah

• Galdino Filbo (lUo de Janeiro) •
José .Líno (Ceará).

,Pinheiro Junior (Esnírito Santo).
, Octacllío de Albuquerque (l'arahrbaL., I
Austragesí lo (Pemambuco) ..

, Freítas 'Melso (Alagõas).
Berbert de Castro (Bahia).

, :lleuniões por convocarão prévia,
, " -Secretario: Silva fieis.

Joaquim de Me!io- I!r8sidente (Rio de Janeiro)'.,
Alcides Bahia ~ Vice-l'resiGErüe ..(Amaz.onas).
Pereíraãunior (Marunl1ão).
J.'Jmilio Jardim (Mmas Geraes).,
Vaz de Mello (Minas Geraes) ,

, Nota - Os SI'S. Euclydes I\in1[n e Ribeiro Gonçalves alio
substítuídos, em sua ausencia, respoctívamente, pelos SISo
lJel'eüa .Juníor e vaz de McllC:.

Augusto de LIma - PrG~idE'n[e (:ê\Iinas Geraes) ,
Nícanor Nascimento - YLc-hesidente (Dístrícto

~eral) • -
Bento Miranda (Pará},
Lincoln Pratos (Amazonus).,
Carvalho Neto (í:)ergipe).
Luiz Silveira (Aiagói,s).

\:<-.,;~>., .,-'~>.J' :~~:;i:'<~:\W~,1~~$'1;~1~gi:if';L}'~:;~: ,,;.-:"

;;:~::;<·'.c ·c;:tbbáãó:4

-v, • " :;~t:?:.~.~~::-
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" :~o;;refl1,?~U1entQ54j}.vQ.'iiP, tllmbem,· 0,5 candidatos deel.
WI'.' se ile-se,i:am: submetter-sc a exame de tachygraj)h~a" P~;,?
1#l~f~nMé~,da'nomeaçaQ, em .oassde empaik.• Jlrt. 1.301; § .. I.

~i1a ,dfl.sl).elll:Úado~ líleset-en:iliTode 1926, - Er
r:.sLo,Alecl'Jl1L" :,tl,ircD!pr$cral .la ..::secretarIa.

'~pediente doilia 4d'!l setembro de 1926

@~or!!s íusoríptos :
I. E1f.~· üsaves ,
" .~kl'&1ler'Naseiment{l.
~;_>,iit{e~w do:' Líma ,
4. TfmmesCavaleanti.
:3. Dorval Porto.
.; . Al'thur Caetano.
7.I,eOlJoldino de '-(}lh·eira.,
8 .Sg-lidunioLeite.
}~_ <G:a,ldsil10 Filho.

1ü:~t!gueira"Penido .
:l. 1. AnLl1uesJ\lac-ieL
1.2..\f'el'tu'liano l)ôLig'uura ;.

·U",,::J~fJ.l~1;te Crcu~.
14,. ~1i1:lií8Casado"
;1.;). Luzardo .
fu_Ber.gamini .
i;; de Mnga.1hães.
..teS. 'UG*~ MaeJJ.ado ..

ACTA E:\I'-3 DE SE1'E:1fllOODE 19Zú

....P~mE.1\TCIA-"IlUSR. ARNOLFO 'AiEVEBO;PRESID'E.:."l'l"E

Toledo, Sevetiano MHr~es. ··JoãoCelestino,_ ,P.ereira -Leite,
Eurídes Gunha,Plinio "Marques, .Li+ldolWffi.·PeSBua., CelSO:
Beyma, E!Y8eu Guilherme, Plillio' Casado,' Llif,ayet:teCruz,
14indO'Il'YooD'ollor, João ;8implicio,Fil'llliD.O J~.'Nabueo de
Gouvêa, ArHmT -Caebmo,'6etulia ·'Vm:gas. 'i!'mr~ ,da;;C~nha,
Baptista Luza.rdo,Pin!odaRoDha,.Amllnes!.\lRcrel,Bamlllgo~
Masearenhas, .Simões Lopese.'Barl:lf:lZa GOOl)ai'ftlllB '(!!:S1)'"

.o Sr. .Presidente - A lista de .Dl'CSen{}aaceusn o com-
parccímente .de 24 Srs. Deputados; .

Nlio ha mumero para abrir-seu sessã.o

O sr. Raul Sá (1° Secretario) despacha o seguinte

EXPEDIENTE

. Offitúos:

Do Sr .. 1.0 .Secretariado 8ImaJo, de 31 do corrente, com
muuícando que aquella Casa do Congeesso 'NooIDmtladoptou
e nesta data Elllviou-á -publicaÇão, o lH'ojecto ttestacamara,
prorogando a actuei ,rossãolegiSlativa .até ,,3-do novembro do
cor reútc anno. - Inteirada.

Do mesmo senbor e de igual .data, remettendo oprd
.iecto do Senado, autorizando a 'auxiliar coma quantia de
60 :000$, o Congresso Medico, a. rurãr-se em 'Outubro, na ci
dade .do Porto Alegre. - A' CommisSão 'de. Finanças.

Do mesmo senhor e de igual .data, eommuuicando qUE'
o Senado adoptou ·enesta data -etwiou'á saneção, a propo
siçã.o desta Camara.valterando a data'fixadapeloarL83 do
drereto n. 16.38.t, :purn' asdeehlra.etlcs do' iml1osto sobre ~
ronda -·tuteirada.

Vuc a imprimir oseguinto

(Projecto n. tu:;;, de 1925 - Jusli(;.a,3.9,dc 192G)

',.
PTIOJEUTO x. 163, DE 1925, EMENlJ.WO EM 2' DISCUSSÃO
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L~!l_ :
é ~il'ado
Constitui

"H :

.-,
'1 'OllDEl\I .DO .OÚ

J)(,8igno parp; .ama.nná a segmille
...<! ..

"01 a':;;o"do])arecer n. S.de 192G, l'8cm.{~€Clmtlú Depulado
p;;'lo Estado de Santa Cll.tharillll.,O Sr. Yict0r Konder;'

Ez..n~NJ}à ,\ Q.CE SE REFtml'l,O Vl\'Il&UErt ...
I ,,'~.

Depois de '~Commel'ciál -dc'l\hnas ·G!lt'lWSi",aecresc'mlnl':
'"unoexo ao Colll"ó'io Bello HOt'izonte", .etc.

S[da das sel'J~Ves,' 16 de agosto de HI2G~ ·,.,.,.,."Toão 8anttl~,
-:-',

O,Sr. Presid:ente -:-.fJ Pl'o,tcctõ n"~' 4B4"Jl\~IHt2G.
da o,'d<:!il do dia a j'cqllel'iUlolllo da Commissão de
tá:) u JUstiça. ,f:· " .. ', ,,'" . .:~":"(;')'

'\

() GongresSfJil~lWiD~l--d:ooreta,: .. ~: -~.:~~"'l, _ ~:.;
Ad. 1. "E".eor.sJderado de ntilhiad'b,\PJibliea I) Instituto

Commercial de 1\1inas~~s. . o':' .'.
Art. 2." ;R{'Y-o.,~-':"éasdisposilJõ US flnI'contrario . 'li";

Sll.l:adai-Ge.mmissão de .fuBtíf,u, 20 de ..:l!f<Jsto de t5l:;5.
Manoel YiflabuH,i,<1"YlJSiàente. ·-4-úiio .'Sml.tos, Relatbr.
n'°(Jo BmTos.- ilmi'ibal B. Toleilo: - (relu lia Vargas. -~
liu}'acio JJW/1l1hãl:!.s. i'O"

(;O/1sidci'a de t•.iilidaâe pttb!íea ·oJII.'Wituto C',.'nnmfwcial d1 Jli
nf)'~"(;';-"(lt;S; /e·ntio 'po:recc1'{avlH'ltv'!l tia 'Colllllliscsiío de J:us
iiço; sobre a emenda em 2G'{jiRC'tlssão .

A emenda.apresentada pelo 110.SSO honrado 'collega Sr . .To:i,'
Santo3 ao projecl.o de que foi ellepl'QPt'i,) Relator e r-ecoubc
r-endo do ntilidadepublica o Instinto Cemmercial Ele Minas Ge
raes.vvisa apenas-esclarecer e identií'ieur melhor o estasele
cimento a que se rel'erc .

A Commíssão nada tema 6ppul' Ú emenda c pen:sa"que a
Camal'3. pódl' pcrfeitamentoapP[·oval--,;<. . ..

Sala das- Commissi}es, .'! de setemhro do 192G. -·.Mano'"
.Vil/IlI)Qim,Pl'osidenl:e. -' Annibal B .1'oledú. IlPlafOi'. +. J a([~

E I.ysio. -- lle{lo. Bcl'i''I'os. -'- João SanM·$ • ....... 1I,aulMw:hfMio .
: -'

À'fl:"J;"!JW'r4lS JIDIn,'f)&l'eeeffi,OS -'S1§, ~I}MevedO,. Beta
vi{I'!i~ra,ifl;al1'1 '8á..DomillIDIS ~sa,'&nTeiraLima,
liJoI"wl:~hl, ÁTIthtlT'Co1mes ..~, ~tpino :Az-evedo,
llG-d~ue~c'~Iatl'lla&, 'IDert1ilimJ.op;~,Tmmt>es(}avaJ.
~t~.·~~ínl:!1eal,iJ@ãD&ntuS,~O'P~to, Berbcrt
de Ca'!!'ti!'G~\Drn-z 'I'lo AnTaral, ·(jeraldoVianna, .'Fonseca Hermes,
:\larmHIDuarte, iZoriastro Alva1,'enga, 'Mal'colino ':Barreto, Ayres
da Sil:va.~t4nsiFraneo,"-'lenoosJan Ese.mar ('24-).
~ fie ,nomparecer ,os&s. J:'ym). Gasiro, Boeavnva

Cunua, ~th;ta Bitt'eIHJOurt, Nelson' Gatunda,Alcides 'Bahia,
·}jncoln'Prajes, Paulo Ma.ranUão, Pl'Rdo Lopes, Bento 1\'1i
J'anàa,.Avtbur i;emw,Chcrmorrt -de l'tliranda, Raul' Machado,
Giocl{tmiroOartloso,Pcl'üiJ'a Junior, Pedro Borges, Armando
J:IlJrlamalfUi, iRibeirüGonçalves,JoãoLuiz, ,*Ioreirada 'Rocha,
José Lmo,José .Aecio\y, Hcrmenegtido FirmelZa, !J111Ollm,:z;
Accioly,' J4eiriade Andrade, l\'1anoel.6atyro, Juvenal LamaJ'
Hne~.ne Aveliuo, Ra;phael Fcrmmdes, Alberto Ma
l'anhãa. {@CiacHio ·de AllilliluCl'que, 'Oscar80111~es, Carlos
Pe;;sõa; -iBianol' de Medeiros, João Elysio, -Gon~alves. Fer
)'eina,,oal'J/;Js.;;f,oyr·a Filbo,6ctavioTavar<Js, 'Gom'êa de Bar
ro". Ma,J.ti€l·J).omillgUeB, 1;'. Bolano tlaCulllla. :Costa .Ribeil'O,
(;orreiacâlL' :lBrit~ 'Rego Banos, .Joaquim Bandeira, ,Pessõa de
"J . . noo ·,11e Magalhães, Áush>egesilo, Daíl.ie.lde

.. ].lel . -o,ii"roilasMelro.Rooba lOavalmu.J-ti,J.iu;;;
S' .Nnt&icio~iRj"Amujlil.Góes,
HeJ.l1tü.· 'IDá-v.:'ar-e:s; 'llIberto .:Amado, Gan~.. Nettil, olt0tlr~es
(1'1 ·.G9st{h,rn·eIIlffi1:till.:}.il!lt!~, Á>lIr.eR& jlt.U.Y, ;W.luuie~ley 'Pinho,

...hlã(,~1lei:rn; TIOO:lmnode Assis, ~ece~nOOs,..Simões
FillID,' ;. rI Wntes, MareoUno de'Barros, Sálomão ílimntas,
Pel'(~iraMoacyr, Francisco. Rocha, .'Sá Filho,' llomeroPiTes,. Al
hU"Iu~·queLIDorül• .Pinheiro Junior, BernardesSillmínhu,' No
.gueíra·P!IDido. .Henrique Dodswor14, Belheneourt .da·Silva
rUho, 'meaIlQr Nascimento, {)scar ·Loureiro, .A.í:lolIllio .BeI'ga
milli,~{I;~eâõ Lima,Ce:surio<:le Mello, Vicente .Pi:J.'llgW!4 Al
herico .>de' 'Morn.es,'NOl'ival ,de Freitas, Julio .dos' Santos. Gal
i.iino:FilUQ, ;Oesar Nfagalhães, .lune:rillo PeixoiQ.FariaSouto,
Thiers"~oSQ,Joséde l\Ioooes, Joaquim de Méllo,:A-braro
J'{t'c.ha" íP.milin.o de'Souza,Olivooa .Bo!.eHlO,-GUDf'.steu Pires,
~osé 'G:01ilt,IDves, A:ibert ino Drummmu:l,. ,Jaaquim' de Balles,
José ""lvcs, "Vianna ,do Gastello, JosC.::BoniíaciQ,.Fxaneisco
VaHn.l'e$,{Bias 'Fortes, Pr~mc.i~o P-eixito~ Vaz de Mello,
OHl1t'lmue-Magallli1cs, 'Eugenio de MeUa,ni1Jei.ro Junqueixa,
~~miHO'iJfardim.. Baeta Neves, 1\ugusto 'Gloria, Basilio 1\1a
;.:alhães.. João Lisbôa, Augusto de Lima, :Bueno Brandão
1"i.110, T&eOO€lIDim8antiago, tEduaroo,<:loA~l, ,Raul Faria,
.J1)5,i .Bl!az, ':W;aldamiro ,Magalhã-es"GaTiba.ldi· ·del\Ielio.Fran
e.Jsoo'Üampea,LeopmUHlOete ·{j)liveil'cil.F'idelis Jltcis,' Nelson
dft 8~'Oammo~~tt,es,.MaD0Cl Fulgençio. Honoralo l\Lve;;,
Mrlli:)~:nan'ÚD, ·OfavÍ)·Egydiu. Julio -Pl;estes: iJardoso de AI
méida.iila:lles Juniol', Ferreira Bl'<l.h-'1t, AtalibaLeollel,EloY.
ClJa\>CS.vsal' :Vel'gueü'o. Prudente de Morae!> Filho, Albel'to
8;:,!'IDe.lltO"! Hélior .Penteado, AItino Arant-es. Fabio Bar:reto, .
J:o?-Gd!l~1a, Firr:uiano Pinlo, Meira JunioÍ', Valoisde Cas- Yo(acão do projecto n. 2·5 A. de· 19:!U, ,fí:X&ldo a,.despe4
1:1'O, i\lau1!l'elVillaboilil,Rodrigues Alv-esFilho.PedroCOI3ta, .•. do ~Iil1istrrio da .Mal:inl1a, pala li):?;; tf'l1do.,par!:e-er da Com
~~]'es .ílJ3 ·:tlastro, Jovi-ano ge .9~sti'Q, Pll)~Í'io ,-~~!o! ~nntiJ&. 'missoo!!e Financa§ sobre ;tS emegdas" e~.êpril~me~~ __
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mcsiíia Cofi:im'ls~ão ','fprecédend(, a voláção do.requerimento
jlo,,'Bn. v1a.tina' cJfjl~'",teIlC:, e ''''allderle)'' de Pinho (.2" dis
~usião) ';",~.:~~.;~~~" : -

Vot~ãl\i;,,10,~pI'O;i{'etú 12. 2(', Ô" 1926;.:autorizando a abrir,
ijJelolVlinisterio daViH(,iie" ü cretlíto especial 'de 113 :52680l'G,
para pagamento aos funt.e ionarios da Administração dos Cor
reios do Pará (2' disoussão: ;

Votação do prnjeetc, L. ::2 A. de 1926. nutor íznndo a ahr-ir
pejo u11nisterio -da Guerru, c' c: .. <Jii, , e3J)ceial de 3.755 :6;)78840,
j)ara pagamento á YiaC2c, J!:"Cl',"'C' do Il io Grande do t;ul (3'
zl}::cussão) ;

Votação do pr()jecte, r.. 3C:D A, de 1025, autorizando' a
abr-ir, pelo Minis'p"io da .h,..!.i~~L o credito especial de réi
16 :18:1.$, para nae.amcnt o ''c" 1'1111e;-ionari05 da portaria (lo
mesmo míntster-i« 'ir, b:·~!tjfiear:iio err-ada pela lei n. 3. figO,
·ele 1920 (8U dis('l"si'ir,\;

Votaçã« do f\r'o.iN,jo' r. 93. de 1(J25,.autorizando a abrir.
pejo Ministeriodn Guerru .. o' el'ecIjj()cspecial de 8:0868400,
vara pagamento ri" vcncil1Jento" a Francisco Garitano e 8al
vador ~\l('Vato (2' discussão ":

'Votação do WP;(··ct.ü n , :':H'. cle 192-5, autor-izando a abril',
'Ü credito sup l P HF"tm' li,> 73 í :::';'38093, para reíorç ela"
'verhas 1ô' e 29' ~(.) \j·inÍ5te]'ic, f!Cl Justiça (8U discussão);

Votacão do D"If;Cft:, n , :<:'1, c!I' 1925, autorizando a abrir.
,pelo Minister-io d~ FaZ(,n(L. r el'f'(lito especial de 28 :1198i 48,
'vara pagamento. [1 n Üi:qq,jü Passos (2' ':is0ussão);

Votação do w("8r-k n ,1 ~i3. di" 1926, autorizando a abrir,
])(>10 Ministerin rio FaZlemi.l, c' u"',]ilo especial de 16':6168152,
'1)a1'a .pagamento P 't. ;'Ilul'lannci d,.. Castilhos Barata; com pa
iecer da Comrní-s"-. de FÜiD.ll1;U~, mandandorlestacar a emenda
{3' discussão) :

.Vo:tar:.@o do p' njPcto J'. 27. cle'1926. autorizando a abrir>
'pE'loMinisleIdo de Vin,ül', l' (,l'E'riito especial de 1:36 :9828\l0'2,
TJaJ'a pagamento :\ f"Frm~l Haur.: & Comp , (3' discussão; ;

Votação do w;:"pcto fi. 133, 01" H)25,. autorizando a abrir
'flE']o Mínister-ín dn Via,"(', c· rrerlit o especial de 20 :446$950,
1JUra pagamento" Beuedicto Antonio Pereira (3" diseussão) ;

Votação do Tõp(llpefo 1;, 11;:;, de 1920, autorizando a abrir>
:pelo Min istr-r io rl~ .lu3til)a, os credítos necessa,rios até
-:j8(j :31$122 para fl"O'anj(~llt." aO.3 desembargadores da Côl'fe
·de AppeHação. J)~''''pr1pncj,) a yotaç'ão um requerimento elo
·SI'. Henrique Dorhwo1't.lJ c ont]'(,s: com parecer contL'ario ú"
'('J)]endas'''(' com ,"'wnch .süIJStituti\'a dn, Commissão de Fi
1Wnç'1JS O~' diséll'sciío);

Votaçãndo rnoipf'to l1. :::.-,8 .1\... de 1925, do Senado, concc
(lendo pensãó ano LllcüJCJnf',nhl,,\ii Benzi; tendo parecer fa
-\"orayol da ConPTli'J"~ã0 clt.' .FiPHJ1C:4.l.3 (3:L·dis.cussão)";

Votàli-ão elo rl~(·'if'-r.t,> \1. ;~08 .\. íle 19%, regulando as prc,
r"oç',ües i1.os t'lm"c'ClP[lri"s {IL'S quaelros das diversas r8parti
.cões do Ministp":(O dn F<izduia; tendo parecer favorayel da
'COlm:nissãD de FiD[,WCt3 (::' di3Cl.1~3ão);

Votaç',ão do PT'ilj(-CtO n, 1::1 A> de 1926,aulorizando o Go
verno a. reforma-:" () j'r:.g'u!amE'J];" da Estrada de Ferro Oeste
de i\linas; edanclonntras pl'(lvirJelJeias; com 'paljecer favorayel
,da Gommissão ClE' l~im,.ncas sobrc, o substitutivo_no Senado
{discussãounicai ; . . ."

Vofi~.ãodo p~(lif;~Í(' n.1 35, dE' 1926.autorlzando a abrir,
pelo Miil.hterio da Fazenuh,'-' erc1,lilo espeeial de -4:9SGS553>
J1ara pagamento ao úr,E'Tül'io Manuel Galvez (2' discussão);

Votaçãü do prpiN:tc' n. 2.1, dp 1926, autorizando a abrir,
TlcJn Ministerio da'Agl'il'uhE'a,c" credito especial de 300:000~,
pal'Cl despezas C'lm a n'l,j'(,sentar:i\u do Brasil na 7" Exposiçãc1

lnternaci'(FJnal de Bt'rl'ae1Jci. a realiar-se. .em: :Pais, em 192'i
(3:t discussão]; . .

