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- Dos Srs, senadores Pedro V clho, Le
andro !llncicl c Ciclo Nunes commu
nicando que por motivo de molcstia 
deixam de comparecer as sessões. 
Pag, 3o3, 

·- Do Sr. senador Jonatbas Pedrosa com
munlcando ·que deixo de · comparecer 

'' · ás scssilcs do Senado, Pag, 362, 
- Do Sr •. GoJiçalvcs Chaves commu

nica!'do que deixa de comparecer ;Is 
scssoca pot se .achar enfermo. Pag: · 562, 

ORÇAMENTOS: 

- Do Ministerio das Relações Exteriores, 
Pags. 38S c 388. 

- Do Mlnistcrio da Fárenda, Pags. 483 
•. 502, . 

- D.o ":finislerio da Justiça· c Negocias 
1!\tcnorcs para o cxercicio de 190o, 

· Pags. 568, 614 e 625; . . . · 
- Do.Ministerio, d~ indusÍ~ia, Viação c 

Obras l'ublicas. para o cxercicio de 
i9êo. Paga, 596, 634 c 637. 

- Do Miniatcrio da Guena para o cxer· 
.cicio de 1900. Paga, 621, 637 e 656. 

- Do Ministcrio da Marinha para oexcr· 
ciçlo de 1900. Paga, 658 e 675. 

PARECERES : 

· · · Da Commi&s~o de Constituiç:io, Poderes c 
. · Diplohlacia : · · ; . .. ' . . ' ... ' .. 
- Sobre n clciç~o senatoriaL a. que se 

procedeu no .Estado do Rio Grande do 
. , Norte cnl 2 de julho do corrente anno, 

Pag. 3o, · · ' · · · · 

- Sobre a propot~içilo da Cnmaiii dos 
.. , . Deputados, ,que prohibc à·. cmiss~o, . , 

por ]1'articulares, · em~rtza; ·,banco ou 
sociedade de titulas de· credito ou obri· 
gaÇões' ao portadar,: com . o nome 'cm 
branco com o titulo de letras, notas, 
etc,· Pag; 168. •· . · · · . · ·· · 

..;;. Sobre:o "''" do Prefeito á resolução ' 
do Conselho Municipal que declara 
nullo para: todos os eft"eitos o decreto 
n, 12J de 27 de janeiro de 1899 c 
mnndn restituir nos interessado& o qtic· 
for de direito, Png. J9r. 

,... , Sobre a, . proppsiçilo da· . Comaia· dos 
. .D~putadoa · relativa a. eleiçilo para 

dcputados.e .senadores .. P.ag, J21. 1 .• 

.. - So!Írc o .officlo do ·Prefeito. pedindo a· 
· '· : : nfornmcntn. perpetuo doa terrenos c 

.... predlos. da,. Quinta da Don Vista, · 
Pag. 6J3, 

- Sobre o '<'elo do Prefeito :t ·Resolução 
do Conselho Municipal relativa a ser· 
viço apropriado para apanhamento c 
extinção de, animaes no Districto Fc· 
dera I. Pag, 623, , 

- Sobre o. 11elo do Prefeito á Rcsoluç~o 
do Conselho Municipal que proroga 
por .dois annos cm favor das norma• 
listas que encetaram o ·cUrso pelo re
gulamento de 1881. o prazo terminado 

. cm dezembro de ~ 898: Pag ~ 67o, 
.. na Commissão de FinançaS :. 

Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 12r de 1899, éonce· 
dendo· a Octavio. Dorgcs,·· 4° cscri
pturarlo do Tribunal de Contas, um 

· anno de licença com ordenado;. Pag. so. 
Sobre a proposição dn · Ciúnara dos 
Deputados que manda vigorar para a 
p~oximnlegislatura de :1goo a· 1902 a 
101 n, 407 dc·6. de novembro de r8g6. 
Pag, so. · ., 

- Sobre a proposição ·aa ·camara" dos 
Deputados 'que abre ·ao minlstcrio da 
·Guerra o ;credito de, r. 266:588$ á 
verba 16, n. 28 do art; 19 da lei do 
orçamento. Pag. so·, · 

- Sobre. a proposição :da:, Cnmarn ·das: 
DepuL1dos abrindo os neecssarios cre· 
ditos pnra occo~cr as · desp~as feitas 
com a recepção do Sr; Presidente da 
Republica·Argcntina: Pag, sr. 

- Sobre o· projecto relativo a. prctcnção 
de D. Faustina . Centena da Silva c 
seu filho Fmncisco Luiz Pereira da 

.Silva. Pag •. sr. 
:- Sobre o·projecto relativo~. á ,adminis· 

tração doi. Invalidas .. da Putria, CA 
.Commissão de Marinha c Guerra oft"c
receu. emendas a este ." projecto,) 

... · Pn .. oSlo · .. '""~ · .. . . . . G . ........ • . 
-· .. Sobre a prop<Hilçila da Camara dos 
· Deputados que releva a.dlvida do te• 

ncntc do 9' Regimento de cavallaria 
do exercito, Thomaz Brngn, fnllecido 

•• I •. • e·m ·.canudos ,-tinha 'com· n Fazenda·Nn· 
···clonai', l'ng, r68,. · 

-:-. Sobre ;n prcipÓsiçÍio ·. dn. Cama~a dos 
Deputados que abre um credito de 
39:3S•$soo, ao ·Minisrerlo· da Guerra 

... . : :pnnt .. 1 nucnder .. a ,, .diversas · dcspezns. 
, .· · dnquellc .ministcrio,' Png;, ,1~8.. · · 

- . Sobr.c•<'n proposição do•;rCamara dos 
Deputados <JUe . concede uma pensão 
dc'4•$; á:D. Maria· Cntharinn de AI·' 
btiquerquc 'Marnnhfio; 1Png. 169, 

, , • ,, .' •, •: '' I,',, '• 
. - Sobre n proposição, da. Camura dos 

Deputados mandando pagar no coronc 

. ·. 
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h oneraria do cxc1·cito Antonio Gatdino 
Travasses Alves :IS quotas de reforma 
inhcrcntcs :Í. classe dos omciacs S\1• 

pcriorcs desde :1. dat.l. do decreto que 
o reformou, (A Commissão do Ma
rinha c Gucrf<\ tnmben·l cmittiu pa· 
rcccr sobre cstn proposição.) Png. ICx). 

Sobre a proposição da Camarn dos 
Deputados abrindo ao Ministcrio · das 
Relaçües Exteriores o credito de 
96:946$911 para liquidar as recla-
mações de diversas Lcgnçücs. Par;. 170, 
Sobre a proposição da. Camara dos 
Deputados que manda demolir os dous 
armazc~s da Alfandega de Santos, 

.. construtdos cm terrenos municipacs 
da mesma cidade; Pag, .'75· 

- Sobre n proposiçf~ da Camnm dos 
· Deputados que tranferc do Ministcrio 
da Justiça c Negocias Interiores para 
o da .Fazenda o credito de 29;774~00 
destinados ;is dcspezas com a Junta 
Cnmmcrcial. Pag, 176, . 

- Sobre a proposição da Camara dos De· 
putndos · que concede seis mczes de 
licença ao Dr. Fernando Terra, :tssis· 
tente de clinica dcrmatosypbiligraphica 
da Faculdade do Medicina do R1o de 
Janeiro. Pag •. 176 •. 

. - Sobre n proposição da Cnmarn do!l 
Dcput1dos que isent• de pagamento 
de quas~uc:r direitos na Alfandega da 
. Capital·. cderal, dous.volumes impor
tndoa pelo pintor Victor ~leircllos de 
Lima.. Png, 176. 

. - Sobre .a proposição da Camara. dos 
. · , :Deputados que abre um credito de 

. .,so;ooo$ .no cambio do 07 d, no Mi· 
··.":ni5ti:rio. das'Rcla"çõcs Exterlo'rcs, a ru· 

bric.l 41 do art, .J:J da lei do orçamento, 
Png. 176, . · 

- Sobre B. proposiçlio. drt Cnmara dos 
Deputados. que. concede n Pacifico da 
Silva.Dessa,. porteiro da· Alfandega do 

··.Maranhão um.anno. ·de licença com 
·ordenado, Png. 177. 

Sohre 'n proposição dn C amara dos 
· De~utndos n. 81 de 1898, rclcvnndo 
' n:s dividas contrahidas com. a fa2cnda 
nacionnl por nfficiacs do exercito fal· 

· 'lecidos•cm Canudos, Pllg. o84, 
SobrC '-'a proposiçiio ·da · Camara elos 

··· '• · De)lutndos· determinando que nn li· 
.: qutdaçi"Lo do -tempo· de servtço para a 
· ccncessfio.do ·meto' soldo não scni. dis· 
contado a~ucllc que ter ·pas:mdo no 

'' 
.goso de hccnçu pnra tratamento de 
saudc., Jlag, .284, · 
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Sobre a proposição da Cnmnr.1 dos 
Deputados n, 78 do 1896, que abre 

. um credito parn p:~gamcnto ao volun• 
tnrio da Patria .M:moel !\"larinbo da 
Rocha, Pag. 3:o, 

Sobre n proposição da Camara dos 
. Deputados relativa cí prctcnção dos 
offictacs' da nrmadn c classes anncxas c 
do exercito, rcformndos ou que se rc· 
formilrem, ele accordo aos decretos 
ns. 108 A, de Jo de de,embro de 1889 
c tg3 A, de 3o de janeiro de 18go, 
Png, 3~o. 

Sobre a proposição da Cnmara dos 
Deputados 'luc abre no l\linistcrio da 

. Industria, Vmção c Obras Publicas o 
credito de 13,162:961$o27 para regu
lnrisar contas da Estrada de Ferro 

. Central do Dra>il, 

Sobre ·a proposição da Cnmara dos 
Deputados concedendo a Jcsuino Bar· 
rozo l\1ello J0 official do'3 Correios de 
Pernambuco um annO de licença. 
Pag, 3oo, . . · 

Sobre a· projecto n, o6 de 1897 · dis
pondo que ns e~osas, filbos e filhn.s 
menores dos officincs do exercito c dos 
corpos de policia mortos cm combate 
c dos que falleccrem ou vierem a fal· 
lccer na campnnha de Canuc.los go· 
zaráo nJ vnntagcns n que tem direito 

· considerando-se promovidos ao posto 
immediatamente· superior. A ( Com· . 
missão de M'lrinha e Guerra tamhcm 
cmittiu parecer sobre o referido pro• 

. jecto.) l'ag. 301, . 
· Sobre a proposição dn · Camara dos 
Deputados que manda rever as apo• 
sentadorias c.onccdidas depois de z4 
de fevereiro de 1891 para o fim de 
declarar sem cffcito as <tuc não tiverem 
sido decretadas. de nccordo com o 
ar~. 75 da Constituição c leis ao tempo 
eXIstentes, Pilg. 33g, . 

·.Sobre n proposição da Camara dos 
Deputados _que abre um ·credito até 
97Z$ pal'il o pa~amcnto do serviço feito 
no districto tclcgrnpl1ico de Coynz, 
Concedendo no Dr. José Bcrnnr• 
dino llaptista Pereira, mediciJ adjunto 
do exercito, dez mczes de 1iccnç;1. 
Png, 339, . · 
Sabre a proposição da cnmnra dos 
Deputados, concedendo ao Dr. João 
Antonio Coqueiro, engenheiro chefe 
da rcpartiçiio ~crnl do::. tclcgraphos, 
seis mezcs de hccnçn. Pag. J40. 
s'obrc a proposição d<l ç'ilm'nr.:1 dos 
Deputados fixando a dcspe•a jul-
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cada necessaria para satisfação dos 
diversos serviços do Ministcrio das' Re
lações Exteriores para o futuro exer• 
cicio de 1900, (Orçamento do' Extc• 
rior,)Pag, J4o. 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados que concede 8 m...,. de 
licença c01n ordenado ao Dr, .Alfredo 
Moreira de Barros Oliveira Lim!l, 
lente da Faculdade de Direito ·de São 
Paulo, Pag, 342, 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados abrindo ao Ministerio da 
Justiça c Negocios Interiores o credito 
de I oo:OOO$Ooo, Pa g, 343, 

- Sobre a proposição' da C amara dos 
Deputados <jUe revoga a 2' parte do 
art, I' da lei n, 288 de 6 de agosto 
de 1895 , ficando restabelecida . a dis
posição do regulamento. anncxo ao 
decreto n. 695 de 28 de agosto de 
1B9o, (A Commissão de Marinha e 
Guerra lambem emittiu parecer sobre 
esta proposição.) Pag, 419, 

- Sobre a proposição da Carnara dos 
Deputados que concede a J), Maria 

. Amelia de Castro Machado, filha do 
f.1IIecido chefe de divisão reformado 
Pedro Thomaz de Castro Araujo, a 
revisão do monteplo que deixaram de 
perceber sua mle, por faUecimento, e 
seu irmlio por ter completado a idade 
legal. Pag, 4J9· 

- Sob~e a proposição da Camara doa 
Deputados que concede ao ajudante de 
porteiro da Alfandega de Pernambuco 
Arthur Eraclio de Carvalho Guimarães, 
seis mezes de licença. Pag, 420, 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Drputados que concede um anno de 

· licença ao 4' eseripturario da Alfan. 
dega do Ceará, Arcadio de· Almeida 
Fortuna. Pag. 420. 

- Sobre a proposição da Camara doo 
Deputados, que concede ao porteiro 
da Alfandega do Maranhão, Pacifico 
da Silva Dessa um anno de licença, 
Pag, 420, · · . 
Sobre o restabelecimento da Alfan• 
dega de Porto-Alegre no Estado do 
Ri~ Grande do Sul. Pag, 4~0. 
Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, que concede ao. 4~- escri
pturario da Alfandega de•: Manáos, 
Bernardo Corréa de Dcrrcdo, Uni anno 
de licença. Pag, 421, 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, que concede a Antonio 

José da Costa Rodrigues, 1' ollicial 
da bibliotheca da Escola Naval, sei• 
mczes de licença. Pag. 42 1. 
Sobre 11 proposição da Camara dos 
Deputados, que abre ao Miniaterio da · 
Justiça e Negocias Interiores,· o cre
dito de 5: IS"$, á verba n. 9, do art. 2.' 
da lei do Orçamento. Pag. 421. 

- · Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados que abre ao Ministerio d• . 
Justiça e Negocias Interiores, o creditO·• 
.de 1:616$935 para pagamento dos ven· 
cimentos· ào escrivão seccional do Es
tado de S. Paulo, Antero Gomes 
Barbosa. Pag. 421. 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Der,utados, que perdoa a D. Euphrasia 
De phina de Lacerda, os juros da di· 
vida em que o seu fallecido marido 
ficou alcançado com 11 fazenda pu• 
blica. Pag. 445. · 

- Sobre o projecto relativo · 4 pre•. 
tenção do J' tenente da Armada,· 
Arthur Waldeniiro da Serra' Belfort, 
Pag. 445· 

- Sobre a l'roposlçllo da Camara dos 
Deputados, fixando a .. despeza do 
Ministerio da Fazenda ·para 1900. 
Pag. 446, 
Sobre a propoalçllo da· Camara d~ · 
Deputados, ctue concede ao 3' CICTI• 
pturario da Dele,gacia · Fiscal de Per· 
· nambuco, Franasco Jorge de Souza, 
um anno de licença. Pag .. 449· · 

- Que orça a. receita geral· d~ Republica 
para 1900, Pag. 497· · · 
Sobre a pretençlo do capllão•tenente 
Rodolpho Lopes da Cruzo· (A Com• · 
missão de Justiça . e ' Leglslaçllo foi 
tambem ouvida a respeito · desta pre· 
tenção.) Pag. 558. · 

- Sobre a proposição dà · Camara dos 
Deputados, concedendo um mez de Ii• 
cença para o Sr. Presidente da Repu
blica rctir•r~se·. para • fóra : do paiz. 
(Sobre esta pro~osiçlo foi tamb~m. ou• 
vida a Comml!lllio . de Consbtuzçllo, 

. Poderes e Diplomacia.) Pag. SS9· 
· Sobre a propoilçllo da Carnara dos 

Deputados, relativa ao imposto de con· 
sumo. Pug. 559· . . 

- .Sobre uma representação da Praça do 
Commercio de Porto Aleare. Pag. 561. 

- Sobre a petlçllo · cm que D. Balbina 
Maria ·Netto da Costa,. vi uva, mãe do 
alferes do 11• batalhão de .Infantaria 
do exercito José. Netto Simões da 
Costa, pede uma pensllo, Pag, 561. 
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Sobre i\ representação da Associação 
. Commcrcial do· Rio de Janeiro. 
Pag. 561, 

- Sobre a proposição dn Camara dos 
Deputndos., relativa á prctenção do 
ex• J0 sargento do corpo de operarias 
militares, Augusto Candido Pereira 
Baptista de Oliveira. Pag, S63. 
Sobre a proposição da' Camara dos 
Deputados, determinando que as lega
ções do Brazil em Venezuela, Japão, 
Equador c Columbia sejam rcgilfas por 
cncnrr.egados de negocias. (Sobre esta 
proposiçao foi ouvida tambem a Com
missão de Constituição, Poderes c 
Diplomacia.) Pag. S63. 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, que altera varias dispo• 
sições das ~1rifas das Alfandegas c 
llle10s de Rendas. Pag. 564. 
·Sobre a proposição da Cjtmara dos 
Deputados, que fixa a dcspeza do Mi· 
nisterio dn Justiça c Negocias lntc• 
riorcs. para o exercicio de 1gco, 
Pag, 586. . 
Sobre o credito relativo ao pagamento 
de .cxercicios findos, Pag. 611, 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a dcspeza do Mi· 
nisterio da lndustrid, Viação e Obras 
Publicas. Pag. 612. 

- Sobre a· proposkilo da Camara dos 
Doputados, relativa á pretenção do Dr, 
Hifurio Soares de Gouvéa. Pag, 613, 

- · Sobre a proposição do Camarn dos 
Deputodos, rclntivo á prctenção do 
praticante do Correio João das Chagas 
Rosa Junior; Png, 613, 

-. Sobre a proposição da Camora dos 
De_putados, relativa á pretenção do J0 

ollícinl addido da secretaria da lndus· 
· trin, Vi,,ção e Obras Publicas, Antonio 
. Manoel Xavier Dluencourt. Pag. 613, 

- Sobre a proposiçijo da Cnmnra dos 
. Deputados, que cone<dc um anno de 
Ue<nça no telegraphista ·de I' classe 
lgnacio Lazaro Bastos, Pag. 63o. 

- Sobre a proposição da Camnra dos 
Deput:Rdos, que concede tres mezes 
de licença ao phnrmaceutico adjunto 
da Armada Eutychio Conceição da 
Mnla, Pag. 63r. 

- Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, relativa á pretençlto da 
Companhia Parnh)'~~ 1·V.rt.·r C'<>lll· 
ftnt~;·. Pag. 63J. · 
Sobre n prol'osiçilo dn Cnmnrn dos 
Deputados, fixnndo n despezn do Mi· 
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nistC:rio da Guerra para o excrcicio de 
1900. Pag. 63r. · 
Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, fixando o orçamento da 
Marinha para o exercicio de 1900, 
Pag. 6)6. ' 

Da Commissão de Instrucção Publica : 

Sobre a proposição da Camara dos De
putados relativa a estudantes do curso 
preparntorio, Pag. 402, 

Da Commissão de Justiça c Legislação: 

- Sobre o projecto relativo ao sorteio mi· 
litar. Pag. 52, 
Sobre o vtfo do Prefeito á resolução da 
Conselho Municipal, que prorogou a 
cobrança do Imposto pri:dial sem mul~t 
e IÍ bocca do cofre até o dia 3o de 
abril de 1899, Pag, 53, 
Sobre o 'IJtfo do Prefeito á resolução do 
Conselho Municipal que autorisou a 
prorogação do ·prazo marcado no art. §0 

~o decreto n, 429, de 1 de outubro de 
18<}7. Pag, sJ, 

- Sobre a representação do Conselho 
1\lunicipal, de 10 de junho de 18<}6, so• · 
licitando a reform• da lei n. BB, de 20 
de setembro de 1892, Pag. 53, 

- Sobre o '"'' do Prefeito á resolução 
do Conselho . Municipal relativa á 
pretençilo ela Sr, Wllban Reid ll: Co. 
Png. 95, · 
Sobre o projecto relativo á locação de 
serviços prestado• na industria agricola 
c na de creação, Pag. 144. 

- Sobre o veto do Prefeito á resolução do 
Conselho Municipal, que autorisa a 
Santa Casa de Misericodia a desapro• 
priar os terrenos neccssarios ao au• 
gmento do cemiterio de S,João Bap· 
ti&ti' nté a importancia de llo:OOO$, in· 
demnisando-ihe a Municipalidade da 
import.1ncia. Pag, 176: 

- Sobre o 71elo do Prefeito á resolução 
do Conselho Municipal, que manda 
reintegrar Honorio dos Santos Pimentel 
no cargo de agente. Pag, 190, 

- Sobre o vtlo do Prefeito d resolução 
do Conselho Municipal relativa á Com• 
panbia Ferro·CarrU de S, Christovão. 
Png. 242, 
Sobre as emendas do Senado á pro· 
posição da Cnmarn dos Dcputn~os, 
n. 122, de 1898. Pilg, 334. 

- Sobre as emendas approvadas em 211 

discuB!llo do projecto relativo á loeaçno 
de serviços agricolllS, Pag. 343, 
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' - Sobre pagamento de juiÍes de direito - Sobre a proposição da Camara dos De-
Juc foram nomeados hclo Governo Fc- pulados, n, 67, do 1899, Pag, 63o, 
crnl, npós a promu gação da Repu-

blica. ( A Commissi1o de Finanças Da Commissiio de Obrns Publicas : 
cmittiu ta.rnLcm parecer sobre esta pro· 

Sobre a proposição U•a Camara dos De· posição.) l'ag. 631 • 
Sobre o 'l1t/(J do Prefeito rclnth·o {a rc• putados, que pcrmittc: a interrupção por 
solução do Cons~lho !\Junicipal sobre trcs nnnos nos Ómws do contracto cc• 

lebrada com a ompanhin Viação Fcr· a. Comf:arihia dé · S, Cbrist?vão, •}la· rcn c FlUvial do Tocantins e Araguayn, gma 6 :. . para construcção d.1 linha fcrrea de Al-- Sobre o vt'/o do Prefeito á rcsoluçiLo cabaça á Praia da Rainha. Pag, 422. 
do Conselho I\lunicigni revognndo o 
decreto n. 1 so, de 4 c dezembro. Pag. Da Commissrio de Rcdacç!io : 
(jJ~. 

- Sobre o 11tlo do Prefeito :i resolução Sobre a emenda do Senado relativa ;:í. 

do Conselho 1\lunicipal relativa :i pre- proposição da Camara dos Deputados, 
tenção do .engenheiro Mnnocl Ferreira duc rcorganisa o quadro de c~da um 
das Neves Junior, Paa. 633, os corxos·dc engenheiros c de estudo· 

Sobre o 'Pt/o do Prefeito á rcsoluçfio 
moLior c 111 classe. Png. 3~. · - Sobre o projecto do Senado, que .regula do Conselho 1\'lunicipal relativa no dcs· 

. cnvol\'imento da ngricultura c indus· as promoções do posto de alferes do 
trias. Png, 65:!. . Exerci to •. Pag. 33. 

- Sobre a pretenção de Candido Carvalho - Sobre o projecto que dispões sobre a 
de Souza Junior, Pag. 670, . administr.,çiLD do Asylo dos ln validos 

da Patria. Png. 22:, ,. 
D:a Cornmissão de Marinha c Guerra : Sobro a emenda do Senado :i proJ>O· } 

I· - Sobre o· projecto que dá ;ís csposns, sição da Camar.1 dos Deputados, rela· -~ 
fUhns c filhos menores dos officiaes do tiva li matricula nos institutos de cn .. 
Exercito e dos corpCis policiaes, mortos sino militar.·l"';~g, :!22, j 
cm combate na cntnprmllil, c os que Sobre a proposição ela Camara dos De- ·loi 

' 
fallccerem ou vierem a fallct::cr cm con· putados, que ampli:t a ncção nenal por j 
sc,ucncia de ft.:"rimcntos recebidos na denuncia do mínistc.rio pub ico c nu• ii re crida c~mpanha. Png. 42. gmenta as penas -ue algumas contra• 

- Sobre a proposição dn C amara dos De· venções, Png. 402, . ! 
putndos, que npprova e amplia ao Sobre o projecto relativo á locação de ! 
Exercito. o Codigo Penal da Armada, serviço agricola, Pag. 436. · ' 
Png. JZg, · Sobre o projecto do Senado, relativo ao l 
Sobre a proposição da Coroara dos De' sorteio mihtnr, Pag; 474· . 

. ii 
Eutndos relativa tí matricula nos esta~ Sobre a emenda· dO· SenadO, relativa a j elccimentos de ensino militar, Pag. estudante~ do curso prcpnratorio, Pag, :~ 144· 490, . . . - Sobre o xrojec'to relativo á administra .. Sobre as emendas no Orçmnento da Fa-çno do sylo dos Invalidas da Patria. zenda. Pag. 514. .. 
( A Commissão cle Finanças emittiu •' 
tan1bem parecer sobre este projecto), - Sobre o projecto do Senado, relativo :i 
Pag, 164. : pretcnção do J" tenente reformndo 
Sobre o requerimento cm que' o tenente Arthur Waldemiro da Serra Dclfort, 
da Armada Arthur Waldimiro da Serra Png, 567:· 1 

,, 
Bclfot pede que o soldo que lhe com- Sobre· o projecto do Scnndo, relativo á 
cctc SCJ:l calculado de nccordo com a pretcnção do tenente coronel ]o fio Leo· . 
ei n, 247, do 15 de dezembro de 1894. cadio Pereira do Mcllo. Pag. 567. 

Pag. ~o6. Sobre o projecto relativo a ;Ífornmcnto - Sobre a prcterlçfio do tenente coronel pcrputuo de predios c· terrenos na 
João Lcocndio Pereira de 1\lcllo. l1ag, Qumta da Doa Vista. Pag, 669. 

' 446; . - Redacção finnl da receita e dcspcza da - Sobre n pretençi\o do Z' sargento do 'Rcpublic<l dos Estados UniJ.os doBra· 
2° regimento de nrLilheria Ang:cnor ... dl para o exercício de 1900, ·png, 
Racha. Jlng. 490, · 678. . 
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----·-----------------------------------
PINHEIRO Machado (O S1·.)- Discursos: 

Na discusslio cln proposição dnCilmnra 
dos Dcputndos, rcstnbc1cccnclo a Alfan• 
clcga de Porto Alegre, Pag. 4S4. 
Lendo um tclcg:ramma da Asscmbléa 
do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pag, S72, 
Sobre negocias políticos do Estado de 
Matto C r osso. Png. 67 4. 

PIRES Ferreira (O Sr,)-Discursos: 

Na discussão do Zk'ltJ do Prefeito ;i 
rcs.oluç~o ~o C~nsclho Municipal rc· 
lauva a rcmtcgraçfw de S:~mucl Fcr· 
1·cira Pinto c do Dr. Fernando Tci
·xcira d .. Costa, Pag. 10. 

Na discussão do projecto relativo á 
promoção dos nlfcrcs c :zo• tenentes, 
promovidos pelo decreto de 3 de no
vembro de 1894. ~ags. 11 c 16. 

- Respondendo a uma observação do Sr. 
Senador Julio Frota. p,,g, 38. 
Na. discussão da proposição da Camara 
dos Deputados, relativa ;í. rcsmissão 
das divtda.s deixadas pelos officiacs 
fallecidos cm Ci\nudos. pag. 180. 
Na discussão da proposição da Cn
mnrn dos Deputados, relativa ;\ confir• 
mação no 1n .posto do Exercito dos 
officiaes gruduodos pela lei n. 3so de 
1895· Pags, 24l.e 249, 
Fazendo uma rectificoção, Pag. 252. 

- Apresentando um projecto. Pag. 340, 
Na discussão do projecto relativo ás 
ás esposas, filhas c filhos menores dos 
officiacs ·da Exercito c dos corpos de 
policia, mortos cm combate ou vieram 
n fallcccr cm· consequencia de feri
mentos rc_cebidos na cnmpanl1n de Ca
nudos, Pag. 364. 

-. Na discussão do proj ccto rdati v o ao 
sorteio nlilitar. Pag. 405. 

- Na 1' discwsfio do projecto relativo á 
· liberdade de profissão, Pags. 4l2 c 
43s. 
Retirando o projecto sobre a liberdade 
de protissão. p.,~. 435. 
Apresentando um projecto. Pug. 379· 
Na discussão da rcr.citn geral da Rc· 
pulllica. Pags, so3, 526, 534 c S38, 
Na discussno ela proposiçiio da Cn
tnara dos ])cput.ltJos sobre a prctcn
ção do CX•JD sargento do corpo de opc .. 
rarios ·militarc:1 Aug-usto Cnndido Pc• 

· rcira Daptista de Olivcir'a, Pags. 5~1 
c 593. ' 

Fazendo um requerimento. Pag. 637. 
- Sobre o orçamento da Guerra. Pngs. 

64z, 646 C 947 • 
Na discussão da proposição da Cam,ua 
dos Deputados, relativa :i pretenção de 
lgnacio Lazaro Dnstos, Pag, 666, 

PRESIDENTE (O Sr.) - Discursos: 

Respondendo ao Sr. Pires Ferreira. 
Pag. 17. 
Respondendo ao Sr, Senador Julio 
Frota, Pags. 37 c 3g. . 
Na vot>1çã.o do parecer reconhecendo 
um Senador pelo Estado do Rio Grande 
do Norte. Pag. 117. 
Sobre n ordem do dia. Pag, 149, 
Respondendo no Sr. Jl!oraes Barros, 
Pag. 150, 
Respondendo ao Sr, Domingos Vi
cente. Png. 2.07. 
Respondendo no Sr. Scnndor Domin .. 
g:os Vicente, Pag, 264. 
Nomeando um membro pnra a Com· 
missão de Constituição, Poderes c Di·· 
plomacin e outro para a de Finanças. 
Png. 3os. 

- N ameando um membro para a Com• 
missão de Instrucção Pubhca, Pag. 363, 
N ameando um membro para a Com
missão de Constituição, Poderés c Di· 
plomacia. Pag, 422. 

N ameandO um membro para :i ·com
missão de Constituição, Poderes e Di· 
plon1acia. Pngs, 567, 568 c 572, 
Respondendo no Sr. Nogueira Para• 
nagu:\, Pag. 594· 
Nomeando um. membro p:tra a Com• 
missão de Finanças. Pag. 6~5. 
Nomeando uma Commiss-ão, Pag. 6J4. 
R'!!ipondcndo ao Sr. Scnndor Fclicia~o 
Penna. Pag, 644. 
Na discussão dn proposição da Cn• 
maro dos Dcputndos, relativa :i venda 
de c:mhõcs imprcst:wcis c mctacs in· 
r.crvivcis. Pag. 645. 
Sobre um requcrimCnto do Sr. Feli .. 
ciano Pcnna. Pag. 646. 
Communicando o dia do cnccrramcn to 
dn presente sessão legislativa. Pag. 687. 

PROJECTOS de lei: 

Do Sr. Alvaro Machado: 

Substitutivo do _projecto rcl&ltivo no 
sorteio militar. Png, J59· 
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Da Commissão de Marinha c Guerra: 

- Sobre a prctcnç!lo do I' tenente da 
armada Arthur Waldimiro da Serra 
Belfort, Pag, 207. 

Do Sr, Alvaro Machado: 

Substitutivo á proposição da Camara 
dos Deputados relativa á expedição 
de títulos de terras na• colonias mili• 
tares, Pag, 257. 

Do Sr. Pires Ferreira: 

Declarando livres o excrcicio das pro• 
fissões liberaes :Is n1ulhercs diploma• 
das pelas aCddemins da Republica, 
Pag •. 3<)0. 

Do Sr. Vicente Machado : 

- Sobre a rcorcanlsação do Districto 
Federal. Pag. 368, 

Da Commissão de Marinha c Guerra: 

Sobre a antiguidade da promoção do 
tenente-coronel João Leocadio Pereira 
de Mcllo. Pilg, 446, 

Do Sr, Virgilio Damasio: 

- Sobre aposentadorias, Pag, 498. 
• 

Do Sr. Pires ~·crreira: 

- Sobre liberdade de profissão, Pag, 5co. 

Das Commissõcs de Constituiçlo, Poderes 
c Diplomacia e de Finanças: 

Sobre o aforamento pc•pctuo dos pre• 
dias c terrenos da Quinta da Boa 
Yista, Pag. 614, 

Do Sr, Aquilino do Amaral: 

- Sobre extracção de loterias. 

PROPOSIÇÕES : 

Da Camara dos Deputados : 

Reconhecendo tomo de caracter offi. 
cial, em todo o territorio da União, 
para todos os effcitos legaes, os diplo
mas conferidos pela Escola Polytc· 
chnica de S, Paulo, Pag, I, 

Conccdc:ndo seis mezcs de licença cOin 
ordem.do ao Dr. J.~crnando Terra, as· 
sistente de clínica dermnto·•)'philigra• 
phica, da Escola de Medicina desta 
Capital. Pag, 19. 

Transferindo do corpo de engenheiros 
navaes pilra o da ·armada, o capitão 
de fragata Carlos Accioly, Pag. 19, 

- Despachando livres do pagamento de 
quaesquer direitos, na Alfandega desta 
capital os dous volumes importados 
pelo pintcr Victor Meirelles de Lima, 
Pag. 19. 
Mandando contar ao Dr. João Joa~uim 
Plzarro, lente da Escola de Medaclna 
desta capital, o tempo em que serviu 
como director de secç~o do Museu 
Nacional. Pag, 20, 
Approvando e ampliando ao exercito 
nacional o codigo penal para a ar· 
mada. Pag. 20. 

- Cone<dendo um anno de licença a 
Pacitico da Silva Dessa, porteiro da 
Alfandega do Maranhão, Pag. 20. 
Concedendo aos officiaes e praças do 
exercito que requererem matricuL1 nos 

.institutos de ensino militar dispensa 
de idade exigida nos regulamentos até 
hoje em vigor. Pag. 20, 
'Ficando o governo autorisado a alienar 
as sobras dos. immovels. · adquiridos 
para melhoramentos da Estrada de 
Ferro Central do Brnril. Pag. 41' 

- Declarando que na liquidação do 
tempo de serviço para a concessão do 
meio soldo nilo será descontado aquellc 
que for passado no goso .de licença 
para tratamento·de saude, nos termos 
do art, 10 do decreto n. 1388 de 21 de 
fevereiro de 189t. Pag, 41, 
Abrindo os creditas . neceasarios para 
conclusão do Lazureto . definitivo de 
Tamandaré, no Estado. de Pcrnam• 
buco. Pag, 41.~· ~ 

Concedendo um annci de licença com 
ordenado a Jesuino Barroso de Mello 
I' officlal dos correios de Pernambuco 
Pag. 55· 

- Abrindo um credito ao MlnisterÍo das 
Relações Exteriores de 50:000$ ao 
cambio de 27 d. á rubrica 4' do art. 12 
da lei do orçamento. Pag. 55· 
Codigo Penal dos Estados ·Unidos do 
Braril. Pag, 55· 

- Declarando que as vantageno do art. 6• 
do decreto n. 193 A,dc 3ode janeiro de 
J8go, são extensivas nos primeÍI'DS offi· 
cines da armada- reformndcs- compulso• 
riamente a contar de 31 de outubro de 
1894. Pag, 219. 
Concedendo oito mezes de licença 
no · Dr. Alfredo. Moreira de Barros 
Oliveira Lima, lente da Faculdade de 
Direito de S. Paulo. Pag, 228. 
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Promovendo por serviços relevantes 
ao posto de alferes ou :zo tenente do 
exercito, o zo snrgcnto do 2° regimento 
rle artUharia, Angcnor Rocha. Pag. 241. 

- Conccde'ndo 10 mezcs de licença com 
o orden•do ao Sr. José Joaquim de 
Miranda, conferente da Álfandega de 
Santos, Pag. 241, 
Indcmnisando ao cnpitão·tcnente Ro· 
dolpho Lopes da Cruz, de todas as 
vnntagens pecuniarias de que tiver 
sido privado por Corça do processo a 
que respondeu. Pag, 241. 
Abrindo ao Mlnisterlo d• Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito 
até n quamia.de 972$ para o paga
mento· do serviço feito no districto te .. 
legraphico de Goyaz em 1897, por Joa· 
quim Ferreirà Coelho, Pag. 241, 

- Abrindo ao Ministerio da Justiça e Ne
goeiqs Interiores o credito de IOO:C<JO$ 
á verba n. 14- Diligencias Policiaes 
- do art, 2' da Lei do Orçamento, 
Pag. 242, 

- Marcando o ultimo dori>ingo de de
zembro para as eleições de deputados 
e senadores. Pag, 242. 
Piorogando a actual sessão legeslaliva 
até 2 de novembro do corrente anno. 
Pag. •s•. 

- Ilestabelecendo a Alf.1ndega ele Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do 
Sul, supprimida por decreto n, 2!71, 

. de 31 dé aezembro de 1897. Pag. 283. 
Mandando contar ao Dr, oãn Martins 

Teixeira~ .lente cathedratico da Facul· 
dade. de Medicina do Ilio de Janeiro, 
mais quiltro nnnos que lhe Fâo compu· 
lados de todo o tem~o durante o 
qual prestou serviços a mstrucção pu• 
blica na ex-provincia do Rio deJanearo, 
Pag. 3Jg, 

·Concedendo no Dr: José Bernardino 
Baptista Pereira, medico adjunto do 
exercito, 10 mczes de licença com or
denado, Pag. 319, 
Concedendo ao Dr. João Antonio Co· 
queira, engenheiro chefe do distrlcto 
da Repartição Geral dos Telegrapbos 
seis mezcs de licenÇ"a com ordenado. 
Pag, 319· 
Rendmittindo no Jogar de 1• official da 
Secretaria dn Justiça c Negocias ln· 
terioru, o cidadão Augusto Henrique 
de Almeida, p,,g, JJ1, 

Miindando o Governo despender pela 
repartição do Ministcrio dils Rclac;iics 
Exteriores dlversns qunntius, (Orça• 
menta para 19co.) Pug, 33J, 

• XV 

Concedendo no 4' cscripturario da AI· 
Candcga de Manáos, um anno de li· 
cença com ordenado. Pug, 333, 

- Considerando interrompidos por Ires 
me1e1, os prazos do contracto com a 
Companhia Viação Ferrea c Fluvial' 
de Tocantins e Araguaya para a con• 
•trucção da linha de Alcobaça á praia 
da Rainha, para o fim de ser rcvi!lto o 
traçado desta estrada, reduzindo o seu 
desenvolvimento. Pag, 334, 

- Mandando pagar ao ex-primeiro enr· 
gcnto do corpo de operarias militares 
do Arsenal de Guerra desta Capital, 
Augusto Candido Pereira Baptista de 
Oliveira, a importancia da gratificação 
do engajado, Pag, 338, 
Declarando que nas capi~1Cs dos Es· 
tados, onde não estiver creado o 
Jogar de .Auditor de Guerra, accu· 
mulará as funcçõcs desse cargo o juiz 
seccional com a gratificação extraor• 
dinaria annual de J:8co$ooo. Pag. 338, 
Concedendo a Antonio José da CosL' 
Rodrigues, 1' official bibliothecario da 
Escola Naval, seis mezes de licença. 
Pag. 338, 
Abrindo ào Ministerio da Justiça c 
Negocies Interiores o credito de 
5:95o$,·a verba n, 9 0 do art, 2° da 
Lei do Orçamento, Pag, 338, 
Abrindo ao Ministcrio dn Justiça c 
Negocios Interiores o credito de 
~:616$935 :i verba n, 11 - Justiça 
Federal -, para pngamento dos ven• 
cimentos do escrivão seccional do Es
tado de S, Paulo, Antero Gomes Bar
bosa, Pag, 341, 

- Declarando que os patrões·móres, no
meados nos termos aa lei n, 478, de 9 
de dezembro de 1897 ( Jettm A do 
n. 10 do art. 1°), gozarão para todos os 
efftitos das vantagens e regalias con• 
cedidas aos oftjciaes das classes an• 
nexas na Armada Nacionul, Pag, 342, 
Despendendo com a reparação ftuctu• 
ante da A1mada as economias· eft'e· 
ctundr.s nas diversas verbas do Orça .. 
menta da M;uinha para o presente 
excrcicio, transferindo-se para a de·
Material de construcçilo naval - do 

·Orçamento, Png. 342, 
Declarando CJ.UC os estudantes que na 
data desta let j1L tiverem sido appro• 
vados em uma ou mais mntcrias do 
curso prepnrntorio que se exige para 
n matricula nns escolas de ensino su .. 
perior, é facultado terminarem seus 
L-studoa, prcstundo CXílmcs parciacs nté 
31 de de1cmbro de 1goo, P11g, 342, 
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-

Concedendo um mcz de licença para o 
Sr. P•·csidcntc da Republica, na fórma 
do art. 45 da ConstitLdçtLo, retirar-se 
para f6r.1 do pai%, Pag, 366, 
Declarando que as legações do Brnzil 
cm V cnczucla, Japão, Equador c Co· 
lumbia, serão regidas por encarregados 
dos negocias cffcctivos sem secretarias. 
Pag. 366. 
Fixando a dcspc:m do Ministcrio da 
Fazenda para o cxcrcicio de 1900, 
Pag, 410, 
Prorogando a actual sessão legislativa 
até ~::de novembro tlo corrente anno. 
Pag. 460, 

Orçando a receita geral da Republica 
para 1900. Pag. 462, 
Sobre o imposto de consumo, Pog, 
539. . 
Exccu~1ndo cm todos os alfandegas e 

. mesas de rendas babilitad.1S da Re
public:Hl tarifa c suas disposições prc· 
liminarcs, autorisada por decreto 
n. 0743, de 17 de dezembro de 1897• 
Pag. 553, 
Fixando a dcspcza do Ministcrio da 
Justiça c Ncgoc1os Interiores para o 
cxcrcicio de 1900, Pag, 568, 
Abrindo no Ministcrio da Justiça c 
Negocias Interiores o credito ncces
sario para pagamento no lente cathc
dratico da ~·acuidade de Medicina do 
Rio de J anciro, I' a~. 5 76, 
A brindo um credito de 2 ·979: 7 68$045 
ao Ministerio da Fazenda para paga
mento de cxcrcicios findos, Pag. 576, 
Fixando a despe'" do Ministcrio da 
Industria, Viação e Obras Public:1s, 
para o cxercicio ele 19oo. Png. 596, 
Concedendo a Manoel Joaqilim Fer
reira, porteiro addido da , extincta 
lnspsctori:t de Fiscalisaçiío de estradas 
de ferro, seis tnezcs de licença, 
Pag, 609. ··· 

Sccrct.nrin da Industria, Viação c 
Obras Publicas, Antonio Manoel Xn· 
vier l3ittencourt, um nnno .de licença. 
l'ag. 6o9, 

- · Revertendo ao serviço activo do Ex
ercito o . lente cathedratico da Escola 
Militar, Dr. lnnoceneio . Serzedello . 
Corrêa, Pag I 6::n • 
Dl5pensando os direitos de lmfortoçiio 
de 450 toneladas de moteria metal
lico da Empreza Parahy Wntcr Com• 
ftlll)'. 

- Fixando n dcspcza do Mlnisterio da 
Guerra pnru o exercicio de tgoo. 
Pag. 6~J. · , 

- Abrindo o crcaito ·neccssario para pa
gamento dos juizes de direito que 
foram nome.1dos.após a promulgação 
da Republica.l'ng, 6o3, 

- · Reintegrando no serviço activo da 
Anmada o vicc.aJmirante refonmado 
Arthur Jaccguay, Pag. 623, 
Annullando os decretos do Poder Ex· 
ccutivo ns. 3128 e 3"9• de 19 de 
novembro de t8g8, l'ng,.626, 
Abrindo um crcdilo de 4 :Oo<>$ para 
premio ao bacharel José AUb'llSto Dor· 
relo de Mello Rocha. Pag.~627. 
Despachando livres de pagamento de 
q;.:nesqucr direito• na Alfandega da 

· Capital Federal os volumes· contendo 
um regulador publico destinado n 
torre da Matriz de Uberaba; l'ag. 627, 
Abrindo oo Ministerio. da Industria, 
Viação e Obras.l'ubllcas, o credito 
de 1. 2o6:75o$, para diversas consigna
ções daquelle ministerio, Pag. 627·, 

- Abrindo ao Ministerlo. da J ustlça c 
Negocias Intcrior~.."S,. ·o .·credito de 
ll7:9oo$5o9 :Is diversas verbas da• 
qucllc Ministerio. Pag. 6z8, · 

- Fixando . a despcza do orçamento do 
Ministcrio dn Marinha para o ex
ercício de xgoo. Pog, 628, 

PUBLICAÇÃO feita cm virtude de deliberação 
do Senado, nn scssr~o de 16 de se• 
lembro, Pag:. J33, 

- Concedendo um anno de licença ao 
praticante cffcctivo da agencia do 
correio da cstaçfto centrnl da Estrada 
de Fen·o Ccntr.1l do Brnzil, Joiio das 
Chngas Rosa Junio,·, Pag, 6o9. 

- Concedendo mn anno de licença ao 
tclcgraphista de I' classe dn Repar
tição Geral dos Tclcgraphos, Jgnncio 
Lazaro lla:;tos. p,,g, 6o9. 

RMIJRO D_nrccllos (O Sr,} ·- Discursos : 

Concedendo· lres mczcs dü :'licença ao 
phm·mnccutico adjunto dn··!Exercito 
Eutychio Conceição da Maia, l'ag. 6o9, 
Contcdtndo ao 111 (lfficlnl ·nddido du 

. ' . 
- Sobre negocies políticos de Malta 

G rosso·o·. Png:, 20, 

Na Clisc.ussfio da proposicão da Cn· 
mnra dos Deputados, que abre credito 
para pagnlllcnto das d~spczas com a 
roccpção do ~r. Presidente da Repu
blica Arccntinn. l'ng: I 124, 
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•. · -· Na discussão da proposição da Ca• 
mara. dos Deputados restabelecendo a 
Alfandega de 1'orto Alegre, Png, 450, 

. Na discuosão do projecto calculando o 
saldo do 1° tenente reformado Arthur 

. Waldemiio da Serra Belfort. Pngs • 
492 e 494· . 

- Na discussão do orçamento da Fa· 
zenda. Pags. soz e 505, 

RECEITA geral da Republica -Lida na sessão 
· de 25 de outubro, Pags, 462,- 514 

C 529, • 

RECONHECIMENTO -·Do Sr •. coronel Fran· 
cisco Gomes da Rocha Fagundes, se
nador eleito pelo Estado do Rio Gran· 
de do Norte, Pag. uB. 

.REPRESENTAÇOES: 

·- · - Da directoria da Associação Commer
cial do Rio de Janeiro, contra as ta• 
rifas das Alfandegas. Pag, 6o9, 
Da directoria da Associação Commer
cial da' Babla, contra os impostos de 
consumo. Pag, 6cl. 
Da ' Sociedade Nacional de Agricul· 
tura. Pag. 449, 

REQUERIMENTOS: 

· Do Sr, Antonio Azeredo : 

Pedindo Informações ao Governo sobre 
.. facto• panados cm Matto Grosso, 

Pag,_ 47· · 

Do Sr, Leopoldo de Búlhõea: 

- Pedindo à adiamento da discussão, 
por .48 horas, do parecer relactivo á 
eleição oenatorial do Rio Grande do 
Norte, p,g, 49· 

De> Sr, Gonçalves Ferreira : 

- ·Pedindo votação nominal para a eon
. · cluslo. do parecer relativo á eleição se· 

· natorial do Rio Grande do Norte, 
. Pag. Pn~, 117, · 

Do· Sr, Vicente Machado : 

- Pedbtdo o adiamento, por oito dias, 
do projecto que resula o oortelo mlli· 
tal, Paf •. 166, , . · 

Do _Sr. Domingos Vicente : 

- Pedindo o adiamento do parccern, 220, 
de 1899, .Pag; 207, 

4110 

- Pedindo que a propoiição da Camara 
dos Deputados, relativa á emissão de 
titulas de credito ou obrigações ao por
tador, volte á respectiva Commissão • 
Pag. 221. 

Do Sr, Bczerril Fontcnelle : 

Pedindo para entrar na ordem dos tr:t• 
balhos a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 43, de 1896. Pag, 229. 

Do Sr, Domingos Vicente : 

Pedindo o adiamento do projecto re• 
lntivo á pretenção do 1° tenente da 
armada Arthur Waldemiro da Serra 
Belfort. Pag, 251. 

Do Sr. Thomaz Delfina : 

- Ptdindo ~ara voltar á Commissão de 
Justiça c· Legislação a proposição da 
Camara dos Deputados,· relativa á ex• 
pedição de títulos de terras nas colo
nias militares, Pag. 26o, 

- Na discuosão do vtlo do Prefeito á 
resolução do Conselho Municipal, rela• 

. ti va á celebração de um additivo ao 
contracto da Companhia de S, Cbris· 
tavão, Pags, 263 c 264, 

Do Sr. Almcicla Ba:rcto :. 

- Pedindo para ser retirada da ordem 
do dia • proposição da Camara dos 
Deputados, relativa á conta~ do 
tempo .,.... a concesaão de meto soldo, 
Pag. 337• · 

Do Sr, Artbur Rios: 

- Pedindo para ser ouvido o Governo 
aobrc . a proposição da Camara dos 
Deputados, rcatabcleccndo a Alfandega 
de' Porto Alegre, Pag. 454• 

RODRIGUES Alves (O Sr,) - Discursos : 

- Na discussão da proposição da Ca
mara dos Deputados, que abre creditas 
para pagamento das despezas com a 
recepção. do Sr. Presidente da Repu• 
blica Argentina, Pag, 126, . 

- Na diiCU&são da proposiçlo da Ca
mara dos Deputados, relativa ao sub• 
aldio de .depuladoo c senadores, Pag. 
J8o. . . 

- Na diacusdo da proposição da Ca· 
mara doo Dcpullidoa, rclatlvamcntc 
a impostol Indevidamente cobrados 
pela. União. Paga. 2l4 c 2J5, 

I 
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Na discussão do orçamento do Minis· 
teria dos Relações Exteriores, Pag. 386. 
Sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, restabelecendo a Alfandega 
de Porto Alegre. Pag. 449· 
Na discussão do orçamento d:1 Fa• 
zenda. Pag, 504, · · 
Na discussão dn proposição da Ca
mara dos t'cputados, rcl.ttiva á venda 
de canhões imprcstaveis e mctaes in• 
scrviveis. Pag, 648. 
Na dis.cussão da prposição ela Camara 
dos Dcput;ldos, relativa á pretenção de 
Jgnacio Lazaro Bastos, Pag. 657. 

R U\" Barbosa (O Sr.) - Discursos: 

Na discussão do veto do .Prefeito, rc· 
lativo :í pretenção de William Reid 
& Ccrnp. Pag, 001. 
Na discussão da proposição da Ca
mnra dos Deputados, relativa aos inl• 
postos de consumo. Pags. 577 c 581. 

SESSÃO solcmnc- de encerramento do 'con· 
gresso N:1cional, cn1 22 de novembro. 
Pag, 689. 

TELEGRA~mAS: 

. Do Presidente do Estado de Matto 
·Grosso, expedidos de Cuyabá, em 7 de 
setembro, sobre a data gloriosa da in· 
dependencia do Bmil. Pag. 40, 
De alguns Deputados estadoaes de 
Sergipe, communicândo factos graves 
que se teem dado. naquelle Estado. 
Pag.402, . . 

~ Do Presidente eleito de Sergipe; ·com· 
municando ter assumido o governo 
·d~quelle Est~do, Pag. 49o.. , 

Tl!O)!AZ Delfina (O Sr.) - Discursos: 

...; Requerendo ·que seja· publicado no 
, - · Diari() do Co11gresso os documentos 

relativos á pretençilo ·de William Reid 
: .. &Comp,.Pag, 1Jo. '• 

- Na discussão do velo do Prefeito, á 
;, resoluç•o do: Conselboi.Municipal, re· 

·· .' · .. lativa á pretenç.no·de William Reid 
.• · ... &Comp. Pag. 19~ .... : 

Na dlscuS&ão do vdo dÓ: 'Prefeito á, 
résolução do Conselho· Municipol; rela· 
tivn á ·desapropriaçao de· terrenos 

. para o nu~mento do cemilcrio de São. 
J0iio Baptista, l'ng, 226.. : 

Na discussão da proposição dn Ca
mara dos Deputados, relativa á expe
dição de titulas de terras nas colonlas 
militares. Pags. 26o e 261. 

- Na discussão do projecto sobre: locaçlio 
de servi~o agricoL1. Pag. 2F4, 

VETOS: 

Do Prefeito do Districto Federal : 

- N resolução do Conselho MuniciJ?al, 
que declara nullos para todos os cffeuos 
o decreto n. 123 âc 27 d;, janeiro de 
1899. Png. 129. 

- A' resolução do Conselho lllunicipal, 
que altera o trnfcgo dos carros da 
companhia S. Christovilo, Png. 144. 
A' resolução do Conselho Municipal, 
que concede seis metes de licença no 
: 0 official da directoria do Patri• 
monio Luiz Conzaga Duque Estrada. 
Pag. 253, . 
A' resolução Conselho lllunicipal, sobre 
u~inas de ar comprimido. Pa6'• :63. 
A's resoluções do Conselho MuniciJ?al 
uma permittiftdo .aos funccioruu1os 
munipaes contrahir emprcstimos com. 
a caixa do monte-pio e outra auto• 
risnndo a cobrança· das . quoms do 
rnontcpio, do Dr. Augusto Carlos d~ 
Silva Tclles c de outros, Pag, 332, 
A's resoluções do Conselha·lllunicipal,. 
relativas á mudança da. denominação 
de diversas ruas; á .transferencia dos 
alumnos da Escoln :l/orll1al, nomeados 
· adjunctos, do curso diurno para o JJO· 
cturno ; e a . revogação do decreto 
n. 150 de 4 de j,ulho . do corrente 
anno, Pag, 362, . ·• 
A's resoluções do Conselho Municipal, 
uma, derogando a disposição .do art. 1• 
da lei n. 654, de '28 de detembro de 
1898, na parte que dctern>lna a con. 
currencia publica par.1 a conStrucção 
de botequinr, cafés, etc,, nos jardins 

·publicas; outra, prorogando. por dous 
annos o prazo marcado no art. 48 do 
decreto n, 98, de 3 de novembro de 

..;;tSgS ; e outra, icvogando 0' decreto 
n. 496 de 27 de dezembro.de 18g7, 
Pag. 385. 

· A' resolução do ConsÓih~ Muntcipal; 
que ·regula n cnnta~em do anno finan· 
cciro d·• Munieipahdade do' Districto 
Feder~!. P~g. 436, . • 

• J ., ' • • ' 

A' resolução' do Cons.elho ~lunicipal 
!(Ue. concede no· engenheiro Manoel 
l•erreil'a dl' Neves Junlor, :ou á em• ... 
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preza. ~áe organisar a construcção de 
urna linha ferro carril, Pag. soo, 

- A' resolução. do Conselho Municipal, 
que ,abre o credito de 24:ooo$ para a 
construcção de uma ponte no local de· 
·norninndo - Freguezia - Ilha do 
Governador, P.1g, 636. 

VICENTE Machado (O Sr.)- Discursos : 

Na discussão do Vdo do Prefeito á re• 
solução do Conselho Municipal rela
tivo á reintegração de Samuel Fer
reira Pinto e do Dr. 1;-crnando Tci• 
xeira da Costa, Pag, 5, 

- Fazendo uma rectificação sobre a acta, 
Pag. 14, 
Na discussão de um requerimento offc .. 
recido peló Sr. Antonio Azeredo, 
Pag, 47· 
Na discussão do parecer relativo á 
eleição scnátorial do Rio Grande do 
Norte. Pag. 109. 

- Na discussão da proposição que abre 
creditos para pagamento das dcspezas 
com a recepção do Sr. Presidente da 
Republica Argentina, Pag, !31, 
Na discussão do projecto, regulando o 
sorteio militar. Pag. 165. 

- Pedindo pnra ser dado para ordem do 
dia um parecer relativo a um veto do 
Prefeito do Districto Federal. Pag. 191. 

- Sobre um requerimento do Sr, Do
mingos Vicente. Pag, 207 c ::!09. 
Fazendo uma cornmunicaçilo. Pag, J'os. 

- Pedindo á Mesa a nomeação de un1 
membro para a Cornrnissão de Con• 

slitulção, Poderes c Diplomacia. 
Pag, 3os. 
Pedindo para ser dada pnra a ordem 
do dia dos trabalhos a proposição da 
Camara dos Deputados, relativa á 
eleição para deputados c senadores, 
Pag. 32z, 
Na discussão do projecto sobre o 
sorteio militar. Pag. 3z:. 
Pedindo dispens:L de interstício para a 
311 discussão da proposição d1 Cnmara 
dos Deputados, relativo i eleição de 
deputados c senadores. Png, 333. 
Apresentando um projecto. Pag, 367. 

V!RG!LIO Darnasio: (O Sr.)- Dircursos: 

- Pedindo a nomeação de um membro 
para a Commissão de Instrucção Pu· 
blica. Pag. 363. 

- Apresentando um projecto, Pag. 472, 

VOTAÇÕES nominaes : 

- Requerid1 pelo Sr. Gonçalves Fer
reira na votação da conclusão do pa• 
rccer relativo á eleição senatorial do 
Rio Grande do Norte. Pag, 117. 
Requerida pelo Sr, Bezerril F ontenelle 
na votação do parecer relativo ao 11t/o 
do Prefeito á resolução do Conselho 
lllunicipal que concede a William 
Reid & Cornp., permissão para distri
buir força motora electrica no peri .. 
metro deste districto. Pag. zos. 

VOTO de pczar - Pelo fallecirnento do ex· 
senador do lrnperio, Sr. Fr~ncisco ele 
Carvalho Soares Brandão. P•!:· 15. 
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SENADO FEDERAL 

.. Tor~u~a · sossão da torcoi.ra Ioruslatnra do GonRrosso Nacional 
. . . . . 

· .. 84• ~liÃO III , .. Dlii.SITEI!DRO DI 1899 

· ]'ruidÍIIGia dai S&·l: Rara ~ Sil•~• J, Catunda 
e Albwlo G011çal061 (t• e 2" •ecrelarior) .. . . . . . . 

O Sr. 1• l!leeretarlo dil oonta do 
seguinte · · 

.. EXPEDIENTE 

A ·mela hora depois do molo-dla abre-se a 
0
.,

0
·los.· . . 'o 

118181io, a que concorrem os seguintes srs. Se· '" 
. · n&dores: Manoel de Queiroz, J. Catunua,.Al· . Um do 1• Secretario da Camara doa Deo · 
· · berto GonoalvN, Tbomnz Delftno, -·Gustavo putaflos, de 31 de agosto ultimo, enviando a· 

Riobll'd, .fonatbas ~odroza, · Joaquim Bar· ~oguinte _ · : .. . ·· · . 
mente; Franalseo . M;aobado, ManOdl Barata, 

· Laura Sodrá;•Bonedioto Leite, Gomes de !las· PnoPOSigXo 
· tro;o Jleltbrl ::VIeira, .. Nogueira Paranagul., 

· ·· PiN.Ferrelra; Cruz, João Cordeiro, Bezerril N 58 . FonteJielle, Pedro Velho, José Bernardo, AI· . • - 1899. 
varo· Maohado;· Abdon Milanez, A!meidl• Bar· ' . · ·· · · 
relo, Gonoalna.Ferrelra, José Mnrcellino, a .. O Congresso Naalonal resolvo• . . .. 
de Mendonoa· .Scibrinho, Rego lleilo, Leite e Art. 1.• Slo reoonbecidcs como de onraoter 

.. "Oltloloa; Coelho ·& O.mpo~, · Leandro Maoiel, ofllcial, em todo o terrltorlo da Unlilo, Jll'r& 
·.Rosa Junior, Artbur Rfos, Vlrgllio Damazlo, todos os elfollos legaee, os diplomas aonlerl· 
Cleto Nnnes,. Domingues VIcente, Eduardo dos pel~ Escola Polyleohnica de B. Paulo. · · 

· Wandenkolk, F'ellolano Penna, Bueno Brnn· Parngrapbo unlco. Nos eatabeleolmentes . · 
. dilo, P~ula ·Souza; .1\loracs Barros, Leopoldo foueraes de ensino superior silo validos os 

· de Bulbõee, Joaquim de Souza, A.· Azeledo, exames p1-estedos na moama escola. 
Aquilino do Amaral, Vioente Maohndo, Pi· Art, 2.• Revogam-se as disposiooos em con· 
nhelro Maobado, Julio Frota e Ramiro Bar- trnrlo, . · ·. . .· . . 
oel101 (49), · · . · · ·. . Camara dos Depotndoo, 31 de ag01to de . 
< Del1àm de oompareoor oom oau1a partloi· 1899.- Carlos Va: do M•llo, presideuto;
pada os &1'11. Henrlqno Coutinho, Generoso Carlor A"gusto Vol•nte de ·No•J~r, 1• secro- . 

'Ponee, Justo·Chermont, Joaquim Pornam· tarlo.-Arll•"r Ambrosino /[d1'edia d4 &l, 3" 
. buco, .Q, ' Booayuva, GonoRivc! Chaves, Joa· ooorotario, servindo do 2• ,'-A' Oommi111io de 
. quim ~rda o Estevés Jnnlor ; o sem ella, lnstrucÇI1o Publica. . . · 

OR Sra. !!UY Bnrbc>ln, PorciuncniR, Lopes uni do Mlniste!•io !la Fnzon&ln' •I• 31 de 
Trovno o.Rodriguos Alvos (12). ·agosto findo, ·romettondo n Me~sagem oom 

. ·· E' Ilda, posta em discus~iio o som debate quo o Sr, Presidente da Republica davolvo 
··IIPprovada, 11110ta da ~asilo antorlor. dous dos autosraphos. da resolao&o do Coo·, 

.: ·"••do' v. m · · { 
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2 AN NA ES DO BEN ADO 

grosso Nacional, ~ue sanoolonou, o.nto.rizanrlo 
o Poder E1ecutlvo a fn>.or r·.s nccessnrras ope
l'Oçücs rle crljdito para da1• oxccuçü.o .u.s sen
tenças da j ustlça fetloral pnssadas em JUlgttdo 
mediante aocoodo com os respocti vos credo
ra::~ sobro o quantum a liquido.r.-Archivo·so 
um dos nutographos o communlquo·so 11 ca. 
mat·a dos Deputados, romettcndo-se·lho o 
outro. 

Cacores, no Jogar denominado Ba>'r" do• 
B~t,q>•cs, pot• Ivo Mu1•tluho. 

Basta profol'ir este nome para se s~ber 
qual foi o intuito, ~ual o IIm, qual n mziio. 
deste b'l'baro assassiu~to, 

Foi ser ~ vlctima um dos chefel do partido 
Republicano do Milito Grosso. Niio foi preso 
o seu nssa.ssino, quo ficou impune e vago. 
livremente uo Estado, porque a policia e a 
justiça dalli tem fechado os olhos aos cla
mores do publlco sanda.to El ch•cumspocto que 
doso,ln o restabelocimeuto da ordem o do. paz 
em Matto Grosso, 

Tres do Ministorio das Relações Exteriores, 
de.SI de agosto findo, h•ansmltindo ns Mon· 
sageoa com ~vo o Sr. Presidente daRe· 
publicatlovoJve;dou$ tle cada um dos autogr•a
phos das resoluções tio Congresso Nacional, 
que sancclonou, app1'9v~itb os tra~•los de 
arbitramento o extrad1cçao com o Chilo, flr-. 
llltltlos om 4 o IR do maio do ~orrento ann~. e 
a convenção sobre o exerclcto das profi~s9cs 
libernes entr·e esta n.epubllca e o. do Bol!vla. 
·-Arohive-se um de cada. um dos autogrnpbos 
e communique-so á Camara dos Deputudos,re
mottcndo-se-lbe os outros. 

Jgm1imente teom sido surdos a estas cla
mores o Govnrno daquoilo Estado o o Pt•e. 
sidonte da ltopnbiica, que podia, com uma só 
palavra, dar fim a est•'s males, a estll cnla· 
mldade. 

Da mesmo. tó,•ma, o Sr. Ministro da Fa· 
zenda, •i recommentlnsso nos seus amigos 
uma. outra no1•mt1 do conducta, teria leva•lo 
a tranquillidade ao seio do Matto GrosliO. 

O Sr. Senador Antonio Azeredo tem, por 
mais de uma vez, apresentado telegrammas 
demonstrando que ·emis<arios ex podidos polo 
preslilentc intruso e polo. lcgiao Campos Stl• 
las perseguem o Sr. Generoso Ponoe, para qucf 
Pnrn dar·lllo o mesmo fim que teve o St•, Sa· 
bino do Prndo. 

O Sr. ~· Secretario declara que 
não h a pareceres. 

O Sr. "'-'Julllno do A.mnral (') 
- Sr. Presidente, o Senado tom sido test•· 
munba de haver, por muitas vezes, a repre· 
sentação de Matto Grosso podirlo provt•lencias 
no Governo no sentido de ser g.1rantido o 
Partido Republicano daquolle i>stado, atroz· 
mente perseguido pela legilfo Ca111pos Salles. 

o Sr. Antonio ,\Zeredo teQJ, por mais do 
uma vez, insistido para que o Governo lan
çasse suas vistas uquelin regiiio, udm de quo 
a ordem alli se restabelecesse e o partido que 
constituo a maioria do Estado, o Republicano, 
tivesse ao menos garantia de vi1Ja, jli. que 
não póde ter o. do todos os direitos 

o Governo tom sido ~urdo a todas estas 
roclam11ções, nenbumu. providf'ncin. tom to
mado· no contrario, mandou collucar no so· 
verno' de Matto Grosso um intr·uso, um ver· 
dadeiro lnstt•umento da lllmilin quo quer, 
a todo o transe, dominat• o IM1do! S. Ex. 
como que se roju~Ua com as perseguições o 
des"catos praticados contra o partido Jtepu
hlicano de minha terra. 

Eu pois, em nome deste partido e tio Matto 
Grosso, venho mais uma vo>. reclamar ill'O
vidonclas do Prositlonte tlit J~epultitca, e 
denunciar perante a Nnçilo os factos quo Ee 
nonbam de dar noquelie Estado. 

Niio ha muito dias recebi 1\ informnçilo to
lographlca de que o chefo do partido .Repu· 
blicnno, o Sr. Siivlno rlo Prnilo, hnv1o. sido 
nssassinndo uns proxlmirlndos do S. Luiz de 

Ultimamente, tendo nssumido o Governo o 
Presidente ultimamente eleito, no qual o sr. 
Generoso Ponea, como declarou em san ma· 
nilllsto, depositava confiança, porque o repu
tava um c1dndiio honesto, incapaz de tranal· 
gir com a sua oonsciencia o contribuir par.1 
que Matto Groaso continuasse nesse estado 
anormal ; o Sr. Generoso Ponce j ulgou.se 
bastante gtlrantldo para voltar do Interior, 
onde ~o nobavarefugiado, em virtude do per· 
sogniçiio do que era victlma, para o. Capital. 

Entretanto, Sr. Presidente, no mesmo dia 
em que o Sr. Generoso Pence entrava na Ca· 
pita!, er.. nlli brutalmente aggredldo·, sendo 
o seu aggressor um Individuo de nome R&· 
mon Wnsko, um estrangeiro de pesaima con· 
diçi'io, cujo nome nilo e de<conheeido nos an
naes da policia da l~epublic<l Argentina, que 
mais de uma vez tem sido denunciado como 
autor de delictos os mais revoltantll3. 

E' este homem que espera o Sr. Pouco no 
dla do. sua entrada na capital, para aggre· 
dil·o, dopois de ter aqnelle distlncto cidndi\o, 
se,i<L dito do pnssngom, sido alvo do uma ma· 
nifostaçiio do pnrtUo republicano o de mui· 
tos membros do pnrtido udverso, que conta 
em,seu solo homens bons, sensatos, e que cs· 
tilo prompto; a oooperat• para 11 prosperidade 
do Malta Grosso .. 

Tt•ngo esso< informações no. Senado e ao 
pai>., e principalmente aos representantes de 
Matto Grosso, qno ~ueimm praticar a lmpru
dencla de volt~t· pat•a o seu Estudo,. pai~ que 

'·· 
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alll não encontrarão garantia''" vida; o Go- O S•·· A.rthut• Rio,.. (1)-Sr. Pre
vorno tio E;tado não lhes dà ostn gat•nntin, o sitlonto, bom contra a mlnlm vontodo venho 
o uoverno Centrnl taz·so cego e ~u,·do a. tudo tomnJ' po.l'tl3 nn. discussão deste parccor; e, 
quanto so pasea em minha torra, contanto outcs de inicial·n, devo doclarar que a lei· 
quealll predomino a legiao Campos Salles. tura do mesmo parecer tez-me marohar de 

Eu, pois, poço ao Sr. PL'esirlcnto rla Repu· surpresa em surpresa. 
blica, peço ao Sr. Ministro da Fa>.enrla, os Os consirleranuos com que a honrada Com· 
responsavels por tul!o Isto que so tom darlo missão justifica a conclusão do parecer são 
em Cuyabll, as necessarlas providencias. despidos, em geral, do fundamento, são oon· 

E quando por ventura seus interess~s po· trarilctorlos, e, p01•tnnto, não pódem merecer 
litlcos nilo eatejam atntla completo<, m•o os- a approvaçi10 do Senado, 
tejam satisfeitos, qunndo resto a SS. EExs. Diz a Commlssão: 
alguma cousa a ex1glr <iaquello terrltorlo da cOo accortlo com o voto, já expresso do 
União da qual, lnfolizmonto parece niio fazer senado nas leis o rosoluçoos de autorização 
mais parto, porque não ó um Estado auto· rio consotho Municipal ao Prefúito, pódo osto 
namo nüo t:•m liberdn.do, não tom direitos~ utilizar-se dns autorizações contidas nos 
não ~m, nem no menos, garantia de vhlu, mesmos ou deixar de 1b.zel-o, o que nessa~ 
peço·lhos, em nome dos gue so1Irem, em conrliçües os •elrs oppostos carecem de razão 
nome da tranquilidade o da paz do Estndo de ser,» 
que repreaento, que quando ainda não os· Sr, Presidente, já hontem Uvo occasiito de . 
tejam satisfeitos todos os seus caprichos, que protestar coatJ•a esta doutrina. 
ao menos deixem-se levar pelos sentimentos A ser ella verda•loira, a enveredar o Se· 
de humanidade; e que lembre-se o Sr. Mi· nado poJa norma do proceder que a Com· 
nlatro da Fazenda do que foi naquelln torra missão Ilte traça, parece que não fartamos 
que S. Ex. viu que ali! estão sepultados os mais do que invadit• as attribulções concedi· . 
ossos do seu venerando pai, que aqucll~ das ao Poder Executivo Municipal. 
terra é o sou berço, que manrle conselhos a Si todos os projectos de lei remettldos ao 
legUro Campos Salles, allm de que aquelle Es· Preceito, pam que possam ter caracter do lei 
tado entro no regtmen da ordem, da paz, o precisam de sancção, si o ProfCito tem attri· 
dn segurança, o possam os seus represou.. buicão do, niio sancclonando-os, 1.ltJtal-os, eu 
tantos plzar o seu terrltorlo som que sejam des~jo que a Commissiio me explique como 
perseguidos e IISsosslnados ! devo procrder o Prefeito quando, lhe sendo 

Eu, portanto. venho protestar conb•a o pro· o1Iereclda uma lei do autorização, lei que 
cetlimento do Presidente da Republica e do niio merece a sua approvação, lei que niio 
Ministro da Fazenda, tt•azenrlo, como ropro- tom fundamento legal, elle se recusa a sane· 
sontante de Matto Grosso, ao conhecimento clonal·a, se o Senado affirmar a doutrina de 
do paiz, todas essas violencias e tropelias. que elle não deve vetar, · 
Imploro ilo Sr, Ministrada Fazeuda quo lance senhores, o honrado Senador pelo Rio 
as suas vistas p~ra Matto Grosso, para Grande do Sul, que hontem tomou parte no 
aquella famllla Infeliz, prlvada de seus di· doba te que ou ·provoquei om relação 11 este 
raitos, aftm do que os membros rio parti• lo ro· assumpto,esclarecou perteltamonte ama teria, 
publioano possam transitar livres .e garan- .domonsirando Ir. ovtdonola quo toda a lei 
tidos Pelas raas da Capital! (.Vu.to bom ; está sujeita a sancçiio ou a •elo, quer olla. 
muito5cm.) · s••ja Imperativa, quer ella SOJ& do autori-

ORDEM DO DIA 

VETO DO PRF.FIIIlTO ]..., R~SOLUQÃO IJO OONSII:LIIO 
MUNIOWAL RKLATIVA Á JtKIN1'EGUAÇÃO liO 
CIDADÃO SAMUEL FEr\RBIHA PINTO lC DO 
DR, l~ERNANDO TEIXE:IRA. DA COSTA 

Entra om dlsoussiio unlca o parecer n. 183, 
do !890, da commlssão do Constitulouo, Po
deres e Olplomaclu, opinando que soja rojel· 
tado o velo do Pro lu! to á rosoluçiio do Coo· 
scllto Municipal, que o autori'.a a reintogJ•ar 
o cidndiio Samuol };'ori'Oil'a Pinto, no Jogar l!e 
porteiro da Inspectoria rio Isolamento o OCRin· 
focçiio, e o Dr. Fernando Teixeira da Costa, 
no do modloo do Asylo de S. Franoisco do 
Aasls. 

zação, _ . . 
E mo pilroco que nao serlll Jll'OC<So um 

grande osfot'•JO mental nem prolumlos con
booimontos de direito constitucional para cite·. 
garmos 11 esta conclusão, que ó uma cousa 
muito oomezinlm. 

Vô, portanto, o Sonsrlo que está pet•teita
mouto juslillcada a minha sm·prosa ante a 
Ioitur" do primeit·o considerando do pa-
recor. 

contlnútl o parecer : 
« Aocrescc quo na rosoluç•io ora sujeita ao 

e~tndo 1111 Commlss11o, autorJza o Conselho ao 
tlrofoit.o a reintegrar o ex·portoiro, cidadJ1o 

, (I) N1io (olt•ovlllo llalo ornUur, 
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' /f S~muo) Fo!'rell'a Pinto, o do mesmo modo o 'I modico tio A>ylo do S. Francisco de A"i~ 
· : · · Dr. Fernando Fm•J·ciru. dn Cost1L, lncluinJo 
i 1/· em uma f!Ó diNJln~içii.o a uutoriznçiio om ro· 
1 :1 Jaçü.o nos dous J'uncctunaridS. 
: , 1 As r11zõos do W'l' em roln~ão no ex- por-· 
· . f. teiro da Inspcctor·ra de bolumeuto e D"'in-
. ' · · feeoilo te•m toda procedencia o •üo per!oita-
' ~ . mente legues.> · 

1 .~ 1 • Oro., o. Commis~;iio quo entendo quo taos 
, :1 leliJ ·de autm·izaçã.o uilo dão J•aziio a ,;eto, 
:, ! . julg& no mosrno parecer que us rnzõcij do 
, . . volu ern relação " um dcs benetlclados pela 
I: r lei, são porleitu.mente legam! o , 

piomach• entendeu que o velo opposto pelo 
Pr•eleito I• resolução do Conselho Municipul, 
que mawlava reinte~:rnr nu Jogar de guar1ia 
munici pai o 'cidad1\o Leoj.oldo ''" Azevedo Sá, 
devia roalmento sor• approvado, mesmo por· 
que o Conselho havia doilhcrudo sobre us
sumpto ~<bsoiut&rnento fin•a de sua coai· 
po tenciu. . 

A competencia pura nomeat•, demlttil• o ro· 
integrar emprt>garJos publicas ~m·tenco' ao 
Poder Executivo; o Pmlet• Logl.,lativo niio 
póde mandar reintegmr ninguom. Um facto 
destes constilue inv11silo do nttr•ibuiçõos. 
(Apoiados,) 

-1; 
;I i 
~ ~ 

Vê V. Et., Sr. Presidouto, que nln1la tire 
razão tlu SUI'Pt'eh 'D11.er-me pela. :so;:unda voz 
cotn a leiturlL do pat•ecm·, porquo o quu se 
lê no St'gnndo pol'iotlu ó UJIIO.Jwrfeita cun· 
tradicçllo com· o quo estil e•cl'ipto no pri
meiro. 

O Consolho Municipol mandou reintegrar o 
cidad1i0 Leopol<lo do Azevedo S'i no logar de 
~uarlln muwcipol; e ainda mesmo que Jie 
tmtas•e de um caso de nutot•i>.at;iio, o que niio 
é, a obr,gaç:iu do Prefeito era Of>por o oeu 
11cto, portJUB a cornpetem·ia para .mu.ndor :ro .. 
integrar empregado• publiC<JB niio ó do Cou
seibo Mumcipu.i,mas, unicae exclusivamente, ./' I . 