Vot'a-ção do n1'oif'o('tü r'. ,;22,:de 192;),:'autO'l'izando a.abrir,
1wl() 'Ministerio da Viação·. (J errdi,o especial def 785-i5-1-1.6'"
1nmi :tlá;gnmento âfirma J:;;"'mbel'g &; ComD.".:{2" discu~ão: ;

Vot'~ção 'elo p;b"ieeio n. :':~8, \:!p 1f!25, abrindo, pejo Minis
1erio da Fazcnda, o credil,' e.i'l'C'~ial de 10 :290$, pam pagar>
'8 Dias ela Silva. O" POJIí'eri ('5 Da lancha "Sot~io dos. Reis',
\.];1 Alfalldcga do lIfaranl1f,ü: T'!'E'l'edendo a votaç',ão do reque
rimenl.o dó t;r. Sá FillJO (2" diset1;;~flo) ;

Votação doproj.?{·tü 1'> J33 !\. de 1926, autorizando a di~

pender até 40:ODO~: 'com o el1Hejo ele um patronato agricola
mmexo e cdenen::],'I\[c do (-;ymna"ic. Anchieta, em Goyaz; ,com
parecer f.ayórayc] da Cf'~!Jjj)i"sii(. de Finanças e emenda cla
mssma Commissão (1" (li"C'l1~5ii,,' : /

Voiaç,âo ·do projel'to n. l'.'R :\. de 1929; do Senado> auto
rizando a·..abrir os credi:üs ei'peciaes do 1.16~ :'80'7$2'75, para

'r,agarnento aos f'unccíonarros da Guarda Civil. e de
rar'a 'a" despezas da emhaíxada ucadernicn.t t endo nareeeres:
ravoravaís elas Comrmssõcs 'de Dil'lomaciá'c
Finanças (2' discussão); 2,

YotClC1íO do projecto ri .. 3S1, de f{l25. esten:ct'endo aos mi
Iiínr-es que, em defesa da ordem legal. rio ultimo movimento
sedícloso. se inutilizaram para o serviço actrvo, bem como aos
hcrÚÍl'o,~ dos que falleceram 01 Tenham a Iallécer em con
~eCJuel1cja elos ferimentos recehirlos, os favores do decreto
1'. 4.0:)3. ele 1'7 de janeiro de 1923: tendo parecer da Com
miSSR(' de Marinha e Guerra. contrario ás emendas em .se
,cunda discussão> ns , i, 2, 3 e -4, e' favoravel ás de ns. 5 ,e
lo, e da de Finanças, com substitutivo ao projecto inicial, ao
su1:'-titu! ivo daquella Cornmissão e ás emendas (2' dís
cussão. ;

• Votação do projecto ll. 18 A, de 192(\, autorizando a rever
o coní racto da 'I'he Amazon Telegrarlh Co., Ltd.; com pa
recei- ravoravel -da Commtssão de Fmanças (2" discussão);

Votação do projecto 11. 189 A,. de 1923, dispondo sobre
a equipagem de navios eembareaç',ões mercantes brasileiros,
e dando outras providencias; tendo parecer da Commissão de
F'inanoas, acceitando a substitutivo da de illarinha e Guerra
(1" discussão) ; .

Votação do projecto 11. 30"í> dr1925, autorizando a abrir,
pelo Ministerio da Viação, o credito esperiul de 17 :994$84[),
para pagamento de trabalhos feitos na Estrada de Ferro Pe
n-olína a 'I'herez ina, a Aprigio Duarte &, Comp. e Luiz Pires
c\; Comp . (2" discussão);

Votação do projecio n. iN\' de 192G, revigorando a au
torizaçâo constante do decreto 'n. 4.667, de 1923, para a
abertura, pelo Ministerio do Interior, .do credito especial de
1 :516$218, para pagamento aos Drs.José Tavares Bastos e
Antonio Francisco LEe Piudahvha ; tendo parecer da Com
missão ele Finanças, ínvornvel á f'ml31J:da(2" discussão) ;'

Votação do. projecto n . 42,de-c19'i.',6,autorizando a abrir, c'

pejo lIiinisterio da Viação e ObrasPelll\:~icas, ooredíto especial
de 8i :187804.9, para ultimar, os pagamentos devidos a J.
Adolpho &; Comp. (2" díscussãõj ,

Vot.arão do projeeto 11. ·59. de 1925, autorizando a abrir,
pelo Mintsterio da Fazenda, o credito especial de 86 :6998374..
paTa pagamento de percentagens ao DI'. Gastão Meirelles
Frallç'a (3" discussão) ;

Yotação do projeci.o n. 156, de 1925, autorizando a abrir, . .
pejo l\linisterio da Ji'azenda, o credito especial. de 6;640811';, . ,---
~)ara ,pa"gamento a D. lloilorina Benjamin de Mello (3' üis
cussão~' ;

Votação do proj8cto TI. ;111. de 1<1):25, autorizando a abrir,
pejo l\lillisterio da :Fazencla. o credito especial de 40: 12:4'3650,
para pagamento de premlüS a que fez jús Miguel OliY6 (:2'
discus~flO:! ;

Yotaç'ão do pro,iecto n. 312 A, de 1925, autorizando a
abrir, pelo Ministerio da 1\1arinha, o credito especial de libras
4.500-00-00, para indemnizar á firma Vickers Limited; tendo
parecer contrario da COlumiSsão de Finan«as á emenda (2"
discussão) ; • .... ...'

'Votação do projecio TI. Q3, oe. 192ô.. ·autorizando a abril',
pelo' Ministerio da Justiça.. oscreàitos . esp€,ciaes' de réis
1.737 :701$088,22 :503$600,' 809 :344$243 e 29 :7.15$3-50, para
diversas despezas desse ministerio (2" discussão);

Votação do projecto n. 100 A, de. 1925, equiparando 08
actuaes insp.ectoresde generos alimenticios do Departamento
l\acional de Saude Publica aos in:~pectores sanitarios; tendo
parecer da Commissão 'deFinanças, com substitutivo ao pro
jecto (2' discussão);

Votação do projecto n. 343 A, de 1925, do Senado, autori.
zr,ndo a mandar abonar pensão de meio soldo e montepio a
D. Faust.ina daSiIya Soares; (eudo parecer· favoarvel da
Uommissão de Finanças (3" discussão);

Votação do projecto 11. 21'7 A, de 1925, autorizando a
aJ1rir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial corres
pondente a dollars '16>171,73,parapagamento aoComptoir
Téelmique Brésilien (::l"discussão); ..

Votaç'ão do prQjecto n. 159,de192g, aulorizanclo a abrir,
pele· Ministerio da Yi-aCão, o credito' especial de 300 :000$,
pr-ra pagamento do projecto da nova .estação inicial da Cen.,~

trai 010 Brasil; pre0edc·ndo ayotacão de um requerimento d~

t;r.:':'ú :Filho (3', ~iBcussão);' . )'

Yota()ão ao projecto n, 396, de 19.25, do Senado, man.~
dl.mclo pagar ao capitãú' Gentil Falcão, pelo l\linistcrioda,
Yüição, quantias li quewm.direito;' tendo l'Il!'COC1' f.ayorRyel
daCommissãó de Finanças ~(S· 'discusSãO); .
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f' ' """VOtll~@';,(llJ .l'l'aj~(lto n. 281 A. de i\}2:5,{~OS0]1ado, dis-'
JlWH-san~ilt...ã.;l Ad.u1l}hl):Bar~?HoFilho, funcelOnano~a R~
j~#~~tiJ}ã~;"Gel~Ldos Correio?, ~do concUl'sq ,pal'ap'!"~"lCanie;

"j.te.mio" ..p..cIl;.. ".1'8.ceresda$"COilllmssocs deJustíea o de ·Pinaut,;1l5
l(3' -;.1ir;qussâo]; , ,
i'Vp~~fio ao, pojecto n. ' 3,57, de HJ25, do, Senado., man
i dando en'eBtual', pelos l)f)l:telros dos respeotives amhwrlOs,
'I.a~ ".'(;n%.S <1.08 'lICI.lsimm.ovejB;autol'lzados, P'21o~ JUlzesd,? D1S-
tricLo F'ederal (sem. parecer das Oommissões) , ,(em :Ylrtude

"dÜl'Ciluerimento awrovado p~l,ª üamava) (2" discussão) ;

, Vola~Q ~p. J~. i.9.i$l:26, ill,ltorí.zando a nbrir,
::iQ Mil1ísLerio "9ou'l1(; ,t5~31a.l de ~2 ~tH.5$,para

hWgamcl.lt.íl.ª, .. ". Af ;'$p\lZil,agenlc do Cor-
,tl:eic de Ca.!.t', .. ,9 ou":) ;

" t Votaf,}iiodo .parecer n.6, de "ii2.6, mandando devolver a
!,J<lGnsagem 4lQ!l,1.iJliste,1'~O (ia (il\ifr,rIq, scüeítando a cabertura
~dHS creQ.itos ,~le 25~ :25~~7~,!l@p,1~op;iar ~ver:b~ -4a do 01'-

t
~.amcnto ,r!o :m6S1110H1inisterio L'Cijili-\iO ao esercaoio de 1925,
4l especial 'de .1) :1'9·}$M17, para pagJtmeuto-aquE' tem .direito o

, '~U}~~PPlen.tei'l.e audítorhaeharet Díogo ,Gabl'al de Mello (dis-
!:L"ll.O ,ulilma), , '

f Votaeãodo projecto n. 223, de 1925, autol'izRJ?do _a
c' n;O.l'dal' cantar tempo de serviço ao Dr. Marcos MUni,z LeãoIVr llo<3o ; tendo _parecel~ tavoraverda üommíssão de Fmanças

:. {,2" discussão} ;

:~, r Voi.~eãodo jJl'ojeeton. 3440 A, ',cle1925, do Senado, con
" ",;uieudoás iBD.'1Ulia Maria Espindola e 'Maria Augusta de

! LH'c'na, a eadauma. u pensão mensal de 90$; tendo pareeet
; ravoravel daCommis~ão de Finanças (2a discussão);

Yol.aif,lodo prejecto n. 205, de HJ25, autorízaudo a abrir,
,p<'1oMi,niste'iB da AgTüultUl'a, o credito especial de 5,1 :470$,
:pal'apagall1Cnto á Sociedade Anonyma' lndustrias de Seda

. ;~3donal(z-a.·tljseusB1ío) ; ,

Y.(}m:~o f!.o pr.ojec.t-o n, 98. de 1926, autorizando.a abrir,
,1'.,)0 Minlste:l'w da Fal'.enda. o credito especial de 0824 :281:$807,
:,}),a l' l)€-$HtYJij}3.o·.li j[,eopoldina -RailwayGoIDl1any, deffi1postol:\
c alfan4<'gar:t."s (.2' mseusõão); ,

"Yotaeão ..dop ro.iet'to n. 339 A, de 1925, autorizando a
ahrir. pelo l\lirlÍBi:c:,ío da Fazenda, o credito 'especial de

; 7H :(iH3fO$(J.pal'a pUgamCfüO ao'Banco Na-cionalBI'aSileiro
, .:J" d~scussão); .,'

Yot3.ção dü projecto n, 38 A, de 1926, autorizando o
';ovH'no a readmiltil' como fiscal da Universidade do Rio

i ,lc, J'Uueiro, o bach3.wl Manoel Porplürio de Oliveira Santos,
l '; da.ndo outras prJ,,'idencias.prece;;!el1do a votaçjiodo 1'0
."JHérlmento.do SI', Juvenal Lamarlme; tendo parecer con
tl'ario da Commissão clc Finanças (ia discussão);

Votuvão -do .projecto n. 3'12, DO 1925, quc autoriza a abrir,
pelo l\1imsterioda viação, o credito especial de 1 :570$886,
l'fll'U pagamento de vencimentos a Ataliba ?liontezuma dt'
,'loma Ribciro (2' discussão);

Votação "do pmjecto n. 1HA, de 1925, dispondo sobre a
, conta~em ,de tampo do embarque c de viagem aos ofiiciaes
i SUI,crlOPesdo CorpQ_tle Commissarios dos capitã~s de fragata;

, ;:p~J€-eed@Çl.o o1t:-'votaçao de um l'cqllcrimento do Sr. Rodrigues
..~ VMàe~-da,ten.-do ])a1'ooer da Commlssãode 1\'lariOOa ceGuert.R,
" i aeeel~o as emegdas liS. 1 (com subs~itutivo),2 e 3" da

de FUUUlQaS conlrar10as emendasúdi'scussâoesPtmial);
V{}~otfttJ,pr(},j3ctün. 24 A, de ':1'92.6, do Se-naào, ;a!.;ri:ndo

~) C~'edltQ de 200 :1100$, para eOllclusãodo monumento aos
t UCi'oes da J.aguna; tendo parecer favoravel da Commissão de
; l'lD.meas (2"disctlssâo);

rY~~"!l~O~O projecto n. 130, de 1926, auiorizandoa abrir.
pelo Ml'IUSt&lOda Fazenda. {) credito eSl}t)cial 0017 '159$59'"

1!)aI'a~ indemnizueão á firma Al)~0rto Suwck&Gomp.· (2a di;":
r ~'l~~SGO) ;

F Vo·,l.af:.oo .do :pI'o.~ec,to n. 108, de ,1926, autorizando a abrir,
})elo ).\l1111st,erlO :eta Fazenda, o e-redItoespeci1d de .30:2&8$117.

, !pl1l'l> pagamento a .JQSé Melciades Augusto F-erire col1ector dê
remias federc1les ,em Salltarér:n (Pará) (2adiscussão);

Vo~ayão ~o Pl'O~,cto_n. 340, de 1925, autorimnàoa abrir.
lrelO l\1UJlst-erl{}da ~'Ia~ao. ocred1to e®ecial de 1.0i1.64278
fumcos belgas o~ 3;)7 :H4$.40;;;,ouro, 1'1aJ:a ~fl;IDento de uma

>. t~:eu~ ao, Co~ptolr Téchnique Brésilien (com emenda da Com-
!wssao ne Fii13ucaS C'3"discussã-a);

L V0:ta~o 'elo pro,jeclo n. 307, de 1:925, uut{)l'izando a abrir
~)€J(l MrJtl~t:erlOdlÍ'f'azenda.o crediloespecial de IrO :'56'0$8êd

'Zf),n'a~ff4'nenlo à Julio Erico Dtniz (3a discussão); ,
~ ~.,

. , V~~~o proj~l?to _11, 129, de, 1926. autorizando a abrir.
,-,p"!., Mlll~"',[,iO da, \' ~açao.' ~ ~red1t,O eSJ}ccal de tH :()3~150.
~l'apagam'ent6" ~aln.b ,Letal! e Felnme Letai! (~9iscussão);

, r ; ,

_ Votat-ã~ do Ilarcem:, n. c42, , de 192t'lal1dando devolver
:1.,) todor Executivo, afull de SI' })eOCfuel â liquidaf'ão de
~?C~do eüm a sente~ça ,exequenda. a mc~~a;'em do .l\Iinisterio
S"t f flZenc!a, ·0 prcNhorlO, pedmf!o o crpcllto espeelal de réia
~,.O::4:·~9?l!l193, para pagamento a D. i\lariaJuvenH Parente
t' ~ua fü!Ja/,san~'a P!ll:ent i; ' ; prc<;edenc!o It y?tl1';;à.O, do l,equeri
D1tlllo do th. NatalJolO l,;amb01m i.<JI§cl,!ssao UllI(3); :.....

, -"

t'j'l:f?:,/.7:'.:::':"::~'j! !:'fJ~::(I!!~r'~~~./",'

_ .... ;.. _._~ . ;>t;:.ip.'-."
Velaeão dop~oj~to 11, 85, d'eitlt2&,'1ÚÚjt)l'i~d9 .a··~ir.

l,do :\Eni'S!.cl'Ü! da Fazenda,o crtditoespccialdêr9:5~
para pagamento á Rio fie Janeiro -and ;&j ·d~aif.l.l9f. 'fBleph~
Compauy U2' üiscus&ão)·; "" "',U '7 ~

Yota~ão doprojeclon. 62, de,i92G,mIL:willaruio a abrir,
pelo ::\1inistcriH da Fazenda, o credito especial de'.~':404$, pa~
pu.gamentoa José Nicolau (2,adiscussão);

Votação do projecto n. 165, de 1.92G, instituindo o ini-"
p ist o do sello escolar, para augrnento de vencimentos do
1)e850al docente e administrativo dos mstttutos-redcracs de
eusino superior e socuudarío .e dos, ruuccíonar-ios do Instituto
Oswaldo L11'UZ; com pareceres das Corumíssões e Instrucção,
com snhstitutivo á emenda, e de Finanças, mandando des
tacar o substitutivo (3' discussão);

Votação do projecto n. 225, de 1925, do Senado, ~torl
zaudo a contagem de tempo, para' reforma, -dos medicos e
puarmaceutícos do Exercito e da. Armada; tendo -parecer da
Oommíssão de Marinha e Guerra, de 1923; .com substitutivo ~u
substitutivo da Commíssão de F'inançâs, e corrtraro á prr
rneira emenda e mudando' destacara segunda; o'-,Parecer C011
trarío da de .Pínanças ás mesmas emendas (3~ discussão};

Votação do projecto n. 25i B, de 1925, do Senado, dis
pondo sobre as .díacías concedidas aos empregados cios Cor
reíos ambulantes pelo art. 483 do regulamento em vigor;

- tendo parecer da eommissão de Financ~.s, aceeítando em
parte a-emenda (3' discussão);

Votulfão do projecto n. 388, de 1925, autorizando ti. abrir,
pelo Mimsterio da Fazenda, creditos "supplementarcs a. va
rtas verbas do orçamento de 1925, do Mínstero do Intcroi-
(,2a discussão) ; . -

Votação do nroíocto n. i71, de 19ZÔ, autorizando o Poder
Exeoutívo a rever ,)S RogistroS'de Immoveise o de Protesto
do Letras, e dá outras providencias; com parecer contrario
da Commissão de Justiça á -emenda (2' discussão);

Votação do .projeeto n.87 À, de ,H126.-autorizando o GO
verno aCJyncluir as {)ocasdoportoda 'Baha e Estrada dI>
Ferro Centro este, e dando outms 'providencias;,c-om parece1'
fuvol'Uve1da Commissão de FiJlanças {tadisCUBSáo);
• Votaç.ão ,do J)rojecto n. 51 A, de 1!l26,auwrizando o
ooder ~xecutrvo a ceder ao Goyerno de l\iatto Grosso o pl'edil)
ti? e;>.'imcto Arsenal de Guerra de Cuy~bá. para instalía(;ão do
i~~o de caçadores; com paI'ecer. favoravcl da Commis.são do
1- manças (1a discussão); , " ,

Votação do prujecto n. 29 A, de 1926, do Senado, elo
yando de 2 :500$ o C1ullntitat.ivo para quebraB do thosureiru
da divida publica ,da Caixa de Amortização; com parecer fa
,"oravel da Commlssão çle Finanças, (2' discussão);,

, Votação do projecto n. 11 A, de 1926, do Senado, auto_
n~ando a manda!' construir no cemiterio .de, S. João Ba
ptisla un~ monumento que perpetuo a mcmoria do almirante,
Alfxandrmo de Alencar; com parecer favoravel da COIll-
D'i!ssâo de Finanças (2" discussão); ,

V~tn,ção do pro,i~ctl! 11. 156, de 1926, autorjz~ndo a abrir
pelo ftIll1l-sterlO da v laça0. o credito especial de 390 :387$498,
para_p~ament() da Estrada de ,Ferro de Therezoj)olis /2" dis-eussao); _... .

, VDt;a~ão doprojedon. 56 A. de.jl2q, .autm'izando lJ. abrir,
os -erooüos de ..'50:W%\" pap~!, e_50 :000$, ouro,para despe
za,s ~om serylçosde lllummaçao;, tendo parecer' tia OoÍll
Inl8S!i0 de Fmanças, mandando destaoarac.menda 13' clis-cU&sao) ; . ,\

, Votação do pl'Ojecto 11. 176, de 1926, aulorizando a rea'-
!u.:ar 05 cstudos .de um ramal qtw ligue a Estrada de Ferro
Central do Brast! ao porto" de Santos, .dcspendendo atb
õü.OOO:OOO$; tendo J,.'4l.rcceres daCommissão de ObraB ll1an
dar:do destacar a emenda e deF'inancas .concordando 'com o
c!l:\ de Obrás (3' discussão); . ",'

VO,tayão ~ü pro.t~to n. lH, de 192G, ,autorizando a abrir.
pele. l\1ullstcerlO ,da Fazenda, o uedilo especial de 17 :56!r$&16
para pagar o al1lguol do armazens alugados á Alfande"a de'
Porto Alegre (2" discussão); , ; , "

, Votação ~o,projet'to n. 175. de 1926, autorizando a aber
t~r~, pelo l\Iiwsterro da Fazenda., do, credito especial de
1.;'~0 .000$ para pa.;."1lme~toao Dl'. '\ alnetIm Antonio da Bocha
h1ttencourt ',2' dlscussao,';

il,. ..,:'L';, ,L.