I . 
. 

'· 
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DIZ mais o parece1• (Conti11u' llleitura): 
c.,. nio ~ teern, por·ém, e preterem di

roltos adquiridos ao~ quo so rerorom no Dr. 
Fornan 'o ~·onelra da costa • 

A Commloão Dilo tem o direito de pr·opor a 
lldopçiio do "''"• ern p<n•te e a sua rejeição 
em outra, quando a resolução é uma tó. • 
Po~ eonsequenclo., a Commis>ilo concluo 

·propondo n rojulçiio da todo o velo, uma vez 
que entende qno a J•esoiuoiio esta no caso de 
merecer a apJr~vuçiio do Senado em relação 
a um 1los beneOclatlos o uiio esi/L no caso de 
IDOI'Ccel' a approvação um rela1iio ao outro. 
. Não. sul,-como a COromlssiio pôde chegar a 
esta conclut;ão, não sei em que b&)llnçn o ii
lustre relator pesou o dh o1tu de um o o di
reito de outro, i• to ó, a ausencia do direi lo 
de rointcgrat;iio do pr•imolro e • absoluta de-

. monalrnção da juutiçu na reint•gr;~çilo do. >e· 
. gundo, para poder llrmar· o pa1·eeer•. 

4u Srt. SIONADOIÍ-:E com prejui•o do pri
.Jnelroo . 

O Sa. ARTIIUR itros-Ju•t&mouto, 
· Marchei, Sr-. Prooulf:nLO, aindu pum maio!' 

surprell&, quundc vi que os cou•ide1·andoij do 
parcoor estiio orn per·lilito autngouisrno com 
·u p&iavras uind• bcrllcm prorct·ldas pclu 
honrado Senador pelo Purami., digno rulutor 
da Commlsaão signat:ll'iu do parecer. 

O que ~. EE. su•tonta no pat•ooer• ó ju;
tamente o contt•ario do quo di .. e lioutom da 
tribuna dos tu Cu• a. 

E, ,; S.Ex. 111e pol•miLto, v~u ler o.,; poucus 
. paiavraSijUO S._EX, pr•onunciOU Ecbre O BS• 
HUIDp~o. 

do Podet• Exeeuti v o, • · . 
Não ó tudo, Sr. Presidente. Mo que acabo 

do ler ,ló. bastaria p:tra demonstrar o que ac
llrmei ó. Cnsa, Isto ó, o antogoniamo das p&
iavras de hontom com o que oe 16 boje no 
p:trecer em dlscu•llão; mas, ha ain,Ja cousa 
maia ci11ra. (Cunlinúa a loilura). •O C01111elbo 
Municip&i mand,u etc .... • 

Eu leio este periodo para. preYenir a. objc. 
ção, que está .tmmin•nte da parto do hon
r~tlo Senador. (Continút' a l?ihlr'') c;,, .........................................• 

Ora. Sr. Pm'donte, a ro~zilo do bontem niio · 
é " razão do boje.. • ·. . . 

Homem, o odn do Pre"ito era pe1·feila- . 
manto legal e .Insto, porque o ecnselbo Liaba 
invadido u tlritmiçiles alheias ; hoje, na pri
meira parte do pure<er esta doutt•ina ainda é 
conlirmadn, mo.,; no segunda pari• ella ú ali. 
rada aos ta~etcs du Casa, na mais tlagrante 
na '""Is vrslvei contradi~ão. No primeiro 
cu.so, hou.ve iDvasõ.o; no segundo caso o Con• 
sclho usou dA uma atu•ibukilo que lbe era 
proprla. ··· 

Quando IÍ quo a Commi.são· tem I'ILZÜo 'I 
Quando é que ella está de acoordo com a lei ; . 
é no )ll'imelro ou no 1egundo cuo 1 

Sr. Prcsidunte, poderia limitar a estas 
considet•ações a oxposlçilo d •. a mottvos quo 
me levam o votar cuntL-a o parecer da Com
mls;iio : limltawlo-rne a elias, te1·ia perfeita
mcntu justillcado meu voto, e teJ-o-ta juatld
cado com " opiniilo ~o proprio relator• da 
Cumrni>si\o. (Apoiudos.) 

E' meu t.level"t porém, acompanhnr a Com· 
rnisst\o att\ un fim. . . 

Verd~1le ó <toe o iliôcurso 
Dlar i11 0/fid rl uiio fl11 revisto 
mu o Seuu.tlo todo ou v i u o o 
l!(lnto ii sua mcmor·ia: 

publicado 1111 
por S. Ex.; 
lcm bcrn pro· 

cO Sr. Va'c.,nta ~Vttch:trlo- Sr. Presidente, 
~ COmtnl~llilo de Constitulçi\o, Poderes e DI· 
" 

Porgunto : 11i11Ja.'quando a segundn. dou • 
trina ~a· Commiesilo podeeso vigorar, tem o 
Sen11do compctencla para lUZIU' caioulo do 
tempo do serviço e JN\ra decretar q11e o em• 
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pregado A ou B 
~emitthlo?. · 

est:i ou não lsenlo •lo sor Não provam, pl'imeiramonte, que o Sr, Dr. 

Parero que niio :'-pn.1•cce quP. e~tiLvn no cll
rello o' funccionar\o que so jul~osse pro.iurli
cado recorrer ao Po!lcr Judtmo.rlo: nii.o ó o 
Son•do quem deve ir somm:"' os dias do ser· 
viço, para chegar ó. conc\usüo ... 

Fernnndfl r~ost1L tenh11 exo!'Clilo. rturn.nte cinco 
annn.< olfeotivamonto, um Jogar municipal, 
quo lhe tlô direitu á. npnsAntnrlorin.. · 

Do\les conijta que nquo\lo cidadiio foi no
mmulo pn.ra um cur~.('l) cm 31 1\o mnrço de 
!8V2 e ddlo roi exonerado em 22 do juubo 
do 181l7. O S11, VIc~N-rm ~IACII~Do- Leia a uiU111:. 

plrto do parocer. Ol'n, I"Calrnente 1\o 31 de março de IBV2 & 
22 de junho de 1807, viio cinco anncs, dous 
mrze~ e 22 ditas. o Sn.. AnTBUlt. R1o.1J ... -pnr,l choglir a.con

chJEiio do qurr o olllprego.do em questilo tinbn 
completado um oert> e determlno.llo numero 
de dins, mozos o n.nno:_-~ do sorvico, tempo que 
o illlpedia dO poclor ~or demiti ido, oalvQ caso 
do pro~os~o. 

Mos, Si'. Presidente, não so soccorrou a 
Comtnhliio·dc informnçoes que lho vle,.om, 
caso tivesse o.ttribnições po.r11 Isto, c qne o.po 
d~ssem gula•· de modo corto, se111 me•lo 1\e 
errar, no co.lculo dosso tempo •I•J serviço, 

Recorreu o. Commissiw o.o Pt•etelto muni
cipal, solioltaodo os assentamentos deste runc· 
clonarlo po.rn ver\Hco.r, cn>o c sen11do tivesse 
competencia pa.ro. isso, si olle lia\m o numero 
de a.nnos dn exet•cicio efl'eoLivll. para lho 
garantir o du·elto 1!. vito.\ldcdndo 1 

Nilo o foz. NrL" tln!lo., portanto, n COm· 
miasiio incorrido DI\ mcSina falto. 11111 qno ln· 
correu o Cuuse!bo Municipal e que foi notado 

"]13\o Prefeito uo.s ro.zõo~ dn .veto I 
Diz o Sr. Pref,ito: 
Oro, Sr. Prc,ldento, pnro. que o. Com· 

· m\ssiio de Cunstltul~ilo do Soundo nllo incm' 
resse· no. mAsma.-,iustn. censuro., que o Pro
feito, nas razUes 1lo ,eto, me pn.t•eci.L quo sl 
ella qucrln. computar o. tempo lle sot•v\ço a 
que esse c\d •dfio se julga com direito, po.rn 
gosar da vltal\clodo.do, •loverla: t'Ocorrer no 
poder colllpotoate, que er•a o Profollo muni
clp~l e podit'·lhe· o• ns;ontnmcutos do l'unc
cioun.~io e o.o mo~r1:o-tompn 1·óp\adess~ inque

, rito iL qno o PreMio so rof.,ro ; o só nm \'aco 
desiei documentos po•lo1•ia a Cummlssãu 
terminar sou· parece•• llo 111odo por quo ter· 
.mina.. 

Mas· o qno foz n Commlssiío do Sena•lo 1 
Llmlton·ao a ler• documentos otf;r•cci•los pelo 
\'unccionarlo prejudica< lo •• , ·. 

Ma.s, OP.S!les pt•oprios dotmmonto:J que o 
proiUilicr.do pelo •cto apresentou ~ consido· 
reçiio do Senado se veri6ca que se devem 
•leduzir do;te prazo tres mezes de licença, 
23 dills de SUripemuto o nm mez o 14 dias em 
quo o ompregar\o, a pretexto do molestia, 
deixou de comp>rcccr no serviço, até a <lato. 
da sua d,.missão; do on•lo se vô que é pre· 
ciso· abater o prn•o de quatro 111ezes e 111elo 
nesses cinco nnno•, dous mezos e 22 dias, o 
q ne re·luz o tempo do serviço do funoolonnrio 
a quatro annos e t.ant.o. · 

l'm· cons •quonola ó de.aos mesmos do
cumento.• quo consta quo cl\e nüo tinbn 
dii'O\te ~ vlt1lli•:ier\nde, plra com osso runtla
mento prldlr sn• rolntegraç.io no Senado. 

81•. Pr·ositlente, ó tanto mais oxtranbo.-
vel" fiw\1\llrulc com que a commlssiío lavrou 
o S·lU par•ecor, ~u•nto o Sr. Pre\elto muni
cipal· declnrn que a demio;iio dessa funccio· 
nario foi em conaeqrMnci" de um inquorito 
procedido DI\ roJl'rrtlçiio. 

Ora, ~i se trat,.va d~ re.,Jamnçiio de um 
funcolonnrio quo so dizia dllm\tt\llo lnjusta
mnnto, contt'í\ a pre;JOtencia !lo seu. aupe. 
rlot•, parí'clo. mnito ,ju~to qno a Commia:ilo, 
prrra lev.•r' a conv\c~~o ao anlrr.o d3 todo o 
Sorwlo, deviu. requisitai' • presença desto 
inqllor•lto e mo1t1• ri' sua lnjust1ça, sua nulla 
importancia. 

O Stt. Vro&ST& MAOIIADO -(,)uo lhe vieram 
por lntormcdlo dn Mosn. 

O S11. AllTUUn Rtos- Não utou fazon•lo 
com lslo um' accusaçüo, A Commls<ilo IIm i· 
tou·so o. lor os dooumentos que, p>r lntot•· 
lll1Hilo da Me<IL, forn.m otrorenldos pelo Dr. 
l'crn:rnllo Pdl'ojr.l dn Cosia; proJu•l\01rdo pol•• 

Mns, RI a Conrmlssão· tlvo•se reqnls!tado 
e~se r1ricum:mto, vcri::a. que elle, looge de sor 
umo. prova. om l'n.·vor d1\ l'clntêgr.lQiio do om
pl'oga•lo, em a ,!ust16c:rçilo mula cab11l do 
neto 1b1 P••ofelturn, porquo, como ao declnro., 
o inqnerito l'equeritlo pelo proprlo runoolo
nar·lo, quo ,\ulgav~-ae inJustiçado pelo acto 
do sen superior, que o sn~p·mdou, ch'IIJuU o. 
conclusões taoH, contra.. o me4mo funcc\onario, 
quo leVCIH a Prort~i tm•a, niío a manter só a. 
suspensão, mos ~ demlttll·o. 

Sr. Pr'•:slllonte, p>reco·me quo tenho de
monstrado c.•bulmonto a• razOes pelas quoos 
sou \evBIIo a votar conll'a o pnreccr ~a 
COmmlssiio. · · 

veto llo PreCeito. . 
Essoa l\ocmnentos, Sl'. Prmldente, niio 

provalll absolut11tnente nado. do que o.ffir111o. 
n Commlsslo no seu parocot•. 

ü !óõt•. Vlemato 1\lnehndo (")
Sr. p,·esldonto, nnt•s do tomar om conslde· 
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raciio todas as razões com que o iilustre Se
nador pela Bahia acaba de fnlminnr o paro. 
cor iutet•posto pola Conuni~siío Ua Constitui .. 
çiio sobre·a matot·ia em debato, mo pDl'mit
tlr~ V. Ex. que lilçn rofei·oncias ~porto do 
discUI'SO de S. Ex., quo não trata proprin· 
mente do mesmo parocor. 

O Sn. AnTnun Rws-Poço li(lj)nca pnra so
llcit:ti' uma lnfo1•mnçüo do nobre Sanador 
como cumplomonlo clrstn lição que ostct mo 
donrlo: Quando o P1•otoi to niio publica lei 
dentro do um certo pt•uzo, o·quo acontece 1 
Niio publica o niio ve1.1 ? 

0 Sn. VICENTE MACllAno-Passndo o prazo 
para oppor o valo, a lei ó considerada lei, o o 
presidente do Conselho mundnpublicar. 

O illusti'O Senador repetiu hoje o que hon
tom foi nqui pronuuoiado pelo nobro Senaclór 
pnlo Rio Grande do Sul, em relação os leis o 
resoluções do Conselho Municipal. 

S. Ex. disse, com o mesmo entono, com a 
mesma autoridade com que hcntem se ex
Jlressou o nobi'O Sanador pelo Rio Grande do 

. , Sul, que to~as as leis dependem de sancção 
1 (lll de veto 

-l Sr. Presidente, si so tratnsse do lois voto-
j rins pelo Congresso Nacional ou votndns pe· 

4
J los congressos dos Estados, onde o Poder 
. · ·· Executivo tom, pela sancção, Intervenção na 

formação dns lois, aoharln de to1o o ponto 
·j razoava! affirmar o que quer o lllush•e Se· 
I nadar n que me reftro. 
'i Mas esta atHrmoção uilo se appllca ás lois 

de organização municipol. · -i 
-I 
:i 
I 

" ~ 
i 

d 

' ' • 
. . 

Si os nobres Sonadot•os tlvessom lido a loi 
do orgaulznçi!o municipal deveriam ter visto 
que o poder legislativo municipal ó oommet
tldo unlca e oxoluslvamente ao Conselho, e 
que o reprESentante do Executivo niio tem 
nenhuma lntervençiio nn formação das leis, 

Unloa e exolusivamente essa Intervenção 
apparoce quando ollo suspende a oxccuçiio 
ela lei pot· meio do oclo. 

O Sn. A. A7.EREoo-·como o Senado toma 
em consideração os •atos do Prefeito I 
. 0 SR. VICENTE MAOIIADO-Ou V, llx, niio 

entendeu o quo eu disse, ou me deu osso 
a.parte só pelo desl\lo de dal·o, porque 0 que 
estou atHt•mando niio tem nada com o que 

,, V. Ex. diz. 
Estou clizendo que ns lois munlclpnes niio 

dependem do snncciio ; sancciio o veto siio 
deus actos dl1ferentes. . 

Sabe o nobre Senador, que é jurista, que 
nas leis da União, nas leis fedoraes, toda a 
lol tem sancçiio ou voto, porque o Executivo 
Intervem com o Legislativo, por melo da 
sanccilo, na formnçiio da lei, .. 

Na orBllnlzaclio municipal ha o veto, mas 
não ha anncçi!o. 

O Sn. ARTnun Rios-E a publicaoiio em ele
terminado p1·azo ? 

O ~n. VIOF.NTE MAOllADa-0 Poder gxcutivo 
1runtclpnl puhlicn a lei votnda pelo Conselho, 
mns este Mto de publicnçiio nilo pódo ser con· 
siderado sancoiio, porque o nobre Senador 
sabe q_uo, mesmo que houvesse snncciio a pu· 
blicacao da lei ora uma cousa exlglvot'. 

O Sn.AnTnun R1ós-Logo a publicação im
porta a snncçiio. 

O Sn. V101~NTE MACl!ADo-Não senhor. 
Mas, Sr. Presidente, a lei municipal ir cla

ri,gimn; o poder legislativo munimpal com
pete unic.~ e exclusivamente ao Conselho. 

Do modo que, fóra do toda duviila, a atnr· 
maçiio, quer feita hontem pelo nobre Senador 
pelo Rio Grande rlo Sul, como repetida hoje 
polo nobre Senador pela Bahia, niio tom 
fundamento legal. 

Agora, Sr. Presiclente, passado este Inci
dente, ent1•o no exume das razões que leva. 
ram o lllustt•o Senador pela Babla a decla
rar que o parecer da Comm!Sl!iio era profun· 
damonte oont1•adlctorio. 

A principio S. Ex. affirmou que o parecer 
era contradlctorlo comsigo mesmo nas amr
muçües foi tas nos primeiros considerandos, 
que oram ropellldas em outros ; e mais tarde 
s. Ex. tratou do significar esta contradlcçilo 
com alllrmações que eu hontem J!z aqui da 
tribuna. · 

Observemos as primeiros, isto é, o parecer 
é contradlctorio com os con,iderandos quo o · 
mesmo encerra. 

Diz. o primeiro considerando no parecer • 
(Lu.J 

Sr .. Prl~idente, nilo sei onde este consldo· 
rando do parecer está em contradlcçilo com 
qualquer outro 1 

O desenvolvimento todo do parecer niio ó 
mais do que a oonftrmaçilo deste primeiro 
considerando. · . 

W exacto, Sr. Presidente, que o nobre Se·· 
nadar foi um dos que hontem aqui sustenta· 
ram quu as leis do autorizaçiio obrigavam o 
Executivo. 

O Sn. Anmun !tiOs-Moralmente. 
O Stt. VICENTE MAc•Ano-V. Ex. amrmou 

aqui hontem, o foi corroborada n sua opinião 
pela do lllustre Sanador por S. Paulo •. 
. 0 Sn. ARTHUR RIOS dA um aparto, 
O Sn. VICENTE MACnAoo - E, S1•. Presl· 

dento, con.<oante oom osta opiniilo hontem 
aqui oxternado, ouvi tambom a amrmaçiio 
quo a oplnlüo conti'al·la delm•minnva a oxis· 
tenela do lois lnutoi.<, 

Ora, !<to nilo 6 vcrdnde, Isto nito so campa. 
doce com o< bons principio< do nosso direito 
con.<tltucional. 
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Nilo se póde considerar lnutil, por exem 
pio, n lei quo n11torizn o Poder 1\xecuttvo n 
contrahh• um cmpre;timo, mn". que o Ex· 
ecutivo, pot• doterminaclos moti \'os, pol' motl· 
vos de outl'n. ol'dem, uiio ulihzo. o. autoriza
ção. 

SI o llxecutlvo tivc"o do fttzer o ornpr@s
tlma, fór~t ol11 todo a duviolll nilo poderia fa· 
zol·a sem nutorlzaçiio do Lt'gl,lntivo. 

De.<do que elle nno quiz ~tzel·o, dosdo que 
niio utilizou n autorizo~üo, nem por l>so con· 
•titua tal1ilcto n inutllldnde da lei. 

Ma;, Sr. Prc;ldente, Isto tuoloó inciolonto. 
O ponsnmento da Commissiio ola Constitui· 

çilo, Po<leres o Diplomncin, nmpnrndo pelo 
voto do Senado, tom sl~o esta : as leis o reeo· 
luçües do uutarização do Consolho Municipal 
ao Prefalto, nilo obrigam a esta; no Prefeito 
fica o direito de utilir.ni' 011 niio essa nuto
rizaçiio. 

O Sa. MoRAES BARRos -O Sanado não 
vota os considerandos. 

O SR. VtOENT~ MAOI!Auo -O que li exacto 
é quo foi esse o pensamento que determinou 
o voto do Seundo em relação no veto do Pre
feito opposto ó. reEOiuçâo do Conselho que 
mandava rever o. contracto d11 Compnnbia 
Vi lia lzabel, come foi este o ~ensnmento elo 
Senado em outras resoluções do Conselho, em 
que vinha autorl1.11çüo no l't•efolt.o ; tanto 
qne se dizia: ú como uma prova de confiança 
nc Prorelto, ó como um rrspelto ó. alta nuto· 
rldaole q uo olle exerce, 

0 Stt. COBL!!O B CAMPOS dil Um apot•te, 

O SR. COELI!O E CA~Iras - E' ~ lol qne 
tomos. 

O Sll. A~<THU!t Rtos- Por consequcncln, 
ro,jeltemos o 11eto; dc~ma.nchomos o neto do 
Pro1cito. 

0 SR. VICENTE MACH•no-V. EX. assim 6e 
enunc~ondo é porquo não la11 o parecer com 
nttençao. 

A ultima parto do perecer es\ó. concebida 
nos eoguintes tol'mos. (LJ,) (1'rocam-se alUIIHS 
apartei,) 

O nohro Senador diz: não se votem consl<la· 
ran•los de Jlarocer, Isto é apenas um consl
doratHlo do Pl'recet•, o o Sonndo, votando o. 
resolur,üo, não vota o considerando, que ftcn. 
inteiramente de parte. (II•< ooto'Os apartes.) 

V. Ex. não et~t<i. em ítesaccordo commigo. 
ostit em dcsnccot•do com a lei, porque ella é 
que manda que o Senado tome conheclmen to · 
da. conveniencin. ou ínconvenlencia dos autos 
pratlcndos pelo Conselbo Municipal e <elailos 
pelo Prefeito. 

Agora, uma commissüc não quer cnt1•ar 
na 11preclaçito do saber a quem nssi.te mnia 
direito-si ao porteiro que o Conselho mondou 
reintegrar, si no medico aJudante de uma 
repartlr;iio municipal, n quem tombem apro
veita a mesma resolução; está no seu direito 
dispensando-se deste estudo, ~orque ena pelol 
sen parecer del~re ao-Prefeito o conhecimento 
destes factos. 

O SR. ARTHUR Rios -A Commlssão niio 
póde delegar uma attrlbulçiio do Senado ao 
Prefeito. 

0 Sll. VIcENTE MACHADO - Isto niia é 
delegar. · 

O Sa. ARTHUR Rtos-E' 
O sa. VtcENTE MAOI!ADO- Mas, Sr. Pre

sidente, fóra de toda duvtda, pódo o Profelto 
oppcr uelo ás resoluçõ ·s do Conselbo, quer 
estas slljam taxativas, quer do simples au
torização. 

0 SR. VICENTE MACHADO- V, Ex. est{l 
conrunilldo. 

Agora, quando o Sono.do tomn. conheci· 
monto dos veeus oppo;tos pelo Prefeito 6s re
soluçúes do ecnselbo, pódo cnlnr no animo 
do Sanado o facto de sor a lei tnxall va ou de 
aimples resolução. 

Nas leia de resoluciio, o S~nado, que n1ie 
pódotntorvlr na economia du. administração 
ao Dlstrlcto Feoleral, póde lleforlr o eonbeci· 
mente doa (netos ao proprlo Prefeito, ~arque 
oste o i ~ue tem todos os elementos l'nra poder 
apreciai-o. 

E aqui, Sr. Presidente, respondo de modo 
positivo e catogorlco no que amrmon.o illus· 
tro Senador peta Bahia :é ,\U>tnmcnto porque 
nós uno podamos ostat• intervindo na ndml· 
nlstracüo municipal, nüo podtmos cstnr 
pendo a mão nnqulllo que ó da econonoln do 
munlciplo, que o Senado mesmo nos pl'<ljectos 
o resaluçoie• ucladas Eolo Prol"elto a etlo de
foro o conltcclmentc iletlu. 

O SR. Amuun Rios- Nilo estou. 
O S<t. VtOENTE MACHADO- O Senado rejet· 

tando o .. to, o veto naturalmente volta ao 
Pro feito. 

Já vil que não tleibgn nnda. 
Süo IIICals estas cont'usões qunndo niio se 

tem presente a lei. 
O SR. AI<THUR Rtn<- A -confusão ó <lo 

V. Ex. E' preciso que o Senado se pronuneie 
claramente, SI o Senado ost{l runrlaeo em lei 
tom do approvar, olniio tem de rejeitar o 
•elu, Niio ó deferir, andat• viajando de c{l 
para tá. 

0 SR. VICENTE MAOIIAUO- Nilo estou Vi· 
a,jando do clt para Iii, otnbm•n, allnnl, n; call• 
sa; vln.jadas ilB vo1.0s voltem melhores. 

Ma> o fim da vlugem é este: si o Sonaolo 
rojeltnr o wlo n t•,·,soiu~iio voltnno Prefeito, 
vottnndo, o Prefeito cumpro n rcsuluç•io. 
(A]Jartes.) 
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Agor:t vou rcspon<ler no discurso do lllus· 
tro Meno<lor pelo Bahia no ponto em que 
porll'anta pelo direito que tom a Commia;tlo 
para julgar da lmprocedonclo das mzüos cm 
que so fundou o Con•oliJo para autoJ•ir.nl' o 
Prefeito o reintegrll.r o Dr. !'ornando Costa. 

Sr. Prosldonto,_ em primeiro Jogar o por· 
· telro, ficou isto assentado nns rnzõos do pro· 

prio Sr. Prefeito, era. demissível ad uutum.. 
0 S11. PIRES FERREIM-Provorcl 11 V. Ex• 

o contrario. 
0 Sn. V!OIINTE MACI!ADO -E nilo tlnlm 

ainda adquirido o•Jnpso do tempo que pelas 
lois muiclpaos ó exigido pol'a não tior domit· 
tido. 

Jil vú que outorir.nndo o Conselho no Pro· 
folio a romtegl'nr um ln<livlduo que podia 
ser demiltldo ad nutum pelo Pro leito, s• m 
exposição de motivos, por simples "''PI'JC!JO 
qne fOsHe, nio é o me:~mo que nutorlzar o 
Prof e! to a. reintegrar um oidndilo, que por 
lo! niio podia ser demlttido. 
. Ha U<na lei municipal que declara que 
todos os l'uncclonaJ'los munlclpaes que tive· 
rem- cinco annos do serviços niio podem ser 
domlttldos sinão em viJ•tude de processo, 
correndo este processo os seus tramites 
regulares. 

Esta lei municipal niio sei si tem até 
alguma razilo de ser. 

Ha um veto opposto por um dos Prefeitos, 
o Sr. -Ubaldlno do Amaral, que faz a nnalyso 
desta lei o deste prurido com que o Conseiho 
ou o Po<ler Executivo Munlctpal tratam <le 
fazer vitallclos todos os omprogndos muni· 
olpaes. · 

0 SR. ARTllOR Rios- Esta lo! é de i802, 
0 SR, VIDENTE MAOllADO -Dar o titulo de 

vltallclednde é fazer com.que o Prefeito nilo 
possa demittlr um empregado desde que 
tenha cinco annos de serviços. 

!\las a lei municipal existe, e, desde que 
existe, nós nilo podemos nos insurgir contra 
as suas disposições, emquanto ella nilo ror 

o sn. VIcENTE MAOl!ADo- Agora, Sr.Pre
sidente, sabe li, Kx. qual to! o motivo, qual 
foi a rnzilo i'repondoranto no animo do Pre
rolto para consl<lerar o Sr. Dr. Costa como 
podendo ser attlngi<lo pnr urna demlos4o1 

E'que·elle exerceu dous ca1•go.s munJclpnes 
n• mesma repartição; foi medico adjuncto 
da Inspectoria do Dusiufecoilo o derols passou 
a oxm•cor o Jogai• do medico o1fectlvo. 

O togar do n,iudnnto ora tombem eJfuctivo, 
po1•quo lbi crendQ, por lo!. O contrario do 
log-ar e1Tectivo errL o Jogar . intorino ; mns 
elle niio tinha sido nomeado intorino, tinha 
sido nomeado oJfectivo, 

Portnnto; el!ectivo ora ollo como medico 
ndjnnto da Inspectoria du Doslntccçiio, como 
otl'ectivo ora quando passou 11 occupar o lagar 
do modico. 

o Sn. AztTJ!UR RIOs- Sim, senhor ; nilo 
conte•toi isso: mas vó. II segunda pat•to das 
razões do Prefeito. 

0 Sn; VICENTE MAOI!ADO - Mas disse o 
lllustro Senador, reproduzindo aqulllo que 
nllegou o Prcfol to : . 

«Houve um lntervallo em que o S1•. Dr. Fer
nando Costa esteve tóra do' cxerciolo, e osto 
lntervallo n•1o deve nem pódo sor computado 
pam o otroito do ser oulcu!ado_o prazo do 
cinco annos, tóra do qual e!lo niío podia mal~ 
ser domittido.• · 

S1•. Presidente, crelu que, pnra responder 
no illustre Senador poJa Bahla, oomo para 
oppor contrndlcta ás ra?.õos do Sr. Prefeito, 
nilo tenho neccssldndo do ir manusear todos 
os livros da logislnçiio munlolpal, nem da 
!oglslnçilo geral ; bnsta-mo só o bom sonso 
juriolico, bom ·sonso já convertido em dls· 
po•lções do tels, que são conhcoldas Jo 
todos.· 

Qual ó o prazo em que a lnterrupoilo do 
exerciclo do cargo póde, concorrer para que 
niio s• compute osto prazo para o ell'eito d11 
aposentadoria! 

O Sn. AnTnun Rios'- E' oousa diversa. 
o sn, VIOKNTIII MAciiADo·-11:' a mesmisslma revogada por meios regulares. . 

· O sr. Dr. Fernando Costa, a quem sere- oousa. 
tere o oeto do P••eteito, o a quom so relera O Sn, AnTnun RIOS- N~o, senhor ; são 
tambom IL resolução do Conoelho, ora empro- cousas multo diverSIIS a aposentadoria o a Vi· 
~:ado munloipal com m1\IS de oinoo unnos do tllliciedado do empregado : para 11 aposcn •. 
1ervloos ao tempo om que foi attiugldo peta tadoria siio computadas ·as licenQIIS para 
domlssiio. . . · tr11tnr de saudc, e to., e para a vitallcleila<lo 

O Sn. AnTnun Rzos- Cinco annos, dous ó preolso o e1J'eotlvo e:rerclclo. 
mezes e dias. 0 Sn. VIORNTE MACllADo-Nilo Ó para a Vi• 

0 Sn. VIDENTE MAOI!ADO - Cinco annos, 
dous mozcs o dia.; pola bem, ncceito a con. 
tngcm do tempo feita pelo nobre Seuudor. 

0 811, AIITIIUII RIOS - Contei-o pelos pro• 
prlOII documentos em que so baseou a Com
mll!llo·, 

tallcledndo, 
V. Ex. sabe que os antigos juizes munloJ. 

paes, do tempo do lmperlo, para poderem 
obter o provimento a juizes do diJ·elto, U
nham de provar quatro onnos de oxol'Oioio 
ell'ectlvo no cargo do juiz munlolpal ou de 
promotor publico. Quando se tratava· de li· 
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quldarcsse tempo para vc••lficar si o funcclo- cinto do Senado, que na Cnmnrn Municipal 
narlo tlnba os quatro annos p:.ra poder ser não havia oxorclolos findos, por.]uo não hrwia 
nomoadojuiz.do dil•olto, mio se do,contavam uma loi qno o d•:cla•·o.sse, Ha umo. lei que 
as llconQaa dadas pelo Porler Executivo p:~ro. declaro.: «Os eXOI'"Iclos so li3ultl11riio em tal 
tratamento de so.udo ou do intorosse:-~, dea1lc tempo ; ha.vm•á. um mez nd lcional 1111.1'11. a 
que não fossem de mais do sois mozcs on do lil1uidação tlos oxerclcios. , FÚI'<\. dusso:; ex· 
um nnno. ercicios o que niio fl>t' rocob!do, o que nã<) for 

O Sli. AnTuun Rios-P'ar11 Isso havia umo. pago, não é considm•adô excrciclo findo, o 
disposição do lei; mas no caso actunl niio ho. >implosmonto porque niio hn umo. loi em que 
t 1 d' 1 - · positivnm•mte so rl!ga : «Na. Cnmara Muni· 

a. "P05 ço.o. cipnl não ha oxercicios findos, • como disso o 
O Sn, VICENTE MAcnAno- Niío ha I! i !lustro senador por lolatto Grosso 1 
O Sn. ARTf!Ult R10s-N•io ha. o S~t, A. AzEnEoo-E' um facto. 
O Stt, VICENTE MlCILtno-Pols bom; o nobre o Sn. ALM.,IDA BAimETO- A camarn Mu· 

Sonadorntlil'mn.que nü.o hn. dispo.;;içiio de lei; nicip:d faz, como nós
1 

os particuln.res: paga 
mns eu lho declaro ~ue hn u111a clisposir;ão da 0 que deve 0 niio quer sabor cio oxorcicios 
lei n. 85,que é o. lei da·orgnni,ação do Dis· .findos, . . 
trlcto Fcd"rnl, disposição que drz que nos 
casos omissos prevalece a legislação gorai, O Sn. VtOENT" MAOIIAno-Sr. Presidente, 
quo não foi revogada vela Republica. "Commlssüo do Constituiçõ.o, Poderes e DI· 

E depois é um prlnctplo de hermonoutica, plomncin deu osso parecer como toro dado 
um principio do lntorpretaciío, aquolle que unllbrmomente todos os outr•os om relação 0.01 
manda que n Jntorp1•etnçiio, des11o quo bcno- talo.• do Profóitn ; e li• niio o.ttendo, niio tom 
fic{a, soJO ampliatlva; e, doado que contrario., nttendldo o. pessoas; niio podia subor<linar• 
sej~ rostricta, . . se a osso facto sob pena <lo diminuir a sua 

autoridade ; e esta autoridade de modo no~ 
Não hn uma lei municipal, não lm uma lei nhum quer o. Commissiio do Constituição, 

gora.!, nilo balei de quo.lldado nenhuma que Poderes o Oinlomncia que sejn diminuldn, . 
. . mande niio se conta•·em os. prazes om quo os que sejrL de qualquer maneiro. decapitado.. 

tuncciona.rios. gozarem Uo licença.. Ass1m so E' po1• bso, sr. Pl'e:litltmtc, quo niio posso 
cntendeu,.porque fol pr•eciso que esse empre- abanaon~r a tribuna, quo niic posso encerrar 
gado nllo tenha. os cinco nnnos ilo serviço pan estas ousel'Vações sem responder· ás ln ter
o elfeito de podot• ser attingldo pela demissão rogaçõeR, ás upostropbes feitas pelo illus· 
do Prefeito Municipal. t1·o Scnatlm• pela B~Lbm : cque Inotivo, que 

O Sa. ARTnun Rros- Qunl ó css~ lei que Interesse teve a Commissi\o do Poderes para 
trata dos casos omissos 1 · · rcconhncet• o direito do um o uiio reconbe· 

O Sn, VJOINTE MACHADO- A lei declara cai' o dil•oito de outro 1• 
que nos case' omls,os prevalecem o.s lois que ', O Srt. ArtTuun Rros-Eu nüo <lbso tal; 
ni\o foram revoga< las. .V. Ex. ouviu mal. 

0 Sn, COELIIO E CAllros- Municipaes, no. 0 Sn. VICENTE'MACIIADO-QUCI'O lei' ouvido 
hypotbese. . mal, porque nilo posso nbsolutameute o.ttri· 

o sa. VIOBNTE MAOIIADo-.Cci•tamonte. .buir no iilush•o Scnndor pelaB~Ilia uma. sup
posiçiio de que houvesse um motivo desta ou 

Já ouvi, Sr·. Preoldente, outro dia.,. iloquella ordem para o. Commlssiio dar o seu 
O Sn. ART!IUII Rios -Mas quàl é a lei ? parecer. 

V. Ex. faça o fclvor de dar-me conhecimento o po.rccor e unilorme com, todas ns opl· 
dessa lei, niõcsjá manllbstadas !leia Commlsoiio. 

O Sn. VIOENTE MAOI!ADO (d•p'i' do procurar) O Sn. Al!TIIUR Hros-Oeclaro " V, Ex. 
-Nilo a encontro nqul, mas tenho o. disposi· que as razões que mo levaram a combater o 
çü.o constituoionl~l. parecer, ou ns dissa em puhlico, nüo deixei 

O Sn. AnT!Iun llios-AII 1 no.da encoberto o em entrelinhas, 
0 Sn, VIOENTm Mo\OIIo\DD-A dlsposiçiio con" 0 Sn, VICENTE MACIIADo-Sr, Presldento, 

stit.uclonal é clara, <i supai•Ior a todas o.• deixem-mo lilllnr com toda a 1\·anqueza : si 
leis. houvesse um motiva, si bouvosso uma ro.zilo 

para que o relator da Conunissão (jtí. nüo 
O Sn. Anruun Rios-Parece· mo que niio ha quoro dizer-a Commhsilo), claudicasse dos 

ln i municipal com CdSa disposição que V. Ex. bons p••lucipios, esq ueccsse '" bons nornms 
diz. pura, utili'-tllldo·sa do logat• que Iom, 1o 
. O Sn. VroiCNl'm MAOIIADo- Mas, poi'Iiiío, .curgo que occupa· n;c Commissao, poder ter 

.out1•b dia vl:1filrmaNa aqui, dentro do re· generosidades com algum dos pretenduntos ou 
Sonn~·o V. UI 
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algum daquelles de que trata o •cto, elle o 
faria multo justamente em relnçiio no por
teiro, que até nlloga, como facto pelo qual 
devia ser rolntegrado,a prostnçiio de serviços 
de armas na mito, cont•·n a revolta de se
tembro, ao Indo do glorioso consolldodor da 
Republica. 

Não faço myatcrlo, Sr. Presidente, todo 
o mundo aabo neste palz: ainda considero 
para mim como uma honra o tacto de ter 
combatido a revolta, o facto de ter estado no 
Indo do finado marechal e considero serviços 
relevantes todos nquelles quo fbrnm prestados 
nessa emergencla. 

Em Ines condlç~es, víi V. Ex. que, si o 
sentimentalismo pudesse dominar o meu 
animo, eu, como relator da Commissiio, de
veria pendor, cholo do generosidade, com 
blandlóla mesmo, para nquelles que traziam 
na aua té de otllcio n conslgnaçiio desses ser
viços ; mns nem eatn,.nem outros considera
çõea JOdem calar no animo da Commissiio, 
que íem doante de si as leis munlclpoea e 
federaes. 

plomacla, opln1ndo que seja approvado o 
veto do Prefeito ~ resolução do Conselho Mu· 
nlclpal, que mandou oxtornat• pnra a ru· 
brica -Divida Possiva- rlo orçamento em 
vigor, uma parte do saldo exlH!ente no rc
f~rido orçamento. 

Posta a votos, é &pprovada a conelusüo do 
parecer. 

A resoluçilo vao ser devolvida ao Prefeito 
com a communlcaçiio do occorrldo. 

PROMOÇÃO DOS ALFERES E 2" TENENTES PRO• 
MOVIDOS PBLO DECRETO DE 3 IJE NOVEIIIBRO 
DE 1804 

Continúa em 3• discussiio, com a einenda 
olferecida, o projecto do Senado n. 24, de 
1895, determinando que os alferes e 2" te· 
nentes promovidos pelo decreto do 3 de no· 
vembro de 1894, serão divididos em dous 
l(l'upos, um dos que tiverem satisfeito ns 
exlgenclas da lei n. 585, de 1850, e outro 
dos que nilo as ti verem sallafelto, o que aó os 
do primeiro grupo concorrerão ó.spromoções, 
bem como os sargentos que estiverem · na• 
q uell&s condições. 

Os mem broa da Commlssilo, como homens, 
estiio sujei !mi a todos as falhas da humanidade 
-podem errar; e, se isto se d~ em relação a 
todos os membros da Commlssão, quanto mais O Sr. Lnuro lilodré (1)-Sr. Pro· 
em relação a mim, a quem falta a autor!· sldente, quando tive a honra de apresentar, 
dada (ncfo ap~~iado1), a quem falta talento, que em um:1 doa sessoes passados a emenda substl· 
uiio tom qualidade de ordem alguma (nao tutlva ao projecto do Senado n. 24, de 1895, 
ap11iados) para fazer prevnlecer suas oplnUies, mostrei que essa emenda, concisa e simples, 
Interpreto as disposições da lei como posso e que reduzia o projecto de muitos artigos a 
como entendo; e nilo tenho de que me que\- um só, reme11lava os males, a que se tlnba 
xar, slnAo da natureza, que me fez curto, em vista attender. 
de Deus, que me fez pecco, e dos meus nobres Tive occasliio, entiio, do moatrar que a 
collegas, que, em vez de me lllustrarem, me. emenda, que nós apresentavamoa, era per· 
eensuram. · feitamente a realizaçilo do pensamento enun· 

clado pelo o:r-PrllBidente da RepubllCDo, quan· 
o lilr. Plrelil Ferreiro faz eon· do põz manifesto, em uma de suas mansa· 

aideraçõea, mostrando que o eldlll1ito Samuel gens, que a sltunçiio aetnnl do exerciLo es
Ferreira Pioto tinha mala de cinco annos de tavaa reclamar a providencia de que S. Ex. 
effectlvo exerelclo Do cargo de porteiro da ln· tratava, ou á qual s. Ex. se referia, provi· 
speotoria do Isolamento e Desinfecção, quando deneln.que se reaumla na adopciio de uma 
tõi demittldo. medida tendente a abrir vagas para a pro-

Niuguem mais pedindo a palavra, encor- moção de Inferiores que satlsftzeaaem ás oon· 
diQOes das leis de promoc~ vigentes. 

ra-se adiscus,~o. ,_ ·' ••. 1 1 ,iio d A Isto attendemos Dós com a emenda sub· 
Posta a vo .... , o re,ei .... a a cone u. 0 stltutlva que ti vemos a honra de apresentar. 

par eco r por-35 votes contra 8' . o projecto, tal qual foi apreaen Indo, o prc-
A resoluçao vae ser devolv1da ao Prefeito jecto n. 24, que 6 0 9.ue se acha em dlscus· 

com a oommunlcação do occorrido. silo, em seus diapositivos 0 em seus paragra· 
phoa é, no meu enten•lor, digno da rejolçiio, 

VETO DO PREFEITO A' RESOLUÇÃO DO OONSIIIoiiO 
RELATIVA AO EXTORNO PARA A RUDnJOA
DIVIDA PAPSIVA-DO ORÇAMENTO EM VIGOR, 
UIIIA PARTE DO SALDO EXISTENTE NO UEFE· 
UIDO -oRÇAMENTO 

Entra em discussão unlca, que se encerra 
sem debate, o parecer n 184, do 1890, da 
CommissAo de Constltulçilo, Poderes c DI· 

Eu poço pcrmlssiio para me enunciar por 
esta tórma, por que me parece que em to<los 
os !BUS artigos .lia dlspoalçio lnacceltavels, 
e, entre ollas, pnrn mim a capital é realmente 
que manda suspender a sabia lei de 1801, cm 

virtude da qual. se est~beleceram prlnclplos . . 

(l)\ 'Não foi reviMo polo orftclor. 
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cei''mu.os, principios que si!.o de todo o pont• 
ccelmveiB, roguian1lo a promo\·iio ao prio 

do exorcl to. 
osto projecto, no seu art, I', 

uma dlstincçilo outro officioe~, que 
todos jó. o silo, estabelece uma 

· entre quo sm·ão real· 
deixam do sel-o, 

umas tantas ex· 
o moamo projecto. 

FERREIRA.- A Com mlssiio 
e apresentou o substitu-

SR. LA.un.o SODRE-Eu me I'efiro ao pro· 
que ost~ em discussão, quo 6 o de n. 24• 
me que niio está em discussão 

; são estas as Informações da 
é me reHro apenas ao 

24, que é o que se terá 
que tivemos oconslão 

· for acceita pelo Sena• lo. 
não quero abrir discussão, 

ao acto do benemerlto 
Ma·rec'h"l Florlano Peixoto: este 

esta em discussão ; o congresso já 
elle a ultima palavra, o Congres;o 

~~~~~f~~~]o seu manto, e de accordo com e com as leis, todos os err011, 
erros tivessem ba v ido na de· 
actos. 

Bem ou mal, esses Inferiores, essas antigas 
si!.o hoje officlaes do exercito, e, como 

1f11~iaes do exercito devem ser, nos seus di· 
nas suas regalias, garantidos e rBS· 

1eltsdos. 

O SR. LMmo - Si o nobre SenadOI' 
ns palavras, s. Ex; se P,OZ 

com o art, i' doprojecton.24, 
está em discuSBão; porque ahl 

nós vemos estabelecida uma dis· 
é de todo o ponto lnacceltavel, 
os otnolaes em duas classu, par11 

oiiltrOí! :reconhecer direitos n uns e recusai-os 

O SR, ALioiBlDA. 8A.!UlBTO B OUTROS SR!, SB• 
IADCJIREB dão apnrlCI. 
O.Sft, LAURO SoDRÉ- Jó;estiio promovido~, 
estão no goso das garantias asseguradas, 

que o Senado não póJe reabrir esta 
~~~~f~~~~~~é'teuma questão tecbada e Onda, 10: terminada, 
0 SR, JULIO FROTA dá um aparte. 

Sn.. LAURO Sonnll:-Eu dizia que, pola 
parte, niio quei'Ia. abrir discussão sobt•e 

ponto. 
se abrisse de novo esta d isOUMi!.o, V, Ex. 
que eu nil.o poderia assumir outra attl• . 

tude slniio a de 'defensor destes actos, porque 
não tenho siniio qu·• reconhecor que oaaotosdo 
Marechal Floriano Peixoto, na oocu.siiio, foram 
perfeitamente ju;tlfioados, que S. Ex. agiu 
da conformidade com asua conscienoia, nssen· 
tnndo o seu ·procedimento nas leis que, enten· 
dia, regiam a ma teria. 

Quero dizer que ó esta umn, questão r •. 
cilada, uma q uesti\o finda, o o Senado não 
tem que abrir debato sobre e lia, 

A Jel, cm todo o ca.so, tinha esse inconve
niente de estabelecer distlncçõ~s inteiramente 
lnacceltavels, e ainda mais, tinha no eeu 
art. 4•• essa disposlçiio, de todas, porventura, 
a mars reprovavel, que acaba com alei que 
regula ae promoções no exercito, lei flUe, 
n<' bo, niio pOdemos nem devemos medlllcar 
por esta fórma. 

Penso que a minha emenda satisfaz a todas 
as necessidades, acudindo . nos reclamoa de 
todos q unntos os teem levantado : por um 
lado nenhumn dlsposiçi!.o odiosa estabelece, e 
por outro Indo nilo vem alterar o que actual· 
mente é dlspoelçi!.o da lei vigente no exercito. 

Por essas razões, Sr. Presidente, que si!.o 
apenas um pequeno esclarecimento parn o 
qual chamo a attencão do Senado, julgo que 
tenho cumprido o meu dever e dosnecessarlo, 
portanto, é estender-me em maiores nllega· 
ções para provar que nós procuramo& acor· 
tar, Ceohnndo o debilte sobre pontos que aelle 
veem sendo trazidos nesta Casa desde ISQ5 
até boje. 

B&seado nesie modo de ver e de sentir, 
nppello para o Senado, pedindo que ncoelte a 
emendu que tive a honra de apresentar como 
substitutivo, e que seja rejeitado o projecto 
n. 241 em dlscussi!.o. (Muito bom.) 

O Sr. Pire• Ferreira responl\e 
ás observações do orador precedente, e mostra, 
lendo o parecer dn Commlssiio de Marinha e· 
Guerrn, que esta otre1•eoeu de novo para a 
s• discussão o substitutivo que o.notire Se· 
nador pelo Pará considera rejeitado. 

O Sr. Domln"'o• VIcente (I) 
-sr. Presidente, o varecer da Commissão 
resume toda a hlst.or1n deste projecto, e eu 
ncro faria mais do que fntlgar a attençi!.o do 
Senado se reproduzisse o que está no mesmo 
parecer, cnja leitura o honrado Senador pelo 
Plauhy ni!.o tez. 

o honrado Senador Insiste em l'azer obrn 
com o projecto apresentado pela CommiBSão, 
mos este projecto desoppareceu, o Senado re· 
jeltou·o, como se póde verificar da Synopsa 
dos trabalhos do senado. 

(t) ~"t• !ll•cnuo nao foi rovl1to polo o orador. 
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12 ANNAES DO SENADO 

O Sn. PmF.s FEn.ttl~IRA - A Commis~iio 
n.cnhn. de npi·r~enillt-o. 

O . Sn.. PitESilli1X1'1~ -- A McAa uiio pódo 
ncced.:t!-o lU.;sim cur~.o ostú.; t'l pr·,~ci:m quo 
venha novllmcntü a:-;.~ig'JJatln pelus mPmbros 
d11 Couuuis:;ão do ~[drinlw o GncJ'l'n.. 

O Srt. Dn;o.n;.:r.os VICEN'm - N;io ~xbte 
poi::~, o pr•o,jPctn n. fl·l H o pro,iectn primit1v~ 
n. I, a prcsen Indo por Ui \'CJ'~os Si'S. Se
nadores. 
'O Srt •. JULIO Flto'rA - Exhto o pi'Ojo<!lo 

n. 2•1. o n 1•monda n~:torn npl'esnntndn., 
O Sn. Do~nNflC1f.l VJCEXTI~- Sim. ~flnl10r. 

O pn.rt•r.ot• dn COilllll hiBfr o 1 le Mn.r·i n h a <l G uerrn 
1i vcnln1~C', ft•Z olll'rl com o pmjodo n. ·5.1: 
mns fJJ'qJocto csto IJHO jil. nfio existia, por i~EO 
qrw o ~eu pnrcccJ' ó posterior. 

Não !'.ontlo n dise11~silo verr:ulu fiúbrc o Jlft
l'CCOl' ~111 Commb~üo tlo Finançrts, c tontlo 
olla opr.no.do pel!t rojoiçiio tlo pl'Pjccto, nfio 
devo diZCI' sin:io ~~stas poueus Jmlavrns 
P?l'~l\O acho fJ1.10 o honl'ado Scnndol' pel~ 
Pmuh:'( está um pouco t1Sqn(lc\tlo d:t histot•ia 
tio proJecto, que s, Ex. mesmo inieiou. 

J\ minha opinhio, n creio quo fH!/iSO lidlnr 
cm ,nomo dit Commir-:siio do FinnllÇ/L:-1, e fJIIC o 
pl'O,Jort.o devo :-:er rn.ioitndo, o qtw do\'cmos 
ma.ntcl' o quo cslr'L feito. 

O S1•, i\.hneidn 1-lnt•J•cLn-E::-ton 
qnnsi re . ..;ol"ido, St•, Pl'esidcnto, a niio mnb 
tomn.r. tempo ao Somulo com a dbcns:;tto dt"J 
prpposrçõc~ ou projectos rcli.ill•outcs ú clnsse 
ID!lrtn.J', pu r. que tenho Olhet'V;tdo que ns 
mm.ha~ oxpl1cnçõos, HS inform:Jçl,cs qno Jlre~to 
nqur, com toda nlot~.ltlatlo e com toda a sin
coriillulo, merecem tanto, no llll1Ximo, qnauto 
n meu silonc:o. 
M~s, c~mo son nu tO!' do projecto cm tlis

cussno, llllO po~so doixnr da vir dizet• nlgnma 
cousa om sua. dofo:;a, a qmll impllra a d{ls di· 
rclto~ dos lnfol'io!'cs do CX4JI'cit-' fJUll, ,ln!go, 
devem morccor um pouco do nttcnç~iio doa 
pocio!'OS Pll;llli~o~, I:IOill'Ctu~o qu:uu.lo immOIH:ill· 
mente ]li'CJUtl!c:ulos como tlC o.cllnm, dt"s~lo us 
promoQUCH drl 3 do uo\·nmbro tle 189·1. 

~l'fl.!ldo numero ,;el\r!s SJ', Pc't!Sitlcmtc, n 
Bli\IUI'IIl. mesmo, h·Lhilltndo:-, tontlo rmtisJi1ito 
t da~ ns exigcnciu::; da lf'i tltl lf1::i0, contundo 
mni:CJ de 10, 15 n 20 UIIIIOS de p!'lu,m, não te•1tn 
podulosm• contcmplntlns m1s prmnoc~iícH qtw so 
teom feito d!ipoi• da~uol111 dnt•. • 

Ello~ estlto complctamtmto n.tirndos no 
ostrttciHmo, som poc!m• 'tel' nspii••~<:úcl:l, Rem a 
eapoJ·anc;n ,do um. fn t,nro mel h O!'. 

~~tml pudo ~m·, portcu1t.o, o pt•nznr, u. sntia .. 
ftu:uo lP.Hl let':L tJIII prcstm• oH t~nus s~trvic;os, 
um oJI!~wllnroriol', quo tt•m con!:ldencio. dns 
fiOUS CS!Ol\'Oíl, dtL !:1\llt dedict\t,'àO O q 110 COJJ IWcO 
oa Ht.1g'I'olio:-; tlo sen olHei o, todo o mocllnitimo 
do uma companhia ou mosmo tlo um J.w.to.lhiio 

ou rt1p:imrnto, ~i cllo niio pü1lo tm• om mil•n 
nonhunm ro,•ompom;n. fntum, o nintln. mnis 
vonlln ~er prt'ndntlos cr1m JII'OffiOI,~Õt!S mo ninas 
f]Ufl [1:1 JlllliC!l SPIIlili'aiii pl'llÇfL O pO!' OIIOS 
!i.lram rmtllrlil!ldad,:-.1 

E~ :M·s dcs:,w.'l tos, (•.sr;n. pm·spo -U ~·:L des! roem 
lotlo o nst,imulu, Ülth a. Llorllcn.,..:lo. Alg-JIIIS clr:;scs 
oJl\d!l(I.IJ prnmoviUos ~~~~~ 3 do nov.•mbl'n do 
IRO·I, pat•t-c~o iacl'ivnl, mn~ t~ voJ•d:uln, ató 1\C'S· 
Cnl!hCCÍfliU 0 fJIIO (Qf,SO Hill JlC!'HOifc <.10 COIU!lít
nhlll, 

Dalli !L ln.zií.n pot• (]Ue rtp1esont.oi o projl'cto 
n. :!-I, do JHft;J, que o ~cnntlo appl'Ovc.u o 
:wno J1hS~n.do; fni pur·u. que os inferiores 
pudcs~em con1innnr nu. en.rrt!im. dus armas 
eom alguma ~nt.i:di1Ç:-1o, tcn lo a corlezu de (}110 
no meuus um lt'l'l;o tln~ voga .... (jUO se dol'cm 
1111 Pl'imeiro posto sor;'1 pnr elle::; pl'f.léliChido. 

!'o meu p1•ojcclo rrsei'W:Í u. ffilltntlo tlas 
Y:tt-:":lS, mas uceoito qualquer mnendn., com
tltn to, q11o os infolize1:1 infol'ior1·S po:-;s 1111 to r 
11 nspit·ação de I'CI' pronJo\'idos ó. mcdid:l que 
nr. v»gas :ie dorcm. 

O projecto J i•.lo pelo nobre Sonndot• pelo 
Piuuhy f(Ji rf'jeit.a1l0 lll'.'iiO. Casa, no o.nno pns
sndo, (~nniOrmr. acab:\ tlo di~ür o nohi'O Sonn· 
dor pelo Espirita Santo. Houvo rnt.üo uma 
qur!~l.iio t10 orJom, JHil' (•ntt!JHier o PI'Csidonto 
que p·or causn. tlf.•S::-lL l't~ici~~~~o rstnvn. prrjnlli
catln, o por isso nii.n 1Jovi:1 mais ser yot,n,lo 
o pl'ojcctu Jtrimitivo, qno tU npresenta.ro.. 

~~~~~. no clin. H('guinlo, o Senaclo deliberou o 
contt•m·io o assim tbi votado o n.pprovndo o 
ol\udido projecto. 

Pus~nrei ag-ora a domunsL1·nr que asso 
projecto do lt-!U-1 ú perJCitameulo nccmt.n.vcl, 
como, tdiús, j{t o juJgou o ~enado o anuo pns· 
so.do. 

Nt•llo SCl dotel'mina, f]Ue os a\ foros ou se
gurHlos tenentes promovidos pelo decreto do 
:J tlo novembro do 1804 'otílo divitli:!nsem 
dous grUJlOs, ~mulo um 1los que tiverom SIL· 
tlsl'oito todas na oxigencins clus arts. :J••, Qo o 
711 tla lei n. 585, do O de solmJiLro dn 11:!60, o 
outro Uns que nii.o se nchrtrem nessns condi· 
çile~. 

, 0 Sll. LAUWl SoDnE'-E;;tL dlst\ncçüÕé quo 
O !llll.Cl!ClLI1\'(l[. 

O Sn. Ar.:'lmiD.\ UAmmro-01•n, n IIli tio 
18Grl,nos n1·tl;;os eitntlo.r.;, dctm·minr~ que ne
nhuma prnçrL do pl'ot. potlerà. SI H' pl'omovidn 
~~m t.ot• n.-; lutbiliw~ões ex.igidns por lei, isto 
o, so1s mozcs de ~orgontf.'nçito, tlous nnnos, 
pelo mC'nos, de llT'nt;n o eXllffiO pratico Uo suo. 
u.rnuL. 

Qunuto 1~ osso oxo.mo pl'ntico dtL armn., o 
!'egulamento vno me~mo utó a pl'ot:ct•ipçrio !le 
qno 6 nutlt1 to:ltL ti pt•omoçiio quo \ÜL' \'oita 
sem cs:-n rcquhüto. 

Vou llltl'l'lll' t~o Scntldo um fncto cm quo 
ful p!U'to, rclntivo a flasn oxlgoncin tln. lei, o 
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que lnrolizmcnto mostr.1, o quo nliíts jlt to•los [quanto basto pnt•n justlfi<.-r" oppOJ•tuni•lndo 
~n.lJ(Im, fJ.UO entre nóti o respeito às lois ó mmt. Miwlo a noce:-sidatlo do. nppt•ovaf;ii.o llo projooto 
utopia. · · qull nprest·ntel. 

Fui nmnr•ndn, o ru1no pa.SBt1do, preHhlcut.e TotbtviiL, soo Sonar lo nf:sim o entondcr me· 
ela commi:-~siin do pt't"•moçriP~ e tive occo.:-iiií.o llwr, podor;'l npprovn.r do fi!OI'urenein o sub .. 
do vcr·iOcm• que tmtla ruotws do 10 capitães stitutrvn oll'erccido pelo meu i Ilustro collega. 
Imvinm ~ido pi'Omovi,J•.•S contra n. lei, JIOl'· o Sr. l.a.m·o Sorlt·C ao qual ni"lo mo opponho, 
que rutu tinha.m oxnmo pr•atico tia. urma. porque tmni ~cmpro nlgutlla. moliloru. para 
Ainrb. mnrs, j!l. estavn.m cm vi;t 1!11 s~·r·cm a-; c:otHiit;lie::~ immppnrtn.voi:-; cm ~uo :-c acham 
1H'ü010\'ido:; mnh t1'ef:, aos quacR fl,lfrtvn. tum o:-; infol·ior·4!S tio exercito, qno, 'enJo no:; cor· 
bem IL lJJl'Srnl1 cnnr.Iir:ão UtJ oxnmc. pns m1 que m:ds trnbn.llt;Hn, poi:-~ que O!J' pro-

Niio me conlüt•mci et·lfl i~so o 1\z. \'Ot'IL e••m· JH'io.s otnciam; n. c!los confiam cm geral todo o 
nlis.~õ.o que niio orn pos~ivol o que lttL'l so 1 sorvir;n, vivem ~~ntrcto.ntrJ, sem pod{•t' aspirar 
outro~ o!Ildnc:.; q uo jil. ti wss,•m l's~c t•cq ui:; H o o. nnir:L recompetiS!lq ue nn t urrdmento tinham 
fo~sr.m ~:mbe,Joi'O.i c\o que hnvialll Sido pr01110· Clll Vititn. C QUC lhe~ ern promcttidll pela~ leis, 
vida~ lO capil:i1~s ~om aqucllo cxamo, I'Pdn.· quanr\o se albLill'lltn, 
mar!n.m, o tt·riam 1~ 11:o:amente 4le ~et' pro- E~pero, pnis, ~no o Sen:1do liÜO 1loixnrít con· 
movhlo~,flt!.nn~lo o:-; prllnoi!OS ag-g.rega1h1H. tinllill' ao Jesarnpnro o~sa. numm·o:-~a classe 

A commts~ao :1lt~·ndou-me c detxon do pro· quo cxist11 no exercito, o que rar-lhe·lia n jus· 
movol'.o~ t1:es otnc1~cs .• J'romf.VOJH.lo noutros Liça. devida, appt•ovowlo um dos dou~ .Pro· 
qno a 1:;so tmlmm dJrmto: . jo~·tos que t:e nchlliD om disctl!':;fi.o. 

Dessa mesma. fÓ!'ffil\ to r~ m te1tus o.s pro.. , , , 
moções dcssel3 iilttmnot;, detiso~ catletcs, pm·- E o que tlnlw. a dJZOl'. 
que ontií.o ainda. os ho.vin, sem nem sequer E' lida, apoiada e posta. cuojunctnmonto 
::;:1berem l'az.ur uma relnçii.o do mo:::;tt•a ou um em discussão a tloguinte 
map[n diario. 

O SR. Plit!Os FERREIR,\ dil um aparto. 
O Sn • .-\LMJUDA BAimrtTo-Jfas, ó 11rcciso 

qne nón ogora votemos uma. loi, rcgulnmen
tanlto osso ponto, 

0 S!l. PUlES FB!lRimtA-~I"s cl\os teom di· 
roito rmla C:oustituiçüo. 

O Sn.. AL~IKlDA B.\rtJU~o"l'O- Ellcs 1uio loorn 
Uiroito ú. pl'umoçii.P. 

No tempo lia uwwtrc:hin., um minislt·o, t' 
Sl'. Co.mlidn 1lo O!ivoirH, pramovún dou., sttt'· 
gcnt.os n. 11111~s, do ~ ue Llevm; Aqui mesmo, no 
Sonatlo, 1'6~-:::o nm ese<1t'e6o tel'l'ivol, o ('560-i 
oJilciaes Jll'OIJWViolos lll!at·n.m nggTogaJo.c.; nt1i 
qtto lwuves~em vng-n:-;. 

O Su,. PUtE!!I l"Im.I~EUtA - Não ó o c11so tlo 
mn.reclml, V. Ex. note que ugoi'O. tJ•atu·so do 
sm•vi~os do gum'I'u., o naq ucllo tempo não. 

O ~u .. ALllb:tllA l{AttJU~'I't• - Ma:l o (lrojedo 
IJÜO tum }IUI' flm Jll'lHUÍi\1' SOI'VÍÇOS do gUotTU., 
ll billl tOl'Jilll' }lo~·sivol n. (li'OIIIOÇtiO tle irll0I'l0• 
rel:l que !:iOIU ello tu·iin n. porta das promN;t~tJS 
trnncatln.s, niugucm sttbo n.l~ quantlo. 

Niio pUdo, J:ort·utll•, co~itill' espo;;inlmcntc 
4!03 iniCwloi·o~ quo n·i.ivol'nw crn Canudos, 
mcsmoporquo, ao t.ompo cm que ello!bi npro· 
1:mntado, Cu.nudos nimln. nií.o existia. 'fnlroz 
nte t'u.s.~e e ... so. n. crwsa dn niio uccBitnçiio do 
]Jrojocto d:1 V. Ex. o anno pasHudo. Assim ó 
mupportuno o quo p1·otendo V.I~~x. 

O St: .• Pnn:s lo')(!IHIO.:ilt~\ ...:.. Mllfl, o lH'Ojt'clo 
eRI.;\. li.ÍJIIl!J. Plll nlni.Jor1u;iu1 n p•'•d~ Fif't' (:Oilcfll'· 
!fulo, re . .,tJ•iugi\10 011 climinnllu. 

O Stt. ALMKUJA BAitltKL'O- Julgo, SI·. l-~t·o .. 
SidOlltC, COill o;tns poUCiltl pnlavrns tOl' dito O 

Em~mla :;ulJslitutira. d'J projecto n. 24 
da 1SOG 

N. - 1800 

O C1111gt•css(• Nacion;Jl t·esol vu: 
Al't. 1." llícn o Governo autorit.ado, não 

sú a. Ilromovct• uo pl'imciro posto do oHicial 
410 exercito, a !fores do cavalhwia. e in!àntaria. 
pam JH'Chcnchirnonto do torvo 1las va~o.s que 
se doJ·em nc::sn8 arrnns, at:s inferiores t!as 
lres n.t•m;ts, quo tiverem :-i!\l'l..('•!lltoaçi1.o,examo 
p1•a tico •ln.s :umas do inJU.ntar·ia ou cn. vnllnri;t • 
born compot·tamento o pelo menos cinco o.nnos 
do ctrectt vt• !iOl'\'iço ti" Jlldm., como tttluLorn 
o. t•onth•rJUl.l' por llll tigu hln.do os nct unes all'm·es 
grnduo•los pül' cll'oito da lo i n. 350, do Q de 
det.nmbro tle 18[•5. 

::i 1," Do tcr•;otlas v;t:.;:as veritlca.d.a.s, nessas 
arru:~, um terça HOl'Ú. p11 1'!1. conth•maçlio tlOd 
ul!Ot·o:-; gJ'UiiUado:o; j!L roft!l'idos otlous tort.~os 
[Hll'tL os iniOriol'e~ cit:ulos. 

§ 2. n Ni!o IHLvrndo nlfm•os grrtdnndos IL 

confll'mur. o numor·o dns vngns destina4las 
IL e~:se 1lm J'ovor·tui'IÍ. Om IJOI14;Iicio dos iu-
li!l'iOl'CS, 

.:\.l't. 2," Do tm·çotlas vng;,s fJUC so tlorcm 
na ILl'IIIIL 1!0 nrtilhul'in., ~{mio pt•omovidas u. 
:.!"ri tollonle~. llll rmii.o de nwtatlo, :~s pl'açns 
tle pl'(·l. q un ti \'Cl'ülll. n.lóm du r.ur~n dns t.t·es 
firma~. bn111 ('nmpnrt.n lli!HÜCI, f"\ P"ln mouos 
soi~ nnn1)S do :mt•vb;o, inclnindo o tcnqHt es· 
colar IIJili llLr' ; o tL outr,'\ mutndü poJ;.L conllt• .. 
mação tlu3 ai 1'11rc~:Hll urmws q uo ti verem pelo 
menos Uous o.nnus du 1301'VÍ4;o nesW posto, 



~ i." Quando niio houve!' numero de nl
teres·alumnos nas condições mollcionndns 
neste artigo, o numero 1!0 vagas dostinadus 
a confirmnçiio destes rewr•toril. cm fu.vor Unto: 
praças d11 pret aqui citadas ; do vendo obsor· 

. var·so o mesmo principio, quando não houver 
numoro do prnçns do pret com o cUI'So ro· 
spoctivo. 

Art. 3." O Governo fica lambam autorizado 
a promovO!' já, no primeiro posto do officia.l, 

, a 25 officlnes inferiores dos que mais se ti· 
verem distinguido nos combates vorlftcados 
em Cnnu<los. 

Art. 4." Fica o Governo autorizado n fazer 
n,S opcrn,;ões do credito nocessnrias. 

Art. 5.' i'icnm rovoga<ins ns disposições om 
contrario. 

Sala das sessões, om I de setembro de 1800. 
- Pires Ferreit·a, 

Ninguem mais pedindo a palavra, e'ucerm
se a <liscussilo. 

O Sa•. Prmoldente-Verlficnndo·SO 
não haver numero vou mandar procedei' á 
chamada do.< Srs, Senadores que comparece
ram á ~es~íio. 

Procede·se ú. ch·nnn•la a que deixam rle 
responder os Srs. Gustavo Richard, Nogueira 
Paranaguá, Pedro Velho, Jo.<iJ Be1·nardo, 
Abdon Milrmez, Josrl Marcellino, Coelho o 
Campo . ..;, Leandro i\laciel, Rosa. .Junlor, Virgi
lio Damnzio, Cloto Nunes, E. Waodenkolk, 
PaUl& Souza, Moraes Barros, A. Azore<io, 
Aquilino do Amaral, Vicente Machado, Pi· 
nbeiro ~Inchado e Ramiro Barcellos. (19.) 

ciantcs importadm·os rio armas para coça o 
gnorra, do Districto Federal, pedom qu, só a 
elles soja pormiltido oxoJ•cer este commer· 
cio. 

Levanta·so n. scs:-:üo o.~ 2 homs o ·15 minu .. 
tos da tarde. 

U5~t SESSÃO E~[ 2 DI~ SE1'EMURO DE )80() 

PrcsidcJicia do ,"!J't•. Jftnocl r/c Qad,·o: 
( V1'cc-Presidcntc), 

A' moia hora depois do meio-1li~t abrc-.~o a 
sessiloJ a que concorr1Jm os ~o~nintcs Srs. Se .. 
na dores: Manool do Q uciroz,J. Ca tunda, A 1 bCI'to 
Gonçalves, Henrique Coutinho, 'l'homaz Dei
fino, Gustavo Richard, Joaquim Sarmento 
Franci•co Mncha<lo, Lrmro Sodró, Benedicto 
Leite, Gomes de Cnstro, Be!tort Vieira, No· 
gueir11. Parnonguá, Pii'Cs Ferreira, Cruz, .Joilo 
Cordeiro, llozorril Fontenelle, Perlrn Velho 
José Bernardo, Alvaro Machado, Abrlon Mi: 
lanez, Almeida Barreto, O onça! vos Fm•reira 
Rego Mello, Leite e Olticicn, Coelho e Cnm: 
pos, Leanrlro ~lncicl, Rosa Junior, Ruy Bar
bosa, Arthur Rios, ViJ'gilio Dnmuzio, Domin
gos Vicente, Lopes 'l'l'ovfio, Feliciano Pennn, 
Bueno Brandiio, Paula Souza, Moraes Barro.-:~, 
Leopoirlo de Bulhücs, Joaquim de Souza, 
A. Azererlo, Vicente Machado, Raulino Horn, 
Pinheiro Machado, Julio Frota e Ramiro 
Barcallos. (·15) 

Deixnm de comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Ganoi'oso Ponce, Jonathns Po· 

O Sr. Pre•Jdonte-Fica nddinda a drosa, .Justo Chermont, Jonquim Pornam
dlscus.<ão rlo proJecte; o, onda mai.< havendo huco, Q. Uocayuva, E. Wnnrlenkolk, Gonçal
o. tt•ntar, vuu Ievn.ntar a sc.~~iio, 1ler:,ignl\nilo ves. Chaves, Joaquim Lacerda e Esteves 
para ordem do dia. da so . .;são se~ulnto: Jnn,IOr i o se~ ella os Srs. Mnnoel Barata, 

t 
• , . , .. - , . Jos" Ma~·ceilmo, H. de Mendonça Sobrinho, 

V o açaoqem 3 <h>CU>.,uo ~o PIOJecto doSo- Cleto Nunes, Porciuncula, Rodrigues Alvos o 
nado n. ~·l, de 1805, detennl~ondo que cs Aquilino do Amaral. (lO) 
alferes o :.!"' tenente.< promovidO.< poJo rir·- , . . • 
creto do 13 do novembro do 180·1, soriio di vi- E_ lula o posta em drseussao a neta <la 
tlidos cm dou . ., gt•upos, um 1lo:i que ti vo1·om sessllO ttntorlor. 
satisfeito as exigencias da lei n. 5~5. rle 1850, 
e outl'O 1los quo nõ.o n.~ tiv ... rom ... atisteito, o 
quosóos do primeiro grupo concorroriio ri pro
moções, bom como os Rn.J•gento . .; ~no o."t1vo .. 
rem nu.q uellas con11içõo.s; 

Continua~ii.o !lu a~ di . .;cus~í'to dn. proposicüo 
da Cam~ra dos Deputados, n. 18, do l8V7, que 
reorg-amzn os corpos do E:.;tado-Mn.ior• u ile 
Engunhoiros ; 

Dlsou«i\o unlca do parecer n. 185, do 
1890, da Commlssão rie Justiça e Legislnçi\o, 
Opinnn•Jo que niio pódo SOl' objl!cto de cogitll• 
çóes do Sonado a petição em quo cluco uo~O· 

O 81•. VIcente >Unchndo- SI'. 
Presidente, o meu llm, pedinrlo a p:tlnvra, 
ó unicamento pn.rn. que fiqno consignntlo nn. 
neta o sogninte: 

No mou discurso hoje publicado, 1!:1 ligei
ros eng1mos qno precisam set• roctific ulos; 
um dolle< rl o rio lilllur diversas vezes em leis 
o resolur;Oes, quando eu fullnvn om leis de 
au toJ•izaçti.o. 

SohJ•o o dlscur::~o puhlicndo nstn. ,·~ n nnicn. 
observação que tonlto a J'azor. 

AgOI'IL, poço tD.miJem n V. Ex. qno Jhr.n 
consi~na.t• .. no. neta. do huntom que, quanll.o so 

. 
-. ,. ... ' 
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procedeu á chnmadn cu nilo me achava 
recinto, mas nstn.vn. nn. Caso., trabalhnndo 
Gommissilo de Constituição c Podm·es. 

no O""'"· J•t•c,.lclente- Na fót•ma dos 
na precedentes, n. Meso. fu.ró. inserir no. acta. 

um voto de profundo p0Z11r pelo passamenl.o 
do Sr, Dr. Francisco de Carvalho Soares 
Brandilo. O St•, P>'<-'"ldtmtc - O pocli<lo do 

nobre Sonudor :;orú. tümo.(lo em conslderaçii.o. 
Nilo 1m vendo mo. is ollsorvnçüe::;, dá.· se o. nctn 

por approvnda, 

o St·. 1" l!iie<wcttu•lo dec\nri1 que 
nilo ha oxpcdionto. 

o ~··· ~· l!iicct•ctnt•Jo dec\nrn que 
não h o. pareceres. 

O Sr. Goncnlve..- Fnt•rcl.t•u
St•. Presillcnto, :L noticia qne hontom correu 
no Senado dtL morto 1lo Ot·. Ft•ancisco do Car· 
v:~lho So:cro• llr<~ndilo Lrn•luzia uma triste 
realidade. 

o illustre porO<lmbucnno succumbiu hon
tern ''" madrugada a uma enfermidade. que o 
atucou subitamente deixando immot~a cm 
profunda uor a lil.lnilia, de que ora um chefe 
exemplar, o consternada a sociedade flurni
nonso, em cujo gremio viveu nestes ultimas 
anno• coroado do todo o respeito a que tinha 
direito pela cort•ccçilo do seu proceuimento, 
potn. seried11de do sau co.rncter. (Apoiac/(),'J; 
'J1Wito bam.) 

Depois de tor nxm·cido o cargo do juiz de 
orphãos na capital do seu E;tado, onde deixou 
honrosa tr&flicção, o Dr. SoaJ•os Brandão 
ontrogou-so activamente ú. vida politico, na 
qual permaneceu até 1880, dedicando-se de· 
poi5 u. nobre (1ralhn~iio de advogado, que ex· 
arcou com honestidade o circumspee<;ão, 

De 1878 a 1889, poriotlo mais aetivo da 
sua vida politiea, meroceu os sulfl·agios dos 
seus conterrn.ueos, que o mand!lrnm ó. Ca.· 
mura dos Deputados e no Sennuo do imporia, 
sondo distinguido igualmente pot• diiTerontcs 
ministorios rto s•m P"''tido, o p.1rtido ltbernl, 
pu.ra divor.~os cargos rio n.1lministJ'a.çüo, que 
occupou eJI'ectivamonte, tendo sido pr(jsi· 
douto das Alag,;ns, !tio Gi'!\lllle do Sul e Silo 
Paulo. · 

Occupou lnmbom o curgo de Ministro dos 
Nogocio~ B~tra.ngoiros no ministel'io L:t
fiLyetto, l::ialiellta.ndo-se om totlns est·1s po· 
si,·ÜllS, a. qno ft.)i muito rnerecidn.monte elo· 
vàtlo pela mouernçilo do seu ospirito culto e 
pela lhane'a tio sou trato sempre al!'avel. 
(.lfuito lhm1.) 

Advot•snrio que fui de S. Ex. nas lutas dos 
antigos pnt•Lldos, !'ando um preito do justiça 
ú. sua memorio. razon1lo o~tns ligoirlls reiO· 
roncin.s e t'úquorendu o.o Sennilo quo, como 
um t1•ibuto n. su:1. passag-om por esta Casa, 
so Junca na neta dos nos~o~ trnba.lhos do hoje 
nm yoto de profundo pozar pelo seu possa· 
monto. 

VozES - Muito bom ! Muito bem I 

O ~r . ..~~ . .i\.zcrcdo não viria no
vamente á tribuna occupaNe de negocias 
de Ma.tto-Orosso, :-;i recentes o.contecimeutos 
o mui graves, o níio compellissem a. l'estabe· 
locar a veruade dos factos, sacrificada em ai· 
g-uos tolegr:tmmns inserl,los em thvcrso.s fo
lhas desta Cap,tal e relativos ao deplora v e\ 
lynchamento de que foi victimo, em Cuybú., o 
mdadiio Rn mon. 

O Oi·ador precisa restabelecer a verdade 
allmlio que, nem do leve, possa a mrdevo· 
lcncin attri buir com vi aos do verdade no Sr. 
Senador Ponce intorven(;ão ou responsa.bili· 
dado no dcsagradavel successo. 

O orador analysa •Jetidamente os termos 
em que se acbam concebidos os telegrammns 
a que ;e referiu para o Jim de provar ic toda 
a evideneia que o Sr, Senador Ponce, apezar 
de brutalmente aggredido, não podia de modo 
n.lgurn ser accuso.tlo de haver anirno.flo, 
siqucr e muito menos concebido o attmtado 
do que foi viotima. o infeliz Ramon, cujos an
tecedentes e reputação niio são os mais ro· 
commenda vei::;. 

Referindo-se no r.onflicto entre o Senador 
Ponco e Rómon u por este pt•ovocado, o ora
dor nssegura ao Sono.1lo que nenhuma. questrio 
pessoal poderia ter havido entre um e outro, 
e monos quost:\o pecuniaria ou de na turoz<t 
mercantil, porquanto, sem embargo de ser o 
o Senador Ponoe cornmerciante, é sabido que 
só pratica operaçiles do alta importancia, 
sendo que niio consta ao orarlor que hs..la 
sustentado pleitos judicinrios, com excepr,ilo 
do um, de alta relevnncia, travmlo entre elio 
e o Sr, Almeida, nm dos chefes du. dissi
<lcncin no b:st11do, e sobt•e assumpto de di· 
roito marítimo. 

E' ovidonte que não se trato. no caso si não 
do num que•tilo politica, o que ú fncii de· 
monstrar lembrando ao Scmuio que Ramon, 
sognndo ó constante do communicações ante· 
riores, bavia soguido muito antes do :Ltten
tauo recente, no encalço do Senador Ponco 
ncompanltndo do força para o fim ovidonto <lo 
victlmar esse !Ilustro cilladiio, cllofa reco· 
nlwoido uo um grando partido politico om 
Mntto-Orosso, 

Para melhor acccntuar ns ameaças o per· 
soguições de que tom sido nlvo o Sonador 
Ponco em ~Iatto-Oros•o. e dcss 'a rio ca!'acte
riztu• os intuitos cl'lminosos do emissn.rio 
Ramnn, o orador histm•ia alguns factos a.n· 
tel'lot•os no incidcnto·nnalyzndo o lê o úaletim 
que so sogue o flUO do filcto abona ns suos 
Ul:SCVCl'BÇÕC::Io 
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« Dr1/c:tim - Acab:tmos do rccobat• do Po· 
conó n soguinto cnrta, qno tm:~. o düs!'t!cho da 
cnrnpanha iniciadn pelo Son11d01' Poncu no 
município do S. Luiz do C;1cnrc:-:, rtuo ollo 
tontou confln;,!rnr. passando plrn nl!i o tho:L· 
ti•o do ~uas litc;au h a:-;, 

O pJ•nce!limcnt.o quo nin1lo. n:;or;1, nos ul
timo~• dins du. lucta. fJ uo prtwoeon, teve o 
ciwJ'o úccn.hi1lo, cm cOJHI'ttdic..,ii.o eom :J!-lrdlll'· 
malivns contidas ll1J bCU muuiJl).5tO de 2ü dr. 
junlw, O mnis uma pront do. drJslc~tlUado com 
quo :-:ernpi'C so houvo nm toda sno. vida po
litica, pondo cm cont1•nsto os seus nctn::o eom 
az snas pn.Javi':Is. 
Qu·~m nii.o qucJ'in o dcrrnmnm!'ll{.IJ r) c san

guo r. ndJ:LY:t f1110 n vidr~ do um ::;,·~ tln ~·~~~~(i 
contOI'!'UllCO:> rJiiO dr~,·lt~ ,r.,ot' ~nerill~':ula JH)i' 

ambi(;ii.o do porlnr, ia. o mc•smo !Jnmom fJ~IO, 
pnra. satisf;H;ão rio :lCJU des,1oito c.• lHJ'n npp1· 
rcntnr prestigio, rJrlo niio tom, euncit.tt :-;cus 
amigos pnr<t um rno\·imento armado, certo 
do oncontrnr nn J'ugn. t11dns n:-; g:Lra.ntin:; pi.t.t'IL 
Rua pes,oa. 

«Poconó, 31 110 julho do Ji;!JO. -111m. 
S1·. Coronel Joii.o Pncs. - Ro:ipnnrfcnrlo ;'t 
snn cstimnda cn.rtn., pnsso n. expor o que so 
passou e o que so 1\.lr.. Tendo notiein::; quo o 
Ponco nchn. vn.-sn formando fOI\~a.s cm Caccres 
]lltl'il. 110!'\ (nzel' tllll!LSOI'presn., ÍllCOUtinCnte SO· 
gniro.m daqui Jnll!l mnnolnr!alicco o outl'O::; Jit· 
zcndoiros dnss(• Indo, [lll'JIW.ndn na 1ilZOilrln. 
umn. 1brç-;L do lt:O homens e J'nra.m llt·uws :tte 
Cacores \·or c vol'itJcai' o eerto. Como úc Jiwto 
nchn.t·am PoncCl, Po1l!'n o.loão CnJ•lus iniciando 
fol'çn, Já. tendo como 30 ca.vllllo:-;, no sitio do 
QuiJombo, o a1A"I!IIUL gente do Caceres, ve::; .. 
tido. cln lJomb:tchn., para cro!'mo:-;, B11l' gnnto 
<le Cibillis o tendo tamhcm o l'odro tcntndo 
nllici;u•atgum; orrJciHostlo b:Jtn.llliio OÍ!!I'Cil'iOI'o . ..; 

inlill'mn.m sog-uir• para. o Bn.nanco Alto; man
dei mou cunhu,lo Antonio Theoph!lo o o mu
jOI' Antonio Cromos, om 1liligonciu.. 

Assim m~olvomos vir ombora o cJ·oio não 
pl·cci~m·mos ,i !i. rio IU!'ças. Sigo para CuynlJú. n. 
dar ::;t:iencin. de t.udo ao coronal ,João Antonio 
Nunes du. Cunlm e levando o otllcio fio com
rrmJHiauto 1lo I.Ju.talhiTo JOo ao J~xm. SI', com
JIJttnrJanto do ili.'ltricto.-SnutlaçGos.-Era ... 
ri.,· to nonr(riJI,}) 

O m·adOI' lU ci\rtn:-: rJUO corroboram o sou 
nssuno antct•iOI\O tlahi concluo que a nggr•cs· 
:;fí.o Cll/lll'll o Sr. SonnLlor Pouse niio foi sinão 
11. J'cproúu{_'~~ão do ümbtti\'ns auto!'ioros r.ontra 
:L PI'C'ciul'ia. ''idn do notll.vel c!wte politico. 

Em prcs •nr;a da. fld no.rmti vn f/o.iJ fn.ctos e 
lo~ argumentos cxhilliUos peloül'aú.or, espera. 
c.'~ to f] uo o Seu ado sa IJC:I'iL fuzo1· ,iusti~~a aos 
JJOhl'f.S ~ontimont.os o á. l'ectithln de car·actcr 
do Sr. Sermdor Poncc, cuja influencia cm 
Ma tto Uro::lSO os seus ml versarias pt•ocumru 
oxtormiun.r. 

ORDE\I DO DIA 

YOTA~!.\0 DE !lfATEniA E~CER.RADA 

Vot!lçfi.o cm i}• dif:lcus:-:iio rlo projecto elo Se· 
nado n. 2.4, rle l8U5, fletm•minn.ndo (jUO os nl· 
leres; c 2'·~ tenentes p1·omovidos pelo docroto 
do J:l rlc nnvoml,ro do 180·1, scriio dividitlos 
0111 dou~:~ grupos, um dos quu ti verem satis· 
Iiii to as oxigoncin.s rln lei ll. 585, de amo, o 
ontro tios quo nüo ns tiverem .:-m.tisfoJto, e que 
só os r!o pl'IIlloiro g'l'llpo r.oncoJ·rcrl1o às pro
moções, betll comoosso.rgontos que estiverem 
nu.quoJJas eonUiç1iCs. 

l'CSOlVOtnOS f:LZül' 11/l\il. Cllt l'll.rlu. jlnJ•íl. utnc;LJ .. us a • 

n.ntesquo orgu.uiznssom forç~;~:-;upo!'inr. •rondo () !!titJ•, 1-.,•~ú!ooOHlcu•.c-,\ O'l~e proJecto 
tnl como ccwto, no din. ~~. o UI'. Ccbta I foram olfol'{l.;rdoc; rl~llHI .~JIIJstJI.utJvos: um 
Mnrquo:~, hs .f homs 1la tar,lo, o~erevcu :L seu ~eJo ~~·. LullJ'O !'iodro o outJ•o poJo Sr. Plros 
irmiio EpiriUifi.o,do SO!l ostabelociuwuto, di- l•erl'elra. _ . . 
zonflü·llm qne a sua. scntiuclla h:1 vi o. visto \~ou suhmottm• a votos o. :mbst1tUt1 vo oiTo· 

• JliJ Iogm· denominado nar!'I)ÍI'OS :t no~sa l'Ocalo pelo St•. Laura Sodrc. 
1brc;n, suporiot• do 200 homens, jit o:;
tfllltlo comnoH~O os tcuentc:;;-coJouoi.-., Josl1 
'J'hno.IOI'111 VíJ•ginio n Fr;llll'iscn Poixol.o; o 
Jngo !WS~Iü l•letlillt) dia., 1'111 ~('.;.!IJida 110\'IL 
cat1ta. do JllüSJUO DJ', co::./:1. ,\!at•qtiLJ, fJIIü ;1 

nos.~a furç:1 .iiL su acluL\'11, pruximu do Lava
lJÓS, um a1•ru b11!Uo ile Caecrcs ti ils H l!OJ'HS d;J 
uoite uom 1::tJ'Üt avi:;;ando quo l'ogissc quelll 
put!H~be, pnrquo n.::t l'lll'•:•1s r.ut.J•avam ncs~;t 
nw~nw. noi!n. 

Cn:n ~~.;l.,,s not.ir.inH o RonadOJ' J'(uJco ~~lll· 
IJOl't!otHiO t•Ju uma mnnlu.J'iJL, c:o111 tlous cnmn· 
radu : .. o f'ug t:~ nit• 1 ~n.bomo::~J l:LI'il undu ,r lo i xaudo 
Oli ::WU~ l!IJUJJJaUill:!ll'Ul:i do UXl'.Ul'1'>Ü.ll, j,l'up:t. U 
toda n.IJngugom o o rctjto dtJ ~UI' couJitiva 

O ~ .... l-h·e)04 )i"ct•reiJa.n (pc/1& or
tft:m)-P.lJ'n rnraminhnr n vor.nç;io V. Ex. 
rll•l pct•mitl.it•;',, qnn loin 11111 poquono ü•or:ho 
do J'dat.uJ·io Llo ~fiuhJtcl'io t!tt OuaJ·ra, pn/iino. 
lU. (/,i,) 

« J\pris a revolta. tle fi dr) se tem bt·o do 1803, 
f'ol'aJll ccrcn elo ~. OUil JH'tu;at:~ 1le prut pro· 
movi·!ns a olllcino:~, f1!1n, p01· c.:txeedcrorn do:J 
fJIIit.clt•ofi nJI'ocliVoH, Jlcaraltl ;tggre~wltl:i, P1·o· 
Htlltl.cmr.uto n..;so nunHn•o aelitt-.l)c1 roduzidtl JL 
I . 003, acJtdo tlusso:; 107 grud uad os. 

Esto lilCto, alt'JJu do outro" prC'JUtZO!il. 
truuxu o ;uudiJUilamuutu 1la~ uspil•ttt,;lto::l dnu 
pL'HCill3 (jllU, pol' INU iJo!Jl CUIJijJOttUUli'HtO O 
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serviços, teom·se tDl'JIIldo morocollm•afJ do pro· 
mor;ii.o. 

E' do ju:.~tiç:t. ~no n;io continuo totnl· 
monto.. coi-cnndo o C!:iliuli!!O dns ()llll H~" dedi
cam :'t prollssiio mllittlr, (~unvin•lo, com•• 
mc1Uda. do equidndc, nliú~ jh Irnnl•rad:l, 
qno, cm taol:l vngns, pt'f'Onchrt-so umn. 1;01• 
tr•:tnsf'tmmcin. tlo!'l nggi'Pg'ados, outra por• 
pr·omoç~o elos olfCr•cs-alurnno~. o :t tcJ'Cflil'.t, 
to.mllem por promo•;i'to, tlcntro os inferin
res o n.!Jhrt•s gr•adun.do.c:~ qno mllL':i moJ•e
corom. » 

O~~·. ll'~~t•o""ídí"Il~e-E' umn nli.~OI'' 
vnç.iio quo tut·Lt Jng-m• IHL tli:-(•U:<~üo do )JI'IJ· 
jcr·lo, InflS não fJIIi'lllll•> :-:n trat.il da. nl
taf;ão, 

Von\10l' n. rot.0s o snl•stitn:.iro quu n~:tb.t 
rle lo!'. 

Posto :t voto.:.:, ú ttpprnv:ub, o :-::nLstitutivo, 
flSSilll COIICOIJido: 

O Congresso N:v~ionai dl~ct•ota: 
Art. J ." Um tArço da:-: vn~n.~ do n.Jr~rr:-:, 

que :::c r!Prem 1111 exet•cito scwi"to pl'o<::nchi•hLs 
pol' infcl'iOI'eA, quo se achnrom nns condiçlío! 
oxighln.ll pdn. lei de prom01,;líes, omqu:mto 
houver ofllciacs dc3sos posto nggrcgados aos 
rospccti v o:-; qurulros. 

.Ar•t. 2. 11 Rovognm·~o ns disposiçõ.:s mn 
contrario. 

Saln. dn.s se:;s,jc:-;, 8 de jull1n do IBDD.
Lauro Sorlrt!. -l1tlio Frota, -nc:ciTit Ji'ou .. 
tencl/c .-Al1:r11'0 jlfacluulo, 

Fica.m prl~ ndicnrlos o tl!l hst.itn! i v11 otrt~ro
ciJo }lo lo Sr. P res l•'orruit'll c o 1ll'o,iccto pri
mitivo. 

E' o pw~iecto n~.c;im C'llWttrln!ln, a.dnptndo 
p:u•n ~er 1lllYiad·l á !'amura do.~ lloputndo~. 
iudo nnt.es t'l CoJami~~i'io do ftodr\c1;ilol, 

J~EOnGANIZAÇÃO j)QS COHI'm Hl-~ 1~.\'GE!'OIJI!:W(,S g 
lJO I~S'l'AIJO .. ~L\.JOH. UO g:xH:IWI'l'O 

Continuo. cm :1w discu~süo, cnm tts omewi;l:o; 
oO'erccitlnB, n. proposição da C!~mat•n 1lo.:~ 
Deputados, n. IS, do 1807, que J'COI'gunizn os 
corpos fl,~ engoulloiros c do rstado-mt\ior do 
CXOI'Cif.O, 

O ~o.·. lttoU'tH•U. "'f..."ieiJ·.a- St•. Pl'ü· 
sidente, pedi n Jl:~lavrn npnmu pam sub
metter ,·~ couHid~r:lçiw do Rena do uma orncnd1~ 
ao nrt. 5°. E~t:L Pffif11111it t<~tn por Jlm tão 
sómontíl o\·it:tl' ()UO n disposi~~iill do nl't. 5u se 
pt'esto iL int.Plli~mtcLl divor:m da~uoltn filiA 
tovo cm vi~ta a Commls!-!iio tio .\!flJ'lnlw n 
Guol'rn. 

O nrt. 5° cliz quo uonlmmn. tl'ansfcroncia tlo 
primoil•o posto do uma paro. outra ltrmn 
sox·ú. feita som prejuízo dn. untiguitlado. 

Sunndo V. lJJ 

Oro, o col'po de ongcnhciro!l nilo aoi si 
pt·oprittmonto pocloró. BOI' conRidorado como 
llffiil ttl'nHt, ll!a~, CIIIDO om todo o r.nso ó um11 
qncstiio f1!10 pôde S('J'cont,J•,)vorticln (apoiados), 
nã.n dt~::;njo a!Js,,Juta.n!lmte qno o artigo so 
pN~sto à intcltlgfmcin. divel'sn., (.i.ptliltdos,) 

X estas conflif,'(jes, redigi a emenda, que en
vio ú ~~e~n. 

g• lida, n.poiada o po!!t!l. conjnncto.mouto om 
discU!lSâiJ n. seguinte 

.\o art. 5" do snb~tit.utivo npppovn.clo cm 
2·' diRcn~s:i''• accresc:mtr~-~e, dopois do.s pa.lo.· 
na.-,-dc mnr. p;mt nut!'a. U.I'JDa.-a..-; s~guin
t,( s: -c p tl'tt o corpo do e!lgcnlleiro:;. 

Sal·1 da~ Commis.~líe:-~,2du setembro de lSUO. 
-l1d[in·t Viâra. 

Ninguom mais pedindo n. paln.vm, encorrn· 
,.,e a dis.::u:osii.u. 

Posta~ n. votoB, Si~tl succeRsivnmonto a.ppl'O
vadns ns seg-uintes 

IJn..Commis.~ri.o de .\farinha. o Gur1rra: 
() art. 111 do SUlJ~titllt,ivo C ~OU pnrag"L'llphO 

ii(~ja.w snL:~tit.uiclos pelo s~·guinte: 
Art. Os quadros dos cor.as do Estado

maior• e ougcnheiJ'O.l 1io exercfto flcarüo assim 
con::;tituido~: 

Ct,1'JlO d~' Pstrtrln-ma.ior• - Oit 1 cormt•Jis, 
12 tl!llf,l1!t'l.-i COI'OilOÍS, Ir\ m,J,ÍOI'G:', 30 CH.pi
l;'i I~-", 

Cui·po de tm;.::en!J,)iJ·o~ - Oit1· cm·or,~is, 
J·.: totll'!lt~·:-: .. crJI'ntJJ•irl, 10 majot\~, ~u c··r>i .. 
tilcs, lti p:'ÍilHJil'uS tüuontt~fl o :.:u ~:-gur:olo:-; tu
IJtiiiio.~. 

~ Fic:L extiucto o po . ..;to de tenuuto 110 
cot'pl) d·• c:-:tado·mn!or, 

~ Jt'h•:un erendos os postos do pl'imoil'CIS e 
.~l·gnwlns t,Jnento::; no eorpo do ITngenbetros 
pnm o ~cl'vir.o dos dons batalhties Ue engo
nhn.l'iil, 

~ Em viJ•tw\e 1lo cli::;posto no pnrngt•a.pho 
nntm·h-'I\ Jlcn.m snppl'imidos uos flllll!ll'os dos 
lmt:tlh!ics dt~ OlJ;:enlmJ·in. os 16 Jll'illtciros to
llt)tJtl'~ o 20 l)t!~tmllos tonentus da nr•mn. do 
nJ•tilhal'ia. 

O lll't, 2'' ~~ pat•agt•nphos o nliuoJS, st~jnm 
snb.:d.ituillo . ..; pelo Sl'guinto: 

Art.. A~ rn~ns tl1~ CllpiliicT:-l no corpo ele 
O:iÜLliO·III<LiOr ~OI'Iltl pl'üo!lt~hitlilH J101' tr:ttlfl· 
r,·t'lmeizt de ca pi tii.os t!ns ;u•mm~ !lo n1·ti ... 
l!ml'itt, CIL\'nllaria o intilntat•in, qno tonhnm 
o curso do ost:tdo .. mnim• com nppt•ovaçtios 
ploua1:1 em lotlas us mtttorias theol'ica:~ o pra· 

" 

., 
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ticas 0 um anno poJo monos elo sepviço em,. I dos lonenles o alferes dnsal'masdoartilharla 
ctiYtl em corpo urrogiuwutntlo no posto de C!tVnllu.J•i;~. o _in!'uul.at•ilt fJUO tenham o curso 
cn.pitíio. do cngenhnJ·HL com !tpprovnçÕdB pi~IHI~ 0111 

~ .As trnnsfm·oncius dos capiti'ie~ a ~uo so todn~ as mil terias thooricns c pratJcns, ~e
l'oforo o13 ·~o at•tigo so Jiu·ilo ::~o~unJo 11 ordem 1-l'lllldo ll ord111ll cstnbelochln. no pai'llgJ·npho 
em quocomplutm•em o J'oferido Clii'SO, o e111 uuico du nrt. ~··. 
cn.da trll'ln;: nnntml, ~rgunrlo a ot•dou.l dn ~-~~~ti· § Si nü.o ltonvm· uumoro sufficionto do 
guldtvl~; ~nao so nppiH.!:tntlo esta~. dtsposJt;•ucs Hrg-uJulns tonontea 0 nlfero.s com os roqnisitos 
nos c:t p1 wcs om. lo.~nlrnonto hnln htrulos PIU'a ncinm o.\: igillns, 0 oavorno mandal'i~ sel'vir 
OS:'IL tran:-.fur·(~ncm. . _ nos !Jttla//rllc::J do ongonlml'in. :segundos to .. 

Art •. As vug~s de capr.tacs no corpo 1/c rtOirtes 1!0 arlrlhnria quo lenham o curso do 
cngonhotros ~m·:ro pr'(!Nrc!nt!u.~ nr~ ra'liio de :;ua al'ma. 
duus tor•.;t•S púl' promoçü.o do.; prinwiro:i td· Ar·t. .As vngns do capitiícs I']UO nn. cx.
nente:; Ue.:;:;e cm•po o de nm let•ço por· PI'O· ecn~·ii. 1 J do art. Qu so vorillcai'Om nus corpo::; 
mo1;<lo 1los pr·imcir·os teJJCJJteri e ttJUent ·S du::r de estitdv-maiol' 0 do cng-euhcit·o:; set·ão pro
m•nm~ de a.J·Li!harin, cavallarin ° info~utnr·in, encldrlas nller·wuJ:tnrento por tenentes do 
quo tenha. o cUJ':iO 1lo en~<~llhill'rn cum np· co!'po du otHatlo-ruuiot•. 
Jl!'DVnc;Uos plouus om tod:ts as nmtm•ind thco- Art., Emquuuto existirem tenentes no 
J•ictt~ e pl';ttiCllS, orn o.mhus os cn.sc.s por Ol'· corpo ele ostn.tlo-rnaior, us vngns Uo cnpitãos 
dom do antiguit.lntle, nos:;c corpo serüo preenchida::~ rHt razão elo 

O nrt. 3'• substitua-se poJo soguinto: metade por tmu:;l'erencias do capitilus nos 
Art. PHl'n o preenchimento elas vngns casos do art. 2° o do nccordo com a norma 

do trmont{'S·COJ'onci.o;; o mnjoJ•cs das t.J•os nl'· c.stnbelocidll em scn purng-1·apho unico. 
mns o do~ cot•pos C!-illCciucs é cOJHliçiío inclis- Al·t. Na eXC!.!Uçiio dtt Pl'Csonte Joi, os 
pcnsavel o intcr:;tiCIO li O trc~ nu nos do oll'u· IH'imeiros tenonLos elo I']UO trata 0 n.rt. lo 0 
ctivu l:lervh:o 11[1. llleim pru•a 0!:1 olflcial•s seu§ 2", sorüo ~rans!(JI'ÍUOS do outt·o os om
arrcgimentudo.s e em comulissõcs ou cnr~os do c ines das tro~ arwas, com igual po::;to c !mUi· 
Minlstel'io da Guerra pa.ra os o11lciaes dos Jrtnr;Ues exigil./as, escolhendo o ÜO\'Orno entro 
cor•pos cspeciars. os ~uo l'Ct]IIOrorom, os quo tivorom melhores 

A Uo Sr. Bolfort Yicim : upprovnçUos, ou, a pat'tir do mais rnodorno 
Ao nrt. !)<~ Uo substitutivo npprovndo om pum o m11is lll'Jtigo. 

201. discus~fi.o- nccros·:cnto-~o liC~prtiS das pa.- Do Sr. Pires li'tll'I'OÍI'L\. 
lo.vms - dtJ wma. Jmra rJ!Itra m·ma- ns 1:10· Accrescente-so: 
guintes : -e pura o corpo elo ongcuii(•II•üs, 

Da. Commis.~fi·J do Muriuhn. o Gnci•ra: J\1't. O coronel do Corpo do Estado·Maiot• 
1le 2:~ c/n.sso, quu nU o foJ' che1tl de classe dos 

0 ~l't, G" >elo I'C>lttbolecido !Wlo 'o- · ·' E · 1 · d d o~ cot·oncrs uü • xorc1to poL era sor gru ua o cm 
guinto : genor·a.l do brigulla.. 

Ar·t, Pa~snriio n. o:t trnnumorarios nos Fica.m prejwlicad~ts as seguintoa omcndrr.s 
re~podivos corpos on U!'ffilhl us olnciaes quo do S1•. Pires FoJ•reit·n.: 
cxurcol'OJD caJ'gos vit!Liicios no mn.gistorio. Ao art. 011 do substitutivo t·csto.belocn.·so. 

O art. 7'.soja rost;dwl·.,cido pelo scguiulo: Ao art, 7" do substitutivo rcstnueloçn·so. 
~ Reverterão rlcsdo jii. pnm os ~utulros ACr.rcscentc·!iO : 

m•dinnl'iosdos respectivos COI'PO~ ou nr·mns o:; Al't. As Vdgns dr. cnpitií.o~ nas nrm11.s de 
oaJeinos que, sendo extranum(mn·ios, ni"Lo infnnturia o cn.vallnrin, serão preonchidns 
estiverem comprohendidos no disposição rlcsto por merecimento, estudos 0 antiguidnt!e, 
nr0tigo.t . 1 cquipurntlos os p1·incipios i o, nn. armu. Ue 

nt• • 8' supprtma.so P01' oxcusnr 0 • nt•tilhnr·in, meio por mereclmunto o meio por 

Atlditivos 

.Acct'ílSccmtc-so onllo conviei' : 
Art. As vngns llC primeiros tonontcs no 

corpo do cngcnlieiros suriio pJ•eouehidus por 
promor:iio do;; !H'i~ttndnr. tcucules dcs:-:o corpo, 
po1· or1lem do anLi~uitl<~de o JHL fnlt;~ debtus 
por Lrn.usfoJ·onch Uc pt•imoiros túllOntos o to
uentuslU'l't'gimoutallos, (]o cuufot·mldtlllo com 
a ullima JlU.l'Lll do al'l. 311

• .\s vug-a~ dtl ilO· 
suntlos teuonto> po1· tt·nuslurencla do segun-

cst.udo . 
Pnro.g-rnpho unico. Constituo moreclmcnto,. 

as cond içOts menc1onndas no nrt, lO tlo do· 
creio n. !.351 do 7 do fevereiro do !801. 

E' n propo;;;içüo, nsslm c!mondadn, appro
vnUa cm :i·' discU:iSiío, o sonrlo adoptado., vno 
ser dovolvirla á Cnmm•n dos Deputados, indo 
nntns à Commissiio llo Rcdnccüo. 

So,:tuo·so om discussão unlcCL o p:-.recel' 
u. IH5, tio 189V, da Commlssiin do ,Justiça o 
Lrgisln~iio, O!'iunnUo quo nií.o püde ser oh,iecto 
do cogltnçuos do Sonndo1 a potiçiio em quo 

' ' ~-·:-:: 
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cinco ne"ociantes importndoJ•es do nrmas 
para caç~ o gll(wrn., do 0\strlctn Fo~doral, 
pedem quo só a eilos sojo. pormittido oxcrcor 
este commercio. 

Ninguem pedindo o. paln.vl'a, encena-se a. 
tliacussüo. 

Posto. " votos, ó approvnda u conc1usiio do 
pn.recm•. 

O St•. Pre .. ldente- Estó. esgotada 
n. matcJ•in. dl1 ordem do dia; vou Icvn.ntn.r a 
sessão, designando pnra o. do. :-:csst'i.o seguinte: 
Tmlmi~os do Commls:ücs. 

Levu.nta-so o. scss1o {~ I hora o ·15 minutos 
tia tardo. 

--
Uü• SESSÃO EM .t l>E SE'l'EMBU.O DI~ 180U 

P1·csldcnci.-t d'JS S,.s .J. Catunda e Al/JCI'lo Gon. 
çalucs (Ju e 2• Secrctm•i,Js) 

A' mein boro. depois do moio·tiia, abre·SO a 
scssü.o o. que concorrem os Sr~. Senadores J. 
Catunda, Alberto Gonçalves, Henrique Cou
tinho, Thomaz Delfina, Gustavo Richnrd, Jo
nn.tho.s Pedl'oFa, .Toaquim S!'Ll'mouto, Frnn· 
cisco Machn1lo, Honcdicto Leite, Gomes do 
Cn.stro, Belfot•t Vieira, No~uoirn Paranaguli., 
Pir•!S Fm•roirn, Cruz, João Cor(leiro, Rezerril 
Fontonolle, Pedro Velho, Josó BornaJ•do, Ai
varo Muchndo, A bdon Mílonor., AI moido. Bar
roto, Gonr,alve< Ferreiro., ll. do Mondonr.n 
Sobri11ho, Rogo Mello, Coalho o Cnmpos, 
LNLIHlro Mnciel, Rosa. Juniol', Cl.o.to Nunes, 
Domingos Vicente, Por·ciunculn., Q. Ro~ 
cnym·n, Lopos 'J'rovfto, Foi iüia no Pcmna., 
Buono B1·nndüo, Pauln. Souza, Leopoldo do 
Bulhões, ,Joaquim tlo Snní'.n., A. Azot'CllO, 
Aquilino do Amnl'ai, Rlluilno Horn, Pi· 
nhoit•o 1\fo.chn.do, Julio Fl'otn. o Ramiro B:lt'
coilos (•1·1). 

Deixnrn do comp:u•ccot•, com cn.u:;;n. p:n•ti· 
cipad;t, os S1'S. :\lanooJ do Queiroz, Generoso 
Ponco, .Tusto Chm·mont1Joa.quim Pc3rnnm buco, 
g, \Vnntlcnlwlk, Oonçnlvo3 CJmvos, Joaquim 
Lacer,cln. o Et~to\·os Junlot•; o Aom elln. os Srs. 
Mrmool Bni'.ltll, Ln.Ul'O Sotlró, .los!\ Mm•crl· 
Uno, Lolto o Oitlcica, ltny BaJ·bosa, Al'thur 
Rios, Vii•gilio Dnmn~io, Rodriguvs Alves o 
~loraes B:n•rcs ( i7). 

E' litln, postn. om tliscnssii.o c sem tlobato 
awrovnun a acta d:l sossüo nutot•iOI', 

o l!h•. 1' "'em•.,tnrio (interino) 
dlt conto. do seguinte 

EXPEDIENTS 

Soto officios do I" Secrot:.rio da Camarn dos 
Deput:ulos, do 1 o 2 do corrento mez, romet· 
tondo as seguintes 

rnorostçõEs 

N. 59-i890 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' E' o Po:ier Executivo autorizado 

a concedo r no Dr. Fe!'nando Torra, assistente 
do clinica dormato·syphiligrap~lca da Facul· 
dado do Medicino. do Rio dn Janeiro, seis 
mezes do licença, com ordenado, para trata· 
mento de sua saudo. 

Al't. 2. u Revognm~se as disposições em con
tl'al'io. 

Camnrn dos Doputados, I do setembro do 
iBDD.-Carlo.< Va; à" Jldlo, presidente.
Carlus Auyusto r(tlente de Novac:;, tu secre· 
tnrio.-,trtlwr Amb)·ositto He,·etlia de 81!, 3° 
s:•cretnrio, servindo de 2°.-A' Commlssão do 
Finanças. 

N, 00-1890 

O Congresso Nacional dcm·eta: 
Art, 1.' Fica o Govemo autorizndo a trans· 

ferir do Col'ro do Engenheiros Navaes para 
o tla Armnda o cnp'tíio do fragata graduado 
Cu.l'los Accioli, llcando, poróm, uggx·egado ao 
quadro a.tU quo nelle ha.Jo. vng[l., exclttidns as 
quo occot•t•m•em cm virtutlo do qualquer ro-
o rga.nlznt,~ão. 

AI"t. 2.P H.evogam-so as disposições em 
contrario. 

C:Llll:ll'n tios ileputntlo,, 1 tle outubro do 
ISU\1,-CI!l'/os \"a: dt: J1!cll.~, presidento.
Cttr/os AIIIJIISIO 1"ulontc ele Novacs, 111 secro· 
ta.l'lo.-:tl'l/no· Al~tln·o~ino llel·cclitt de fM, 3" 
s~;crotl~rio, Servindo do 2~'.-A' commissão do 
~ltn•inht\ e Guorra. 

N. Ui-18UU 

Cougrosso Nacional resolvo: 
Al'tigo unico. Sot•iío llospa.charlos livres do 

}lngamento tlo quaosquer direitos, na Alf•n
dtogn. llu. Capital Fed~:rn.l, 03 deus volumes 
importu<ios J>o1o pinto<' \'iotor Moirelles de 
Lim:c, contendo um a tóia om ~u.• tom do ser 
pintado o pl\not·ama ropre,ontando o Dosco• 



I 
. I 

·, 
. I 

i 
' ' 

' ' 
' 

I 

:j 

I' 
I 
I 

I I! 
" I " ' ,,, 

, 'I 
I, 

I ! 
li 

20 ANNAES DO SENADO 

ltrimento do Brazil, c outro ns tintas indis
pensn.vois o.o mesmo trubn.lho • 

Camnra dos Deputntlos, 2 do setembro do 
lBOU.-Carlos 1"a.: do .:1Idl/o, presidenta.
Carlos Attf/1Úto Yttltmtc de NnJaa;, J••secro· 
ta.rio .-... irtlwr .tlmbrosiHo JltJredi·t de .Sd, :1Q 
socrotn.t•io servindo de 211

• -A' Com missão do 
Finançus. 

N.G2-180D 

O Con~rcsso Nncionnl l'esolvn: 
Artigo unico. P<tl'n. os oJl'eitos c.lo nrt. :?U:l 

do Codigo tio f!;nsino Snporim• ó o GovcJ'IlO. 
aut01·izado a contm• no Dr· .. Tofio ,1o.1quim Pi· 
znrro, lento da Faculdade do J\lcclicina do !{i o 
do Janeiro, o tempo ~uc sorviu como dit·.-~
ctor de socçii.o do Museu Nacional, cos~a.ndo, 
po!·ém, de perceber• n aposento.doritt em cn,io 
gozo cstd; rcvogndos as disposições em cCln· 
traria. 

Camnr:c dos Dcputn<lo,, 2 de setemLto 1899 
~Carlos V.f: ele . .ll!!ltO, prosirlcntn.-Cartos 
Aug1tsto Vo1lentc de Novacs, 1° f!ncrotnl'io.
A1'lhur Ambrosino Hetcdia de Sd, 3" secr·cta· 
rio, servindo do 2". -A's Commlssücs do ln· 
stJ•ncção Publica o de Ji'inanc,·n.s. 

N.IJ3- 1899 

O Congr•es:;o Nu.clona I clecretu: 
Artigo uuico. E' appl'OV<Hlo o r..mpliado nu 

ExeJ•cito Nacional o Codigo Penal pura. a Ar· 
mnda, que ncompanbou o dect•uto n. 18, de 7 
de março de 1891 ; revogadas HS disposiç1ics 
em contra.rio. 

N. 05-1890 

O Congresso Nnclono.l clecrett\: 
Art, J,o Fica. o Poder Executivo n.utori· 

"ado a conceder nos oiDcines e praças do 
oxorcito, que ro(juerorom mo.tricutn. nos in
stitutos de ensino militar, rlispcmm do idade, 
exigido. nos regulnmon tus ato hoje em vigor. 

Art. 2." E' o Govorno igualmente auto
rizaria n. concodor mais um nnno,pnracomple
tnt·om os estudos prop1rntorios, a todos os 
nlumnos o ox·nlumno~~ que houverem, por 
quul~uet• causa, excedido o pr·nzo regula
montar mm•cndo pn.ra esses o~tll(.los. 

Art. 3. u Re\'ognuHo ns disposições cm 
contraJ•io, 

Cnmnra dus o.:p11tn.·Los, 2 de s.~tembro do 
l8HO.-Crr1'los Va;:- de Jl!ello, presidente. -
r.'m·tos .tiu!JH.HO Valentd rld Novacs 1" SOCI'O• 
tal'io.-AI'tlwr Ambrosüw IIerodia ~lc Sd, 311 

scci•etlu•io servinUo do 211 , -A' Commissi'io do 
Marinha o Guerra, 
" !(opt·esenlllçOos dos capitães-tenentes da 
Ar·m.ada R~ymmHio I•'rerlol·ico Kinppo da Costa. 
RUh1m o bduardo Angusto Verissimo do Mat
tos, coo tro. a pJ•oposiçii.o da camnra dos 
Deputados, que autol'lza o Poder Executivo a 
rovertoJ' pnra o corpo do officiues combaton
to . ..; da. O.l'ffiíldU. U CiiJII t:1o de ft•agO.ta u·radundo 
do corpo Un ongenbL•iro.i navaos cãrlos Ac· 
cioli.-A' Comrub~rio do MnriuiHI. e Guerra. 

O Sr. ~' l!iocrcturlo (i11lerino) 
doclam que ni'io ha t~arccet•os. 

ORDEM DO DI A. 

TRABAI.IJOS nE COMMISSÕES Camara dos Doputurlos, 2 d" setembro de 
1809,-Ca,·los 1'a: do Jlldlo, pt•eaidcnte.
Carlos Au,quslo Vctler1tc dr! Nm~aes, 211 SCCI'(•tn.· 
rio.-Arl/t«r ..tmflro.'iitiO llerr!tlia de Srl, 3" SO· 
cretaJ•io, l'ervindo do 211 .-A's Commissücs do 
Justiça f.l Legi~lnçã.o o do Ma.r·inlm o GuuJ'I'It. 

O l!iir•, Prc,..lllcnte - Constando o. 
nt•dom do tliade trHbalbos tio Comrulssücs, da· 
1'01 n pni:LVI'O. ri.O::l Srs. Sonadoros que tL quei
ram pru·a a~snmpto do oxpo!liuuto. 

N. Ool-1899 

O Cong1•osso Nncionnl resolve: 
Art.l." Fica o Poder Executivo autorizado n 

conceder a Pacifico do. Silva Bcsm,portelro dn 
Alfa.nclego. do Mn.runhíio, um anno do licença, 
com ordenado, para tru.tumeuto do saudo. 

Art. 2." Revogom-so ns disposições cm 
contrario. 

o liil1·. Aquilino <lo Amnrnlt·o
r~~ro o nualyzo. os rocontos ncontocimontos oo
coJ·ritlus oru Mntto-Grosso, lô vnrios tolegram .. 
mas quo lho !'orum 1lir•lgidos da Capllttl do 
~;,tudo e adduz l'ofi~Xilt•s sobre publicações 
lll:OOJ'Jdns l·lll alguu:-; .Jarna.cs desta Capital. O 
or•adot• tC'l'mina o seu discurso Invocando 
uitt<lll umu voz a protecção dos poderllS pu· 
blicos om favot• tina populnçües do Estudo da 
Multo-Grosso. 

Camnr•a.dos OoputndoR, 2 de sotombt'o de H .,.,., Unmh·o lClnroeollo" ("J 
1800, - (ar/!•s Vrt;:- de .llello, tn•osldmlto, -~- Tt•cs nsserçõcs do !Ilustre Sona!lor por 
Ow:tos ..1«yuslo l'alenle. de Novue.g, Jn ~ncro· Mo.tto OJ·o~so me trnzem t\ tribUDit. 
tnrto.-Artlwr Amh1·osHw Ilcrcdta de 811, 311 

~ecretaJ•Io, servindo de 2".-A' CornmJ;siio do J 
FinttnÇO.!:l, (") JMo diRcurbo niio foi r11VIRto Jwlo Ol'ntlor, 
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A prlmoh•a ó a seguinte: S. Ex, em con· 
tradic~iio com o que foi dito no Senado pelo 
seu illustt•e collega de reprcsentnç:io, alllr· 
mau, disse, fez no menos cabe,lnl, quo es:'ie 
indivirluo Ramon, que teve om ~la.tto Grosso 
uma rixa com o Sr. Senudor Ponce O. bengala. 
e foi logo após assassinado, hnvia se nllst.ndo 
ao servit;o do governo do Rio Grande do Sul 
contra os fe<lernlisltLs. 

O Sr. Senndot· A1.0l'OI.lO, cujo nome p1:ço li· 
cenc;a pn.rn declinar, no sou discurso ultimo, 
tinha dito quo esse individuo era. revolucio .. 
no.rio de rrofissü.o, que tinha esla.do no Rio 
Grande do Sul e de ló füt•a para Matto 
Grosso. 

Orn., rovolucionarios no Rio Grande 1lo Sul, 
foram os fedoro.lh;tas o, sem duvida, natural· 
mente, s. Ex., considcru.nrlo essa individuo re· 
voluciomtrio, o suppunhn rc1lern.lists. 

Posso n.fllrmar ao Sena~ lo que Ramon, não 
sei se porteocia ao pat·tido !iJder:tlista, mns 
não servia nns flleirns, nas foi•c;a.s logaes 
contra os tederalistas. 

!) Sn. PtNIJEIHo MACHADo-Apoiado. 
O Sn. RA~mw BARCELLos-Nunca. o conheci 

IIi; e digo isto porque consta-mo quo um 
jornal desta Capital dccl•ram que e"e indl· 
vlduo l"órn. lornecldo ao Ministro da l'•tZenda 
pelos seus amigos <lo Rio Gmn•le do Sul paro 
assassinar o St•, Pence. 

E' preciso varrermos nossas test:tdas. N:io 
o conheço n.bsolutamente, nem meus compn· 
nheiros, dos qun.es indaguei sobro es~e In
dividuo, si o conheceram no Rio Grande do 
Sul. 

A segunda a.<se' çiio é grave. ó grave por· 
que o. oração do illustJ·e Sunudor, cm plena 
sessão do Se nu do, reproduzida pelo Dia rio 
do Congresso, pela. imwonsu., Ucve pro
duzir no espirita publico uma certa im· 
pressão, prinolpulmente qunndo proferida 
por um Senador d11 ordem daquello que 
acabamos de ouvir. 

S. Ex. dll'i;O com todus llS l~:ttru..." ao Senado 
que aquelle individuo, o poluco Ramon, quo 
ng~rediu ou teve muo. rixa com o St•. Sona.
dot· Pence, nas ruas da cnpita\ d" Mallo 
Grcsso ... 

O Su .• A. AzWREDO-NiiO houve 1ü.:n i l1onve 
aggrossü.o contra. o Sr. Ponco. 

O Sn. BAMmo llARC!lLt.os- ..• fôl''" mnn· 
dado para. assassh.nr es1.0 senhor Senndul' 
pelos dons lrnu'Lns Murtinho, o qno occupa. a 
}msta da. fnzendn., o Sr. Dl'. Jonquim, c o 
que ó ministi"O do Supr·emo Trlbnnnl Fcdm•.d, 
o St•. Dr. Manoel Mm•tinho. 

0 SR. A:"iTONIO AZEREDO- Creio quo o! lo 
niio disso i!: to. 

O Sn. RAIIIRO BAno&r.Los- Oh! chamo 
a atteuçilo do Scnndo ; posso recorrer ó. mo-

morl• do todos os Srs, Senadores, que on· 
virnm o nobre Sunndor que acnbou de Jhllar 
tlizm· que os irmiios ).Iurtinho tinham necos
sidnd~ do fazer dei!!l.pp;n•eci\1' o St•, Ponce e o 
haviam mandrH.Io a~:;llssina.t·. 

O Sn.. AXTONIO ~\zEnEoo- Nü.o estivo pre
~ento n to !o o discurso~ mas niio ouvi isso. 

0 SR. RA>IIRO BARCELLOS-Appello pnrn M 
Sr~. Senadores "Presentes, que ouviram o sou 
Ubcm·:::o, quo OtL viram o honrndo Senn.dor 
declarar quo os irmãos :Murtinho assim ha
viam procellitlo, porque não podiam manter 
prestigio om Matto Ut·osso, com a. existenaia 
do Sr. Pence i que C:) ta foi a. cau.-:a 1la tetJta
tiVtliiO assassinato, c essa. fürn. u. segundo. 

01•a, não hn l'cspon:-;abilidatlc t.lo tl'ibuna. 
pa1'a qua.lqnel' asSCJ\'i'io dc~ta natureza. Mas, 
pm·ganto si na. ronlidatlc, o illustre Senador 
de~eja. quo o pa.iz ncredit'! na sua. ~ravit;
simn. asserção, o que se dirá. desta nnçào 1 

Que os sous poderog publicas estilo em 
mfLOS de us.:nssinos; que n propria justiço., a 
mais elovnclo. ela Republica., esta nas mü.os tle 
um assassinoY 

Niio ó po/'isivol. O Sonndo vê ahi, dovo ver 
pelo menos, como cu, um cxcos:-;o de pn.ixü.a 
politico momentnnoa; c niio t'creclito (jue 
uonhum dosSenndm·os presente,. ~ue aqueUes 
me:--·mos quo torem o 1liscnJ'sO elo !Ilustro Se· 
undor por Matto Grosso, dt!spruvonidnmente, 
co1n o cspit•ito trnnquillo, poss;1m tiCt·ellilar 
(]no o Sr·. Dr. Jttaquim Murt\nho, Ministro 
da Fnzenda, oecretario do Sr. Presidente da. 
Republica, e quo o :;ou irmito, mcnn!Jro do Su· 
prt.'IDO Tl'illunu.l de Justit;oa, sejam homens ca· 
pnze:-; de mandar, por paixão }lolitica, a.sans
::~innt· o chefe tio par•tltlo udvui':!O no ~eu Es· 
ta do. 

Nilo crflio quo no Senado esta opinifio do 
illUbtre Senador pot• ).Iutto Gt·osso posso. pi'O· 
duzir o o!feito que oUe desojnva; nilo pódu 
ser tomada si não como um ussomo Uo mo· 
monto, de pa.ixü.o pat•tirhlria.. 

l'l·otPsto contrn. esta asserçü.o tlo illustre 
Stllll<lor por ).lutto Gru~so ; nii.o possa acre· 
dltaJ•, não ct•oio que dou& cidnUüos distiuctos 
de.:~f.(~ paiz quo occupunJ 11levada. posiç-ão, um 
na [lolitica, ()Uti'O lliL Supromn Ma~istratm•n., 
~r·jaJn mani.la.utcs 1le um n.~snssillt\ to lll\ pe:,SOt\ 
de um cholO politico do ~ItltlO ürosso. 

s~nhm•o;;, vamos u~m·a ó. QIICSiüo em si i o 
ponto en ti11:o desinJ.Ot•essn.dnnwntu, como nm 
ne~to aclo de justiça, a dctCsu, do jot'Jlt\listns 
que foi a.cctu:i,Ldü por S. Ex:. 

Senhot·C's, os papeis ost;·to tL'ocat1os nn ques .. 
tno. Ha um cou11il!to entro dons cilladiios cm 
~lntto G1·o~so, o Sr. Senu.llot• Pouco o H.n.mon, 
brn1.iloiro nnturnlizntlo. 

0 Sn. ANTONIO AZEf<IWO-Disso em aparto 
que ll Ga.:t:ta de Nvtici~ts tinba. procurado 
hoje just!tlc:n· 11 sou ponsnmonto. 



----:-] 

I 
' ' I 

• 

: I 

·,; I 

I 

I 

I 
. -I 

' I ' 
' ' I, 

'I, !• ',, 
, I 
'I· •,I I 

'I 
I j , 
I 

,, ,, 
''i I~· 
i'j I, 

22 ANNAES DO SENADO 

O S1t, RA!IIRO BAROELt.os-0 i ilustre Sena
dor nilo contesta que o individuo quo foi ng· 
gredlr· o Sr. Senador Ponce o ngogrodiu com n 
bongnlaque Ol'a o. nrmn que lovnvn; ninguem 
ainda declarou que elie tivesse outra a1•mn ... 

0 Slt, ANTONIO AZEREDO-i!OU ve grandes 
contusões, 

O Sn. RAMIRO B.momt.LOS- TJ•nvou-se n 
Jutan bengala entre os dous cidn>liies. 

0 Sit, ANTONIO AzEnEno-Niio sei si !o i i• 
bengala. 

0 Sn. RAMIRO BARO!ILLOs-E' O flUO dizem 
os telegrammns o.p1'os·1ntados pm• V. Ex. e 
os telogrammas publicados, 

0 Sn. ANTONIO AzEREDO dá Um aparto. 
. 0 Sn. RAMIRO BARCEL!.OS-Em todo o cnso, 
todos os tolegrammns liizom ~110 houve uma 
luta, om que trocaram-se bongn!u.rlas, o ~uo 
ambos os conton•toros salliram contu.'ios, com 
ferimentos leves, cntrdanto. 

Ora Srs., si osso individuo tivesse n inten
ção de assiiSsinar o Sr. Pence, lovnrin uma 
arma propria para o caso; nilo lmvin do con
tar assnssinat·o ó. bengala. O Sr. Ponce ü 
conhecido no Senado; é homem robusto ... 

O Sn. JoÃo CoRDEIRO-Vnlontc. 
O Sn. Al<Toxro AzEnEno-E uão é um i lO· 

rnem que corra. · 
O Sit, RAMIRO BARCELT.os- ... e natumi· 

mente osso individuo niio havin de contar as
sassinnl-o ti. I.JcngaJa, o quo seria. até um ussns
alnato mui to original. 

0 Sn. ANTONIO AZEREDO-~las, o quo V. Ex, 
nõo póde provar é quo elie não trozin outra 
arma, quo nüo fOsse n bengala. 

0 Sn, RA~IIRO BARCEtr.os-Entiio, dei ln se 
teria servido contra o Sr. Ponce, tei·O·hla 
assassinado, renlmcntll. 

O Sn. Al<TON!O AzEnEno- Podia nüo ter 
tido tempo. 

O Sn.. RA~IIRO BAnoET.Los-Senhorcs, o que 
dizem os teiogrnmmns ? Dizom quo depois 
dis~o o Sr. Ponco rotirou .. su pnt·a. caso, o flUO 
esse Jtornon, que o nggrediu, lb! p1•eso pela. 
policio., qne, nn. occnsiito om C]LW üllo vlniHL 
com a policia, com os 10 sol1lados do policia, 
segundo rozam os teiogrummus.,. 

0 SR, A. ÁZEREDO-E, sogundo outros, 50, 
O Sit, RAMIRo RAnomr.Los- Niio, Senhores, 

niio fo1•am 50; o lilustre Senatlot• confundiu 
porfeitnmonto os ihctos, como vou tlomontl•nt•. 

Vinha essa individuo com ns 10 prnçns: 
cercaram, tomn•·am da forca policinl o ns
sassinnram o tnl Ramon, o ta.! poinco. Eis 
nqul como so deu o ntcto. 

As 50 praças, a. que so rofot•iu o ii lustro 
Senndo1•, tornm. npro.!entadns, como dir.om os 

teiog!'nmmns, depois do tm• I'oallzndo esta 
contlicto, n quo cstt1o agora chamnndo ly11· 
chamcuto, o IH!So.ss!ua.to do Itnmon. 

0 Sll. A. AZIO!IEOO d4 lllll npnrtc, 
O Stt. RA~IIItO B.wcEr .. r.os - l~ nlnguem 

OC'ga isto i os outros l1o tal lyncl1nnwuto no 
Rio G1·nnrlo ,ill estão. presos o procossru.los, e 
devem SOl' pronuncw.rlos laivo?. hoje ou 
amnnhü.. 

Mus, nossa occnsiiio,foi qu'n o commatHlnntc 
do districto mnndou pô!' ,;o pra~ns iÍ dispo· 
slciío do Governo do Estado para a mnnu-· 
t.onçr1o do. m•dem. 

O Sn. A. Az•·:nr.oo- O que niw tor. 
dUI'illlto a I'Bvoluç110. 

0 S.,, liAMIIIO BARCI~LLOS- Niio estou t1•n.• 
taudo disso: e.'itou trntnndo dn. a.Hsovtn•açüo do 
nobt•o SC!Jador, que confundiu o fi1cte, tli
zendo: «como nii.o foi Jyncllado. so tiuha n 
sen Indo, gun.J·dnndo.o, lJO p1•açns '(» 

Não ó exacto: as úO praças 11 1ram mo.n
dn.das apr·csanttn• dopois do nssassmn.to. 

o S1<. ,, . AzEltEno- Como V. Ex. · nf· 
firma isso'{ 

O Sn. RAMIRO BAncmr.Los - Pulos toie" 
grnmmns expedidos polo commnndante do 
tlish•ioto e peJo presidente. · 

o sn. ,\QUILINo no A~IARAL- Mas, o to
legrammn do commanrlante do rllstricto não 
<.1á Jog-ar u que V, Ex. tiro cs~n. conclnsfio. 

O Sn. R.mmo BAncEI.r.os- Porfcitamente. 
o Sn. AQVIW!O DO ,\MAilAI. ui\ um aparte. 
O SIL. RAMII:O 13AnoEu.o; - As 50 prar;as 

foram depois do assassinato. 
O Sn. A. AzERI.:PO - Nüo fornm depois 

do as~nsslnato. 
0 Sn, RAMIRO BAOCELT.OS- l'ornm de· 

pois do ossnssinnto; V. Ex. releia os telc
gro.mmns. 

O Sn. A. AZI~mwo-Mas houve a a~gres· 
são o, qmtudo ello viu as prnçns,evadJu .. se; 
ontretnnlo, n policin nüo cump!·iu o sou 
dever. (!Ia o11tros aparlc.~ .) 

O Sn .. R,\ -:.nn.o HAncEr.r.os-A p6Jicla. não 
cun1priu o seu dovcr, pot•foitamontoi ma.s 
porquo 'I 

NntuJ•nimenle,porquu a policia viu mais de 
um g~Liiio entro nqueiles que turnm !nr.er o 
t11l lynchamt~nto; os soldados· vlru.m uUi su
}let•iaros. 

O Sit. A. AZimF.oo- Enliío, havia supe
l'iot•os 1 V. Ex. uHir111n1 

O Sn. RAMmn ll.-\nCI~Ltos- Niío allll'mo
dlgo nntu•·nimente. 

O Sn. A. AzmnEno-Ohl V. Ex. o está 
dizendo. ' 
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0 Sa. }\.~MIRO BAECELLOS -Nilo nffirmo. 
O Sa. AQuiLINO no JI)IAttAT,- V. Ex. niio 

pótlo ;Jrgumonttu• com con,iectuJ•ng, 
O Sn. [\,\MIRO BAt<C"Lr.os- H• telcgrnm· 

mnR CJUO o dlzom; estão publicndos; e c'Jmo 
VV. E Ex. o~ lernm o estilo l'!tzcmlo ol.H'a por 
cllos, cu tambom posso fazer. 

Agora. o ~uo . me trouxa a trlbuua. foi 
prlnclpnlmento nccontun.r o SOA'Uintc; c'1 pre
ciso nü.o tt•ocar n.s posições. O qno li que so 
deu 1 

Delt·s' o conl!lcto; o Sr. Scnndol' ronco fol 
crntuso no conllicto á bong-~tl1t; o individuo 
Rn.mon roi l'(':CCbiUo 11 b.mg-ala!lns; tovA con
tnsõcs o pro1luziu contu.-;ôcs 110 ~elt ndvcr
snrio. 

O Sa. A. AzEt~ii.DO - O nnico jornn.l que 
falia om bon~n.la é O Pai.:, flUO recebo tele
grammns rio urna fonto suspeita. 

O Sn. ltA~rmo BAIICEI.T.os-E V, Ex. teve 
telegramma om sentido contro.J'io? 

o Sn. A • .'\~EREno dlL um tLptLrtc. 
O Slt. l~M.rmo B.\RCl':r.LfJ:i- Ora, quem U o 

culpado! 
o cu i podo ó o Governo ! Rcunirnm·sc 

os ami!!OR rlo Sr. Senttdor Pnnco, que foi tor 
á snn. cusa., rlepois do um 1 lutn lwrn AllHt••n
tndn, como homem que é. c cllo be1n n sus
tentou, pm•que eontt111tliu o a1\vnrsado; 
esses nmie:::"os elo Sr. Poncl'l, qujllllln o S~'U 
ag~-:-reS!'Ol' ia. pro~o pdn po\icin. 1\e!lo se npo· 
dor•am o o mn.tiLrn.m; e o Govm'(IO daqui n 
pat•tieulurmenle os Sl'B, 1\lul'tln\w süo os ro
sponsa veis ! 

Siio os nmi~os tlo S1•. Ponco f!11C mn.· 
tnm o illflivlduo, ''rem o uome ele l!mrhn· 
·mcnto ou llc nssnsslnato. n:1o fnço qno:-.tiio 
disso. e vemn os \ii•Ol'n.dos Seito.dOl'cR, tnnmm 
a palo.vro., o rosponsabillzom o Guvm·no pm·
qne os sons am\!{OA mn.ta1·am 1\Jl 1'1\!L um i o· 
dividuo, que tinlm tido umn luto. com o St•. 
Sono.,lor Ponco ! 

Agorn, rlepois do 1111!10 o fn.cto, l!JIIclwmcntn 
ou ussassin:Lto, dccm o nnmo quo qui?.IWCIII, 
o que pret~tndmn ss. Er~x. ·r Quo o Gov!'l'llO 
do :Mutto OJ•o . ..;so niio tomo l~Oulns úquelles 
que si1o os supposlo5 autoras dtl morto llo!-!So 
individuo I 

O Sn. A. M.EREoo-Jt\ se offit·mn n• tri
buno. dn Sono.do que cm Matto Gt'<1Si:io lm 
o.ssu.ssinos entre ]lOSSom; nltnmonto collo .. 
c:Lllo.s ! 

O Sn. RA,.nrro BARCF.r.tos-Niio osto11 fnl
lrmllo om Jlossons ultanwnto colloclldtts, 

0 SR. A. AWttEuo-A violo:JOI.t jlOiilioa, ó 
o quo lm. 

0 SR. RAMIRO DAttCELLos-Nüo lt<t vio
lenoht politica. 

EnHi.C', pnro.quo mio hnjn. vlolonein. polltion., 
o Prc•idonto da Ropublicll liove tntot•vlr em 
Mrltto Grosso, det.urminnndu no l'O~poctivo 
Governo, lls nutorililt'IO!i du.rJ110llo Esltl!lo, qne 
uiin proce:;·:~om,C'jne niio f.1ço.m iuquuritos, quo 
nü.o J•l'onrlu.m os assassinos do Itamon 1 

Ou então, ~110 mrinrlom vir dons on tros 
pnbr!JS diabos p:tl'n. :;crmn proco:;:;ru.los, aflm 
Uo :mlvnrem rt~ npHroncia~? 

Ag-nrn, S1•. Prt•sidonte, quorct• jn\gn.t• do 
antc·miio que fo.lano ou sicro.no ó illnoconto 
nosto ct•ime, quo tacs o ltw~ não tivot•em 
cop:tl'ticipaçiio no !lwto, o quurot• ro:oJpon
s<~lJi!izat• o Prcs\.\eulll da. Ropub!il!O. pot• estas 
cousas, ó que ó inn.dimiti:sh·et. 

O Sn.. A. AZEmmo diL um apa1•tr.. 
o S!t. R.\li!!:O llARCE!.LOS - AIISUJ•do ó 

V. Ex. f"jttr.t·cr rospon:-i:lhilizlll' o Gnvorno dn. 
RcpulJli••n. por es::;o :~s:-~n!:lsiuato commoltido 
por nmigos do 81·. Sonndot• Ponec. 

Sr. Presillontc, o !'act.o ~stá tt•an!'pnrr.nto; o 
ado O contrn1·io á politica de S '· EEx .. hi; 
O actn lhes !'az mal, Sim, foi llffi 1\í:iSas,-::.innto 
em plena rua. 

rort;mto, o quo ó prr.ch;o'( Accnsnr lmmo
lliat.llllWnto n Govo!'llo, que ô o cnliJflllo 1ln. 
mol'tn dP Ramon; t'nra.m os seus :q:;-on tc:s que 
o mnn,lnJ·am matnr! 

O Sit. AQVH.I~o no A:o.L\H.\1.-Fni (Jllcm flll· 
tm•izou, cnrn mi r:rccrJ\t•ntcs, o. pra.ticat•-so o 
que se o:;tú p1·nticnndo. 

n Stt. RA!IURO RAilCEI.r.o::.-A::!orn, V. Ex. 
nr::utnent.a Cl-ffi os pt'•'CCll•!lltos; jti. confo~sa 
qtHl o 1wtn 1lnn-.•c, mas o conshlern. como 
l!llllRAf]llPr.CÍl\ do~ Jl1'11 COI\Hiltí!S! {.:\}Jttrtes,) 

Srnhol'ns, n impl'nt)m niLo tAm ont.l'CM fllr.
mcnt.ns Ilrtrfl fOI'mnçiio 1lc sett \nizo, siniio 
nquelltos quo teem O:i nobt·cs Sonntlores, siio 
os tde~rammaH, 

Portn.nto .. os c.mceítos dn. imprenso.. relo ti
vnmonto no Jhcto, síi.o \ogitimos, ~ao juri1li· 
cos, ninj:tncm J1Ór\t~ !~Cnl'nçonr net~te pn.iz 5CIDC· 
lhn.uto proce~so snmmn.rio 110 ClXecuçiio. 

A impJ•en:-;n. niio r .. z mn\s rtuc i:-;tn. consu .. 
1•on o twto sch'lL~em. o nctu pol'i~osn o con-
1h•nw1tvd !lo ass:ts:-.inato utt lynch!lJllf'lllO; 
niio faço fJUC:itiio do pa\.n•rn.s, tVi o que foz 
n. imprensa. 

S. Ex., pot•ta.nto, níi.o tevn mziio nl~nmo., 
cen~nrando :L impron~a. quo dou noticiEL do 
[Mto sob esto ponto dn Vi:iln, comnwntando·o 
pol' nssn fórtna. 

O Sn .• AQUILlNO no A~1AltAt.dú.1Imnpa.rte. 
O Sn. 1\AJuno R"ncmr.r.os-V. Ex. suppüo 

que o ,iOt'ntti'LivflHfiO todas ns lnlbrmnçúes ~o
bro cs'de antro lado? 

O Sn. AQUII,lNO DO A~t.\ItAr.-Fol Ull1 thcto 
publico, trntatlo no Imprensa. 



I' 

! 

't 

.I 

I 

1. 

I 
1'1 . ' ,I 

:t I! . ,,1 

:I ' 
I 

I 

I ,, 
I 

:1 i 11 
:I' 

I 

\i 

I I 
!li 

ANNAES DO SENADO 
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O Sn. RA:\rmo n.\nm:r.r.os-V. Ex. nosto 

JlD!ltH tom tn.ntn. mr.iin como Jttkihuinrlo an,..; 
dous ·irmãos Murtinhn o pln.no d(• ns~:n.:si
nato tio Sonndot• Ponco. 

O Sn. AIJUILINO JH'l A)ft\r~AT.-Elles CI'Olll'am 
os lo os tudo do cousa . ..;, que cstti rhnrlo r.1w 
resultado. 

O Sn. RAMI!to BAiteru .. r.os- V. E.\. disse 
q uo ollos tinham IWCPSSid:Hlo Je frt'/.er ilc:<ap
purecer este O"itttdo do çuu;-;n,.;;, o plll' is:-;o o 
sonndot' Pnnco :-;oJ'á assa:-:sinntl~t, sondo elles 
os m~tndan tes. · 

O S1•nndo niio pÓlio <loixar do protesln1• 
contm ost:ts palavras do S. Ex. 

O Sn.. AQun.I;o.;o no Jb!AR.\T .. -N;io IJn mo
ti YO pnra. :wutostar, porfiuc c:otit nn. cons!'i~n
cin do todvs. (Nflo rtpoiar/os,) E' necr!...;~a.I'iH o 
desappnrec:inwnto do SIJnnr!OI' Poneo cm 
Mntto Oro<so, prtrn so podor rcnliZ:tl' ali i 11 
politicn. da concenti•nc;iio. 

O Sn. RAJ\nn.o RAHCI~Lr.os - 1-'ordtirHno ; 
v. Ex. est~t attribui1H!o um f-iCIItillwnttlno 
illustro Sr·. :Jiinbtl'n d:t l•'azcwla o :tn ~C'.n di
;.:-no irmfio, rnomL!'O dn Supro mo Tr ibuu;d, 
um sontimunlo rJUII uiio I·I'Jt!o Sul' nttri!.mirln n 
J10monsdo t.at quilate. 

0 Sit. AQUJJ .. INO no AMAHAT .. rJ;\ um apn!'f,o, 
O Sn. RAMIRO BAJtC!;;.LLO:i - .Tú di.-;so QIIO 

niio faço ~UP.stiio do P<llaVrilSi foi nm ~~~-.:;IS· 
sina to sem fnrmrt ,ÍIII'irlicn, num coi!Sfl. ~lllll· 
maria, do mudo bill'lHll'o <~:H num cilllldij cl\'i· 
l iznda, 

AA'ora. quem o prati~on? 
Foi o Govorno, foram os seus a.gont(!s ? 
0 ~n..AQUILI:\'0 DO o\ MAnA L-F'oi 1')110111 CJ'üOU 

esse estado do cou:;n::;. 
O Sn. RAMIRo BAilCELr.os-Qnom tn•aticou 

foram os ami~o.s do Sonndot• Ponco, e:1tn é a 
vor·dado • 

Portilnto, como l']tlfll' V. Ex, re~pnnsu l,ili?.nr 
O GOVOI'IlO, OU pJ•eluJldOI' QUO oi!o iinp~'r:n. 1L 
ncf;iio da. j11stiça. 0111 ~IntiO·Gt•o."isn, aflrn dn 
não pr•ocodo!' n itH]UtJl'ito ~nln·o es.,o fado~ 

O Sn .• .AQUJLi;\;o no A~rAn.\r.- Que ltl!Liltlo 
CUII1Jlril• a Jol, o mto p!'(mrhw a cpu·m niio t.r~m 
cuJpn, n.mC<lÇaJH.l.odo uwrto o fuzilamento. 

O Sn .• RA~mto IlAH.c~r..r.o~ - OnUC' V. Ex. 
tcw~ notici1~ dislo '( 

o Sn. • .AQUILJNOTIJ A~L\ItAL d1l mn npurto. 
o Sr... RA~IIU.O !L\ncm.r.o."i-Nn !Uo nt•nltdo, 

}louvo um JynchDJ:tont.ll, JllUS n:-; m·imlno:Oo~. 
o:; J•ospons!l\'eis ,i:'1 ~stii.() 111'nso ... , estão ~onUo 
pt•ocossarh; u hllo dn Mnl' ,iul~riulo:l. 

O Sn. AcJUH.I~o nn .\)IAJL\1.-En fiOi Qna1 n 
r•uzilo porqtto fnllou·:-m Otll lyneha.mouto, o 
niio om assas.slnn.to. 

o Sn. J{A:'trfno nAltCEJ.T/}:4-EU niio ~ei. 
Seja como llit•, ú um a:o;s!t..~Hinnto i nom no 

rodig-u tlg-tll'll. dn ontm JJUlllOII'a. 

Sr·. Pt'O:·iidontn, foi o rp10 mrl trouxo h tri .. 
L:m11., JH'oto:-tnt•coutt·a e;-;tu~ tt•o."i OJI!-iAI'ÇÜos do 
illut~tl'ú St~na.dot• pot' ~Tntto·Gr·ossfl; nii.o tunho 
uadu. com u. politica. deS:-ill Estado, mas tenho 
mnito C!tn uiio doiXlll' alt,riiJuir-~o O.fJlli a. um 
ami;:o JUI'liettlar meu, como t!u ~IiuiHÜ'O da 
Fllznmln, collo:~fl r!n :~nno, po.;wn. quo conheço 
dll.~dc menino, o qtJO sd rruo ú ine,qmz do 
tll!Lt•il· uo son C.:OJ'a~·ti.o ideia~: tüo llC'gl'n.s, do 
erirws 11efitndo~ cowo os to, nm senti monlo do 
t1tl Ol'tidln. 

0 Srt.AQVILI~O DO A~L\I!Ar .. -j{as, (jUem Ó O 
r·r!>ipt•llS<tve! pelo a:-iEla~siuu.to? 

O Sn. RA~IIIW n.uwELr..'JS-Súo todos, ó o 
11Xal ta.monto pol iLieo. 

O Sn. AQUH .. INO DO A:u.\rt.u. cl;'t um apn.rto. 
o Sn. IL\:'tnno HAJWEJ.T,,Js- o J'o:lpon:-avol 

umn. \'e:~ quo V. Ex. C]Uerquo cu tlign, é o 
Si'. Senudur Puncc. 

O Sit. .-\QUILINO no A:U.\.J{AJ. -E' o Si'· Mur· 
tinha, que I}Uül' n politica. Uo pc!'so;.;nfção, da. 
oJimiuaçl,o:o;. 

n Si~. ILurmo RA.nc~>:r..r.o~- ,\nt,:s da dis· 
sldrnciu, como ó que o ~e!liJ.;Iot• Pouco ma.n
tiulw. o ;-;ou t.lominio suporiúr no Estado do 
\/nttO·G!'OS:'O '1 

o Sn. AQUJLIXu Hu A)fAn.AL !lá um npnrte. 
O Sn. J.:.AMliW BAHCELr.os- V. Ex. quer 

lerar n ~uc::;tiio plrn. esto tm•rono .: P?domas 
discutiJ-a ponto por ponto; o cn du•ot como 
J o fundou o dowinio do Sonadot• Punco, tOI'
nn.ndo atú por punto do p.ll'tida. n. l•loiç.iio 
<lo V. Ex. 

E, portanto, melhor <i V. Ex, nrroclar a 
d iscussiw ~lo tot'l'C'Do dtL pm•sonal1dndu. 

O Sn., .. -\QU!f,INO oo A~IAIL\I.-Nlln nr·redo; 
eu ancccitu 0111 todos 11.'1 tor·ronos, A ostrn<h 
thL minha vlU<L politie<L o llU.t•ticular ó muito 
li lllp!t o pura. 

O Rit. ILuuuo RA!lCi.:T.r.os-Poi' isso (~ l"jUQ 

tli•ro c•nc un olcliriio ~le V.Ex.lm muita. cous1L 
n ~cu' lit\'Or o m'uitn comm eontra.1·ia ao Sr. 
Pouco. 

O S!t. .\QU!r.t:oo:o no A:"lr.\ttAT .. -OOLi\'0 :1 mi· 
nlm eleição pulo.; C!:.!iJJ\~O:l Uos mou:; amigos 
o ut" pnt• moi11 do couf,'l'PHCias CJUO tlz uus 
fl:)t.t'nt.litS, 

O Sn. R.nn!W BARCICT.T.o~- g~tou conflt· .. 
mnndo o quo dis . ..;o o nollro Sm!n.dol\ o dahi 
tiro argumentos p!lrn contl'lti'HLl' o po!l:ll\• 
m<:nto actulll do V. E:-.:. 

Tont1o coneluido. 
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O ""'". A. Azm·odo (I )-Niio pro
tondht occnpar hoje n o.ttonc;iio do Senn.do, e 
fnço·o hmn :~contrag-osto ,;i. vista do dit~curHO 
do illusLrn representante do H.io Grande do 
Sul. 

mente, houve um nssa!islnnto, o DI1o um Jyn
chn.mento, que sü:o cousns bem divorsns • 

S. Ex. rcreriu·EO no facto tle que Ramon, 
so.llindo, conduzido pela policia, do. cu.::;a do 
Nico.not•, é ossaltndo pelEL popul:tr;iio e morto. 

Sr. Preiil1lcnto, a. questão !lo Matto GrDS!iO 
prmt mim tem sido onc;lratln. tlesdo o seu co
meço comoumllqno::)Ui.o do princiJ,io~. Nunc!\ 
trouxa -para a tt-ibunn. questões iurlividuttf.'S; 
tenho di:.:;cutido o tLstmmpto tl·J modo n. poder 
Jb.llat• bem nlto 110 Senn.do, combatendo om 
nome da fet1nrnr,i'io o 1los principio.-4 repnhli· 
canos. 

Niio U, pois, sem contrarind<~de que vonllo 
occu pn.r nos to momento a at,tonçii.o do SemLc\o, 
depois do cliscur:~o do meu il1 ustrc nm igo, Se· 
nndot• pelo Rio Grande do l:iUI. 

S. Ex" para rct-iponder no meu lnllrado 
compa.nheiro de ha.ncaLia, tomou tre:-; pontos. 

O primeiro foi querm· S. l,x. altribuir·llte 
umn. phra.:!le, que wio a ouvi por• clle pronun. 
cinda. qual n. de tt~r o.ffirm:~rlo f!UC dii'Pctn.
montc os Srs. Joaf}nim Mut•tinho o Mn.nocl 
Murtinho tinhnm ordcnn.tlo o u.ssna::iiu.lto do 
Sr, Senador Poneo. 

O Sn. AQUILINO no AMARAL -0 que eu Jisse 
C quo ollo tinh:1 immedlat:tmcnte a respons;t· 
bilidttdc, por isso rjttC lmviu. ereatlo :1quelle 
estado de cousas, de quo rnsultou t;i.o de-~ra
ço.do succe~so. (l'rocam·BC w tdtr.,.; apartt::l: o 
Sr. Presiaente tange J!Or !)t:Jil.~ a ccw11wirllut, 
pedinclo 1t attença'n.) 

O Sn. A. AzwnEoo-Os pt·otostos <lo meu 
illustre collcgll de ropre,entn~iio provam que 
eu tinha raziío. 

O SR. PtNtmmo MACHADO-S, Ex. j;'t re
tirou. 

0 Sn.. AQUILINO DO AMARAL-Não l'elil•o 
umn palavra proferida na tribun" ; o que 
disso rtc;t dito. 

O SR. A. Azgatmo- Sr. Prosidento, não 
quero mais reli.lrir-me o. esta pa.rte tlo di.;
curso do hom•ado Senndol' pelo RiH Grande 
do Sul; vou, entretn.nto, tl'O.tat• dn. 2a parto, 
n~uelln. em quo S. Ex., tonmndo IL dofu~a drL 
Ga;ctct rl11 Noticias, fJ ue hojo, em !óCU nl'tigo 
rc!'orento 1LO sueces~o tlo i\lat.to (i1'o~so. JlfO· 

cura justificar o ~cnador Pün~o. Pm relt~t:ü:o 
no quo tlisso, em seu numCl'O do s;1 bb:Ldu. 

Dil'ci ao honrado Snna1\01' polo !~io Gt'llWle 
do Sul quo o q un !'iO tlcprohun,Jo tllls tulo
grammm:l J'ecobidus, quel' puloti rnpt•esentan
tes do r.Iatto 0i'OS-5rl, qttol' poltt improns!L, o 
que voom rio !bnto oppostiL nquolltL q11c IWS 
dil'Ígo, llÜO t(.•fil n.bsolUt:LillOilt•J r•ll'Ç!~ p:Lro. 
trO.DSViur OS liwtos, O ('U,ZOl' et'OI' que, l'Oll.l· 

Nü:o resta tluvllla que, clesrlo que Ramon 
cstu.vn. onlt·eguc ó. policin. e pot• ell:L snhia. 
n.pwlrinlw.rlo 1la cnso. de Ni~nnor, o que se 
deu niio porlin.lleixn.r de ser um lyncho.mcn to, 
pois a. ~ua morte niio podia dei:<ar de ser 
p1·mluzida por grnndo nu moro !lo intlivilluos, 
pois.rlo contrario, n. policio. os terio. repelliclo, 
porque m•a o sou primeiro dever guo.rdur o 
preso quo conduzia. 

0 SI\. AQUll.ll<O DO AMARAL-Si O lyncbn· 
menta foi neto con~inuo ú a~gressiio, como 
cfsas ~c1o pe.:.;soa~ a que se rerore o tele· 
gramnu1. do ~overno t..lo Estado niio atacaram 
no~sa occo.siüo n. Hamon o deixaram que ello 
russo preso primei r~~ 'I 

O Sn. RA'lmo ll.mc~<r.LOs-Eile não JiO 
preso im metliato.mento. 

O St<. ANTONIO AztmEoo-0 dilemmo oslt\ 
respondido '{lolo meu nobre cüllegn, compa.
uhmro de rt~presentuç•ío. 

O disCUI'Su e o apat·to do Senador pelo Rio 
Gmndc do Sul vom om npoio da oxposlçúo 
do nosso collega. 

~Ins, ou devo di7.e!', Ramon niio foi lyn· 
chwlo no IOCSffit) momento tlo contllcto. 

o Senador Panca, aggreditlo, repelliu o 
seu ag~-rre~'::iOl', ncudiudo com certeza., amigos 
seus; o H.a.mon, retirantlo-so, foi occultar·se 
nn casa. do Nicn.nor, quasi cm frente ti do Se· 
nndot• Ponce, havendo umn dill'erençn apenas 
de 80 a 100 metro,, na mesma t•ua, !tojo 
Sete do Setembro, o antigamente donomina.du. 
rua de Bn.lxo; o ahi cstavtL de cmboscatln. no 
Semu.lm• Ponce que, recolhendo· so pu.ra. a suo. 
ca>a, lt.win de por força passar por nquello 
ponto. 

o StHlllOI' Poncc, t•ecolhcntlo·se ú. suo. casa, 
immerli:Ltu.mente ccmmunicou o l'acto ao p1•e· 
sidt!l!te do I!St..'ldO, O qunl roi no tlHmtro fio 
ncontecimento,c ouviu o Senndor Ponce acon
selhar nos seus amigos todu. cu.\ ma, dizendO· 
llJes que niio padi:~ consentir em qualquer 
violenci:l contra Ramon. cunJiante ile que tL 
pnlieitL havia diJ tomai' todas as provilloucius, 
tlu morto flUO Rtunon SIH'itL punidLl pelos meios 
,lwliciltrios, dn !l~~~·N;~ii.o que c~mmcttora. 

(I) JMo diacurao niio foi rovl11to pulo orrulor. 

g~t.ava. o St~nndor Pont.:1.1 Ll·tltJqntllo om sua 
easa .• ~uando :iOUbo flUO Ro.mon tinha. sido 
lynduulu. O }ll'esitlunto do !~:)tudo I inha OLt· 
vitlo no maio Ua 110pnhtt:tL O.i proto~tos eonlrn. 
Rumou, o o pcd.itlo do ving"<lllt,'U., pelo }JOVO, 
1la agr;r·u:~:;iio qne hu.vio. sotrl'iJo o nos::;o col
loga. 

Aqui ostú. o te>lcgl'nmmo. ~uo nmL1o do rc· 
cebul', attostnntlo positiVtlmcnto os 1hctos, 
como so deram, do mnnoim quo nü.o pódo ro .. 

Sllnn.tlo V, UI ' 
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star duvida no ospiritn dnqnollos quo võom 
ns cousas sem prooccupnçü.o pn1•tidarin, SJIO 
Jlrooccupnr;iio possonl. nem goyorna.montnl. O 
quo so dou om Cuy;tiJá, no dm 31 do ~~gosto, 
não foi outra cousa sin<1o um Jyncbanwntoo 

Diz e>to tolo~ramma. (LO,) 

providencias qno tomn~ia n nn!oridndo, o 
nem potlin dolxnt• do assuu n.crmlttnr•, tendo 
t'últo rofm•ouclas ltonro.:m.s no St•. r.ot•orwl Bnl'· 
rol, quando npresontado cnndidalo poJo pnr· 
tido di>sidoute. 

· Qum• dizer que, nem o Sc:m~dor Panca, nem 
os mouf! amigos do Mu.tto·OI'osso po!lom 
mais receber tologrammn ex podido do Rio do 
Janoiro, sem que o nliiH'os n.umo~ o seus aco .. 
Jytos doam o sou bonopincito ! Pa1'oco que 
estamos nlli om vordudoi1·o estado do s!Llo. 
( Contiu/ta 1t lo~· o) 

O Sanador ·rance, pois, niio porlln dolxnr 
do conHtll' quo o pres!rlonte do E•lado tomaria 
ns provJdonclo.s rcciR!llnllns no momunto, 
tonto ma.is qno dou·so pre~sn. om procur•td-o, 
lo~o quo tevo conheclmonto do conftlcto, 
(Contlm'm a lr!ro) 

0 Sn. P!>IIIIWW MAOIIADO- ,){l VÔ quo O 
S1·. Hamit•o Bn1·cellos tinha mzrio quando 
disso que não eram 50 hnmons. (J!(t outros Dava !loclnrar qtJO, ~un.n!lo tivo n. noticin do 

n.conteci!l1onto, expodt, como orn. meu dever, 
telcgrnmmn. no Senador Ponce, toliclta.n,lo·o 
)lar tor sabido solvo da aggrrssiio qno lhe 
1lzorn Ramon,. si bom crua nesse tulcgr~mmo. 
condemnasso om nbsoluto o !:tolo, porquo 
nonlmm homem civi/isado pódo ~eixar do 
condemuu.l·o. 

Nosso telcgrammo. pergunt1wn. qur.m ern 
Ramon, JlOt•quc mio tinba n. sou r-espeito n:; 
informnçüos quo ilojf' trnho ; o o Sena.•lor 
Ponco, procumnrlo iuli.Jrmar·mo lig-oi!'amento 
quem era Ramon, ,.u~se : «Romou nii.o é 
eleitor.• 

A minhn. preoccupncão om ~n.ber si ollo 
cstnvn. envolvi!lo o tinhn intflres!le nns r,ue· 
stões politlrns do Mntto Grosso, caso em quo 
dovln se1• aleitar. 

O Sn. PINIIEIRO MAÓIIADD dit um aparto. 
O Sll. A. A?.EREDo- Entoaria que o pri· 

moiro cuidodo de um cidadüo quo toma pn1•1e 
actl\~a nus negocias politicas é fuzcr·se 
eleitor. 

O Sn. PINIIEIRO MACJI.\DO- Pois Jw multa 
gente que não l! olo!IOJ', emborn so nr.h11 nas 
contliçlles a que so roferd o nobre Senmlor. 

O Sn. A. AZEREon- Elln. nlóm do so1• 
cldarliio braz!Jelro, tinha ndqul!·ldo um titulo 
do agrlmensmo, e, no cmtanto,m1o era. oJoitot• o 
(Continua a lê r:) 

Isto os!IL om conlrnpoRir;iío com n infm•
mnção qno dizia crno /{nmon estava fo!'llg-ido 
cm uma fins usinns distnnto da cnpital. pot·
quo /IS uainns a. quo B1l dovu roúwit• n G 1-Jt!tlt 
do .Noticirt,.; sito ns do Mntto Lnl'llltgoim o Con
ceir~o, muito proximus dn capital. -(Cont1mia 
a ler.) 

O Sonndor Ponoo nilo o diz;mns ou intlro 
do tologrnmma em que está onvolvi•fo o 
nome do Nic·111or, quo o~ to ó ox.,ctnmonto 
nquello a q ne me nooLo rio rcl\lJ•!J", onrle 
Rnmon 1levia. ostnr do ornhoscnlln. no Sonadot• 
Ponco, quo for1;osa.rnonto t(Wia do pnss:t.J'. pot• 
nlll em procura do sun onsn. (Cõntim\~ a 
la>'.) 

E' o Sonnrlot• Ponco quom doolnm quo acon 
solhou o pol'a, dizendo quo ncrodltnvn n11s 

ap!J'lt':to) . 

O Sr. .. A. AzEntwo-Em todo o crL.,o, Hamon 
snhiu guardado pol~ policia, tenrlo ~·tarJo n,o 
thentro 1lo :tcnntecnuento o propt'ID prcsr .. 
tlonto rio E;tado. 

O SR. PlNIIEIIlO >fAcll,\oo dó. um aparte. 
O Sn. YrcmNTE MAcrrAoo-Presume quo foi 

poJa pai i c ia. 
O Sn. A. AZEI<ED r -Rufare-se n snl!re o 

bayonotn. 
besde que um policial foi a.sassinado por 

esse homem, tulvoz que cnmn.rlul:tfl o omlg-os 
de~Jso fJolicitto BJH'OVoi ta-som o cnsoj1J pu. r a. 
vingar !l suo. morto. 

O Sn. PI,.,IIEIRO /.!ACIIADO dil um aparto. 
O Sn. A. ,\?,JOilEDJ-Entiin, V.Ex. oCI'cdita 

qu1, nsmrnindo o go,•crnn, o Sr. coronel 
Barros m1o trnt1sso rle obter policia! 

0 SI<. PINHEIRO />!.ICIIADo-Mas, O novn [lO• 
licia ntio puditt vin!!tt.t' por o~sll f~rnm a morto 
do um soldado de outro corpo jil cxtincto. 

O Sn.. A. Azl~rtiWO- Gran1lo numero de 
polioiacs, que tinham sido rllspmt<od'" poJo 
St·.Antonio Ces:tt•lo,qu:~mlo 1!E~ixon o governo, 
1\mun recrutados o estão sorvindo, isto já 
rlcsdo o tempo lia S1·. Antonio J.olto de Fi· 
guell•odoo (Cantim'ta a lt:J",) 

TarJas os amigos do Scnndor Ponoo, que 
tiuhnm i;to visitnl·o, lmmo llntnmente no 
:~conteclmentn, obsm•vnrnm I"!UO n cn~n era 
guardud;l soh o pt•etoxto do uos:-:o collrgn. pro· 
dsar do gurHntia. parn. ai o pnro. os seus com· 
panhoiroilo 

No dln. sc~oruinto, onl.t'OtiLnt.o, oe seus com .. 
panheiros, torlo; aquelles quo estavam om 
casfl do Sr. Ponco, os homens que tlnhnm 
occupalio ns posições mnis emJnent<.s,nquoiJes. 
qno, ·incootostavolmonto, silo ns lnlluoncias 
mnis prostlglndus do P"rtlrlo I'opnLiicano, 
foram condu~ldos tlo cnso. ilo Senudol' Ponco 
entro alns dB ~mlcht1los; O um dcllo[ll, n ex
presidenta rio E;tn<lo, lbi mettltlo em qull• 
dr•z.ulo, Pll.l'O. quo melhor ]mdcsso chog11r no 
.At•sontü do Guori'I~, que tllstiL lio sua onsn. 
mais do moia.lt.1gua. 
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· .,i E, felizmcnlc, 1lcvo decl"l'ttr que csto c 
,:'Outros cQmpnuheircs do S. Ex. foram os 

. :~~mnis l1itosos, porque (Ol'am rcaolhiclos no Al'· 
··~t;cna.l do Ouol'l'n., om cuja. <l1recçiio ostlt nm 
·".·~.' attogrossense distincto, quo, com cortezn, 
J. 'niio lm do a'lmittlr tropelias, nem violQncias 
:.::'~contra. uquella.s pessoas. 

quo ccrcELvn o. suo. .cn.so. nro. pnrn garantir~ 
lhos n vida. 

~:. O Sn. Pm.Es l"I~ltiUmt,\ c1iL um aparto. .. , 
::·: O S~t. A. AzlmEno - V. Ex. não appol!c 
·".P"'" Isto; n pt•isiio ó illcgal. 
> O Sit. PlltES FI~IWEIB.,\.- Niio estou fal· 

· Jantlo ela iogn!itlnde. 
: O Sn. A. AzEilEIJO - E' illegtll pelo lo;:.rm· 
:em que el\cs so acham : o Arfiennl de Gnm•ra. 

~ .:;1nã~ foi feito po.ra conter priE~ionc1iru~ po· 
, . nlit!COS, 
t_c::l Contlnúa o St•, Senador Ponce, (U.) 
~ .. ·f·, .. ; Estó. nssil,"ntttlo os lo tolc:;rnmma pelo Sr. S ,. 
~~~· nadar Pouco. 
~ O S1t. AQUILINO no A~TAHAL- E aqui nn. 
f":. tt•ibunn. a.c 1bo de recoller um toJogi'nmmn. Lli· 
·.·~~. zondo quo o St•. doscmllnrgn.rlor Marnnhüo 
;~ to.mbcm foi pl'Oso e mcttido nn. onxovia. 
i';;. O Sn.. A. AzEuEno- Por l!sto tclcgrnmmn 
·.· que ncnbo do ler, 11110 de tlcn.1', tanto o hon