5

1111/
lr • f

"



Votação do -projeelo n. B. de 192t. do-Senado, ·regu-
1ando, as .,l}{}nraíh·mililares cue cabem aos funccionarios da
<l'xiinda,Directoriu Gr-ral de -U:mtabilidade da: Marinha: tendo

"fJareccr favoraveí da Commissão de Marinha e Guerra ú

emenda (2" discussão) ; .
Votação do requerimeT,(o n, 1, de 1926, do Sr. Arfhur

C~H'tano,peclindQ mrormaeões sobre desastres toccorr idos na
Central-de Brasil (discussão unícaj :

Votação. do requcri'üetüü n. 2, de 1926. do Sr. Azcvorlo
Lima, pedindo informações sl,k'c o serviço sanítar ío do Mata
douro de Santa Sruz (discussão uniea) ;

Votação do requel';ménto n. ~l, de 1926, do Sr. Henrique
Dodsworthv pedindo ínf'ormaoõea-sobre as despesas do Dopar
tmncl1to Nacional do Ensino e outros institutos officíaes (dis
cussão unica);

Votação do requer;P.len(o n. 4, de 1926,- do Sr. Henrique
Dodswarth.. pedindo inírmnacôcs sobre a não abertura do
<concurso para o preenchimeuto da vaga de professor cathe
cratíco de Instruocão Moral 8 Cívica do Collegio Pedro II

':(discussão uniéa);'
Votação do rf'íjUf>l'i1T:en[c, n. 5, de 1926, do Sr. Adolpho

Fcrgamini,pedind" in formar;0c~ sobre commíssões no esíran
1;eiro (díscussão uuícu) :

Votação do requerimento n . G. de 1926, do Sr. Adolpho
IlErgamir,i, pedindo infJrnulei'íc"- sobre o resultado do inque
aíto da Heuisto do Supremo Trilru nui (discussão unica);

Votação do rNilH'l'imêntc n . 7, de 1926, do Sr. Chermont
.dc Miranda. pedindo infc'rm~I~.["'s sobre as terras foreiras da
União denominada -; "ChaC1!l::J (j,. Catacumba", ora postas á
venda pela Ernprezn ,1.3 Tc:r'l'l'llC'~ elo Distrieto Federal Lírní
tada (discussão Ui'

Votaoãcdo requerimenir, n. 8. de 1926, do Sr. Azevedo
Lima, pedindó"'infurIlJaç0('i' ::,cIl,.,!' 0'3 credites extraordlnaríos

-:i:,bertos paraaftender no movímcnto sedicioso (dlscussãc
uuíca) ;

Vol.2'Çãotlo requerimento 11. {I, de 1926. do Sr. Oscar
Loureiro, pedindo inf()T'maçõl'~ subl'C a entrada de navios no
perto do Rio de Janeiro C')lll carregamento de gazoliua e
olec (discussão nnica) :

Votacão-do requerirnent,) 11. 11\ de 1926, do Sr. Azevedo
Lima, pedindo. a i.ublicaoão Ui.' Diario do Conr:'es.so. de unia
cart~ qll. .lhe dirii"iu " [J'L"..identc: do Lloyd lll'asllelro (db
.eUS2li::; umcu) ;

Votaç.ão do requeri,nrntc' J1. 11. de 1926, do Sr. Azendo
Lima. pedindo a l'ilblicúr,ãe' n,' liiw'io do, Congl'esso lk uma
1 q'l'esentação do corpo (IUeCI'l':' da Eseola NaelOnal (lO Bollu-,
~'\rtes (discussão caica);

Voü\ç'ão do rV'l1"l'j'nel'i,(. 11. 1'2, de 1\)26. do Sr. 03ca~
Loureiro. ped indo in ;'OrJlJHçu.,., ~l'] '1',' as a PP1'ehensües oH c- ,
duadas úu Alfandl'3'3 dc) Hic dL' Janeiro (diseussão unioa; ;

'Totação elo r('ClUer;ü:ento 11. 13. de 1926. do Sr. Arlhul'
Collare~ 1I10reira ( ou:r0 'pedindo a transcripção no Diario
.ito (o'TIgress& da entrcvista concedida pelo capitão de' mar 8
guerra Thiers Fleming, a um elos jornaes desta Capital. (dis
tussão unica);

Votação- do· rt.."11Uerill.entc. r., 1:" de '1926. doBp. AdolpllO
Bergamini. lrerlindo inl'orrnatDE's sobre a natureza e condl~
<,;ües da commissâe, (ll1') Gt'8r'11l1JIé'1111OU o cofer~nte da, Alfa~
riega do Rio de J 31:'.' ir·o .1é,~L' de Hezende Sl1va (dlseus5ao
miica) ;

Votação do reqlll'rnneufc. n. 'J 5, de 1926, do Sr. Leopo1
(lino de Oüreira. !wrlincíG iJl!l'l'marJícs sobre a promoç,ão de
pimeiros tenentes í' í'.a1JiLãl'~ (clif'cussão unica);

Votaeão do re'lI,,.·r'rncntc, !l. lu. de 1926. do Sr. AZEverlo
:LIma. peclindo infl;nL1,:ô('s sc,J,!C fl embaixada de estudante,
lTvsiieiros para retriÍluir yi~ita feiia por estudanLes setnm
",eiros (discussão unicu),

VO!flção do refjl:priD·,é'T'ic. r. 17, de 1\)26, do SI'; Azeyef/()
Ij]]'ia pedindo inÍl'l}IDuçt,",i' ;.c·j.'1'(' a conslrueçao de varias uni
~\ade.3 nayue5 (disc\l3sã) unieu' ;

Yotaçãü do requt'TirfcLic· l';. 18. de 1926, do Sr. LeoDol
':I;no de Oliveira, IlHlim;o 8. ili~l'l'í'ão no~ Annaes ..da cntr-c
..,;,,[a do, Dr. Castro 1\Ull'~:'. 8U]))'() a revisão constitucional
((ílSCUssão unica);

Vota(:ào do requerimer:",: 11. 10. de 1925, do Sr. AdolpllO
':f',crgaminL per1indu informa(Gc'3 sobre a cu lltura' vinicola de
Deodoro (discussão unira;;

. _, Vota,cã.o do !,equeri~ento .TI. 2p, de .192(j, do SI': A.d~lp4a
f;lugmnmTIl, pedindo sejam remettJdos a Camaru os- orrgmacs
üo~ .1'elatorlOs apresentados ao Tribunal de Contas, de 1922 3 .
tS~cl, pelo chefe da Delegação em Londres (díscussão.unícajj .
> Votação do. requerimento p. 21. de 192ô, elo ,SI'. Adolpho
I:~r~~ml111, ped~ndo Intormaeões vsobr« contcaeto feitos pel'a
1I1111bteno ua Guerra, nara o fomeeírnento de material ao
:Exercito (discussão unica) ;

Votação do 'requeriJnento TI. 23, ele '1926, do Sr. Baptísta :
Lusardo, pedindo informações sobre a nota: do Governo do
l\lexlco. relativa a questão religiosa (discussão unica) ; -

;2" discussão do projecto n. 37 A, de '1926. fixando a des
f,eza do Ministerío t,1a Fazenda, para cexeroícío de 1927; com
pare~er da &mmlssao de Fmanças, sobre as emendas era 2" dís
cussao, e com emendas da mesma Commissão;

. 2" discussão do. projecto n , 11,oe 1926, aULarizandoa
abrir, pelo Minísterto do Interior,. o credito especial de réis
~. :309~354, para pagamento de diflerenç-a de venoírnentos rio
Dr , José Tavares Bastos; ,

Discussão unica do projeeto n , 147 A, de 19,26, appro
vando os decretos ns , 1&.339,1(L406 e 1G.518 de 1924. re
l"tivos, 3~ M!nisterio da Marinha; tendo pareem: Iavoravel da
CüJl1l111SSaO as emendas ao Senado.

DI::::URSO PROXUNCIADO NA SESS.:m DE 19 DE AGOSTO
DE 19:2G C*)

iNCORPOn.....ÇÃO D.... «TABELL." LYRA» '

O Sr.. Henrique Dodsworth - Sr. Presidentc,peeliria a
Y. Ex , a gentileza de me fazer chegar i.J mãos as emendas
que tive o ensejo de apresentar ao projeéto n, 1 de 1926.

(O orador é attendidoi ,
Sr. Presidente - Autor, oueígnatar-ío, de varias- emen

-das apresentadas ao projeeto . que ancorpora os augrnentos
provísorros, geralmente elenominadosde «Tabella Lyra", aos
veucírnentos do íunccronatismo pubííco, jutgo opperruuo oe
elarar os motivos que as legitimam, já que a Camara, depo.e
de ínsísten.emente solicitada a E:C manifestar sobre a mate
ria, houve por bem acquiescer em sujêrtal-a a debate e '1'0
ta~:;o.

li questão pôde ser encarada sob dons aspectos díff'eren
tes: ou li incorporação é integral, como deve ser e como
tudo contribue para que o seja. e nesse caso as emendas são
de,sme('~sar'ias, ou a incorporação é p3l'eial e então as emen
da~ acau leiam ,!Dteres~'cs dos t'unccionarios. Encararei, por
tanto, em primeiro Jogar, esta h~-Dothesc. que, aliás, através
do parcecr C:l Commissão de Finança~, l'ci'lcctc no momenlo,
a opinião victorioHa na Camara.

Desde logo é indispensaYCL 13r. Presidente, isentar o
fUl1ccionalislllo do pagamento do seno sobre o es! i])('ndio ac
crescido V,iste como no caso nüo se trata propl'iamente de
:m!!mento de vencimentos, e sim da eslabilizlIí;âo delles. como
ainda-porque. e é evidente, essa exigenem dete,rminaria. dl~
rabte v ,azo em. que o pagamento devesse ser offectuado, dl
minuiçüuseilsivel. na proporção ela: ineorpolação. já de _51
infel'l'or á quedever;t ser votada, isto' é, aincorporaçao
total~ .

Desde que a Camara se propõe dar solu9ão d.efinitiva á
ouestüo dos augmentos provlsorJOs, caber..J.he-na, amda, o de
~'er de encaràr as emendas tornando' ,extensivas as vantagellS
do wojeclo a yarios funccional'ios que della6 estiveram pri
vados até hoje. "'essas eondi,ões se acham. por exemplo. os
delegados. commissarios e of'ficiaes de jusL:ça da Policia, os
funcÇcionarios da fiscalização de loterias, os opcrarios extra·
numerarios elos Arsenaos de Guerra e da Marinha. os fuw;·
cionilr,os da venda ex c, "a do selIo adhesivo, os dasofficl
I1a~ da Direel06a Gerai dos Correios e outros inais. 'l'odos
exerc.cm funcções arduas e Eem contestaQão mal remunera
{las. E a defiClencia dessa remuneração, é. exuctamen~c, ~m1
('los RI'I'Umentos mais valiosos em pról da incorporaçao Ill
iegl'al. ~

A Dolitica do Dlstricto, vinculando o deputado ao eleI
tor, âir'eetamente, o põe ao par das eondiç:ões precarias em
(jue se debatem varios rUIIcc·.orlarios. Poderei, ennume~ar
casos suggeslivos como o dos funecionarioc- da E"tatisU~a
CommerciaL reparliç:ão cuja efficienem é, a proclamada nar
8óme]]1 e entre nós como ainda no estrangeiro. .

Essa repartição. no emtanto, eslá Eujeita a in,jus~lficav.cl
,'egimen de excepcão, porque apenas os seus' funeClonarlOS

(*) Reproduz-se por ter sido publicado com inCQrrocções'J
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Geometria desertoHVfte .Geomet1..itt descl'ipLÍ\'a: fl
primciras llppncaçõ~ús som- ;mas uf,)plicaí;ües ~(S sombras ~
bras c ti pel'spectiva. á perspectiva. - -- .

Oí'ini>p-ee-tm'ee ..je;alun1l1:ó~ do-Co.n~o-Pn'oo fl:. delSM
até hoje, n{i-oth-eram as- suas' cond1t;'oosfavBl'coidas lJo.r *
rraum dos deeretos a que me venho de' reter!!"! "

. ·Os. professores da Escola de Bellas A,'tes e Instituto Na
cionalde Musica vencem. mensalmente. tOO$006 - venci
mentos que semexaggel'o l)oderemosqualifiem.· -de.it'risurio51
e que não-se justificam. pOI" isso que oscorDOs .docente ead
mínistrativo desses estabeleeínrentcs tdevemtser equipaJ:ados
aos das Faculdades Supei-ienes , -

Anteromiente ao decreto n , 16.782 A.. de 13 de ja
neiro do HJ25 era a seguinte a situação da Escola Nácional
de Bellas Artes. Como a descreve hoabàlho elahorado por níem
hres do seu corpo docente:

'iA Escola Nacional de Bcllas Artes, antiga Academia de
Bellas Artes. é um instituto de 1'JnSirro' suoerler- (art. i" do
decreto n . 11.749. de .13 de outubro de 1915).

. Gomo olódHHaisins.titutos'de ensino superíor da .Repu
hlíca, ellagom de autonomia drdactiea e financeira (art , Z·
do decrete referido). '

Os artigos acima citados. eollocam a Escola 1'íacional do
Bellas Artes em situação .perfeitamente aualoga á dos antro"
institutos de ensino superior a que se refel'eo art. 5° do
deereío ll. 11.530, de 18 de março def915.

A categoria da Escola Naeionalde Bellas Artes não re
sulta porémcnpeuas de preceitos Iegaes. mas principalmente
da natureza de. sua organrzação dídaetlca e .da fuúcção qU(1
lheincunibedesempenhar naformaçãú 'da cultura naetonàt..
Ella é a unica escola federal deste genero -que existe no .
paiz.,

A Eseo!a Nacional de Benas Artes representa a gráo
mais elevado do ensino artistico nacional, da mesma forma
que as escol.as Polytechnica, de . Medicina e de Direito repre
sentam por sua vez, em cada uma das respectivas espec.iali
dades, a maisa.Hue:1<:pressão do easíno .cientifico.

A 'ESQtJla NaCional di.' 'Bellas Artes .calnpr.ehendeos qua-
tro seguint.es e.\1i"9llil:

Pintura.
;EscuJ.ptura .
Grayura.
"\l'chitectura .
QUalquer dc&S,es C~JrS05 Ô feílo com o nH'smo desen'.-.ol

nmento Lios Similares uas grandes' eseolas de ~Lrle do cstl'il.'l
6eíro.

Só p0rém no. curso de archileclura (, possiycl estabele,
r,Ci' paI' mater:ia leceionada um quadrG comj}ueatiYo com 011
tnt escola nacional, poe bso qUb 05 demais cursos de aeCl)
que .fazem parte da Escola Nacional de BeHas Artes não túm
similuees no Brasil. I'

Deve-se eni.relanlo obscrva.rque eu org-anizaçiio da E:;
cola Nacional ele Be1las Artes. e:1<:istem não poucas aulas quI)
são COlllmunsao curso de' ar,ehitectura e aos de pintura. e,,
culpLura e gravura, como sejam: desenho geometrico, dese
Llho figurado. modelo vivo. esculptul'U de ornatos, histQl'i:.t
elas hellas artes, composições elementares de al'chi'tcctUl'à.
geometria descripti \Ta. pers.pectiva e sombra, ele.

o curso àe arohiLectura ,{)Õctepe:I'feitamento ser posto em
par:ilIelooomgnai@cr«dtl5 ;ClU"S.osdaEscDla.·.pQJytechuk.a de>
Rio de.:faneil'o. .' . .

As matems neeessarjas á.,.admissãoilão as nlesmas. e o
m'llIl1e €SPf;1iliat· .'lle:mattlematãoo •\e1oo;FeRtare~dopara ad
missãe li Eseo1afPol1ltffi5J.mj.ea,o~é:tambemptrraa admi8Sãoa'>
curso de arellitectl1ra da Escola Nacional de.Bellas A:rt-es.

O -curso de engenharill{livil que éomaiseompleto 00
ESCOla Polyter.hnica do' IUo de Janeiro. é feito em 1) mmos.
o de .urchif·eciura da Escola Nacional de BellasArtes. só pó de
ser realikado em .um n1.ÍIúmo de6annos.

Aos alumnos que terminam esses eurso~" a Escola Na'.
_cional ele Bellas Artes confere o titUlo de en;;"enllCiros archL

tectos. e convém notar nã. só que é (') unico insLituto federa!
que cOllcedediplomas. de~a natureza. como tamoom que a
concessão de. taes diplomas só é feita mediante provas em
ua.da inferiores ás que se exigem na Escola Polyteclmicu pan
o de eng>'lnheiro. 'em quaesquer de. seus cursos.

O quadro que segue serve para torllal' bem clara a c}m
paração das disciplinas' profes5adas na Escola :'iacional de
Bellas Artes (curso de al'chilcctura) e na Escob Pol,rlech
n:\Ca doHio de Janeiro.

,"

lfscola Polutct;h.aica

I

Escola NaC'ionaldeBcll((s Ai'te.~

Jtio são equlpa1>ados aosd,cmais Qo Millisterio da /Fa
2;enàa.

I) SR {}seAR LOUP.E1RO - Apoiado; 13 a uníca no Ministe
i"i,vua'Fa.~~.

O sn. RE1'tRIQ.UE DODSWl,}RTH - Corre, neste mo
menta. Qs'tra,i1iJilttes regimenUles,llo8enado. I}1"Jjecto qUB~
11&1."U Oi> Hdill10S iuteresÔfesdesses íuncciouaeíos.

Dntendcu, porém. à Ccmmissãe de F"'nançlls daauella
'Jasa.~ujl>itar o lH'ojecto á consideração da Commíssão l\Illta.
iflcmnbida,pelo Congresso, d13 elaborar o plano de remode
'la,;ão dosqaadros do fuuocionalisme , Esta interpretação im
podíría, ,pOi' assim dizer, aactividade legislativa em relação
a projectos ,.Que .procurassern desfazer as desigualdades sell
siv0Ís t1\W .~s~ 'ns l'mnuneràcão de funccionariosde igual
ou equlv,üe,nt.e!Y<ttegoria. Como a 'GoJJlnUssãol\Jixta;, porém.
,j ,JesDnadaaestudospara uma. 'l-eol"gauizllcáo futura de' qua
dros, estudoo·qúe uão devem influir sobre a marcha-actual
-Ie quaêstf~~',p.rojeetos. não quizamesma üemmíseão pres
lar a dn·l'fi1ll''58 nefere aos íunocíonaríos tlaEstatistiea, 11')
VaJlH~nteiili.'t'1"êfme .aoexame da Commissâo de Finauças •

Outroex~ÍlJ.plo. elucidativo. SI' • Presidente. é o dos ope
nu"ios. e~r'VeJi!.teildas efficinas de eseaphandristas ao Aese
nal d8:Ma~. cajos. trabalhos proHssionaes exigem per
lllan(m1.es~~itieiode. saude ,

Rarosj1'áoos que. depois depoucos aunosrle selYiço.~o
ficam intensamentenbalaàos Delas _míetéres a· one se U')
üieam.

Os es~'pj;J.llndl~istasdo Arsenal goz,al'.am auranwalgum
tempo, de "l'cedueçâo depra10 _PI.U'U aposeutadoria, le\:aJ?-do-s~
justamente .em conta a ingrata natureza de sua activídade ,
:\pezar da notaria justiça dessa medida, foi pnstcriormente,
revogada petoáctuai regulamento do Aesenal ,

Seria A;letod@ em todo procedente <l.ue o c.Q-~gre~~:) ar:1-
J)arasse esses Inadestos operamos, de cuja efflclencla LeCll-
nka' 131' a ~dmillistraí}áo da ,Marinha.

e merecedora de 1000 ~i() a medida pleí
rustas do Al'senal tkJ m,a:r--Ziba.Âü .t\IDlPO

em SI' .Octavio Mangabeiraeraua, Commi~ão
" de .Fiua~a's.o·l·elatOI' do 'ol'e"umento .•da :Mal'inw .coneetiend8
as queJ-t:a:~1':l.NGravelmente acol!Iidasas pretcl1\::õe8 da;;
te-lephutl1sf,~sdo Arsenal, que então conffistiam em pequeno
<lugmel1to ide l't'IDlUlBraçào.

:\Iaí,s 1;a];de, porém, a 'Commissão de Finanças do Sel1adc
alterou as notações or!)amcl1tarias reduúndo de 50$ mensae"
os \encimení'Ús das lelepllonisLas. que soLcitam. agora, com
lllteira t'UZâQ, o rcslabclocilll;}nto elos f,CUS antigos venci
mentos,

Posso ir além, Sr. Presillente, na demonstração que ve~
nho fazcnoodas condições precarias. em que se encontram
variosltmeíiionarios. Basta attcl1lar para o que passa com os
tia Direetqtáa -do PatI'inwnio i"iucilonal por seu turno. ha
tanto tero:{J{)Ú cespora da remodelação dos serviçospatrimo~
niaes,- suggerida na mensa·gem do PI'esideuLe da Republica:
com osguar-das de policia do Ar;;;enal de l\larinha elo Ul'ma·4

menta $~QS-ito NavaL lJercebendo vencimentos muito in
fceiol'Csa~",h:Lcalfan.degaodo RJlodeJaneiro; .com os da 14str~
<ia cieF,eIi'6Centnal'do Brasil. onde os augmentos deter.mI
na-dos pelà:;1u.lmiaistração collocv.ram em situação düsfayora
'VeI. o51faJàmtmario'S cujos Y8llcimentossó pódem serac~s
eidos:;paloüou,gresso,>í\omoos .,maehmistas. fieis de trem.
eoBdne:k!:1l'8$;,'~flt.es, e U1Uit~ '!J1:ltl'ilS;c:em G8- da ,Batii.du
P'lillliea.,eujo·s:auxlliaressão· ma-l'remunm~s;>,i!Ilm"'OS iJ1}i'
rnrios {lo At'Be'nal de Murinha, com os do Arsenal de Gucr:r.a.
flom os fUB::cm.onarios ·da J~stradade F·erro Rio d'Duro e com
os da Itlspeet01'iade AgUllB e Esgotos, com 0& da Imprens~

Naeionail :e 'OaSa.' da Moeda, .com os dos Telegrap'hOB e Correio,;;.;
E,sc·üla "~w,al, Arehivo. Naeíonal.delegados, eommissarios e
úgenteil ,de "Palicia, Imprensa 'Naval, Guarda Civil, Inspecf.o,.
ria de 'Vooic111es, Inspecloria de Portos. 'lbose Canaes, In
spectoria ,õasEst,I'adas de Ferro. e Inspectoria deOma'!
oontra 1&S,&ooall.