rarlo Scnaclor pelo Rio Granrle do Sul, como 
., todos os illustrí!S Membro::. dostn. Ca3n., sa
·.~ bondo que Ramon fui I'colmento irnciuuio . •. ,., 
·: o sn. PINIIIUitO MACJIADO - A utoraJ utr./• 
'1-· !]tta tr.1hunt. 

1::~ O Sll. A. AZEREDO- 0 latim ngorn não 
:;i ó bem applicoclo. 
';.1 

~;:~ O Sn .. PINHEIRO MACHADO- W muito hcm 
.··:{ npplicatlo, porquo llfL versúC's diversas. 
.:~, (1'rocam-~c YMlifos aparte . .; entre os Sts, 

~.~~?~ Vicente Machado c Aquilino do Amctl'(ll.) 

~:1 O Sa. A. AzEREDO- Ello nppai·c·cou com 
: :\! feri mantos do s:.bi·e-boyonotn .• , 
I}~ O SR. YICKN1'E MACIIADO- Porque esta 
v:~ intoierancio no ouvlt· os "P"rtos dos out:·os :1! 

r
':~ 0 Sll: A. AZEREDO - Os apnt•tes suo as 
.... ·vezes Jl!Cantos ••• 
. ·~T 
.:~.,r., 0 Sn. VICll::'\Tlll MACIIADn -~fns, apni•tcat• 

;•do um !I iro! to. 
•• 1~ O Sn. A. AzEnEDO -Mns, n resposta thm-
(~bem ó um dlt•eito. . 
: :,, 81•. Prostdon te, parcelO que, depois •leste 
. ',')aconteci monto desgraçn•lo, que todos nós de
<~ vemO!; ln.montnr, n ordom não sm·lo. mnls 
·:~!pcrtu,·boda no E<tn•lo do M:ctto Oi•osso, con· 
::-1: tinunndo a policin. 11 c:urnprit• o sou dovcl', 
·;:·~1ndngundo tloso.utores do Cl'llllo, pnt•n puntt·os 
-::;4 convonlontomcnto. 
:.\1 Entretnnto, Sr. Presidente, não foi isto o 

O chc:fo de policio. O um hornom cujo 
cnrn.ctm· ó cxtmordinuriumonto notado o 
conhecido no Estiulo pela sun. vio\enciu, 

Tilo violento ó cllo, Sr. Presidente, que roi 
oscolhiclo ]JC\Os ndvcrS!l.l'ios tlo Sr. Dr. Mn.
noel ~lurt.inho, quanilo S. Ex. f.Ji deposto do 
o1rgo do Prcsi!l•mte do Eltn,lo !lo Mnlto 
Oro~so, pn.ra occupu.r rstn mesmo. posição quo 
hoje cstú. occupando. 

Foi o Sr •. lonf}uim Clnudionor· o incumhido 
tlo praticar todas ns vio\cncias, de flUO fornm 
victimns os amigos do S1·. Mnnocl Mm·tiuho 
o do Sr. Ponco, IHlC}twlln époc:l. 

E ningn~m ffi(·lhor podia. encontrar o Go
verno uctunl para e:xerCPt' o~to co.rgo, por· 
~nn.uto nenhum out1·o homí'm poderin proce· 
der com mn.is violcnch no Estado do MlLtto 
nr•osso, praticnnrlo mnlorcs nrbitt•nriollltllCs, 
o bto pm qu1,, além do l-!Or um lgnorllntc, 6 
um enor~unwno, 6nm imhecil, ó um violento, 
~no nií.o nonl1eco <Lbsolulnmentc o quo quer 
iliwt• ,justkn., u que !lOUco ~o. importn. quo os 
hmn·~ns 0.1lversos 11 suo. poht1c1t poíisum ou 
uão RCI' BICI'i!\cndos. 

Estou convonchlo, paro. nií.o fazer dcstle .iú. 
mó iliúa do nct.u•l Prosiilcnto do !Mado rlo 
Mll!tto-Gro~so, quo S. Ex. cstiL tiervindo dn 
instrumento, como um méro prisionfliro 1lo 
seus andgos, pnis não com prohcndo como, 
1iepo!s J\u haver S. Ex. com os seus proprlos 
ol\ws, nn thco.tro dos ucontec:inwntu:i, obser
vado cs !'acto:-, voltas~o S. Ex. c dotormi· 
nasso, no recinto do seu gnbinoto, tt pratica 
elo no\"' as vio\encins, 

N•m so pó1lo comprebonucr isto, Sr. Prc
sitlento, pol'qunn to, ton1lo o Senador Pence 
tlndo prov;1s d11 sn11 coufi:tnço. na Jlolicin. o 
110 qlto ncrcclituvu. quo o Governo tomnsse 
lodus ns provit.lenciu::;, o pret:lotdoutc. que !Jn.via. 
COI'l'espnw\iilo immctlillLumonto ó. carta OS· 
uriptu. poJo Senndor Pouco, vem depois com
mettor eslit sório do vtolencins do quo ó 
thuatro n. citln.do de Cuya.bú, o ~no o Suna.do 
ha1lu ~cntil', protcstnndo por iutormotlio de 
co.da um do SC!US meJIIllros, embora som pro
toslnr poli~ t1•ibunn, pnt•a niio nugnu:mta1' n. 
ulliic1,'ÜO no l~lllicto. 

Não ~e comprohontlo, Sr. Presidente, como, 
tlopods do prucorlhncuto do pi•e:;iUento 1lo Es· 
tndo, pul' occnsiüo do lynchnmrmto, S. Ex. 
pudos:-;o t1otermimn• n. prl~üo 1le llozonns do 
cuynb;1DOS,,, 