·!Euear-eroesag-ora, o quadro do magisü~l'io e do corpo ad
llliniê1rati';\l'O ..das institutos officioos de ensino .superior e se
cundar-io.CGl1venc.er-nos-hemos da profunda razão que assis
tA. nos funooifflla1'ios ,desses institutos. clamando não só eonh~a a
desigualdade. .de "encimentos, que pcrCiebem, como aindll con
tra a ins.uffioiencia delles.

ITaeaso, Sr. Prcsidente. concludente a esse l'cspelt6.
'11.0 qual,aUás, varias yezes tenho alludido: 'o dos inspeeto1'<'''
,de alu1l11los'do CoUegio Pedro lI, que reC'Cbem ,mensalmente.

-:''(lj}$IWil•. ·..ulliogrado ter sido o cns:iflo l'cformllclo pelo;
d;ecret0sns. 9.894, dp 9 de março de 1888. 1.194 de 28 de
.:fez,embl'ode1892, 1.652 de 15 de Janeiro. de 1894, 2.857 de
ao de 'l.J.1l'l.l'ÇO de 1898, 3.890 de 1 de janeiro de 1901. S~65~
de \) detlbril de HHl, 1'1.530 dO' 14 de i~neiro' de 19Hi e,
l'ulaln1ent-e, l:>elns successivRs edirões -elo. decreto n. 16.782 A.

- éet3 de~neiro de 1\)25, l'eforma, ou 'melhor reformas da
~nidatM Incert1t, .ma§ dl2 .coulleüi:fuls c'f1'eíttlS .d·esa~tro
~.
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"(}uanro á: Escolíl.<liie;~Bellas- Artes, além de Pl'OYl
:lencias que. intBre~'á:.pa:l'tffmatel'ial, imp:ij.e"'sc urna
-erorrnn nos cursos.. oosqnadros' e nas vanfllgelils do
o.rO:fes-so~dvf"··que nio>\~.d1;l..~ih~ ·;ffOIDmi· demais
ÚlStitutos federaes,dê,~M7,,'']'''ãBS'Providencias irn
nortam, porém, eminevitavel augrnento dp, despezas:
nor e~c' motivo, o Governo julgou prefcrivcl não a
realizar no momento". .

!;-'.--.""":""'.:-;,:>..,.,,-"-..-.,.,.-,-.,-

quc-~õs:"das :aemà~

_\ injustíficayel' siÜ.lID;ã{)· a que se' acha reduzido:. ().. COt'I,..t.,
decente da Escola. Nacional de B~IU1s, Artes, torna .lmpmlIc. ..
oavel a medida Pôr vartas "ezl:lS: illmbrada em'relaiorios' mh '.
nrsteriaeB,e de too gr,ande'eonvlmienll'i:a~ ~eserem ~idado§'

'Jwofissionaesest'rangeiros. pailI'-ita I'egem.lHl.de. cad:~ra&. dess....,
Escola .

Nem SlY en-pontrará profissional emrJpetente que
acceitar esse convite com ::1." l'emUneraçãlYde 500$000- IlllmSiaB1f;
nem seria licito ao Governo, por Iníquo, o recurso, pagar-
a profiseíonaes estrangeiros vencimentos superiores aos
percpbE'll1 professores nacionaes da mesma. Escola. "

Verificamos, portanto, que. a Escola Nacional .. qc BelI~~
Artes para matricula no 10:. anIio, exige es praparatorros. do ;).
anno g,ymnasia-L e que tem CUftlOiI semelhantes, e aMo identi
cos, ao da ES'COela;· Polytecllnica do ltiodeJ'anmro-: geometrta
descriptiva e suas applicàl}Ões- - p-erãpeetivu., somhras, ste
reotomía, topographia, maêerías de con~tl'ucção,. gt'aphost2.
tíca resístencfa dos materiRes eestam:1Idade das constru
ccões, aeehítectuua, hygiened'Os edificios, le~islação e e0C
nomia politica. Confere arr ab!lmno ql..le termína e curso de
arehíteotura o titulo' de "engenheiro' ál'chiteC-to". Finalmente,

submette os candidatos ao magistel'io a provas ldentícas ás
aue são exigidas nas outras Bseoías 'Superiores, e realizadas
I)elO mosmo processo. . ,'. '. . ..

E' legalmente, e de facto, um Instituto de ensino süperror.
Pois bem. Sr. Presidente, a despeito do que venho de es

. clarecer, a Escola Naeienal' de Bellas- Artes eonttrnrn em ma
nifesta infN'ioridade nm relaçãlJ aos demais Institutos dcl
ensino, ínclusrve os de ensino e ínstraeeão secundaria.

Nn Mensagem do Sr. Presidente (la Republiea,. 8C eu
contra, 11 resueíto da Escola de Bellas Artes, o seguinte Io
pico;

Deduz-sa desse toptco, que, ínvoeaudu o argumento. da
preeaníedado das finanças publicas, não poude o Governo
desfuzer- a desigualdade .existente na remuneração dos ))1'0
fesson~s da Escota de Bellas Artes e do' Instituto de Musica.

En1:l'etanto, e é incontestavel, autorizado a dispender tre
.Renws conto;; na reorganização do ensino, gastou cerca d~\
dons mil contos, com a criação de cargos novos. e f:wol'CS de

-llatureza estI'ictamente pessoall
E' inuispensavel. mesmo na vigencia do actual' l'egim',u.

Que infelicita a instruccão publica. do pai:l, que em hem da
proPl'ia possihilidade de exercicio ào magisteMo daquellas es
colas, sempre augment.ados· os v.encimetos do seu corpo do
cente, inferiores aos de muitos funcciona-l'ios {Ie catego.r-ia
mais modesta.. . .

Q;Sa. ámTLPHO BERGA'MlNI ...;;.,De·.eo'íl'tiuUOS' de muitas l'e-
par/;-jqães. . ...". ...

O SR. HEl\'R{llti:E OODS:W'fiR'1'H: __ Ila-ütltroscasos, do
niesmo modo elaIll€íroSDs a-'QRErdevj\).cáfel1ir-mc. Dizem
respeito-- ao I:nstifutoBenjarnin Canstallf e-aú 1hstitutw Nacio~ ,
nal de Surdos-Mudos.

Os pro-f.essores do Instituto Naeional de . SUl'dos-ÀIudo:"
teem vencimentos annuaes da tl~ílOlJ!lOOO'. Os do Institutç;
Benjamin Constant, as de 8 :4flO$'tlO{l.,

A desigualdade dos vencimentos em. rela~ão ao mllgi;;·
tcrio desses dúus institutos não se· justifica. O objectiva dr)
ambos é o mesmo: a· educação dos anOl'maeS physicos. E tan·
to é assim~ que o decreto n. 16.782. A, de 13 de janeü'Q da
HJ25, em seu art. 28,; os incluiu na Illesma eat~OI'ia.

Examinemos o lüstorico' da questão:

Em 1890 os pl'ofessores do então Instituto Nacional dQS
f:lJgOS e os professores do Instituto ~acional de SUl'dos-Mtuloe.
f.iveram os seus vencimentos fixados em 3 :600$-000 annuaes.,
E o decreto n. 1.21:0, de 13 de janeiro de :I8fJ3 tornou ex-,
tnnsiVas aos professores desses· dons -Institutos. as valltagenl'l
concedidas pelo art. 53 do rt;gulamento annexo ao decreto:
n. 1.1114, de 28 de dezcmbl~o de 1.892, aos lent.cs e pro!ess{lJ.'el'l
do Gymnasio Nacional.

O decreto n. 1.29R de 19 de dez~mbN de 1904, elevou
os Yel1c-imentos dos. ,professores- dos L!Ol,íS Ins!itnto~ a .l'!1~
J :800fooa. annuaflS.

professores das Es
c do Collegio Pedl'O
depois, os profeaso-

Militar obtiveram

.... .... ,.'. .... ... '..'.....]

.... .. -.'.' -... .... '... .. ..

Resistl'meia dos mateciaes .
Gra~)hosiatica. Es,t:~bilidacle

das -construeeões. Technolog'Íll
do constructoc mecaníeo. .

Estudo dos materlaes de
nnn'-'tT"l1~pãn p derormiuacão
experimental de. sua resis
j eucra, Le~!lnOlug:la Jaspro
f'issôes elementares.

1-11

. GeoIDelria deserÍnt,v3 av
plicadn e L-Opugl'aphia.

Conslruceão :..-materíaes, r;~."

tudo experimental do sua 1'0
sístcncía. technowgia das p1'O
fissões'· elementares c ;Jroce;;
sos geraes de consírucção.

IV
l1esistenela dos materiars.

gl'up:ho"tabca _ e cstahilídade
das construcçêes.

,'Gcomef ria descri[)ilva llj}- .•
'Dl irada. . (per-spectiva}.

'\falhemat·ica eornp lementav Geom~tria analytica c cai-
'( (i+'omeLdaanalytica, calculo culo iuf'lniaesimal.
infinitesimal emecanica).

IH

Daa1il',:'re_."($}iureza da EfiColaXaeiü;nàl ·de-"BeU~_'A~-, ~,
ens-híodfrd~ho é nella t ratado cem um di"'senvolvmrento
-jue não j){Júeria ter em quacsquer dos cursos da Escola Po-
lvtechniea. . , li
. Ouí.ro ponto importante a considerar e que ao oca a

E~cola Nacional de Bellas Artes em íguuldude, de categoria.
e~lll as demais escolas superiores da Itepuhlíca, é o 'processo
de provimento de cargos do magister-io ..E' -perfel~mell}e

írleutico em grande numero ue cadeIras, CUJO preenchlmen,o
8stÚ sujeito a concurso. Os candidaws prestam. as mesrmE
provas que na"s dema's esoolas supe1'iores, sendo apenas (llf
ferenle Q concurso para as cadeiras de arte, pela nat.Ul.'eza
especial' destas.

Essas provas são porém tão severas qllUnlo as ~ue se
(]xig'em nos concursos para o proVImento das cad()lras de
quae~quer das outras escolas, superiores.

A despeito das considerações que precedem, os, pl'Ofesso
rn,; da Escola Nacional de Bellas Artes. estabelecImento !le
ensino S-up-erioI' (Dec, n. 11.-749, de 13 de outubro de i91o) ,
pel'cebem..:ha>maisde vinLe annos. apena&6d)0i!~~annuaes.

ao .'PRSSO"QUe'toà9s.·os outros. 1?8m:broso $ .~~O' fedet'ftl
sU'Deri01'e.lleIllRdario, teem hOJE' ramune:I'af}aO fie-.:lM..4.0.í}MíUI.
. A·Iu'@rJa:f1Jlscola Normal do Disti:'iefo FedezmL. estaoole

fliméllfu"soouíldll,rio, rUmunera SEUS llrofessoresoom 7 :2.0C$
anl1uaes. .

Bm 1905 foram os vencimentos dos
'colas de Medicina, Direito, Polyteclmica
II elevados a 9:600$000 c pOuco tempo
ros das Eseelas Militares e do Collegio
equiparação. com aquelles.

Em 1-922 todos os professores dos demais estabeleci
mentos, de. ensino superior e secundar-io, civis e militares.
obtiveram nov-o augmcnto em seus vencimentos' que foram
fixados em 14 :400$000.

POl' varias vezes. durante mais de 20 annos. os profeilso
]'OS da Escola N-acional de BeIla~ Artes, procuraram o Go
YOCllO " {) Congresso, fazendo ver como é injusta semelhante
dispar'dado. Apezar de individualmente. todos terem reco~
nl1ocido a justiea da causa, nenI1uma soluçàú lhe deram.

Os professores da Escola de Bellas Artes teem pleiteindô
a reparação dessa injusti.;:a. tanto maior quanto as difficul
dade,; finilncmas de ha mui\fl existentes não impediram qne
os yencimentos do p1'ofesSOJ'ildo clasdemais escadas SUpe-1'1O
rrs /] mesmo secum!arJas, fossem augmentadas por dUlB
vezes.

A anomalia de que se ti'ata torna-se' ainda mais ~te
Ji ,se (l(msidertlr que º pessoal ~tfmjnistl'.atiYo da EscoIa-.d'~

v
Le~lj;lWio)dàconsl.rucçã.o, "ECO:lOmi3:pontlea;~.l?irejto

prceeÇtida:~i"no(lõe;; de eco- a(luÜmstr.atlv-o. "E$f;mlstt(llt~
nrnnia.,c'Pollt-ma;

ObsprYat:áo· - Ernquanl.o que a Escola '.Pol~techpiC'a, o
estudo da Geometria descrintiva e suas appheai,10f'~ e felto
»m uma uníea cadeira, na 'Escola Na-cional de Bellas Artes
esse .rncsmo estudo se acha distrihuido por freso

's n
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'~-. Entretanto, essa ~eitas~ dec igualdade dê}';an
'iagens e regalias .entne- os corpos docentes dosdous Instltuíos
~ongeneres, atéventão bemaccentuada".desa])pareceu com a
,1ei,(oI'~amentarj-a) n.L617f dé SOda .dezembro tle 1.906, a
qUal elevou os vencimentos dos pr@fessores do Instituto Ben
Jamin Oonstant, R" 8 :400$000' annuaes, 'sem elevar igualmente.
como seria-de absoluta justiça, os vencimentos dos professores
dn.Instituto de' Surdos-Mudos .. Pelo decreto n. 9. 1.98,'de 12 de
-dezembro de '1911 foram fixados em 6 :000$000 annuaes.

A situação 'actual do corpo docente dos dous Institutos é,
em resumo, a seguinte:

1.° Em ambos Os Insíituíoa os professores eathe
rlraUcos são nomeados mediante concurso que consta
~e tr~:'provas - escrípta, oral. e pratica.

, 2.° .Em -arnbos os Institutos os professores são vi
lalicios,(jesde a data da posse.

3.° Em ambos os Institutos, a funeção pedagogies
é identi~a,pois teem ambos por escopo ,adaptar á vi,!ia
social,pQr -meío de methodos- especiaes de ensino, in
dividu~funccionalmenteimperfeitos.

Na propria magistratura, 81'. Presidente, encontram-se
differelll)asseilsiveis na maneira como são retribuídos os seus
serventuaríca, '

Pela prlroeil'u vez,em :1890, foram organizados os qua
-dros da J'Ust~~if~deral' e local do Districto Federal, pelos de
oretos ns.:648':e1.DSO.

Em 19.ó7,bo:\1VB o primeiro angmento de vencimentos
desses magistrados, na 'seguinte .proporção : desembargador,
to 0/0; juiz de direito, 80 0/0; juiz federal, 28 ~~.

Em :1912, houve o segundo augmento, na proporção;
desembargador. 62 %; juiz de direito, 64 %; juiz federal,
:50 "Ir,. . ,

, Em :!922~;'houve o terceiro augrnento, na seguinte pro
, flOrção :dt>i'~f1gador, 20 cj,,; juiz de direito, 23 %, juiz fe
<leral.,19%. é/'

Em HI2.4;.;,ff6uve,o quartc-augmento; na proporção: des
embargador.~70/0;juiz de direito, SO a 15 %, juiz federal.
nada. ,-

Do expb.<;to se conclue que' o ~uiz federal deste Dlstt-ieto,
13m :1890, t 'nha 'nesta funcção os vencimentos de 14: 000$000

! por anno, passou a ter os de 32:000$OQO; 'o desembargador,
Que tinha osde 12 :000$000, passou a ter 40 :800$000; e o .iuiz
de direito, que linha os de 10:000$000, passou a ter os de
33:600$000.

Ora, evidencia-se deste confronto rápido que o Juiz 1'8
deral, inicialmente melhor rctribuido, percebendo então com
missões da rarneeadação de espolias de estrangeiro. hoje da
competencía .10caL vence actualrnente, menos que um jt1i.
,de' direitoimmesmo que qualquer dos procuradores seccio
naes que p'erant!' el1e trabalham.

Depois da rapida expusieào. que venho de fazer. sobre a
precariedade. e desigualdade de retribuição oe fllncciOlí:ll'ios
de diversa~ repal'tições publicas, a que poderia, uliás. accrl's
centar outros numerosos e elucidativos exemplos, devo al1uoi1'
il disposif'vos .Jegues que autorizam ,o Governo a beneficiar o
funccionalismopubHco e que, tntretanto,aLélloje.'não Icem
sido cumprirlo",-IJm delles li o que manda equiparar os Gf'{O
l'arios"Óo A~p.n3:1.de,l\1arinha e.do "Arsenal dú>Guerra aos
operarios dahl1fJrp.ma NacionaL pelo art. 73 da iei n. 4 i\'l2,
de (j de janei'!'Qde Hl23. Apezar de se tratar de um dlSP')'1i
tivo. que já coma alguns mmos em Lossa legislação. até haje
o Governo não entendeu de dar-Ih,e cumprimenf0. mwfo
embora. quer' na l\i'inisterio da Marinha, quel' no Minist crio
da Guerra.' hOTtvessC'm sido fllaboradas as Í11dispensaveis ta
hellas de .flistribuicão de verbfl como posso provar, exhibiy'do
II que conel'rnl'· aos operários do Arsenal de Marinha.

Outro d'spnsiLiTo de lei que não tem sido cumprido é o
que se 'refere ao pagamr'Dfo da g'l'atificação da fome e-pe
cialmente af.' cfUllcciO!lflT'ios ela Baude Publica e, dentre,' eIles,
nos da Inspl'l'toria de fisealização de GenerosAlimenticios.

SabeV. Ex., 8l'.Presirlenle. que,' a lei n. 4.555, de 10
dE!' agosto de .1.922, no seu al't. 150, e § 1°, estabelece:

A contar~8.1° ,de .junho deste anno. é suspenso o pnga
meI!Lo ~a gratTf.l~açüo a que se l'efere a lei n. 3.990, de 2
de JanmI'o OI" 1920, exccpto na parte a que ,allude o para
gra'ph01" deste., e o Poder Exeeut'vo abrirá os necessarios
creditos p~ra:carla Ministerio, l'ep~l'tiç;ão ou serviço, afim
do que scqam augrnenLados os venCImentos dos i'unccional'ios
ciY~s. inclmive flS, e0l1}mis5ionados e addidos ou de. !ogarel!
extuHltoS. hem ass;m os das Secretar-as do Senado. Camara

'eSupremoTdl:nmal Federal. e os salarios jornaes diari••
()lJ mensalidades dos oJ)('rarios, trabalhador('s,' diárilrt8B .«)

. c" . . i' """C.",".,.", lf'
mensalistas da<União,nasseguififes 'proporções: 6{) %"UOS
que perceberem mensalmente '.filé 1011$000 eríah! em diante,
menos de 1jil %,' sobre cada '1OO$O{lO .'ou fraeção que forem
excedendo, até 600$000 ou mais que terão sido deste modo
augmentados de 60 % no primeiro 100$, 50 % no segundo,
40 01,.. no terceiro, 30 % no quarto, ~O % no quinto e 10 % no
sexto. e em todos os cem. ou frac('bes excedentes. 'Esses au
gmenfos,decaractel'provisorio; vigorarão até que pelo Poder
Legislativo seja decretada a tabella definitiva ainda que, 03
beneficiados estejam licenciados, desde que seja para trata
menta de saude ,

§ L" As vantagens permanentes dos servsntuaníos publi
cas, que percebemrnensalmentaaté .;'00$ serão aetinitioamcn-:
-te accrescidas de .mctade da gratificação concedida pela lei
n , 3.990, de 2 de janeiI'ode 1920, isto é. de 25 o/c; as que ex
cederem daquelle limite até 150$000, inclusive, serão lambem
augmentados ele duas quintas partes da mesma gr'at íftcação,
isto é, de 20 .%; e serãof'ixados em 180$000 as que forem in
feriores a esta quantia e' superiores a 150$000. Ditas elevações
serão computadas nas bases que servirão ao calculo de au
gmento provísor-io ora determinado:"

Pois bem, Sr. Presidente, varios funecíonaríos da Saúde
Publica, como os da Inspectoria de Generos Atirnontcíos, os

contínuos das diversas Director-ías e Inspectorias do Departa
mento, incluidos nas vantagens do § 1", do art , 150 da lei
n, 4.555, de 10 de agosto de 1922, até hoje não recebernm
os accrescímos nelle determinados, correspondentes a 1024,
1D25 e 1926!