0 Sn. AQUll,INO no AUA\1.\T,-E po!n policia, 
eom 101\lllii\!IO d:L nutorlr.latlo jwlichu•Ia, son1 
llngranto, sem cousn ;tJgumn .. 

~~~ quo ao dou. . 
1 .,.:; ProcUJ'OtHm lllmlil' tanto no Sonnllor Pouco 
L.; como nos seus amigos, dizoudo que o forço 

O Sr. A. AZEil~<oo - ... commotlondo todo 
fL íiOl'to tlo vlolonci,IS, e sorvln1\0·So parn. iato 
do oiomcntos fcdO!'aes, cnja força foi roqulsi. 
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tadn pelo presidente do Estado o conc.Jdldn 
com prodiNalirlade pelo Sr. commandante do 
tlistricto m'ilitn.r, quo rol cégo o surd~ quando 
dovia. prestru· o aUXIliO por occnsi!J.O rln r·c
voluçiio de abril. 

Gonoroso foi o commnnrlante do distl'icto 
militar, porque, quando o prcsidont•J do E!)· 
tado julgava nece:;zsnrins apenas 10 prnçat~ 
parn assegurar n or•tle.~n, S. Ex. ••ntendeu 
que devia mandar-Jbo,nao 10 praças, po1•ém, 
cinco vozes mais do quo este numero pcdlrlo 
pelo presidente. 

Este entbusia.smo por· parte do comman
dante do dlstricto militar, t<elvez tenha ani· 
rondo as vi....Iencins por pn.rtu dos instrnmen· 
tos do Governo Jo'ederal no Estado de MM to
Grosso. 

Com ctroito, St•. Presidente, são enormes os 
abusos quo se estão pru ticando n:t minha 
torro.: mandam-se varc.)nr cusnB de. fhmilins, 
cujos c!Je!es a policia sau~ porfeitnmento que 
nü.o c~tü.o em tacs casas; mvadcm-n'as, varo
jllm-n'ns cercnm-n'o.s o commettom to• la a 
.sorte do ~ioloncia,s, para satis!l\zer os capri· 
chos dos amigos do Sr. Ministro da Fa,enda, 

Eu, Sr. Prosidcnto, podia n.intla fazer 
outras consideraçües om rolaçflo a o:-.tes 
factos. O Sotmdn, poróm, jó. está. ca.nç.Hio o 
ncrorlito fJUO nfi<;> ::;et·iL a ultima voz qno. mo 
occupo dos negamos do Mutto·Gro::;Jio. 

Por isto vou deixar n. tribuna no. esperança 
de que o Sr. Presl·lonto da ltopu~lica, com
penetrando-se !Jom da. sua. s1tuac;ao.! tlos lU· 
tm·csses do pauo:, tio Hmor a fodm·nc:ao, pos!!a 
tomar umn providencia, para qno cessem os tos 
acontecimentos do minhu. terl'il, pnra. que sn 
consi'"a n.Jli a reno\'açiio dt~ tranquillidad1t <~ 
o rosftttJelccimonto tlu. Ol'dom, porquo,si usBim 
niio ncontecor, não hu. do :;cr Mattu .. Grosso n 
unica victima: os abusos quo al!i se ostii.o 
passando, as violencias .que nlli se estilo pra.
tica.ndo hiio do ropcwcutn· de sul a norte, nos 
outros Est11dos, prmluzindo contr11 o no\'o 
regimon, não só as dosm·ençns, como mesmo 
O!.liOSj o uo din om qun HS!rLbtl0.cor·se n com 
ptu•nçiio entro o.s lii.Jot·dn.do:-; qne nos ussegu
ra.vn o Impol'io c ns (]UO nos da <L Repui.Jiica, 
lia do sor bom dosagrwlavel pam 111'1s, pl'inci
pnlmento, par.t nós propagtuu.li~tns, nü.o nos 
sor po::;sivel dcstruit• cssn imp1•es~iio ... 

O Sn. Pnms i'JOnnEiRA-0 !ucto do Castro 
Malta, nlóm do outro:-;, quo. l't~Spoutln 1t 
V. Ex. 

O Sn. A. AZEHEno- ... nós quo imngi· 
nnvnmos um ideal republicano e quo oncon
trn.mos 1m roalilltule isto quo todo:-i ostrLmOH 
vendo. 

O nobre Senndor poJo Piauhy f<LIIou cm 
Castro Mnltl\, •• 

O Sn.. PIRE-3 Fs:nt"EIJtA-Que mo1·rou depois 
do surrado ntl c Ldcln. 

O Sn. A. AzEnEDO- ... que foi um caso 
sporndlco, o dello tomos visto muitos. 

0 SH. AQUILINO DO AMARAL-Ailldl\ ha 
pouco tOram surJ•ados vinte o tantos presos 
nas grades du cadeia. 

O Sn. A. Az>:JLEDO-, .,o muitos se toem 
passado na minha terr!L. 

Eu agradeço ao nobre Senador o aparto que 
mo deu. 

0 Sn. AQUILINO DO AMARAL-Foi comple
tamente int'oliz no sou aparte. 

O Slt. PIRES FEHRElltA- Fui muit0 fe~iz; 
citai factos que ::~e deram no tempo llo 1m· 
per ia. 

O Sn A. Azga.Bno-A nossa imprensa., na 
C:~pital do paiz, quo ó o coração d" Re~u
blica., :mo~ grande co.beç<t, como tow l!rocedJdo 
om rolaf3io a violoncins de que é VJctima. o 
meu Estado I 

Vimos que cm Matto GI'OSiO foi arrebatada 
a pt·opricdur.Je de um jornnl I} impetlirJa o. suo. 
distriuuiçãu, e a imprcns<L do Rio de Janeiro 
nem uma pal1Lvrn. articulou. 

Mais tnrde, os amigos do Governo, om 
Matto-Grosso, apodoJ•amm-se da pr~priedade 
de um jornal que pertencia ao part1do ropu· 
blicano e que, ainda mais, fUra adquirido em 
nome do Sr. Senador Ponce. Usan.to de um 
ardil, o chefe de policia de ~latto-Groa.a 
mondou fechar a typographln, tomar a clmvo 
do pre,lio o dcchwul' que o jornal m·a dellc o 
de seus :Lmigoe. Fôm om nomo tlo Sr. So· 
uador Pence quo se haviam adquirido '" ma· 
teriaes para u typograpbiiL I 

0 SR. AQUILINO DO AMAILAL-E IJcou O par• 
t1do som imp1·ensa. 

O SJt.A. AZlmEDo-Mas, a imprensa do Rio 
do Janoi1•o n"m Ulua pblavra deu sOui'O este 
cnso. E' possivol que ellc tivos.o;o passado 
do.-:[l.p ·rcebJdn.mento pot• üausa 1la obta.dilL do 
illusLJo Presidonto dn RepubliciL Al'gentina 
no nos:so pa.iz, pol'quo outra. explicu.çã.o nii.o 
tenbo. ·1 

~lits ou que fui jornalista, que ninda <. 
ten llu amor pot• o::~tot proflchiio, niio polllo. 
deixm• pllsstu• bOm protesto o~tes JiJCtos, que 
se 1lcramnu mluha toi·ro. o que 1dio dopri
mcntos para a civiliZIHiii.O o pa.J•a u. mOI·Uli· 
du.do. 

Por isto, 81·. Presidente, o quo lastimo que 
a impt·onsn. do H.lo llo Janeiro mlo tivcaso 
censurado os netos do violencias commottirlos 
conll'a o Cuyau", jornal tio Mutto-Groso, cujas 
publicaçno loi impodid!L pela polloia, o arre· 

' 
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,f ;1 batnda a typogrnphia ~uo perter.cin ao pay· 
tlrlo ropublicnno, adqUJr\dn por subscr\pcao 
nntre os membros do partido, tunda sido 
r cita. a. sun. compro. no nome fio Sr. Senador 
Pence. 

Jti vê o nobro Senador pelo Piauhy ~uo 
süo fnctos rna.is grn.ve>s do que esse a que 

o !!i!•·· Pr•cMidcntc-Ninguem mais 
pedindo 11 pnla.vrn, convido os Srs. Scna.dorcs 
prtl'fL se occupna•em com os tro.bnlhos ~lo sua.'i 
commissõ~s; o vou leva.nLat• n. sess11o dcsl
gna.nflo pa.rn. urdem do dia. da. ~el"l~ii.o se
guinte 

Tl"abo.!hos do Commissúos. 

S. Ex. fo t•cfore... Lovn.ntn.-se a sessão ás 2 l/2 horu.s da 
O Sn. P1m~s Etmn.t~JRA-Como csm clm•;lm· t;Lrde, 

so muitos. 
O Sn. A. AzEm~no- ... 111.10 mnitu~ teem 

sido n.s violoncios pt•n.lic:tdns nn. minhn. torr;~,; 
e ni'io quflro reproiluzil' a relação dos a~so.s:-:t
na.tm n. qn(l nlliHllll o m~n illu~tro comp:t.· 
nheiro do represont:u:iiO; pol' rxemplo, ll ~~~ 
rio dos Bugrc:-;, onde Stthiuo Uo Pt'lHhl fot 
morto, flc:tndo impune o seu ttssassino. 

vc.u t-1rmina.r, Sr. Prcsitlonto, no. .-~spt1· 
rnnça. ou na. cwmça do quo o Sr. DI'. Cnmpos 
Snlles po"" nindn lnnçar nm o\hnl' b<lncllcn 
pnrn minha terra., tomando uma providencio., 
que nüo custa muito, porquo um telegrnmmn 
nponas df~ S. Ex. ao com mandante do rlbtricto 

i militar, p<trn fJUC nfio prl•ste mii.o forte no 
·.. governo do Estado, n~ pr.Ltica. 1\e violoncins. 
' bastará.; mo.ndo.ndo-lhe ryuo ,lõ ~ou apoio, que 

t- empi't'gUo o elemento fcd<Jral paf'n. ser v h• o 
presidente tio Estado, quando o. Constitulc<io 
o doterminnT'; que, em c·nsos cxtt•oordina.rio:;, 
nunca pro>to miio forte a nttentndos commct· 
tidos pelo chnre de policia, que é um homem 
capaz de todas ns nrbitl'ar•iedatles. 

Assim, pois, nin1la. uma \'OZ nppollo !J!l.l'lt o 
sentimento T'l'\pnblicnT:O, para o cora.çü.o do 

• 
1 

patriota o p:n•o. n convicciin da g-rtLn~o t•espon· 
sabUitlado 1lo chefo ~npremo tln Nação, pnl'a 
que tomo uma prdvi.Jencia 0111 rl'lacü.o ao 
Estnl]o do ~lntto .. Grusso; f', espCJ'i\Oilo me· 
lhores rltn.s pura. o. minltll torra, pa.t•n. todos e 
pora a. Rcpublicll., seato·mo .•• 

O S!t. AQUILINO no AMAliA L- Antes tio 
V. Ex. 'ontar-so, prço-lhll ~no lo;,, u·n tolo· 
gru.nuntL que acabo l\q rocobet· nqui. 

O Sa. A. AZEREDO (depois de receber o tela· 
gramma)-Vou ler, Sr. PI'OSitlento, o telc
gramma. que acabo. do receber o mou illustre 

,.. . collrgo.. (L6',) 
',•.) ..... 

1; · EsliL nss!gnndo por A<lolo.itio Mnro.nhiio. 
i. Por isto, Sr. Presidente, V. Ex. pód,, jul· 
~ ~ar cln MitUaÇ11o desgrnçndn em qno se achn n 
k minlm tori'<L. E eu, corto de que o Sr. Prosl· 

I 
dente do. Republica lern todos os tele~mmmns 
por nó~ rocobidos, confio emquo S. Ex. tome 
umtt provitlonaht om nome d:t. l~odel'nt;ii.o, em 
nomo do. llopublica, mu nome tio. H uma· 
n!do.do. 

Toullo concluido. 

07" SESSÃO J<;~t: r) Dl~ SETEMnRO DE 18Q9 

J 'tesidcrtcla dos Sr.~. J. Catunda ( fu SCC:l"tl~ 
lario) e Rosa c SilM. 

A' mcin. hurn depoi.~ do meio-dia nbro-se n. 
ses~ü.o o. que concOT'r'em o;; S1·a. Sennriorcs 
.J. Cn.tunfla, A I bortn Gonçalves, Hcmriquo 
Coutinho, Thomnz Oc-lfl no, Gustn.vo U.ichurd, 
.lona.thas PtHlros '· .Jon(]uim Sarmento, Fran· 
cist:o ~tnch:t•lo, Lnuro Sodre. Bencdicto Leite, 
Gomes do Cn.sti'Il, Hcll'ort Vioira, Nogueira 
Pomlnn~uó., Pir(ls Forrcirn, Cruz, .loüo Cor
deiro, Bezorril Fontene\le, Pedro Velho, Jost\ 
Bcrnar1lo, Alvaro Machu.do, Ahflon Mill:mez, 
Almeida BaT•reto, Gonçalves Ferreira., Leite e 
Oiticic:a, Leandro ~raclel, Rosa. Junior, Ar
thur Rios, PorciuncnlfL, Q. Bocaynvn, Feli· 
cinno Ponua, Rodrigues Alves, Pa.ulo. Souza., 
Morao~ Hnrt•os, Ltmpnldo de Bulhúos, .Too.· 
quim th• Souzn, A. AZC'r•edn, A(]nillno do Ama.
ral, VicontoJ.-tacho.do, RlHllino Horn, Pinheiro 
Mnclmtio o .lu li o Frota. (4\) 

Deixnm llc compnl'ecm· com causa partici
pa.tla, os Srs. Manr.el dt\ Queiroz, Generoso 
Ponce, .111sto l;hermont •. Joaquim Pcrnn.m
buco, Rc~o Melln, Coelho o Cnmpos, E. Wan· 
dnnknllt, Gonç,Llves Chnn~s, Joaquim Lnccrdn. 
o Estovet~ .Junim·: ·~.som ello., os Srs. Manool 
Bnt•ala, Josó Marcellino, B. do ~Iendonça 
Sobt•inho, Ruy Bilrbo~. Vil•hrilio Damo.zio, 
Cletu Nunes, Domin~os Vicnnto, Lopes Trovii.o, 
Buono l!ro.ndiio e Ramiro !lo.rce!los. (21) 

E' li1la, posta em discussão e som debato 
approralla o. a.cta. da. sessüo nntorior. 

O l!ilr. 1• Secr•etar·lo (interino) dá 
cont" do soguinto 

EXPEDIENTE 

Officio <lo Minlstct•io ua Justiço. o Negocies 
lntoriores, tle 2 do corrente mez, transmit· 
tindo n. Mensn:-:o1n com que o St•. Prcsitlontll 
da Ropub!lc" devolvo dons dos autographos 
tln Resoluc;üo do Cougresso Nacional, quo 
sanccionou o q uu nutot•izo. o. conces&lo do um 
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a.nno <le licença ao engenheiro civil ,\gli
bcrto Xa.vim•, proJlal'i\drt• de chimicn m•giL· 
nic~ <la Escol<t Po ytcchlnlca do !tio do Ja
neiro. AI•chi,•o-se um dos a.utog-J•n.phos c 
communiquo-~o t'L Cn.nuu·a. dos Deputados, 
rcmottendo-sc-lho o o<Mo. 

Do ox~_Lme, município por• município, do.S 
~uthonttcns comprohondidas uns outi•as duas 
:SCl'IOS, vorJOCD.·SO: 

S, O ONÇA 1.0 

O !!ii•·· "l" l!iee~•etal•lo (lntol'ino) lê o 
niio n. imJll'imil• pai'!\ entrarem na ordom dos 
h'il.bnlho~ o.:; :;oguintcs 

Sobro as aclns em quo figura como tendo 
m~tol'ia de votos o can<lidnto diplomado alie· 
gou o contostnnto, pnra lnvnlitlnl-as, ofucto 
do sommnrom o~ votos dndn~ nos cnnclida.tos 
o o numel'o dos eleitores que niio compare
coram, mn.ls um oloitor alem do numero 
constnute do <llbt~monto geral do munieipio. 
D,t actu. dn. 111 secçno, poróm, Vel'itlc;\·l:iC tel• 
votndo ~ mosnrio Vicente Ferreira da F'on
s.oc 1, cu.] o nomo não H~m·avn. na. rospcctiva. 
l1sta do c!~Lmarla, por nchn.r-so nli~tat.lo cm 
outt"n oocçuo cm cuja neta figurou como nu· 
sente. 

PAnEC!~rms 

N.IB7-IBOO 

A' Commis.sã.o do Const.ituição, PvdC>rcs c 
Diplomncin. tol'a.m presentes Jül nnthcnticlls o 
a a.cb. dn. npurn.çilo g-rt'<ll da c!ckü.o scmnto. 
l'in.l, rcaliZil1ln. no dia 2 .de julho do cm•r·ento 
anno, no Estndo do R1o Orando do Norte, 
paro. preenchimento ela vnga. aborta nn. rc· 
pl'CSotlto.cão desse Estado pelo l'tt.llecimon to 
do Dt•. Almino Alv~r<>S Alfonso. 

Ao ronnlr-so a ·cammis:~fio pnra. toma.r co
nhecimento da l'ofct•irlrL (•loicão, perante elln. 
compareceram o r<IJWC!:l(mtn.nto do can1Jirlo.to 
diplomado o o IH'ocurn(lor do contc:iln.nte, 
obtendo este oito dins de prazo pnru oxame 
dns netas. 

Findo esse prazo, o novn.monto reuni! ln. n. 
.comrnissão, nproSontnrarn-so os mesmo.;,; pro· 
curndorcs,londo o conto:;tanto umn. exposi .. 
ção acompanllnll:t do va.~·ios documente,s, O 
representante <lo <liplom~do Pequet•ou então 
que lho fo"o <la<l<t n palnwn pn1•n re,pondet•, 
immocliatamonte, ús u.lleg;\l;üos 10it.ns contra. 
n vnlltlado <lo <liploma <lo r ou constitulnlo ; 
e por sun. vc·z otrorccau numot•osos docuujon
to5 referentes a mul:t um 1los municipios 
sobro que versava. n contestnçfio. 

Encerrado o delmto passou a Commis:;ií.o a 
1ilzcr o cstútlo minucioso de t01los os ptqwis 
quo foram snbmottitlns ú. suo. consirloruc;·,o c 
vom aprcsentn.J' no Hí'llttrlo n ro:lultado 1IO~Sll 
o:;tudo. 

Paro. mnior f'ncilidadC', clnl'ezo. o mdhc:clo 
1lo exposição foru.m tMl netas Ulsti'lbuidns om 
tt•os sm·ics : 

a) actas soln'•l ns quncs ncnhumr~ t•ocl!tmn ... 
çiio ou protesto 1bi feito [101' pu.rLu dos luto· 
I'essndos ; 

u) actas con tostadas ; 
c) duplicatas. 
Das primoil•a::., om nu moro lle 41, constn., 

sogmulo n. apuração J'eita. pela sccroln!•in. o 
verlficr.du. pull\ Commissfio, o se:~uinte resnl· 
tndo : 

Cm•unol Fr•tncisco Gomes t.la. 
Rochu. Fa.~untlo:o~. .•.•..•.• 

D1·. Ma.rcos Hei'.orr•~ Cu.vrLieu.nti. 
Di versos. , .• , ..• , , • , .••.•..•• 

3.l.i2:J vutos, 
!.OU! > 

18 )> 

Isto dou lognr a que o seu nomo fosso com~ 
putarlo duas vows-uma na secçiio om que 
votou, outra nnquolla cm que eslava alis
tado. 

Quanto ás <luplicntas, a Com missão jul
gon.us do nenhum valor om lilce elas pt·ovas 
npi•escntntlas polo procurador do diplomado 
dcmomtrnndo n Julsidado das mesmas. ' 

GOYANlNTIA 

Sob!'o ns <luas anthcnticas desta municipio 
que se acham revestidas do todas as Jot•tno! 
ltd:ules legaes, alleg11 igualmente o contes· 
!ante o excesso do um voto. I~• te facto que 
so I·.~for_e il sogun1la. sccçiio, do mosmo ~ado 
se oxplwo., pm• tcrnlli votado, corno !Iscai, o 
o,teltor Jcl'onymo · Cubro! Pereira Fn.gundes 
i"<il!o, lncluHlo na lista <ln primeit"a, sob 
n. u2 do ullsto.mcnto goro.l !.lo municlpio, 

Idmtit!n. n.llcg:'J.(:iio por pn.rto do contos .. 
tanto, pclo.'3 mesmos 111utivus julgada impro
ccJuuto, 

Quant'l ús duplicatas referentes li. Jn. 211 o 
3" secções, ulUm tlc nü.o cstnrom trnn5cri'ptns 
Jcllas ::;c cyidcnci:L, em Jüce dos documentoS 
presonte.'i .a Commissfw. quo as I'usftcctivas 
mo~as, nlom do illogitimus, uiio l'uncc onaram 
nos lognr ... •s tlcsig-nndos. 

JAfilll~I IIE AlWilCOS 

Das ~ctns romotti<las iL Socrcbria do So· 
nn<t> r~lntivns n o.<l.o municlplo. apenas n da 
ta sccçuo, Jll'O.'iillida por Miguel Teixeira do 
\'~!Si.Ml..::ellos, l't1i trnntct'iyttL como proceitun. a 
lotl senJo pot•tuuto u. uutca, om contlir·úcs do 
SOl' npuruJu., • 
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~fARTI:o-:S-CURILAES NO\'OS-PÁO DOS l•'EHROS
AREIA JJitANCA-APODllY 

Sol~re todos os municípios o motivo quo 
pn.rn. nullidatlo::~ das respectivas 1tctu.::; nllogo. 
o contos tonto ó nintl,\ o nccre:;cimo tlo voto:i, 

O oxamo tlas uuthonticas demon:;tra que 
tal oxces:;o não existo. Em alguma . .; :-:ccçües 
du~sos municipios houvo dulllicatas: mas 
cstns, quer llOI' illcg:ltimidat o do mesas, 
qnm· por torem funccionudo 11~ mcsmn~ em 
logu.rcs quo niio os pt' .. lviu.monto dcsignntlos, 
fJUOl' aiurht por fltltn de tl•nnscripQão o pro
oncllimento do outras formalidades logacs, 
1bl'atn do~prozmln.s. 

l'Oit'l'O ALIWRE-1'.\TU' 

Nilo u oxncta. a nllcgnçiío do contestante do 
ni'i.o se [lCharom tmnscL'iptas ns aclns desses 
municipios. 

Oo.s mesmas actas constn.-não sómeuto n. 
rospoctiva tl'nnscl•ipc-íio, como tet•om siJo 
coo til ridas o concurto.du.s ostn.otlo as firml\s dos 
mesarios t•cconlwcidns pot• tallolliiio publico. 

A duplicn.la. r(jfercnt.é ú. 3" secçiio 1\o Pn.lú, 
nlóm do outras grllves it•regubridados, não 
foi trnnsCJ•Iptn. 

Tmur.trno 

A Commi.,ilo ó tle parocor que não s•jam 
n.Jmra~lnô as ar.tns das qun.ti•o ~::ecl,'Ões desta 
município pot• hn.vet• inexplicn. vol deso.ccordo 
on tro o rosu lt,.tlo da eleição o o num oro do 
eleitores al!stndos. 

LUJZ GOMES 

Achnm-so rcvo;litlns <lo to•la; ns formali
tladcslcgnei as nutbol!l!cns das quatro secções 
clcsse município. 

Entretanto, enti'C os liocumcntos n.pl'escn· 
tacll,)s poJo contostnnto figura. umn. cnrtn. elo 
c\clnllão l\Innool Antonio 11inheil'o, mmmrio 
elo i to ela ol·1 !-iOCçiio, doclarnnllo não ter Jb\lo 
p:lrte tlo. mcs!L nem votado, dcnnnc\nndo ao 
mesmo tempo, dever nclmr·m o suu nome 
como ftgul'n.ndo na. cleh;ü.o. 

O oxn.mo dus actns prO\' a. nü.o ser pt•oco
dente n. denunc:\n, visto nü.o cstnr o nome do 
slgna.to.rio ilu. cnrtn. nom entro os dos mesarios, 
nem nas listas do compnrecimonto. 

MA C.\ O 

Contra a 2a o 4n sccçlíos 1lts.so munlclpio 
foram allegarlns polos Interessados nR so· 
gulntos oircumstancias: recusa de fl"nl n~ 
~· o Ji•lta de tl'ansorlpçiio na ·l•. Ambas as 
nllogn\'üos siio vorda~oiras. IMos actnB uilo 
podem ser apnrtLdns. 

J,,nDI't no sEniDo 

Só foi presento h Commissiio uma neta 
desso municipio-a da ·1·• socçiio-quo foi 
dospl'ozado. por falta do tro.n:;ct'ip1;üo. 

SAXT'ANN.\ DE :t[ATTO~ 

As au\hcn\icas rororontcs " esse muni· 
ciplo, além de outt•os vicias, como illegltimi
Uadc das mcBO.'d, nü.o so o.cham traoscriptna. 

TOUROS 

D:~s oito netas <lesse munlclpio, apenas 
duo.s cm qno llguwtm como presidentes os 
cidadãos Cu.ndido Francbco llo An:aro.l Filho 
c Eduurdo ltmlrigues Pe~süa Ca.valcunti, fb· 
rn.m to·:tnscl'iptas, pelo que só estas devem 
set• apuro.'Jn~. 

SERRA NlCGitA. 

H:c duns cor\itlücs do nlistamonto desse 
municlplo ; umn rornocid:t pel:t respectivo 
Intendencln o outra Jwlo jutz todot;ol, rel'o· 
!'ente esta ú. revi::;fio do 1807. 

Em Ji.1co do p1•imeiro <lesses docnmentos ns 
n.ctns pn.recem rego ial'es ; mns, confrontadas 
com o segundo, donunciG.m inexplicavel ac
crescimo de votos. E, parecendo ú. Commissão 
mais do fé n ccrtidito do juiz, por nüo de
clarar a da lntcndenci~ o anuo a que se 
rel'ere n. revisão, pcns11 que não devem 
•~r npurntlas as actas desse municlplo. 

:tiOSSOitÓ 

São tnos o tilo numerosos os documentos, 
pró o contra apresentado; sobro as uctns o 
duplicatas_des:io municipio, quo n. Commissiio, 
na impos.ibilhludo do cliogur no lntoit·o co
nhecimento da vordnde dessa e!cir,ilo propõe 
a sua nnn ullnç~o. 

AS~U' 

relo oxnmo tlos documentos presentes ;, 
Commissiio ti n mesma de parecer que só da· 
vem ser apumdas "" :tuthentlcns em qtto fi. 
gnrn.m como presidentes os chlndãos Antonio 
Freire do CtLrvn.llto Sobrinho, Aloxnntlro na .. 
tlt•igues de Molto o Antonio Joaquim da Mello 
Sobrinho. 

l'LOUES 

Devem ser npurtulas nsqnntre nnthcnticas 
desse municipio. 

As duplicatas quo apparecoram sobro a 
1" o 3·1 secções tumbum vu.lot• t.cem, 1101'· 
gue, atlun tlu. illegiti!Uillalle dll mc&ns, do 
luncclonumonto dus mosmua em Jogare::: 
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não próvinmento designados o cxc,Jsso do 
eleitores, tàltl\·lhos a formalidade o>oencial 
da trnnscri pçilo. 

OAICÚ 

ACommi~s<io vm•ificou niio ser axrtctfl fL n.l· 
lcgnçiio foit;~ pelo coJltt•stnnto elo não so nch~· 
rem t!'ll.uscriptns ns nuthonticru; dosso munt· 
cip o, :inlvo orn roln.c.~rr.o a. li11

, ond~ es:;tL 
transcripçiio, con!'ot•mo t'(~S!l a pt•opl'.m nu· 
tlwntica, foi feita no livro flas nudionmnR elo 
:mh·dt~IC'g-ado, pelo quo, can~idcm boas o 
vnlidns ns mcsmn~ nuthonticn.s monos a da. 
li a secção, que niio póJo ser npnradn. 

C.\RATJB.\S 

Foram remottidas ~~ Secl'f1tn.rin. elo Senn«lo 
t1•cs o.utbenticas conRignnncJo maioria do 
votos para o c.·mditlo.to tiiplomndo. O con· 
testante 110r sun. Vf'Z npre!senton tres boletins 
nccnsnnelo resultado lliVOl'BO do que consta. 
das actas. Não tondo n Commissii.o elemen tns 
paro. chogn.l' á evidencia do qtmes desses do· 
cumontos correspondem ã. vo!'dndo eleitoral, 
aconsollm fJUO não sojn. computndo no cal
culo dns votações o resultarlo cons~"lle, quor 
llo umas quer fie outras. 

Concluindo, é n. Com missão llo pm•ocllr : 
L , ' Qu11 sejam apuradas ao eleições proco

clidns nas }11 , 211 , 3u, 4" o su secções de Natnl; 
I•, 2• o 31 do S. José elo Mipibú; unica ele 
Pa.pony; unicn. de Ary; IQ o 2" do Goya.ni
uha; Ja e zadeSn.ntoAntonio;l•. 2a,3:~e4" 
do Cn.nguaretn.ma; Ja, 2u e3~> de Cuytosoii•,Ls; 
111 o 2'' 1!0 Nova Cruz; Jt•, 2a o 3a do Sn.ntn. 
Cruz; 1 :•, 2a, :i11 , 4n. o 5" do Coa.rú.-mlt•im ; 
Jn e za do 'L'nipü: Ju c:~· do l\Incú.u; ln, ;.!:•, :3~ 
e ·111 elo ApoJy; Ja, 2'', 3·• o ·1'' d·~ Pilo do.-: 
Forros; 1", 211 , ::1 11 e 411 do Lniz Gomns i Ju, 2U, 
3• o 4"' do S. Mig-uol; ti• e2~ elo Porto Aleg-ro; 
Ja, 2:•, 3a e 4:• do Acait•y; Jn. e 3:• do Touros; 
111 , 211 , ~~··e •III de Angicos; Jn de .To.rdim •lo 
Angicos; I•• e 2•• ela Cui•t•aes Novos i 111 , 2•, 
3•• e 4i• do Martins; Jn, 2•• e 3~~ do Patú i 
Ju. 2" e 3• do Assú: 111, 2n e:~" de S. Gon
çalo; 11 , 2", :l", 411 , 511 , 7a, 10•• o 12n do Cnicó; 
Ja o 2" 1lo Areia Bt•anco.: )11 , 211 , 3"' e 411 do 
Flores, quo diin o seguinte rcsuJin,lo: 

Coronel F•·anclsco Gome.> dn Rocha 
Faguntlo.:i ..•..•..•..• ,., ...•.•..•• 

Dr. Marcos BezoJ•ra Cavalct~ntl .•. ,,, 
Di versos .•... · ..••..• , •.••• , .. • .••..• 

VoLns 

8.52l 
1.135 

48 

2.o Quo sn.ia r.)oonhoci1lo o proel11.mndo So· 
nador pelo Esbrlo tlo Rio GJ·nnrle do Norte o 
coronel Francisco Gomí's ela. ltoclw. Fn.gnneles. 

Saln dos Commlssõos, G de setembro do 
1800. - Wcentc Jl!achado. - Gonçolucs Fcr .. 
rtJira. -Pedro Velho. 

N. 188-1800 

Rt~dacçdo final dtt ~~m~~nda do Senado, .w/J
stitutiM da Jl!'oposiçfTo th' Camarn do:J Dt~Jlll• 
tmln.'l, n. 18, dtJ 1897, que J't'OI'[fftUi:;a o 
quad1·o de cada 11m dos c11rpos firJ en!ftJIIhOi· 
ros c do cstarlo-mn.iOI' 1/1) Ja classe 

O Congresso Nacional decreta: 
MI. 1." Os qnndros elos corpos uo estado

maior o rmgenlleil'0!-1 do exercito tlco.rü.o ns
sirh cousti t,uitlos: 

Col'po tlt) o::tado-malor-8 cnronois, 12 to .. 
nentt,s-cor•onei~. Hl mnj(tJ'efi, :~n cnpitií.cs. 

Corpo rlo cngr.n:oeirus-8 cnroneis, 12 to
ncntc~·COI'Oilllis, JG ma.,iorc:-;, :m capitii.o.s, IG 
Jit'im··il'ns·lenentcll o 20 scgund.o~·lotlll!lto.s. 

§L" Fko. e~tincto o po:-;to tio tenente no 
corpo de c:-;t.:t«lo-nmim•. 

§ 2." l"icrun CI'@.tlos 03 po~tos dtl pl'imc!ros 
o segundos tonon tos no corpn ele engenheiro:; 
para o serviço do.;; d011S IJatn.lhücs ilo ong-e .. 
nhnrio.. 

§ 3.' Em vir ludo do disposto no parn~rapho 
n.ntm·ior l!cn.m suppl'imidos nos quadros dos 
bu.tnl hües de tmgenhn.ria. os lQ primeiros-te· 
nonlcs o 20 segundos-tenentes da arma. de 
at•tilbnria. 

A1•t. 2.n As vagas do cn.pitli.es no corpo de 
estado-maior• seJ•iio preenchidas por transfo
roncia. do capitii.e::; dns armas do artilharia, 
co.vnllaria o infantaria, que tenba.m o cur!o 
dn estado-mo.iot• com a.pprovução plonn. em 
todas n.il mat!l!'ias theorica.s e praticas o um 
anno pelo mouos de sm•viço utl'octivo cm cor
po arregimentado, no posto de capitilo, 

Purngra.pho unico. As transfuroncins dos 
crtpitií.os a quo se rol~1ro es:;o n.rt.igo so farão 
sogutHlo n, or.!em em quo completarem o 
rol'oritlo cur~o. t1 o1n cnela turma nunun.I, 
segundo u. ordem clu twtiguiLlndo, não 8.1 
applican1l0 estas disposições uo~ co.pitiics ot•a 
legalmento h!Lbilitaelos pnm essa trnustO· 
roncia. 

Art. 3. 0 Ati vnga:l de cn.pitii.r.s no corpo do 
engenheiros serii.o pr.~cnchirlas na. rnziio de 
dons tCJ'QOs por promoçilo dos. primeiros te
nentes 1losso corpo o lle um tot'ço por pt•o
mo~;ii.o elo prime1ros tenente:-; o t.ononto::; da~ 
:u•mns do artilho.t•ln., cn.vn.lllll'irL o iufantO.l'Íil, 
que tenham o cm•sn do engonhnria com 
app•·ovaçiio pleno. om torl11s as matel'ins \beo
rJCas e pl·nticns,em n.mlJos o;.; cnsns por ordem 
rle nntigu idarle. 
~ J,u As vn.gns tle primeiros tenente:-: no 

cnt•po de on~enheii'O:-i ~mt•iio prAimehidns por 
pl'omoçiío dos ::;og-untlos tenentes Ucsso cm•po, 
por ortlem do fl.Uti!-l'uillatlo, o, na la.llu. desto~, 
por trausleronclr' rle primeiros tencntM e 
tnnontos n.rregimcntn.dos, do contbrmidado 
com o. ultium pnrte tio n.rt. :1~~. 

i 
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§2." As vagas do segundos tenentes r? r trnns· 
furoncia de eogundo.~ t<montos o nllol'os <.lo.s 
o.rmns d~ artilhnrin, cnvallnrln. o infnntnr!o., 
quo tenhn.m o curso do eugonh<Lria com t~ppro· 
vaçiio plena cm toUns a:-; mu.tcrias thcoricas 
e praticas, segundo a or1\cm osta.bolccida. no 
paragrapbo unico do n.rt. 2". 

§ 3,0 ~i n;1o houver numero sufiiciontc tlo 
soguntlos tononte['; e n.\fcro~ com os l'equisitos 
ucirnn. exigidos, o Governo manrln.rú. t:ot•vir 
nos JmtnllÍúJS tio ongonharin. os segundos te· 
nontes do nrtilhnrilt qtlo tenham o cm•so elo 
su;~ arma, 

Art. 4. 11 Ficacrtuipo.rarlo o numct'o tlt: pri· 
moiro:-; tenentes tlos batalhões de artilhmin. 
do posh;ilo ;to numoi'D dos pl'imoh·os tcnelltcs 
do:; t·e~imentos llc a.rtillml'i:L J.o cnmpanlHL o 
dos IJatnlhilos tlo engenheiros. 

Art. 5, 11 ToJn. transt'(•roncia. Uo primeiro 
posto 1lo uma pa.moutra. :u·ma. ~) para. o COI'f'O 
do engenheiros Sel'Ú. feita. com pl'(~juiw do 
antiguidatlo. . 

Art. G. 0 Pnssarií.n n ox.trnnumera.rios nos 
J•espcctivos corpos ou nrm:l8 os omcines quo 
cxercrrcm crn•gc.s vitn.lic\os no ma~i~tm•io. 

Art. 7 ,n Re,•ertoriio, d~·~dl':! j;"l, para os qua· 
dros ordinm•ios tlos nspettivus cm•pus on 
arm11s os officiao::; que, sendo extra.numm·a
rio . ..;, nfin e:-;tiverem comprebcndillos na. dis· 
posiç[o deste UJ•tigo. 

At•t. 8, 0 Pa.r1L o precnchiment.o das Yngns 
de tenentes·coroneis e majores dn.s t.re . ..; a.r
tuns o dLH corpos esprciltCS 1'1 condiçiio in1liS· 
penSitVd o int(·rsticio tio t.rcs amws do otl'c
cti vo sorvi1:0 na fllcil'U. · pa.ra os officinctl UJ't'C· 
gimontndos. e cm comrnissõe.s ou cargos ilo 
Ministorio da Guerm parn os o!llciuc' dos 
corpoR esp!·cin.cs, 

Art. 0. 0 As vagos do cnpitiius que na ox
ecuçii.o do nrt. 6~ so vm•iflcarcm nos COI'pos 
do c:;ta.do·nmior e do eugenhoircs serão prc
onchido.s o.ltet•na.dn.monto por tonent(ls tlo 
corpo tlo elitado-mn.ior. 

§ 1. 11 Emqunnt.o nxbl.ircm lonrmtrs nu 
cur·po do estado-maior, as \'a~ns Uo (:apilúos 
nesse cOI'PO serü.o Jll'ecnchi•lus n:t rnz:i.o tlo 
metn<lo potm omoçilo dos ullnditlos tenentes 
do porprm·:w tro.nsl'twencins do capi tii.es nos 
cnso~ do n.t•L. 211 o do accor~lo com n. twrmo. 
osto.bolcc\Ua om seu po..ru.:;rn.pho unico. 

§ 2.u Na. oxccuciloda pi·osento lei, os pri· 
meiros tenon t.os do I]UO trattt o m·t. I o e sou 
§ ~\ ~criio tt•unslbrhtos de ont.ro os offh:inPs 
das Lres m mas, com lgulll IJO:;lo o lmbilitu .. 
\'ÕCS exigidlts, escolhendo o Go\'M'no, entro 
os que requct•ot•om. os que tiverem nH•lhol'cR 
ttpprovaçüt•;.; ou !L pnrtit• tlo mrti~ modet•no 
pn1'1L o mo.\1:'1 antigo. 

Art. !0. O· coronel do cot'po tio oslndo· 
mniot• do 2" clu.sse, qtumflo foi' choJb do 
cln:-;so dos corouois do oxot•ci to, JlOdct•U ser 
grat!uado om ·gonoral uo brigada. 

So1u1~lo V, III 

Art. II, Ilevogam-se as disposições em 
contPario. 

S.tlndas Cammia,õos,5 tle setombrodo 1800. 
- J. Jocujuim de Souza.- JvaqHim Sttl·meneo. 

N. 180-ISilO 

Rcdaaçrto (111a~ do Jll"ojccto do Scn,tdo, n. 2·1, 
de 189iJ,qrw regula as pramorüc, ao posto di.J 
alfcJ·cs elo exercito 

O Congrosso No.cionB.l decreta : 
Art. 1. 11 Um t.OI\'O dus vngns do alferes, 

que se derem no oxei·cito, sorüo preenchidas 
por inferiores quo se ac\mt'em nas cowtiçúe:i 
exigidas JlCl\lt lei de promo(;ões, emquanto 
h ou vor otllciaos dessa posto nggrogutlos aos 
res}lCctivos quadros. 

Art. 2, 0 H.t1vogam•bO as disposições om 
contJ·nrio. 

Sala d"' Commbsües, 5 do sctomLt•o do 
1809.-J. Joafjuim de Sou:.a.-.Toaquilil Sal'· 
menta. 

Fll~am ~">oln•e n. Mesa para. :5orcm discutillos 
ua se~siio seguintu, depois du publit:LLtlos no 
Ditwio do Collgresso. 

ORDEM DO DIA 

TUABALIIOS DE CO~I~JISSÕgs 

O ~··· •••·c~idente - Consta.mlo n. 
ortlom tlo dia. do tt·nbalhos 1lo Commissões, 
<lu rei a palavru no Srs. Souad >rosque a quei
ram para assumpto do e:q>odi mto. 

O S•·. i\.<JUilino do ~mn••nl 
(·)-Sr. Presitlcnte, pedi~ pulnvt'a, primoi
ramente pat'n ler o ~eguin te telcgn:~.mmo., 
1•ecrbido hon tem !'t no i to pelo meu collcgtL de 
!'opre:-;cntaçi\o o St•. Senudot• .\zercdo : 

« Senado L' Azercdo-Cuyo.lló, ·1 de saterul>to 
-Continún. per;;egui<_~ão lnl'rone de no~:sos a mi· 
gos, alguns ntJ cspu.ncudo::~ ; t:lcitorcs rocru
t:ulo:-> policin.Minha.s cn.so.s commct·cinc~o~ todtts 
t~cllad1ts. Socios, cmp!·ognclo~, todos pl'esos. 
Pt•osidente ltelaçiio. vcrt'"lu.Utn•cs Yiolontndo.s 
renuncin.t• c:u·gos. Pl'otoxto g:ll'antitL, mnn
rlon cnmm·mdn.nto tlist!'icto oHici:\}lllonto ol~ 
fut'OC(W-mt~ guarilln no Arsonnl, ncon:oollumdo 
ao mesmo tempo miuhn. rutirnda. (\esta Co.
plttLI. • 

Vô V, Ex •• vô o Senado, :tssim como o 
palz, n situnçtio cm quo so ncha ~latf.o· 
Grosso, sltunçüo quo so nggTn.vn de mumcnto 

---
(•) l~~;lo dlscur~>o não t"ol rnv!11to tmlo ormlot•, 

o 
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para momento. E', Jlorlnnto, digno do nota 
o tolegrn.mmn do Sr. Son:~dm· Panem om ro· 
l1lf.•:1•l tttl consolho cp1e lhe deu o S1•. gouol'!ll 
couunuudauto do distr10to militar. 

O S1t. AQUli.JNO DO AMAllAL - Nüo estou 
Lmtnn!lo !lu g-ual'Oiçiio "" Bailio nom da 
gunl'ui~~o do Pn.t·nnú ; estou trnllmdu da 
gunruiçtio do Pd'lllilllbtwo. E' muito pos~i· 
vcl que um individuo IH'OCCila Lom cm um 
Estlu.lo c mal em outros o uüo se segue duhi 
que O lliÍIO rroce!limonto deva Oll tenhll de 
sot• rls.,ndo <lu hlstm•in. 

Ou o Sr. commantlanto do rlistricto c•til !le 
Loo f.l ... 

O Sn. Pm.Es FEnnEmA-Com certeza. 
0 SJt. Atlt:'ILJXO DO AMAR·\T~ ••• - O no~le 

cnso V. Ex:. cOI!lJH'ehonllo quo u. vida do Sl'. 
Soml.llor Ponco estil rcn.lmontu em perigo, 
dcs1lu quo ó o proprio commn.ndanto 1lo db· 
tt•icto quom aeonselhn. a rotimda. l!o S. Ex. 
di\ Capital ; ou o Sr. commn.ntlo.nto tio dis· 
tricto O um energumono •.• 

O Sn. PmE; l'EnnEmA.- V. Ex. niio se 
incornmo1le com os mons npartos. Mo.s terá. 
a oxplicnção !los tilctos !lo Mlltto Grosso. 

O Sn. PllESIDEN'J'Jn-Attonçiio ! 
O Sn. AQUILINO no A::'lrAitAL-Ni1o mo in-

commodo com os apart(lS do V. Ex. Apenas 
os qunltll~uei do extemporo.neos, porqno uiio 
linh>t tratn<lo do Sr. commundanto do !lis
lricto. 

0 SR. PIIUCS FEimEm.\-NÜo npoiudo. 
O SI~. ,\QUIT.I:O.:o no Ar.rAn,u.~ •• - o trat.n 

por to los os Jucius de im[letlit• quo se mn.n· 
tenhr~ nn Ciipital elo EstiLdO o cllofo rlo lltll'· 
tido republicano, nhi pOI'SLlguido.O npnrto Uo 
Sr. SüJJnrlor pelo Piauhy ó oxtempornneo, 

0 SR, PmEo FERHEl!lA- Não npoiudo, 
0 Sn. J\QUJT,IXO JlO AMARAL ••• - pül'(}UO 

nfio sa.bo duque se tt•ata ••• 
O Sa. Pma:s FEimEmA.- V. Ex. o chnmn. 

Uo cnorgnrneuo ; pl'ovarci que não ó • 
O Sn. AQunJ~o no A::'IIARAr.-Eu posso ro

corror• n. tc;du. a roprosontnção de Pornam buco 
nesta Casa ; clr;t fJUO so lcvnnto do :masca· 
doiras o lnl! conte:-; te; quo diga qnosi o Sr, go· 
nrl'al C:1tmurn ó on uiin nm emwgumono; si 
não /'o i o respomm. vel pelo sanp uo dCl'l'O.· 
nwdo do du~rutr1S e lauto::~ homens sacritl· 
ca!lo~ mtquollo Estudo ••• 

O Sn •. Pmgc1 I•'EitltlmtA-Nilo apoiado. 
O Stt. A1JUILI~o no Ar.t.\nAr.- ... si o 

:-mngue alli durl'!llllnJo no~s:t ltcca.tombo nii.o 
o tevo como 1'dillOUSitYel i si S. Ex. nilo m·a 
lll'Olin·ido ~empru p:tra oss1lS tni'oi'u.s, para 
o~~n:; empruit:utas tlu songuo I 

O Rit. PIHI~S Fgimll:lltA - Nii.o npoin1lo ! 
V. Ex. e~ti't titzun1\o umn. g1'imtlo injustiça. 
no SJ•, genr:l'Hl Camnrn. 

o Stt. AJ.IJgJt'I'O Goxt;ALVES - No Parnnõ. 
cllo foi do umtL cot'I'ecçilo oxh•aortlinnt•io.. 

O S". Pusru~~Tln-Attcnçiio I 
O Slt, ACJUJI,J:-io DO AMAltAL-A ropre<on· 

·tnçiío ao Pet•uo.mbuco ~uo ~o lovnnto o do .. 
clarc Hi accoit.ot o I'Cl!OIIhecimonto cln. corrcc
<;iio 1lo ]ll'OCCilimcnto d1tquollc o!Hcinl ; dn.r
mo-111•1 pm• voncido si elln pt·oclnmm• bso, 
:::;! ret~unhoom• que Jlódo lmvor• rln. p:u·tu do 
SJ•. gmlCt•nl ~·~~ns boas intouçücs. E em .. 
qunnto. l.!,iio o IIZCJ't Ucnt'l1o 1lc p.\ us minlm~ 
}Jl'Oj)OSit;uCS, 

O Sn .• lm•nu" Hws--Eile sot•viu nn Ba!Jin 
com muittL corrcct;ilo. 

T1·atnv" simplesmente do fuzeJ• uma li· 
geiru. consitlomçii.o em rola.çiio oo nltimo to
pico do teleg-ramma rln Sr. Scnadol' Ponco, 
elo q uni consto. (]UO ello ,·, ncom:elhntlo pelo 
Sr. commandante !lo dlstJ•lclo a rotirar-so 
di! capital !lo Estado. 

E, perguutnva: retirar-se da capital, pot• 
que'/ 

Então, dizia. eu: si o Sr. comma.nrlo.nte 
do distt•icto csliL do boll fé, n vida do SJ•, 
Senador Pouco nchn·SC renlmento cm perigo ; 
si niio estí~ de boa. fó, ó um energumono .•• 

O SR. PmEs F•mnEmA-Niio ha tnl. 
0 Sn,.\QUJLINO DO AMARAL- ... O em vh;ta. 

desses precedentes do PermtmbtiCO, digo eu: 
Mntto Grosso catil fúra dn lei, porque ji1 um 
eitlu!liio p1·estigiow, um Senador !lt~ RcpnLii· 
ca, que tom impm•tltntcs casas commer· 
ciues, quo nlll tom sua. tamilin, é acon
selhudo pelo commundauto do dislricto, pot• 
esso g-onm•a.l, a nilo l'esidir DIL locnlidudo ando 
~o acha, andO tem seus int~tresses, ando llOl'· 
wanccerú sun. thmilia, qno precisa. tla. sua Pl'O· 
tecçiio ••• 

0 SR, PIRES FEllfiElHA -]estou de accordo 
com V. Ex., nost·.~ ponto. 

0 Sit, AQUILINO DO AMARAL- ~fio S(l 
pódo coutesto.r ostn n.preciaçilo I"JUO Jh.ço, 
deduzido. simplesm•·nte do tolt~g-I·o.mmo. do 
qual tirei us duas couclu,ües omittl!las. 

Sr. Prosldente, aprovt~i!ando o omo,io do 
ostur na triLunn, passo a dnr uma ligoirn 
resposta no Sr. Sennum• pelo Estndo do Rio 
G1 nndo do Sul, em relnçüo ti llat•to 1lo moJu 
diacnrdo do hontem, om CJUO allll'nwi I"JHO 
Rnmon, nn. OClcn.sliio em I"Jilo foi Iynohn1lo 
o~to.va. guardado }lOI' GO prnçn.s dn. lorc;t\ 
ledora!. 

Eu disso ontiio, S1•. PI't~Si1hmte, quo, w .. 
gtlll!lo o tologrammll nxpodido ú. O Pai: polo 
sou correspoudouto, o tJ•ocn do henga !nuns ou 
o contllcto que houve antro 1\nmon o o Sr. 
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Senadot• Oe~et•oso Poncn, t<'vo Jogar polo 
fn.cto {diz o corrospondcnto, nliús, muito alls· 
peito, como ontiio dt~oln.rcl, quo O o genro 
do St·. Manoel Martinho), <lc haver o Sr. So· 
nnclor Ponco injur!a.Jo o. H.o.mon, cm prtJSCll· 
f;(\ do cn.pnngns, -

Esses capangas, di1. nllo om outrotcJogt•am. 
mn, foram sntn, 11ccla.rn.wlo qun.es os seus 
uomes. 

Ora, digo &u, si o conn!cto clou-so achando
se o Sr. Senador Ponce acompanhado do sete 
c:tpnng,ls, arrnn1lüS do rovúl vors, de facas o 
do cacotr.s, cnmo inform:t o tolcgrnmmo., nii.o 
so pMc Cl'Ot't por invm·o::imil, que osso:) ca
pnngns, nn. occasiiio do conflicto nü.o tives>~t\ffi 
intor•vindo, ou p:u•a soparm• ns contendores, 
ou para nssnssinnr Ramon. como faz c:·m· quo 
ora o. intenção delles o rofol'ido cot·rospon· 
<lento. 

E' invorosimil, nüo ~·~ crivo!, rli~o cu, por 
isso qui} ning-uom de boa fé ptjdo al11rmn.r que 
um individuo, to11do n. sou l!LdO soto capangas 
at•mados do facns, rcvól vcrs o encete;;, pu. 

- dcsso ser nggrod~do, o ru~ir o ~ou aggrosSOI' 
pam esconder-se na. casatlú 1". Nicanor. 

Isto niio t\ crivei, repito, nü.o U posBivol que 
so possa dnr. 

Dos lnformaçües prostudns poJo presidente 
do gstndo no Presidenta do. Ropu!Jlicn., rofo· 
rin1lo-se no conJiicto entro o Senador Pouco o 
Ramon, consto. que aquello presi1lonto nüo 
towJo· forç,s para mnntor• a m·dem, por~ no 
nü.o tinha policia, recl~tmarn, do commando 
do distt•icto 10 pt•nças po.l'o. o fim do restnbo
Jooer o. Oi'riom e ovltar nnvos confiictos. 

O commnndnnto do llisli'icto, em sou tolo· 
grn.mmn, ntnrmn. CjUe, om v~·z de lO pt'rLÇ'IS, 
mrmdou fiO; o o presidento <ln Estn.1lo, nessa 
mesmo tologrammn, no tlnttl, informando no 
Prost<lento da Ropnblio:c sobt•o o occorri•lo, 
dcctnrn positiva.mcnto <<cstn. !'ol'ça. quo I'·?CIIJ.· 
moi, depois ·de tor ofl'octnndo " prisiio do 
Rn.mnn, não foi rtttondida poJo povo; R1tmon 
roi nssa.ssinn.llo, » 

Pel'gnnLo on, Sr. Proshlcnto, tlonnto dosbv; 
pilltwt·ns do. N'oticia, pódo·sn contestar de 
bon. fé quo l~n.mon não esteve ~U'll'dado por 
50 prncn.s no momento cm que foi n.tnclulo '( 
Que fo1'QrL 6 estn. n. qno sa rPi'•ll'U o presi
uonto <lO Est"do '? 

Creio, St•. PrilSitlllnte, QUO a minho. propll 
sidio, por conscquencia, J'oi 11 venln.deit•n, o 
ni\o o. do St·. Senudot• pelo !tio Grande •lo Sul. 

POJ'ôm, pll'!t coutlt•mtu• alnttn. mais osta. 
vordade, vou LOI' um Ll'echo 1ln J.Voticict, jm•
nnl, quo U \ntPil'nment•_t Jnsuspo!l;o, }lt)\'que 
conhr.co o Somulo, cnnllcco lotliL n Cn.pltn.l 
Fcdoml, o e~forço que tCIIII foi tu ost.o .iol'nn.l 
na dofc~·l. tlo SI'. Pt•osidento da H.opubUco. o 
do sou Ouvomo. (Li'): 

«Dopuls do confiic:to, o. pri8Üo tlo Rn.mon 
niio 1bi lovn.dn. n. oJt'oito, porque niio t'ot•run 

attondldos nem o chero do policia, nem n. 
{'o1·ça {t.:d~Jral onc11rre~n.Un. dn. diligencia., 
sondo Rn.mon nS.IJllssinntlo. ~ 

!Me jornal ó complotnmonto insnspclto, 
como o Son1uln sn!Je, e ello docl11rn. posttlvo.· 
mente quo lta.mon esteve guardado por força, 
t'cdcral, c cssn.1brçn. ora. cm numet•o do 50 
praças, como declnrn. o tolegrammo. do com
mandante do distt•icto. 

Por consoquencia, o rpto so deu cm Mntto 
GI'tJSso niio fui o as::;o.ssmnto, mas o lynchn
mento de Ramon, que, com quanto o nobre 
Sena.lor polo Rio Gt·arulo do Sul quoira·con
fundir lync:ho.mento cmn n.~snssim\to, ha um o. 
di1Torcnça. radical cntt·o uma couso. o outra.. 

Houvo o lrocho.monto, o o lynchamento niio 
foi praticado p11r um punhado tle homens; 
foi pt•atic:ulo por uma ~r·o.nde multidão. 

E t"nto l'ol nssim, St•. Presldonto, que to
dos sabem q no 50 praças do exorci to, muni
cio.rlns, n.rmn.do.s, nilo podiam conaentir, sem 
qne houvesse grJI,ndo dort·amo.mento de snn
~uo, qno aquollo quo em conduzido proso 
fosso a~sn.ssmado o.ponns por sete co.pn.ngo.s, 
como ntllrma o governo do Mntto Gros::;o e o 
corre~ponrlon te do Pai.:. 

Ninguem acredita, Sr. Presidente, quo 50 
praças do exercito não tenho.rn podido impe· 
flil' alguns intlivhluo.-. de assa':3sina.r um ho· 
mmn! 

Cincoento. praças do exercito, armadas o 
mnnloin•ln.s,f;tzomfrento o. 300, 400 homons elo 
povo ; c quando, por ventuJ'tt, sejn.m vonci
dns, a. victoria. do povo não é sini'i.o depois do 
muitas m01·tos, dopois úo muito derrama
mento llo sn.nguo. 

JMo iJ um facto ~uo so.ltn nos olhos do 
lurlos o que estri provu<lo pelo. pro.ticn. 

Em S. P"ulo evitou-so mais do um lyn· 
cho.mento o. penas com :10 Jll'1\Çns gunrdamlo a. 
co.dei11, o p1•ncas de policia. quo mto teom n 
mc~mn. onorgia, a mosma. disciplina, quo 
toem ns pmçns do oxet•~Jito. 

Nos Los tol'mns, ficn do pé o. mlnltn pt'O· 
po3i~~ii.o, isto U, que Ramon não foi nssas:;l. 
110.1lo por 7 captHlg\tS do Sonarlor Ponco, mns 
foi Jynoha.do por unm mnltithto nnmot·o~u.. 

E tanto isto ti vot•dade, Sr. Prosldonto. 'J"o as pt'isúes do Matto GL•osso, o m•sowtl 
r o Ciutn't'.L o toLln-. !ti pt'il:lliP:s tios qnnl'tois, 
ostiio ntnlh"dtls do momuro< do purtic\o ro· 
publionno. 

E so ostii.o presos cento e l!tntos, nüo é 
vortlado o qno mo.ntla rlizot• o govúrnado1', 
ni\o ó vm•tlatlo o que mnndn. dizer o corras· 
pondonto rlo O P.tiJ ; ni1tl foram 7 o.li nssassi .. 
no::i 1lo rt:unon. 

Hn. uma outra. pL'oposiç-ão do nobto So-
nnllor pato Rio Gt•undo do Sul, propoRicii:o 
quo ó um productn do Vôoo qno S. Ex. tom 
som pro q 110 u.d vogo. n.s ca.usns quo mio 
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toem clefasn, nttrlbnit• nos seu< contendores 
proposições que não foram ditas, 

Hontem, rercrlnclo .. mo n.os S1·s. Jo11quim 
l\lur•tinho e MannC'll\furtini!O. ou disso: uJlcs 
protticwu.m toJns us vio.loncius ern Ma~t.:;. 
oro~so, ó. sombra rlo PJ•estdonto d;L RopubJJcltj 
inverteram a pol!l.i"a do Estado, lizornm com 
(}!lO a maioria elo Esto.tlo rasso entregue à 
minoria., o rp1c constituo [t , mn.io1• d;Ls ty. 
J'a.nias. 

Em to.c::; coodiçUcs or;t muito Diltural que 
se dessom todos esses factos, que nii.o siio 
mais do quo consoquoncia do factos nnte • 
riores, de n.ntecedentes nutorizn,los pelo Sr. 
Pmsillonto •ia Republica o pelo Sr. Ministro 
do. Fazenda. 

Aindn. ultimo.mPnto o SJ•, Prosidonto dn. 
Republic!l. expediu um te1egra.mmn. ao gover • 
nador do Matto Grosso, depois do.con!licto de 
Itamoil com o Senador Panca, rlizendo qt1e 
informo.ssJ qunes as provitlencins tomn.1lns 
para ns prisüos •los criminosos. 

O que Sr. Prcsiuonto, quer tllzor clara· 
monto: O neces~nrio ~uo sPjnm presos todos 
iLquollos que fOl'OIU liUSJlOÍ tai!OS. 

E esse telegrn.mrnn, intat•pt•otn.do no pU da 
Iettra. poln govornadot• do Estn.Jo, deu lagar 
a. todas t!Stn.s tropelias que estilo se tlamlo cm 
Mntto·Grosso. 

Nós sabemos que, pel" nos;" Constituição 
art. 72, § 13, nenhum cid11diio pórie ""'' 
conduúdo á. pris110 so:n culpa. fur·nutda, s.tl· 
vos os casos esf1eciaes, tlaclo.r~L,los pol' lei. 

Os casos o~pocincs declarn.doa 111~ lei, sü.o o.~ 
do art. 13, § 2·•, da lei do 20 t.le l'lOtombl\1 de 
1891. 

Ahl1t disposição ó compiHta.monto n.tHl.lug-a. 
ó. dísposiçii.o constitucional «ningncm será 
conduúdo {J, prisiio ainü.o depois do cul\':1 for· 
mada, o no ct~so ile flllgt•anto Jollto, at\ vo~ os 
co.sos do, no inquet•ito llctLri•m conhecidos os 
dollnqnentos por •lopoimonto d~ duas tosto· 
munhns que deponham comprovndnmon to 
sobre o facto, por prova. tlocu10entnl ou con· 
flssiio <lo nccmmdo. » 

Entretanto, S1•, Presidente, •m Mntto 
Oro~:oiO cento o tant1s priRõc:; de otHciaea, de 
magistrt\dos, do clesom lmr~tl.doros, do pessuns 
altamente collocada.s, do pessoas quaUucu.,lnti, 
do molhar pessual da socicdatlo CuyaLtum, 
Mlnun·sotodas oncot'l'lU!o.s nos quarteia, o iii· 
communlcn.vois! 

stituição ó vlolndaem Mo.tto Gro:<so, para quo 
um partido possa dominar o outt'b. 

Sr. Pt•cslclonb, a. Constituição d,) 24.do f1) 

v .• reiro r•st:'t cm vigor em toda o. Repnblicn. 
Matto f.lros.;•l tam direito do recl!Lmnr op 
P•·o,ldonte !lo Governo Federal <Jue lance 
SIIUB olhos sobt•e aquello Estodo; que mando 
doclnrat• aos sous propostos, aos seus ftlitot•os, 
porquo M•tto Grosso ó hoje urna foitorio, 
quo a Constituição da Republico ost11 em ln
toiro vigor em todo o paiz; e Mo.tto Grosso Jilz 
parto deste palz;quo lhos aconselho respeito ao 
art. 72 da Constituição o art. 13 da lei do 
20 do sotombro de 1871. 

E nós, Sr. Preshl.~nto, os venci, los contra a 
lei, apezar de toda::~ os violoncias, nó.~ nos col
local'omos no lado do Sr. Prosiilo:Jto dn Repu
blica, so S. Ex. ostabeiecor a ordem no 
I'sta•lo de Malto Gro so, r>fim do qtH nossas 
J'umilius ali süjam uo monos garantidas om 
suas casa~. qu.~ nfí.o seja.rn estas varo.iadas 
como tcorn >ido ate aqui por um gt•upo de in
dividuo . ..; ut~snJtlin.,los e sequio:loS de vmganç:L, 
qu:J querem enraizar em M"tto Grosso, es:;c _ 
lilbo prestigio do Sr·. ~!inislro dn Fazenda. 

Porque, ~r. Pr;Jsidl"mte, comodlsso hontem, 
cssü prest,lgio 1111. do deso.ppa1•ecer 110 momento 
om que S. Ex. doixnt• de BOI' uatojailo pelo 
pnder. · 

Desde o momento om que S. Ex. doixnt• de 
sc1r o secretario do Prosi•lento da Republica, 
outilo Matto Grosso ha de vnltar á sua vida 
normal, ba do ter n' sua •lirecçilo politico., o 
po.rtirlo quo constituo ali m1~ioria. 

O l!õ•·· l••·e,.ldente-Ninguem mais 
pedi:Jdu a paJilVnt, vou levantar a :-:essão 
convido.nUo os St•s. Senaclores, para so occupa
rom com os t:'ll.balhos 1le Commisslio o dcsi· 
gnnnclo 1ura. ordem do dia tla sessão seguinte. 

Trabalh11s de Commissous. 

Lcvanta-so n ses~ii.o no mola tlia. o !JO mi
nutos. 

J>residencÚL do Sr. Ros t c Silva 

Qual nutorldnde ]udlcinJ•in que oxpo•llu n 
ordem do prisão 1 Nenhuma: 

Qunl o inquerlto quo so f·•z 'I Nenhum. 
Qunt n conllss:1o leitn pelos p~csos? Non. 

h uma. 
Qunos n.s tcst.omunhas quo clnpuzc,rnm com. 

prillnmonte sobt•o o fncto 1 Nonhumn. 
Qunes os documentos 1 Nenl.nm. 
Entt•otn.nto, sobro totlos ostos 11Dntoa a Con~ 

A meia horn depois do molo·•lio., abre-se a 
scssü.o, a que concot•rem os Sra. Sonndoros 
J. Catundn, Alberto Oonçalvos, Henrique 
Coutinho, Thomaz DolO no, Jon:~thns Pedrosa, 
J•Jaqulm Sarmento, F'rnnclsco Mncha•lo, Be
no<l:cl.o Lolto, IJomos de Ca•tro, Botfort Vi
eira, Nogucirf\ Po.rnnaguó., Piros FOI'roira., 
Cruz, Joilo Cordeiro, Bezm•rll Fontenolle, Po
dl'O Velho, Josü Rern•t•do, Alvaro Machado, 
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Abdon Mllnne<, Almeida Barreto, Gonçnlvos 
l'erroirn, B. de Menrlonçn Soln•inbo, Leite o 
Oiticica, Coelho e Campo•, Leandro Muciol, 
Rosa Junior, Arthur H.\os, Folicinno Ponna, 
Buono Brnn<lii'o, ltotlrlguc• Alvos, Paula 
Souza., Mol'n.es Barros, I.copol11o de Bulhüos, 
Joaquim de Souza., t\, Azoredo, Vicente Ma· 
cbndo, Gustavo Richnrrl, Raullno Hot•n e Ju· 
lio Frota (30). 

Deixam de compnrccer, com causo. pn.rtici 
pado., os Srs. Manoel de Queiruz, Generoso 
Ponce, .Justo Chermont, .Joaq •rlrn Pernam· 
buco, Rego Mello, Cleto Nunes, Q, Bocnyuva, 
E. Wo.ndenkolk, Goncl"tlves Clla.rea, Joa· 
quim Lacerda e Esteves Junim•, o :-;em ello., os 
Srs. Manool Barata, Lnuro Sorlró, .José Mar· 
cellino, H.uy Bari.Josa, Virgilio nnmnzio, I ·o· 
mingas Vicente, Porciunculn., Lopci:i Trovão, 
Aquilino do Amoral, Pinhoiro Maclt.~do eRa· 
miro Bnrcelloa (22). 

E' lida, posta em discussiio e sem deuato 
approvada a acta da so"iio anterior. 

O llilr, 1" l!!ocretorlo declara que 
não ha expedionto. 

O Sr. ~~· Sccretorlo <leclara que 
niio ba pareceres. 

O Sr. Julio Frota - Sr. Presi
dente, não venho fa.zot· uma. rcoln.ma.çãn: 
venho lazer uma simplos observaçiio, o Isto 
para descargo do cot,scicncla. 

No sabbarlo,votou-se a1ui o pro,jecto n.l8, 
um pouco atropeladamento. 

A este ~rojecto foram nprosenlarlos emen
das e ndd1tivos que continham ma torta nova. 

Parcco.me que, na tl.irma do Ref.limcnte, 
estas emendas e estes ndditivos doviam ter 
uma nova discussüo. 

Assim, foi com surpreza que vi public~tdo 
no Diario do C!iriHI'IJ.iSO de hoje o pa.rOCfll' 
dando a redncçiio .llnai <leste projecto, de ac· 
corda com as emendas e ndditivos apresen· 
t~dos em 3" discussão c que nü.o tiveram a 
nova discu!ISi\o regimental. 

Citarei, entre estas emendas e adrlitivos, 
aquellcs qne conteem ns se~ulntes disposições 
que não esto.vnm contomplado1:1 em nenhum 

. dos prejeetos anteriores. 
Creando os postos tle 1"1 e 2u• tonontes no 

corpo do engenheiros, para o serviço dos dous 
batálbões de engenhartn, c, r•m virtude disto 
su,pprimlndo nos quadros <los bata\hoes de 
engenharia os 16 i"' tonontes c 20 2"' da 
arma de artlllmria. 

Equiparando o numero de 1"' tenentes dos 
batalhões de artilharia de posiçüo no numm·o 
dos I"' tenentes dos regimento; de artilharia 
de campanha o tios batalhões do engenhci· 
ro11 •• , 

O Sa. Pums FEmn:u<,\-lsto tol votado om 
211 discussü.o. 

o Sn., Jur.ro Fltül'A-Hum; mo.s aindn. ba. 
mn\;, 

Ha a rllsposiçiio fr~cult:.ndo ao Governo 
g1•a.duar cm gonora.l de Lrigudn o coronel do 
Corpo 1le E~tndo-Mo.ior 1lo 211 clns~o (]Un.ndo 
eile occupnr o n. I tln. classe rios coronois rio 
exercito. 

Não resta rluvldn. quo !bt•am apresentados 
nmentlns e ndditivos que continh,tm mn .. 
tel'in noV'a, o que cstns emendas o que c..;; tos 
atlditl vos deviam sotrrer uma nova dis
cuss!lo. 

Houve, ren.lmen te, prac pihçü.o na. votação 
c estou até convcnch\o do ctuo muitos dog 
mous collesns nem souberam o que votaram. 

Eu, de minha parte, declaro que fiquei 
sentado r!uranto a ,·otaçiio de todo o proJecto 
e du todus os ememlas, p•,rquo entendia. quo 
o mesmo projecto não trazia meihoramonto 
ao snrvlço publico nem no serviço 1\o 
exercito; ello a.penns !:>orvit•ú. par[\ nttendor 
nos n.ftthndos que possam ter os homens 
que dirigom a ptsla da Guer1•a, isto rl, para 
at.tonrler nos allihados do Sr. ~linistro da 
dn Guerr<l o do chefe olo Estado-Maiot• do 
Exercito. 

Era esta a rocla.maçü.o, ou o.n tos o. obsor· 
vação, pot·qne nem reclamação 6 qua cu tinha 
n. fazer. 

Nü.o reclamo cousa alguma, faço apenas 
o~ta oh:;orvac;ilo: no. occu.süln, sor,ruwlo me 
I'CCot'<io, o iliustt•o collega q uo presidia a 
sessii.o declarou que ns emendas o a.ddltivos 
contiuh:un mo.teri~ n JVO. n irio.m o. nova. dis
cuS:ii'io. 

Entretanto, vojo a~ora a redaeç"o j t\ pubii • 
co.d;~ no Dittl'irl do Congresso, 

Pó ltl sol', cntrotrmto, qU:e 011 o.steja. equlvo~ 
cacto, o, pur· Isso, ncccitu.r,1i qualquer explica~ 
çiio o. respeito <lo assumpto. 

o J!iõ•·· P••o•l<lento-Sou informado 
que, por occasiü.o da. votnçii.o da.s emcndns n. 
que o hOm·ado Sen11dor o.cnbn tie rei~rir-se, o 
lligno Vicc-pre,tli•lcnto lia Senndo, g.uo entiio 
p1'osidia n sossu.o, cúnsille!'OU, 1101 vu•tutlo lle 
ohsel'\'a~iio l~ito. pelo honrado Senn1tor pulo 
E•t.ar!o do Plauhy, que ns emendas a quo o 
Jilu•tre Senador neab11 de ailudir, não con
tiuho.m ma.teri1\ novo. o, por conscquonoia,não 
estavam sujeitos ilnovn. discussão e votaçiio. 

0 S". JULIO !'n.DTA-Mos esln Obscrvn~-íio 
foi feita a1ui da tt•ibuna, ou foi tbit11 depois 
poJo iilu<IJ•o co!le~a ! Peço 11 palavra pola 
OJ'tlcm. 

o S«. PnmsxoENT&-Tom a palavra .pela 
ordem o St•. Julio Frota. 
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O Sa· .• Julio FJ•otn (pdtt Ol'cl!!m)
St•. Presidente, por occnsiiio da votaçiio,o que 
eu ouvi do St•, Vico-presidonto do Senado, 
que entü.o presidin nsf'ssão, foi que, havendo 
udditivos e emon1las CJIIB continhum mntcrin. 
novn, seriam t<JOS nd,llliros c tacs emendas 
sujeitas a umn. nnvn. discussã~. 

Si houve alguma. oLscr\'llÇ!lO postol'lor, ou 
nilon ouvi. 

Torno n, dizer quo não l'aço uma reola· 
mncão ; faço uma simples obscl'vn.ç;io, vbto 
~uo so protou<le ~uo o pl'o,iecto soj1 appl'O· 
vndo com toda. a pro.llltczn, afim do ir já pn.ra. 
a. Cnmnrn. dos Dr1pul.ados • 

Não faço rec!nmnçlio, soi quo a prnssn nn 
passagem deste pt•ojor·to t'l s:ltis1:1çfio do um 
dosojo rio Sr. Ministl'o da Guorra. ; o cst.os 
desejos t:;ÜO boje, em snn grnndo maioria ou 
em sua qunsi totalida<lo, upplaudidos e Jttton· 
didos. 

O projecto não traz beneficio algum pnr:t o 
sorvJço. V. Ex., Sr. Presidente, mo pot•goun .. 
tnr•i porqllo não disso Isto por occasião da 
discu~süo. 

gu rosponrlo: lol porque estivo <loonto, 
A não so dar esta circumstancin, eu teria 

tratado do projecto, como tenllo tt•ntndo, desdo 
1802, dos projectos mmo/huntos a oste quo 
leom sido apresentados. 

O ~··· Pb•e,. Fet•rf'h•n (') (pala 
ordem)- Sr. Prosillcnte, esto prnjocto voiu 
da outra CliSa do Congresso o aqui tem sido 
bastante discutido, 

Nestus condiç1ios, võ .. se que o nobre Se
nador pelo Rio Grande do Sul tom tido occn· 
slüo de mostrar ao S"nndo qunes os pontos 
em que S. Ex. podin ncbnt• quo o Sr. ~Ji
nistro da Guerra o o Sr, chofo do Estudo
Maior· queriam a approvuçiio deste pl'qjecto, 
para uttender nos ~ous afilhados. 

O Sn, Jur.Io FROTA-A solicitnção foi pu
blica o uotoria, 

0 Sn. l'utES FEHilEU<A-Os nfi/hndo' que o 
Ministro da G uer•ra o o chefe <lo Estado· 
Maio!• toem silo aquellcs quo so achnm nm
pnrados pelas leis qno regem ns umtol'ins 
militares. 

O Sn •. Jur,to FROTA-Então, niio ora uoccs
snr/a nova lol. 

O Sn, PIREs Ji'r.nnn:mA- E, si não hou
vesse nooessldnde <lns ultornr:õcs que forom 
]ll'OJlOBtas poJo chofo do J-:stndo·Malo!', mo· 
diante consulta do Sonndo .•• 

0 Sll, JUJ,JO FROTA- Altr.rn~ÕCS com UU· 
gmonto do despoza. 

O Srt. Pums FERREmA- ... com cortozo. 
nom o nomo do Sr. Ministro da l'rnot'i'll., nem 
o <lo chefe do Estado·Muior torlurn sido lom
brlldo . .; nesta que~tflo. 

E~to proJecto voiu dn out1'1l C11sa. do Con
gresso, como ncabo do dizm•, ho. cerco. do 
dous nnnos o to.nto; o nom o Sr. Ministro dll, 
Ouert•n, nem o Sr. cholO do Eslado~Mnior 
omm nutoridndcs militnrcs nossn. occnslüo. 

Nestas condiçücs, n nohro Scnndm• nilo tom 
rnzii.o cm ir1·ognr tito grnyc con.snm. nos il· 
lustt•cs cn.rnnrn.dns quo 0.stiio na nltn adml
nistl':t~·,to do scrvi1:o da. guorrn : olle~ pro
cm•:tt'lio pn u tnr sou procotl i monto, omi'olação 
Us prnmoç.iies, tio nccurdo com os direitos nd .. 
quiri!]OS dos officincs fJUO pos:;am pretoUtlOl' 
taos promor.~õcs. 
. 0 SR, ,JULIO FROTA <it'L Um apnrto, 

O Sn, Pums Fl·:nr.llmA - O Sonn<lo on
ten1leu ouvir o choro 1lo Estndo-Maim• quo, 
pelo. lo! úc OI'ganizn.r~iio do Estaflo-Ma/or•, 
tinha do SI) I' ouvido sob!'e ns ulternçõcs o rc
orgnnizaçUos do exercito. 

Fez-se a consülta. Provon·:~o aqui, com oi: 
da.Uos nrit!uuoticos, que havin. economia. e 
convoniencia. do ~orvi\~O ••. 

O Sn. ,JULIO Fnoo•A 1là um npnrto. 
O Sn.. P!R!·~s FJ·~mmmA- Si V. Ex:. l'iO 

tivesse <ln~o 110 trabalho <lo Jor os mnppns 
npponsos ao projocto. os mnppni'Õ dos otllcinc~ 
do qun<lro oxtJ•anumornrio o rlnquol/os quo 
toom do pnssn1• pnrn tnl qu:ulro, V. Ex. 
VOJ'in quo ha realmonto uma economia do 
30:!.00$ o tnnto. 

Nã.o vejo nenhuma mataria novn no pl'O· 
jocto, n n~o ser, talvez, que o nobre Scmnclor 
queit•n consh1m·nl' mntorio. nova o mandar 
grn~luo.t• os coronei.OJ do ostndo·mnior do so
gnwla clnsso. 

O Sn. Jnuo FwrrA tlú. um npn.rtc. 
O Silo PutES FRRRI\IRA - Qnanto aos to· 

non tos do ostttdo·malor, já fbi proposta a 
supprossiio do/los dosdu o inicio do pl'ojucto; 
nssrm como rui npprovntla em ~n di~cnssilo a 
creaç<io dos tenentos !los corpos do m•tilhorin 
do posi('<io em numero lgunl ao dos do arti· 
lhnrla do campanha. 

li' o quo ou tinha a ilizor. 

O~··· .Julio Ft•otn (p:la ortlam)
Felizmonte, Sr. Presidonto, o llolil'o Sonndor 
poJo Pinuhy, mombJ•o <ia Commlssão do Mll
l'inhn o GuorJ•n, quo foi si;~natnl'lo dos n<l<li· 
tivos o cmcnd~ts opt•esontndos, confessa, 
qurUJto n umn emend!l, que lm mtttCI'Üt nova. 

o Stt. PmEs FERUI~lltA-Eu niio conrosso 
isto ... 

O Sn •• JuLIO !'nOTA- Eu pm·guntnrla n 
S. Ex. si tambom niio ó matorla nova a 
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cr~a~~iio do 1 •l~ o 2° 1 tenentes no corpo de en~ 
g-on h oiros. 

O Sn.. Jur.10 Fnow .. -Sim, senhor. '1\fn~l nn 
OCCilS\iio, elle cliS:iO C]\10 /IS Cal<'llll:tS t\nhn.m 
umn. qunrto. ,u~cu:-~:;;lo, l?Or ha.vm· ma to ria. 
novn .. 

O Stt. Pmt·:s F1m:tEtnA dú. um aprn·to. 
• O ~n. .1ur.10 FROTA-Per~nnto cu : est!'s n ~n.. ALTIEnTO CloN~~.\T.V8:-i-Ellc l'•~Cil!L·i

dcrou depois tL +lnci~ão. n.clditi vos c c.c;tns omendns pn.rtira.m on nito do 
Minh;tel'io dn. 'Gtwrru.? Nilo foi o mini..;terio 
que prnpoz isto 1 O Sn.. PntEe Ftmn.l~mA-Si hou \'CBsc mn.~ 

teria novn., ~1i o Q.UO o \lo (lisse. 
O Sn. PulE; FEilllEIRA-Por consult• do 

Sonndo, O Sn. • .Tvun FH01'A-El1P rcr.nn!'iderou o. 
decisilo. mn~ n;io aqui em :-;c.r:.::;iio. 

0 Sn.. ,liJLlO FUOTA.-PM' consnHJ~ do Se· 
nn.do sobro outro O.."l:-illmpto muito diJforento. O Stt. J\J,nrm:rn Goxl,\\T.Vl-~:'1-T;tnlo l'eeon

sirlrJl'O\t qur. t·enH.:tteu o:; papllis !L Couuui:-<s;io 
do n.mlncr:ão. O Sn.. Pnn~ . ..; FtmlmiitA.-Sobro o proje(·to 

do Ol'g'llli:t.llÇiiO. 

O Slt .. luuo J.'nr>'rA.-A const1lta clo St.>n:Hlo 
VOI'SOII sobre o p!•Ojf!cto, o Sonn.clo pr~rgunton 
·"i havia ou nii.o augmcnto tlo de~per.a. 

0\UIF.\1 DO DIA 

O Sn. Pm&s F"IIR\OJR.,-Il si o pt•o)ecto 
er.t conveniente no sot•viço. O !!iõir. Pa•eMillento- Constan1lO n. 

Ol'llem do c lia ele t1•nb!llhos de Colllmi'"FIIÍOS, n 
ning11em pc,1inclo :t palfiYl'lt pal'n. n.~'~nmpto 
de oxpcrlientr, vou levnntnr n. S('~f'iín, 1\r·:;i
gno.ndo p;~rn. orLlem do tlí11 da ,"WH~fio se· 
guintc 

O SR .. JULIO FROTA-O Ministro tia Gnorra 
lli~se flUO lm veria um n.ngmnnto do clo~pozn., 
nug-mcnto que om brovc do~appn.J•ecol'ia.. 

l~n entendo que, com os n.ditt1vos e Offit"l\1· 
das nprosontados, u. cle5peut a.ugmontarú. 
muitn, 

1\.las. em summn., ngorn n[o é occnsi1iu de 
~uscutir isto. 

Apenas como nmn. l'Oclo.mação, fiz a. sim .. 
pios ollSel'vnçií.o de que havia m:ttoria nova. 
cm nlgumas omenclo.s o ndditivos e, por con
soquencia., flUe devia lutver umn ·1" cliscmssão. 
Mn.s, mo submetto 1'L t•nsobçiio dn. )to:;o., 
mosmo porque vujo n. rlisposiçiio QUI\ ha para. 
th.zet• ]lassnr o vot1}.t• o projecto, nfitll do ser 
romettulo, qnnnto antes, à C:Lmn.ra. dos Depu· 
tatlos, 

O ~>~•·· P••cMI<lente-0 nrt. 150 do 
Regimento dispõe : 

« To1ln.s as questües do Dl'Ucm serão dcci
{lidn.s pelo Presidente, com rocurso pa.rn. o 
Sennrlo, roqucri<lo por qunlquer do" seus 
membros. 
O Presltlrmtc. potlcrá inrlopendonto do re· 

curso, submottor no Sonttdo a decisão das 
quostõos. x. 

Nn occo.siií.o, como llisso, o Ilohl'e ViM· 
presit!onlo do Senado. 1\epois da votnçiio dns 
cmentlns n que so referiu o nohre Scnndot' 
cons\derou~ns 11ito contontlo mo.toria noVIL ~ 
resolveu, por couseguinto, no momonto, a 
qnestilo !lo ordem. Si o honrnl!o Scnariol' 
nppe!!n pnm n l!eclsi\o do Senuclo, ou o con
sultltl'ei. 

O S~t. Jur,Jo FROTA-Nilo, senhot•. 
O Sn.. PREinnENTE-No cn.so cont1•nrio, o 

mou dever ó nmntor n docisilo do bonr:tdo 
Vice·presl<lonto do Senncto. 

1'1'lLbulhos cle CommisEõo."l. 

Lovanto·so a sessiio n I 1/2 !lot•a 1ln tardo. 

ACTA 1~!1[ 8 DE SETE~tnno DE l80'J 

Prcsidencia do Sr, J. Catunda (Jil Scc1·etario) 

A meio. horn. dOJlois tio moio·rlia n.clm.m-so 
prosontos os Srs. Sennclores .1. C~ttnn4la, 
Thomnz De\11no, Gustnvo Richard, .lrmnt.lms 
Pc,lro.slL, Jonquim Sttrmonto, Ft·o.nli.;;co ~tn.
cbailo, Gomes do Costro. Be\fnrt Vioit•n, Pires 
Fel•t•oirn., Ilczerril Fontonello, Pt~lh'o Velho, 
Josó Born:n•do, Abtlon Miln.no·t, Leit.o o Oiti
cicn, A· Azeretlo, Vicento Macha.tlo, J11aquim 
Lncertln o Julio Frota (IS), 

Doixnm de compn.rocor com cnu:;o. pnt•thi
pn.Ja os Sl':i. ~htuoPI 1le Qnr.h'Oz, Alberto Gon
C:!tlves, Generoso Poncc, Hcnl'iquc Coutinho, 
.Justo Chermont, Benctlicto Leir.o, Joiio Cor
doh·o, Alvnro Mnclu1t.lo, Almoictu. Bn.rt•r.to, 
.Joaquim Pornn.mbuco, Re~o Jlelln, Caolho o 
Campos, Leandro MaciPl, H.osa .Junior, Clcto 
Nunes, Quintino Boca.yuva, E. \Van1lenkolk, 
Gonçttlvos Cho.ves, Estt!vcs Junior o ltllttlino, 
Horn; o som ella o::i 81·~. 1l:lnool Bat'!Ü,a., 
Lnuro so~l!·O, Nogunlrn. Pttrnnagn{t, Crnz, 
Gonçalves For!•eirn, .\osú ~1.1.rcollino, TI. do 
Mentlon~n. Snbrinbo, Ruy Bn.l'hnsn., Arthm• 
Rios, Vh•glllo Damazio, Domingos Vicc•nto, 
Pol'ciunc11ln., Lopes TJ•ovii.o, Felic\!1no 1\:·nna, 
13tumo Bl·a.mlão, Rodl'igucs AI vos, Pani1L 
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Souza, Moracs Bnrros, Loopolrlo do Bulbilc,, 
. Joaquim de Souzo, Aquilino 110 Amaral, Pi
nheiro ~!ach~do o l\amii'O Ba!'collos (~3). 

O SJ•, 1 11 ~ec•·cuu•io (iutcri11o) dú. 
conta do seguiutc 

EXPEDIENTE 

Telegramm~s : 
Do presidente do Estado do Matto Gns,o, 

expediria do cuyabá em dnta do 7 docorJ•cnte 
mez, assim concebiJo: 

Prcsidonto Senado -CongJ•ntulo·mc V. Ex. 
poln. memoravol data hoje tii.n ~ro~to. nos bra.· 
zileiros.-Soudações.-,llcc.~ de lJm·rvs, pre• 
sidentc .-lnteimdo. 

Do governador da B:thia, cxpo:lillo na 
mesma data- Exm. Presidenta 1lo Sono1lo 
Federal - Congrntulo-mo. com V. Ex., ro .. 
prosant11ntes do Scn:Jdo pela gloJ•ioso data, 
quecommomorn, a noss1L cmancipnc11o politic<L. 
- Dr. 1'annj~tra, governnllm• du. Bidlin.. -
Jntcir:Hio. 

Do prosi1lcnte úo Coa.rfl, oxpedl!lo dn. cidade 
dn Fortaleza, nn mesma ria ta- I>xm. Preai· 
donto do ScnJU!o- Apresento" V. Ex. o rio· 
mais I'o(Jrcsontnntes da Nação nossa Casa do 
congresso cordinea sawlaçõos pei/L data glo
riosa da commcmoração 1l[L lur 1 op~ndoncin. 1l1J 
Brazil, cujo prospertdado fnço votos dctll· 
cando todo o meue:;forço.-.Nogudra Accioly, 
presidente. -Inteirado. 

O Sr•, 2' Secretario (iuteriuo) de
clara que não lm pareceres. 

O liiir·. Pr•e,..Jdente diz que, com
p~recendo apenas !8 Srs. Sonnrlores, IJojo 
nao pódo ha1•or sossao c que a ordem do dia 
pnra a :-lessiio seguinte ó a mesma jl\ dcs· 
tgnada, isto rl : . 

Trabalhos de Commissüos. 

!}Da RF.:SSÃO E!l[ fi DF. SETE~IDilO DE 1800 

P1·asidcncia do Sr. J, Catun.da 
{1° sccrctctrl'o) 

A~ mola hora depois do molo·dla, abre·se n 
sc.~su.o, n. que concorrem os Srs. Sennrlorcs 
,T. Catunda, Alberto Gon•;nlves, !:!onrlquo 
Coutinho, 'l'homa>. Dnltluo, Gustavo Richard, 
Jonatlms Poilroso., Joo.qnitn Sitrrnento, F1•an· 
cisco Mucbndo, Laura Sodrú, Benedlato 
Leito, Gomos de Custro, Plros Ferreira, 

C1'Uí:, .João Cordoiro, R07.Pt•ril Fontonollo, 
Perlro Volho, José Rern:t.rdo, AlVItro Mochn ... 
do, AI.Jflnn ~til:t.ncz, Almeitlu. BUI'roto, Gon
çnlvcs l•'orrolrn, B. de Mendonça SobrinhO, 
Loito o Oitil·icil, Caolho o Cn.mpo~, LPilndro 
Maciol, Ro:-;a Junim•, Arthm• ltios, Domin· 
~os Vjconto, Fdicin.no Penua, Bucno 
Brandão, Rod1•iguos Alves, Pa.ula Souza, 
Joaquim tlo Souzn, A. Azcredo, Vicente Mn .. 
chado, Joaquim Lacordn., Pinheiro Machn!lO e 
Julio !'rota (3B). 

Doixo.1n de CO'llpn.recet• com cansa partici
pada. os St•s. 1\la.noal elo Quoil•oz, Generoso 
Pence, Justo Chormont, Belfot•t Vieira., 
.Joaquim Pot'D!Lm!mco, Rogo Mello, Cloto 
Nuno.~. Q. Bocaym~a.. E. \V!Ltulenkollc., Gon· 
t,mlves Cllaves, Esteve~ Juniot• o Ro.nlino 
Hornj o sem olla os Srs. 1\I:Lnoel Bctrata., 
Noguoir!L Parnnn.gmi., José Ma.t•collino, Ruy 
13;l.rbosa, Virgil i o Dll.ffil\Zio, Porciuncula, 
Lopos 'l'l'ovü.o, ~roraes B.n·ros, Loopoltlo de 
Bulhõcs, Aqulllno rlo AmaJ•nl o 1\amiro Bar· 
cellos {23). 

São lillas, postas em discussiio e sem dolmto 
approvndo.s as neta:-; dn ultimo. scssüo e da. 
rouniii.o do hontom. 

O Sr·. I" Secr•el:nr•lo (intcrinu) 
declara que niio ila expediente. 

O ~.-. ~o Sccroln••lo {intc1·iJw) 
clocla.ra. que niio ha parePores. 

Siio succ1$Sivn.mento lidns, postas em 11is~ 
cus~ii.o c sem dobu.te appromdas a l'ell!lCQãO 
iln~l 1!11. omonrla 1lo Sonatlo, substitutivo 
da proposiciio d~t Cltmar" rios Deputados 
n. 18, do 1807, que rool'gonniza o qundro Je 
cadn um dos Corpos rio Engenheiros e do 
Estado I\laior rl<J }a classe rJo exercito, o a elo 
proJecto rlo Senado n. 2•1, do 1895, quo 
J•ogula ns promo~õ:1s ao posto de alfere3 do 
exercito, 

O St•. Pt•ea~idolllC - Constanclo n. 
ordom do dia do tralntlhos de commissõcs, 
dnrei a palavra no~ Srs. Sonaclnres que n. 
~ucirnm para 11ssumpto do expediente. 

Ninguem pedindo a palrLvrn., vou levantar 
a sBs.-;:ü.o,,lesigno.ndo paro. o. m•dom do din dn 
sessão seguinto: 

Discnssüo unica do pn1•eccr n. 187,do 1890, 
da Commiss[o de Constituição, Poderes o 
QiplouJacla, opinando que so,ia. reconhecido o 
proclamado Sonado1· da Republica, pelo Es· 
tado rio Rio GJ•ando do Norte, o coronel 
Francisco Gomes da. Racho. li't~guntlos. 

Levanta-se a sessão ao meio-dia e ·15 mi· 
nu tos. 
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SESSÃO EM 1! DE BETEMBUO DB 18\lll 41 

• 
100• s&ss:\o EM I! DE SIOTI'Mill\0 DE !8QQ 

A meta. hora. tlop:,is do moio-llia., abre-se a. 
sesstto,a. que concorrem os Srs. Sena.dores: 
J. C~ttunctn, All1orto Gonçn! vos, Henrique 
Coutinho, Thomnz De! fino, GlJstnvo Hichnrd, 
.lomdha.s Pedras·~, .Ton.quim Sarmento, F. 
M:tchndo, Manoel llnrn!J1., Louro So1lró, Be· 
nedicto Leite, Gomes de Castro, Bolfort 
Vieira., Nogueira Paranrq:~ut'L, Pires FcrrciJ'[I., 
Cruz, Joúo Cor!lBiro, Bezerril Fontoncllo, 
Pedro Velho, Josó Bornnrdo, Alvaro ~Ia
chndo, Abdon )Jilanoz, Almoida llnrreto, 
Gonçalves l•'erJ'eiJ•a, Jose MtLrcellino, Joaquim 
Pernambuco, B. tlo :Mendonça. SobJ•inho, H.ego 
Mollo, Lo i to o O! ticica, Caolho o Campo;, 
Leandro Mnciol, !tosa .lunior, Ruy Bat•busn, 
Artlmr ltimr, VirA'ilio Da.mo.zio, C!oto Nune:;, 
Domin~os Vicente, Porciunculu., Q. Boca.yuvn,, 
Lopes Trovü.o, l~. '\Va.ndenkolk, Fdlíciauo 
Penna, Buono Brnnd<lo, Rodrigues Alves, 
Paula Souza., Leopoldo do Bulhõt!l'i, Joaquim 
do Souza, A. Azerodo, Aquilino do Amaro.l, 
Vlcentu Mo.cho.do, Joa.f)uun Lacerda, Pinheil'o 
Mnehado,Julio Frota o Ramiro Bnrcollos.IM). 

Deixa.m do comjm.recer, com causo. pat·lí· 
cipndn, os Sra. Mnnoel de Queiroz, Generoso 

· Ponce, Justo Cllermont, Gonçalves Cho.ves, 
Mornas Barros, Esteves .lunior e Rnulino 
Horn (7), 

E' Ilda, posta em dlsc_ussiio e sem doba te 
npprovnda a neta d11 so<S>io anterior. 

O Sr. 1." Moea·e~nrio dO. conto do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

para mo!hommentos da Estrail<t do Forro 
ContJ'!\l rio Bro.zil, entre n estações Central o 
S. Diogo, o, llDl' contn." elo protlucto deSS!L 
D\iena,;iio, ntlquil'ir os -predios nocessM'ios 
p:tra renliznç;;o totn!J!o plano app1·ovado pelo 
!.lt:croto n. :!.0.:-!5, 1le ~~do maio rle 1:::198. 

Art. 2". Revogam·Kc n.s disposiçtjes om con· 
trnrio. 

Cnmnra dos lloJJU~tdos, \1 do setembro 
do !SOU. - Ctwlos V a.:: clu Mcllo, PI'CSirlonto. 
,lu!Jt.tsto Valcnto tl!J .. Vu1Jnes, 1" Secrotario.
Al'thur ;l111brosino llcl'~dia de Srt, 3° serviudo 
do 2" Soct•oüLrio.-A'Commistião do Finança.s. 

N. 07- 1890 

O Congresso Naciounl decreta : 
Art. t.u N;~ líqnido.ção do tenlpo fle sor

VÍ!,'O p:wa. a concessão (lo meio·~Oido não sor1L 
de:;l:ontn.do nquello que lik pasbn.do no goso de 
licença po.ra tJ·ata.mento de su.wle. uos termos 
do Ol't. 10 •lo decroto n. l.:l88, do 21 •lo fove
reil'o •lo 1801. 

Att. z.u Revogatn•i:!t. os disposiç,jos em 
contrario. 

Camnro dos Depulrdos, o <lo setembro •lo 
IS!m.-011'los \'a.: dt: .lldlo, Pl'csidcnto.
Cart 1s .~tu!lusto V~tluntc Uu Novacs, 1 o Secre
tario. - Arthur .Amúl'osino llercdio. de St!, 
31

• servindo do 2.<' Secreta.l·io.-A' commissüo 
1le Pinança.s. 

N. 08-1809 

O Congt-esso No.ciounl resolve : 
Art. 1.11 Fico. o Governo autnrizn.do o. nbrir 

os croflitos nccessnrios para. o. concln~ií.o do 
lnzat•eto dofinitivo dt> Tamand•ró, no Estado 
de Pernambuco. 

Pa.t·n.gro.pho nnico. Esta n.ut.ol'izo.çii.o é con
pidera.do. Jlermn.nente n.té o. inauguração com· 
pleta do mesmo !OY.nreto. 

Art, 2." Rovogam·se os disposições em 
contt·a.rio. 

Cnmara 1\os Doputn•los, 0 de setemb1•o 1le 
1809-Cm·tos y,., "' MeUo, Prosldente.
(!ar/os .-tugusto VttlonttJ de NoL'aos, tn Secre· 
tnrio.- A1·thur .-tmlwosino R41rcrlitt tle St!, 
301 sct•viailo do 2a secrct:trio.-A' Commiss;1o 
do l'innnças, 

Um do !• Secretario d:. Camnra dos Dopu
t·u\os, de O tio corrente mez, communicn.ndo 
que, tendo nquolla Cnmnra ndopln<\o 11 
emenda do Senndo ~ proposlçito •la mesm11 
Camnra, autorizando "crod1t" do 80:853$0:!7 
po.rn :png~n:ento do ,or,lenados quo competem 
n vn:r10s Jutze~. cnvtou no~:;u. !luto. o. sn.ncç5.o 
preslilonciala respectiv1L resolução. -Intei
rado. 

Tres do mesmo sonboJ•, rometteudo os se· 
guintes 

PROPOS!ÇCES 

N. 00-!SQQ 

O Congresso Nacionnl docrota: 
Art. 1". Fico o Po<lol' Executivo autorizado 

11 nllenar as sobras dos immoveis adquiridos 
SunnUo V, III 

Um do Ministorio dn l'.l1.enda, 1lo 0 do cor· 
rento moz, tra.nsmlttinrlo a. mensagem com 
que o St•. Presidente da llepub!icJL devolve 
dous do ... o.utogru.phos dn resoluçíio do Con· 
grosso Na.ciona.l, que so.nccionou, o que auto· 
I'izn.o Pl'det· Executivo a cuncodor um :tnno 
llo liotmça. n.o njuda.nte do. guart.la.·moria da. 
Alfandega do Snntos, Josó Lobo Vlnnnn.
Archivo·so um dus nlltogmphos e communJ. 
qne·se á Camnra dos Deputados, remettondo 
so·lhe o outro. 
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42 .Ali!NAES DO SENADO 

O ~··· ~.!n ~ect•ot;n•io lõ o vno n 
impt•imil' para. ontrn.t• nn. ordem dos tro.halhtlfi 
o seguinte 

r.\REOER 

N. IDO- 1800 

A Commissi'í.o 1lo Mo.rinhn o Gnol'rrt, a ~naJ 
foi prPscnto o pt·ojccto rio Sonnilo, n. !?ti, do 
l89i, quo d{L Úf! I)Sposns, fllhns o jliJJfJS 
menm·os do_;; n!Ticiao:-; elo (~xorcito o dos 
corpo,q policinos mol'tos om éomhaln im cum. 
pnnlm do Canudos o aos fJiiO fallor.ot·om 1111 
vierem n. 1\lllec,~r om consoquoncia do fot·i· 
montos rocobidos nn. roli.:ridn. enmp:mha, ns 
vnntngons a q11o toem direito, con~idoJ',IIHin 
UflUO)!os ofllcinos pl'Omovido:3 nn posto immo .. 
diatamonto snporlor, som projnizo 1ln nrt. 4n 
:lo decreto do 31 :lo :lezolllbro tlo !SOO, si, nos 
termos do O.l't. 1:1, do drcl'eto (lo 7 do /'uvc
reit·o do 1801, ti\·ot•om sido moncionruJ1)~ corno 
tewlo praticado actos elo bJ•rwnra ou si já lhos 
tocasse promoção pm• nntignidndo 01.1 estu
dos, tm•nrmdo appl icavel a dispnsiç:io a qnnl
quor outra guart·!~ lntC\t'n:t ou oxtr.l'nn., quo 
so posslt dnr, nhrangondo tocl:t a !Ut'l,•n. tio mar 
e torra I")UO nell:t tomnr pnJ•to, JH!•liu esclnro
cimontos no Porlet• Executivo snbJ·o o numoJ'O 
do officinos mm•tos na mcsmn cn.mpnnhn com 
dii'Cito no Lnnoticio qno o pl'n.ioctn conc/ldo ús 
suas viuvas, filhas o filhos mcnot·o~. nflm de 
bem orientar-se JlfLI'IL fot•muhu·o seu pnrccor . 

Os osclarocimontos vinrlos no seio da Com. 
missüo constnm dos seguintes rolaçúos: 

Dos omciaes mortos cm combn.to, meneio· 
nados como tendo pl'n.ticado actos de bra vm·o.. 

Dos mm•tos om conscquonci11 do forimontos 
rocobi los om combnto, n:oncionndos com brn· 
vura. 

Dos forillos om combn.te, com monçiio tlo 
hrnvurn. 

Dos mortos om consoquencla 1lo fot·lnwntos 
rocobi!.l.os om combnto, som menc;ão do bt•tt
vurn.. 

nos f;ridos om comlmlo, sem n :lita rafo· 
roncia. 

Dos oxtravindos om combnto,somroforoncitl 
dG brnvum, 

Dos mortos om combn to, som monção do 
brnvurn. 

A Comm!Rsão tlo 1\rnr·lnhn. o Guert•n, oxnml
tmndo com o mais vivo ln torcsse t\!i t•ol'ut•idas 
rol!tQOcs, notn, como o. Roprntlf'iio 1lo Aju
d!tnto Oonol'lll dtl Exor·citn, quÔ nilo fornm 
monclonados com bravum nas ordon~ do dh1 os 
omcinos quo toma1'nm pn1•to nn · oxpedição 

~[nt•eira Cesrtr, <lo v ido no closns.t~o qt~e vi~ 
ct.lmnn ~nn..;i torla a 1\JJ•çn. oxpedJciOtl:ll'lfL! J20 
emlanln, diz n scc.;iio dn. mn.~mn. r~Jp;u•l.!çuo 
conhocor JHH' int'ur•mrH.~t1cs quo to:loN pot·~a
ram·~o com oxtJ•en1tt IJI'anu•n. o abnognf;ao, 
conscientes comn o:-;L~tvn.m, da derrota e do 
riscO do :-JO!'~ttl trucidu.dos pelo tOroz inimigo, 
como foram. 

Ohsol'\':t mo.i~ n. Cummis~5o hn.vm• um 
NJ•nndonunwJ·o do o!IIciaes Jlllll'los cm com
bato 0!1 Oln COU~N[UOI1eiO. do /'ol'ÍIIIClllOS l'CCC
ilirlus, sc·m mcnr;ii.o tlo bt';I.VU!'ll o p<·l~ts termos 
do projndo, ll!'lll as suas viu \'n:;, /I lhos o 
Iii hns 'n"m ns dos otllcin<~s ncima cita< los pnr
tieip:t;'Ü.tl 1los l1Cnotlcin:-i tln lllO!IIO!' p<HbÜ.O; no 
Cllll!llltO, todos úl!O!-: !'Or:nn SllCI'Jiicados tam .. 
btJm no campo da I nln. nn dt~Jc~n dtt P;ltria. 
t•opublica.na. o p~~In cumpl'iuwnt~ 110. ~lovot• o 
niio so potlo n.vontm·ur quo nao !o1 bravo 
qn·11n nu [ll'imeiro encontro .com o inlml~o 
ca!Jin /Jor to!'l'IL morto ou voJU a. morrer Vl
ctimn( o pelos ferimentos. 

Pondcr:t tnmbom o. Commis3iio que hn. 
ofllcia.cs Jlwidos om combato com ou sem 
mcnçiío elo IJJ'n.vurn., tendo sitlo muitos, antro 
os JH'imoiros, j:'l promO\'id~s. cuj:t rcruune
t·n.ção JwnotlciaJ•it d·l l'ntUl'P suns l'!tmilins, no 
passo que os ft!l'imentos dos so,!!'untlo~. Ri lhes 
cu usarem ma i:-~ tn.t•do a morto,si'J o unicnmonto 
servirão para attestar qno clle3 tonmrnm · 
parto nos cruonks comlmtos rio tilo Jamolt
tavcl cnmpnnha. 

A monçiio do hmvm•;t ó uma. nrmrL pcri .. 
go::a nllB milos de (]ltrllll niin a mn.nojn.r com 
impnrcinli:hdo o ,iustlçn. 

o p:·ojcclo ó, no jui•o :ln Commissiio,muito 
rNitt•ictivo poln cxigcncin. fbssa mouçuo na.s 
m·dens do dia do r.ollllllitntlo om chefe, tra
tando-se do. cnmpllnh11 do rnnndos, o não 
e~nlta.tivo em rolaçfi.o nos officinc.; que pot•· 
t.rncornm ú fol'ça oxporliclonnrin no comma.ndo 
rlo coronel :\fol'úil'<J. Cczn.l' e demn:-:indnmonto 
remunaradot• om refcroncin. o.os officiaos !o
ridos solircvivontcs, com u.quulln notn.. 

Polns considornções oxpondlrlaR, n Com .. 
missiL, ontonflo qnc o Jn•ojoctn não Slltisfnz 
cnbnlmente tto llm quo tom em visto., duvido 
ttog cns~)s mui o,o;poc\aos que se rlorn.m noss:t 
mmnornvol campan\IIL o por isJ:Jo nii.o póde 
opinar pela. sua nppi'Ovnção, sondo mister um 
outro mnis nmplo o oquitlltivo, que n Com
missão niio onsn. npt•esonlnl' o si t:tnto nii.o 
porlo Jilzcr nosto momento, ,iulgr\ filiO n. pn.l'l.o 
tina! do t~rti~o unico :lo mosmo pro,iocto refo· 
ront.o ttns officineH mortos em comb11.to cnm 
dirüito rtnüwior {L pl'omoção por nnti~niclrulo 
ou o . .;tndo3 mm•cco sol' 1.om:ulo. orn cotrsido
l'nção c ttpprovadu., tanto mn.IA qunndo, 
oxltmimmdo tt Commlssiio ns rol!tçoüos noimo. 
trnnicriptns, rocoubooo quo uponus terilo <li-
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rei to no beneficio nR litl1liliM elo dom; of11ciacs. 
Nt!st.a conlbrmid:tdo, nprosonta o mguintc 

N. 17- 1800 

O Congresso No.cionn.l t·eso\vc : 
At•t. !." As esposa~. filhas o 11\ho.~ mc

noref! dos officinos do oXe!'ci(o tnorlo:i em 
comh;llo nn. t.::L "P[I.Ilhrt cln Cttnndo:-~, pcrt:o· 
bol'ii:o ns V<tntagens /L quo tc:lm direilo,consi· 
UePand.o-so :trtne\\c.'i o(Jlcin.1·~ promovi1ll)s 'lO 
posto immc1li1Lt.Hnonte surct•ior, sem prC"jHizo 
do nrL. •1" do tlccvoto, do 31 do tlezembi'O tle 
lSDO, si já. lhes toca~·se pr,Jmo~·:í.o por auti~ 
guidn!le ou o:-;tut.loii, 

At't. 2. 11 Rovogam·sc n.s Ui:-;posiçúes cm 
contro.t•io. 

~aln do.s Conunís'iti{:s, II do setembro Uo 
189~1.-E. \\'w!d1111holh .-Almeida Ett1'1'ciO, 
-11ii'J!S Fcrrot1·«.- Rosa Jw1icw.- lle!(ui't 
Vieira, 

43 

Informado do quo ocr-m•rin no Eitrulo do 
MllttO Grusso o dll pu:-;.,u do todos o~ tolog-1•am· 
lUIIS, 011\ COil\flitllbitL do nlCUS COl\llg'llS tlü re· 
pl'Niont:H;ilo nn. Cnlllll1'a o no Sennllo, resulvi 
t~~var o~:-1·:s telogt'd.mmu:-; Ít pre::~onca do St·. 
llresitlcnto dn. Hopullliell, pm•o. que S. Ex. 
potlcs::io tomar ns providencias rplC no,cnso 
nl'gin. ;vlopt:Lr, n;i.o üOnscntindo que ns viu· 
louci:l'i coutinua.~som a. ~er p!·aticrtllns n.lli 
pulos stm!:l Llü\llgn11os, isto ó, que o prcsitlento 
tio K.,bdo, l!u;;igiHHlo t\n Govnruo Fo!.leru.l, o 
o commttnllitnle rln distt•icto milit!ll' 11íio con· 
t.inua::;~T~m n. a.husn.t• da pa~icnciu. do::; mat.to· 
~'l'iJH:!Ollscs, ompt·ogaudo totla u :-lOl'te do nrbi· 
trttl'icdndu:-~, como tecm fci lo. 

O Sr. l't•osillentu dtl Hopul11ico. mc~stt·ou 
rlesnjo:-: riu !'<tlllLI' .. Jllrl 1 JIDt' meio do um:~ 
cu.rt:~ quo me dirig-iu, o cutii.o procurei 
S. gx,, que pl'Ollletten tomat• IH'OVJdtmcia~, 
dcclnranU.o qno ot•n. 11sto o sou intento, quo 
tl1:se,jnva rt paci!le!lção !lo Mn.tlo Grosso, qno 
Plli'Il. iHto cstavn pt•ompt() ;t turlo fnzori no~ 
:;onti1lo tio niio só evitar~~ prn.tic<tllo violencia::~ 
que alli continunm a. .'!or cummoltidas, como 
pt·occ1ler com justlt.~n.. Uo a.ccol'1lo com n. loi, 
f;lZ/Jiltlo com quo uwus nmigos pollessom ser 

O !!iir, ./\ .. , ·-''-ZCt"'C(lo 1')-Sr. Prcsi· postos r~mJH 1crlhltlo. . 
dento, o Son!ltlo como tl n:u;ílo inbil•(t sabe Deixando s. Ex. 0 tliriginrlo·mo n. minlm. 
jit do::" ttltimos aconlecimcnt.os do Esta~lo Ue 1•,;.-;idencin, 1;'1 mwontroi nm to\ogrnmma 110 
.Mtttto G!'osso o 1\ns vio\oncins que n.lli conti· s;1., :-;1.m;ulot• Ponce, polo qnnl 80 Yia 1'}110 ns 
nun.m ;t SOI' JH'aticad!l.S polo governo doEs- violenci:ls 0 11:; O.l'bit1·m·icdu.llr.s não tinhnm 
tado corn nssentimonto tiO Gnvorno Ft.:det•.tl. ct•::i~n.'\n, rpw, no contl'llrio, nova::~ tropolius 

Depois do lynclm.mcnto rlo dia 31 do n.;,:-üRLo, tinhn.lll sido purpott•nr\a."', quo casas do rami
todas n::~ trnpel\o.s tr.em ~i·lo commcttid:ts na. lins tinham :-;Ido varuja1\a~ e mosmo lll'I'OmiJn· 
cidade de Cnyo.bi'L, nã:o ~c cunsll!Hlo o }ll'esi· das polos boliguin:; polici:u:!s. De mnnoirn. quo 
dente do Estn.tlo o o clwfe ele policbt tlo mnn· mo d t'ol'l,'i\do a J•omuttot• ao Sr. Prcsitlonto 
dn.t• ofl'ectuar prlsfic~ !llêgnos dos seus ndv,~r· Jn. Ropublica 0 tolegNmmn. quo ha.via recc
snrios politicos,tlo . .;; meus IUlligo;.;,sútnont.o por- !Jhlo, ar.ompnnlmwlo-o Uo umtt cnrüt flUC nflo 
que ellcs mio fiUOt'OIU obedecer uo aconn valo a 1mna lêr no Scnntlo, mn.s no. 11un.l reiO· 
tanto da.quel!o prcsiJ.1~nte, como do sr. Mi- ·l'ia :t s. Ex. o~ abusos quo sa davam no Es .. 
nistro da Fll'l.ont.la. tado o o modo p!WflUO o commtmdanto do 

E' por isto, St•, Prosillonte, que, n. pl'~tcxto 1lbt!'iclo militar hnvw. so comportado cm 
do lynchnmento, nenhum amigo mon, que r~l11çiio ao St•, Sonnllm· ronco, \UiliHhtndo-llw 
tenho.. vn.\or foi oxclnido das violenciaH pr1lti· offl't'ocer o Arscnnl d!l Gncrt•tt como nhrigo, 
cntlns por nquolles_ tlons fnnccionarios, com nllm dn tot• l'llln. oxistonci:l gn.t·n.ntitla, isto ó, 
nfilsentunonto dn Prositlonte Un. Republica.. ello qncn·in. quo n sr. SmmUot• Panca fõsso 
A pretexto de que ellcs tinh:un tomado parte pn.t'IL o lor.tal', OIHln enconlt·lu'io. outros meus 
no Jynchamcnto, 1lous 1lins tlcpnis Jbmm amigos pulitic,)s \H'C:50S, ele motlo qnn, o. pro
violcnto.mcnto at'l'<\Sttdos da co.~n. do Sona.dol' texto de ter S. Ex:. ;.nmt·i,Jo nuqucllo o5tabc .. 
Ponce, onde so o.cha.vam, parn csl.aboleci· loci monto mil iltn•, Jka:;sc igual monto preso 
montas militnrcs (o ,\t's.mal de Gucrl'n. o o coJur;nus comp!l.ulioiro~. 
quat•tel tio 8' b>talhiiotlo inlantat•la), como si N[o tivo, St•, Prosit!onto, como era dees· 
esses esta.bolccimentns fossem PI'isões !lo o ... pot•tu•. 10spostn do minha cnrt.rt, nn qual cu 
tn.do, onjle podos:s 1111 ser recolhido:~ tH'e~oíi inc\uln. o iolegmmma qn1' havia t•ecobitlo do 
vot•dadcirnmente Jlolitlcos, ~110, sob o pro· Eslatlo tle 11alto Grosco. 
tcxt.o !lO lyncho.monto, hn.viom sitio, l'Opitll, No. qulntn .. foira, lJOt'D!ll, depois (10 meio. 
v\olonl:l.tmmto ILl't'astn!los pa.rtt n. secrolnrin do nonte, l'Cr.clbi de Mntto Grn~so um trJo . 
pol\i:in. e pnt·t~ aqnollos tlOU:} r.stabelouimenblS g'l'ILIIlmn cit'mtlo, que 0 senntlo,iri. ,\ove couho· 
militn.l'CS, ~01', pol'f}UO \IOJ\tP.m Jll pubi\UOI' pala \!U• 

pronsa desta Citpltal, 
Nosso toleg-t•ammo. o comm<mllanto do dJs .. 

trlcto milltat• mnntltwn tlllet• no Son11dot• 
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4.4 ANNAES DO SENADO 

Ponco, por intormorlio do gonorai Pinho, que 
niio podia mais gn.l'antit• r. sua virln, o qno 
S. Ex. devinrctirnr~so tln. cido.(lo do Cuynhá. 
no primcit•o paqnoto . 

v. Ex. compl'ehendo, Sr. Presidente, a 
gravidado deste tolc.r:t•amma. Ellc inrlica.~ue 
o cqmmn.ndnnto do districto militnt• nito podo 
mn.is pro:o;tn.r n.s garantias do vida no Sonadot• 
Ponco, o entii.o acnnflolha S. Ex. tl rotira.r-m, 
n abnndoonr n capital tto Mn.tto-Gro~so, o 
quo ó intuito "Principnl, tanto do Govornlt Ftl· 
dera!, como do governo do Estudo do .Mal lo 
Gros ... o. 

O S:·. Sonadot• Ponco tl demais no Eotndo, 
ando S. Ex. ora. o ó ainda. chofu incontestn
''ol do parti1lo ropublicn.oo, ando n. sua. in
fluencia pódo ir ató o pleito fodcmi, que 
devo otroctuar-so na ultima domingo do :lo· 
zembro. 

Do mario que o commo.ndnnto do districto 
militar mandava. dizer a S. Ex. que, ou :;o 
rolit•ossc d~ capital no primeiro paquete, ou 
então niio lho poderia mais garantir a vida. 
. Como crn. do meu dever, Sr. Presidonto, 
mandei por cópia. o tclegrumma. cir1•n.do, ~uo 
lto.vin recebido do Sr.SenmJor Ponco,a.o Sr. Pl'o
sidonto da Republica, para quo S. J;:<. me 
mnndo.sso di1.er o que eu h11vio. do responder 
no Sr. Senador Ponco, porquo o chefe do par· 
tido ropnblicn.no do Matto GrtlSSO entrego.vo. 
n sua retirada do Estado nas m:1os dos seus 
ropr·csontuntcs nesta o na outra casa do Con· 
gresso. 

E como, 81•. Prcsillento, nós níLO po1Ünmos 
assegurar n.o Sr. Sonndor Ponce a suo. pBr· 
mo.nencia em Mo.tto Grosso, como só o Sr. P1·e· 
5idonto da ltopuuiica podia providenciar ele 
modo que o prcsicionte do Estudo pudesse 
nssogurlLr n vida do Sonaclor Ptlnco, n.ssim 
como o commrtndo.nte elo rlistt·icto militar. ou· 
podia n S. Ex. o Sr. Prcsidonto d<> Republica, 
no. cnrtn. que lho dirigi, que me mn.ndn.~se 
clfzer o que havia do o.cons:llbar 1to Senador 
Ponco; pot•qunnto, m•u. hito flUe o chore do 
}>artido repulllicn.no solicitnva do:; l'OJIPC:iOII· 
tBntes cln.f}uellc Estado nesta e na. outra. rnsn. 
do Congresso. 

E como orn. nntnral, Sr. PresHonte, o 
l1onrndo Proshlente dt~ Ropu b\icu. nüo pof!la 
tlelxm• do responder· a. minh11. carta, afim de 
que ou pudesse mandar· diZI!r para Matto 
OJ•osso o qno clevin. Jil.zet• o Senudol' Ponce, 
afim do nssogura.r a snn. vida, umn. voz que o 
commandnnto do diRtricto o o.moo.çn.va, man~ 
dn:!cio·lbo clizor quo devia so retil'at• pelo pri· 
motro pn.quoto. · 

O St•, l'r·csiclonle da Repnblk:t, por cnl'la 
que mo dii•igiu o lien digno secrotllrio, o 
Sr. Cockrune, mnndon·me llizm• que o S1•, 
Ministro li!L Guerra h1wia tologrllphndo para 
Mat to Grosso, <Lo commandanto do dlstrtoto, 
mandando oJrcrocor todas as gnl'antlns ao 

Senador Ponce, no oaso de S. Ex. querer 
omUarcaJ• no primeiro vnpor flll.l'n. fóra do 
E:~tndo. 

1~'. I'Oillmento, oxtrnol'rlinario, Sr. Pru
sidento, ó edilicante que se mande ofTerecor 
gu1•,mtia~ n. um Senador d:l H.opu!Jllcn. o.moa· 
çtulo mn sua viLh~. sómonte no caso de ter de 
obanclonar• o Esta1lo ocn quo vivo, o on1ie clle 
ó o chcfo incontestavel do um grando par· 
tido! 

Comprohenrlo so que S. gx. podi1~, c ora o 
seu dovor t mandar ossoguraJ• ao Senador 
Ponco a sua vida. no Estndo de Mo.tto Grosso, 
uma vez qu:1 S. Ex. quizosso continuar nlli 
onde se acha., sem quo cm·resse Jlerigo. 

O S!l. RuDn.Iaum . .;; AI.VI~s-Niio precisava o 
Presirlente da Ropu!Jlica.;tssegura.t• isso. 

O Stt. A. AzE:tEno-Entiio, V. llx. ncha 
que a vida do Senador• Pouco não cot•ro pe· 
rigo '? 

O Sn. RoonwuEs AJ,VE.il- Não digo isso, 
V. Ex. dis;e que o Sr. Pr.,sidonte daRe· 
publica gnrnntia " vida sómentc ·no coso •le 
rotirar-sc do Cuyabit.; eu digo que niio podia 
estar isto na intenção do St•. Presidente da 
Republica. 

O Stt. A. AZEREIIO - E niio deve estar 
para honra de S. Ex • 

O Set. LEITE E O!TIC!CA dá um apartu. 
O Stt.A. Azcmuno-Mas, como é queS.Ex. 

manda :\Ssogurar a vida do Sen•dot• Ponco, 
sómento no caso delle ~uercr embarcar'! 

O Stt. LEITE E OtT:crcA- Parece-me que o 
Sunador Pouco pcdi<t gac·antias para poder· 
retirar-se. 

O S:t. A. AzEmooo- O Senador Ponce so· 
Jicitn.va. em seu tolegrammo. a nossa opinião, 
atlm clollo poder tloiiborar, vir ou ficar no 
l~st.mlo. 

No casn, porém, de s. Ex. ter do aban· 
danai' o Estado, que nós nos intOI'O~sassomos 
junto cio Presidente da Ropubilca, para quo 
a bUB. vida Jl'l:;su o.ssegu1·;vltL ntó CornmbR. 

O Stt. LrotT~< t~ OtT!C!CA-Eis <>Iii, pedia ga· 
rantias po.ra podm• se r•etira.r. 

O Slt, A, AZEREllO-MBS, a resposta nilo 
devh ser· sómunto no sentido de poder so 
retirar. 

O que quer dizer ó quo a retirada do Se
nador Ponco lntorossal'o. 110 Presidonto da 
ltopubllcn, porque in!et•o.snva aos seus ami· 
gos no Esttulo do Matto Grosso. 

O Sn. ltAMtnO BAHC:<Lr.os-V. Ex. quer 
quo o Presidente :la Rupublloa intorvDnba na 
poiltlo:t ele Matto Gro>so 'I 

O Srt, A. ,lz:mlmo-0 Pc•esldonte da Ropu· 
blloa tem intervindo om outl'O> casos, o 
V. Ex. não tom protestaclo contra isto. 
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0 Sit. RAMIRO BAROELLOS drt um aparte. 
O Sn .• A. Azmn.n:oo-A Constitnlção foi 

foit:L sómontc para. sor oxccutn.dn. polo Pl•esi
tlunto da. Republico. ~un..ndo intorNhl\ a seus 
o.migos. 

E n prova ó que r;unndo, cm 10 rle abril, a 
o.ssembF1t:L do Matto Grosso o o seu pt•esi
dento solicitavam forças para repellir n rc
voluçiio que hom bn.rden.vrL n. cidn1le, o St·. 
commflndanto do tlistl'icto nílo prcston o o.u~ 
xilio a que diante ela Const.ituiçíio e diante 
do ro~Uiilmonto S!tnccionnclo pelu Sr. Presi· 
dente do. Republico. e roferenda.,~o pelo St•. 
Ministro do. Guorrn, oro. oUrign.do. 

O Sa. H.A~nno HAitC~LLOs-Nü.o podin. fnzer 
policlnmonto. 

O Sa. A. AzEREnll-Diz o hnm•ailu Senrulot• 
pelo Rio Grnndo do Sul que o Sr. comman· 
danto rio rlistricto niio podia fazer poli:t· 
monto; como fez então o policin.mento 1lo dm 
31 de ogo!;'to '1 

U~! SR, SENADOR-FOi requerido pelo pre
stdonte. 

O Su. A. Aztmt~no- Mns~ntüo si foi reque
rido pu'o Presi1lente, cm plíJno rcgil.n~n con·· 
titumonal, pn.rn quo prostn.r·se nux1ho o SUi-1· 
tentn.r-se o governo d!L legalido.rlo e n. con3ti
tuiviio tle lO rle abril 'I 

Mo.s nii.o foi concedido. Eite O o caso. 
No cn.so 1lo Mnt.to GNsso, o St'. Pro:-:itlunte 

dn Republica prcst" "uxilio q uaudo interessa 
a seus amigos. 

O Sn. ltA>rmo B.mc"Lr,os- V. Ex. mesmo 
C!-ltó. 'Provando que niio tem l'azfi,o, pm•quo m•n. 
um;J intervenção rxtrn-lega.J. 

0 Sn .• A. AZEIUlllJ-Mn.s, o St•. Pre:ii~lente 
do. ltOJJublic<L monduu tclegro.mma. I'JI-rJ qun a 
citln.dn Cl\ pitulou ... 

O Slt, liAM mo B•ltOELLOS - O illnstro So. 
nn.dor nca.ba. ded IZCt' quo l\ Assomblóll. pe!lilt, 

0 Sn. AQUILINO lll"' AMARAL-Do modo CJUO, 
nn. opimü.o de V. Ex , o Governo l"oLitW;LJ 
podia con~;titucionnlmente mo.mlal' pnlichtr 
Cuynb[L p~1r forçn. fudor.,l, como fez, pn.ra 
~·lfJLntir IL o.nnul\nçüo !ln. cleicii.o; mas, nü.o 
pMe ugot•o. po.t•a ~:n•.mtir n. vitil~ ~lo chefe do 
partido ropublicauo em M:,tt.o·Gt'O~'IO! 

O Sn. A. A7.rmt:no - Ahi estão as provas 
inrliscutivcis, JliLipaVAi~. sUmnnto invlslvuiR 
para. aquellcs quo niio quizl)rem \'OL' on qno 
quiZOI'em enchergar pelos oUro< do Sr•. Pt'O· 
sidento dn Ropublica. 

Qnnndú o Prcsi1\onlo do E:;tn.do de Ma.t.to 
Gt•os~o. Sr. AutotliO Cc~n.rio do l•~igueit•orlo, 
rocl!L1nou do Sr. Pt•osidcnto dtL ltllpnbliciL 
Jbt'Qtl~ pn.rn. ropollh· tL revoluçito, !) n Assem
bltln do Estaria igtrnin1cnte sollcltuvu n S.Ex., 
de uccordo com u Consti tulç[o, lbt•çus para 

que ellu purlesse funccionnr livremente, isto 
níio foi concedido nem para. a Assemblé11, 
nem paro. o pregidcnte do Estndo, con)jum
mo.nrlo-so a ruvoluçii.o o sondo bombn.rdm~Ju. n. 
cidado d•J lO ;L lü do nbt'il, :iOtn quo u. autori
dade militar putlcs.,o intervir um só mo
mento. 

Os rovohtcionnrios fizeram tndo quanto 
quizrwam o rlepoi:; elo consumado o ucto, de 
nnnullnda.s as eloic;üos, qno era o pensamento 
do hOJll'ntlo St•. M1nistro da Fu.zcntlo. e seus 
amigos, turio o mais so püde conceder. 

u,r Sr:. S~NADOn-Por· quom foi nnnullndtt 
a olci(.;ã.o '( 

o Stt. A. AzEm!no - Foi annullndo. pela 
llS:lembl,~HL tlon.nte da força, pelo. violoncin, 
e ::;em que o Sr. Presidente d:l. Ropublicn 
pr·cstasse o auxilio quo a loi lhe ordon:.vu do 
pr·estar • 

Depois disso, nós ''imo:; o nuxillo que o 
sr. Pr·,,gldonte rl:c ltopuhlic~t prestou no mo
monto cm quo o 3r. Antonio Ccsario do Fi· 
fPH]it·edo so viu rorçn.do a abandonar o sou 
ca.t•;:o o pnss:u• a. outra.-; mãos o governo, o 
St•. Prmiidet1lO do. Republica interveio mnn
d;Lil1lo quo ocommandnnto do di::~triclo milita. r 
vb~e q uo!n dtwin. toma.r conta do f:'Ovm•no, or
llnnanf~tl tgnalmoo~to a. ess~ commn.nrlante que 
~m·o.uusse n. quem us~umtsse o governo por 
tollns 11::1 ti.irlnns, do mnnoit'll. que pudesse ra.zer 
o policinmonto lln cidn(le o garantir n. esto.bi
lidado elo govurno legul. 

O~ t0le~rnmmas do S. Ex. nhi o:;tiio pubH
c:ulo:J otn tt'l·los os ,iornacs o mi:o podem ser 
contest-Hlos, porquo são conhocitlos do Senado 
e tia toda a. gon te. 

Por·t.nto, o SI', Presidente rln RepuLlica 
pOlulu intervir no l~·:-;L~tdo do Ma.tto-Gt•os:;o 
mnn!llllltiO Offt~rccm• fbrc,.'3.S, quando ontenduà 
que isto En<n. IL;::"radt\ vc)l :tos seus amigos, nii.o 
o fc~.zendo qun.nr\o entendeu quo isso podia 
a~t·adar !lO!) allrorst\rios. 

AindtL agora, ~r. Presidente, antes da. che
~nda do Sr. Senador Ponco ó. ci•ln1lo do 
cuyu.bU., o Sr. conutY.Inrla.nto rio tlistl'icto mi
litar teve !'equlsrçiio pot• pa1•to r lo gover•no do 
Esbdo pa.!'a.lbt'necor r~,r,;ns,nllm 1\e mnnbtt' n. 
ot•tlem, isto quatro dias o.ntes tio. chegada 
•lnquella Smuutot•. rcquisiçü.o que foi immo
dhLtamento sn.tisreitn., sondo !Josta n furça. á 
1\lstJosiçii.o.~\o presidente, E n prova de que o 
PJ'esiflent.e pórlo aontm• com n torça federal ó 
11 uo, logo dopois do dos:;raçndo acontocimonto 
do 31 do agosto, o Sr. Presidente do Estado 
l'oqulsitou rio comnlllndnnte do districto mi
lito.t• lO prn.r;n~ pnt'í\. policln.t•a cidade o o go· 
nernl Cama1'1l, nm tidttlgo, um homem gono .. 
t•oso, ffillndou immorll:~tamonto pôt• {1, dispo:Ü· 
ção tlo mrsmo Pl'osidcmto 50 homens, com os 
qU;\os su tC'cm commuttido todas os violonotn.s 
no minbo tot•t•a, l'azondo-se qu•tlrado pnr•n 
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qnc ns possonH mnis qua!lllcn•las do lllntto. 
Grosso J'o~sem conduzida~ csca.ndnlosamouto 
pulns l'Uns dtL cidudo aiO o Ar~:~mml d11 Gnorm 
o no fJilal'tol do ~u bntalhiio quo, cut•tarncuto, 
nrto :5ÜO pl'hJío.; do R."'t:~llo. 

11u.~ o J'ncto ó qtJO o St•, comumtHlnnto tlo 
dhitl'icto militm· pt·o.~tou müo l'lll'tn ncs~o mo
mento no Sr. pt·osidcnte tio E~tnflo, o paru 
provttt' tlindn o procedimento dn S. Ex:. ahi 
osh\ o olflclo tlirigidll n.o commandn.tttn Uo 
10'' halnlhão du iuluntni•ia. cs!adunado cm 
S. Luiz do CaCOI'üS, ondu 1:-!ü acha.vn o SP. Se· 
nntlor Poucn, lln.ndo ot•th~m para flUO este 
commnnchUite obmlocoEso ú:; orr/end u ;i.:; l'O 
fjnbiçUcs tlo:.; de!C'g-;trlos, cmflm dns nutol'i· 
dados nonwndas pelo St•, LoHo tio li'ignoirrtlo, 
govm·nud.ur· intl'll!io do Matto Gr•nSôO. Ahi n 
gonor.d commnndn.nto do l.li~tt·icto milil:n• j;'t 
nüo !'nzia rcserv:1s, ostltva. intoimuwnte do 
nccor•do com os Srs. Ministros rla Guor·ru., 
Fazendo. e Pr~~sidonto da Bcpublic.1, pm•qno 
incontustavolmonto, cm tocln. o~sn. f!ltcstü.o dn 
Mntto Gr•o:.;so, o nome do.gmim'n.l i\Iallot (lStli. 
cscripto com Jctms intlelo\'cis como um dus 
f.iOus prioclpaes autores. 

l\Ins, Sr•. Pl'r.sidontc, fui obr•ign.do n J1)S· 
Yi:n-me pol' motivo dos :1p~1dcs do honrndo 
Sonador por• S. Paulo o peJos illnstr··S J'O• 
}H'C.seutnntes do Est:.tdo tlo Rio G!'ando do S11l, 
o que eu queritL llizoJ.' era (1uo o Sr·. Jlre:->i
dcnto da J{opnblicn., qun mantlnvn., por inter· 
morlio do Sr•. ~Hni:itro da Guol'm, por m•Jcm 
deste, no commandnnto tlo dl~trictn Jnilitur 
quo olforcco~so no Smmdüi' J•onco t0das ns 
gal'nutJUl:l, alln1 de quo S. Ex. pndcsso l'C· 
tir'lll'·SO d!t Cil pit:d 1 SúiU q lliJ !;(IJl'!'ÜtlSO CHI f:ill(l 
]lCSsoa. podia. tun,u.~m manrlnP assognmr n. 
vltlu.llo ~enndor Poncc no Etitudo do .:\Iatto 
O!'o~so. 

Pois cntfio u h11ni'n.Jo St•. J•rc~hlento dn. 
JtopnLiica pólio assogll!';ll' n. vidn. do sr•. su .. 
nadar t•o!JC:l em sou tJ•ajccto do Cuyab(L alô 
Corumh<'t., o wlo vt1 to nuu1dnr li);S(lgUJ'Ill' 
a sno. vlllo. nn. sua casa, nu. cblarlo do 
CuynbiL ·~ 

IJo duns um11: on S. Ex.. tem pt'··sti:-:-io o 
força. prtt•u. man1lap it~segm•:tl' a vidn. do Sr. 
Sonatlor Pont~c, tanto om sun. ea .. ,o., como no 
ti•njocto dn. Capilu.l pat·a CorumLá, c, n'c:-.lc 
caso, S. Ex. JIOdia mandnp n~sr.gunll' fL vidu 
do Sr. Senado!' Pnneo om suJL l'e~illouci;t; ou 
o Sr•, Presirlonto d.t ltopublica nii.o lcm tiJ1'1:n, 
pm·que o . .; seus dolr)g'!ldu~ n1i.o o ouvem mais, 
U!ltn, vez quo sr. aelmm souhol'Ofl rio. pomlc:a, 
do Go\'01'110 c da Adrnlui~lmc;iio do Estado do 
Mntto Oro·!'iO, 

Não quo1·o diZC'J' quo S. Ex. ordcn:Lrn qno 
so gn.ruHti:--~~~ o SJ•, :-;('wtdor 1-'oncu ('Jll :-.l!.t 
vi,tgom de Cnynhá a!.1\ Cot•umbú., 111l lWiO 

dollo quoi'Ot' deixnl' fl.lntto Ciro . ..;~o; um:;, l'flltJ ü 
osto o idou.l dos nmig-oB }JU!it.ico:3 de S. Ex, 
quo ó o~ln n nmbiçilo dnqnotlc.~ ~no llo,lu 

:t]lolnm o Governo do gstnc!o do Mntto Grosso, 
ó illdbcutlvcl. 

A pc•ova tl ~no consbntomonto o St•. So· 
n:l(lot· Pouco tom l'eccllidn c:u·tas do amouca, 
IIJzondu CJtte sl s. Ex. continunr no E::~tac.lo 
do .\l:tt.to Uro.s:;o surli.assu:;::iinudo. 

A:-;:;im, lalvoz olJC1loconrlo o St•. commnn .. 
dn.nto do Dbtrit•.to Militar Íl.S in:-;piraçües do 
scu:l. :nnig-os politiem;, mnnrlnsso, por intor
mcdw do P.:•!Jternl Pinho, dizoJ• no Senr:ulot• 
P.tln~o ~ quo .-:o rotirlt'iW, on CJ!IC, ont:Lo, n. tllln. 
vrdn ntto por/ia mnl:.; sm• garuntidn.. 

E:;to é ~ facto incontostn.vcl: o gonot·a.J 
mnnUou dJz(•.r no Sonnc.lm• Pouco qno a bando· 
uas~o o E..; ta do do M, !.to G!'osso ou que nito 
JTUdiu. nmb ~at•nnlir-llw n virln.,' 

l~to qu.m• rlizllr, St•, ~~·c . .,itlento que ossous 
ntl rors:H'IOR, o:; t)O!lS nm1gu:; de hontom nu los 
tlu. untrn!ln. tln St•, MinisiJ•o dn. I~~tzendu. pnra. 
o Govol'no nfío potlom tolcr.u· a presetWiL do 
SI', Scnn!lor i'oncc,tnnto mnisquanto, duntt•o 
de poucos mozo~.tom clr..i:~o foril• o pleito parn 
n !'o;wvaçã,) tlo. tor·co do S1•nn.do o pa.r•a a 
elct(;:to da ·1 11 logtsluturn dn Camnrn dos Dopu
taclns. 

Esto O. o intuito p1jncipal; não quororn 
que se rl"puto n olu1çao no gstndo de Mntto 
Ot·os~ifl; o Jlll.l'n. isto bu~tn que se rotlro do Ià o 
Senador Ponco, p.•Ja perda. desuu. vl1la, ou 
poloJ sou ttbanrlono tio B':itu.do. 

:-.rns, Sr. P!'ositlonto, como eu rlisso depois 
do IJJHclumtMHo rio dia 31, o prosi!l~nto di) 
~ .~ntlo, ~01' itttOI'mod.i~ !lo seu r.hetO de po
ltCHl, C!IJU caroctot' ,J.n dr.scl'evi nqui ao Se
nado- hnmen nh•nbJlinrio e violento- o 
pi·esidunto do gstn~lo lllíltHII'u fuZOl'a pJ·i~iio 
do to·!os os meus auugos quo tin!Jam mai~ ou 
menos prc~tigio no li:stndo do Mntto Grosso e 
q uo p·.Jd in m i ncommoda!' ao sem goror·no. 

Est.~:; meus amigos Ji:H'am l't~cnlhidos em 
proci~süo pnr.t o Ar·sonnl do GnorrfL c pat•o. o 
CJIHLJ'tel do.~·' Lntn.lhiiu do infant~tria., 

Xiio mo pa1·ecem J•ognlnrfl~ cM.cts pl'isücs, c 
mui! o mr:nos o illi~Hl' pa.t•n. orulo t'ut'lllll condu· 
zi.1los o:; momhros do pnl'lidu ropublicano do 
Matto Grosso. 

Ellcs ac.tham do ohbr do Supremo Tribu
ltal ordem do ltn!Jc,ts-co;·pu.') om ~ou f:L'v'OI'. o 
C]UO queJ' dbw qno o Supl'omo 'l'I'JIJuuulre
con!Jccou u. prinwirn. vistn n arbitJ•,n•iediulo 
1lo quo C.'ll:lo sondo \'idimn~ cst.o51 IJrn.vos 
mn.tto[..p't1:.:slln~cs quo souberam ren:tii• contJ•n. 
n vontade do Govortw Fo·lu!'n!. 

O Supremo Tl'ibnnnl. Sr, Pl'Osidcnto mnn
dnu, om sm~ UltUnimlila·!o, som qttu huÜ\·css 1 

111n \'ntu dn·crg-rnto, upeZ!H' 1l1 Pl'l's•nr,'!\ do 
St• DI'. ~·frl!liJOI ~llll't.inli '• ·lutL•i'u~:mrlo ua 
p.1lil.icu do Matto G!'OS~o,o .SttJH't!lllO TriUunnl 
ltlfl.lldllll fJUCl CStrJS lllf'llH llfflÍJ.{OS til) api'CSOJI• 
ta::-scm na Setlsiio do ~G do outub1'0 nflm tio .-:ot• 
nlll di;cuLido o t!iroitu iL tilll\ llbor:lnt!e. 

' i 
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Ao mrmos, Sr. Pt•esirlontc, p6!le·so clizcr• 
que ainlltl hn. Juizes no Bl'llZil. 

E isto r'l l'Calmcnto motivo do contcnt:l
monlo pura us coru.r;õcB tlus vorUa.Ueil·o.ts repu· 
\J!icano:~, uesta qu:Ltlru. om fJllil todo:i como 
que llcn.m gonu!lt~xo~ pertLnto o Sr·. Presidente 
ela Republic:L, contt·o. quem só uma. on out!'a 
voz owm leva n tar·sc, sendo sull'ocndo peln. 
mns~[l., do modo que DilO so possu. rliscutil' 0'11 
nome rln. lihortl!ldo, da lei, do dtroito o llu. 
Fodernr;fi.o. 

Sr. Presidente, achando ou quo os estal.Je-
1ecimcntos militn.r~:-~ uiio podem :;ervir de 
I>risúcs nos chlat!fios que toram vio\outamcnte 
conduzido;;, por ot'dt•m do prc~:~itlouto doEs
tndo u tlo seu chefe do pDliCJu, no Araonal rlc 
Guerra. ll1W qnat·l.t·l do !'1Y batui!Jiio do inlàn
tnria, venho npt•osontar um l'cqucriJnento 
ú consillornc;iio do Senado, atlm do q uc, dopols 
das inl'ormnc;õcs, cm pos."in. do novo tmtar do 
nssumpto, tendo conhecimento rio numm·o do~ 
presos o do mO! lo por q11o l'ot'itm clles conrlu
zl!los até c~suR pt•isrjos, som quo a lei !Ussc 
ouyidtL nem n. justiç~~ praticada. 

Sr. Pnsidento, é este o requerimento que 
apresento {t comdtler•nr,·iio do Senado. 

(Lê) : 
Far;o este requerimento, Sr. Presidente, 

porque acrcclito qur1 o Senado, dcn.uto dos 
t'u.ctos, .nii.o r·ocusar•á o seu nssentimento n 
nmo. :;implo:l intbrmaçiio, quo solidto do Go
vm•no Fcdcr·al, n.!lm rle poder• de novo tra.tar• 
elos aeontccimcntusllc ~l!ltto Gros:-;o, os qruws 
com cartosrt 1levem ter impr·es:o~irumdo mais lt 
Nn.çiio, do que no espirita do Sr. Pt•esirhmtc 
!la Republicu, que, onlovatlo p •las pal:m•us, 
pelo tall'ntoe pela c:tpacidadcdo St·, ~lini'iÜ'O 
dü. Fazenda, niio pódo ollmr ns comms do 
1latto Grosso o lo mesmo motlo porque pôtle 
olh:tl-ns um simples mortnl. 

sendo assim, Sr. Pt·o:::iilunte, ospern qno o 
Seundo, niio ven(lo netito reqw:rlmcnt.o uma. 
opposiçiio intr·nn~i[..'ento. pos~n. dar-lhe o suu 
voto em nomo do. libt.ll'li:u.le, pm• isso que se 
ucllu.m IJa:-ltante opprlml,los os membros do 
pnrtido ropubHeano no Estudo do ~latto 
Grosso, onde não hn. lei, nom direito:;, nem 
gn.ruutla. ó. liiJor1l;ulo inrHvhlwLl. 

Tenho coucluido, 
O Su. AQUILINO no AMArrAr.- Multo tem. 
E' lido o po::;to cm tlbcussiio o :-;~guinto 

nlNUimliiil~:'li'l'O 

ltr)qneremoR que, por inLC!rmodlo du. ~tem, 
:w requisitem llo Patlól' Executivo, ns se .. 
guinLes inl"urnul~~úcs: 

Si existem pesson~ prosns no At•scnnl do 
tlllOl'I'!t o no QIHU't.el Uo s~ butn.lllfiO do in~ 
Jilutarit\ em CuyobiL. 

E, no caso amrmati vo, o nu moro ílestn.s 
pL'sson:-~ o por ordem do f}uom s·1 acham tio
til l:H~ • 

Sala das Sessiio>, 11 de setembro tle lBllD.
.-t • . A:erc.:do, - Aquilirlo <lo Amm·al, 

O !!!•·· ''-'l"cntc ~Inchado (•)
Sr. Prr:~idento, pclli n plllu.vra par1L fnZOl' ttl
gn~[l.S ob.~orva.~ü~s subro o .roqnol'imuuto quu 
nc11ba. do ser sn.]clto a constctm•açiio fia Casa 
c ú firmado p"los illu;tres representantes do 
~Jo.tto Orossu. 

SS. Exs. mo permittiriio quo não entro no 
debato wb1·e o negocio de M:ttto-Grosso co11 
n. a.cl'imoni<L.,, 

0 Sn. A. AZEREDO-E faz muito bem. 
0 SH.. VICgNTE MACIIADO.,, com que 

SS. Exs. tem cntort•dmolo e, ta questiío. 
O Srt. A. AzEttEuo-V. Ex. ustU. engnn!l.do. 
O Sn. VICE:o;TE MACli,\DD- Vou calma· 

menta dizel' o . motivo por qutl nego o meu 
\'OtO UO l'OClllCl'llllOUlO, 

. O Srr. A. · AZEit~-:oo - Apeznr de acrimo· 
molio, co~o V • .Ex. me 13Uppõe, nuncn. fui, 
nem sere1, como V. Ex. 1'u1 c.luranto o "O· 
verno do Sr·. Pt•ullonte do Moraes. c 

0 Sn. _YICIO~TI~ MACIIADO--: )[aS, porque 
V. Ex. lht do mm pro d1scnt1r ne~so torn? 
Scmp1·o quo se l1wanta. alguom cm favor do 
Govc_rn~, Vt'ffi V, !~x. logo com phl'ases, eom 
1 etrdtar;ucs. quu nao colhem, al:sulutnmento, 
pat·n. -" defesa ola c:tu<a, quo VV. Exs. so 
lH'tlpuoru do!'endoi', A que vem agora no. 
f!UO::tiio do Mutto·Grosso,a oppos1çi'to qu~ eu 
Jiz ao goveruo do Sr. Pruduntotlo ).lorues 1 

0 SR. A. AZIOI\EDo-E n. que vem o po· 
111 Vl'U-acl'imonia '( 

O Sn. V1cmN'l'g M.\CJI.\DO-Amigo do Go· 
\'crno, onlowlo q no niio se püc.le estu.t'. ompres· 
tunda paixtios àquillo que llcvo sor exu.mi
nudo ealmamcnte, 

O Slt, ,\, AzErrl:D" tli\ um nparte. 
O Sn. VICE:'\'l'E JfACIIAno-V. Ex. não estú. 

cn_lm~, V. Ex. ~stiL :Lpo.ixopu.do, o h o. r lo por· 
lll!tlll' que eu nuo ob~tler;a .. L ptlixão quu o Jo. 
lll)llllo I 

Sr. Pl'csidcnte, os nobres J'Cpresontnnte~ de 
).ltLtto·Grosso, no requol'imento ora sujeito IL 
tliSCUS'ifi.O, filxom CdtU. primeil'U. ]lOl'gunta: 
«Si m..:.btcm pcssons pt'CliilS uo Ar.soun.l de 
tlncrrlL o no qu:u•t,lll do 8 1 hntn.lhíí.o Je iuJ'an· 
tn1·ia em Cuya IJil. '? ~) 

Dd:hlo que, St·. Pt·csidento, ontmm em li
nho. du dob;Lto os novos :-;ucco.ssos do Mntto .. 

(•) guto ,IJ~mn•su uiio foi rovi11to J!lllO OZ'A1!or, 
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Grosso depois rlo cst~belecimcnto do govomo 
uitim~mente eloito ~Iii, o Governo tom foi'· 
nccido {L impt1enso. os telegra.mmns do todos 
os factos quo oc~OJ'l'tHn na(JurJI,\ E·dndo. 

Assim como n. reprosonLaçi'b do Mntto· 
Grosso tr~t. á tribuna •lo Sonado todos os te
!egramma.s quo J'ccebe e sobro clles faz depoi~ 
commontm·ios, o Governo du todos os tole
grnmmns quo tom recebido, jlt. do presillento 
tio Estallo, ,i1\ •lo comm~ndanto do distl'lcto 
milito.t•, tom dudo conl.Jccimonto á imprensa 
e, portanto, ao }Jublico. 

E utó, Sr. Prosldento, em questões impor
tantos, om questoes qnc devem ter soluçiw 
pro111ptn, como nquolln de quo se trata, cato 
o um meio moroso do nbtor intormnçtios. 

Onobro e illustre l'OJH"osonlnnte do M~tto
Grosso, que jú. outro din teve occnslii.o de 
Jevnr tolegrammas recebidos dnquello Estado 
no t·onhecimeuto do Sr. Presirlonte dn. 
!te publica, poderia por qualquor meio pro· 
vocnr essas infoJ•muçlhs, si as julgar noces
snrias, sem o. intor•vonção do Sonn.do, n. qual 

Esta. primoira. pergunta do requerimento 
está I'Cflpondidn uus:;on telcgt',l mmns, nessas 
informnçõe.< que no P!'csidontc tia Republica 
tem tra;,itlo ou o commnndnnto do distt•icto 
militm•, ou o Pl't!.·dtlonte do E:;tntlo tlú Matto 
Ül'IISSO. 

Etrecti vn.mon te, h a prcso.s recai h i!los n. q uar· 
tois J'edol'nos om Mntto·Gros~o. 

!);"nora o nob!'e Sonadol' esto facto 'I 
Ello consta do tolegrammns trazidos no co· 

nhecimento de to< lo>. 
E o Sr. commandanto do distl•icto militar 

explicou ao Pl'osicloJtto rln. Jlcpubliect os mo· 
ti vos por que esses alUcines cst:tvam Jwe:;os 
em quar·tois fodora.os: nns oram oJJicines 
da. gun!'du. nacional e nüo podinrn Stll' reco
lhidos a prisões commun.~; outrtlS, Sr. Pre
sidcntt•, pediam n.tó quo fosstl!ll pr·esos nos 
quarteia da tropa federal, como ~n.l'antin. para· 
ellos mesmos prisioueii'ns. 

Sr. Prcshlento, ou nchn inteiramente som 
proveito para o estudo da qw><liio nctunl de 
MatLo Oro.'iso ostns infOJ•maçiics. que nlifts 
nstilo fiendo tladas.to·lo:; os dias pelo Governo, 
que communica as noticias que da !li recebe. 
.E rio quem rocebo o GOVlll'llo essas noticias~ 
Rccebll·nsdocommanliante do dL<t•·icto mil i tnr. 

Os nobre.< repre>entnntes de Malto-G••osso 
jü. toem procurado intirma.r e:;sas idorma.
ccrcs •lo ropreseutunto do Governo nnquelle 
E'tndo, dizendo quo esto está dorninnrlo 
pela parei~! idade quo nlli acomp•nhn o mo•
mo Governo. 

n., modo que, nom siquor, mesmo pnm 
SS. Exs., ns inl'ormuc;üt:s quo ora. podem 
podem ser provoito:;ag; p11r~ uo a pc:ison a. 
quem as pódo podir o S1·. Prosid•:nle da. 
UopuMicn. e que estó. nns condil,:iios de pt•;,. 
stnl·ns, não merece n. confiança dos illustro~ 
rept•esontantes de Matto G!'OB<o. 

1\gor•n, 81•. Prosidonto, si nfi infopmnçõe.C~ 
quo po!lom sm• dadas Aãn nqucllns quo jú. 
constam do inli:lrmn.~.;Ues otllciao~. IIJO parece 
que lliio lia necost~irlndo nunhuum do que 
um novo rcquet'lmonto vil tiLzor• c:om quo o 
ropre:-:l"'n\anto do Podm• Exocnth'o solicito 
inlbrmaçlies do l\rntto-IJJ·o~so o osms infm•ma· 
çües sojam tro.zidus ao conhooimonto do 
Sanado por meio do monsu.;;om. 

mo p11rcce, SI', PJ·esidente, quo nem ó cabivol 
nesta. Cn.sn.. 

sr. Presidente, o segundo item !lo requeri· 
mento dos illust!'es Sonn<lo!'ns por Matto
Gros,o, •.wo caso affirmativo,o numero clcsscs 
prdSO~ c pnr Ol'!lem do quem so !Lcham rlo
tidofi~~. suggcro n. ~:~rguinto uhsorvnção: 

.\J.lCr.ar dn nflll'mrtçtio !'cita dn. t!'ibunn, pelo 
honmrlo Senn.dot•, do flUO nrul\ln.tto-Grosso lm. 
nm vorda.rleiro estado do sitio, o que é exacto 
ó que nUs nü.o conlwcomos ess:1 estado de sitio, 
de dil•oito ello não oxisle, c de facto n[o póde 
existir. 

Si ha pessoas pt•esoLs em ).fo.tto·Gros~o,como 
creio 'JUu ha., pelas intllrrnaçõos do propi'ÍO 
cor:untmdunte do districto mihtnr, etles ostüo 
sujeitos ú. autorirlndo judiciaria, que tom do 
tf'mn.r conhecimunto do caso. 

0 Sn. A. AZER~oo-Quo C<ISO 'I 
O S11. VIcg~TI~ MAcnAno-Do motivo dessas 

prisõos. 
Niio C o Kr. Presidente do. Ropublicn, nllo 

é o Senado, não 1') ·a Cam.J .. r:t tlo!::i Deputados, 
que toem do toma.r conhecimento dc~so facto;
é o Poder .Judicinl'io, que ostü. ngindo c nem 
siquer portin o nobre ~enado1• dize•· que, cm 
um f~llto da alçnda do Pot!er Judlci~rlo, a in· 
te1•vrmção do Sr. Presidente da Republica 
em h~~itimn e regull\r. 

O quo póJo o P•·esldonto r!a Repuhlica, o 
quo pódo o commanrlnnte <lo districlo militar, 
~m relação :1. iwlivitlnos qno so ac!Jam sujai tos 
a IL!I,oadn elo Pmlor• .Judicin r•io'i p,_.nso que 1ln.da. 

E.,tc requor·inwnto ,·, pcl'll!ito.mmit~' i nu til. 
Eu, Sr. Pl'itRhJcnto, como disse no principio, 
ostou expondo ciLllll.luwnto os motivos que mo 
lovum n nr~g-ar o men voto no rnqum•imonto. 

O Sa. A. An:I<Eoo-Nem podia ser do 
outi"!L mnueirn, V. 1\x. li11Ja cnbnimllute o 
eu ncJ•imoniosamonto. · 

0 Sll. V1011N1;1,: MACIIADO-Eslon f,lllnndo 
nesto tom, quo Jllll'oco estn1• irritando a v .Ex. 

o Sn.. A. Az~n1mo-Si o caso iüsso pelo 
P1Lra.n;'t, sm·ht outt•o. 

0 Sn. VJCENTg MACIIADo-Porquo illllnr no 
Pttl'fLIIli ? 

O S1t. A. Az~ll!Ooo-Porque ó nssim mesmo· 
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0 Sn. VICENTE MACIIADO-Esta nri(UIUOD· 
tnçiio tom infirmado a posiçiio de V. Ex., 
porque r•otalim• niio ó doltmdor. 

O Sn. A. AzrenEno-N•1o rotnlio. O que dign 
ó que V. Ex. f<tlla calmnmonte o ou l'nlloi 
a.crimonios:tmento. 

o SI<. VICENTE MACHADo-Disse que v. llx. 
apaixonou-se e reconheci isto. A prova ó 
quo não tomei em consideroçü.a os te1•mos 
com que v. Ex. fundamentou seu roquori· 
manto, pnrn impugnnl·o, porquo ncboi quo 
V. Ex. entrou cm uma ordem de considera· 
çües, que, rofl.lmente, não colhe para nquollns 
que teom unicamonto do estudar• os itens su
jeitos n debato. 

Sr. Presidente, siio ossus os motivos o são 
essas ns razões qno me tlzel'am pedir a pa· 
lnvra pam impugnar o roq ,,cri manto dos 
nobres Senadores por Mntto-Grosso. 

Estou convencido de que a minhn impu-
gnaçílo não valo nada. · 

O Sn. A. AzEnEno-Tenbo certoz,, do que 
valo muito. 

o Sn. VIOE~TE 1JACHADo-Nad<t valn,e mais 
tlo que ninguom tenho a. com:cíencla da. minha. 
incapacidade. O Senado, port'ml, entemlera, 
como julgar em sua sabedoria. 

0 Sn. FELICIANO PENNA- A palavra da 
v. Ex. vala multo, mas a do Sr. Presidente 
da Republica vala mais. 

O Sn. VICE~TE MACHADO-Estou foliando 
como Senador, não estou trazendo aqui a 
pala.vra do Governo. Não J'ui ouvir o Sr. 
Dr. Campos Salles, Presiclanta da Republica, 
para vlr dizer o que tenho pronunciado. 
Parece-mo que o aparte do honrado Senador 
niio pódo do modo algum procader, pal'll de
struir nquillo que tenho proferido. 

Sr, Prosldont~, estou dizendo já da mais 
para explicar os motivos pelos qunos não 
a ou meu voto no requerimento dos nobres 
Senado!•os, Jó. disse o bastante e, por Isso, 
sento-me. 

Ninguem mnls pedindo n palavra, encer
rn·se o. discussão. 

Posto a votos, é rC'Ijeitudo o requel'imouto. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DO IUO GRANDE DO NORTI!: 

Entra em dlscns~1o unlca o parecer• n. 187, 
elo 1899, ela Commls~ílo do Constituição, Po
dmos o Diploma.clu., opimLndo quo soja rcco
nhealdo e proclamado Sonndm• ela Jtepuhiloa, 
pulo listado do Rio G1•nndo •lo Nortu, o coro· 
nei Francisco Gomos da Roclm Fngunclos. 

l:)onndo Y, li I 

O !!ii o•. Leopoldo d" Dulhõol'l 
comor;n recoroiando que o pleito ololtorai fe· 
rido no Rio Grande do Norte, a 2 de julbo,ibi 
muito olisputnolo pelos dous partidos existen
tes naquel!e Estado o merece especial attcn
çã.o o ostndo, pot·qun::to tLló hoje os candid:ttos 
contanrloras suppoem-se eleitos o apregoam a 
SUil victoria, estribados não só nas publica· 
~;ões da imprensa, como nas nctns o doeumene 
to> apresentndos no Senado. 

A Commissiio de Poderes foz o. sua. 11puru.· 
cão, quo ó n seguinte: Fagnnrlos, 8.521 ; Dt'. 
Marcos, 1.135. Chegou ct este resultado nn
nullando umas lO eloiçõ", declarando vó.lidas 
as duplicn.tn.s fu.VOl'll\'Cis ao coronel Fagundes 
o, ÍJl.'io (tcto,rcjeitawlo ns iluplica.tns l'o.vora· 
veis ao Dr. Mu.rcos. 

O procurador do Dt•, Morcos Cnvalcnnti 
apurou para este candidato 7.250. votos e 
pn.ra. o coronel Fagundes 4,600, osli>rçando-so 
por mostrar• que viciosas e nullns são ns 
duplicatas Fagundes e varia~ eleições orr! Q!JO 
este candi<lato obtovo unnmm1dado ou mator~n. 

O parecer da Commlssão não satisfaz; é defi· 
cionte em relação il. questão cln.s Lluplicntns, 
ponto cnpital do sou estudo e dos porto duvidas 
acerca. do varin:s eleições, cuja validade reco
nhece som dizer porque e sobro outras que 
conllemnn sem razões pln.usivois. 

Respeita o oradO!' o Yoto da lllustre Com· 
missílo; mas pede permissão para ntastur-so 
delle, porque examinou por si algumas au
thenticas a acha que 11 votação do Dr. Uarcos 
nü.o ó a que o part1cer lho Uó.. 

O estudo que iniciou com o auxilio do alguns 
collegas niio ash\ conclnldo o par" ultimal·o 
raqunr o adiamento da discusscio do parecer 
pm• ·18 horas. 

Posto a votos, ónpp:·ovndo o requerimento. 
Fica adiada a discussão do parecer. 

O S1·. p,~e.,ldente.-Esta esgotado 
a matoria da ordem elo dia ; c, onda mais 
havendo a trntar. vou lovantar a sessiio. 

Continuando a nii.o Iw.ver ma. teria para OI'· 
~iLDimção-dn ordem do dia, designo pal'a n. 
da sessão seguinto ; 

Trahn.Jhus de Cnmmissnes. 

Levanta·so n t:iCBsão :~ 1 horn o .:;o miuutos 
da t01·de. 

lO!• SES<ÃO El! 12 DE S~T~~fBRO DE 1890 

PI'C:~!'dencia do SI' . .r. ratuwla (1'1 ,lo,'!!c/'eta1·io) 

A meio. hol'n clopoi' elo moio·<lill nuro-so n 
so~süo, n que concol'rem os Sr·~. Senadores .r. 
C<ttundu., Alboi'to Ot~n~alvos, Ilt'nt•iquo Cou~ 
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tinha, Thomaz Dolfino, Gustavo Richarrl, 
Jon11thns Pcrlrosn, .lonquim Sarmento, Frnn· 
cisco Machado, Laura Lodró, Bow•dicto Leite, 
Gomes do Castro, Bolfort Vielrn, Nogueira 
Pnranaguú, Pi1·cs Fcrroiru, Ct•nz, .loão Cor
doiro, Bezorril Fontenello, Pedro Velho, José 
Bernardo, AI varo Mnchado, Almeld>t Bar
roto, Gonçn.lv!~S Forre iro., Josó Mllrcollino, D. 
do Mendonça Sobrinho, J(e~o Mollo, Loito o 
Oiticico., Lenndro Macicl, !tosa .Junior, Ar
thur !tios, Cloto Nunes, Q. nocnyuva, 'Lopes 
Tr·ovi'ío, Folichmo Ponnn., Rnnno Brnmlão, Ro
drigues Alvos, Pnuln. Souzn, Leopoldo do Bu
lhõcs, Joaquim do Somm., A. Azcr·cdo, Aqui
lino do Amaral, Vicente 1·1nchado, Jo:~qufm 
Lacerda, Pinheil'O Mitclmdo o Julio Frota (44), 

Dcixnm do comparecer, com cn.uHn partici
pada, os Srs. Manool de Quoiroz, Generoso 
Ponco, Justo Chol'mont, Ab<lon Milnnez, .Jo
aquim Pernambuco, Coelho o Campos, E • 
Wandenltollt, Goucalves Chaves, Mornos 
Barros, Estóves .runior o Rrllllino Hoi•n; e, 
som ella, os Srs. Manoel Bnrata, Ruy Bar· 
ilesa, Virgilio Damnzio, Domingos Vi:·ente, 
Porciuncula e Rnmiró Barcel!os (17). 

E' litln, posta cm discussão e som debate 
npprovndo. n neta da sossii.o nntorior . 

o Sr. 1' Seeretn••lo (inte>·ino) d~ 
conta do seguinte 

EXPEDlllNTE 

Officio do Ministorio da Guerra, de O do 
corrente moz, trnnsmitttndo n. Monsngcm 
com quo o Sr. Presidente rln Ropubl!Cit do
volve dous dos Autographos rla Resolução do 
Congresso Nncion:tl, que Rnnccionou o que 
nutor•iza o Poder Executivo a considcmr 
como elfectivumeute promovido no posto do 
nllóres de inf:tntnria orn data do 14 rln n~osto 
do 1894 o ontüo I' cadete rln 8' batalhão do 
infantaria Antonio Jlouriguos <lo A!'llujo. 

Archtvo-so um dos Autogrn.phos e commu. 
uiqno-se t\ Cnmarn dos Doputa<los,romottou
do-so-lho o outro, 

o 
O SJ•. •.!u ~cc••ctnJ•io (interino) lü 

viio a impt•imil• pm·n ontl'arom na ordom uos 
trabalhos, os soguinto.:; 

P AIIECEIIES 

N. 101-1800 

Foi prosonto IL Commissiio do Finanças n. 
'{lrnpo~içilo rla C:tllll\rn. dos Doputndos, n. 121, 
t.lo cot•ronto o.nno, que nntorizu. o Podni' Ex· 
ocutivo a concodeJ' n. Oetavio Angu.sto Bol'gos, 
4' Escriptumrlo do Tribunal de Contas um 

nnno do llconçu. com o reiipüelivo o1•donndo, 
pnra tr1tlur de suu. s:wdo ando lho convier. 

o requot•tmte juntou no sou pedido um at
tcstndo medico p!ll':l. pi'OVar fJUe S01fL'O de 
«ncm•astb<mil\ !lu fó1·mn. cerebral». 

Towlo ouvido o Miniatm•io dn. Fnzondn, em 
nfllcio de22do corrente, tbi remettidn. ó. Com .. 
misst1o cópin. dn. i n formnçii.o prestn1la ú rns
poito pelo Prcsidonto do Trillunul do Contas. 

Consto. !lesto dnc11rnonto fJUO «O proton· 
tlont.o, nomondo JlOI' dOr!J'Oto do 30 da agosto 
do 1807, lmvcndo dnuo 332 f•ltns, tom ;ido 
ntó o prosontu o cmpl'egmlo monos ussiduo 
rio Triouu~l, no qual poucos serviços tem 
prOstntlo. >> 

Parece ó. Commissiio, om vista dos tol'mos 
da infrJJ'milçiío, quo devo sor J•ejeilad<t n pro· 
posição. 

Sala rins Com missões, I I do sotombro de 
189D.- Rodrigues Al'ues, roln.tot•.- Fclicia11o 
Pcnntt,-Q, jJaciiiJUVa,..:.... Porciuncula.- Do· 
mingos l'iccntc.-Lcitc o Oiticica, 

N. 102- 1800 

Foi prosonte ú Commissiio de Fiunnçns 11 
proposiç11o n. 45, do cort•onto nnno, do. cu.
mnrn. doil Dupntndos, mn.nrlo.ndo vigorar llnl't~ 
a. proxinm Jogi~lntut•tt do 1000 n. 1002, n. 101 
n. 40i, do Gdo novembro do 1806. 

Determinou esta loi que os Sanadores o 
Dopntmlos voncerinm, nn. uctnni Joglsln tnrn, 
dm·aoto ns scssoas ol'rllnnrins, extJ•not•dlnnrias 
e do p!'orog-ação, o subsidio diario do' 75$ c 
l'jno, nlóm tlosto ~ubsitlio, voncorinm mais os 
Sonn<lores o Doputados, que rcsi<llssom fóJ•à 
rla Capitnl da Repuullcn, a njndn do custo qu0 
lhes tom sido aiJOn:ula polns leis vigentes. 

A proposição n. 45 mnntóm cstns dispas!· 
çúes, parecendo á Commissü.o quo devo ser 
approvarln. 
·SuJa dos Commissüos, I l rio sotombro rio 

lSDfi.-Rod!'ifJHCS A/vc.'l', rolator.-Lt:itc c Di· 
ticic(l. -Q. JJocayuva •":""' P01'Ci11J1C!Cla.- refi .. 
ciano Pena.-DDIItÜI[J'Ui 1'iccntc. 

N.I03- 1800 

A proposição n. 180, do co1•ronte o.nno, !ln 
Canmm dos Doputndos, nutorizn o Poder Ex
ooutlvo a abrir 110 11inlstorio da GuerJ•n o 
crouito do l.2GG:58~8. supplomontnr· it verba 
16, n. 28, uo art. 19, da lei n. 5GO, de 31 do 
dczomhro do l808,1'azondo ns nocossnrjns opo· 
rn(.~õos. · 

o crerlito foi solicliado om monsngom do 
SJ•, Prosidont.o da l~opublie.l, do :lO <lo janho 
11roximo findo, pOJ' tor sirlo VOJ'IIicnd:t n in
llufficioncia. ilaqnolln. vet'bn, 

Da domonstl'llçiio quo ncompnnhou n mon
sngom, so vor•illca que o Cougrosso consignoq 
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V(H'bn. pnrn. o fhrdo.monto e cn.lçn.monto rlo 
15.000 praças, q11nndo tem de' ntteildor n 
16.375, somlo quo os preços Uos al'tigos au· 
gmeul!lritll1 rlo 30 n/11 comparados aos do::; ui· 
limos ndqniritlos orn 1807. A dill'orollç" a 
nmis om vir·tudo do lliHllOl'O dlls praçaS im
POI'ta om 284:0888000 o a · do preço 
dus artigos em 082:500$000 o qno pi'ohlz o 
total de 1.266:588$000do qno trata n propo-
sir;iió. · · 

A Commi,..;:)ilo ú rle po.rocer qno,cm vistn. da 
dornonstraçiio dudn, dovo sor o.pprovada u 
p!'O[lOSi\'iiO. ' ' . 

S~la ~as Cqmrnlssi'ios, )1 dp sotnmiirq do 
lBUO.-l~odrigiJe$ AttJcS, roJ;:Llor.~Lvieu e Oi· 
ticipa.-Q: Bqcl/yle'utt.-Porciullcula .- Euli
ci"'w Pc~na.-:-Dpwirgos Vicente. 

N. IQ4-1899 

A' Commissilo de Finanças foi presento a 
proposição da Camara dos DeputniloR, n. 5·1, 
de 1800, autorizondq o Poilor Llxocutivo a 
abrir os nccossarlos creditas pura occOI'l'OI' 
oo pagamento das rlespozllS de rep~esenta· 
çilo leitus pelos poderes da Ropu!JliCII com 
a recepção do Sr. Presidente da Jtopublica 
Argentina. 

A Commissiio do Finanças é do parecer 
que a relhrida pi·oposiçilo soja approvada. 

SaJa dos Pommiss0os1 11 do sotombt•o de 
·1809,'.!..... ·o. !!ocafluva~~ ~tl~1'i[Jtfes .t~ll.l~s .

~ Ldt~ c Oiticica.- Porc~~m.:~(a.-:- Dommgos 
Yicr.:ntc, · 

ll· I ~5..,. I ~o o 
faustina Centenq ~a Si! l'a o seu lllho Frnn· 

cisco Luiz Poroir~ da Silva l'oquc,rcraiJ) aq 
Sanado no ailno prqximo tlndq, quo lasso coo· 
ceilido p cire~jto do 213:550$ para pagamento 
da ~uantla oiÍI que " F:~zoljda' NncionO:l l'ol 
condemn,.da por sentença · prolorlda · pelo 
juiz seccional do Jtio GJ•nlJ.~O do S~l, 

Jtomettidos O. commiRsao •le Fmnnr;as os 
papais relativos ~ a's" rretençilo foi omittirlo 
o pa~ec~r sob o n •. 2j5, de tsus, q QUI\! c~n· 
cluia poiQ qjforo.Cimento dp pi'OJ~ClO r• 31, 
que autorizava o Poder ExecutiVO a abrir 

credito uccossnrio pam palinm~ntq da ro· 
lerldtt q nantiii. · . _ 

Esso prpjocto foi approvailo em 2" d1scus~no 
n. 22 do·lleZembro, submettido á, 3;1 discuss11o, 
voltou ollo á commissiio de F•nnnç~s. a ro· 
querimonto do Sr. Senador Domingos Vi· 
conto. . t "I 

A Commissiio entendo que o proJcc o n. " 
pordpu · o. sua. raziio do sm·, Ue,;;ilo I'JUO pelo 
d~á,,to ri'. 597, do 2U tio o.gosto do .c~rrepto 
ai)UO · (pi o Podal' Exccntivo aulOl'Izatlo 11 
fazer aS neCOiB~l'iaS operaçÕeS do oroditq 

pn.ra !lar exeeuçiio ás sen tençaR da. justiço. 
rcdm•al, p:1s:mdas om .lulg:uio, mcdiante'nc· 
cardo com os respectivos crcllore::~ solire "O 
quantum o. liquitlll.t'. 

li:stnndo o Govm'no ltnbllitauo 1lo modo ge, 
ral a abrir Of; creditas prccil'iOS pn.rn solur;üo 
das responsabilidades dn Fnz•mtln Nacional 
decot·rcnt.os do sentença dajusti<;~ JbdOI·ul, ó 
mn.nlfesto que niio preciso. fio neto logisla.· 
ti vo especial para J':~zcr pagnmonto aos ro
qum•cntcs. 

E', pois, n. Commis~iio tl·~ pa.reccr quo o Se
nado deve rcjeitm• o projectu n. 31. 

Sola dns Commissões, 11 !lo setembro rio 
IS9fJ.-FeUcia110 Pent1a, l'Clatm·.-DominrJO:J 
Vicantc.-Luilu c Oiticica.-Rodriyues AlJ:'cs. 
-Q. Boclyuva.-Porcitmcuht. 

N. 190-1800 

A Commissíio de Finanças examinou o pro· 
jecto n. lO, dq corrente nnno, dei Souadq, que 
dispõe sobre o. admiflit3tração rio As)'Jo dó'S 
Invn.lidos da Patt•iu, no qual (leu pn.recer n. 
Commissão de Mat;inlui e Gurirl'n., oJfereccndo 
emendas quo oeompletam. 

Esta.nrlo do accordo com essas emendas, 
pensa a commissiío de Finanças que o pro• 
.JOCto flovc untrm• ua ordem r lo llio. o sor np· 
prova< lo pelo Senado, accoltas as emendas 
propostas no parecer da Commissiio do Mari· 
~1m o G~e~r<l, que ollo. subscrevo. 

Sala tias Commissucs, 11 do ~ctmnbro do 
1899.-RodJ'iguÚ Alu'cs.~ Q. JJocayúca.-;
PptciuncHlrt.-.F. 1-'tJIIHa,-Leite e Oieiciw.~ 
J>amingos 1'icCIII~. ' · 

A Commissüo de Marinha o Guerra, tcnrlq 
oxn.min:ulo com o mnior interesse o pro,iccln 
n. lO, do corJ•onto anuo, ~o Sonailo, que dls
püc sobi'o a atlmiuistração do Asyto dos !nva· 
lidos dn Patria o coosidm·anrlo a convcnicn, 
cia de simpllOc:ll·o para que na pratica nãr.o 
llio arlvonba o manai' embaraço, nem tlil!lcut .. 
cinde e tentlo cm vista aul(mont:tr·lho n ro· 
celta som que isto po~o uo contribuinto, 
nttoutll a moilici•lndo do obolo o o PI'Ocnsso de 
contt•ilmiçrto pa.ra. n mnnut~mção !lo um esta. .. 
bolocimonto tiio util, tiio necossnrio o in11is, 
ponso.\'01 itqncllo.'i que so invalidam 110 serviço 
d11 NaQiíO, olforoco as seguintes 

E:\fENDAS 

o ar~. 1' substitua-se pala sog-ni~to: 
Depois do- por um cansei hq rio ........ .,. 

dign-so: · 
«Qun.ll'o officinos A'~'norn.os ou su poriol'OS Uo 

oxm·dto o da. o.rm;t1la., l:illlldo don~ do ca1Ia. 
cm•pot'iLI;íi.o, nomo!Ltlos polo Oovorno Jl:ll'll. ::;or~ 
virem por dou::: nunos, pl·osidido ·osso con:lc"" 
ll!o pelo ma i~ antigo dos llOJl!ellilos.» 
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O§ 3•, do nrt. 2", substitua-se pelo se- lamentos com ns alterações quo foz, consi· 
guinte: gno.m\o outra.s providoncins. 

«Com" matado de um dia do solrlo descon
tado no dia. 1 do ma•·co rio cnda anno n todas 
ns praças rle pret o inferlm·es, a todos os 
officines subalternos, supo1•iores o gcnernes do 
exercito do. nrmadn e dns cl;Lsso annexn.s e n. 
todos os officlaos roformnrlos e honorarlos no 
desempenho de com missões do nctividado,paru 
serem as qunutias deocontadas o ospecinlmonto 
appllcndns ao augmonto do patrimonln do 
nsylo.:o 

Art. 3• supprlma-se a ultima parto- cem 
odiflcios sepnrndos, » 

A Comrnissüo do Marinha. e Guerra é, pois, 
de parecer que o projecto sej11 npprovndo 
com as emendas que snbmotte à considcrnçüo 
do Senado. 

Sala das Commissõos, 24 do julho de 1800. 
-E. Wamlenholh.-Almeida jJarreto.-lliJl• 
(ore Vicil·a,-Rosa Jwu'or.-Pires Fer1·ci1·a, 

N. 197-1800 

A Commissiio de Justiça c Logislnçiio estu
dou o projecto deste anuo, sob n. 2, sujeito 
no sou parccor. 

Cogitando tlo maioria de elevada impol'· 
tancia,o pl'ojecto tem por intuito regularizai-a, 
estabelecendo providencias que salvaguar
dem o interesse publico c garantam por 
igual os direitos individuaos. 

A loi do O de outuh•·o de 1806 o do G de 
outubro do 1807, mnnr.Inndo uiJ.scrvar a. ci· 
tada lei rio 187·1 com as alte•·acõos estaliolcoi
das no decreto do 5 de nln•il do I 880 e 
nos m·ts. 3<~ o 411 da. lei de I 802, consignam 
vnntugons om beneficio lln:-l prncas que BO 
engnjarom, rcongnjarem, continuaram mos ... 
mo t:lem engajnmonto nas fileiras ou forem 
cxcusa.s do serviço, dlsposiçüo:; reiteradas na. 
lei n. 530, do 2do abril do 1808. 

A loi de 9 do dezembro de 1897 alóm do 
out1•as Jlrovidencins dispõe sobre o p••eon· 
chimento dos claros existentes"'' força naval, 
outorganclo vantagens nos flUO se ongajn.
•·em o reengnjarom emquanto niio so pro· 
ceder ao sorteio militar, o que jú. ora. nu tos 
consagrado om lois aunuas o foi mantido nas 
posteriores. 

A despeito dessas disposições de lei até 
hoje niio se procedeu ao sorteio. 

Pensa n Commissão que o § 2' do nrt. 2" 
devo ser redigido com mais clareza e ampli· 
tude, nccrcscento.ndo·SO mn.is uma excepção 
já p1•evista nn lei de 1874, niio bavendo, como 
não ha rnzão,enrn soi'I'eotringldo o dispositivo 
da lei de 189~ que respeitou-a. 

Niio pnrece tombem a Commlssão que deva 
ficar ús logislnturas dos Estarlos a thculdado 
de prescreverem a organi?.nçüo o o funcciona· 
monto das juntas de alistamento e sorteio 
militares desde que em snu conceito seme- , 
lhante faculdade, referindo·SO a serviço da 
União escapa ú. competencia dnqucllas legls· 
latnras. 

o nosso Estatuto Politico aboliu pnrn o 
preenchimento dos claro> da força armada 
da Naçi\o o recrutamento forçado, estatnin•lo 
que o Exercito e a Armada, compor-so-hilo 
peJo voluntariado o em fu.lta deste pelo sor
teio prevlnmonte organizado. 

A lei n. 2.256, de ~G de setembro do 1874, 
já estabelecia o sorteio para o serviço militar, 
além do voluntariado e o regulamento com n 
data de 27 do fevereiro de 1875 expedido 
para sua execuçiio o completado pelo de 5 de 
abril do 1890, que provê sobro a organização 
da junta de alistamento quando nilri se t'OU· 
nlr por fu.lta ou culpa de algum de seus 
membros ou substitutos, alterando a p!•lmi· 
tiva designação do terceiro membro da ,iuntu, 
desenvolvo com os preceitos ahi consignados, 
o morlo do se oonstltuirom e funcclonarcm ns 
juntas incumbidas do alistamento e sorteio, 

A Commlssão entende que nesta parte ainda 
merceo ser respeitada n lei de 1892 com os 
alterações indicadas nas emendas que 
submctto à consideração rJo Sanado, nocos· 
sario que ó lambem attondor ao caso do não 
proceder-se nos Estados na época regula· 
mentnr no sorteio. 

A Commisoiio pódo aiTII•mur que, si a citada 
lei e sou regulamento tiveram exccuçiio nu 
parto relntiva ao alistamento essa. oxecuçfi.o 
niio se completou. 

Com a mwtunca do roglmen politico a lei 
n. 30 A, do 30 ilc janeiro do 1802, decretou 
medidas com roloroncla no albtumento o 
sorteio militares, determlnnndo que em
quanto ni\o fosse vota<ln nova lo! do sorteio 
continunrln em vigm• a lei de 187·1 e os ragu· 

EMENDAS 

O § 2• do art. 2' substitua-se por este : 
Os graduados e os estudantes das t'alcurla· 

dos estabelecidas no paiz 1 dos cursos theolo· 
gico.-; o seminm•fos. 

Accrosconte-se : 
§ 3." Os ccclesillBtlcos de ordens sncms. 
Os §§ 3" o 4" teriio a numeraçiio do 4" e 5•. 
Substituam-se os arts. 6" o 7" pelos so· 

guintos: 
Art. Em cada pnrochia havoriL uma junta 

do alistamento que so reunir!\ to1los os nnnos 
na t\poca o pelo tempo que o regulamento 
marcar o compor-so-hu rle tros momhi'Os no· 
meados pelo presldonto ou governado!' do 
Estado, 
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No Districto Fceloral n nomeação da junta 
compete ao Ministerlo da Justiça o Ne;;ocio8 
Interiores. 

Al't. Nos E8üLdos lutvorh no município, 
sédo da. primeirtL n.utol'idudo ,judiciaria, urna 
juntn. rovisora quo o.pumr(L oii alistn.mcnto:l 
feito~ polns j n n tns 1lo pat•ochin. da. mesma. cir
cumscripção jutliciario. c decidirá. n.s rcclo.m1l· 
çües, compos'tn. dessll. n.utorilln.do judlciaria,do 
presidente do govornl municipal o da auto· 
ridade policial do maior gradunçiLo, 

No D1stricto Feelernl o Ministro da Justiça 
o elos No~ocios IDtariorcs designará o juiz e" 
autoridade policial ~no deverão com o presi
dente do Governo Munlci pnl compor" junta. 

~ 1. 0 Incumbe á ,iuntn. revisora, quo so 
reunirá n•• época o pelo tempo que o regu
lamento determinar, proceder no sorteio. 

§ 2.' A designação dos nllstados para os 
contingentes soJ•ó. leita lambem no tempo e 
prazo marcados no regulamento. 

§ 3.' DCUI decisüos proferidas nos Estados 
palas juntas revisoras Cl\beró. recurso com 
cl!eito devolutivo para o Tribunal elo Jus
tiça do Estado c no Districto Federal pnrn 
n Cô1•te de A ppollaçiio. 

Art. Quando em qualquer E'~'· lo ou no 
Districto Federal deixar de proceder-se llO 
nllstamento, o Ministro da Guerra proviclen
clarit para que pela secção competente do 
Estado-M:~Ior do Exercito sejam organizados 
as juntas de alistamento. 

Estas juntas compor-se-hão de pre!crencin 
de officinos reformados ou honor<trios do 
exercito ou marinha e nn falta, de otnciaes 
dn Guardo Nacional. 

§ I." Das dolibcrnçõcs das juntflS caberá 
recurso nos E:4to.dos pnrn. uma. junta fiscal 
com sécle nn capital elo Estado com posta do 
juiz seccional, do commandn.nto do. gunt•niçü:o 
o do ohefe do serviço snnitarlo, e no Districto 
Federal para o Ministro da Guerra. 

§ 2.' Das dooisties da junta llscal bavoriL 
recurso com atreito devolutlvo para o Su· 
premo Tribunal Militar. 

§ 3.' o sot•telo soró., no> Estados, procmlielo 
pela junta fiscal, il qual, como a do alista
mento são appllcnvois as disposições dos§§ i' 
e 2' do artigo anterior, e no Dl.itricto Federal 
pela de alistamonto. 

Snpprima-so o art. 8" salvo o § 2> que paS· 
sn.rá n. artigo. 

Redija-se o art. li assim : 

gnados cloverão o presentar-se, sob pana do 
sarem cn.plm'Hilos. 

Em conc\usi\o, n. Cnmmiseri.n 6 do parecer 
qnc o projecto a:Jsim otnondn.do, submettl1IO á. 
rlolibernçilo do Senado, onda podcrií.o sor ainda. 
lcmb1•ndns, pelos competentes, mmlidas con
soante:-; U. boa. organi;mçü.o dn. força. armada 
da Naçiio, devo ser app1•ovado. 

Snln das Commissões, 11 de setembro ele 
1890. - J. S. Rego Jf•Uo.-J. L, Coalho c 
Cctmpos.-Thoma:; DtJl(ti!o, 

N. !()8-1890 

Em 12 de nbril de 1890, o Conselho Muni
cipal p!'orog-ou o. cobrança elo imposto prodin.l 
sem mnit1 o e't bocc.1 do cofre, até o din 30 de 
abril de 1890. No dia segnlnto o Prefeito 
'l.lctou esta resolução c enviou logo no Sen;ldo 
eeto, 

O Congresso começou a funccionar no dia 3 
do maio quando jt\ a resolnçiio do Conselho 
não yodia pro•luzil• etroito. 

Nao é possível pois, nem npprovar nem 
rejeitar o veto c julga v. Commissüo que nestas 
condiçüos deve ser devolvido ao Prefeito. 

S;lla. das Commissües, 11 do setembro da 
18()0, - Thom•e: Delfina. - J. L. Coalho c 
Campos- J, S.Rcgo Mcllo. 

N. 199-1899 

O Conselho Municipal pela resolução do 16 
rle junho de 1890 nutorizou o PreCeito a pro
rogar o praso marcado no nrt. 5 elo decreto 
o. ·120, do I de outubro de 1897. 

O voto a esta resoluçiio, do 19 de junho de 
1899 diz que o decreto n. 429, de I do outu
bro de JBV7, que é uma concessão Jlara aber
tura de uma. ruo. entre a de Sant 'Ann~t e a do 
VIsconde de Snpucahy, está nullificado om 
virtude mesmo do seu art. 5', niio tendo o 
concesslonal'io apresentado o.; planos dos 
typos das construcçõos n quo se refere o con
tracto, no prazo dctermlnndo. 

A Comm1ssão de .Justiça e Legislação ó de 
parecer que, procedentes os motivos do voto, 
deve ser npprovado. 

Snln das Commissües. li de setembro de 
1899.- Tltoma:; Dalfino. - J. L, Coelho cs 
Campos,-J, S, Rego .llello. 

N. 200-1800 
Fica ô Govm•no autorizado n expedir o re· 

guiamento nocüssn.rio po.ra. execução desta lei• 
§ 1.0 O Govol'no no rcgulo.monto quo ox~ 

pedir fixará os fll'OZOS o formalldades com 
que devem ser npt•esontl:ulos os recursos, os 
quo.cs, isentos do sollo serão remetthlos ox .. 
officlo, si as partos nilo os aprosontarom, 

§ 2.' No rogulnmonto oxpodido o Governo 
mnronr{l. os prazos e Jogares om que os dosl· 

A representaçiio do Conselho Municipal de 
10 do junho de 1890 solicita" reforma da lei 
n. 88, do 20 de setembro de 1892, de modo 
que: I' a elolçilo municipal so taça pela lei 
gor,1l dns eloiçüos fml1H'ucs : zo que os PI'O• 
joctos vetados pelo Prerelto se,jam enviados 
llO Conselho quo os sustentnrá por deus torças 
de votos dos membros que o compüom; 3' quo 
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so,inm eutrcg-uos it ndminisl.rn1;ão municipal 
todo ... os snrviços de hy~it!no Jocrll. 

Depois 1lo:-:ta l'~~pr·n~üJdnr:ão a lni n. 85, do 
20 de setembro 1lo 180::?, roi :1ltomd<t nns duns 
:Primo iras purt.os. Em futura rovi::;ão tod1t a 
solicit:tf,'iio póde l:iOI' altondidn. 

A Commi,.iio dA .Ju;tiça e Legislação ó elo 
pa.rcce1o, pois, q uc se urchi ve a represoutnçü.o. 

Sala dns Commiosõos, li tle setomilro do 
lBUD. - Tl10ma:: De/fino. - J. L. Coellw a 
CamJlOS, -.r. ,)'. R c r; o ~lfollo. 

ORDEM DO DIA 

'l'H.ABALIIOS lJE COM!\II:'!SÜES 

O S1·. J:loJ"'CHidcnte- Consttmdo a 
Ordcim do dia de t1·:tbalhos 1lo Commissõcs, 
darei a pnlnvi'a nos Srs. Senadol'es (}Ue n. q 11Ci· 
rnm p_aro. assumpto llo _expediente. (Pausct,) 

Ningiwm pedindo :t palan·a, Vou Ievnntar 
a sessão, convidando os Srs. Senadores pnra 
So occiiimrOin coin os trabnllio.':i 1le ::;ün:; CUm
:rilissücH ti designaildo purri oi'dem do dia t.ltt 
sessão sCgl1into 

Trabalhos de Commissõés. 

Levanta-se n sessão nô moio-tlià c 40 mi· 
nu tos. 

102• SESSÃO EM )3 Di~ SETEMDRO DE I 899 

Prc.çidcncia rlo SJ', Rosn d SilVâ 

A' mela hora depois do meio-dia, nLro-se n 
sóssão n que concorrem 11s St;s, Senadores J, 
Catundn, Alborto Gonçlilves, Henrique Couti
liho, Thoinnz Delllno, .. Jonntlms Poclro,a, 
Jonqulm .. SnJ•íncnto, ~,t•nlicisco Mnchndo, 
LiLuro Soclt·ó, Behedic!ci Leito, Gomes do 
C!lstt•o, Rolfort Vioh;a, Pires Ferreli;a, Cruz, 
.Toiio Cordeiro, Bozert•ll Fontenelle, l'otlro 
Velho, .Jose Boi•hardo, Alvat·o Machado, 
Abclon Milnnez, Almeicla Bart•c!li; Gonçnlvcs 
Fei1t•olro., B. do Mendtm~·a SobriJiho, H.f!fi'O 
Mel!o, Lonn<lro Mnclol, I!o<n Jtitilor, ArlitTii· 
Rios, Cinto NumHi; Dotulrtgos Vlcontd; Fo
licinno Ponnn, Bueno. Brnndilo, RodJ•ig-uos 
Alves, Paulo. SdUZtt, J\.loi'aes Barros, Leo
pol•lo de Bulhõos, Joaquim de Souza, A. 
Azorollo, Vicente Mncltndo, .Jonqulnt Lubnrcla, 
Gustavo Rlchnrd, Plnholt•o M~chado; ,Julli> 
Froltt e ltutnit·o JJ~rcellos (44). 
" Deixam do conlpnrecm• com cnusa partici· 
pndn. os Srs. Mnuoel do Quoii'Oz, Gent•rosà 
P.onco, Ju"to Cltot·monl, ,Joaquim Pernam
buco, fJ, Bocayuva, ll. Wat:donlcoll<, Gon· 
çalv<'s Chavo.<, Eolovos Juntor o ttàulino 

Hol'll; o som olla os Srs. \fanool B~rat:t, No· 
guoirot Po.rnnagu{t,, José ~ro.rcollino, Ruy Dnr
hn.~lt, Virgi li o DtLmazio, Pot•ci unculo., Lope:::1 
Tt•ov1i.o o Aqulli no do Amaral ( 17). 

E' licla, posta cm discus•iio e sem deLate 
approvnda 11 neta da sessiio ante1·lor. 

O S•·, 1' Secr·etnl"io dá conta do 
segUinte 

EXPEDIENTE: 

omclo cio ~linis!orlo ela Jusllça e Negocias 
Jntet·iorcs, datndo <lo li ele setembro cor· 
I'Onte, tt·nnsmittindo n monsngom do S1•. Pro
sidonto da Repn!Jiica prootnndo ns inl'ormtt· 
çüos que lho lill'am. solioltudas, roltttiva
mente uo pt•ojecto do Snnado que passa á 
administração dn Sàrita Castl da Misericot•<!ia 
do Rio do Janeiro o serviço do Hosplclo Na
cionnl o Uns colonins do ulienado:::l,. e provi;.. 
dencin ncet•ca. dos edificios respectivos e ~o 
r•ntt•imonio pm·tencente ao. hqspiclo, !'oVO· 
gn<lo o dect•eto n. 142 A, de II de janeiro 
elo lSüO.- A quom fez :c requisição. 

o S•·· ~~· Scci•etiu'lo declara que 
não lm paticcereS. 

o t;W. 1\loí'nélll Bn•·t•os~st·. Pre· 
sltlonte; pedi a palavra; silnpl~smente pam 
communicar a V, Ex, e it Casa <!ile; por in~ 
tioihmmlo Ue s~uile; lllllxol de CdlDJlarecier ús 
sessões durante os dias de anic,houteni b ltoti· 
tetn. 

O s .. , Pa•ésldcnte-'0 Senado fica 
ln telrnllb. 

ORDEM DO DIA 

Tt:AnALiros niii êd~lillssüt:s 

O !!ir. Pa'c"Jcicnte-.. dôiistanilo ii 
owlem do din de tl'a!Jlllbos de Cominlssõiis; 
dar.ol n palavra nos Sl's. Sehnum•es que a 
qiillh'dm pam nssilitipto de cxpmllontc, 
(Palisti,) . 

Nlnf(uciin pcil!Jndo n pciiuvrn, votllovimtar 
a sossiio, deslgnnndo puril oi;ddtit do di ri da 
sessõo ~tigUihto: 

Continuação d11 discussão unlcn do parecer 
n. 187, tle 1899, dn Oommlssiio dn Constitul
çiib, Ptidei·es iJ Dlploniiléln, op!tiÍlridci cjuc 
se,\n t•ecoiiltocldo o pi•oclàtriticlo Sonlidot' d1L 
RopuiJJlca pllio .E<t~do do Rio Grande. do 
Nol'to o corouel l'ranclsco Gomes da Jtoclitl 
l~ugundos. 

Levanta.se rt sessilo R I horR o ~O minutos 
dl\ tnhle, --
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SESSÃO EN 13 SETEMBRO DE DE 18!)9 

• 

P1'1111'Úluncia dos Srs. Uosa c SillH (P,·esidtJnte), 
J, Calttndtt e Alb~rlo Oo11çatucs (1" e 2~> 
Secretarias) 

A mai:t hora depois do meio-dia abre-se a 
sossü.o n. que concorrem os St·s. Senadores J. 
Calunda, Alberto Gonçalves, Henrique Cou
tinho, Jonathns Peilt'o::;n., .Joaquim Sarmento, 
Francisco Macha<lo, Mnnoel ll11ratn., Lauro 
Sodró, Banmhcto Leito, Gomes de Castro, 
Bclfort Vieira, Nogueira. Po.rnnaguú., Plros 
Fert•oiro., Cr·uz, .loüo Cordeiro, BezorrH ~·on· 
tenello, PL•dro Velho, .lotló Bt~rna.rdo, .Uvaro 
Mn.cbarlo, AbLlon Milnnez, Almeida Barmto, 
Gonçu.lves Forroira, José Mm•,:eUino, Jouquim 
Pernambuco, Jl, de Mendonça Sol!rinho, 
Rogo Mcllo, Leite e Oiticicu, Coelho e Cnm· 
pos, Leandro Muciel, Rosa Junior, Ruy Bar· 
bosa, Arthur Rios, Virgilio Damazio, Cleto 
Nunes, Domingos Vicente, Porciuncula, Q, 
Bocayuvn, Thom•z Delphino, Lopos Tt·ov!io, 
E. \Va.ndenlwlk, li'el\ciano Ponno., Bucno 
Brandão, Rodrigues Alvo,, Pnuln Souza, 
Mornos Barros, Leopoldo de Bulhão::;, Joa
quim de Souza, A. Azeredo, Aquilino do 
Amaral, Vicente Macha• lo, Joaquim Lacerda, 
Gustavo Richard, Pinheiro Mnclmdo, Julio 
Frota e Ramiro B:cJ•cellos (55). 

Deixam de comparecot•, com cnusn. partici· 
pad11, os Sra. Munool de Queiroz, Generoso 
Ponce, Justo Chermout, Uouçalves Chaves, 
Estoves Junior e Rtmllno Horn (lG) • 

E' Ilda, posta em discussiio a som debata 
appl'OVada u. neta da sessiio anterior • 

O Sr. I' l!!ccrctn•·lo dá conta do 
seguinte 

EXPEDiENTE: 

omcloa : 
Tres do I" Secretario da Cama r a dos Doptr 

tados, da ltontem, ramottendo l\S seguintes 

PROPOSIÇÕES: 

N. ev- 1899 

O Congresso Nnoionnl resolvo : 
Art. l.' E' o Govc1•no nutoJ'izado n conce

·dor ao i' otncinl da Administração Jos Cor· 
ro\oe do Pot•unmbuco, Jesuino B(l.rroso do 
Moilo, um nnno de liconva com o respocLI v o 
orU.unado, 

Art. 2.u Revogam-se as llisposlçüei\ om 
contraria. 

Canuwa dos Deputatlos, 13 do setembro da 
l~VV.- Catlos Va: do .l!allo, l'rcsidonta.-

Carlos Auyusto Vt~lettl•\ de .• Vouaes, 111 Secreto.· 
rio,-EIIyenioGonçntut:s 'J'ourinhr~, Hervlndo tio 
2° Secretario.-A' Comtnissti.o Uo Finauçns. 

N.70-l8QD 

O Congresso No.cionnl resolvo: 
Àrtigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a. o.hril' no Minbterlo do.s Relações l~x
teriore:i o m•erlito de 50:000$, no co.mbio de 27, 
suppl(lmeuto.r ú rubrica ·11

\ do a1•t. 12 da lei 
n. 560, de 31 lie dezr.mbr·o rio l8fl8, fazendo 
as nocos~nria-:; opet·n~õcs u rovogatlas o.s dis
po~ições cm contruriu. 

Camam dos Deputados. 13 do setembro de 
1R09,- ear/os Va: de Mello, Prcsidento.
Citrlos Augusto Vo/cnte de NoJJaes, 111 Secro
tn.rlo .-Ett!JCH io GoHçal,es 'l'ouriulw, servindo 
do 2'1 Secreto. rio .-A' Commissiio do Fino.nçna. 

N. 7l- 1890 

O Congresso Nnclonal docrota: 

Codigo Penal dos Estados 
Unidos do Brazil 

PARTE GERAL 