Verifica-se, por eonseguinte; que o Governo além de.
muitas vezes, pagar pouco, ainda 'se permUte. em outras, o
capricho de não pagar .•.

Sr. Presidente, as apreclacões que acabo de fazer da tri
buna da Camara, demonstram que u precarierlade da 1''31 r i _
huição dos i'unccionarios publ.cos, é argume.ito d?ei;;;i,'o
para a íneorporacão integral dos augmentos provísoríos. ou
da tabeUa "Lyra".

Esta medida ainda mais se justifica no momento em
que o Congresso Nacional cogita àe projccto de augrnento de
subsidio de Deputados e Senadores, deliher'açãoqur flagran

temente contrasta com D rigoroso propusifo de economia, sem
pre 'nvocado pela Cornmíssão de Finanças do Senado e da
Camara ,

Entendo, e já de uma feita t ív.: ensejo de o rlizer, fine
semelhante pro~eclo. além de irnpolitico é inopportuno. Im
político, por constituir medida !ir oxeencão em hE'npt:wio de
Senadores e Deputados. nem sempre felives nos rcsultanos
prat.icos de sua actividarte. que, aliás, sempre sanccío..a o de-

sejado ohiectívo de economia das Cornmissôns de F'muneae
das duas Casas do COllgoJ'esso. On ~ rlifficil a si tuucáo do er-ario
nacional; e. nestas condieões, (lOS seus ingol')]! os ef'feilos não
devem ser excluídos somente taes cu quaes f'!assn'1 ou' 1'11';;
sõas, ou. enlão, é florescente. e neste caso. Iodos dr vern par

-t.iepar das suas vantagens' innnnor-t uno. nru- snnnr nm mo
mento perturbado por' paixões politicas, qur- não pódem e rfto
devem sel' excitadas por providenc',s de camele!' orli0Fa

mente parrial.
SI' _ Presidente. em face da projecto rle flllg-nwpLo

de subsidio de Dep11tados e 8eÍladnrp,s, a inr,fJrpora.r'iio in1e:'
gral da Tabel1aLyra não serA apenns:aclo de justiça: %l'á
maniff1sfaç·ão de pl'obidaâplegislalind

(Muito bém; muito bem. O o?'n.clü1' ê cumprimentado).

DIscunso PHONU]\'CIADO ]\'A SESS_~O DE 23 DE AGOSTO
DE 1920(')

O SI'. Basilio V. dê l\'!agalhães - Sr. Presidente. conti
nuando a st'rie de considr'l'a,'ões que me yj i'Ol'çado a in! e1'rom
pAr, em uma das ulLimas f'essões desla CUSil. sobre o pfllrilllo
Dio nacional, passarei das sesmarias concedidas pela metl'up0lfl
portugueza ou pelos seus ,prepostos no Bru5iJ n tratar de
outras modulidades daqudle meu imporlante obJcclivu.

Além das ;,esllHlriu" eoncrr1idas a varticu!vyc" em numero
avultado, -muitas das quaes incorreram em 1~()J{1misso ou fi
caram abandonadas, oulras houve que conslitllimrn regUPl1
gos ou terra:, l'ealengas, consoan/ e com as c.,nressões ~oe
laneas: -. taes as de si inadas ao perímetro ,Ús povoaçôes,
v!Has ou CIdades, e aqllellas que relembravam o antigo in
si.HuLo do direi!o romaEO conhecido pela delJominsção d'e aqe'l'
compaSCtlU8, como as terras de pa,scua publica de Campo Grande
e Irajá, ora encrav:adas no Districio FederaL

Eram igualmente d& Corôa as terras mineraes. cuja doa- /
eão obedecia a regras particulares, os mangues, os terrenos de
marinha, os coutos ream; eas mattas coutm]as, bem como os

(9) neprm1,uz-se por tcr sido publicudo aom lUcorrcQ\éíes•
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;E? um lé31atol'Ü"illJ.e se inti.t!);la "ltJf()·emcsob.re eJ vnl.lo..det-

ria Nahi!B'~B y sier:t!a·d~ la .BQPQQlW!1a, "-~all-J ("N"s,"(JJ3rqéW'1'~ ";",
e no; mesnao vem tOdQs .01'Jí.ta\lo;H~cii'llJ.)ieos .sehee :Iqui'l!aimPo-r"" •.
tarr.te.rregiãü fl.'onteiIüç.a, qU'Çioi::est;~~da:~ todos.os·a,;pecttt.$.,'
E o"engel1hei,"'} argentino, encarregado dessa impnrta.nte COlTI-,
missão, aarínalízar o seu trabalho. ref'er.u-se parttculamnento
àsítuaeão estrategica €la zona íuvestigadacaconselhando a com
panhia, d" (fI"! era delegado, a não vaci í lar na compra de tão
futuro-c t('lTit.)J.'i(},. que já tinha sido objoeLo de uma concessão
com a snperficie de um milhão de nectarcs , )

DH,;e ellc :

"As], pués,el Fornen!o A['g'~n! i n: Sr..d-Arncrica:no
ddl'l apl·(....urarse Ú apro\"l'e.haria.s .us terras: ,- COIl1
pr'llldo "in vacilar esc r-iquiss imo f cnltor!o, cabcza y
asiento ,l'ê una gran lincu Ierreu, ..sin contar lu Iluvia í

d!:'! Paraguay,"

"La "Huaciún estraiéjica de esta pm+e de Ia concc
s ión es ramhíén asúnto de la mavor importancla s quo
debB tenerse muy en cucnta."

~ eonelue ;

Exeuso-mo de accentuar ainda mais a relevancia de t:1o
grave doeurnento , Devo, entretanto, a:-:-ignnlnl' que a .oxtrema
scptenü-ioual da serra da Bodoquena está precisamente entre
4~oimhra e Porto-Esperança, não distante de Corumbá, isto i;,
do verdadeim coração de Malto-flro",so. c termo mais estrato
gico da 1-:::,-1.1'ada de Ferro Noroeste cio Bra- íl .

:\'0 Pará. como se pôde ler no erudito e p"friNlco traba'liio
do Si'. lIac-DQw.clI, que acabei de citar, ao tec -po do ha pc uce
rallecidoSr , João C-oelho, vendeu-se a um', subditil inglez ~rgQ

trato de terras. sit.as justamente na nOssa zoüa collindul1.te
as (]uYRliaS e· eOln a Vene~l}ela~.

Além db,,·), sabe melhordO'que en e~ia Camara· quão s'éria .
foi a ameaça qUo" impendeu sohJ.'c a nossa· Patrj;l.c~J: t:qrma
Oão ' do ·BolirifiJj Synilicate,. pertIuanto, si vingagse a compra
efféctua-da !){'Ios "florte-amerímmos- da região aCFêana. onde's[~
eon.':t.ituiu a séd,~ rI·aqueHa empreza, ficaria o nOsso rio-mar,
ist.o é, a nos."a maio importante aorta fluvial, sujeito ine\'itavcl
mente ao rist:D. talvez não muito remoto. do li'.Ia occupaoão

.r;strangeim dr:'tínitivu, dada a maneira pela :"lual telJll\. pode
rosa republieana yanhee realizado as expamões do scu: iinpe-
t'Íahsmo. . .

Da tribuna dr:'staCasa, .'já- 'soJieT· o i17clJ g{''í,; " Uldl'llJa
rontrao peri:;o· que estão correndo as no~%." l.l'n~ enOl'nws 1'a,
zendai\ do rio B['anco, sobre os 'luaes esi.á Jnnl'itndo f.j~ seuo
formidaveis iemaculos a ou/em benediclma, l:o!.nposiu (juasi
exclusivamente, lI.' frades holJandezes.

Quanto á n·)."sa zona fron'i ei l'it;() rJ J e.Xll'(,'nO sul, jú um
iJlustre escI'iplol' (~ompatricio. AlheIto [u:wgeL lt) seu excellCllLr'
I iwo "!{umo- ') perspectiva's" (pagos. 230-2::!), pat élllcuu de
lJ1(jf1oj]'I'i'fl'ag'avt'1 que o Brasil lem l.amhf!lll, lnfp!izmente, li
sua tl'OU!'C, - ~Situa-se (dtz ('!le. com ae.ê-'f,) (' 'fráIJ(lUezaj ,
enÜ'e um aff1uPl1te cW Paraná e o Umguay: - É' aahCl'[ll ele
Palmas," Ha alii, observ:aaim:la, "tres colunias mi:itares ar'rui
nadas". IntrotllettH1'lUll'-s-E!' pfir'~He flane'l é'PsgtmL'llMidb,
cül,-"tOl'naI'á o iIwllS'ôr"'a:resiste':ltliac i'iog'ral1t1éTISe,E!,Sern OS·iU',
commO'dos do·m}m~-weontt'1l' O'n'etrtr'Oi'l11B't>'P-sc'"haa Cll
val:la:Ma entre ~.~"-e"..lliu> €&"ande. iiqni-d,rT'(ll' o éDnfil'loo
ostr.ategismo da "ia--~<,diwmnoo asfl'ü%.s-a.B ffrr~s nas lí
nha,s, fra;geis de long.a's· cOl'llIfi,unhmçÕ"es tene."tres, para alcan
tal"' a.f~nal li oO.5la. entre S. Francisco e 'fUl:lal'.lO" onde s-e po

deria l'SlalJelee<'l' uma.l:msff de· oDeraf'fi'1S"'IHJ'l. pno 1tl11er e."
quadra que "\'ie;;.se ameaoar o Rio ... " Dev.eremos Cr'UZal' os
bra'!los. como banzos, ante sBwelhante perigo? Sabemos acaso.·
U QU8 nos reserva o dia. de amanhã; quando .,\ fóra àe duvida
não nos acharmos convenientemente apPHrelhr.:.dos, e01no 110S
cumpria, para u· defesa do noss~ .sa!::'l'ado LJat.rimonio nü-
cioniJ1? . ~

, . 'frotando dt.t taixa fronteÍ!'iça, ó bom de ver quo não me
refiro aos 110S'S05- long'os litigios, que o impel'i,) deixou sem 80
lmmo, e [l Reptlblie& liquidou c"oil1rarU' 1'0: i~id3de Póde'-se
affirmal.' qUt.' a nos~a linha lin1itroplie com D;j Guyml:ls f) com
os demais paizes· ~l\·!-attl:·I'icanos'estáquasi ~"):1i]mr'<Jto assen
tada no COl'po- de tratados e quasi inteirameiJ.', rJe""lTcatIa.

. A j)l'Opr)Sito disso, .....: e l'eServalfdo'-me o rI ir!" fe volyeI'
a est·e gl'm'G a.OsliIDjltü em ocea's-ião mais »e,.l;r.I'II' tlUe. não
tar.dal'á. - (11' ....0 dellta:rar·· que nãO teen1 raz'lf1' o;: que. sem

.JIlaior ex~ms da (1)mDiex~materia;Rlldalil ~1 nt.:war pc!ns jOI'
uael;; carJOea;; 1).... P-l'otot&l1fl'S' en1-l.'o·o Bra~!l f'· í: Bolívia, fir
ma.it:ls· Q,. 3 cle.:~etembr(ldo auno findo. e· "iPr'~!' o'1ió f10111010
g-aoos j),'IO !liJ.',so',:I?O:iler Leg.islativo, .ql!i~ "d!e;, dentro' em'
brev;'\ tJ,íll1aPá t>cmhf'cimenl.o. TeU1-"t:' 'afl'irm>t'~;)que:u.Brasil
va~ enfrl"g-ar ü· XapuI'y' á Bülivia, que fJsLani".tn l)ediu nunca,
ou, n;nJ.ilo nmis .dQ que:: íJlIa: outrom" pedia, :lil'ando a. veOOa'de
ó que a- lmna ''','ao pI'"oposta paL'a fixar ::t, no,'!.';:). fi'l5nteira., 'até
ao presenteindemarc_l!!fa, naqueltepon(n, resolse a [lUestio

:Deumdistineto- compatriota. que já honrou est:a Camara
e cujo sangue. vem elo dos fundadores dR no.:Ssa nacionaHdade
é .qne, com&cngen.heiro. andou estudando aklcaoão'dé. uma:
via ferrca:·,Ha- Z@TIalimitl'O-pbe entre o Brasil e o' Pal~g'UH-Y, já
tinha eu üt!:í,>idÜ' 3. confi"são, a triste confissão de qtHlIllUít3.S
das nossas, flor'esta" e campinas, existentes ,nas reg4ôes maI'gi:"
nae8 dfll'ÍO' Pa1.'alrá esfayaln· em púuu ele ca-pitalí;jtasc.aI'genf.i
nos, ou para a e:~jJlo--l'ação dos heJ.'vaes de mattemipara o' ápro-
veitamentCrde luadeirtls. .' ] " .. .
. TenlroafelicidW:le .-I<' possuir um doeumen'o peetiiiJ,.,"9. que
pepteFee"L"l'ao'ogel1,:ral Cap.tanD de Albuquerque' ti, qu-e'· foí- au·:
tllent1cado;em: Cmabá 1)1'10 .1'ePI'cscntante da COlpl1al1ma.Fo-
Jllento . .Al'geu;1iJl!~';3uk"'merrcaHO, com a data' d~1· de J°ulbotle·nno. ..' ' .... ...

encapellndos: e sujeitas ao .dominio eminente da CorOa, esta
vam. então as. aldeias Ui' iuuios o

Muitos dos enormes latifundios, que, durante a eolonía
.1J já na vigeneia do iml3€l.'ío, eram do domirdo cu da posse
de particu!aiJ.'es, volveram.. ü plena pr.opriqdade da Corôa ou
daXação,-eil1édiante r.esgai.e e confisco dD3.. mesmos ou ex
tínecão. das pessoas .juridicas que os detinhaj'it. f\ssim, a~ Ca
pitan-ias foram resgatadas ou confiscadas a·J)~'l.'tlr· de melados
do seculo XVI-até fins do soculo XVIII, tendo algumas dado
ensejo a renhidos pleitos seculares, . " .

Em 175.9 aholiu o governo portugues-a Companhia de
.Icsus; 'cujo-sinembros foram proscriptos, desnactonalízados e
soffreram o ôonrísco de quantos bens-possaíam no BraSIL A
,ma lei pombalirra foi nlacitada pelo bl'fl'Ve d'e Clemente XIV,
fle·:.?i de jttllló de 1773. Deu isso aso a que se inCOl'P01'USSem nu
CarõagL'an(iese riquwimas propriedades. ' -

Já na vigeneía do ffuperio, foram suppnimídas muitas ~on
gLi"egações ~,gulares, possuidoras de avultados b~n'S.tfrFItGnaes.

Com -eftêito, de 1828 a 1840~ foram sup~rma4as RS; con
g:res-ações da Bulla da Cruzada, dos Meroeuarios do Para, dos
l~apuchlnhDs, dos- Carmetítas Descalços e, fmerlmente, dos
Orntor-íanos; '.' . '

. Détôdas· essas communídades religiosas, que acabo de
crtar.ra 'mai&ríca era li dos Mercenaríos do Pará, . cujas
;:t'J.'anifus fazendfl.sforarn todas inoorporadas no patr-imonío na
éioIiale, mmsdar'de, vendidas a hrasileiros, que aetualmento
as eXI)loram~

AaHa,s; se- referem Baena ("Compendio -das éras da pro
vincía do Pará"} e Fraucíseo Badai-ó ("L'Ég·lise au Brésil"},

. Si a tuooquanto acabo de summuriarnente relacionar se
juntarem as eclonías e presídios militares, dissemi.J.!ados pelo
int-erior'oo .paíz, principalmente na, zona frontNI'li:u, ter
se-há id:éa: nit.fi!ln,dü .que é, ao aspecto ter-ritecíaí, o patrímonío
naci.ol'laI.",~xii'hf:i4lJ$ deHe as tenas devolutas, que, porf,?rça
·do. aa~fi..6,*,'d-a;.,e.~stituição vigorante, PSssaTalli~'.tiDmirno
dosES~~'quaes 'se achavam, .eneravadae~

.Mai'â, .af1:flllâüe di,rei CClHlD o Imperio, prev,íd·entemenle,
cuidou"dfFS'tllU:l!áOna'r o grav-e próble-mada discrtminaçãodas
te.J>ras~.daSqUB'eram attribuiveis.oo domínio ~rti
cuIar, p:o!"mei-Gda,. admiraYeI lei de 18l)O.E não só ISSO.
Tratou tambem ele defendeI' os hens legados pelos nossos
maioI'es, para fins piedosos. ás communidades religiosas na
cionaes. do que dão robustas provas as sábias 1f'is de 4.830,
18'.5, 1864 e ±S70, assim como o aviso Nabuco de 1$5.

Entro,agorao a encarar 11 questão das t3lTaS fronteiri-oas
c ,das fazenda;, nacionaes lindeil'as.

Si a Monal.'chia pouco zelou dosaHos intET('S~eS do Brasil,
v-i:lêulados áfâixa fronteiI'ira e ás fazenda,; 11ffciona-es, ouso
affi~'mar que a Republica tem feito peioI' ~ ~em·-n'as 130111
pI'omettido. EXtensas áreas daquelle nosso dominio acham
se, hoje na posse de estrangeiros, ou ameaçada~ de, passar ::l
mãos estrangeiras, far;to nas divisas dü Brasil- com as
Guyanas. e a Venezuela, quanto em nossos limites. com a Bo
lívia, a Argentina, o Paraguav e. o Urug'uay.

Enviado ao nosso fW'-:west pelo Instií.u~o Historico c
Geogr&phioo<Bra,sileiro. em uma commissão de aHa l'eIevancia

.Dara esS . secular e benemerito gremiC>, o SI', Eurico
dê:G· . já cons-agrado pür livros que são, affirma-
çõesc de.. . laltmto. asseg:uroll,ecom razão, cp.te·grande
porç-àD.cW ~~na'C.iollaes já seaebava 1'Ó1'a· do. poder de 1:Jra
sile'iros; ,cem-ÍltJ'S;Sas frooteirU,;ll>ais sujeitas .a pm:igps de in
vasão.

Ei's,:1.I e.SSe pr{)cpo~i!o. o que se hl á pag. 9 dó magnifico
livro de J, J\I; Mac-Do'Vell. ..Fronteiras Na"bnam>":

""Ninguem ignora que são !loje prO'lriedades estran
geiras; . iUegalmente adquiridas, - c,ód-me muito (/i
7.81':"0, - enormes áreas das nossas fronteiras:; de· oeste
<'\,slJjdooste, eomo recentemente G reveiut! o' illustl"e
Dl' .. Eurieo de Góes, no Rio de JanéÍl'O, ao, .regl.'cssar
fi!' lo.T'fga ex-eursão qUf) f,)Z por essas rpgiões. commis
&lOItOOO peJo Ir.stituto Hi'storico e Gerigraphico B1'll-
sil-eil'o. " .
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Ó(lb'~i>atf)cio'(((';'17,d('CilO'-el111n;o dI' 19í1.'::
Tnrd"-1"1t\,TI1',n,cp]i1I1Pl1 i l' P;l~;"~l o -íh'[isil do CllÚ! pretcDtba ti .1,(1

tDlfud')C dn geJ]c)'nlP~1l1l!9 01)11913 é p(']a;; pro
Can'R:'\'c) e,'piet de -Modi,lli1, rC:3pectivmlJVI\te

e 19:'!<L--~

"Dando-se, por-ém. (]r. barato que ncrrlesso o BmôH urna 1'11
]}cI'ficie ícrm oi-ial a rjuc t iV":3<' dírcí to. tal pl'ejnúJ SCl'lU,
em fJai... te, l'esal\'ido r,"ln l'(':",aJ\'a~ ora riss(':g'urau[t pelo novo
.aruste âe,19;25. das 'fl(l5::;n'.~ 3.r11 igas posses de Itamada c Ca
cimba, perdidas pela ]"'('[,( eHIn' (I morro principal dos Qua
tro-Irmãos e a verLhddI'fl nascente do rio Venio. como se
clausulara no pacto de Peít-opolis. Além disso, o protocollo 1'er
roviar'io, comparado cem os anteriores. celebrados sub spe rtiti e
eru boa hora não rotifica(1o" pela nação vizinha: é ornai" acer
tad« PO:;SlVe! porquanto, uma vez approvado e postotmr-xe
cução íntezral. vae conquisl <l1'-110S ;,YélJ f) corumerci : rh 11TI"
sito da Bolívia, cuja mcludr- soptcntrionul, pssel1Cialn~('f1tp
eauoheíra, buscará a 'lia amazonica, emquauto a metade me
ridional, opulenta ele outros prcductos, sobretudo ele minetios,
despejara e~-i;i' r-iquezas, pe'n !'\orJ~,'ce, 11,) 1" r-to de ~anlo~,
Si nos houvéssemos lembrado mais cedo de que a hegerno
nía politicà assenta na soí ido alieNee da hegemonia economiea,
ha muito que a Bolivin e o Paraguay, pela l ígação de Santa
Cruz de la 8ierra a f:antoi' e do Asunción a S . Francisco. 8e
riam tr'ibutar-ios exclusivos do Brasil, e hão estariam, aquella
já em parte e o outro completamente, açambarcados eornmer
ciaímente np~n Hcpubl ioa Argentina. Itevclar.iam mais lWU

<-J.encia e mais patr-iotisiuo os que pelos orgnms da imprensa dis
cutem ess('- dlfi'lcels proulcmas e atacam gratuitamente os
nossos estadistas e o 1108"0 Go\'el'110, si estudassem com devo-

,j,ada pactencin e madura reflexuo questões tão delicadas e con
frontassem o que acaba de s..r recentemente ajustado entre

Brusilea 'Bolívia com O convencionado IlO tratado ele Pe
pôlis,e-isem.'que tambem se CM!UeCeSsem do verdadeiróe

uvaycl preeeiío, ha muito formulado peloimmortalpensador
e lVlontpellier, 4e que - "s6 o conjuneto é real" "

O_8R.~tIE!TO DE LnLl. - Muito bem,
. ; d SR. B'!lSrLIO DE MAGALK~S- Têm para nós summa
impol'tancia as fazendas nacionaes fronteiriça~.