nos ernnes, contravenções e penas em geral 

:LIVRO UNIOO 

DbpodQõo" oommun• 

TITULO I 

DA APP!.ICAÇÃO DA LEI PENAL 

Art. i.' Ninguem sariL punido senão por 
facto expressamente provisto om lei antorim• 
como crime ou contravonçü.o, o com a pena 
por alia estahelecidn • 

Art. 2." As leis pennes niio teemelfeito 
I'otroactivo. Comtudo, o fucto :tnterloi' serU. 
ref!ido poln. lo i nova, sempt•e quo est11 for mais 
r.wora\'el ao delinquento, mesmo quando jll 
tiver lutvitlo condemnuc;ão. 

Art. 3,u Este COltlgo nilo comprehendo os 
crimes e contr:wonçucs pu:~idos por lois e 
rcguhtmonto::~ espeaiacs. 

Art. •L' As lois ponae< dos !Mados Uni· 
<los do llr,zil srro 11ppticaveis 11 totlos qu<~ntos 
ncbarom·so no tm•t•itot•io l1n n.epuhlica., a 
bordo do mwlos kazlleiros,. ou em qualqucr 
lognr occupndo JlOI' tropas fedemes, ou dos 
Estado::~ ; salvo, nestes duns ultimas c;tsos, ns 
reslricções feitas nos tt•t~tados, ou conl'ormos 
aos prlnol pio.< do di1•oíto intot•naolonnl. 
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Paragrapho unlco. O cidadiio brnziloiro 
será julgado no paiz, aln<la quo já o tenha 
sido em outro. O cstmngoiro, neste caso, só 
será julgado no Brazil, mediante requisição 
do Ministro da Justiça. 

Art. 5.' Ficará lambem sujeito ús mesmas 
lois o Lrnziloiro on estrangeiro que, em tor
rltorlo estrangeiro, commottor ortme : 

1.' Contra a intlopontlonclo., integridade o 
tllgnldade da. Patria, a Constitulçito da Ro· 

·publica, a fórma <lo sou governo, os Po~ercs 
da Unl!'lo ou dos Estados, a vld11 ou liber
dade do Presidente lia Republica, dos Gover
nadores ou Presidentes dos Estndoa. 

2.' Do moeda !llisa, falsidade de sollo, 
vnlo, ou formula com valai', dos correios, ou 
dn estampilha tia Uniiio ou dos Estados. 

Parn.grapho unico. Nos casos d'oste artig-o, 
os delinquentes podoriio, mediante roqui
slçilo do Ministro da J ustlça, sor julgados nn 
capital da União ou nas dos Estados, conforme 
a espooio, ainda que já o tenham sido em 
torrltorio ostt•angeiro. 

Art. B.' Medlnnte egual roqulsiçiio, poderá 
tambom ser jnlgatlo, qunndo so achar no 
paiz, o brazlloiro que em territorio estran· 
geil•o tiver oommettido contra outro cidadão, 
ou eatrli.ng-eiro, algum crimo a que estoja 
imposta pena do prisão com trallalho, não 
inferior a quatro annos. 

§ !.' A acção criminal podet•tí ter lagar, 
ainda quo o Indiciado haja adquirido a qua· 
lidado do brazlleiro tlopois da perpotraçiio do 
crime. 

§ 2.' O estrangeiro que, em pai" estrang-eiro, 
commetter contra brazileiro algum tios cri· 
mos referidos neste artigo, o depois entrar no 
paiz, poderó. ser expulso, entregue por extra· 
dicçiio, cu julglldo si a lei da patria do de· 
Jinquonto, ou a do logar do crime, punir em 
caso semelhante o estrangeiro, 

§ 3.' Quando o brazllelrc so tornar estran· 
geiro applicar-se·lhe·ba a disposição do para· 
grapho anterior. • 

§ 4.' Nos casos dos poragraphos anteoe· 
dentes, havendo condemnaçãc, applicar-se-ha 
a loi estrangeira, sempre que esta fór mais 
favoravel. 

§ 5.' Sendo o crime do estrangeiro contra 
estrangeiro praticado em tort•ltorlo estran· 
gelro, o dolinqueuto podoró. ser expulso do 
llrazil, si por tratado do extradicção não 
houver obrlgaçiic do entrogal·o ao sou Go· 
vorno. 

Art, 7.' Nos casos do artigo antecedente, não 
será julgado no Brazil aquolio quo no es
trongelro foi absolvido, ou si, condemna<lo, 
tiver cumprido a pena, tor perdoado, ou os· 
tiver prescrlpto o crime ou a pena, segundo 
a lei mais illvoravol dos dous palzes. 

Art 8.' Si contra o cidadão brazlloh•o, po1' 
crime niio politico, nom connexo com este, 

commottido om torrltorlo ostrangolro, for ahi 
proferida condomnaçüo que, segundo a lei 
brazlloira, importar- como pena ou olfelto 
penal - a interdicoão <le direitos; a autori
dlldo judiciaria poderó., sob requerimento do 
mlnistorlo publico, deelarat• que a sentença 
proferida no estrangeiro produz no paiz a 
sobrediota interdicçilo: salvo ao condomnado 
o direito do requerer quo- antes da decisão 
da autoridade judiciaria- se renove o jul· 
gamento procedMo no estrangeiro. 

Art. 0.' Em todos os casos, a pena cum
prida no ostrangeil•o será computada na quo 
for Imposta no paiz. 

Art.IO. E' vedada a extratllcçilo por crime 
politico, e pelos connoxos com este. 

A extradicção, tanto de brazlleiro como do 
estrangeiro, só podorit. effectuo.r-ae prece
dendo decisão conforme da autoridade judl
ciarill do lagar onde ncbo.r-se o Indiciado. 

O pedido ou alforJa do extradicçilo autoriza 
a prtsiio provisoria do indiolado, mas a do 
brazilelro só terá togar nos casos em que pela 
lei brnzileira for imposta pena não Inferior a 
quatro anoos de prisão com trabalho. 

TITULO II 

DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

Art. 11. constitue crime ou contravenção 
toda acçilo, ou omissão, contrario. !Í lei penal. 

Art. 12. E' punível a tentativa quando 
manifestada por meios ldoneos para a exe· 
oução do crime, que nilo se consumou por clr
curnstancia alheia á vontade do delinquente. 

Paragrapho unico. Nilo sorà punida a ten• 
tatlva de oantravooçilo, nem de crime ao 
qu11l niio esteja imposta pena maior que a do 
um mez do prisão com trabalho. 

Art. 13. Silo puníveis como autores os 
quo eommetterem, constrangerem, ou man· 
darem alguom commotter crime. 

Al't. 14. Sera lambem considerado autor 
nquelle que- do tal modo ooncorrer para o 
crime, que este sem sua cooperaçiio nllo teria 
podido se realizar. 

Art. 15. Silo puni veis como cumplices todos 
os mais, que directamente concorrerem para 
a pratica do crime. 

Art. w. Será tamuom punido como cum
pllce: 

§ 1.' Aquello quo recober, occultar ou com· 
pt•ar cousa obtida por melo criminoso, sabendo 
que o fô1•a, ou devendo sabel·o, om razão da 
~ulllidndo ou condição da pessoa de quom a. 
houvera. 

§ 2.' Aquollc qno hnbitualmonto dor nsylo 
ou prostat• sua casa para reunliio de ln
dlvlduos, snbondo que estas eommeltom, ou 
pretendem commottor erimo contr•a a pe.orson 
ou contra a pt'Oprlodltdo. 
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TITULO III . Art. 17. Aquolle que mandar ou cÓnstrnn· 
ger o.Iguom a conunette~ cri mo ó respon
savel,.como autor tnmbem: 

1.0 Por qua.lfJuer outrú m•lmü quo o nxo
cutoJ• commoUor, e tiver si(lo mlitsponaa.vcl 

DAS CAIJ~AS QUE EXCLUim, OU ATTE• 
NUA:O.I A ltE:=;I•O>:t=iAOILIDADE 

pnrn ronlizo.r ado que 80 encarregou. Art. 2·1. Nii.o são rosponsavols ct•imlnnl-
2." Por qualquer outt•o crlmu que d'esto monte os quo, pot• defeito congonlto ou ad-

ultimo resultar, qnlrldo <lo cerebro, ou pertnrbnçiw funeeionnl 
Art. JS. A t•osponsnbllldade do mandante rospoeti vn, nito tiverem a livro doterminnçlio 

cos~, si olle a tempo retirou a sua coopo- do seus netos. 
rnçuo no m·lme. Parngrnpho unieo. Na disposição d'oste ar-

tigo uü.o cstü.o comproltendidos os surdos
AI'!. 19. N•> crime do abuso do liberdade mudos, q>w tiverem roeebido educação idonen, 

do communicnçilo do pensamento, é rospon· nem os qu~ honvorom commettido o facto em 
savel como autor: -o:~trulo do embringne~, si cstn. mto foi pro· 

I. Aqnolle que Msignou o escripto publi' ourntla com o fim de atlimal-os ó. pratica do 
cada ou n. imngem impressa.. crime. 

II. Na lalt11 delle, o editor do livro !ma· Ar!. 25. Os mencionados no artigo nnte-
gem ou pu~Iicnção avulsa o o germ!te do eedonte serão recolhidos a um hospicio penal, 
jornal ou revista, desde que seja conhocido ou a logar separado nos hosplcios communs, 
residente no po.iz o so acho no gozo de seuS ntu complotn. cura, ou tornaL'om-so inofl'en
dircltos pol.Itieos; salvo quando figurat• om si vos. 
ca~s11 proprm, caso em qu:J niio se oxiga este Art. 20. Tam~em niio siio responsaveis 
nlttmo requisito. · criminalmente: 

III. Na falta de ambos, o dono do jornal I. Os meum•os <le novo annos, contra os 
typographia ou lithographia. ' qunes niio se poderá proceder; 
~nragrapho unico. si 0 jornal, typogrn- li. Os maiores de novo c monoros do qua• 

plua ou l!thogrnphln pertencer ti firma social tot·ze aunos, si tlvorom agido som discerni
ou companhia, os gerentes ou ati ministra- monto . 
dores desta seriio solidariamente responsa• No caso contrario, •erão recolhidos a um 
vols para todos os elfoltoslegaes. estauolocimento penal pelo tempo que ao 

juiz parecor neclls!nrio, comtanto que o re
IV. Sorti tambom rosponsavel: colhimento não exceda (J. idade de 18 annos, o 
a) O vendedor, ou distribuidor do Impresso jámnls ao medlo da pena Imposta no artigo 

imagem, ou gravura, quando n1to constaf em que tiverem incorrido. 
quem soja o dono do jornal, typographla ou Paragrapbo unico. ,\os maiores do 14 o 
Jltbograpbla, ou esto residir om palz estrau- menores de 18 annos appllcnr-se-bn a pena do 
gelro ou, finalmente, quando o Impresso cumplicidade. 
Imagem, ou gravura tiver sido já condemna: Todas as penas applicndns aos menores de 
do por abuso; IB aunos serão cumpridas em cstabelecimen-

b) O vendedor, ou distribuidor de escripto tos ospooincs o, na fultn d'estes, em legares 
nilo Impresso, communlcado n duns ou mais em que elles tlquom separados dos presos 
pessoas, si nilo prov~r quem é o autor, e que maiores. 
com o consentimento d'este o mesmo oscripto Art. 27, Nilo serão punidos: 
circulou ; caso em que o autor sorti o unlco I. Aquelle que tiver commettldo o !acto 
responsavul, em virtude de disposiçiiode lei, ou emconae-

Art. 20. Quando a ootulemnnção rocahir qunnoia de ordem de autoridade, que ora 
sobre o dono do jornal, typographia ou litho· obrigado a cumprir. 
grllphla, ou sobro o gerente ou administrador Neste caso, a punição do tacto, commettldo 
da sociedade ou compnnhlu, sor·lhe-hn só- em execuçiio do ordem, reeahlrú sobra a nu
mente nppllcada n multa, elovnda pot·tlm no toridadu que n tiver oxpodido. 
dobro. 11. Aquelle'quo tiver commettldo o facto 

Al't, 21. Quando o autor, ou editor, niio oasunlmonto, no exerclcio ou pratio:t de um 
tiver maios para pngar a multll, sorti por neto licito, feito com attonç.lo ordinnrln. 
esta respon>ai'Ol o dono do jornal; typo- ll!. Aqnolle que tiver sido constrangido 
grnphla ou llthog-mpbla. peht nec"ssidntlo de salvar a ai ou a outrem 

A1•t. 22. Nostes crimes nii.o ó puoivol a· Je um perigouctuo.l a. quo não dor;t cn.uso., e 
cumplicidade. Os oscl'iptoo uiio sol'llo intm·- quo do outro modo não podill ser evitado. 
protudos por pbt•usos Iso!ndns, transpostas ou IV, Aquelle que tiver sido constrangido 
deslocadas. l'cln nocessid!lde do repollir de si ou de ou-

Ar!. 23. A !ntls!noilo do dnmno sort\ pe· rem uma violencla aotunl o Injusta contra a 
dlda por ncçilo civil. pessoa ou seus direitos. 

Sunn,lo V, li I 
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Art. 28. Ropulo.r-sc-hn tnmbom feito om 
ÜCt"CSO. lJl'Opl'iiL, 011 dA tCJ'COil'O : 

a) o mul co.usndo nu ropul::m. do qUt'm, ó. 
110ite ou cm togar ermo, entrar ou tentnt' 
entrar nn casa cm quo nlguom morar ou os
tiver; ou em edificio ou pilteo fechado o. olla 
portnnoentc, não sendo nos casos em que a lei 
o permitta ; 

h) o Jacto çommottldo cm rcsistencla 1t 
execução de ortlom illego.l, nilo tendo sido 
excedidos os molos nccessarlos para impc
dll·a, 

Art. 29. A'quolle que commetter qualquer 
dos factos mencionados nos ns. 1, 3 e •I do 
m•t. 27 o no IU't. 28, oxcellontlo os limites dn. 
lo i, üo.tmtoridnde, tlu. defesa ou lht uocossi
do.do, serú applicadn a pena 1lo cumplicidatle. 

A mesma puun será imposta àquelle que 
commettero fucto no impcto lle colora ou dor 
lutena., determinado por Injusta c grave 
provocação. 

Art. 30. Nilo exclue n responsabllldntlo : 
1. A igncrancla ou falsa interpretuçi\o lia 

lei· l'cnul. 
11. O consentlmonto do olfendido. 

TITULO IV 

DAS CIRCUMSTANCIAS AGGHAYANTES E 
A'I'TENUANTES 

Art. 31. As circumstancias uggravantcs c 
nttenunutos iullulrilo pura nugmouto ou di
rnlnulçiio das penas, observuntlo·se as regras 
seguiu tos: 

a) prev"lcceró. qualquer nggravonle, ·com 
exclusão :de toda attenuantc, sempre quo 
preponderar a pc••ve!•sldude do Cl'iminoso ; 

h)_ prev11lcceró. qunlque•• atteuunutc, com 
exclusilo de toda aggravanto, sempre qilc o 
criminoso niio se tiver achado cm conillçOos 
de c~mprcbender 11 gravidade e perigo lia sl
tuo.çao. a que se oxpoz; nem a extensão e 
cousequencla de sua l'esponsahilltlade; 

c) todas as outras agg•·avuutcs e attenuan
. tes ao compensnrilo, qualquer que seja o sou 

numero ou modulldodo ; 
d) occorrendo uma. ou mais clrcumstnn· 

elos oggravantes sem attenuante alguma, n 
pena será Imposto. no gràu maxhno ; 

e) niio occorrcndo clrcumstanoia ulguma, 
ou concorrcmlo oggravantc com attenuant,e, 
11 pena seró impcSIIl no gril.u médio ; 

n occorl·ondo um o. ou mais ciroumstnnclns 
atlànuuntos, ~en1 uggravnnte nlgnmo., a ponn 
soró. impustu no g1·ilu mlnimo. 

§ !." O grãn modlo é sempre a motaJ!c da 
somma do gràu lllJLxlmo com o mlnlmo. 

§ 2." Nilo b~tvorá oircumstanoia ag~1·a• 
·v1mto nos crimes commettldos n~ coólbr
mldadc do art. ~o. 

Art. 3". Silo oiroumstanolas aggr11vnntes :" 
§ 1.• Ter o dolinqnnnle so aproveitado 

do. noite ou de logtn• urmo para cornmetter o 
crime; 

~ 2.' Ter o dollnquontocomettldo o crime 
com premorlltaçiio, mediando entro [1, doli
boraçu.o criminosa o a sua execução o espaço 
do 24 horas, pelo monos. 

§ 3.• Toro delinquente commettido o cri
me com venono, incontlio, Inundação, eles .. 
carrilamento, oxplos1io, substancia narcoticn. 
ou anestbeslcn, nsphyxia, ou qunlque•• outt·o 
moia que ditncul te a de{l!Ha, ou possa ca.usar 
outros males alem do objectivo que ello 
tinha om vista. 

§ 4." To1• o tlollnq 11cnte commottido o cri
mo com lngt•atidi\o para com o o!Tondido. 

§ 5." Tot· sido o delinquentó linpellitlo por 
motivo reprovado ou f1•ivolo. 

§ 0.' Te•· o dolinquonto faltado ao respeito 
devido ó. !dado do o!Tondiflo, quando este 
rôr mu.is velho, lttnto que posso ser sou 
ascendente. 

§ 7.' Haver no delinquente superioridade 
om torças ou nrmas, de modo que o otfonditlo 
não podesso det'onder-so com pl'Obabllltlade 
do repolllr a ofi'cnsa. . 

§ 8.• Haver no o!Tendldo a qualidade do 
apcontlonto ou descendente consanguíneo ou 
alllm, con.Juge, lrmtio, tulol', tio, sobrinho, 
pupllló; cuubndo durante o cuolmdio, ou 
qualquer de superior ou lnforior legitimo, 
com relação ao delinquente. 

§ 9.• Ter o delinquente procedido com 
fraude, abuso de confiança, trnlçiio, surpreso. 
ou disfarce. 

§ 10. Toro delinquente commcttidoo crime 
por pago., promessa ou esperança de reeom
penso.; 

§ 11. Ter precedido ao crhno a emboscada, 
pol' haver o delinquente osperndo o otrendldo 
em Uln ou mais togares. 

§ 12. Ter sido commottldo o crime com 
arrombamento, escalada oil cho.vc falsa. 

§ 13. Ter llavldo, com intento de coin
metter o crime, entrada ou tentativa para 
entrar na caso. em que se achava. o ott'an
dido, 

§ 14. Te!' precedido ajusto entl•e dous ou 
mais lndlvlduos para a pratica do crime. 

§ 15. Ter sido oommetlldo o crtme em au
ditoria do justiço.. 

§ 10. Ter se aprovcitatlo o tlclinqucntc 
do. occnsliio do lncmullo, naul\-aglo, lnun
dllção, ou de qu6lqum• r.alamldudc ,publica 
ou desgraça particular para commottor o 
crime. 

§ 17, Ter sido oommcttldo o crime, estando 
o olfondido sob a protecção de auto••ldado pu
blica, 

•· 

l 
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.t.ri. 33. TamboiÍI se jnlgnrOCo aggravndos dirigido a proprla ncçilo, nOCo ficará sujeito ás 
os factos punives : circumsbmcias rlenvadas da qualidade do 

11 J,o Quando, alóm do' mal causado pala niTendirlo; mos lhe sorv.o OJ•plicodas as 
inf'racciio, re~nltar outro tto ofi'endido, ou á clt·cum.';tn.ncios que teriam tlimnui!lO o. pena 
pessoa de sua famllla. do cri mo, si o tive5'e olfoctivamenic com· 

§ 2.' Qnoildo !Ldorphyslca for augmontatla mottido om projnizo da posso~> contra" qual 
mais do que o· ordlnario pot• Mio do cru- sua acção ora dirigida. 
e Idade. Art. 30, A ~ualldndc ou conrliçOCo pessoal 

§ 3.0 Quando. o mal for augmentado por do nutr.r, ou cnmplico, que rllrimir, attenual' 
algumacircilmstancia oxtraordlnarlado lguo- ou oggrnvar a responsabilidade criminal, 
mlni~t; . niio se communicarll ao co·róo cumpllce, ou 
~ 4•' Quando o mal rosul!nnte do facto autor. 

principal tbr nugmcntndo pela natureza in•e· 
pat•nvel do domno. 

§ 5."Quandosereconheccrquco do!inquento TITULO V 
simulon elemento, indicio ou vesUg-io pre-
sumivel da crimiualhlade contm um terceiro 
innocente, que por esta caus!L vaio a so lfror DAS PENAS E SUA APPLICAÇÃO 
prejuizo, ou qualquat• constrangimento. 

Art. 3·1. Siio circumstanoins nttenuantes: 
§ I'" Nilo ter liàvido no llellnquente pleno Art. 40. As panas s~o: 

cionl•ecinioitto do mal; ou directa intenção lle I. Prisilo com trabalho. 
o pt•âticar. II. Cm·recçi\o em coionla penal, e reco-

§ 2." Ser o fiollilqtiente maior de 18 e me· lhlmento a hospicio on asyio. 
tior do 21, ou inalor.àe 70 nonos. III. Multa. 

§ 3;" Tor à deliilqubnte cominettido o crime IV. lntordicçilo de <llreitos. 
e!D obódienoin a orlleni do superior hiorar• V; Dapnrtnç[o, 
cbico. VI; Porda de objectos apprehendidos. 

§ 4.• Tiir tido o delinquonto bom procedi· Art. 41. A pena de prisi!o com trabalho r\ 
monto, anteriormente á prntlca do crime. témpornria, ni!o podendo exceder doso nnnos. 

§ 5.". Ter o delinquente commettldo o . . 
bi'lme etll drisa!Yroóta de alguma otrensa Pa~agrapho un•co. :lo condemnad? sem 
grave toita a si, a descendente ou ascori• perm•tt\do escol!wr dentre as e!poctos de 
dente cons~>nguinoo ou affim, conjugo, irtriil.ó, trabalho; admitt1das no ostabelecunonto em 
tiltbÍ', tia, sobrinho; ou cunbl!do seu; dur· que.s~ nchar,a que formais~onformo às suas 

· ante 0 cunbltdlo. apttdoos e occupnções ~ntortores; podendo, 
§ 6:' Nilo ter tido. ó doUnquanto tnténç\LO porém. lhe ser pormltttda uma .espeCte di

d~ caiisàr todo o mal que prciduziti com 0 v~rsa de tra~aiho, a.ttendeodo.se ás •nas con· 
i!riine eominettldo: dtçilcs pecubares. 

§ 7 .• Haver precedido jlrovocaClld; anieaç~ Art. 42. As penas menclonn•las nos à r• 
ôil nggi'essiló pdr parte do órroüdldo; tlgos anteaodentas serão cumpridas medhinto 

Art, 35. As êiiusiiii mericlonadrià no t\tuio as seguintes regras geraes: 
autécedeilte, quando rião. concorrerem todos I. o isolamento só será appilcn<lo por DO• 
oo requisitos necessnrios parii excluir a. ros· cessidnde dê •llsc\plina. snlvo ~et!ldo ao coo• 
Jl!insribilirlade, serão consldéradas clrcilm· domna<io, dovon~o a !tender-se Sni todos os 
slancias atteounnt.o.s. . ... . . . .. . caiOs lld sôh estado physlco e morulo 

. Art. 30, As ch'cl!mstanclas .o as quaildnd~s . ir. A segregnçiió nooturn!L será obrigatorln, 
lnherentesao.o!f.end<do poJas quaes se aggra'a •iiJrri.nte 0 cumpl'imento dn ponn. 
a pena dq.algum dos co.del\nquentcs, autores _ 
~ii ctiiiljil.lcos, Ç~iliúíjlillcam·áe áquoliós qué ns III; Haverá sep~rncn? nbsolutn entro os 
cbnheclam na momento em quo concorreram c?ndomnados o os mdimndos p•·esos preven· 
para o crime; irias n peita seril diinlntiida do hvamente, aimla qunn.Jo occupem o mesmo 
um sexto em cada um de seus grilus. estnboiocimento. 

Art. 37. As clrcumstnrlchis matorinos que Ar!: 43. O condemnado it prisão com tra· 
nggravam a pena, ainda que Jhçam mudar a bolho pot• tempo mnlor tio Ires nonos, quu 
figUra <lo ct•ime, communicnm·Se ilquelles que houvot• cumprido tres quartos dtt pena e 
as conheciam no momouto em que concor· nunca menos rio tres ltnnos, e tiver tldo tal 
reram paro ello. pt•ocerlimento que fnç11 \ll'esumh• a sua rege. 

Art• 38, Quando algnom por ert•o, ou por neraçilo, porler<l obter a I bet•tlade eondiclonut, 
outro aooldonta; commettor crime contra sempre que o rosto da JlOn<> 11 cumprir ni[o 
pesSOlt divors!L daquella contt•n " qunl tinha oxcodor tambom do tros ~>nnos. 
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Parngrnpho nnico.' A liberdade condiclo· 
na! niio seJ'il concedida: 

I. Ao condomlla<lo poJ• alg11m d'onh•e os 
crimes compreborHiitlo:l nos arts. 150 o 151, 
335 a 339. 

II. Ao roincidente om algum d'cntre os 
crimes mencionados nos o.t·ts. 293 o 220 
a 332. 

III. Ao condcmnado por duas ou mais 
vozes ;, pena excedente do cinco annos do 
prisiio com trabalho. 

Art. 44. A liberdade condicional sera con· 
ce<lida por docisiio do Supremo Tribunal Fn· 
dera!, ou do Tribunal da 2• lnstancla do Es· 
tndo ou do Disll·icto Federnl, conformo se 
tmtar de crime de uma ou do outra com po
tencia; o n precodoril p1·oposta fundamentada 
da direcção do estabelecimento penal, ucom· 
panbad11 do relatorio circumstanciado do juiz 
da execução, com audioncia p1•6via do mais 
elevado representante do ministerlo publico, 
Federal ou Estadoal, 

Parograpba unico. O condomna<lo que obtl· 
ver liberdade condicio11al sera obrigado a 
residir nos lagares designados ou permittidos 
no acto tht concessão, e tlcarit sujeito á vigi
ianch• especial d" policia. 

Art. •15. A l!bet•dade condicional será re· 
vogada, st o condemnado commetter algum 
crime que o sujeite á pena restrictiva da li· 
berdade pessoal, ou niio cumrrir qualquer 
das condições que lhe tenham sido impostll.'l. 
Neste caso, o tampo om que tiver estado solto 
não será computado na duraçiio da pena, 
nem se lhe conce<!ora mais o beneficio da II· 
herdade condicional. 

Nilo sendo revogada a liberdade condicional 
durante o tempo da pena, esta se reputara 
cumprida, g o tampo d" !lberdadu condicio
nal decorrido se computará na duração da vi
g!Jnnciu especial da policia, 

Art. 46, A interdicção de direitos som por 
tempo determinado, e conslstil'l\ : 

a) na suspensiio do direito de eleger e ser 
eleito para qu11lquer funcção pnb!Jca; 

b) na perda ou suspensão de cargo ele· 
ctivc, emprego ou officJO publico Federal, Es
tadual ou Municipal, cu de Instituto sujeito 
por lei à tutela da Uniilo, Estado ou Munlci· 
pio, bem como na per1la de todos os serviços, 
vantagens e vencimentos inhorentos aos pro· 
ditos Jogares ; 

c) na perda ou suspensão de to1lo munus 
publico, 

Pnragrnpho unlco. Quando n interdicçilo 
de direitos estivar aunexa. ii outra pena, co
mocarú a correr do dia em que terminal' o 
cumprimento desta. 

Art. 47, A pena de multa consistirá no 
pagamento de uma somma )locunlarla, que 
ser1\ cnJculnda po!o que o condemnado pudor 

lmveJ' om cada dia por seus bons, industria, 
emp1•cgo ou occupnçiio, salvo quanilo n lei 
a hnpuzm• especitlcando o seu computo por 
outro morto. . 

Parngl'npho unlco. A importnnoia da multa 
portencm'll nos cofJ•es do municipio em quo 
houver tido lagar o prlmoit•o julgamento do 
dilinq uento, 

Art. 48. Quando o oondemnndo, podendo, 
niio pagar entretanto n multa no prazo do oito 
dins da intimação judicial, ficara sujeito ii 
prisão a.té dons unnos, si untos d'estu prn.zo não 
exhiblr prova do quitação. 

Art. 4D. Nilo tendo o condemnado meios 
pum pagar n multa, seró. recolhido á prisão 
por tonto tempo quanto fOI' necessor!o pom 
ganhar a respect1va importancin, comtnnto 
que a duração da prisiio níio exceda a um 
anno, 

At·t. 50, A prisiio decretada por falta de 
pagamento da multa cossnrá Jogo que o con· 
demnado, ou alguem por elle, pagar a respe· 
ctiva importancin, deduzido a pUJ•te corre· 
spondente a prisão já soJ!rlda; ou quando 
prestar !lança ldonea ao pagamento. 

Art. 51. Não so considera pena a suspen
são ndmlnlstrotivn de; funccionnrios publicas, 
nem a prisão preventiva dos Indiciados; niio 
obstante, serão computadas ambllS na pena 
imposta, aquella por inteiro e esta cem o 
desconto da 6" parte. 

Art. 52. Qu~tndo a pena for de multa não 
correspondente a um corto tempo,mas de uma 
quantia tlxa, cada dia do prisão equivalerá a 
5.~000, 

Eatn regra servira t~tmbem para quando se 
tlvot• de converter a multa em prisilo. , 

Art, 53. A vigllanoia especial da poli o ln. 
produzi ri\ o ot!'eito de problblr ao delinquente 
a residencla, estuda e passagem em certos e 
determinados lagares, 

Pnragrapbo unico. A vigllnnc!JL especial da 
policia, quan1lo a lei não d!spuzor do outro 
modo, nilo poderá ser Inferior a um, nem BU• 
parlar a Ires annos, 

Art. 54. A tentativa a que ni!o estiver im· 
posta pena especial sorJI punida com a mesma 
pena do crime, menos a teroa parte, em cada 
um dos seus grú.us. 

Art. 55. A cumplicidade será punida. com 
a pena do teu ta ti va, e a cumplicidade da ten· 
tatlva com a dosta, menos a terça parto, em 
cada um dos respectivos gráus. 

TJTULO VI 

DOS ErrEl1'0S E EXECUÇÃO DAS CONDE• 
MNAÇÕES 

At•t. 50, A coudcmnaçfio por mais de cinco 
anuas tora como offolto a perda de emprego 

I 
j, 
• 
" ' ,, 
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publico, exercido poJo delinquente; o por mais 
ilo dez, a privuçiio do ,P~trio rodar. 

Art. 57. A vigilancta espec•allla policia de
correrá do íliiL om quo so ncho.r cumprida a 
pena á qual foi alia annoxada. 

Paragrapho unieo. A su,leiçiio <lo conrlo
lll,nado it vigilancln especial da policia pó<le, 
attentas as con11ições c procetllmento delle, 
cessar ou ser limitada, pm• decisilo da autori
dad" judiciaria competente. 

Art. 58. A vigilancia especial da policia, 
que tiver sido imposta ao estrnngeiro, poderá 
ser substitulda pela expulsão d'cste,dopois de 
cumprida a pana, 

Art. 59. Em caso de condemnação, o juiz 
quo presidir o julgamento decretar~ o seques· 
tro dos obj<::ctos que serviram, ou emm desti .. 
nados a servir, p~ra se commettor o crime, 
ou a contra.vençü.o, assim como os que foram 
producto da lnt'rncçiio penal; com tanto quo uns 
e outros niio portençam a pessoa estranha ~ 
pratica do crime ou da contravenção. 

I. Si esses ob,jectos pertencerem á classe da
quolles cuja til~ricnção, uso, ,Posso ou vend~ 
constitua contrav9oçilo, dovera ser decretado 
o sequestro, portençam ellos a quom quer que 
seja, ainda quando não haja condemonçiio. 

E nesse caso serão destruidos, desde que a 
justlç~ não precise mais dollos como elemento 
do r.rova. 

I . os objectes sequestrnclos, que não de
verem ser destruidos, ser~o vendidos, e o seu 
producto tora o mesmo destino das multas. 

Art. 80, Os coodemnados por uma mesma 
infracção serão solidariamente rosponsaveis 
pelas restituições, indemolsnçilo do damno e 
despezas processuaos. 

Os condemnados em um mesmo ,iulgn
meoto, por Infracções diversas, serão obriga
doo in solidum só pelas despozns communs nos 
crimes pelos qu~es solfroram a condemnnçiio. 

TITULO VIl 

DO CO:-ICURSO DE INFRACÇÕES 

Al't. B!. Quando o delinquente commettor 
cm netos dive,..es mais do uma ioli'llcçii.o, da 
mesma no. tu reza. ou nüo, salvo na excepções 
estabelecidas, licar~ sujeito li puna da in
Ji·nccç~o mais gravo, addicionando-so motndo 
de cada uma das outras penas em que houver 
iDCOrl'ido. 

Art. 62. A disposição do artigo nnt"co
dento é app!lcavol: 

I. A'guelle quo, para exocutur ou eccu!tnt• 
umn. inll'llcciiot ou no. occnsiíio dosta., com
mcttet• outra, si osta ultima niio ibt• consi
derada pela lei como elemento constitutivo ou 
eircumslnneia aggrnvante da primeira; 

11. A'quello que, antes da poun imposta. 
ter sido cumprida, indultada, proscripta ou 
pordoncl~, for oondomnado por infracção, 
commeltHlP. ant.erlormento ú. condemnnçilo 
quo estivor sewlo executada.. 

Art. 03. A intor<lioçilo <lo direitos o as 
pon~s P.ocuniurias se1•iio sempre appiicada~ 
por mten·o. 

No caso, porém, do convorsi:i.o <lna ultimas 
em pena restrictiva da Ubordado, a duração 
desta niio podoril exceder do um a uno. 

Art. G·l. Aquollo que com o mesmo facto 
violar diversas disposições de lei se1•1i punido 
segundo a.quo estabelecer pena. mais grave, 
conforme a ordem estabelecida no nrt .. fO. 

Art. 65. >!ais de uma vio!açiio da mesmo. 
disposição do lo!, commettida embora em 
tempos diversos, com actos executivos da 
mesmn. resolução, coosideram-so uma só in
fracção punivol; mas o. pena será augmentada 
do um terço em cada um dos seus gráus. 

Art. 66, Nos casos d'esto titulo, niio so ex
cederá o prazo mnximo de triuta annos, que 
o Cotligo estabelcco para a pena de prisão 
com trabalho. 

Art. 67. Quando o comlomnnd • tivet• de 
cumprir mais de uma pena de natureza dilte
reute, cuj'!, nccumu!nçiio niio puder ter Jogat• 
na oxocuçao, esta começar~ pela pen~ mais 
gravo. 

Si a condemnnção ~ pena mais grave occor
rer durante a execução da pena menos gravo, 
esta ficar~ suspensa, e niio prosegu!riL seniio 
depois que aquella achar-se cumprida, 

TITULO Vlll 

DA REINCIIJENC!A 

Art. 68, Ao róo condemnndo que, dentro 
de cinco annos de eumprlmenlo da pena, ou 
da extincçiio dn cenclemnaçiio, si a pena era 
lambam superior a cinco nonos, ou dentro de 
dous, nos domais casos, commetlcr quo.!quer 
outro crime, não se podere\ - em bypothoso 
alguma- a.pplicar o mlnimo da pena "m que 
tiver incorrido pela nova in!mcção, · 

Parngrn pho no ieo. Si a nova infracção for 
da mesma natureza da anterior, serão obser
vadas as regras seguintes: 

I. Quando n ~ena for a de prisiio com tra
balho, esta som augmentada na raz~o do 
uma quinta parto om cadn ilm dos sous gritu,,, 

li. Quando n pena, oorrcspondonto á nova 
in!hcçiio for diversa dn ele prisiio com trn
baibo, sertt augmentnda na raz~o do um 
terço, em cu.dn. um llos seus grAus. 
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At!!HJl~ !10 S)lNf'jlO ,-

);:m nimhnJ)l cn~o o aug-mento ostnbolocido Art. 74. A condomnaoiio pepal ext!ng!IO·SO 
nas dispos!ç~es <l'o;to ILI'tigo po<ior1i sor nppll· pelas mesmas causas indicadas no art. 72, e 
ando em medido suporiot• á mais gravo da~ mais pc!as soguintos: · · · · 
papas anteriormente impostas. I·" ln•lu!to ou pord~o do Podar competente· 

Art. 09. o condomnado mais de uma voz 2." Perdilo do oJTendldo, nos cnsos CiJlQUÓ 
{L pana rostrlctivn da li bordado pessoal, por só 11 os te coube!' a ncçilo; · 
tampo superior a tres mozos, sempre que :l." Reljabilitl!çito. 
commettoJ', nos termos do artigo nntecedouto, Paragrapho unicó. O Indulto pódo romlt· 
outt·n lnfntcçito 1ln mesmo· natnrezo, i~ que t1r, ou commu!ÍtÍ' a pano linpostn. 
corresponder tombem nmn peno I'ostr!Ctlvn Art. 75. O po~dãp do oJTenr!ido aproveita 
da liberdade pessoal, ficara sujeito n um aua a todos os co-dnhnquontos, mns niio produz 
gmento nll P""' imposta, Igual i\ mel.ado d- ol)'e•lq em ,rol~ção a qu~lquer deites que ro-
duraçiio da dieta pena, quando esta for inf,,. ousar acce~tal-o. · · · · · · 
rlor a 30 mozes, o a um torço nos outros Art. 70, A prescripçilo d!l. noção qunpdo 
casos ; com tanto que nao soj~ _excedido o lntorrompida começara, de novo, a cor•'~r da 
tampo do 30 annos para a pmno com tra- dat" da lpterrljpçiio. . '· · · .. · 
bolho. Pifragrnpho · unlco. A interrupção dessa 

Art. 70. Para os e1Toitos da lei siio consl· prescrlpçüo tem· elfejto contra tortos cs re, 
deradas lntracções da mesma nature~a não spousnveis do mesmo crime, ain<la qúe QS 
sóinente nquollas com' que é violada a mesma ~c~~ ~~f1~~rrupçiio ·se re~r~111 ~ilo sómen~e 
dlsposiçito, mas tombem as que estão com- A t · 
prehendidas em uma mesma s••cçii.o e capl· r · 77, Quando, om virtude 4e qualquer 
tulo; o, n• faU" d'estes, em um mesmo ti- rocpr;o legal, o cóndoljjnado for submettido 
tulo do presente Codlgo. • noyo JulgniJlento, a prpscrjpçiio ,se cíi!lt~rá 

conf~rmo a peq~ quo se. dever•• 1mpor pela 
Art. 71. A reincldencin niio teriL lagar: nova sent~nça, dosdo ~u~ fqr jnferlor a que 
I. Nas condomnaçoes JlOr. contravençiio, tiver slilo '!mpqst·~ pej~'~eqteriça nnlorior. 

cm rolaçito ás condemnaçõos por 'crime, e Arf, 78. A con~omnaçao prescrever{!., de-
yic~·ver;a ; · corri~ o P telljpo d" ilén~ lmposl!l ~o !~~li!!• 

. quente que cst!vet• ausento no ostrangelro, ·e 
11. Nas condomnaçpes por cri mo culpos9, com ~batimento do lJI!! te•·co para o q11e por· 

om reluçuo ás condomnações por crlmo dolo~o, manecer no torrltorlo brazi!Qiro. 
e vice· versa ; , .. pnrawapho H~icli. Q11ando a p~na lm~R,sta 

!ll. Nas condemnaçoes pronuncta•las por tiver sulq só a dp multa, prescrevera no 
orime exclusivamente militar ou politico; pra~p de um &liDO. " · · ' · 

IV. Nus condemnaçilos pronunciadas por Art. 79. A proscripçiio d!L condepmação 
j ulzes 011 trlbunuos estrangeiros. começarb. do dia, em que o julga!jiontq pqr 

sent'!_nç~ ~o ~orJ!ILf dellnltivo." !l ·.~!· a ~x~ 
~cuçaq tf v~r J:Omcciu!o, .<lo di~ OJ)l quq fRr 
mterromp14a pela ovasao 4o coprlomnndo. TITULO IX 

DA EX'f!NCÇÃO DA ACÇÃO E DA 
CONDmiNAÇÃO PENAL 

Art. 72. A acção criminal extlnguo·so: 
1~ ~ Pola morte do delinquente; 
2~ :- Pela. amnistio. ; 
3• - Pcl11 rlosistencin do oJTond!do, nos 

casos om que só se pudor proceder pot• quoix:L 
da parte; 

4° - Pala presoripçiio. 
Par~grnpho un\co. A doslstencin só npro

voilariL 'fiquo!lo a quom Jor conco•lldn, o 
jlroduziril sons ofi'oitos apenas om relação !LOS 
ipdiclnilos que nccoitarem-n'a. 

Art. 73. A ilo.<istonc!a 1lo nmn acçilo não 
Impede que nova acçiio seja lntentaila contra 
outros imliciados. · 

§ 1.,~ {1. mesma pr0scr!pç~9 ficara lnter~ 
rompida por qualquer acto da auto••ltlade 
competente, relativo lt execuoiio do pena, e 
devidamente notificado no cnnrlomnado, 

§ 2,' A prescripçlio llcilriÍ tambem lnter· 
rompida. si rlnrante o curso delln o con<le· 
mnado 'commetter" outra 'hifracQiio penal da 
mosma no.tut•eza, ou mo.is gravo. 

Art. so._A pr0scripçilo da acçito ou da 
condemnaçao ponnl, cm~ora nilo 'ulleglida, 
dov0rli. ser pi•onunclada éo1·o/licip pelo jujz.· · 

Art. 81, A relmbilitação cimslst~"'núéln· 
tograçüo 4o ooudemilailo em todOll ell rliroito~, 
guo havia p01·dldo ·Pela condemnaoaq, quando 
lilr declarado lnnoeente ·pelo Suprornp Trl· 
bqnal Fo•lorat, om conscqponcla do' revl~ilo 
extrnordina•·l" lia sentença cóndomu~torin: 

§ l ·' A rehabl!ltuoilo rosultn lmmcdlata
mento dn sentença' do rovisilo, 1iassaila om 
julgado. 

§ 2.• A sentença de rebnbllllnçiio reconbe· 
cerU. o dlreflc d~ r0habllltado a uma· just~ 

'·' ...... ' . 
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lnde!)lnisnçiío, que seri> Jlquidn<ln em ex· 
ccucu.o, por todos os pl'l1juizos son'ridos com n 
condemna.f;iio. , 
• A, Nasüo, ou Esta< lo, ó responsavel pela Indo· 
mmsnçuo. 

Art. 82. A amnistia, o indulto, ou o perdão 
nunca estabelecer~ direito ii restituição oti 
indcmnisnçüo do vnlor 1\ns cousas sequestra· 
das, nem <l~s i,mportancias pagas a titulo do 
pena pecun111rln. 

P ~RTE ESPECIAL 
Dos crimes, coutravcu~õcs, c pcuas mu particnla.r . . 

LXVl.\.0 'I 

TITULO I 

DOS CRllJES POL!'J'ICOS 

CAPITULO I 
Art. 83. A prescripçüo extingue a acção 

penal. d•1carrhfo:) dons te1•ços do tempo cor· 
fespondonte ao griLn mnximo da pena appii-
cavei no dt!inquonto. CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA REPUBLICA 

Art. 8.[. A prescripçiio decorrerá para os 
f~clos consurnm~dos do dia de süa consummn· 

SECÇÃO I 

Çíio, J,>nrn. 08 tontailOS dO din. em QUC for CQffioo CniM~II CO:-iTltA A INOE1'C:'ID&NCIA., l~TitOlttD,\OG & 

met~ulo o ultimo neto constitutivo do. ton- uioNJDA.DJ$ JM. I'.\'rnJA 

tativa, e para os continuas ou perinanontos, 
do tlia em que tiver oossudo "conth1ilidado Art. 90. Attontar directamente contl·a a 
ou permanencia, · União paro sujeitai-a no domínio cstrangoirp, 

Art, 85' A prescrlpção da acção penal no todo ou em J'arto: . . 
ficarâ. ~nterrompida poi.~ sentença de con· !'•na - prisao com ll•abnlllo por cinco a 
demnnçuo. . qumzo nonos. 

Art sa lnte t b · - Pi<l'.•gra~bo nnico. Si <lo r.rime resultar 
·. · . . rrompo Mil em a prescrlpçao incnrporaçao do territorio brazileiró a ·um· o despacho <le prouunci11 ou qualquer dili-

gencia exjmdida contra 0 llelinquente, e a este Estado estrangeiro: 
Jegaimen e notillcad.c, om virtude do orime Pena: o dobro dn commiuada nesto ttrtigo. 
que é-lhe attribuido ; mll!l o elfoito interru· Art. DI. Altonlnr directamente contm " 
ptivo _da dil\ge_ncin. niio poderó. prolongar a !qlegridade da União, com o fim de sepnror 
duraçao da noçao penal por um tempo que, parto do sou territorio: · · 
no seu computo, corresponder iL mais do Penn: prisão com trabalho por tros a nove 
metade dos termos es~cbolocidos no art. 8·1. anuas. 

Art. 87. A prescripção de um anno fica ró. Parographo unico. Si do crime rosultnr 
Interrompida por qnatquor neto do processo, sep<~raçi\o, aiu<la que oomporaria, de algum. 
mas, si no prazo tamhem de um anno, con- dos Estados da Unh\o, ou do parte de qual· 
lado do dia em que ·começou a pre•cripçi\o, quer doilos: 
conforme o nrt. 84, não for prol'eridn sen· Pent~: prisiio com trabalho por seis n dez· 
tença condemnnoorin, o acção penal ficará. oito a1mos. · 
prescripta. · Art. 92. Incorporal' violentamento, no 

Art. · 88. Qunndo a lei outra cousa não todo ou om parte, o territo1•1o de um Estado 
dlspuzor, nas contravonções punidas unica; a antro da Uniiío: 
monte com a pen~ de multa o delinquente Pena: Pl'isilo com trab,lbo por dous a seis 
poderú. fazer cesSar o curso da ncçilo pçn~l, nnnos. · 
pag~ndo antes ~o julgamento a somma cor- Art. 93. Tomar o cidadiío brazileiro armas 
t•espondonte ~o maximo da pana comminada contr11 a Unliio, dobnlxo do bandeira ostran
par~ a mesma contr~vcnçilo, alum dll!l despe· geirn : 
zaa do processo. Pena: prisi!o com trabalho por cinco a 
. Art. 89. A oxtincçilo da ncçiio penal não quinze annos. 
projuí!ica a noção civil· para as restitui· Art. 94. Provocar directamente e pot• J~. 
çílos e satlsrn~ão do damno, salvo a 0xt!nc· ctoa uma nncilo estrang-eira a movm• hosti· 
ção por perdão do ofi'ondido, si este nilo li· lidn<lcs, ou a. doclaral' guerra. no B•·a.zil : 
ver pos!tivnmonte resalvado aquelie seu Pena: prisão com trabalho pot• troa a nove 
direito. · · · · · · annos. 

A· 'extincçüo 1!~ condom!lncíio ponnl nilo § 1.• Si nilo se vorilical' a ~uorrn, mn> ti· 
exclue ns restituiÇúe!l, o. satisfuçã.o tlo dnmuo,! vorom hn.vit\o oll'octivamento hoslilithuies, 011 
nem as oustas do processo, devidas orn vlrtu~e o Bra·t.iJ solfrer qnalquot' damno 011 projulzo: 
do condemn:u;ii.o civil, excepto· nn. oxtincçao Pon~t: o dobro <ln comminn.do. ne:;to artigo. 
por nmnistin., em quo ces~nt'li. toda acçiio·tta. ~ 2.u Si lL ~uorriL so vul'iUcnt• : 
lllzen~a publica jl!\l'a havor as despozos do Pena: prisilo com tmballlo por dez a ll'iuia 
~Jrocesso, anuos, · 



" ' 

I 

I 

" ' 

:] 

' I 

' I 
I 

' 

' 

' 

' ' 
I ., 
''• ' 
'•! 
I 

•: 
' ' ' 

! 

. 'I 
'i 
'l 

I ' 
' : I ,. 
' I 

' 
' 

' 

' 'i I ,. 

' 
,.: 

: 
: 

,. 
' 

' 
,, 

' ' ',• 

' ' 

' ' 

I, 
,I 

, I' 

64 ANNAES DO SENADO 

Art. 95. Auxiliar alguma naçiio inimiga 
a fazer guerra ou commottor hostilidade 
cüntm o Bruzil, foruceondo gon to, nrmn.s, 
dinheiro, muniçiio, transpot1to ou qualquer 
outro meio: 

Pena: priSt1o com trabalho por quinze a 
trint11 annos. 

Al't. 06. Jl.ovelar segredo pJiitico ou mi· 
litnr concernente ti. segurança. do Brnztl, quer 
communiCllndo ou publicando documento, fa· 
elo, desenho, planta ou ontm lnforma\iio com 
reinçi\o ao material, lbrtificnções ou operaçü:.s 
militares, quer facilitando de qualquer modo 
o conhecimento de algum dc!los : 

Pona: prisão com trabalho por dous a sois 
nnnos. 

1. SI fór o sogrodo revelado a um Estado 
ostrn.ngoiro, ou arrento seu : 

Pena: o dobro 3a comminadn neste artigo. 
!L Si fôr o segredo revelado a um Estado 

em guerra. com o Bra.zil ; 
Pona: prisão com trnbnlho por oito n vinto 

e quatro annos. 
lll. Si o facto tivor porturbad<J as relações 

nmigavois do Govoroo do Brazil com um Go-
vorno estrangeiro: · 

Poon : prlsiío com trabalho por cinco a 
quinze nnoos. 

IV, Si o culpado, om rnziio do officio, os
lava de posso do desenho, da planta ou do 
documonto, tinha sciencin do sogrodo, ou 
ohogou i• posso ou conhocimonto dollo por 
violoncia ou ft•nudo : 

Pena : mais um quinto, em cndn um dos 
grilos, das penas antoriot·os. 

Parngrapho unico. Com as penas rospooli· 
vamonto impostas neste arlli[O será punido 
aquoilo que outivdr a rovolnçno do segredo, 
ou procut•nr ter dollo conhocimonto • 

de modo n poder prejudicar o interesso pU• 
blico : 

Pena: prisão com trabalho por tros n doze 
nnnos. 

Art. 100. As ponas estnboliecida.s nos 
arl<. 01 o seguintes, serão tambom a.ppli· 
c 1das, quando o orimo l'õr commettido em 
damno do um Estado ostrnngoiro nlilndo no 
Brazil pnm guorro, e durante osta. 

Art. 101. Arru.ncnr, dcstt•uir, oudosncntnr 
por despreso, om Jogar publico, bandeira. ott 
outt•o cmblom" dfL União ou de qualquer 
dos Estados do IJtoazil : 

Pena : prisão com trnbttlho por quatro 
mezes n. um n.nno. 

Art. 102. Acccitnr um cidadão· brnziloiro 
honl'a.riiL, pensü.o, ou qualquer vantagem do 
Estado estrangott·o em guot•ra com o Bra.il : 

Pona: muita de um a tres contos de réls, 
além das outras em que, segundo a Consti· 
tuição, houver o delinquente incorrido. 

Ar!. 103. Alistar ou armnt• om terrltorio 
brazi!eiro, som autorização do Governo fe· 
dera!, naoionues, com o ftm de servirem ás 
ordens tlo um Governo estrangeiro : 

Pona : prisão com trabalho por um a tree 
annos. 

Si entre os alistados l1ouver algum mi· 
lltar: 

Pena: mais matado, om cadn um dos res• 
peoti vos gráus. 

Art. 104. Entregar no inimigo emb1rcaçllo 
brnziloira a cuja oquipagem pertencer : 

Ponn: prisão com trabalho por dons a. seis 
o.nnos. 

Al't. 105. Acceltar carta do corso, dada 
por um Governo estrnngoiro : 

Pena : prislto com trabalho por dons a seis 
annos. 

Art. 97. Quando algum sogrodo fór dosco
borto por uog ligoncia ou imprudoncln do 
quem, por virtude do officio, estiver na posso 
do desenho, planta ou documonto, ou co
nhecer o mesmo sogt•odo : 

Pena : prisão com trabalho pot• um a. tros 
nonos, 

Al't. 100. Oppôr·se por ameaça ou vio· 
loncm a que o communtlante ou tripolaçii.o 
de omb<wcaçi\o brazileira a defenda, si alia 
ror alficndn por inimigo: 

PontL : prtsllo com trabalho por quatro a 
doze annos. 

SECÇÃO ll Art, 98. l.evnntar-sem liconcn.-plnnta de 
fortificação, do navio, do estnbeieclmonto, de 
esb•alln ou de outl'I'L obrn. militar, ou /1arn. ta.l 
fizn SO intrOdUzir ClO.UdCStina. OU lLl't flciOStl."' CIU~Ut::i CON'I'lt.\ A COM81'U'IJI~1ÃO liA llKI'UJU,JCA, 
monte nos respeetlvos logm·ca, onde o ac· 110ltMA 111& RIW oovu,uw, u I•Ou&mls u.\ UNa:\o uu 
cesso fór vollado no publico : noi xsrAuo~> 

Pena : prlsii? com trabalho, por um n tres 
nnnos, 

Só poio facto do entror clnndostina. ou nrti· 
ficiosumonto em tnos Jogares : 

Pena : prisão com trnbnlho por tros a novo 
mozoa. 

Al't. 90. Commottet• nlguom, que tiver sido 
oncnrrdga.do pelo Govot•no lll'nziioit•o do trntnr 
com um Governo estro.ngoiro uogocios Jn 
Uniiio, qunlquor Infidelidade no seu mandato, 

Art. 107. Attontar directamente contra a 
fórma republlc:ma federativa, ou contra a 
Constituição dn Unilto ou tio alguns dos Es· 
tndos: 

I,"ona.: prlsiio com tt•nbnlho pot• cinco a 
qumze nnnos, 

Art. 10~. Impedir, nlnd:~ que tomporarin· 
monto, o livre oxercicio dus !llllCQÕ.1S do 
Prositlonto da Ropu!Jiion, do Congresso Nn· 

,• 
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clonai cm qunl~uer dos seus ramos, ou do 
Supremo Trihunai Fcricral: 

·Pena: prisi\o com tl'tb:clho por• quatro ~ 
doze :cnnos. 

~ L" SI o crime fot• commcttirlo contra o 
Governa\\or ou Presidente, nl:;nmo. AssemiJléa 
legisi:tti va ou tribunal do !estado: 

Pena: metade dns comminndns noste :trtigo. 
§ 2.0 Si cóntra pt'ct'oito on intendente, 

lntourleucia, Com ar:. ou Conselho municipal, 
ou autorirlade judiciaria: 

Pena: a terça parto da mesmo comminada 
no artll(o. . 

Art. 109. Eotrar tumultuariamente no rc· 
cinto rio Congresso Nacional, do Sonario ou ria 
Camarn dos Deputados l'cdernes, do Assem· 
blóa legisl<ttlva de Estado, ou de Con
selho, Cnm:tra ou lntondoncia municipal: 

Pena: prisão com trabalho por um a trcs 
n.nnos. . 

Art. 110. Obrigar, pot• meio de violencia 
ou ameaça, qualquer membro do Congresso 
Nacional, de Asscmblrla legislativa do Es· 
tado, ou da Consnlho, Ca.maro. ou Inteu
dencia munlcipa, a propôr ou deixar de 
prooôr, a votat• ou deixar tb votar alguma 
med.da: 

Pena: prisão oom trabalho por dezasseis 
mozes a qu:ttro nnnos, 

deixar rio praticar algum neto inborento ás 
suas func!;úos: 

Pena: prisão com tr~>bnlho por um a troa 
annos. 

Art. 115. Obrigar, por maio tlo violoncia 
ou amoa.çt1., n.lgum juiz, jurn.do, perito, ou 
arbitro " rlar• ou deixar do r lar sen teaça, úes· 
pncho, ordem, voto, ou l~tndo: 

Ponn.: prisii.o com trnbl\lbo por um a tros 
nonos. 

Parngrapho nnico. Si o crime for commct· 
tido contt•a qualquer outro funccionario ou 
ngonto do Podar Judiciat•io: 

Pona: prisão com trab:dho por oito mezes 
o. dons nonos. 

Art. i 16. Lovnntar motim ou excitardes
ordem, durante a sossiio do um trbuiunl do 
justiça, ou ;mdioncin elo qualquer juiz, do 
modo que pm'lurbo ou impeça o neto : 

Pemt : prbno com trabalho por quatro 
mozcs num a.uno. 

Art. i 17. Prlgat• em arm~s contra a Constl· 
tnição l'oúerai, ou a do qualquer dos Estados 
tlu Uniii.o, n tüt•mo. republicana tedoro.tiva., os 
Podopes fctlor~tos, esto.tloo.os, ou muuicipnes, 
lo~itimnmente instituidos : 

Pdnu. : prlsilo com tru.balho pot• tres a novo 
annos. 

CIUMJ~S CONTllA I::ST.\DOS I::8TllANOe11tOS OU t!IWR 
Jtl\ Plti!B N'r AN ·r RB 

Art. 111. Obrigar, por• meio do vioiencia 
ou nmcnça, qualquer das casas do Congresso 
Nocional, das Assombiéas legislativas dosEs· 
todos, ou algum Conselho, Cam:tra ou ln. Art. 118. Attentar contra a vid<t, a libor
tondenci:c municipal, a dissolver, levantar, dnde, ou a honro de um chofe do nnçiio ea-
prorogar ou adio. r a sessão : trangoi l'l\ : 

Pena: priaiío com trabalho de dous a seis · Poun : a mosmn que corresponder ao crime 
annos. commottldo, com augmonto dn. scxt1\ pa.rto 

Art. 112. Us~t· de violencia ou amea~n em cadt~ um dos respectivo grilus. 
contra membro do qualquer das casos do Al't. JiO. Violar tratado, convenção ou 
Congresso Nacional, por algum acto prati· acc01•do intcrnncionnl, feito com qualquer 
cado no exercicio do mandllto legislativo: noção estrangeira : · 

Pena: prisão com trabalho por quatro p00,. : prlsiio com trabalho por sois a doz· 
mozos a um anno, além dns mais em que oito mezos, airlm dns mais om que o delin-
incorror poliL 'Violencin. ou ameacn: quento incorrer. 

§ 1.' Si o crime fot• commettido contra A!'t. 120. Violar immunidnde de ombdi· 
qualquer membt·o do Assombirla legislativa xador, ministro, ou agonto dipiomntico es· 
do Estado: trangoiro : 

Pena: metntlo da comminada neste artigo. Pena : prlsiio com trnbnllto pot• quatro a 
~ 2." Si contra qualquer membro do Con· doze mozes. 

solha, Co.mat·a ou lntendoncin. munioip11l: Art. 121. Arrnncat•, estrog.u• ou t.losn.eatar, 
Pena: a tet'Qn pnt•to da comminndn ncsto em lognr ondo estejam reunidas mnis do 15 

artigo. pessoas, a bnndoira ou outro emblema de 
Art. i 13. Obstnr ou impedir, por qualquer nnção estrangeira, por noto de desprezo 

modo, o etfeito do dotorminnçilo do Poder contra osta : 
Legislativo, Executivo ou Judiciaria Fodcral, Pena : prisi\o com trabalho por dous 11 
do de algum Estado ou Munioipio, um~ voz sois mozes. 
quo eila ••J~ conforme ó. Con.<tituiçiw o its lois: Art. 122. Aos crimes oommettiúos contr~> 

Pon~>: prisão com tra~aiho por um a tres roproscntnnte do nnçiío ostrangoirn, ncl'ilrli-
mezes. tnUo jnntll no 00\'0t·no do Bt'nzil, pm· C!\USn. 

Art. 11-l. Obrigar por maio dn violencin rio snnl tuncçiles, <et•ão appllcoútts ns ponas 
ou o.menco., agnnte do PoLiet• Exoctttivo do. impmJtns ttos cl'iiiiOS du. mestna, t\11lUt'uZtL 
tlniiio, tio Estado ou MuniciJ>io, " pt'lltiCill' un llrntlcaúu• cot!Lrn J'unceionario publico. 

Sonatlo V, Ill U 
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SECÇÃO IV TITULO II 

DSJ'OfUÇÜRs ao:.J:.JUNS Aa zmcçür.:i ANl'J>CBWBN'r!IB DOS CRI:\IES CONT11A A ORDE:t\·1 PUDLlCA 

Art. 123. Organizar ou formar bando ar· 
mado~ ou exercer nollo o commnndo, ou 
t'uncçilo espochtl parn commottor qunlqum· dos 
crimes previstos uos arts. Oll, 107, 108 o 117: 

Pena : priEilo com tmbatho por dons 1t 
sois nnnos. 

Aos domais delinquentes : a melado da 
pena. 

Art. 224. Concorrer para o cri mo fóm dos 
casos provistos no artigo aotocodonto, dando 
asylo, a.S!)istcncio., on foJ•necendo recursos, nos 
bundas mLs comliQões in~icn.das, ou fa.v.oro
cendo de qualquer modo as suas opornçilos : 

Pona : prlsilo com tra.bal110 por oito mozos 
a dous nonos. 

ParagJ•npho unico. Ficnrú. isento .da pena 
oquelle que dissolver o bando ou lmpodlr 
quo osto commotb• o crime pari\ qno so 
tbJ•mat•n; ou aquolle que fazendo· apeuas 
porto deli e se retirar sem resistir, entregando 
ou almndooando ns armns á primolm inti, 
mnoilo da autoridade. 

Art. 125. Commottor qualquer neto que 
induza nlguem a tomar armas pnra praticar 
nlA'IIm dos crimes pt•evlstos nos nrts. 00, 
107, lOS e 117: 

Ponn : prisão com tràbalbo por um n tres 
nonos. 

Art. 126. Provocar ou fncltnr alguom fóra 
dos casos provistos nos nrts. 13 e 15, por meio 
do oscripto Impresso, lithogmphndo on grn
vndo, quo se distribuir por mais de qumze 
pessoas, ou de discurso feito em logar JlUbllco, 
a commeter algum dos crimes definidos nos 
arts. 00, 107, lOM o 117: 

Pen:i: prisiio com trabalho por quat1·o mo· 
zes a um anno, o multo correspondente à 
mota•lo do tempo. 

§ 1.' SI a provocaçiio for por oscripto niio 
impresso: metade das ponns ncimn comllll· 
nadas. 

~ 2.' SI a provocaçiio ou lncitamonto so 
I'orerlr a algum dos CJ'fmos definidos nos 
arts. 100 a 112: metndo das mesmas penllS. 

CAPITULO 11 

ORIMKS CONTM O LIVRE GOZO E EXEROIO!O 
DOS DIREITOS J'IOijlTICOS 

Art. 127. lmpe,lir, usurpar, vlolnr ou fui 
soar o dh•elto do votnr e sor votndo: 

Pena: prlsilo com tra!Jaiho pct• quatro 
mezes o. um anno, o lntordloçiio aos direitos 
pollticos por um a tros annos. 

CAPITULO I 

AJUNTAl\IE~TO IT.LiffiTO E SEDIÇÃO 

Art. 128. Reunirem-se em lognr publico 
tres ou m11is pessoas, com o fhn do se a.juda. .. 
rem mutuiLm(mte o. comruotter ot•itne, ou a 
pd mr alguom do gozo ou exerci cio do qual
quer •llroito, ou do cumprimento de qualquer 
dever: 

Pena- prisão com tra!Jnlho de um a tros 
mews. 

Art. 129. Reunirem-se mais de dez pes
soas para obstar, com violencio. ou ameaça, 
a posso do empregado publico, competente
mente nomeado o mumdo de titulo autbon· 
tico, para prlvnl·o do oxorclolo elo seu em· 
pl'<~go, pam oppôt•-se á oxeouçilo de qualquer 
acto legitimo ou ordem lego! de autorida•le 
competente, ou para lmpo•llt• a percepção de 
algum Imposto legalmente estabelecido: 

Pena: prlsiio com trabalho por oito ntezes 
a deus annos nos chefes ou promotores da 
sedição, 

SI o Jacto tiver sido praticado com armllS: 
Pena: o dobro dllS commlnadas no artigo 

ntecedente. 
Al't. 130. Ficará lsonto do pena aquelle 

que abandonar o o.juntnmento iilloito ou a 
sedição, obedecendo ó. a•lvertenola que a au
toJ•Idado lho fizer. 

Art. 131. Serilo nocumuladas ás penas com
minadas nos artigos antecedentes "" em que 
os delinquentes incorrerem por outros crimes, 
commettidoa na mesma oooosiiio; e com o au
gmento ela te1•ça parte delias, quando estes 
forem pratlcadoa contra a autoridade ou 
algum dos sous agentes. 

Art. 132. Nilo se consiflera sedição, ou 
ajuntamento lllicito, n reunião elo povo des· 
armado, om ordem, Jlllra o IIm de represon
tat• coutra as lnjustJças, provocnoiio e máu 
procedimento elos empregudos puhllcos; nem 
u. reuntii.o pacifica, sem armas, tlo povo nns 
prnçns publicas, thoatros o quaesquor outros 
odiftclos ou Jogares . convenientes, para ex· 
·ercor o direito de discutir e ropresontar sobro 
os negooios publlcios, · 

Para uso desta taouidnde nilo ó absolutà· 
monto uocosslll'ia licença próvto. de autori
dade policial, que só podorll prohlbir a re· 
unlilo annunolndn, no cnso do suspensão dos 
garantias coostltuclonues, limitada a ncçilo 
da policia, neste oaso, a dissolver a reunlilo, 
guardo.das as l'ormalldadcs da lei, e sob as 
penas nolla estabelecidas, · 
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Art. 133,.Provocar por escripto imprnsso, 

Uthogr•apbndo ou ,gravado, que se distribuir 
_ pot• m1t1s de quinze pesson.s, ou por discur::~o, 

proferido em rouniüo publica, a.quo so com
metts. o crime previsto no art. 129, ouso 
re~lize algum movimento anarcbico: 

Pena: prisão com trabalho por quatro mo
zoa a um o.nno. 

Art. 134. SI a provocação fot• foi ta por• 
oscripto niio Impresso: 

Pena- metade da pena commlnnda no ar• 
tlgo antecedente. 

CAPITULO 11 

RESIST~NOI,\ 

Art. 135. Oppllr-se com violoncla li ex. 
ecuçiio de acto legitimo ou ordem legal de 
autoridade competente; 

1. Si em virtude da opposiçiio nilo so etre
. ctuar a tllllgencia ou, no coso de etreotuar-se 
el111 o executor . ou executores sotrrerom 
qualquer otrensa physica por parto dos resis
tentes: 

Pena: prisão com trabalho por um a trea 
annos, além das outras em quo o delinquente 
incorrer pala otrensa. 

11; 81 a d!ligeno!a so ell'eotuar sem que al
ltllem sotrra o !Tensa physion; o.pezar da oppo• 
siçiio feita; 

Pena: prisiio com trabalho por quatro a 
doze mezes. 

lll. SI a re!lStoncla fôr opposta á ordem 
para autop!llu, corpd do dellcto, exame de 
Bll!lldado ou vistoria orm!nnli 

Pena: prisão com trbanlho por um a tres 
a!lnos. 

Ar•l, 136 •. As ameaços, onpazes de aterra~ 
qualquer homom de ftrmoza ordino.rla, oon• 
s!derar•se-h[o nnste caso !guaos á opposiçrio 
de v!olencla on'eotiva. 

CAPITULO Ill 

TinA.Dt\. Ill FUGIDA. DF! l'll.R~0 1 E NÃO 
CU~[PRDH:NTO DE l'i'.JNA 

Art. 138, Tirar a quem estiver lognllnonto 
proso do poder da uutorl<ludo, ou do agente 
tlesta: 

Pena: prisão com tralmlho por• tlous a Heis 
annos. 

Art. 139. Tirai' quiLiquor pe;sa.. do poder• 
de alguom, que n tonhaJ>ronrlJJo em flngrnnte 
ou por estar condomnn. o.: 

Pena: prisão com trabalho por• um a Ires 
annos. 

Art. 140. Si, em qualquer dos clous casos 
acima previstos, fór empregnrla ameaça ou 
violeucia: 

Pena: a mesma com minada nos artigos 
respectivos, com aúgmcnto da sexta parte 
em cada .um elos grrlus. 

Art. 141. Acommetter qunl</uer prlsiio com 
força, e conSti'BtJgor O carcere ro Oll gum'da a 
facilitar a fugld<> do preso: 

Si esta so voritlear: . 
Peila: prlsilo com trabalho po1• tres a nove 

annos. 
Si a fug-ida não so verificar: 

. Pena: prisão com trabal11o par um a Ires 
annos. 

Art. 142. Facilitar, por algum ínelo astu-
cioso, 11 fugida d<i pre30: . . . 

Pena : priAão com trabalho por quatro 
mozos a um anno. 

Art. H3, Deixar o carcereiro, 011 qunlnuor 
pessoa a queín tenha Sido commottlda. a 
guarch1 ou coctducçiio de pt•oso, que est<i lllJa: 

Sendo pOI' counlvoncló.; 
Pena: pris~o com trtLbn!ho por dous a sois 

annos. 
Sendo por negligencia ; . · 
Pana: pr•Jsão com trabalho por utn a tros 

tmnos. 
Art. J.14. Fugir o prdso par oiTolto do vlo

lencia contra o carcerolro, guarda ou de· 
tentor : 

Art. 137. Provocar ~or ssorlpto imp1•esso, Pena: prisão com. trabalho por• quatro 
lltogra~bado ou gravado, que s• distribuir• mezes a um nnno, alóm das outr<Ls em que 
por mars de !5 pessoas, o crime rleUnlrlo nó incorrer por causa ela violeucin. 

·no art. 135: Art. 145. Fugir o condemundo; por atreito 
Pena: prlsilo com trnblilho por quatro do violenc!a ou ameaça contra cousa ou 

mezes a um anno, e multa oori•cspondento li pesson: . 
metade dtl tempd; Pen~ · 0 dobro 1h quo estivar o colido-

§ 1.• S! a provocii.Q~o fór IIli ta por dlsout•so mnarlo dumprlndo, ' 
em reunlao publica: Art, 1·16. Arl'ombnr ou llcommotlor n pri· 

Pena: o dobl'O da pena acima cotümlhnda. 'iio com força parrt mliltr·at~r qualquer 
_§ 2.• SI a provocaQão fôr feita por esoripto preso: 

nao lmpi'Osso' Pano: prisão com trabalho por dous a seis 
Pena: prldo com trab~lho por doue a seis annos, nhlm das outras em que incorrer• pala 

mezes, vlolenc!a commottida contra o preso, · 
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Art. 147. Viol~r a execução do sentença 
condcmnatori~ : 

II. SI a ossoclação tlvor promotores ou 
chefes, a ponn seril, para estes, do prisilo com 
trabalho por dOus o. seis nnnos no caso dn. 
primeim parto d'esto ~rtigo, e por trus a 
novo nonos no caso Uo numero o.nteccdecte. 

I. Aquelle que estiver condemnado iJ. intcr
dlcçilo de direi tos ; 

Pena: multa. do um a tres contos do r.iis, 
salvo a condemnaçito anterior, que será com· 
prida integralmente. 

II. Aquolle que estiver sujeito {L vigilancla 
especial da policia ; 

Pena : pr1são com trab~l11o por qu~tro 
mazes a um anno, ficando suspenso o curso 
da. vlgllancia durante o cumprimento da 
pena, na qu~l não será levado em conta 
o tampo da prlsilo preventiv~. 

CAPITULO IV 

DESACATO Iii DESOBJiiDlENOLI. 

Art. !48. Desacat~r membro do Congresso 
Nacional, do Assombiéa Leglsl&tiva de Estado, 
de Conselho, Cama.ra ou lntandoncia Muni
cipal, ou a.utori<lade publica., J?Or caus~ do 
algum acto praticado no oxerc1cio de · suas 
tuncçõea: 

Pena.: prisão com trabalho por cito mezes 
a dous annos e multa correspondente iL me
tade de tempo. 

SI o dos~tado for agente de autoridade : 
Pena.: metade da JIOna acima commlna.da.. 
SI o desacato for fe1to, não por motivo d~s 

referidas funcçoes, mas est~ndo o desac~tado 
no exerciclo dell~s : · 

Pena : a mosm~ do ~rtlgo, diminuida de 
um sexto. 

Paragrapho unlco. Si o desaoato for pra.
tica~o contra. corpo judicla.rio, politico ou 
administrativo, ou magistrados em ~udioncia: 

Pena : prisão com tra.b~lho por um a tres 
annos e multa correspondente ó. metade do 
tempo. 

Art. 149. Desobedecer ii. autoridade, om 
acto ou exercicio de suas funcçõus, cu não 
cumpth• as su~s ordens !egaes : 
Pon~ : prisão com trabalho por tres a nove 

mezes. 

CAPITULO V 

AISOCIAÇÃO DE JoiALFElTORIIiS 

Art. !50. Associarem·se troa ou mais pes· 
soas ~ra. commettor crime : 

Puna: prisão com trab~lho por um ~ tl'fls 
nonos, a cada uma de lias. 

I. SI alguns ou todos os associ~dos per
correrem os campos, ou caminhos pubilcos, 
armados, ou tiverem nrmas em deposito 
commum: 
Pen~ : prisão com trabalho por dezeseis 

mezcs a. quatro annos. 

Paragrapho unico. A's penns comminad~s 
neste artigo seró. somp1•o ~nnexada a sujolçiio 
ó. vlgi!anei~ especial da policia. 

Art. 151. Será punido como.cumpiice todo 
aquelio que n osros associ~çoos ou a quaiquet• 
membro dullns ministrar alimooto, muniçi!o, 
armo.. instrumento, gnnrida, ou lagar para. a 
reunião. 

Paragrapho unico. Ficará isento da pena 
aquelio que fornecer ~limento, ou. dor gua· 
ri<la ~ algum dos delinquentes, um11 vez que 
seja seu ascendente ou descendente, quor 
consanguineo, quer atfim, conjug-e, irmü.o, tio, 
sobrinho, tutor, pupilo, ou cunhado durante 
o ounua.dio. 

TITULO III 

DOS CRIMES CONTRA O LIVRE GOZO OU 
EXERCICIO DOS DIREITOS JNDIVIDUAES 

CAPITULO 1 

CRIMES CONTRA A. L!BIIiRDADE PESSOAL 

Art. 152. Privar lllog~Imente. alguem do 
sun liberdade possonl : 

Pena: prisão com tr~b~lho por dons a 
seis annos. 

Si o delinquente, na Jll!rmanencia do crime, 
usnr de ameaç~ ou seVIcia, ou pr~tical·o cem 
o tlm de ving~nça, lucro, ou pretexto reli
gloso ou politico, ou entregai' a pessoa p~r~ 
se1•viço mUltar estrangeiro: 

Pena: prisão com trab~lho por tros 4 
nove annos. 

SI o crime for ccmmettldo contra ascedento 
ou conjuga, ou contra funcclonarlo publico 
por causa de suas funcc~es ; ou si do crime 
resultar grave olfens•\ ou prejuízo à pessoa, 
à saúdo, ou aos haveres do paciente: 

Pena.: J>risiio com trabalho per cinco a 
quinzo annos. 

A pena será reduzida O. metade si o delin· 
quonto restituir voluntarlamonto a pessoa {L 
RUO Jlbordado, ~ntes de qualquer procedi· 
mente log~l. sem ter conseguido o tlm pro
posto o sem haver causado n olla olfensa ou 
prejuizo. 
P~rngr~pho unico, Fie~ suJeita ás dispo· 

siçocs d'osto artigo, além dn lntordicçito do 
direitos por dous ~ ijOis annos, a autoridado 
quo com abuso do su11s fuocçilos, ou som as 
coodiQ11os ou fcrmnlldndos prescrlptns ·poln 
lei, pt•iv~r aiguem do s··,n liberdade posson!, 
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' Art. 153. Subtr~hir, som sor par. fim 
l!blrllnoso. do ansa monto ou do lucro, possoa 
monor de fJUinzo nnnos,com o consenso doHta, 
no sou pao, mão, tutor ou o. quom n. tiver, 
ainda que tompot•arinmento, sob sou cutuntlo 
ou gunrdn. ; ou indovidamonto rotel~n: 

Pena: prisilo com trabalho por dous " seis 
rnozes. · 

SI o or!mo fôr commcttido sem o consenso 
da posson subtrahida ou t•otlda,ou si olla ni1.0 
t!vor ainda completado 12 annos do edade: 

Pena: prisão com trabalho por um a Ires 
nnnos. 

intim~dorn resultnnto do associaçilo secretil, 
cxistonto ou supposta: 

Pen" prisão com trabalho por um a Ires 
nnnos. 

Art. 100. Amoaçn.r ulguam, fóru. dos 
outros casos especialmonte previstos poJa lei, 
de uma otrensa ou prejulzo grave: 

Penn: prisão com trabalho por um a Ires 
mezes, o multa cm•respondentc á melado do 
tempo. 

Si a ameaço. für feita por algum dos meloa 
Indicados na segunda parte do artigo nnte
ceden te; - o dobro da pena. 

CAPITULO II 
Art. 15-1. Soquestrar uma pessoa para 

obter della ou do outrom, como preço de 
sua !ibertnçiio, dinheiro, cousa ou neto que 
importe quatquor oJroito juridlco om favor ORI>!EB CONTRA O LIVRE EXERO!C!O nos CULTOS 
do culpado ou de outrem por ollo Indicado, 
ainda que não soja consoguldo o Intento: Art.l61. Oesrespeitnrqunlquercnlto,impe-

dindo ou perturbando o exerc!cio de tuneç>io 
Pena: prisão com trabalho por quatro a ou corlmonio. religiosa, niio contraria ás leis 

doze nonos. e á moral publica: 
Art. 155. Recolher nlguem o. qualquer 

prisão, sem ordem regular da antorldarlo Pona : prisão com trabalho por dons o. 
competente, ou niio cumprir, sob qualquer seis mezes e multa correspondente á meto.de 
pretexto, uma ordem legal de soltura: do tempo. 

Art. 162. Vlll!pendiar algum culto os
Pena: prisão com trabalho por seis a dez. tabeleoldo no palz, on cousa que lhe sejo. 

oito mezes. . , destinada, destruil·a ou damnUical·a por 
Art. 156. Omllllr, retardar, ~u recusar desprezo : 

a autoridade competente procedtmento que Pena: prisão com trabalho por dous a 
lbo couber, ou deixar de. recl~mar dnquella seis mezes c multa correspondente á meto.de 
n quem competir a p~v1dencJa, para fazer do tempo. 
cessa~ qualquer detençao Ulegal de que tiver Art. 163. VIlipendiar, em menospreço a 

· noticia: qualquer culto estabelecido no paiz, pessoo. 
Pena: multa de quatrocentos a um conto que o professe: 

e duzentos mil reis. Pena: prisão com trabalho por um a Ires 
Art. 157. Commetter, nquelle que se mezes de e multa correspondente {L metade do 

achar Investido de qualquer poder ou anta- tempo. · 
ridade, acto arbitraria na guarda ou con- SI o crime ror ccmmettido contra ministro 
ducçilo de pessoa presa ou coademnnda, ou ou sacerdote do culto: 
usar de rigor não permlttido nas lois: Pena: a mesma acima, com augmento da 

Pena: prisão com trabalho por seis a dez- terça parte em cnda um dos gráus. 
oito mezos. Art. 164., Ultrajar ou rldlculartsar, por 

Art. 158. SI na pratica dos crimes pro- meto de discurso, Impresso, desenho ou 
vistos nos Ires artigos antecedentes se tiver es~ulpt.uro., qualquer culto estabelecido no 
tido cm vista um ftm particular, no caso do pa1z: • · 
nrt. 156 se annexaril a prisão com trabalho Pena: prlsao com trabalho por dons a 
por um a tres mezes ; e nos outros casos a seis mezes e multa correspondente ii metade 
prlsilo será augmentada de uma sexta parte do tempo. 
cm cada um dos grous dn pena. Art. 165. No ca.so de vloloncla ou ameaça 

. . contra pessoa, n pena terá o augmonto de 
Art. 159. Usar de VJolenc1a ou a~eaça um terço em cada um dos gróus, além da 

para forçar alguem a fazer, deixar de lazer, pena correspondente á violencla ou ameaça • 
ou tolerar alguma cousa: 

Pena: prisão com trabalho por dons n sois 
mezes • 

CAP lTULO 1ll 

CRIMES OONTltA A IN'VlOLADlLIDADE D\1 
SEGREDOS 

Si a violencia 011 ameaça 1\ir commettldn 
com nrmas, por pessoa dlsfat•çruln, pm• duas 
011 mais possons reunidas, por esoripto ll.B· 
slgnado ou anonymo, ou de modo symbolico, Art. 166. Abrir Indevidamente carta, to
ou prevalecondo-so o dollnquonte da forQll logramma 011 papel fechado, com endereço 
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n. outrom, ou o.possnr.se do corJ•espondoncin. cous:t, com emprego de arrnns, ou com n fn· 
epistolar ou tolo~raphica alheia Jl"l'lL lho torvençilo de mo is do uma pessoa : 
conhecor o conteúdo, ai mia quo nao os loja Pena: 0 dobro das panos comminadas neste 
fechada: artigo, n!óm da; outt•as om que o dellqquento 

Peno : multa do 100$ a. 500.$, olóm dos incorrer polo; no .'OS crimes • 
mais em quo incorret• pela violcncla ó. pessoa § 2.• s1 0 crlmo tor oommettldo por qual· 
ou cousa. quer :I.Utorldode, ou agenlo deato, que por 

SI do conhecimento do conteúdo da corroa- tal modo tenha abusado das respectivas tunc· 
pondoncia rosulta.r algum prejnizo: çOns : 

Peno: pt•isilo com trnbidho pot• dous a seis Pona : prisilo com trabalho por sois a dpz· meze:;. .
1 Art. 107. Supprimir indevidamente cor- 01 .o mezcs. 

respondoncia opiHtolur ou telo:;r:tphica onde- § 3." SI o crime, noste caso, for acompn.
roçnda a outrem, ointlo <1uo não .n tenha nbado de alguma dos circumstancias do para· 
aberto : gt•apho antecendonto : 
· Peno: multa rio 2008 a COO$, nlóm das Ponn : pvisão oom trabalho por um a treq 

maio om quo lncorror· pola violouol11 i\ pessoa nnnos, quo sará au;rmontnda da soxta parto, 
ou cousa. si o doliuquento ltauvor praticado o crim~ com 

SI da supprnssiio do cotTespondencla t•csul· um fim p11rtionlnr. 
lar· algum pro,iulzo : 1'\rt. J72, jl' perplittld~ o entrada do noite 

Pena: prisão com tMbalho por quatro mo- om cosa olhoia : 

zo~!'; _"!![6'8~
110p'uhjic•" in•evt.••. mon.t•, al· 1•, nn caso 4o l.ncendlo, inpq~açijq pu nqnl· 

•' " " " ''" • qupr o11tra calamr4qdo ; gu0m que tivpv eonhocimentq d~ CP!'f'Oipan, 2•, no rle imrninente rulna; 
dencia tolcgrnphica. ou epistolar, o COHtetido 3•, PP do ser pe4hlo saccorro; 
dolla, niio dostinn!lo á pu~licirlode, ~o modo ·1•, no de estar se commettondo crime ou 
qpo do faoto possa rpsultrw QUnlqll~t· Pl'9~ vlolencla contra alguem. 
lu~: !•! Peno: prisão com trnbnllto 110r dons ~ spls 4\rt. 17a, !\. on~r!lfla ~~~~~~em Qjlllll n ~e o. 
mazos. 8 pormitlida : . 

Art. 100. No dobro das resll!lctivas ppnas, 1•,· nos mesmos caJJOs om quo é .permlltido. 
além da interdicçiio do direitos por Ulli!L trps de noite; 
&nnos, incorrerá o omprega~o rtp telegrapbo e·•, naquelles om quo, de confarmldndo oom 
oll do corr•eio que, JlbUSill)ilo do carA'o, pom- ns leis, se tiver de executar qua.lquer mondado · 
motter algum dos crimes previsto~ nos artlg~; expllllido Por ~tltorldqd~ competept. e; 
:1ntocodonles. 3', nos do flagrante delipto o» em segui-

Art. 170. Revelar, se111 justo motivo, ao· manto ao d•llnq1lente pei'S~~Wdo p~ICI cl~llJor 
grodo, confiado ou descoberto om rar,ijo do pu~lico. 
Qfficio1 profissilo o" ~rt0, !lo modo que possa A•t. 174. ~I 0 offiolal ppbllco, onparrol!l!llo 
causar algum projuir.o: <la d!liaoncl~, oxeoql!<i·a sprq oblltlrvar na for· 

Pena: Plllllll 1111 Qllini•AP4l~ lllil róis ~ um mallda~es logaea, 011 1leal'esp0jta'nrto a recato 
couto e quinhentos mil róis, " 0 decoro do alguma f.tmilia, ou faltando 11 

Si . o prejuizo elfectJr~r,so, ou si dn dovlrln attenção aos moradóres dll casa : 