A mais antiga é a de Casatvasco, pois foi fundada a 20 de
,:s,,7 setembro de f7-8S, :í margem oriental do rio Barbados, como

"Jj~:ir'Be pórle ver tia Revista dúlnstii1lto Histol'ico e GeoIJJ'(lphico
!. B"'"asileü'o <t'. 55. p. 1[\ pag'. 3(5), e não longe da conf1uencia
~::k- .iaquelle rio com o Alegre, que, a seu turno, {~ triLutario do
,,,",, ;ouaporé.' FiCa, portrmto, esse enorme laLiftmdio pouco abai
;.2...: .~'- :xo da prin1i,ttvu (; Yetllsta capital rnatto-grossensc, oecupando
" extúnsa c mii;gnifica r1'(!ião n08 nossos limltes com a Bolívia.
c- "[Para que bem se comJ)J'..1Jonda e melhor se louvo a proylden-

'~ cio, dos no,sstls 'antepassados. dignos continuadores da empresa
titanica dos _bandeirante~ paulistas que triplicaram a área do
Brasil do coflvenio lU5o-eSprtnllOl de Tordesillas, - cumpre se
saiha q'le os. tratado.:' de l\laclTicl c Santo IJclefonso, de -1750 I)

, .. 1777. tiveram por ba;;e o ~(1i-1)08SideHs, e que foi pl'ecisa
.. ,:'~~: :-lnente sobre ~essa mCS1l1n base que viera!l1 a assentar-se os trn

tUdos posteriorcs, que déram em resultado, graças ao patrio
ismoe á-eo*,petencia do barão do RioBranco, n integração da

Patria,'emsua legitima'tydefinitiva linha'frontei'riça. Em
nenh~I;tl.perigonos,aIl1~aee .doladodâ_ Bolívia, .nem 'por
de"emoS"·deixar em abàndono, como, desafortunadamente,
o ,nosso immenso ~ominio de Casalvaseo.'Urnacolenia

o!o-militarbastaria pam-fazer respeitaí', àlli, a nossa baR"
-deira e tornar intangiyel a intrusos aquelle 'valioso 'quinhão do

nosso patrimDnio territorial, cuja extensão :é calculada em
:vinte leguas· de frente por dózc ele fundo., '-

Datam de i 793 as tres fazendas do alto rio Branco, respei
ctivamenle fnndada8, comâ denpminaçãQ de São 'José, Siío
Bento e São!..Marcos, pelo brigadeiro Manuel da Gama c pelos
,-Japitães .losé Antonio Eyoru:c Nicolau C\-e &1. Sa,rmento . Rou.
:ve grande acIlrJo e admiravel previsão no estab,elecimento <les:
sas fazendas,porque, sitas ,na confJuencia-,do- Tacutú cmr, (j

rio Branco, ficaram exactamenle no ponto mais estrategico ,para "
ar defesa das:nossas fronteiras com a Qwan:a lngleza e coma
11 enezuela. l -- ,

, E ainda 'o governo da IOonamhia tomou a sábia providen-
r; • eia de levaut_ar alli o forte 4e São Joaquim, cujos canhões pa~

trocinariamllimultaneamente, contra possíveis assaltos ex
ternos, tantoaquellas propriedade,: quanto as caudaes estradas
qu'e andam, oriul~dascla nOSSa ,extrema )3eptentrionaL

A área- giobill das tres fazendas nacionaes-do altoriÇl
BranllO foi oalculada pelo Dl'. Theodoro Koch-Grünllel'g em
25.000 .lilms. quadrados e pelo nosso eminente e indeslembra.
_:vel Joaquim· Nabuco em 38.000 kJms. quadrados.

., A r~speito della1', citarei primeiro a opinião do Dl'. Koc11
'<irunlJerg, exarada no primeiro volume do seu longo e sub
'.tancioso trabalho' 'rom! -Rol'uima zum O'f'inooo. donde a tra

",:_7' 'lIluzi •

Viz elle :

: "Ncssas gigantescas propriedades QO Estado, cstabe
jptcram-se nos ultimes dez annos ínnumcros partícula
reei cr-iadores de gaj:1o, que, ,Eem o rnenor direito, seapos
~l'am das terras o apr-ísionaram, nrarcande-o a ferre;,
o fac::) que 12. cneontraram .

n(,5le r.(odo, na propriedJ.:le de ~[ío 1\1ar .: os, scguri
..~~_) dudrs Do. ndministrucãc, uC' ...."~ h8.Y~~" cl~J 1;~ ,1 i'~Ü 111H
l1.,hec~', de galo, (las quaes, i,;,WlC é sanido, j)cle!!H'PJ11 ao
í!üverHo aj)f,ny" [; mil.

O n's ta 11to acha-sr- marcado corn o sígnal penem.
conte ao i'alleciclocapitalista í:'-eba~tião Diniz, do Paru..
cujos herdeiros estão em demarrda com-o Governo , PC'!o
direito, o governo brasileiro pócl.ee:<;;pulsar, quando hem
entender, todos esses orgulhosos fazendeiros das terras
que oocupararn indehitamente; N~mtanto, si tal 1'1';;0
'ução fosso tomada pelo gover-no, Dessas paragens Ion
ginquas poderia desencaelear-se.ruma revolução ,"

Quanto li ímportnnc ia estrafe:!!ica elas fazendas naeíonacs
lindeiras do rio Branco, lerei a ol:>ÍIlião do' então coronel Jc
ronymo Horh-igucs de Moraes Jardim e de outros tcchnicos bra
sílen-os, -oncarregados, em 1890, ria organização de um plano da
nossa viação geral, os quaes assim 88 exjírirnem : '

"Fina4mente, as fronteirnsdo norte serão servidas
pela estrada indicada de Manács aS. J oaquim, a qual
poderá lançar ramaes para o Lado da Yenezuela e para
o lado ela Guyana Hollnndr-za , Escolheu a commissão
para object ivo dessa estrada o legar denominado são
Joaquim, por lhe prrrecei- esse 11m ponlo estrategico de
verdadeira ímportancía, c pelas ântormaçõcs que tem 80
hre a salubridade do Clima na rezíâe banhada p.olo alto
rio Branco e sobre a riqueza dos~campos que alli exis-

- tem, admiravelmente apropriados á,industria pastoril e
em grunde parte á industriaagl'ieóla;e. attendendo á
posil;1io gc.ographica dessa rü,gião,sQh o ponto de vista
d·) cCli1IYJercio com fi Europa e Amerieado Norte, aI:re
dita que r. esta estrada estáigualmeIl.te destinado impor
~.ante pape! industrial.· Eilarepresenta, em todo caso,
111l1a lleL~essidade palpitante, exao.tamenfe porque se des.
tina ú {leres;: de nossas fronleil'tls COfJlj)ossessões de na
ç5es européas, cuja politiea té1l1 sido ultimamente da
aJar(!<lIYJerJiJ do dominio territorial."

E aindu. para o.0110Jn ir a narLP relatiyu ás fazenrlas do rio
BmDeo, consignarei apenai' meia c1uzia de linhas -elo "Memo:-ial
C]irigicJo ao }l"mo. ~r. Ministro -Procurador Geral da Repu
bliea pf~JO Inspectol' do Serviço de Prolecção aos Indios nu
E31ado do Amazonas e Territorio do }'l.cre, sohre a (lUestão da
Fazr:nda Nacional S. Marcos", editadú a 31 de março do. 0.01'
r·;:l} ~ í} ~inno:

"A hisloria das fazençlas narionaes do Rio Branco ê
muilo poueo edificanLe, e eu não quero fazel-a agora,
]Jal'a não e ... ocar, inutilmente, vergonhosas recordaç(ies.
Para que? Os protagonistas não serão punidos, porque
uns e.stão mortos, e outros S011bel'iyn !a:::.el' o malefício."

O fOl'te urSãe Joaauim. onl1flt,pemnlava o no~~n aprivpr
de pendão, e que defendia ailiãqueHeóIlimorineão da Patria,
empolllo não'dista'llte co,; llO~~"' con!j;',- "om fi \fPll!iZlli' ~ A
as Guyanas, teye baixa, na 'mábora em que se alteava para lá
n cobiça de bens temporaes por parte dos outr'ora tão espiri
t~mli;mC!()~ l!enwictm",,_

E eu, pouco perspicuo entendedor dos mystrrios da Ama
20nia, - sem aJJusão á "Amazonia nTysteri05a" do talentoso
.pi'criptor Sr. Gastão Cruls, - encontro-me agora ante um
enigma, e-uja decifração apenas confio aos fados propicios,

D. Gerardo van Caloen, primE'iro prelado do Rio-Branco,
recebeu do Governo, no passado ,quatriennid, consider,!yel
Quantia pa~'a a ab~rtura de uma estrada entre çaracarai e Bôfl
Vista ou 8. Gabriel, não me con:;t,ando que haja jeIto ('8~f' cl'l'
\'iço.nem que haja prestado conta~ da quantia que embolsou;
em fins de 1921. foi approvado, neflta Camara, onde apenas sof
1reu a minha 'fundamentada .impugnação, um llrojeoto, qUI)
mandava dar a D. Pedro Eggerhart, aetual antistite daquella
longinqua 'prelazia, ainGa maIOr ,pecunia para a mesma sobro
dita estrada: e, pelo 1Jia1'io\l(Jfticial, ,que leio sempre com
profunda attenção,acabo dever qúe já 'logrou o placet dI)
Senado -outro .projecto, pelo qual se autorizá' o Governo. Fe·
deral a subsidiar com 2 :OOOtl çada kilometl'o de uma rodovia"
destin!tda á ligari,l\Ianáos a BôaVist.a. E' olml', sem duvida.'
de vantagens que não contesto; mas cumpre' seja e:xaminauE
e autorizada com cuidado, para ·{j'ue se não coilfunda com ~
(los mUrados -enl:"'nbeiros benedictinm; ho11 andezes ..

Foi por aquenas-:remota~ b:andas do:Brasil que 10ca1i,0,"
Americo Vesimcci' o paraisolel'real, ,quando, ~m f'504, aífir.,
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mouj .- "E, se nel mondo é aleun paradiso terrestre, senza Haainda outra propriedade naciOnal, -ua'ttJrra {loS'"mú'{.. ' , .
dnbbiodee esser non meíte lontanQ:· da qnestí lnogbj". E'o d~ira~~e.s, que -deve merecer a nossa~ttençãQ: a .Rhtígw CW~'T~'
não menos imaginoso e credulosir Walter-P.aleigb, nos-ríns ma milItar de ItapuI'li.. .. .... . -, ... .. ....r
do mesmo seoulo XVI, por aHi.colIocououtru eden tamsem Assent.Rda,oomo Q: foi,emadmicravel ..• ~utp estra~Mõ:'
maravilhoso, '()el-'lümuio. Vejo"'me, pOI'ém, tristeI'i!1cnte com- proximoâs már:gensdo caudaloso Paj,à.Rá,rl~1l,'f'â.-$lt'O).ltr'o.r<i!'"·'
pellído c-a eoàfessar que aquellaregião riqlu$ima tem sido, li z'élnl' pela defesa: da popublção l'ibett'inna .tlí,gr~ó
de facto, um- pO;l'aiso, um el-âorodo, não para os . brasileiros :rio esntra ass't(lto8 de indios.;agora; ~desem paOO'f: -
'ou para o Thesouro Nacional, mas pata os aventureiros alio- mais importante, si fosse reeenstruída e apPf;fl'e .~ fi
nigenas que lá se teem estabelecido. fim de vIgiara nuwga'Ção duqtielle .eursn de agua~ e í)1'6tegel~

Das fazendas uacionaes AO Rio Grande AO Sul, umas sitas a Estrada de F'erro l\'ú!'oéstB do HrasH, juntoacujps.t'tHhos-
" U U se encontra. NessaS terras na-Cim1MS,Cuja área ê sttpê'rióí"

na orla fronteiri{la c outras em sua vizinhiilli.\8,. só restara a mais de Quatro leguas, descobriu-se ouro. Tanto bMWll' para
110 pleno .poder da União as de Sayean e S.·' Gabrwl, achan- que .ressem ol1a! Invadidas P01- um 'Ntsk<1eavenf:lIreiro.",
do-se hlt muito invadidas e usurpndas'as de llal."oquen, Santa aguilhoados pela "auri sacra fames", '0 qliepOir jssoas 'estão
Tecla, S. Víeente, Nossa S~I1'hora dos Anjos,Serrlto o üa- disputantlo,palmo a palmo, ao seu leg1timosenhorio, que é
valhada, assim como OS terrencs dominiaes de Gal}apava. o Governo Federal,

Passo, agora, a oceupar-rné da part-eqtrc_Ml1eerne ásfa- .' Itererlr-rne-ãeí, tambel11,' li. unica propri-edaoonacitmilhJe
zendas , naeteaaes não froIlteil'i'ças. 'I'raíando das proprlella- ímportenoia que. existza no Estado de ·l\ltn-as, J.)euominaVa,;,sf,
das ímmohilíarías da Nação, .deuOD':linadaS "fueooas nll{}lG- a "Fazenda do Chumbú". Primitivamente, exte1ldía:·;:se .eHa
naes", uão~.rei deixar de colloeal-. em ~r~l"lJ,tllano, nâl) por muitos muaíeípíos, Afinal, dees])t1111o em 'es1'lulh" pm;
pelo valor material, mas pelo numero, as existerites no Es- parte dos que a foram occupando, ficou exclusivamente Cil-
tado do Píauhy, Farei dellas rapído historicu. cravada no município de Patoa.

Foram fundadas por Domingos Atltmso 'M~frense, hffl'óe Desse vasto lat ífundio, não só rico- de jazidas mincrncs,
da conquista da região do nordéstc,áo lado. do intrepido como lambem de te, ra fertilissimas, não auteríam os cofre;;
pll'lilista~Domlflgos Jorge Velho. Deixou-as Mafrertse, PCl' nacíonacs um ceití! siquer- de rendas, e viria clle a ser um
testamento. aos jesuítas, em 1711. Eramellasem numere fóeo de incornmodos e prolongados Iitigros. . .
de 39: mas. precisamente um sooulo mais tarde, Já sellcba'- . Bem andou, portanto, o Poder :Legislativo federal em
vamreduxídas a. 35. A sua extensão é de 75 Isguas de frênte mandar ont.regal-o, como já o fez, ao governo do Estado, anc
pôr 51 de fuaão . Por ahí é .licíto calcular a vastidão. desse nas resaívando as r-iquezas cdo sub-solo.
doraínío nacional. . . . A' semclnanca da fazenda de Casulvaseo, ereío quo esfiín

Em 1854, em eonsequcnoía do regulamento da lei de ter- tampem abaadonadas as de Caiçara e Betione, sitas em l\!aL~"
ras de t850,fo-r~1ll ellas divididas em duasfnspeeeêes e ava- Grosso. .
Iíadas.em <435.:1}(}O$, conforme se péde verdaexeel~te .mo- . Resta-me ainda tratar de urna das mais ímportantos
uographiadoAlencastre, inserta na "Revista.dq InSfitut-o propriedadt'snamonaes. E' a fazenda de "Santa Cruz", uã«
lfistoriooe'~phico Brasileiro" (t.2Q,m'imfl"ra~ • o'8thmcvavad3: nQ,Dtst-ri()to.Jj'etler.al:,.,cOIll~.ÜlJ.rJhe.m.em~ôaJl':'..l"lc_.
Emf889, -dlitaem que .18 dellas foramava:lilltias compreúendula nos -Estudos dOJlIO rieJaJ'lell'O e ;,r:·,,,f'i"á-ulo. .
árrondou-as óengenheiro Dr , Antonio Jf}séde~a se-fazel' idéa do que oéaifareE'oo,-~le'&1ata-C!,uz";
sebreêHasllwtioou -ern 1893· um -intet'~D~ . .ct\1nprese. Um OOlllIeçll o- llj~'Ol',i(Joese_sa.iba.,_.que.,,·jl'êlos Cid-o
com o titulo "Formes natiunalos d' elevage dans- ol'E"tat culBs mais exactos, contém eHa 44.';{){l alqueires ~c ter;'a,;.
Piaulw", Resu!tBu eH~deuma doo,ção :a"lilS Jesuitas e dedivcrsu!

Nàdama-is dil'ei sobre essas fazendas pianhy~srn', t)orque compras por estes enectuadas a pai'lícularcs.'-
{lo:. fia0":' .fT'lP. aellho d .. fmn~ccl' lhp-; p"Jem, .suffieientemenlú, A dfm1:ão foi·...lhes feita, em158~, por ê\Iarqueza' Ferreira.
de manifesto. ru importaneh o o valor. \'juva ílP Cllristmiam l\fonteiI'o, e .con§is.tjn llumtottll iie ('ua-

u' :-\1\. >;A j<'lUIO·- \. Ex. poderia informar ti Camar:;, iJ·o ie~uasquadradas, menos seisC€ntás hrucÇas, nos l08ures ue-
qual a situação dellas '! llflllJ inados Guarat.iba e Guarapirangp.. . ,. •

O SR. BASILIO mo: l\íAG.\LIIÃES -Fal-o~hei oom mui!., Em 1616, compraram ellcs de Manuel Jeromrm9,Velloso
prazer, agradecendo a opportunidaciv que para isso me dú íCJ'r:ts pm Guaratiba, .,conliguas ~8 antcl'i':J.:.es, con\:l~(}(} 111'~';
o aparte de V. Ex, - t'.,,,, dI, frente por 1.500 tie sertao; J~m 1004, {lflflU:t,l'lro.UT do

Reentregues á administração do Governo Ft}(jíll'a,l. R\}&S l;:ljlilâo Thomé Conêa de 8ou3a >fie ,'\hal'enga lerra~'no Vidle
a mallograda tentatiu' du DI'. An,tonio José de Sampaio, tem do rio (iuandú, ,con: tres legua,-;. de f:'f'I11e p , ,P? fmido.·
sido ellas successivameni.c Rrrendndas. l"aram-n' o algum; em H\;)5, yendeu-lbes -li'l'ancisco Fras.ão de Sousa oMtrp tanlo
annos atrás a um pal'tlcul?r. ExpimJo () \)l'aZI} do arn'olia- de ttwl'a~. ta·mbem ban.hadas pelD n'('8mo l'io Goondi.1.. .
mento, ent-eudeu o particular rj,' não ])l,~ilen!' n()\'O contraet.(!. :fodo eS8f' latifunclio f;)i le~almfml'(.. ílemaroodo 'C\D 1731.

1 I EXJ.)~..lsos os ie:naeiano.~. c..111 1159. fJ.·..il';Ul.1fi;wado.s os J\"cu.~..h')>)~ou poro não be convir, ou porqup n"ass" a j','nOYf; "'o por ~ ..
preço mais' v"mtajoso. ]\las ainda pel'nmnf'ee na i'xploração pela corúa. passaram 'este~, a parti!' ." 18~2, p,\l,ra a,)sobr.rUGliI
della-s, sem cOnWaeto algrnn. E' esta, ainda, a situação das fa- brasileira, que -bvdenou alli ~un~a_d~l.JlUrcll.çãü'Cl~1 1827.
zendas ,llaefunaees do PiauiJy. .{fcnho aqui um l'.arissimo tm bl.tõI,l}o, .o m~Uwr ,~c .se C')"

. nbece:soore a faz-eoo;il deSanta,.Crtli:.1f,~"pm~, .alem do ,jnalil, traz
·qmtn:tn"fãsuiste-ntcs Df', E~tado de S. Pã'\llo, mencio- osmawas'íilaStlemmmações preef!SE~ªtt5~Nn17.&le;aS27. ln

n{].rei,~lli'!Bleirolo~l', o gTl~lJO d~5 fazendaS, .tIueal~i ff'CJ1l titula:;se:;cO TO~-,t:m~<fret~~çãe.>'8'~i;'~at:caçã(l
a d~nomlflft~i}glQ!Jal iJc l\}Bnçaü. Sao exceJlentes proprIe4ades 'Qa,.1i'~dll..Naelôna:l-cdf.SantaCl'~Y''SI'gttndo'fOI -.~l&v}da, e
naCl'OIlMS, SItuadas f'Jn te'ms uberrlmas e tJ11e•• por falta· de,· possuída pelos :plldreiiL-Oa Companhl1t,cde.::1esus, ll0.l'j<CUJi1 .ex-
vigilaneia do govemo da União, a"ora são a este disput-adas tineoltO'; pft'$SOll 'ãNatilfl" " . .> i . _ '. .
por muito:> intrt.1W';. a!gun, d(}s qúaes ·fartamente endinlwi- ..I;~:1i. e~.·te iino pulJl:~.,?a.dú nquioo::nio à,e J,~neirOj:~nu typo
rados·.g-raphra ..e Lessa & P~l'eJJ~ em 1~, IJe10Zela4pr do DI-

Mais Wlj.J()]'!Rll' " ., qlln essas, que acabo de citaJ~, (- a' reito de Pre,priedade .. :" . .o,. .-0

fazenda.;.'ffibrica (j;. ""ma. - Pó]' Yneilldos'.dü,sec'ultl findo,'{i;:Õ tempo do Impcl'iQ .. sú
Tin) OI" ... llU desempenho de uma commi3são .,Assa:·riN>pi.'~tH;fude rODllÜL'1iIInUalmente, :Corno se pódb ver em

com que Uh' 'i0verno do Estado de São Paulo, du Mello' Morae,;, no "Arc-liinJ do Distdetil F-ef}eral'~mais da rem
rebuscar l' cuL _ ~oJ}iar c annotar muitos documentf.ls oontgs,.t.ile.J."éís.'Mas,<'~o~ a· Replib~iaa. tal tem .sido._. a nc·"sa
existentes no Ar ?->aciOlU!'I, entre os quae.;; SI' me delln~· ·.desIGm! ~timrehlf;ão ll!;\J§;ws bens nakhmaes, que <;) ~Dr. Moa,.
ral:am. alguns 11', t, 'ssüntis,;ilnos sobre a actual fazench-fa- .:\Vlal'qríes fj[DVOu.:em sllOOessivos relalill'ies por elle,el_aborü{1ú,;,
brica de lj1anenJ;R. : 'Aue'e1lllpoÜco fêlpp{v.f.ü'J'am desvi:üfus. do TneSQUl'ij; mais df'

Come<;ou e'lIi~ nnn os nomes tupieos de Biraçoyaba e ,;mit:~centós'de -l~is da>i·finda da faz~(]eSant&-Cr.uz. &;rá
AraçoyalJa, e ae, tPlJJiJ' de 8ua flllldação abrangia uma área de ,criv!'lql1e a imrnensa área no mais de dez 1eguasquadradas.
72 mil kilometro;; (jU'l:!],,'iiJOS. feii,!· a conWT""'1O da.,; leguas ctu- ;C:WRsi:fudã: útuRlnienCeQecupada e ~l)lol'ada por fth:eiros, la
quelJe t~mpo 'p>lra a f1j{'dida decimal de agora.. ··"'-I'3dtfres·p 'cl'ialWi:'cs, 'pl'i:t:luza pal'a'it União-apenas' a míga-

D~ Jlllpor.,-tftllcia da fabrica alli montada e das terras df>ssa,"üjha- f'scandalo~lssima . iniieJ'ipta em'ti&sf5oül\;amt>nfu, onde a
Pl'Opr.1ed:J.,(}-,) nacioI!D.'. basta-me dizer que, erdminadas [lúl~"U:'endà>a arree&dal'-se dn:fazenda n:a'c'lonald-e &l.l1ta-..«ruz e dA
tec.hmcos 7.trauCI':z'·<, lin;('s de &e desencadear a eonflagrae~o,,"!todas as ol1tr'll:S faz,eoon."nacionaes'''é .sóll1enteca~ulada em
u,!!l-vm:sal, l:Qrarn, g~~o';;lio modQ, avaUaJaselll<llã.o menos·de ses.~lÜacontOg. de réis'!·' .. .o."

:("O'Il1I! eont'osae ri",. . ' . '.J' 'Nada dit'Pi'das fazBndasnacional';; rie M~.e~na.i c 1>i,,-
~. -Os~do, 3 1.:UllS. [)o<ii 1 i'OS. quewbre. ~lhJ, '1C~eço, ilfuJ' Osdaàc; ,.;la~ i':lü' Eshi<ilr diJ Rio de Jai1eil'o, .~oqne moH,lS

~::ustente;; J ,iR TI:S!'''';;1 ber:rT do &asI! ". dtO .:PIo!:'to-S.egul'{), tem a ';"'niào sofirido -eonsideravcis prejuizos. .
('lo!.. II_ da.o 1" e~IH:"i)'~"$.351 a 3ifh. e no Bl!bsta~l(:io"(}f1 . Pod,'rêÍ. éOntinUlil' o)3cmellutIlte +'sü140 de lWUsas, S~m que
pl'~bll:iUSO"u. ;a~1Idn(' d,· 1Al.!üg21ras, .;..-As l\1mas d(Y'Brasll'c ~ incorrarna" mt pécha..dé le"igladol'f'.s ineul'msm cdesidiGêM ,
IeglslabcÇá? ",,,?l. lJ. ~g.s. 18-1.11>)-. ambos 9;:1 t'TIllres i,:tmsth dO'que l'C,;peita. llQ ~trimonioit\a Na1'.iofJUlt~entamas"""
.tlwffl,..')Je li\.;l'I'Jüadcs !JllJlJ\lgI'uplncas... . -(Paf!SII.) " . ..,

' •.'"' '-_,1-' -
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Setembro de 1ü'2õ

-; ''''l\ão '1105Sb deixar De r-eportnr-me .ás colonias e. p:!rsldios uma !e,"~a quadrada, abrangendo algumas, :f!or{m, superfleíe
'mlhl'út'es, , ,. ' territe'J'ia!maior: Taes as de Obidos (no Parú), de Lcopotdina

j, "·.Eobi'c e.ssas<proprieuades nacionaos, dirigi á Cum·ara,. no(ern AlagoU'!', de Phnontsiras (em Pr-rnaml 'UCQ j, de Cácel'es
~HH.().·,f1ml0,ctim i'cl1uerimento de iníormaçôcs, quc vellu me (no F:io-Grancle-do-Buj.' e de UÍ'UCú (c·m .!lIinaE''-Genies). ,
':fez a'honra>de 'appl'oyar; afim depreenchpr os dados que eu Dessas celomas ·militaresi,Tora1.n,.H·m duvrda, as mais
j:'i l)O'ssuia tijulgaya incompletos, não tendo sido, entretanto, ímportarues as' do Paraná e .ns cJ(; lUa![(, Crús;ti. Deixo d.e
..;tté' agora; attendído pelo 31'. Ministro ela GU0rra. incluir- nesse 'número [\ ele Itapuru, p6rC]uC' já tratei dclla

Longe' demim attríbun- semelhante falta a qualquer mft ha POU[" C'•
vontade do .meu preclar-o ·urnigo. Sr. marechal Setcmbrino de I\C' Param\,'- dois annos ap(>s ft dn'ac~\;, á catcg:ria
·tJm'yalho,cú)onome, na muito, 'está morccidamente aureolado de proviuoia, pE,la lei e1c: ,20 ele agedu 183i:;,'- foram Iocnli-
por' ínnumems 'e inestimayeis serYi(:Os, que coníínúa, índc- zadas tre", colonias : .Tatally, Xagú e C]JCof'im. As duas ultimas
:fessamente,:;a.j~restal'ao paiz , Mas as nossas 'secretarias de tinham POl' escopo a defesa do tcrritorio Iit igioso rdas Mis-
Estado, a exemplo da Reparlicão do Patrimonio, estão, in- "0"0 ,.,.
felrzmente, t~ "mal apparclhadns para prestar taes mrorrna- ., 111nj;: iar,~),e,cahirm:íl em nbondono, c; ql1P foi um erro ele
cões,. que .sé isso pôde explicar o não haverem ainda chegada ploravel, porque toda aquella regHic; esige) a l1ermallLllteví-
p esta CaJJ;ltar,a 'os dados pedidos. :' . gilancia do Governo do lJrasH, ;, bl'n, jh, l1['t'l'",~\ nacíonru , '

. O ,sR.:~'Çt,:J>'l]ILLO PMTES - Pcrmitla-mc um i aparte, para Ao; colonias militares, fundadas pela l\Ional'clJia, ante, da
confirmar' .jUstamente o que V. Ex. (~iz. Apresentei a esta gUE'"'nl do Paraguav, na região meridional de i\latlo-Grc;:sa,
Casa umJ'equel'iJ;oento de mf'orrnaçõos, afim ele saber qual 1'ora1.[; as de Miranda, Dourados e Nioac, q12e prestaram ines
era o Patrimotíio Nacíonal e o que se fazia. delle , Nunca me tirnaveís auxilias ás nossas Tropas, quando estas se viram na
.responãeramr,'.O Sr. Benedicto Hvnolíto declarou-me quo era dura ooní.ingcncia DC defenc1,er a 'ham'u eu rm egr-idnde elo Bra
Impossivel-forneeer íacs informações, em vista da desorgani- fi! contra a tremenda invasão paI'aguaya, a que ellas oppu
2a(:ãoclúsêrvjço. zeram heroicu resíctencia, como acontecNi ('DI Dourados, onde

O' SIt; ;BASILIO DE 1\IAGALHX:ES - Tem V. Ex. toda a (J incsquccívol cuvabano Antonio Joã« Riboir«. t eucnh, de
razãél;'{)1J,J:l,iç(lministerío, que até hoje organizou um bom cavaüru-iu. l'C'fJl'oduziu com 15 soldados a fa~aIlha espartana
intentaríf),t·',t:íã.o direi um oadastro completo, ou um tomba- das- 'I'horrnopylas •

.mente íntegra], dos bens sujeitos á sua jurisdicção part.ieulat-, Penso quo o Governo da Hopubhcn rleve, quanto ao guar
,é o da Viação.·Os demais, até agora, não cogitaram desse in- lwcimenttl das fronteiras, imitar o cxemj.lo ele pr-ovidencia
rlispensavel 'trabalho. lia Monarchia.

Veip.portanto, Y. Ex. E'm soecorro do que eu estava O SH. S,\ FILHO - O serviço F'H·stael0 pelo Imperio fOI
:tffirmando,e, .por isso, muito lhe agradeço o seu aparte. fantn mais admiruvel. quando se consideram as írnmcnsas

OSR"O'(:!A.'M:tLLe PRATES - Principalmente por causa da (liIJieuldad(;s ele cornmunicacão naquellc tempo.
fazene1a..-~tJ,e;Santa Cruz, a respeito de cujo arrendamento, O SIl. BASILIO DE MAGALIEES - Além dessas ·àif
'''','.·Ex.'s!'lhe;~correm versões que não abonam· a nossa admi- firuldad~;:, occonia ainda o de:,al'IJarelllamento em que e~~
,nistração: tava o lmperw, naque!la época. ao :bpt'eto m i itar. E' ,\'e1'-

Q, ILIODE MAGALH.\ES - Estou- fazendo ;::6- dadE' que essas colonias niío tiYCl'am, H'TIJ p(l(liam ter, uma.
m~ntê·.c.uiii)':iÍ\to llis10rico elo Patrimonio :Nacional, que (;I'gu.llização modelm', 'qual 11 ,quo agora [,OclErão receber.
tenrlO ~pf,e " Das Euas . linhas gerars. O :::;11. SA FILHO - Entretan tu, agül'a estão completa.

O SR.'S{ FILHO - Historiro muito interessante. V. Ex. 1;~eIitc abandonada".
está preS'itando 'úm grande seniço ao paiz. O SR. BASILIO DE 1\lAGALIE,ES - Inteiramente abano

O SR. BASILIO DE MAGALH..IE8 - Muito me penhora a dOEadas, não por clilpa do Poder Lcgis]aljyo, porqne o de-
genlileza,;dn affirmação 'que acaho ele nu"ir de V. ·Ex. creío n. 73:3 elr ::1 ele dezemLl'(' de 1[10G. mandou eeo1'-

Si enquizesse, 'pol'c"m, descer a minudencias, poderia re- ganizal-as, declaramio-a;: dectinada" ú clefesi:\ das fronteil'<1S,
ferir casus.gravíssimos, que chegaram no meu conhecimento'e aS5im como fi prolPcpão das vim' f',-irategica.", terrestre;: e
'pelos quaesse verifica a calamitosa situacão em que SI;) en- fluviaeE, aos nueleos ele eoloniza~àa l'egulm' e á catRcllese do~
contra empatrimonio nacional. l'oi exactamente em consC'- índios, bem como autorizando '0 Paeie.r Executivo a cr'ear'
CJueneia'desse detido exame de faelos' eoncretos, que. atUm- novas colonias miliiar('s. "naquelle,; pc,ntos c10 tel'ritorio ela
'àf;nC!o aos··díntames da minha conscieneia e do meu mandato, He[.'ublica, em que o reclamar a c181t',;a nacional".
upresenteia esla Gasa, de colJaboraeão ,cOrri o Sr. Galdino elo " Yolva, pOl'tanto, o Gciyerno visias attenias C' cautebsas
;\"alle, o projecto de reforma da Hepartição do Patrimonio, no par'a e"ses immovei;: nácionaes em eomplelo abandono; ponha
(IUal, aléri1.de outras medidns impro;:cimliveis. se cria um em urgenic eXOCl1e~lO o decreto ae,irna titadi'; não se csqueca
.conselhoiraclministratiyo .de in1.ei1'[\ conIiall~a, de cornpeLencia da 11(·s,;a h'ov/c ele Palmas (' ele' ünil'[lS [(bc'rias que:'e YÜO
teelmica.'lede notoria idoneidade mOi'al, para que. uma 'Vez ll'illlq:.;eandü impatrjoticamentc ao sul e sudoeste de J\Iatto
pI'ovada!;2.quaesquer malversa~'ões dos bens publieos, sejam (4ros,,0: -- tudo isE:.Q sei}} demora. pari< Cj;1O aO;'SUllrpmO, c1i
entregue,s.á·'justiea os çulpados e prOIl1ptamente remediadas rigentes do Brasil se"não venha a applicUl' mais iarde o 8;;

'por tQdl}!L,p5';ctmeioslega,es.. . o:. _ tigmu ciocapilão a que. w rpfere (I epico immol'ül] dos
OSl:\'/;O#-l\~lL'L1) PR.'\JJES -V. E.>.: • faz IDUitO bem; prestrt. "Lusiadas": - "Eu Dão culdei.!"

gran.d,e~~~i!,i(}o'aopajz..;·. {Apoiados.)"qnsse .departtlmçnio da Ha ainda, confiadas ao. pàirimonio . nacional, ou subor-
,~!dn1Ínis.~ºa.o-'Seacba,quasi aboudonãdo." '.,' dinuelas ao dominio eminente. dà"soberanianacional. - si é
'c O:,ªlk.:,cBA8IDIO D]jMAGALH_'{ES",~. Esta é, in~ê1i~l?,n[e, Que a moderna concep(:;io do dir2~Lo admitte a antiga ex..
averdadEl" '. ,..... pressão de "dominio emíuPíli:e". - l!l5, aldêli,"'deindios' qUE:e
. O SR. AUGUSTO DE.:LrMA - AUn1ão ,não .sabe Q, q~ as esponláneamcnle fórmadas. pelos'tà.ossc,s a])ol'igenes, quer
possue,:;·" ",. . as que existem sob a fÓl'ma de poYoaç,&~s rc-§':ulal'es. Desd(; o

O S{f. BASILIO D:W"l\IAGAI&AES':'- Foi exaelam~nle o fe;npo elo Brasil-colonia submctteeam-sG' eis aldeiamenios ill
que ass~verámos no prefacio do'follieLo em que enfeixúmos, digenas fi essa estructura ,iuridico-adll1iÍlistratJya.·
para mawr divulgacão,r;\cnosso pl'ojecto: "O Brasil. é cDl)ipa- " Ú Goyei'no do Imperio, logo depol\s (lO consLitmcla a
1'3\'e1 a.;-üm -nababo desleixado. que ighora o tot~r dlU\'snas . nossa soberania IJ0litiea, não se desoüidoÜi do problema ~r,
diYicias ~ não, cura do q,i!.e realmente, :rl~ssl).e.". ..' digena, particularmente" da~ aldeas rJ poyoa;eões de se ·yícolas.

Ora;/j},s preclaros coll~as, que Íoe :;tcábam de honrar ,c.om'Os 'para as quaes foI depois expedido o decreto:, ele .21. de jullw de
s"eus apa,rteê;" sabem múito bem qJ,lC -todo })atriní:l;Jl1)", se.ia iS4iJ' .

, qual fôr", d.eve ser defendido, e que ..Ó, individuo Ql).,",Ú"iT(l'cão., Organizado. sob a nepnblica, o benemcl':to 80nico e!Cl
qU,e não\P6d~ defen~er \0, seu patl'irl1,o:r;liQ, .6' indigno' d, 'lJOS~ Protccção aos Indioi', em L6ft hora cordiado á alma aàos!u
BUli-o, e,·mereoe tutela ou curatela. ", .•. " ',' .., lica de, egregio nondon, cessaram n;: c-xplora1.6í('s. como ce~-

.Reaf.o" as minhas cqtrsiderà(:ões')lO ponto em'qué"as in- saram as 'Ta;;:;ic, de que eram OUtl.'Ul'H y i ctimà\5 os donos nrI~
terrOmpl. ", "' '. ,·rnitiYos da terra. brasileira. "

I\1eréê;~os elementqs· probantes' queéOnS,egui pacifhie- Pro,iecta-se tamhem a meriio,'i~ nctuftr-iio;(]o f3el'Yico ~l",
-lnente~!hgl1'sob.re o as.sl1mpto,chegu~i a u)TI resultaçlo,que"': Protecção aos Inôios sobro a;:; l1c'-,e'a~Ge' re~'ulal',es c1C'5 nD'o",Dc<

meperl'cllíte asseg~rar que o governo ImperIal, quando pel'- ,'aulocl1toneô. Mas algumas destas, TlC> extremo no1:"lp e no ex
c~beu q1;I.e. 9s h?rlzontlis do Prata. se enlurve{}iam' com os ,.. tremo sul:. ainda e~íiio a" demanrlarnnva'" l1t'ovi,!Í'jencin~'io

.n,lm~os :-nmonJ?aoos por um eycloneprenhe dfl J;!orrascas' b~J- C:overl}O F~gt;ral, ?filiJ ~e que se eyü.em c1cr;lorayçi'lô esbulhos,
11ea", p<:ONaqlUOl~ ll~m um momento em guarnecer a rt,f(mo '1al-é o ~as~ 'dap?Y~a0ao ele S .. Jo,'on~rlcC), sita rdO Par:nj:;, e
fronfe.r'lf.lIcom o" E~i~do~ platmos; e, ao me.')mo teIIlPo,'des- que resultou'clh-doaçao de uma fawncla ;]0 'l!i!J"üo;',cle AnluninH.
envolvendo ·.csse preYld"nte pla!10, !evoumais longe, 'para ·pOl' C'slC' fella á l\Ionarchia em l&~ü, {'om n {)(lH(,licuo iQl'ma!
o extr0monotte _e para a regmo bmter:land~ca, . a mlõ'sma cle seI' f'xelusiyampnw Decunada lJdos imlig-811::ús daqnr:J1n
nctuR\.'a!J nll ~,defesa das tenas elas zonaji mterlOres. r·egião. O de$acatamentQ ao fimexpres,,"o 'doleou·do~ - eCJJlO

l!0l nss~m quo; de 18~0 a 18Gl, ol'de~ou a J\Ionllrchia a pi:'(;[end~m tllli in1rnsos de má 'fé, _ imporlal:.ia., cOlí1.) .(5
ere~~;ttOe..,a fl1~açao d

o(',tl'lJlt(1.
c ires ~olo~!lasp pres~d~os mi- , {'uri::d. crI!. retornarem .aquellas terra: .uherrimas.,'ho, domin!(I

1J[mes. Por YlU de re",Ja, CM,l colom,a,.?ISpunb~,d~ arr'i de ~ J:I~h IlCl;d81~{Js( ~. suecessores do barao deAn!cJnma,q'clC .Já
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êsião- tra:l;atJ:el!9,~ reeivintilcar> 1~0S ~,de' ;Matto;..~ »e16mrei:tO' e~1IDrium< isto, 'fi.w'pUdh~'ool"'-em' r:e~9' â
'00} lfíteo aJaàa.s<t'9--;Í!u:d:úJe. Htrega-. de np.ns~ €los tlua~s já. era lli' naçãO' dona,. aas. . .
Fin~ dim 'a;J5fIlll'lJJS ~ID'ra&~e G- patrimpnu ~gê'ir;j~, t}iüB' r-eeel'f~'l1""ntedehut:uàal'~ID as n1

'til:} Districtq,. FeltBI:ti~Sâo llitdt'tl:Sr cmnpie~ a graves a~ Ps. '-1\s vuâtuostssíznas riquezas; OI'a mll mãOS- de> !'renedldrnm;
t1flesfiões-5US'Ci~ eosn l'e~ aO' PatrrÍllWilia Municrrpal ci), lirane:iscan,y; e outros n",dl'lil eru-opens, devem ser- re-iMegf'!tlL"t,'l"
Rio-de-Janciro; ~ exhallstivamente estuli!aflas, de' um lado, rw;. pa;trilU&ni~ :1:rrion-aI, a que le<,;ilimalltente' ~teneem.'De""
pDI' Jlello~ e.-Haddoek Lobo, e, ~ euíres -aspeetos. femleramt~ ~ns eorrtl't< a S:l.I1blI o u cohiça dos SéU$'irmãos'
pelo- engenheiro; GtlStll:VO Estienne e pel{f. doutiss4'mo- alilvogado de habito, vindos. de além-mar para. CÚ, ns venerandDs, bra<sHé'l'
tjar]os de. C3'n~~ cuja monograpbia "" um mol:lclo de f'yIl- k'OS fi'. Jo;io da< Trl11lifliigul'fll5Õ,O das .Mercês; Ramos e íi:f'. JoiW
these e-w.~ juridica.. Além da sesmaria- coneelh,la, do Amoe Dívtno Gosta, em cujos peitos não suffoeoa a> esta
isto' é,dest!'Ii~a. c'Ofistituir opatrimomo-cle e-tdade do 1110- menhac os l.Íü}->t'?~imptllsOil do patrioLjsma. ,E'um seriQ1,perigü
de-Janai-r9',"~ aqui outnas modaJicliacJes' de' CDllCf.!'-;são parl-!, II nossa p:liriatJ1J:CbaI'-se umlf -imrnénsa fortuna i~l
de-,terras., i:~ J)W!" exemplo;. a& l'eferentes atl3' terl'eoos' de lial'Ía. não' inferior a; quinhentos mil coatcs de réis, en)mãos
nmTInha ~OO!Y~esaéB, assim eome aes :eeguengos de não, lrrasifeiras; quando o CC1'to' é que etlti foi legad'a.~ Dra
tJam.pa--~e: e:.- :f'l?'ajá~ Ei fora de- duvida que as· terras de aileíros a. corporacões religiosas naelonaes, e para fins: {fij' !líe
nmr'inil-!'llt- e lt$. r.Mil!tmg~s..que citei por ultilUD. são- d0Qominio dade, que não pa1':l'exp!m-uçâCt eonrrneretat. 'A este ~lto;
p-leno datr~~~. ])a$aIldo 'a edi1}d3~ eaeíeea de méra ti fctsante- C' e-Ioquent~ í} quCl OCCüFrcU DO MaranI!]·ãO'-If'~ mo
u.sutruetua:m- ~ tses bens. k"!{Je:cto rna.:t5 melIIl'!ilroz.Elc e G foi referIda pelo, IDmrar}o: e, íllustru representante, ftqnê'l!t~,
<:as terras indebitarnente lograàa,; p.etas comnm-nidades re- Esmdo nesta Camllra. o Sr. CoHares :\Iorcira. cuj:.J; mnne·dr~
ii'giosa,s'. UrElIaS,". eomo as- ordens Denedictina e- franm5iJ3.n.:>. elmo. com €i'üma.- e: 3.tlmkação in~qui:mcas. Ext~_ j;i
11,"têm í~ei-a- flue,. ha muHo,. deviam estar produzindo sob a rC]'lubllica eonstítueíenal, a eoaunuuidade car:meliit~re
l'e!ldapará 6 Thesouro. Nacional. Outras, corno as-irmall- guíar; I'cdu:dida:, ~Il'tã{}' a' um uníeo membro, q,u~ i)'gI16Sa(IHfa
Ô'ádcs. t!'ltC~&:>s MHitares e São Pedr-a Gonçalves, eonti- cella, paxoeiriava H,ma i-regueúa sertaaeja, flL'. C~O' de
nuat'n na~se ..lt'& bens .que, .ha muito; deviam estar, no pleno Santa Rita, 1'().~2im ilii respectivos bens 5<equestra-d-0S' ~. ,iuh
ti'omiaÍIâ da ~&. Aquellas, em cousequcncia da extincção federal. O Cúlwento!aí. 199o 'depois c-GmpradO- tJ'::~aeapQChi
'ega.l das l'~~eütÍ!Vas cm:nmunidades;' as élutrag, p-OTque n,L) n!IOs, que ~ntãc se ~tabeteceram--alli; eas terras, qu-a. ao. eon
et,mpriram j) -enea-rgo ctadoaÇ'ãa modal que.. fIles foi feita p€l," gregação extiúda pos811Ía no int.erim" foram aliellROOJ'l' ,a·flIU'-
t<l0ve-:mador ,F'lfáficisco Xavier d'e Tavora em 17Iõ e CO'1- [jcutares, co proauato tias mesma" posto. nas arcas dry.'I'lw-
úl'mada pelo .soberano em 1720, !louro :'íacioual.

E' Slilgtiht~ o caso dessa, confirmação' régia,' porqw} Si se bom:esse 17roeedido desse modo com relaoãoa:to.clo~
FraEcisco Xa:ví'ér de Tavora não po-di'a fazer semelhantc COT]- os lJen.'l- de C01121.'e~a;;Õ'es rdigiosas exi5telltes no Bra-,,",H e- e:xtÍ1)~
cC'ssão de se~rià ás menciorntdas eGnlI'arras religioc;as; ctas pela 'morte nafm:1l:l oos seus memhros, nã&-coI're:l'iá<-a;.no5S~.

mas, com(j a'>l$~:ranl cHas- a obrigaçãO'nie cúonstrl11-l' um li03- líaü'ía o p-erígo qete esfáCttrrent!o, ·nem c&aria o ~(;nü,
pItal des'Una~cll;8D'Jd3'dos inctigenlés,-" entendeu de homaJ- nadonal deaf,alcado de l'endt15 enormes, que, e;jJ..,>;'$< feg,ís, Ihé
vitre con1irl:')')~-tt~êihIDnaTChao acto 00 S-e-tlp~(J R'€f'tJi de- p-ertellcem.
clarand'o,eon'l-ti\dQ, t:!:Uc o fazia "a titulo -de'.esmtJia"" semI'e- f) ext"l1]plo,quea-eabe- ele citar, é que de\"era;b?? sioo ir1'l!
\'ognr,poi'!'àfff.oya carta régia de 17:13,.,pelàqua:f SfYet'u li'd.w j ado com referencia ás demll:iscongJ.·0.,;a!;;ões.1'e-rj-gi~Sa'5H1etdl
aos gOVé1"hMi'n!&S' do' Rio-de':Janeiro conceder sesmariá-g nos toras de bens accumlIla-d'03 pacientemente- e no-bremenfe le
sertôes, ca1Jiendô a concessão das da cinado á exclusiva alçada gados a frades brasileiros pelos nossos maiores.> ,
(~[, CamaraJ!iunicipal. '

.l.::nt1'0, en1fim, nas questões juridicas propriamente Cabe-mc, agora, a ohrig'a(:ão de revidar aos v,rgum0l'[0.3
ditas, que se prendehl ao amago da 'formação do patrirrunio de um se)lls'ato e erudito lU'tigo, ela ',jan'a do joven o talento';.,
n<tc?ional.. Antes de mais nada, assignalarei dois casos, dos 'jornalista Sr. Loureiro Sobrinho, e vindo a lume :lO Pai;, de
qu,ws um é hoje de importaneia méramenfe flisLorica, poi.s 1í db mez proximo-finelo. Quando o illustre cOlleg'3, Sr. Oal
fi)! .sabiamente reso1\i,\" J),]1a IC'gislação da extincta monarclüa, dino do ,'a!le e cu tomámos a iniciativa de apresentar a esta
c!m~ual1to o outro C'sl:i aiuda, palpitante de graves 1nteress3';, Casa o p1'ojeclo ele refOJ'ma do Paü'imonio ~acional, em tin.';
a desafiar o carinho c as luzes do nosso patriotismo. do anno pa.ssado, fizemol-o c:xactamente com o iut'1lto de qu",

O pl'imeiro foi a transformação da m~tructura ,iuridica :mtC's dn submettido a plenar10,' viesse elle aSDI' larga-
das sesmarias. De doações modaes, sob condição suspensiva, mente discutido, a todos os aspecbos., quer pela" imprcIl;;u,
l'('\'ogavel e durante CCI'to tempo illtransfcdvel, - aspect.o quer por quantos se ·111teressassem.])Ol' esse magno problema
unie.) que tiyeram, quando cl'eadas, - logo se tl'ansformamHT llrasileiro. ,-\ssim, foi com nmito prflzc1' que li o interessante
em pactos emph;ytButicOS., sllbmettendo-se 05 antigos donata,· escl'ipto do SI'. Loureiro SO])l'Ín!lo,Jijue especialmente ene~,I-O"
l'jos,sema interposição de nenhum embargo ou protesto, a'} a parte ,i111'!diea do assumpto. E':l'óra de qualqller duvida,
'pagamento 'doS fÓl'os, c acceitando, a5sim, a llova configuraçá') pela ina!tc1'ayel disciplina que do 'dil'eito antigo o.ttingiu nu
1;ga1 que tomaram a3 CC&SÕCS de terras no Brasil a particmla- (iireito eontemporaneo, não impender sobre os bens publicos,
res por actosdn soberano portugucz ou dos seus delegados' '1;), de usocommum ou de uso especial, ,a prescripção acquisiti\'a
g'ovenla,~ã(jdacolonia. A essa intricada.situação dospodsei- ou usucapião. São inalienaveis, imprescriptiveis ou innsTIca
1'OS porlador-es',de--cartas {ic sesmarias, assim' como á dos que piveis os' bens:dominiaes, visto eomo--o seusenlltlriu éa COD1
m~memorialll}êÍlt~'occlllJavam terI"assem titu10 hati!, pot munidadopoliticu ol''ganizada, é o j)OYÓ, "COI"PU viVo' da :Na
termo, a prol d3Sinteresses vitaes da nação, a nunca assáq lou- ção". DeHes não édbno o Estado :" é apenas o guardião emi
vada lei;11. ÔO:l, de 18 de seíombl'o de :I85G, devida ao g\'.b'i- nento ou o supremo administrador. Quanto aos bens patri
llC,te Olinda, um d(fs mais longos,e fccund03 de beneficios pan 'moniaes, isto é, dodominio privado da União. d']3 Est1!dr;~
() B1'llSil,dçul.re os muitos ministel'ios da l\lonarchia. No SC'l ou .dos lnnnicipios, aInda mesmo qu.e Dão se lhes applioasse a
:'~XtOl!50 e curioso tl'aÍJa'ho so!Jee o Bnlsil c Java. publicaà') "pra'lscriptio long'i temporis", creaç~o do dit'eito l)retorio ,.....,'
em 1883, poüderoa Van Deldell-Lacl'l1c (pag. 130, da ed. ü"an- como, o preceituaram sempre os TIDSSOS jurisconluHos e se
ccza) que cssa lei, vinte almos depois de promulgada e regu- tem assentado nas decisões tribunq1icias _ é sa:b'ido que o
l;;men!ada, ainda não havia produzido todos os seus effeito;:. "j bl' t 1 ' '] B I'
})ci3 ainda Cl<am ignoradas a exacla extensão e a verdadeii'á ])rOprlO pOl "1' pu !CU' o .em 1"econ j1>C] f o no ras; "quer pO'2CO

, d antes da fundação do Imperio (vide' Sousa Bandeira, Mamwl
s!tuarão as 'nossas terras dominiaes; entretanto, só não I6g'i- dó 1)/'06(;880 dos Feitos, § 4(9), qUeJ~ pela lei de 183<), da qual
t,JIllOU a sua posse quem não quiz ou não poude, p01'que a'!ei tl'un,sj}Íl':l'''a confissão de ceul'r oé!ireHo ao facto' e á Imn
ao :1850 e () seu regulamento de 1854 tudo facilita:rám nesse qumidad'e,c1a população os dirC'i.lo~da Fazenda" (vide C~n'108
sentido. . 'de' Carvalho. O p'atrimonio lel'l'ilo;'iÚl da municipa!i!:lade do Rio

,O outro,cáso! t~mb~m,reve;ador d'J quanto zelava o Im_,de-JaneiJ.:o e o direito emlJ!iylculico.pag. 52, nótal.O que f'u.iCt
pel'lO o ,patrJmonwll1stltUldo pejos nossos -uvoeu"'os. está em tenho affil'mado, por mais de uma vez, e reaffirh10 agm'1.
plena foea!i;.;ação, ,a exigir da Repll1Jlica urgentes 'inei:lida" que, ,antoa: Obscl'vação, que vou fazcndo, do que se passa 'no mundo
lll~peça,m, a ,todo trans,:, passe a mãos espurlas e forasteiras,; a cqlto e oecorre no nosso paiz, - é.)Jue ,esse conceito da pro
11180S sllllOlllacas. c per1gosas, um legado piedoso e considerave!, priedade nublica, no que l'e;;pei Ia aos bens patriú1oniaes, está
Q]~al o que CfH13t,Jtue os bens das cong'regações relig'iosas. Pel;as sen,do ,lentamente modificado e !la de modificar-se 'ainda mais
le1s e decretos de 9 de dezembro de 1830, :18 de setembro de pt'ofundamentp. Os bens do dominlo pl'ivadonac]onal, sejam:
1845, 20 dctig-osto de 180:' e 12 de jUlleirode 1870 taes beus da -União, di) Estado ou do municipio, não podêm e não devem.
uão podi-am'lSer "ilUenaoos 5em licença' <lo'GilYerooe foram enf boa razão, confundü'-s() com os' ])en8 .do domínio privado
~}~andados ci1I!yert<:r emapo-lices da 4ivida. pUblica; e. por fla.s demais pessoas juridicas ~ As condi<;õcs que Ih~3 regem a
"J1 rtuc!e , df,J aV1-soNabuco, ,de HJ de ["1alO de 1855, que vedou utilizaç-ão fi a tl'an!'lação gãodi\'~i'sas. Com Qffeíto, si os con-,
o nOVICianO,-Uma vez ·a\:llllctas as conununí(lade~ todos e"ses sel"Va'a Nação, é de presumír que o faça pal'a o 'prol da eorn
hen,s s~ri:im 'ülscriptos llopatl'imonio naciamQ:. Oro, e,,:;a munif:j:adepoli~ica. E, ,:i os qUiZfll' tl'ansferir a outr~ID,. !~uo,.!
€~i.lUcçao'se'~u.;9QS !letos l!lgislatívo$d9'~nãe--f&J.>am-··~ ~·~al' comoqua1q~eJ.' con~mumpt>s.."~a Jtlrldlca)
l'f}'I-'ogados~~la~UbnCJl..SI a rre~sã ~~~t1Úi}ãe,:oo' ;- 1JbJS'. iIbittof'IHl o,c'Podel'Executrvo, da UIDaO; do :Es-~
seu arL. J2. §.a

e
, : $U.!lstit U.f1J º Jl;ntlg() reglm-e:r!tt.a~mota t~ .011 do mtmf~fpfo,não póde wnder um palmo ~e terra
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. ~ü, !'ei'pett~YQ ~rimoni;Q'; . síiill.lkellQaflipressa .é"r:egula1'~l} . ,i3éj.:,B~"'; todos 'os, incoJn:~llIél}tBS6Çl~r@11;'l:eus'f',: e'oBs{'rxo~
?:e'Rrcl'.Je"?J§}lljfjYo .. qJerrHtiS, 0, c[t1~~prel:!min:;q'illenb~ :l'&yorcee ce%f'atisfa~iío, (IUe e,"sf! heranr.;-a'dD y~t1.1{'to. :l:lj-reitoq'l11).'i
02iJJshtutCl,ua6V-Í;u~pjã.p,~ .qUé}·não .~Et?Slk dacClli'f'uci-s ~(le 'tanio,;}ádespojada (jea!gumas·dq-s"p~l,tffii_rou.Ilagen.s,..acee~o.
ac{;ãó-lü>,sE'í1h@!'í:ÓuontJ'a·iJintn"so. ':-··é-o<l®::lcJwwdohn. r-ias, ter idas pela idflde mel;lieva!;·t~nÜe: a ..•. tr'llJlsfj·g'ui'aj"tse
.111;(ryfC;Í.lOj".vnrte d~1 d,lret}lo.dono,éa à,u§enciíLdo.Tll'9prie- eernf,letarrwnte 'Ou a proscr·ever-se:dos codigos -I-110clei'Uos.J
tll.l'lG,sei11 afim' !JVO scdarw a posse longi iempons elo in- -Foí pena que a~1nanliYesse o nossó<Codigo Ilivil, embora não
.-as[)]'·,lode.minio allJei0; ao passo que o poder publico está entrave ellc, antes facilite. a consolidação du domrnío. OS l?Ü·
sempre presente, porquan!o a juri.sc1ircão da soheran ía se digos do Fl'iJguay e do' Chile aell« preferir'am o censo const
13ro;iP!'(a sobre todo ° tci-ritoiío em que foi ella estabelecida f'Ilativo: o du Argentina só admiti é' o r-ontracto oneroso de
e organizada. . 1;('],/1a vítalic ia : ÓS da Bc,lj-Yia e do Equac1oj"l'epelliranl todos 95

}.preriando, de r-elance, outro ponto não menos impor- censos, constgnatívos. rr-scrvaf.ívos em emphyteutiros;aerCl
tant>, ponderarei, sem receio cle contestação, que roí um erro farl\!.f;-na apenas-os codigos do Perú e ü elo Dástricto Federal
do legislaclol'constituintc da Ilepublíca a cessão das minas e do lIIexiro, com certas alterações secunda!"ia.", A be,m do pa-, .
das 1erras devolutas aos Estados. . tr ímonío nacional. deve o legislador brasileiro abolir, gua,nto

n" , , '.' antes. o systcma df' emphyteus.e ora em vigor, c,' SUbS~ltU1l-o
vi:'n. J1l7GUSTO DELl::\L\. - ""pOlauo. ',' f I' por outra modalidade jU1'idiea que :}'eJu úe rnars acr .exe-
O SR. 'BASILIO DE l\L\GALILtES - Tal cessão. entre- quihiliuaue e melhor resguarde, .sJr.n~ltaneame11te, os inte

tanto, fez-se com reserva, para a Lnião, daquella "POl'(;1\() de r-esses r.ubllr-os e os particulares.:'i,' alo!"1zudas, r01119 se acham,
,territorio que for indíspensavel j}ara defesa das rronrciras, as teá1.'s do Brasil, com tendencia~'preços. csnu ~'ez m~
1'ortifieur,ões. consn-uccões militru-es e estradas de ferre) í'c- lhores, jú não tem mais razão de e::nstll: aqui o regrmen (!1t
tleraes", como o declara o art. G-í da Constituição de 24 de f'e- cmpbyteuse. íncórnmodo ás partes oontractantes e obnoxío
ver-eir-o de 1891. De semelhante determmacão deduz-se, (l.nü TIao 1t'souro. . .~ M ~'d t d'os governos-dos Estados não devem dispõr nunca das terras Pondo termo ás nlinlJasconslderaQoe.s,t':'. :Presl ene,. 1-
devolutas, semqueclausulem nos actos de transmissão o gra- rijo Ú Carnarn um appcllo, afim de que,·f!.pé:s o nece5sar:lO. e
"ame constitucional, afim de que evitem futuros lit igius e rnci iculoso r-xame, pelos seus orgams ternTIlros, do proJ?,~to
1Jrejüiws. Que alguns Estados. principalmente os do extremo que o ;"1'. Galdino do Yalle e eu tivemos a honra de a]:: e
septentcião ~ os do nosso [ar-acest , teem praí iearlo abusos sentar ri esta Casa Legislatiya, e comns,lu;zes q,ue ao mesmo
'na concessãó de terras devolutas, - é facto que não adrnitto. se Dignem de trazer os que se votam aqu: a tao magno as
duvida, e .tanto mais, deplorável, quanto se sabe que Ines sumpto, o approve ella sem demora. af,I;'n de ~.u,e seja, qUaJ;~(1
abusos prejudicam a defesa milital' ,do paiz. Relembrarei á antes. il'ansformado em 181, a be~~1 da gl ~nde ~ 19ueza do l1J_.,Ú
,Camara que, já em 18'13, um yankee, preferindo o RllC'ú)'- paiz~, cius ~redj(os da nossa adnllTIlstraçao punlIra:.
mato, editou aqui um traballlo intitulado Reflexões SObi'e (I es- Conhecendo, como sobejamente.cpul1Bço. ° patrlOtIs~10 quo

'lado !!ctualdas fi1W'fH;:as do Bmsil, no qual cogitou da venda illumil1a e orienta todos osaüto~,1e~ta.cam:;u'a., rctll'?-mn
'. ·deo tedas pumicas, c, mai", rerordarei que o nosso grande da tribunlt com a inabalavel convICçao <le que· ser~ OUYlcl0 f'
'o(eompalricio 'S.ilYeira Martins. no seu. testamento politico. attendiuo o meu appello, feito em Ifome dos maIsele".-a?os

'Jc )'iprecollizouque" ao reformar-s'e a Constituição, se reincoi'po- . interesses -da Naçã.o brasileira e iB~plracio I?6la ardente e lIJ

'!Passem nodominioda União as terras-cievolutas, derrisc:m:!G- fiexive1 fé republicana que, sp~prenh3.am~1aeco~np.ellea
:s.~ do pacto fundamental da Narão o arlual art. 6L trabalhar pela grandeza da Patrla! (1lfll!to bem; mwto b::m.

:Verifiquei, nU ac1millistra~ul.l 9.9. nluniril'iQ ~lef:;iío-Joãº- Q olyulor é CUlillJi'imenff1do.)

•
ImprE'nl!la Nacional ~Eio de J.l.neu.
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