rovol;\oija <lo sogrerlo t•esultor paro alguom Pena : prisilo com troba.lho por um a tres 
<losltonr:. ou gravo tnjur•la: mezes, e· multa. de 50$ a 150$000. . 

Peno ' 11risão com trabalho por sois a dp~· 'Art. 175. As disposlçoes sobro a entrado. 
oito mozos, · em oqsa olhela'nfià se appllcam ils esbllageus; 

bospodarlns, tàvernas, o outras sqmolhantos, 
CAPITULO IV emquanto estiveram o.bertas. 

PRIIJES CONTRA A lrjyiOLAlJILIDADE DO 
lJOMIÇlLIO 

Art. 171. Entra• on pormnnecer violenta, 
artificioso ou clandostlnamonto no domicilio 
alheio, mra 1los cnsos por·mittldos por let, e 
sem o.s formnlidarles doHtn: 

Pon11 : prbão com trabalho pm· dous n seis 
· mozes. 

§ 1." Si n orimo for oommottldo a no! to, qu 
0 om amoaçn on violoncin contra. possoa ou 

CAPITULO V 

CRIMES CONTI!A A LIBERDADB DB TR.\UALIIO 

Art. 178. Emharoonr ou obsta•, com vio
iencla ou amoaço, o livre oxorclclo de qual
quer in1lustria ou profissão artlstlca, solan· 
t10ca ou mnn11nl: 

Ponn-prlsão oom trabalho pot' um ~ tros 
mezos. 

J\!'t. 177. C~]lsar ou fazer p~r!l]lrar por 
rnolo de vlolencia ou nmenco, uma cosdaç&o 

I .. , 
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ou suspons;io de trabalho p11ra impór, quer 
aos oporo.rio~. qum• aos pn.troo~ ou ompr~~zo.
rlos, dlmlnuiçiio ou augmento de sal•rlo, 
modUlcaçü.o ou rescisão du contrncto : 

Pena.-prlsilo com trabalho por quatro mo?.· 
es a um anno, além das om que Incorrer 
pela olfensa pessoal ou damno m:.tcrlal que 
resultar do dellcto, 

TITULO IV 

DOS CRBIES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PU13LICA 

CAPITULO I 

PECULATO 

Art. 178. Apropriar·so o empregado pu· 
bllco, consum1r, extraviar ou consentir que 
outrem se apropria, consuma ou extravie, 
em todo ou om parto, dinheiro, e!Toitcs publl· 
cos ou qualquer outro objocto que ostivor sob 
sua guarda : 

Pena- prisiío cem trabalho por dous n. sois 
o.nnos o multa de cinco a quinzo por couto 
da quantia ou valor dos eJTeitcs ou objectos 
apropl'iados, consumidos cu extraviados, 
além da perda do ofllcio ou emprego, 

Paragrapho unlco, ~i o pre,Juizo causaria 
for plenamente aatlst~ito a;Jtes do julga· 
menta: 

Pena -·a quinta parte da pena comminada 
uo a1·tigo, além da perda do officio ou em· 
prego. . . 

A1·t. 179. Emprestar o empregado pul•llco 
dinheiro, elfoltos ou qualquer outro objecto 
que estiver 110b sua guarda; ou fazer paga· 
monto antes do estar este vencido, niio sendo 
para !unto legalmente autorizado : 

Pena- suspensão do olllclo ou emprego 
por quatro mezos a um anue, e multa do 
cinco a quinze por conto da quantia ou valor 
dos olfe1tos que ti vor empoo; lado, ou pago 
antes de tempo. 
· Art. 180, Nas mesmas penas do prisão o 
multa ccmminadas nos artigos antecedentes, 
o mais na perda dos Interesses que dovta per· 
ceber, incorrerá. aquollo que, por qualquer 
titulo, tiver sob sua guardn. dinheiro, objectos 
ou ejfeltos publicas, cu se apropriar do algum 
dolles, consumir, extraviar, ou consentir quo 
outrem se aproprio, consuma ou oxtravio; e 
aquelle que os emprestar ou fizer pagamento 
ante$ do tempo, som autorlzaçiio lognl. 

CAPITULO 11 

OONOUSSÃO 

Art. 181, Constranger o funcclonario pu· 
bliec, abusando de suas tunccões, alguom a 

dar ou promett.or ln<lovl!lnmonto dinheiro ou 
qunlquor vnntagcm n. sl ou I\ terceiro : 

Pena- prüsão com tro.b1dho, pot• dous a. 
seis annos, e multa. ele cinco a quinzo por 
conto d<t quantia dnda, ou valor promeltido 
alóm da perda do omprego ou cfficio. ' 

~ i." SI o crime previsto nostc artigo for 
commettido por meio de induzimento : 

Pena- prlsiio com trabalho por um a. troa 
annos, mult<> de cinco a quinze por conto do 
respectivo valor, alóm da perda do olllclo ou 
omprog-o. 
~ 2." Si o empregado receber o que não for 

devido, ap;•ovoltando·so sómonte tio erre do 
outrem: 

Pena- suspensão tio emprego por um a Ires 
annos, o multa do cinco 11 qulnzo por conto 
souro o valor que do mais tiver recebido. 

Art. 182. Ex1gir do contribuinte, ou !azol·o 
pngo.r, o quo souber niio ser tlevido: 

Pena- perda de emprego. 
Art. 183. Empregar voluntariamente con

tra o contribuinto motos gr~vcsos niio pro
scriptos nns leis, ou f•zet-o solfror Injustas 
vexnç11es, para cobrar imposto ou direito 
devido : 

Pena- suspensão de emprego por quatro 
mezes a um anno, além dns mais em que 
incorrer pelos gravumes ou vexações que 
tiver empi"Oga<lo. 

Art. 18,, Dei:mr, sem motivo justo, de 
fazer pngnmonto como e qunndo for obrigado, 
om desempe!ij)o do seu olllcio ou emprego: 

Pana-suspensão do ontcio ou emprego 
por um n trcs mozes, e multo. cltl cinco a 
quinze por conto do que Indevidamente dei· 
xou do pagar. 

Art. 185. A pessoa pnrticular, oncarregaw• 
por quolquor titulo de cobrar ou administrar 
direitos ou rondns, commettoudo algum dos 
crimes previstos neste capitulo. incnrrerâ. 
nas mesmas ponns, como si empregado pu· 
blico fôra. 

CAPITULO III 

PEITA. 

Art. 186, Receber o funcclonaric publico 
dinheiro ou qua.lqnor outro dono.tivo, ou 
accoltar ~romessa âiroctn ou Indirectamente 
pn1•a prat1cnr, ;lolxo•• de praticar, ou ratardar 
algum acto de seu oflloio ou emprego, segundo 
ou contra a lei : 

Pena- prlsiio cem trabal11c por um a Ires 
unnos, perd" do ofllcio ou emprego, e multn 
igual ao tresdobro dn peita. 

Parngrapbc unlco. A ponn de prisíio níio 
torl> log•r quando o acto, em vlst<L do qunl 
se roccueu ou accottcu n peltn,lniio se tiver 
consummndo. 
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Art. 187, Jtocobw o fnnccionorio puhlioo 
]lor neto do sou amolo ou emprego, para si 
ou para outrem, cm di~l~olr•o ou_ cm qwq
quer vantagem, reh•íbutç1w que nul) lho ~C~.Jn 
devida: 

Pena- snsponsiio do ameio ou emprego por 
um a tres annos, e multa igual ao triplo do 
valor recebido. 

Paragrapho uuico. A pena de p1•lsiio será 
lmposttt no duplo, si o fttcto tiver como con
seqnencia: 

I. NDmençii.n ou concessão de emprego pu
blico, uro.tificnçiio, emprezo. on pt•ivilogio, ou 
celebro.cito ele contracto, em que seja lntoros· 
sncla a adminlst<·nçiTo a r1ue pertença ou de 
quo <lependa o tunccionario. 

11. Fttvor ou prejuiz~ <lo. uma parto om 
causo. civel, ou de um mdicw.do om cnusa 
crime. · 

Si o tacto tiver como atreito sentença con· 
demnatoria li. pena restrictiva da llbordnde, 
a prisão será por tres a nove anuas. 

Art. !SR. Aquelle quo der ou prometter 
peita será punido com as mesmas penns 
impostas ao peitadn, menos a do perda do 
officio ou omprogo. 

CAPITULO IV 

RUBORNO 

Art. ISO. Dei:rar.so corromper por infiuen
cia ou podido de alguem pa<•n praticar o 
que niio dever, ou deixar de pratlcnr o que 
dover: 

Pena- suspensão do otllcio ou em prego por 
um a troa annos. 

CAPITULO V 

ABUSO DE AUTORIDADE E VIOLAÇÃO DOS DEVERES 
INI!ERENTES ÁS FUNCÇÕES PUBf,IOAS 

Art. jgQ, Exceder os limites das fnncções 
proprias do otlicio ou emprego, commettendo 
ou ordenando conti'a os <lireitos de outrem 
qualquer acto, uNo previsto como crime por 
disposição especial de lei : 

!'ena: prissilo co:n traboibo por rlous a seis 
mcze,'l. 

Parograpbo unico. A mesma pena será 
tambem nppllcnda àquolle que, no e:rerclcio 
de BUliS funcçoes, excita!' nlguem a desobe
decer é. lei ou ó. ordem de autoridade, 

A1•t. Wi, Expedir ordem ou fazer requisi· 
çiio illeg11l : 

Poua: suspeuoiTo do officio ou emprego por 
um a t1·cs n.nnos. 

§ I.' O fnncclonario que executar n ordem, 
ou l'oquisiçiio IIJognl, sm•ó. considerado como 
tendo af:irlo si tal ordem ou requisição niio .. 

existil'll; o punido pelo exces~o do poder ou 
jUI'isdicçüo que ossim praticar. . 

~ 2. 0 E' ordem on roqulsiciio illc~Jl n. orna~ 
nadn. elo o.•1toridnrlo incompotonto, on !losti
tuida das solcmnldades extern~ts nocessarias 
para suo vniidnde, ou manifestamente con
traria lls leis em vigor. 

Art. 192. Commetter qualquer vlolencia 
no exercicio rle fnncçiio publica, ou a pre
texto rle exercei-a: 

Pe11a: suspensão do otllclo ou emprego 
por um a tres annos, nlóm das mais em que 
mcorrer pela violencin. 

Art. 103. Commerciar o governador ou 
presidente do gstndo, o mngistrnrlo, o em
pregado do fozenda, dentro rio dlslrlcto em 
flUO oxorccr as sons f'uncções, o otncia.l mi
litar de mar o terra, ou do corpo policial, 
salvo si já for aposentado : 

Pena: suspensão do otftcio ou emprego 
por um a tres annos, e multa igual á Impor· 
tancia de dous a so1s mezes dos respechvos 
vencimentos. 

Art. 194. Constitnir·se devedor do um 
subalte1•no •en, contrahir com este alguma 
obrigação pecuni:Ll'ia, ou dal·o por seu tlador: 

Poua: suspensão do otllcio ou emprego 
por tres a nove mezes, e multa de cinco a 
quinze por cento da lmportancia da divida, 
obrigação, ou ftança. 

Art. 195. Huver para si directamente, ou 
por Interposta pessoa, ou por algum neto 
simulado em todo ou em parto, propriedade 
ou otreitos, em cuja administração, disposi
çiio on guarda deva intervir em rnzão do 
olllclo ou ompre~o, ou entrar em alguma. es
pt•culaçilo de lucro e interesso rellltlvamente 
á diota proprierlade ou aos referidosefl'eltos: 

Pena: prisiio com trabalho por nm a tres 
annos, multa de olnco a quinze por cento do 
valor da propriedade, atreitos ou lucro da 
especulação, alóm da suspensão do otllclo ou 
emprego publico, por dous a seis annos. 

Art. 1g6, Communicar, ou publicar, o 
funccionario publico documento ou assompto 
de que esteja de posse ou sclencia. em razão 
do otftcio ou. emprego, e que deva ficar em 
segredo, ou auxiliar de nlgum modo oco
nhecimento de qualquer delles : 

Pena: prisiio com trabalho por ~uatro 
mezes a um anno e multa correspondente á 
metade do tempo, além da suspensão do oiH
clo ou emprego publloo por seis a dezoito 
mezes. 

Art. 197. Omittir, ou rccusnr praticar 
algum acto de seu officio ou emprego, de
baixo tle qualqner pretexto, aindà mesmo o 
de silencio, otiscurldtldo, contrndicçiio ou 
insutliciencia da lei : 

Pena: suspensiio do officio ou emprego por 
um n. tres annos. 

r 
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Parngrapho unlco. SI o crimo for commet
tlclo por troa ou mnia l'unccionnrios me· 
diante njnsto JJr<ivio""n mosm:c penn, o mal< 
a•muit.n corresponclonto {L matado <lo tampo. 

Art. 108. Negar ou retnrdu.r inUovida.
monte, o militai' ou ag-ente da. rot•c;n. publica, 
oxecuçiio iL requisição Jegalmcnto feita por 
autorid<tde competente : 

Pena: prlsiio com trabalho por quatro 
mezos o. um <Lnno. 

Art. I 09. Deixar do proceder contrn dolin· 
quente que n. lei mnntlo. prender, o.ecusnr, 
processar ou punir : 

Pena: suspensão •lo officio ou emprego por 
um o. Ires d.llnos, 

Art. 200. Deixar o funceionaJ•io puulico úe 
communico.r ó. aut.oridn.do competente, para 
estn. procedor segundo n. lei, qualquer neto 
ct•iminoso de que tiver conhecimento em 
razão do seu cargo : 

Pena: suspensüo do officio ou emprego por 
eels o. dezoito mezes. 

Art, 201. Abandonar o exercioio dns func
çiles para frustrar a expedição de algum neto, 
ou CIL!Jsar qualquer outro p1•ejuizo ao serviço 
publico: 

Abandonarem indevid~monte Ires ou mais 
funccionarlos publicas, com próvio ajuste, os 
roapoctivos empregos ou officlos : 

Pena: suspensão do otncio ou emprego 
por um n tres annos. 

Art. 202. Julgar ou proceder contra litto
ral dispoaiçiio de lei, infringir qualquer lei ou 
l'egulamento, por odio, rn.vor, ou interesse 
proprio: 

Pena : 1'erda do ofllcio ou emprego. 
§ 1." 81 qualquot uos crimes previstos 

neste artigo fôr commettido por ignorancb• 
ou negligencio. : 

Pena : suspensão tlo ofllclo ou emprego 
por sois a dezoito mezes. 

§ 2,• SI fôr commettido por inaptidão no
taria ou desidia habitual: 

Pena : perdn do olllclo ou emprego, 
Art. 203. Embriagar-se habituulmonto o 

empregado publico, ou ser convencido de iu
contlnencla escandalosa o publica: 

Pena : perda do emprego ou olficio, com 
inhabilitoçiio para outt·o, emquanto a sua 
completa emenda nito fór devidamente reco
nhecida.. 

CAPITULO VI 

USURPAÇÃO DR FUNCÇÕF.S 1 HONRARIA, OU EN• 
CARGO Dlll CARACTER PUDLTCO 

Art. 20,1. Assumir ou oxercm• indevi•la
monto funcçiio publica civil ou milit"r : 

Pena : pt·isilo com trabalho por um n Ires 
annos, o muitn igual no dobro dos venci
montas quo tiver recebido. 

s,.mndo v. 111 

Continuar a oxercor quniquor funcciio pu
blico. <lepols do sohot· olllcinlmonto nchar-so 
tlemittido, lmb;;titui!lo ou suspenso : 

Pena : prlsuo com truLalho por quatro 
mozo~ o. um unno, c multt~ igu11l 110 tlobro dos 
voncimoutos rocohi<Jos durnnto o oxorcicio 
indevido; 

Exercer alguma funccilo publica, som pri
meiramente haver satisfeito quo.Jquor uns 
condições exigidos por lei: 

Pena: suspensiio de officlo ror quatro moz· 
es n. um ;Lnno, o multa igua ao dobro dos 
vonclmontos rocllbidos. 

Po.Png-rn.pho unico. Nestes <'n.sos, o juiz do 
processo oruonnr:\ que a sontonçn soja publi
cndo. por extrncto a custa do conriemnado, 
nn imprensa. do lognr om que o crime tive!' 
sido commcttido ; o, si n.hi nü.o a houver, na do 
logo.r que lho ficar mais proximo, 

Art, 205. Usar indevida o publicamente 
uniforme de cargo, ou distinctivo de corpo· 
ração ou de offlcio ; ou arrogar-se gráu acn.
demico, titulo, honra.rio., ou cn.rgo de co.racte1' 
publico: 
Pen~ : mult~ ue 100$ ~ 300$000. 
O juiz do processo podoró. ordenar, neste 

coso, que a sentença Eeja publicada por ex
tracto, a custa do condemnado, na imprens~ 
que designar • 

Art. 20B. Arrogar-se, e e!Toctlvamente OX· 
ercer sem direito, um commando de tropa, 
praça, Jbrtoleza, posto militar, porto ou na· 
vi o dn guerra: 

Pena : prisão com trabalho por cinco o. 
quinze nnnos. 

CAP I T.ULO VIl 

PREVARICAÇÃO 

Art. 207, Conlular·se patrono com a porte 
n•lveJ•sa, prejudica~• por qualquer modo t'rau· 
clulcnto a c:ms~ que lhe está confiada, ou na 
mesma causa defender simultaneamente par
tes con trar\"s: 

Pena : prlsilo com trabalho pm• quat1•0 
mezcs o. um anno, susponsão do oftJoio pu
blico por um a tros nonos, e multa de um tt 
tres conto){ do rt'!ls. 

Si depois do ter del'ea<lido uma parto, o pa· 
tr('no assumir, som o consonso dollo., o. dofesn 
do. pal'to contrnl'ill, nn. mesma causa: 

Pena : prlsiio com trnbalho por dous a seis 
rnozos, e multa do um a troa contos •ln réls. 

Art. 20B, Prejudicar o pat•·ono ao indl· 
cindo em causa crime, alóm dos casos pro· 

jf) 
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vistos no artigo antooedento, tornnndo·se in· 
ilel aos deveras do proprio olllclo: 

Pena : prisão Cúm trallalho por um a trcs 
nnnos, além dn. inUcmnisnçiio do prcjuJzo que 
com a sua intldollda<lo houver causado. 

SI o in<liciado acbnva·so processado por 
crime ao qual ó impost:t pena restt•ictiva da 
liberdade pessoal por mais .. de cinco nonos, a 
pena de pi•Isão será de dous a seis nonos, 
alóm da wdomnisução do projuizo causado. 

Art. 200. Fozer o patrono com que soja 
oonsigno.do o. si rliuhoiro ou qualquer outro 
valor, a pretexto do p1•oournr o fn.vor do 
~estomunllll .. perita, inteJ'PJ'ete, ,luiz, al'bitro, 
JUJ'nrlo, nvn.hndor, I'opre~cntrmto do ministcrio 
publico, on qnnlqnct• outro l'unccionnt•io do 
justiça que tenlm <lo intervir na cntitia, ou n 
pretexto de dever remunernl·o : 

"ena : prisilo oom trabalho· por dons a 
sOIS aanos, mulla do <!obro da quantia consi· 
gnada, e suspensão do olficio publico poJ' dons 
a seis a.nnos, · 

CAPITULO Vlll 

DISPOSIOÇES CO~mUNS AOS CAPITULOS 
Al'iTECBDENl'ES 

Art. 210. Para os efi'oitos <ln lei penal é 
considerado empregado, olficial ou funcalo· 
narlo publico: 

I. Todo aquolle que nchaNe investido de 
ornprogo, ameio ou runcçiio publica, alnrla 
que temporariamente, rott•ibuido ou niio, a 
cargo da União, Estado ou municlpio, ou de 
qualquer instituto, corporaçiio ou ostabeloei· 
monto sujeito 11 fiscalisaçiío do algum dellcs. 

11. Todo officlal do juiz e tribunal, qual· 
quer que seja sua qualidade o categoria. 

Pnragrapho unico. Ao funccloniii'io publico 
ficam equiparados os jut•ndos, arbitres, P•· 
rito•, lntet•prote•, avnliadores, e testemunhas, 
durante o tempo em que são chamados n ex
ercer os suas funcçoes. 

Art, 2Jl. O nbuao do poder do funeclonario 
publico constlluo clreumstancla nggravanto, 
salvo quando essa qualidade jil tiver sido 
oonal<loradn como elemento constitutivo do 
crime. 

Art. 212. Quando a lei consldor~t a quali· 
dado do funcclonnrio publico como elemento 
const,itutlvo ou circumstancln aggt•avanto do 
crime, por ter o. este il!ulo cn.usu. o cxerclçlo 
da• resp~ctlvus J'uncçú"'• compt•ohende tnlh· 
bom o caso em que us pessoas referidas no 
artigo autoco<lontc niio tenham mrds nquolla 
quu.lidadc, nu niio l!~tojo.ot exercendo ns l'o .. 
lol'idas fuucçõos, no momento cm que o 
crime é oommottldo. 

TITULO V 

DOS crmms CONT11A A INCOL,U.!!DADE 
PUDI .. ICA 

CAPITULO I 

INOEND10 1 INUNDAQÃO, BUOMERSÃO, E OUTROS 
CRI!I!IES DD: PERIGO COl\tMUM 

Al't. 213. Dcsi.ruir no todo ou om parte, 
ou tlrm:nillcar, do tal •arte que Inutilize porn 
o IIm a quo se destina, qualquer immovol 
puirllco ou p:wticular, por meio de incendlo 
ou de inundn.çilo: 

Pena: pt•isiio com Jrabnlho por um a tros 
nnnos. 

§ 1. • Si so tratar do fonte, vi v e iro, aquo· 
dueto, hombrL, esgoto ou do quolquor cons
trucçiio, obrn, ou oatabeiocimonto do hyglono 
publica: 

Pena: prl~ão com traimlho por dous a seis 
nnnos. 

~ 2. • SI o immovol servir do repartição 
publica, templo, officina indnstPial ou do 
arte, casa de ospectaculo ou lnboratorlo 
sclontl1loo : 

Pena: prisiio com trabalho por dezossel~ 
mozos n quatro nonos. 

Art. 214. Occultar, destt•u!r, ou inutiJIZIIr 
material, app11rel!to ou qualquer instru
mento destlnttdo o extinguir lncendio, ou 
a dominar inundação; ombnracnr ou frus
trar os meios do prevenir ou dobellar o 
desastre : 

Pena: prisão com trabalho por sela a dez· 
oito mozes. 

Art. 215. Destruir no todo ou em parte, 
ou inutlliznr, por melo do lncendlo, inunda· 
çiio ou submersão, fort11loza, navio de guerra, 
nrsonal ou qualquer outro estabelecimento 
militar : 

Pena: prisão com trabalho por troa a nove 
annos. 

Art. 216. Destruir on remover algnal coi
locado cm rua, praça, estrada, rio ou canal, 
para evitar algum sinistro ou advertir de 
perigo nos transeuntes: 

Pena: multu do 50$ a 150$000, 

CAPITULO li 

CRI>IES CONTRA OS MEIOS DE TRA!'ISPORTE E 
COMMUNIOAQÃO 

Art, 217. Destruir no todo ou cm parte, 
ou damnllioat• do maneira que inutilizo pat'a 
o rim a quo se destina, qualquer melo de 
communicaciio ou do tran,porte publico: 

Pena: prlsiio com trnballio por dous a sela 
nnnos. 

~ . . 
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Art. 218. Destruir, lnutlllzBr ou damni· 
neM' material, o!Jra, appBrolho OU qualquer 
Instrumento portouconto ii linha do trans
poJ•to ou do communtco.çii.o, llo mu.neira. o. 
interromper o serviço: 

Pena: prlsõ.o com trabalho por um a tros 
annos. 

· Art. 219. Na mesma pena Jncorrerilo Bquolle 
que arremessar corpo contundente ou· atirar 
projectll contr11 mnchina ou cem bolo om mo
vhnonto, do manell•a a poder rorlr nlgonma 
pessoa; aqnelle qno colinear sohro o leito <la 
liuha corpo que Impeça a circulação ou trans· 
porte; e n.quollo que fizer falso signal, ou pra· 
tlcat• qnajquer neto do qne possa resultar 
desastre. 

Pat•ograJlho unico, SI a ln torrupçiio do set·· 
viço fôr cnusnda em tempo do guorr;t ex
terna ou gora ve commoçiio intcstin•, elo ma
neira a embarpçar n~ ordens ou communlco· 
ções o!Uclaos: 

Pena: prisão com tra bolho por tres a nove 
nonos, 

Art. ~20. NostB ultima pena incorrer!\ nquel· 
lo que, om tempo do guol'rn externa ou gravo 
cOmJllOCÕQ i!ltestina, ÍJllpedir OU embaraçar a 
expildjção de )eJ.egramma ou despacbD olll· 
cl~lo 1111" lP refir~ à ·guerra ou commoçiio. 
· Art. 221, Causar subDjersP·o, n~ul'rnglo ou 
lncendio ·do emhBrcaçllo de qualquer natu· 
reza: 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis 
aunos. 

Paragrnpho unlco, Si a submersiio, nau
fragiQ ou lncen4io fOr procluzido co111 o em· 
preg0 de mlqa1 torpedo ou qualquer outro 
melo explosivo: . 

Pena: prisão com trabalho por tres a nove 
anuas. 

Art. 222. Destruir, lnutlll1.ar, ou mudar 
pbnrol, accender lbgo sobre escõlbo, banco de 
areia ou arreclfo, ou pro.ticap qualquor outro 
nrtitlclo do maneira a podei' causar nnu fragio: 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis 
ano os. 

CAPITULO lll 

CRlllliS OO!ITRA A SAÚDE l'UDL10A 

Art, 223. LanQO.l' em poço, viveiro, fonte, 
roservatorio, bomba ou aquedtlcto, do uso 
gu!'lll ou commum, quulquor substancio. que 
torne a agua nociva li vl~a ou a suúdo de 
alb'Uem: 

Peno: prisão com trabalho por dous n sois 
O.IIPO.i. 

Si par~ o crlll)e so empregar vonono: 
Pena: prl~1o com trabalho por tl'ilS a nove 

o.nnos. 

Art. 22·1. Expúr ó. voncln, fornecer ou 
snbmlnbtrar substancia ueciv" 1L scu\de, 
calnndo esta. circumstancia.: 

Pcnn: p:·i;ão com tt•abalho por oito o. vlnto 
e quatro mezos. 

Art. 225. Exercer o. modicino., n. cirurgia, 
a pharmacln, a obstotrlcin, ou a arte dentaria, 
sem ns condições exigidas por lei: 

Pena: prisão com trabalho por sois n 
dezoito mel.os. . 

Art. 220. Alterar o phnrmncoutlco al~nm 
receltunrlo medico, suilstitnlndo modica
manto, modltlcando n. do~ngem, ou empro· 
gando medicamento detorlorodo: 

Pena: prisão com 1!-nbalbo por um a tres 
n.nnos. 

Art. 227. Expür ci venda hebld:~, ou sub
stancio. alimonticin 1'o.lsit1cadn: 

Pena : prisão com trabalho por sois a 
dezoito mozos. 

PaJ•agrapho unico. Si tratar-se de medica
monto: 

Pena: prisão com tra~albe por um a tres 
1\000!:3. 

Art. 228. Pelos factos commottluo3 no 
oxercicio·illego.l do.s profissões os sous autores, 
nlóm dos penas comminadas neste capitulo, 
sofft'OJ'ÜO as impostas aos crimes que resuJ. 
taram daquelles fuotos. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇGES COMl!UNB AOS O~PITULOS Am-E• 
omn~NT~s 

Art. 229. Empregar mina, torpedo ou 
qualquor·substancla explosiva, para produzir 
incendio, lnundnç[o, suhmersü.o, destruir 0\1 
Inutilizar via do communlcnçiio ou trans
porte, ou attentar contrn a hyglene publica ; 

p,ma: prisão com trabalho por tres n 
novo annos. 

Art. 2!10. Oocultar, destruir ou inutlll· 
zar material, obra, apparelho, ou qualquer 
Instrumento destinado a garontlr a segu
rança do linha de transporte e communi· 
cação, ou a elfectivldade da IIBBlstencln pu· 
bllca : 

Pona-prlsíio com traballto por um " tros 
Bnnos. 

Art. 231. SI elo qualquer dos crimes mon· 
clonados nos capitulas u'esto titulo resultar 
morte: 

Ponn-prlsiio com tt•abalho por dez a trinta 
nonos. 

SI resultar quulquoJ• iosiio pessoal das espe· 
clflcnclns no § 2' do art. 20V: 

Pona-prisiio com t!'llbnlho por um a tt•os 
annos. 
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Si rc!ultar qualquer losão pessoal dns es
pecificados no§ 3" do mesmo nt•t. 200: 

Ponn-prlsão com traunlho por 1lous a seis 
nnnos. 

Art. 232. O propt•io dono dns cousns 
mencionadas nos capitulas procedentes não 
ficará isento rins pcnns nelles estu bo!echlns, 
sem provar que o objecto já não tinha o 
prostlmo a que se destlnav11, e que do facto 
por si praticado niio podia ro<ultar projnizo 
8 sa1~de, a morto, ou lesão pessoal n. o.lg-uem. 

Art. 233. Commettor qualquer dos crimes 
]irevistos nos capltulos antecedentes por im· 
prmlenoia., lmpericin. ou inobservancitt de re· 
guiamento, ordem ou disciplina: 

Pcnn - prisão com trabalho por quatro 
mezes nu m anno. 

Parugrapho unico. SI do crime resultar a 
morte de alguem: . 

Pena-]irlBão com trabalho por dous a sois 
annos. 

TITULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A FI~ PUBLICA 

CAPITULO I 

MOEDA FALSA 

Art. 23·l. Contrafozer moeda nacional ou 
ostrangoirn, que tonba curso legal ou com· 
moreia! dentro ou fóra do pniz; 

Altornr de qualquer modo moeda verda· 
delra, dnndo-Jhe apparencia de valor su
perior; 

Dar, mediante alteração, ú. moeda fórn de 
curso apparencia de moeda corrente ; 

Pôr em circulação, como verdadeiro, moe· 
da oontrafolto ou a!ternda, ou lotroduzll·a 
·do estrangeiro pa.m o mesmo fim: 

Peca-prisão com trabalho por um a tres 
annos e multo correspondente ó. terço parto 
do tempo, si o valor lntrlnsoco da moediL con
trafeita ou alterada for iguol ou superior ao 
da moeda vordadeirl\ ; 

Prisão com trnbalho por quatro a doze ao
nos e multa correspondente á metade do 
tempo, si o vnlor legal ou commorcial, re
presentado pela moeda control'olto ou oito· 
rnda, for infortor no dn moeda vordadolrn • 

§ 1.' AJteJ•ar moeda verdodolra, dlmlnu· 
Indo, por qualquer processo, o sou valor in· 
trinseco pnl'll introduziHt na clrculnçilo ou 
cl!octlvamenle pôr om clrculnçiio moed<L nssim 
alterada: 

Pono-pr!Riio com trahnlbo por um o tres 
nnnos o multa correspondente á terça parte 
do tompo, 

§ 2." Emittir sclontemento como moeda 
verda•leira, ou de valor Integral, moeda con· 

tratblta ou alterada pnra mais ou para mo
nos, que tenha recob1do cm boa ftl: 

Pena-prlsiio com trabalho por um a tros 
mezos o multa do 300$ o I :000$000. 

Art. 235. Para os ol!eltosda loi pennl siio 
cquipantdos it. moeda os popeis de credito 
publico. 

S1io conslàora<los papel• do credito publico, 
além daquolles quo toem curso Iegnl como 
moeda, os p:tpois e bilhetes ao portado•• emlt
tldo! pelo Governo, e que constituem titulas 
oegm:uo.veis; e todos os outros papeis que 
tiv~~rom curso legal, emittldos por Institutos 
devidamente autorizados • 

Ficam lambem equiporndos ao papel-moeda 
qualquer obrigação nominativa, ou c'mpons 
de juro, omittidos pelo Governo da União, do 
Estndo ou tio Municlplo, quando forem nego
ela veis na Bolsa. 

Art. 236. Fabricar, deter, ou confiar ó. 
guarda de outrem, instrumento destinado 
exclusivamente á cont:·nlb.cçiio ou alteraçiio 
de moeda: 

Pena-prisão com trabalho pot• um a Ires 
annos e multa correspondente ii torça parto 
do te111po. · 
· Paragrapho unico. Os condemnados á pena. 
tle prisão com trabalho, em consequencla dos 
crimes previstos neste carltulo, llcariio su
.oltos ó. vlgllancia especta da policia, 
J 

CAPITULO II 

E~IJSSÃO ILLEGAL 

Art. 237. Emittlr, som autorização lego!, 
nota, bilhete, vale postal, formula com valor, 
papo! ou titulo ao portadO!', ou com o nome 
d'este em branco: 

Pena-multa do qundruplo do valor emtt
tido, a qual recahlriL Integralmente tnnto 
nobre nquello que ernlttlu, como sobre o por
tador. 

CAPITULO lll 

FALSIDADE E:\1 SRLLO, ESTAl\IPILHA, R· OUTRAS 

Art. 238. Contrnf•zcr sollo destinado a 
authonticar ou certificar neto official da Uniiio, 
de Estado, ou de Munlclpio: 

Pena - prisiio com trabnlho por sela a 
dezoito mozos. 

Ar!. 239. Contrafazer ou alterar vale pos· 
tnl, formula com valor, estampilha de sello 
odheslvo ou qunlquer subst:tutivo desta, 
seja fiscal, seja postal: 

Pena- prisão com trnbnlbo por um n tres 
nnnos e multa correspondonte ii. terça parte 
do tempo. 



''.: 
'.-:l 

'· r, . . ,. ' 

~ ' '' ... ~.i 
: ' ": ... ~ 
' . ·.·1 
I r, ' 

f' : ~. ': 
·" 

BBBSlO BJI 14 DB SETEMBRO DB 1899 77 

' . 
~aragrapho unlco. Na matado das vonns 

commlnadas lncorreriL aquolle que falsUicar, 
vender, troem• ou distribuir sello, valo posto.l, 
ou formula com valor, f1tlsit1cados ou ,ió. ser· 
vidos, em uso no serviço dos correios da 
União Postal Universal. 

Art. 240. Contrafazer ou aHernr bllhotodo 
estrada do ferro, ou de outra emproza pu· 
blica do transporte: 

Pena-prisiio com trabalho por tros a novo 
mozos o multa correspondente iL motado do 
tempo. 

Art. 241. Annullar, ou fazer desappa· 
recer, sigmtl destinado a Indicar o uso jó. 
feito de sollo, estampilha ou bilboto: 

Pena-prisão com trabalho por um a tros 
mezcs o multa correspondente ó. metade do 
tempo. 

Art. 242. Contrafazer ou alterar marca, 
sello ou cunho de contrasto ou avaliador, 
cujo certificado tenha, por lei, fé em juizo: 

Pena- prisão com trabalho por quatro 
mezcs a um a uno. 

Art. 2·13. Incorrer:\ nas penas correspon· 
deotea, cata.belecidas nos artigos d'este co.· 
pitulo: 

I Aquelle que detiver, usar, expuzer t\ 
venda ou Ozer circular algum dos meneio· 
nado; sellos, estampilhas, vales, fórmulas ou 
~llhotes; 

II Aquello que fabricar instrumento a pro· 
priado a qualquer das referidas contrafa· 
cçües, ou sórJente o detiver i 

lU Aquolle que fizer uso, para o mesmo 
fim, de Instrumenta legitimo que lije tenha 
sido conllo.do, e ll8 acho de alguma maneira 
em sou poder. 

CAPITULO IV 

l•'ALSlDADE E~t ESCRlPTOS PUllLlCOS OU 
PAR'l'lOULARES 

Al't. 244, Fazer, no todo ou em parto, 
assignrLturo. ou escripto tal ao, alterar n.sslgna .. 
tura ou esorlpto verdadeiro, de . modo que 
possa resullar pr~julzo publico ou partlcul~r: 

Ponn-prlsilo com trabalho por um a tres 
annoa. 

Paragray,ho unlco. Na mesma pena incor· 
rerá aquol e que fulsltlonr algum telogl'Umma, 
ou expotlil·o em nome do outrem uiio es
tando para isto autorizado. 

Art. 2·15. Usar do qualquer escrlpto falso 
ou fnlsillcado, como si fosse verdadeiro, Stl
bendo que o niio é: 

Pena - prlsiío com trabalho por dons a 
sois nnnos. 

Art. 246. Concorrer p>ra a falsidade como 
testemunha, ou por outro qmLiquer modo: 

Pena - dous terços das penas respectiva· 
monte commino.dns nos dous artigos a.ntcco
dcntes. 

Art. 2·17. Supprimir, ou destruir no todo 
ou em parte, escripto verdadeiro, co.uzando 
com isto projulzo publico ou particular: 

Pena - prisiio com trabalho por deus a 
sois annos. 

Art. 248, Ccmmotter o funccionario pu· 
blico, em exorciclo de suus funcçoes, alguma 
falsificaçiio do que possa resultar prejulzo 
publico ou particular: 

a) expedindo certidiio, cópht ou traslado 
de termo, auto ou qualquer escripto publico 
ou particular não existente : 

b) expedindo certidiio, cópia ou traslado 
fulso de termo, auto ou qualquer escripto 
publico ou particular : 

Pena - prlsiio com trabalho pot• dous a 
seis a~mos. 

c) fo.zondo, nó todo ou em parto, escrlpto 
publico ou particular Jatso, ou alterando o 
vet•dadelro; 

d) certlllcando como verdadeiro e renli
sado em suo. presença facto ou acto n[o 
conforme ó. verdade; omittindo ou alterando 
a verdade, em relação a esse moamo fo.cto ou 
acto: 

Pena - prisão com trabalho por troa a 
nove o.nnos. 

§ 1.• Aos originaes silo equiparadas as 
cópias authentlcas, quando na fórma da lei 
e:;tas fazem o.s suas vezes. 

§ 2,' Comprohendem-se nas disposiçoes 
d'esto artigo as traducções, quando fettas pot• 
Interpretes ou tmductores publicas. 

Art. 249. Affirmar falsamente ao funccio. 
narlo publico a propria identidade ou es
tado, a Identidade ou estado de outra pessoa, 
ou qualquer outro facto, ou acto publico 
destinado a prova•• a verdade, podendo dahi 
resultar prejulzo publico ou particular: 

Pena - prisiio com trabulho por quatro 
mezcs a um auno. 

SI se tr11tar do um acto M estado civil ou 
de autoridade judlclurla : 

Pena - pt•lsão com trabalho por oito mozes 
o. dous nonos. 

Paragrapho unlco. Na pena tia primeira 
parte d'esto nrtigo ineorrortl aquollo que, em 
titulo ou qualquer outro papot commorclal, 
attestar falsamente a propria identidade ou 
a de terceiro. 

Art. 250. Escrever sobre a asslgnatura do 
outrem qualquer declaração falsa do que 
possa resultar projulzo publico ou parti
culux• : 

Pena- multa tio ·100$ a I :200$000, 
Art, 251. Fazer uso ou se aproveitar por 

qualquer modo da ascripto on papel lalso, 
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ninda que niio tenha concorrido para a fldsi
darlo: 

da lei, isenção db servioo, onus ou funcçilo 
pub!inn: 

Pena - prisão com trnhalho por ilesessois 
mozes n. quatJ•o n1mos. 

Art. 252. Commottor qualquer dos crimes 
previstes nos artigos nntcccriontes, fazenrlo 
uso, para si ou pnrn out1•om, do prova falsa 
com o fim do confirmar facto voroladolro : 

Pena- prisilo com trabalho por quatro 
mezes a um nnno. 

Art. 253. Para appiicacüo das disposições 
dos artig-os untccerlontes siio equiparados o.os 
funccionarios publicas todos aquelles que 
estão autorizados a redigir, ou su!Jscrovor, 
oscripto ou papo! no qual a lei attrllma fó 
publica. E nos r3Cl'iptos ou papeis puulicos 
siio equlpnmdos os lostamontos o!ographos, 
ns letras de cambio, e todos os titules do cro· 
dito ao portador ou trnnsmlsslvels por en· 
dosso, nssim como as obrigações nominativas 
não equiparadas por lo! ó. moeda. 

CAPITULO V 

FALSIDADE Er.r ATTESTADO, PASSAl"ORTEl, 
CERT111JCIADO, 1!1 OUTROS PAPEIS 

Art. 254. Dar por favoromedioo attostado 
fll.lso, destinado a fazer fri perante a autor!· 
dado: 

Pena-multa de 100$ a 500$000. 
I. SI o crime fôr commettido por paga ou 

esperança do alguma recompensa: 
Pen~>-multa do 200,t a i :000.$000, 
JI, SI por elfelto do attestndo fulso alguem 

fôr ndmittldo ou •·elido om uma casa de alie· 
nados; ou solfrer qualquer prejulzo grave: 

Pena-prisão com trabalho por oito mezes 
a doua onnos • 

111. Si o crime, previsto em o numero 
anteoerlenie, lôr commettldo com a oiroum· 
stancla menoionada em o numero um d'oste 

.at•Ugoo: 
Pena-prisilo com trabalho por um a trcs 

annos. 
§ !.• A's penas re<p••ctiva•rl'esto artigo fie,, 

su,ioito lambem aqueile que !lzm• uso de nttes· 
tnclo falso. 

§ 2;u A' meta.de d11s referidas ponn111 fica 
sujeito nquello que dilr ou prometter paga ou 
recom)lonsa para obter nttestado f••lso, além 
da pe1•dn da quantia que ti vm• sido dada e 
fôr app••ehendidn. · 

Art. 255. Expedir ou dar o funooionarlo 
publico, ou ou trem quo por lei possa fazol·o, 
oortiftcarlo ou attestado, om quo nffirmo ou 
docifll'O falsamente bom pl'ocedlmento, C<LJla
cldnllo, lniligonoln, ou qun.lqum' outra. clr· 
cum•tnncia que hnhilito n poRSnn a quom so 
referir o certillcndo ou attfllltudo a obter b•ne· 

· fioonola, ou oonfl11nça publico ou purtloular, 
, oargo ou omprogo publico, 1\lvot• ou beneficio 

Pena-muita de 200$ n. I :200$000. 
Pllragrnpho unico. A' motado da pana nci· 

ma couunmada llca sujeito aquelle quo do 
certificado ou rlltostado 111iso fizer uso. 

Art. 256. Contrnfnzor, aquelie que niio tiver 
as qualidades Olpeclllcadas nos :tt•tlgos ante· 
cedentes, cortitlcndo ou nttestndo da espeoie 
nclles provisto, alterar qu,.Iquer' d'esses do· 
cumontos quando verdadeiro, ou do alb'llm 
dos mesmos fazer uso : 

Pena-prisüo com trabalho por dous a sois 
mezes. · 

Art. 257. Inserir dndo fnlso ou deixar do 
inserir o,q Yerdntleiros, no! seus registro! ou 
communlcaçõeN, quem pot• lei é obrigado a 
tol·os especiltes e sujeitos ii Inspecção de au· 
torldade, ou n ministrar· lhe Informações re· 
lntlvas as proprias operações industri<llll ou 
proftssionaes: 

Pena-prisão com trabalho por um a tres 
mezes, o muita de 100$ a 300$000. 

Art. 258. Contrafazer, a! torar, usar falsl· 
flcarlo ou alterado, ministrar a oUtrom para. 
que dolle litça uso, passaporte, itinernrlo, 
guia, licença pam porto de armas ou qual• 
9uer 0utro documento semelhante relativo 
n viagem, . estada ou residencia do conde
mondo: 

Pena-prisão com trabalho por quatro mo· 
:10s a um anuo. 

Art. 259. Tirar paseaporte ou outro do· 
comento dent1•e ~a indicados tio artigo ante· 
cedente, attribuindo-se nos mesmos falso 
nome, sobrenome ou oognome, ou falsa qua
lidndo; ou cooperar por sua affirmatlva para 
obter o'alludido documento om taes oondlçües: 

Pena-prlsiio com trabalho por dons a sois 
mozes. 

Art. 260. Commetter o tuncoionario pu
blico, em o exerclclo de suas funcçües, algum 
dos cl'imes provistos no art. 256, ou de qual· 
quer modo tomar parte na oxeouçilo dello : 

Pen<t-prisilo com trabalho por oito mezos 
a dous annos. 
· Art. 261. Induzi!• em erro alguma autot·l· 

dutlo, apresoutnndo·lho papo!, attest11do ou 
<locumonto vordadoiro, nttrlbtilndo- o falsa
monte a si ou a mitrem: 

Pona-'prlsão com tmbnlho por dons n seis 
mozes. 

CAPITULO. VI 

FALSO TESTElolUNJIÓ . 11 OALU~!NlÀ 

Art. 262. Dar quo!XR; ou denuncia em 
.!ui::o, ou por~uto autot•!dndo computon te para 
oncamlnhal·n, imputando faisumente um 
cririio n outrom; ou simulnr contra nlguem 
vestigio ou indloio mnterlnl do orimo: 

Pona - prisão com trabalho por um 11 troa 

• 
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annos, O pordll do omcJO OU ompl'Og"O puiJlico 
q uo oxorcor, 

1 Pnrngranho unloo, SI por oll'olto do falsa 
imputnçii.o l'ot' nlguem condomnu!lO: 

Pona- n mcsm11 do crlmo om quoo contlo
rnnado tlvor Incorrido. 

Art. 203, As ponns estabelecidas no nrtlgo 
nntocodonto ~cr;lo lliminuidas do dous torças, 
quando o culpotlo do crime previsto no mesmo 
artigo rotrilCta.r·:lO da imputação, ou t•ovolm• 
n simulação, nntos do qualquer procedimento 
contra n. pol:iSOn, calumnio.d<L ; o sorii.o diml
nui!lns dn. matado, si n. retrnctnçü.o ou rovo
lnçiio l'oalizitr .. se posteriormente, mas som pro 
nntos de sor pronunciado o 'l)cretlictum dos 
juizos do rncto nosjulgamonlos dojury, ou 
a sontonço. DúS outros juizos ou trllmoaes, 
O.orca do facto follsnmonto lm)>utntlo, 

Al't. 264, Deixar do dar noticia a qualquer 
autoridade competonto do que souilo1• sobro 
oiroumstanclll ou rrova da qual tloponda o 
llvramauto do um mdiclndo, ou a solturn do 
um coudenmado lnuoconte, desde quo o possa 
fazer sem po1·lgo da vido. ou da honra pro
pria, dns da seus pnron los, ou dos da outra 
pessoa tn.mbem innoconte: 

Peca- prisito com trtcualho por dous a seis 
mezes. 

Art, 265, Depór Msamento om juizo como 
testamuaha, nogar a vortlado ou calar no 
todo ou om porte o . que souber Õ<:el'Cl\ do 
qualquer facto sobra que for interrogrulo: 

Ponn- pris[o com trabalho por sais a 
dezoito mezas. 

I. Si o depoimento fol' prestado contra 
lndicllldo, ou no julgamento do processo 
crimo: 

Pena - prlsito com trabalho por um a tros 
anuos e multa correspondente a mot11do do 
tampo, 

Jl, SI o tlopolmento concorrer p11rn a con· 
damnaçii.o da imliciado: 

Penn-n mesma quo ao indiciado tiver sido 
imposta. 

111. SI o depoimento não tiver sido prost~tdo 
sob o.ffirmaçii.o, mns como slmple::; mfot•ma
çil.o, a pmm será dlminulda de <ious tol'QliS, 

Art. 206. Ficar(). isento <la ponn pelos 
fnotos provistos no n~•tigo 11ntoccdonte: 

I. Aquello quo, sl dissosso n verdade, in· 
avltavolmonto oxpô1•in a si ou 1t sou conjugo, 
tutor, ou ptu•outo ató no segundo gró.u por 
dlrolto civil, ti grava detrimento na sua bonm 
ou llbordndo. 

11. Aqnollo quo, polns proprlas qunllclndes 
pessoaas por sl mosmo LioolaradllS no clopoi· 
monto, niio tlovorht tor sitio clmmo.do como 
tostomuuha, ou dovoria tor slclo advertido 
pelo juiz, mas u[o o foi, da faculdade quo 
tinha de abster·se de dopór, 

P~trn!'lrapbo unlco, A ponn sorO. sómonto 
dimlnuitla do metade, sl o falso testemunho 

expuzoi' umn outra possoo a procedimento 
crimlnn.l, ou à condomnac;üo. 

Art. 267. Soriio tnml.Jom observo.il:ts ns so .. 
guintos regms, quo.n to nos crlmo~ Jll'ovl~tos 
no urt, 205: 

I. Fi caril iscnto da pena aquello que: ton<lo 
deposto om prccesso crime, so 1'11trnctnr antes 
do despacho que sujeitar ou ni\o o Indiciado 
o. julgamento, ou antes d'csta. 

11. Si a retractação ror leltn cm ópoca clil'· 
ferente das menciontldcLs cm o numoro o.nto
cedrnte, n. pona seril. diminuidll do metlldo, 
dcstlo quo aquollll ten~a sido Jovadct n el\'eito 
na causa, om que foi llfido o depoimento antes 
do. decisü.o fiual. 

III. Si do n•bo tostomun~o resultar a pri· 
sii.o tln algumn. pessoa., a pena será diminuidn. 
de um terço uo caso do n. I, e de um sexto 
no caso do n. II, d'esto artigo, 

Art, 2t18. Incorrerá nas disposições dos rtr .. 
tigos antecedentes o interprete, traductor ou 
perito que, chnmncio como tal em juizo, mi· 
nistra1• lntei'Pl'etaç[o, ll'aducçilo, informação 
ou parecer fttlso. 

Art, 200. Subornnr testemunha, perito, 
interprete ou truductor, afim de que com· 
metta· qualquer dos crimes prevtstos no 
nrt. 205, dado que o testemunho, parecer, 
intcrpreto.çiio ou tratlucçilo falsa, se realiza: 

Pena- prisiio com trabalho por quntro 
mezos a um anno e multa correspondente á 
metnde do tempo • 

Art. 27G, As penas a ~no se refere o nr· 
tigo antecedonto serão !ltmlnuidns de dons 
terços, quando o culpado do crime provisto 
no clicto artigo ror o propt•io incliciado, sou 
conjugo, tuto•· ou parento até ao segundo 
grO.n por direi to civil ; uma vez que cllo não 
tonb:c exposlo cutr~ pesso:c tt pl'ocedlmento 
criminal ou ii condomunçiio. 

§ 1." Em todo caso, tudo quanto tiver shlo 
dado em rnziio do suborno serll appra~endldo, 
o o respectivo dono o perdnrt\, 

§ 2," SI o testemunho, parecer, iutorpro· 
taçiio ou ll•atlucç[o for rotrnotndo nas <lpocas 
o pelos mortos mencionados no nl't. 207, o. 
pena, para o culpac\o do crime previsto no 
~t·tigo antccctlante, será diminntda do dons 
terços na hypotheSJ do n, I, do metade nn do 
o. II o llo um tel'ço na. de n. 111, do ma.':lmo 
art. 207, 

TITULO VII 

DOS CRDIES CONTHA A FAZEN!lA I'UDI.ICA 

CAPITULO UNICO 

C0~1'U.ABANDO 

Al't. 271 . Importar ou exportar gonoro on 
mercador!~ prohiblda; ovftar no todo ou em 
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parte o pagamento dos dtroitos o Impostos 
estabelecido::; sob1•o. a cntrruln, stthido., c con· 
sumo do gonoro ou morclulorin., o por qno.l
quor modo illudir ou doJblUdo.r estio pngn.· 
monto: 

Pena -prisilu com trabalho por um a trcs 
nonos, além dtl fiscal. 

TITULO VIII 

DOS CIUMES CON'I'IlA os llO:'\S COSTmiES 
Jl A OHDE~I. NA FMIILIA 

CAPITULO I 

VIOLENCIA. CARNAL E OFFEXSAS AO PUDOR 

Art. 272. Violar mulher, constrangendo·& 
por melo· de forço ou ameaça á conjuncçiio 
carnal: 

Peno-prisiio com trabalho por tres o nove 
annos. 

§ 1.' A mesma pano seriL Imposto a quem 
violar mulher, que uo momento do crime: 

I. Estando presa ou condemnndo, ti ver 
sido confiada no culpado para set• guardado 
ou conduzida; 

II. Não estiver em condições de reagir, 
por molostlo do corpo ou do espirlto, ou por 
outra cnuso independente do facto commet
tldo pelo culpado, ou por elfeito de meio 
fraudulento empregado por este ; 

III. Não tiver completado quinze nonos de 
idade; ou 

IV. Nilo tendo completado doso i to nonos, o 
culpado for seu ascondont.c, irmüo, tutor·, pre· 
ceptor ou amo. 

§ 2.• SI algum dos crimes previstos na pri· 
meira parte d'este artigo e nos ns, II e III do 
§ 1• for commettido com nbuso de autoridade, 
de confinnÇIL, ou do roluções domesticas: 

Pena-pt•lsüo com trnbnllto por quatro n 
doze nnnos,. no coso d~ primeira parto do 
artigo; e por cinco a quinze, nos dous casos 
do§ 1•. 

Ar!. 273. Pratic~l', Jlot• meio de vlolencl• 
ou 11mo~r;a, qu~lqum· ~elo de libidinagem 
com pos.so11. de um ou do outro t~exo, nü.o tendo 
por IIm o crime previsto no at•tigo antoce· 
dente: · 

Pona-prlsüo com trabalho por um n tros 
annos. *' 

Parngrapho unico. Si o cl'lme tot• commet· 
tido com abuso do aulOl'ldndo, do contlnnr,.,, 
ou do relações domestlcns, n. pri~ão, no cnso 
de vlolenola ou amcnça seró. por dons a sois 
nnnos, o no.< casos pt•ovistos nos ns. 11 e !li d,, 
§ I o do rofm•ido artigo sorti. por tres n. novo 
annos. 

Art, 274. Qu~ndo algum dos cri mos Jll'O· 
vistos nos artigos antecodontes t'or comrnot· 

tido com o concurso simultnnoo de duas ou 
m~is pessoas, as ponns nestes oslabelocldas 
sor·iio augmontadtts ilc um torço. 

Al't. 275. Corromper, pot• mo lo de actos de 
Iibidlnngom, pessoa monol' dn dozesois un_uos: 

Pena- pritiiio com trabalho por sets a 
dezoito mezcs. 

Art. 276. Doflortll' mulher menor do dez
oito annos. 

Pena - prisão com trabalho por um a troa 
annos: . · 

Art. 277, Seduzlt• mulher honesta, menor 
de dezoito nnnos, e ter com clla conjuncçiio 
carnal: 

Pena - prisüo com trabalho por quatro 
mezes n. um n.nno . 

P<tragrapbo unico, Si qualquer dos crimes 
previstos nos troa artigos antecedentes for 
commettido com engono da olfendida, ou si o 
culpado for nscondonto da pessoa menor, ou 
lhe tiver sido couftndo o tratamento, educa· 
çüo, instt·uccõ.o, vlgilancifL ou guar(ln, ainda 
que tompornria, dolla, a prisüo com trtLbalho 
será. por llous a sais a.nnos. 

CAPiTULO II 

RAPTO 

Art. 278. Tlt·ar, ou reter, mediante v lo· 
lencln., nmençn, engano, substancio. no.rcotica, 
ou sug-gestiio bypnoticn, pnra fim libidinoso 
ou de casamento; ~assoo. omanclpn.da., ou maiot• 
de 21 nonos de idade : 

Pena - prisão com trabalho por dezeseis 
mozes a quntro nonos. 

Art. 270. Tirar ou reter, mediante vio
loncin, nmcnçu, engano, :o,ui.Jsto.ncia nnrcoticn, 
ou suggeslilo bypnotica, para IIm libidinoso ou 
de casamento, pessoa menor do vinte e um 
aunos; cu, pnra fim libidinoso, mulhet• casada: 

Penn - prlsüo com trabalho por dous a 
sois anuo:!. . 

I. SI a pesaon menot• for tirada ou rotlda 
som ser por algum dos meios especlllcndos 
nos artigos antecodontoa, mas com o seu pro
prio consontlmonto : 

Pena- prioiio com trabalho pol' um n lt·e• 
u.nnos, 

11. :>i a pessoa raptada nilo houver com
plet.ado doze nonos, ainda que o culpado nilo 
tenha :ai to uso do vlolollcio., a.rneaQt\, engano, 
substancia narcotlca, ou suggestiio hypnotica: 

Pena - prlsilo com trabalho pot• deus a 
sois nonos. ' 

ltl, Quando o culpado do algum dos cri
mes previstos nos artigos antecedentes, sem 
ter commottldo acto algum do llbidinngom, 
rostltulr voluntnJ•iamonte 4 .. libordndo n 
pessoa mptnda, rcconli mlndo·a no logot• <lo 
"ude n houver tirado, ti cosa thl fnmllln dolla, 
ou collocando-a cm lagar soguro, ú dispo· 
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siçiio d:t mosmn fomiiia; 11 prl>iio sori> por 
dons a sois mozes, no cal:io do a!'t. 27H; 
no cnso du. primeira. parto do nrt. ~iD, nu· 
moro II do mesmo nrtlgo, do quo.Lro a llo:r.u 
mczos i e, no caao do n. I, Uc um a tt-cs 
mozes. 

CAPITULO lli 

I,ENOCINIO 

Art. 280. Induzir ~ prostituição, excitar i> 
corrupção, favorecer ou n.uxilinr quu.lque1• 
pessoa nesses netos, a.tlm tlc servir ti. liUitli· 
nagom de outl'em : 

Pou:c- prioiio com trob:1iho pot• um a tros 
o.nnos. 

§ 1 ', A prisão seriL ~or dous a sois anno;, 
si o crime fo1• commetttdo: 

H, contra pessoa quo não tenha complo· 
tado doze annos de idnde ; 

2°, co1n eugo.no, substancia nnrcotico., ou 
suggestão bypnotica ; 

:Jo, por o.scenrlontà consanguiueo ou amm, 
pai ou mãi adoptivo, m1wido, tutor, ou 
pessoa. a guem a. menor tenho. sido confiada 
em razão du tratamento, O!lUcllçi'io, instrucção, 
vlgilancio. ou guttl'dn., aim1o. que tampol'aria.; 

4°, hai.JitunJmonto, ou com o fim do lucro. 
§ 2. 0 A prisão sorã. pcw dozesois mozes a. 

qua.tro nuuos, si o crime tiver sido commot
tido con Ira pessoa maior do doze a meuor de 
vinte e um uunos do idade, 

§ 3.' Concorrendo mais do uma das cir• 
cumstancias referidas om os numeros i, 2 o 3 
do § 1' a prisão será por tros a nova unuos, 
além da muita do um a t1•es contos no caso 
do n, 4 do mosmo paragrttpho. 

Art. 281. Constranger com vioiencia ou 
ameaoa o ascendente coosariguineo ou ntllm, 
o !DlLrldo, ou o tutor, u se prostituir descon· 
denta ainda que maior, a prop1•ia mulher,ou 
menor sujeito a sua tutefu : 

Pona - priaito com trabalho pot• Ires u 
nove o.nuots. 

§ 1.' Si o ascendente, o marido ou o tutor 
induzir, com engano, o de.-;oorulente, a.nmlhcr 
ou a PUllila u so pi'Ostituir : 

Pena - prisão com trabalho por du:r.esei:) 
mezos a quut1·o annos. 

' 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AOS CAPITULOS AN1'E• 
CED~NTE'S 

Art. 282, Qua.ndn do ILigum dos Cl'imt!R 
pl'ovistos nos n.rts. :272, 273, 2;'8 e 279 re:ml· 
tar n mot•te, ou uma lesão d:t paciente, scr110 
a; penas comminadllH uos roterldos n.1•tigo• 
augmentadas do mot11de no caso do morte, 

SonndG v. nt 

o de um torço no ca~o de lesTio pessoal i mas 
tL pr·isüo nflo podoi·U. :ier inl'el'iot•, no lll'imeiro 
(~aso, !L oito, e no se~nndn n. qu;ttro nnnos. 

Art. ~HH. A condomno.•;iio 1'01' u.l;:um dos 
crimo~ pt•evistos nos n.rt"·· 272, 273, 27•1, 2i5, 
280 o 281, torú. vor e!fcito em rolo<;li.o nos 
ascomlentes n perda do qualquer direito, 
que cm tal qu~lidade so,ja·lbes concedido por 
lei sob1•e a. pc:.;soa ou bens !los descendentes, 
cm projuizo tios quncs tenham commettld'!_ o 
cri mo; e, em rolaçüo _!lOS tutores, n t•omoçao 
da tutulla e a exclusuo de qualquer outro 
w.,mud publico. 

Art. 28·1. Qunndo algum tlos crimes pre
vistos nos ai't!i. ~i2, 273, 27R e 2iU lbr com
mottldo con tl'a a. pcs:mn. elo uma mül'etriz, ns 
ponns respectivas tieriio diminuídas de me· 
tude. 

Art. 28õ. O culpado do .algum dos crime~ 
previstos nos nrts. 272, 273, 278 e 270 ÜCD.l'lL 
isento da pena si casar·so com a otl'ondlda. 

Parngrapho unico. Neste cn:;o, o procedi· 
monto criminal cessar~ l:tmbem p:tl'& todos 
aqueiles que tiverem tomado parte no crim~, 
salvo ns penas comminndas para. outros crl
mcs, qua.oclo forem cu.usn. í~quello. . 

Art. 285. As prmas cvmmmadns nos capt· 
tuios antecotle.ntos soriio im~osla.< com au· 
gmonto da sexta parte, si o ~u to. r do cri mo for 
criado ou domestiCO da ot1end1da, ou do seu 
I'Opresentauto Jogai. 

CAPITULO V 

DOS CRIMES CONTRA A. SKOUHA~ÇA. DO ESTADO 
OlVlL E DOMESTICO 

SECÇAO I 

FllAUllb: NOR CMIA~II~:0.'1'0S 

Art. 287. Contrahir casamento, estando 
vu.lidamcnto casado ou, sondo solteiro, con
tro.bir casamoll\O com l'ossoa validamento 
·casada: 

Puna - prisão com lmbaiho po1• dous a 
:mis annos. 

PlLragl'apllo nuico. Sl o unlpn1lo indu~iL' 
um erro a pessoa. com a qual couLratou o 
casumonto, illudindo·u. í:iObro o ::iuu estudo, ou 
sobt•o o ostado do lia : 

Pena - prls~o com traLaiho por t1·os a 
nove annes. • ·· .. , 

At·t. :l88. Contru.bit• cu.snmento, occ'Ultnndo 
impe!lilllnnto, ou 1lotermhULr n. outra parte a 
contrahil-o, induzlndo·tL mn Ol'I'o, de morlo 
que o ca::iu.mento posstL r;cr u.nuullado: 

P"""- prlsiio com tmbalho por tlous o. s' i< 
annos, 

ll 
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Al't, 280, A mesma pena, con/unctnmcnto 
com a do perda do cnr~o ou ame o, lmpor·.<e· 
lm no .Juiz ou ao omcial do rogistrociv:t, que 
concorrer pa.ra os cri moa rjrovistos om cu.tln. 
um dos at•llgos anlecodcnl"a. 

SECÇÃO ll 

IUPPI~U:i8ÃO, TnQCA E Bt11'1'011Ç~O DK ltST,\110 

Art. 200. Supprimlr ou trocar o estndo 
civil de lnlhnte, occnlt:mdo-o on substl
tulndo·o ; ou f.1zm• ligurar nos registres 
respectivos ln!'" ntc, que ni'i.o exista : 

Pena -prisão com trabalho por ~aos a sois 
annos. 

Art. 201. Coltocnr inftmto legitimo, ou 
natural reconbeoldo, om um lnstlt nto de 
benefioencin. occultnndo o estado civil dollo : 

Pena-prlsfio coin ti•nbalho por seis a dor.· 
oito mezos. · 

SI o culpado for a;cendonto do otrendlolo: 
Pena- prisão com trnbalho por um n trcs 

annos, 
At•t. 202. Commettcr qnalquer dos crimes 

previstos nos artigos nntece,tentes para sai· 
var a proprla honra ou da mulher, miil, 
descondento, Olha adoptivo, ou Irmã, ou 
para evitnr soviclns trnmlnentes: 

Pena - prisão com trabalho por dona n 
seis mezos. 

TITULO IX 

DOS crmms CON'l'HA A PESSOA 

CAPITULO I 

110)1101010 

. Art. 2U3. M~tar aiguem: 
Pena - priBilo com trnbalho por seis a dez· 

oito onnos. 
§ 1.• A pana ser~ de oito n vinte o quatro 

nonos do prl&ão com tri\bnlho no homicicllo: 
1, do conjuga, irmõ.o, pai ou miti adoptivos, 

ou <lo nmm cm linha roctn; 
II; de memuro do Congresso naclonn1, do 

Assomhlóa ostndoat, ou de Conselho mnnlcipai, 
ou no do qualquer runccionarlo puiJllco, por 
cousa de •uns luncçilos. 

§ 2. 0 A puno. sort'L do dez a t1•lntn. o.nnos tlo 
prisão com lriiiJailio no homicídio commcttido: 

I, sómento pote impulso de Jtorvorsidndo 
brutni, ou com netos do bnrbari<lado ou se· 
viclhs; 

II, por incendlo, tnun<lar;iio, veneno, Rllbs· 
tanch1 narcotica, ou qualqu"r outrn do em
prego shnilhan.te, ou nlndtt pelos moloH pro
Vistos no titulo V d'eate llVl'o. 

11[, com nbmo elo conftnnçn, emboscado 
rrnudo, surprczn, lrnlc;ii.o, pa~a ou ospo~ 
ranQil do rccomponsu.; · 

I V, pura pl'cpimt.J' ou !acllitur o. cxecu~·iio 
de outro cri mo, nindn quo oslo nno chcguo a 
ser commetl ido; 

V, immc<liatamonto depois do ter sido com· 
mettldo outro crime, pnrn nssc"urar o pro
yelto :\'este, ou por niío to r podidg conseguir o 
mtonto a quo so propnzora o culpado ou 
pai'": ,occultar o crime, •upprlmir-lbo' os 
vest1g10s ou na provas, ou pn.ru. procurar de 
qualquer modo n lmpunlilndo proprla ou do 
outrem i 

VI, 8oilro n pes~on <lo nscondcnto, ou dos
ccndonte legitimo, ou lllcgltimo lo"Bimonto 
l'CConhccirJo. c 

§ 3. • A penn será do dons a seis annos de 
pr10iio com trabalho, si a morte tiver sido 
CO!l)lllottidacontra ftl hd !llogltlmo poJa proprla 
mal durnnte o parto, ou lmmodiatumonto 
depois, p.11 a occuttar bUB desbonra. 

Art. 294. Verillcado o bomlcldlo, n.lesiio 
deve ser cousidet•nda somprc oomo cau1a da 
morto, ainda que se .Pro've : · 

I, quo a morte cm outros cnsosaimllhnntes 
foi impedido, e no caso de que se trata po· 
daria tol-o sido com os aoccorr01 da nrte · 

11, qun n morte resultou de outra oáusn, 
occnslonada pela lesilo : 

Ill. que a morte •uccedeu pela natureza 
particular do offandl:lo, ou por forQ& dls 
clrcumstnnclns em que foi Celta a leBilo, 

Pnrngrnpho unieo. Si, porom, a morto ter 
resultado do uma causa que J~ ox11tla no me· 
manto dn le~&o e não por cata uggravadr., ou 
ai o olfendldo d~sprozou os meios apropriados 
e conducenlel a cutoa, lmpor·se·ha a pena de 
tcnt.,tlva do homicídio. 

Art. 295, Causar, por netos tendentes a 
produzir uma l•tlllio pe1soa1, a morte de 
alguem: 

a) em qualquer dos casos do ~ I' do 
art. 2U3, - ponn de il'ea a nove annos de 
prisão com trabalho. 

I~ em qualquer dos cnsos do H 2• do dito 
ort. 293,- pena do quatro a doze ann011 do 
prisiio com trabn lho. 

Parngrapho unlco. Conoorrendo a causa 
monciouoda no pangrnpho unico do nrtl~o 
antecedente, imJ?or-so-ho a peno de oumpll• 
eidildo da tontatt v a. . 

Art. 206. AS diminuições de pena, estabe
lecidas no artigo antecedente, nüo toríio to
gar quando o culpado ti ver podido prover ns 
consequencias do sua acçüo, 

Art. 297. Determinar ou nuxlllnr nl;:uçm 
o sulcl<lnr-so; ~I o suicídio rellllzar·se: 
, Pena - prlsao com trabulbo por um a Ires 
o.nnos. ~ 

';Art. 208, CnusM' a mo~to do alguom 
por neKIIgeucla, imprudencla, ou f]llta de 
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obsot•vanoia do regulamento, ordem ou dls· 
clpllna: · 

Pon11- prlsiio com tmbalh,o por oito mozos 
a dois a.nnos. 

SI do flicto rosul lar a morto de mais de 
uma pessoa, ou a morte do uma só e a Jesiio 
de mais de uma, com os oJfeltos previstos no 
art. 299 §§ 2" o 3' : 

Pena- o dobro. 
Paragropho unico. SI o culpado, cm raziio 

do seu olllcio, arte ou profissiio, era obrigado 
v empregar no caso attençiio especial que 
descurou: 

Pena- o dobro da quo for appllcavel na 
conformidade d'este nrt1go, 

CAPITULO Ii 

LESÜEB PIISSO.\ES 

Art. 299. Causar álguem qualquer otren· 
sa. no corpo, no. saúrle, ou na mente: 

Pena - Jlrisüo com lt•abalho por quatro 
mezes a um o.1mo. 

§ !.' SI do fu.cto não resultar molestla, ou 
lncapaoldade pnra o offendldo se oceupar do 
seu tmbalho ordinario : 

Pena- prlsilo com trabalho por um a tres 
mezes, ou multa do duzentos a seiscentos 
mil réis. 

§ 2.• SI do laoto resultar: a) alteração 
permanente da sahde, sem. J>erlgo de vida; 
b) enfraquecimento do sentido visual, nu· 
ditivo, ou de funeção sexual sem perda da 
capacidade de gerar ou do amamentar; c) 

. falta, ou restrlcç~o. do uso do pé, mão, braço 
ou perna 1 d) perturbaçiloda palavra; e) feri
mento que penetre na cavldaao do craneo, da 
medulla ospinhnl, do peito, ou do ventre; f) 
cicatriz tompornrln no rosto; ( g inhnbl
lltaçiio de trabalho por mais de trinta dias : 

Pena- prisão com trabalho por um a tres 
annes. 

§ 3,' SI do fucto resultnt•: a) nlteraç[o dn 
saúdo com perigo do vida; b) alienação mon· 
tal i c) surdez, cegueira, ou mudez; d) parda 
do pó, mão, braço ou perna; e) incapacidade 
de gorar ou de amamentar ; () deformidade 
permanente do rosto ; g) inhabilltaç~o, tnm· 
bom permanente, do tmbalbo : 

Peno- prisiio com trabalho por dois a sois 
nnnos. 

Art. 300, Usar do melo ou de Instrumento 
nviltanto, com o fim do injuriar nlgnom: 

Pena- prisão com trab<Liho por oito mezos 
a dois nnnos. 

Art. 301, Causar pai' negligencia, impru
<lencin ou lnobsot•vnncln do regulamento, or
dem ou disciplina, qnnlquor oll'ensa no COI'po, 
na s11.üdc, ou no. mente do lllg11cm: 

1. • Penn-prlsiio com trabalho por vinte a 
sessenta dtas, ou multa .de .50.$ a 150$, 
uo caso do art. 2W; 

2. • Pena-prisão com trabalho por dez a 
trinta dias, ou multa de 100$ n. 300$, no caso 
do § I' do referido artigo; · 

3.• Pena- prlsiio com trabalho por dois a 
seis mozea, no osso do § 2• do dicto artigo j 

4,' Pena-prisão com trabalbo por quatl'o 
mezos a um anuo, no caso do § 3• do citado 
artigo. . 

Paragropbo unico. Si o culpado em razão 
do seu olllcio, arte ou profissão, em obrigado 
a empregar no caso nttencio especial que 
descurou : 

Penn - o dobro do que Cor appllcavel na 
conformidade d'aste artigo, · 

CAPITULO 111 

D!SP08IÇÕIIS COMl\IUNS .\08 OAPITULOS ANTIC• 
CRDENTEB 

· Art. 302, Nos crlmos previstos n011 capltu· 
los antecedentes, guando commottldoe por 
ascendente, ou lrmuo, contra descendente ou 
irmã, ou contra ambos surprehendldos em 
ftagrante concublto illegitimo, a pena será. 
roauzlda a um sexto em cada um dos 
respectivos gráua. 

Art. 303. Quando mais de uma pessoa 
tomar parte na execução de· algum dos 
crimes prevtatos nos arts. 293 e seus pa· 
ragraptios e 299 e seus pamgrapbos, o nilo 
se conôeoer o autor do homielülo ou da lellio, 
todas elJas ficarão sujeitas 61 penas resl"'" 
clivas, e commlnadas nos rotar! dos artlgoe, dt
mlnuldas porém de um terço i excepto aqueDa 
que tiver provocado o confilcto, e salvo aem· 
pre a disposição do art, 380. 

Art. 304. Não ter~ Jogar, porim, ~ lm• 
posioão de pena quando a vlctima de lesão 
pessa!Ll, !ovo ou levlssima, se desalfrontar 
m conti11outi do offenaor por outra lesão si· 
mllhnnte, ou da injuria por lesiio daquella 
no.turezo.. 

CAPITULO IV 

.\DOR TO 

Art. 305, Cansar n oxpulsiio do producto 
da concopçi'io, o.otes de termo: 

Pena - prisão com trabnlho por um a tres 
o.nnos. 

Parngraphounico.SI como etretto do aborto, 
eu dos meios empregados para provocai-o, 
resultar a morte da mulher: 

Pena- prisão com trohalho.por dous a seis 
n.nnos. 

Art. 300. Fazer uso de meloa tendentes a 
provocar o aborto, sem o consentimento da 
mulher, ou contrn a vontade desta: . · ·· 

Pena - prlsilo com trabalho por deus a 1101& 
ann01. . 

. •. J 
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§ 1,' Si o aborlo se ro:liiznr, o dobro do 
pena. 

§ 2,• SI como en'oito do oborto, ou dos 
meios empregn~os para provocai-o, resultar 
a.. morte da mnlhor: 

Pena- a mesma comminada no art. 203, 
Art. 307. Quando o culpado do algum <los 

crimes pt·evtstos nos dous 11rtlgos anteco
dentes for pessoa <jue exercite uma profissão 
s.\oitu.rio., ou qualquor outm llroHssü.o ou 
&rte sujei la iL vigilancitL em ruzúo do soú~o 
pu~lic11, e bojo in<lica~o. subministrado ou 
omprogndo os meios poJo.:; qunes tonho. sido 
provocado o ai.Jorto, ou 1•esultndo n. morto; 
as penas commlnadns no::J rot'~ridós artigos 
serão augmento.dns tle um sox:.to, 

Art. 308. N<> caso tio o~01·to procura~o 
para salvar a honra dt1 mulher, <ia miii, de 
descendente, do h·mã, ou de 61\ia udoptiva, 
as penas commino.dn~ nos artigos antecu· 
dentes serão dlminuidas do um torço. 

CAPI1'lli,Q V 

A.HA NDO!IIO DE MENORES1 R DE rESSOAS 
DOINTl~S OU EM l'~RlOO 

. · Art. 300. Abonrlonar menor de doze annos, 
ou pessoa incapoz, por enformidndo do corpo 
ou do espirita, do provet• o. propria subsis
tencla ou Rogut•ançn; e da qual so tenhn a 
guarda ou deva cur.<r : 

respeito de monnr quo encoutrnrabandonndo, 
ou oxtroviudo : 

Pena -multo de 50$ a 150$000. 
Pm·u.grapbo unico. Nn. mesmo. ponu. incol'· 

!'erli. ILQUcll~ que deixul' ile tla.r o aviso, ou do 
prestar o ncccsso.rio soccorro o. quem onuon
tror ferido, ou rio qu,dquot' modo em perigo 
immlnonto. 

CAPITUi.Q Vi 

ADU~O DOS ~miOS DIC lliSCII'LI!oiA B MAUS 
TltA1'0S 

Art. 3i3. Abusar dos meios de rlisclplina 
ou cot•rccçã.n, cnusantlo lesão ou porigo it, 
saUdtl do pes:iO:t suJeito. il. suo. autoridade, ou 
n. si contladn, om mzii.o de curo. ti vo, educoçiio, 
vigilancio., gu·•rrln ou inst•·ucçiio, ou I>Dra o 
oxorclcio do uma pronssilo o• arte : 

Pena : prisão com trabalho por deus o. seis 
mezes. 

Si o olrendldo for menor do 12 annos : 
Pena : prisão com trabalho por quatro o 

doze me,es. 
Art. :-H·I. No ca~o provisto no artigo ante· 

cedente, o juiz poder·n. dccrcttU', no. sontonçn 
condemnatoria., qunnto 110 oscentlente- o. 
perda do torlos os di •·e i tos resultan tos do 
patrio potler sobro a pessoa do menor, e 
quunto ao luLr- a romoçiio da tutella. 

CAPITULO VIl 

Pena - prlsiio com tr:~ba\bo por qua.tro llll'l'AMAÇÃO, INJURIA E REVELAÇÃO DI~ 
mezos a um anno. SEGREDO 

Si do abandono resultar lesão gr~tvissima 
ou grt1ve no corpo, na satldo, ou na monto : Art. 315. Ath•ibuit• ·i1lguem, divulgnn<lo 

Pena - pri>iio com trnboibo por dozesois por duas ou mais pessoas reunidos ou não, 
mezes a quatt•o annos. f:teto determinado que possa expô l-o ao odio 

Si rosultar a morte : ou despt•oso publico, ou otfendel-o om sua 
P I • t b 11 t h(Jnr.t o roputnçüo ; 
ena- pr suo com ra a 10 por roa a oove Si o cri mo fõt• commottir\o om neto publico 

a.nnos. 
Art. 310. As peuos commlnatias no artigo por oscrlpto, ou desenho, divulgado ou 

antecedente serão nugmentatlas de um terço expêosto ao iiUblico, ou por qualquer outro 
em cada um dos gróu; : meio de puuiicidade: · r. Contra cm•poroção quo oxorça autor!

!, Si o abandono realizar·BO om Ioga r dorle pultlicn : 
ermo; Pcn11- prisão com tro.bo.lho por oito mozes 

11. Si o ••·Imo for commottido por pao n a dons annoa o mui~• corrcspondcnlo ó. me
respolte de filbo legitimo, legitimado, ou tudo tio tempo • 
adoptivo ; e vico·vorsa. 11. Contt•.t qualquer <loposilnrio cn agente 

Art. 311. Commetlor o crime previsto nos da nuto1·idndo puhlico, om razi\o rio oiTicio: 
dous •rtlgos antecedentes contra infante Pena - prlsüo com trabat h o por sois n <lez
ainda nlío inscripto no registro c i vil, o dentro oito mezcs 0 multa correspondente ú. matado 
dns pt•imeiras 24 horas do nascimento, p11ra do tampo. 
salvar a honra proprln ou da mulher, miie, ·111. contra qunlrillOJ' pessoll, doi>O>Itario ou 
descentlente, filha tuloptivn. 011 irmii. : . n.gonte dn. antol'illo.•lo pnblica, som Rot• em 

Pena- as mesmas, respect.ivnmento tiimi· rnztio do officio: 
nuidas de um ter<;o em cada um 1\og grú.us. i'onl>- prlsiio com trobniho. pot• quntro 

. At•t. 3i2. Deixar de dar aviso 11' autori- mozcs n um anno o muita cm•rospondcnto ii 
dade muis proxima, ou a seus ugontes, n metndo do tempo . 
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Paragrllpllo unico. Qu•ntlo n dill'amac~o 
fo1• commottitlo. sem ser por nlgum dos motos 
mo~ciono.tlos nn ~ugunda pnrtc d'esto 11rtlgo, 
sor1~ pnnilln. com n. metade dns pena::; nhi com
mtnnd.s, 

I. Contra o Presidenta do Rorublioa ou o 
Congresso Nac\ouo.l, com o dobro d:ts malore::~ 
ponus comminndas no o.rt. 3Hi e sou para~ 
grapho. 

ti. Contra qualquer dns Casas do Con• 
g1•ossO, com o dobro do.s penas respectiva
mente commlna,losno art. 315 n. II e paro· 
~rnpho unico, o no art. 317 n. II, o p•ra. 

Art. 316, O indicindo no <·l'im•• previsto 
no artigo antocctlonto Olio sor1\ a.dmittido 
a provai', paro. isontll.l'·ae lia penn., a verdnde 
ou a notoriodtule do facto imputado ao 
onoudido. 

grnpho nnico. 
Art. 310. Quanr.lo o olfcndido tiver dndo 

cousa IL injuc·ia, a pena será dimtnuida do um Mas n prov1\ ti" verd<~tle sorá admittid• si 
o otrenditlo : 

I. For depositnrio ou •~rente de autoridade 
pub\icn. ou do corpora~ii:o, o o !'acto imputado 
ao referir ao oxercicio das respectivas func
cõcs, salvo as disposições do art. 148. 

ti. For sujeito a procotlimonto Cl'iminnl, 
pelo f11cto imp•ttndo, ou 

torço em C1ul1L um dos grllus. . 
I Nilo haverá lognr a imposição de pena si 

as injm•ias fot•em t•eciprocns. · 
II Nilo será punido tambem nqm•lle que ror 

induzido à injuria por vioienctas pe•soues. 
Art. 320. Não bavoril uc~ão criminal por 

olfonsn commettida em discurso ou.escripto 
produzido em juizo pulas pnrte~ ou seus pro· 
curadores, cencornente ii causa que se estiver 
pleiteando. 

Ul. Pedir formalmente ~ue no prooesso se 
verifi~uo a verdade ou falsillndc do me,mo 
facto, sa.lvo em um e outro cnso qun.ndo a 
queixa competindo a outrem este com tudo 
niio a tiver dndo, ' 

Paragrapho uoico, Si a verdado do Cacto 
for provada, o indicindo niio serú. púnido . 

Art. 317. OJfonder, communicando com 
dun.s ou mais possoos reunidas ou niio, ou di
rectamente, allOnra, a r~pntaoõo ou o decoro 
de alguem ; 

Si o crime for commottiilo por algum dos 
meios mencionados . nn segunda parte do 
art. 310 

I. Contra corporação quo exerci\ nutori· 
dado publica : 

Pena - prisi!o com trabalho por quatro 
mezos a um anno e multa correspoOllente á 
metade do tempo. 

11. Contra qualquer depositaria ou ngento 
do autoridade publica, em r•ziio do oficio: 

Pena - prisiio com trnb11iho pot• tl'es a 
novo mezes o multa corrospondonte á metade 
do tempo. 

ltl. Contra qnalquer pessoa, depositaria ou 
agente da autoridade publica aem ser em m
zilo do oficio : 

Penn - priRi!o com !t•abalho por dous n 
sois mezes o muita correspondente {L metade 
do tempo. 

Pa.ro.g-rnpho nnlco. Si o crim~\ Cor commet
tido som ser por nlgum •los meios mencionados 
na segunda pnrte elo nrt. 3 I 5, mns cm 
publico e na presença do o !fendido : 

Penn -metade <lits ponns comminndas, 
Si o facto m1o Jbr commettlclo na presonon 

do oll'ondido, ou lot• por escl'lpto 11 alie di ri· 
gtdo : 

Peno.- a terço. pl\l'lo l1as pcnns commino.~Jns. 
Nos. domais cw;o.<, a qun1tn pn<'le das panas 

commlnado.:~. 
Al't. 318, A dllfnma\·•1o o n injnt•in set•i(o 

)'Unidas ; 

Mas, além das penll8 disciplinares que no 
caso couberem, o juiz- oJUctando na causa 
- poderá mandar cnnceilar no todo ou em 
po1·te o cscrlpto olfenstvo. 

Art. 321, SI o olfendtdo morror antes de 
haver intentado a acção competonte, ou o 
crime for eommettillo contra. a memoria de 
um morto, poderão intontar nqueliaoconjuge, 
qualquer asc.mdente, ou Jeacondente. 

Ao corpo politico, jndiciarlo ou admints
tro.tivo, ou no seu chef• hinrarcblco, si não 
constituir cottegio, cabe quando aquelle for 
olfendldo promover o procedimento criminal. 

Art. 322. Revela~•, fOra dos casos om que 
a lei obrii(U, segredo de que ror depositaria 
em razãq do seu estudo, ou do proftssão que já 
tiver exercido, ou ainda estivet· exercendo : 

Pena- multa de 1:000$ o. S:il00$000. 

CAPITULO Vlll 

DUEJ.I,Q 

Art. 323. Dcsnftor para duello ou aeceltar 
dcsoOo: 

Pena - multo. I :000.~ a 3:000$000. 
Paragrapho untco, Nas mesmas penas in

uorrerti. aquelle, que excitnr outrem a se 
bator em duo! lo. . 

Art. 324. Usni' do orma3 em duoilo, sem 
cnusnr lesito pessoal no ad,•ersal'io: 

Pena- prisão com trabalho jlOI' vinte dias 
tL ílous mews. 

Ai't. ~?5. M•lnt• em •iu•lln o ndver~o<'io 
ou causar· lhe lesão JIOoso~i de qne twutto a 
IUOl'ta : 

Pena - vrle~o com trnbnlhO de um a tros 
0.11U9S~ 
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causar ao adveraarlo alguma losllo possaol 
das espeoi8cadas no art. 290 !\8 2• e 3• : 

Pena - prisão com trabalho por seio n 
dezoito mezes. 

.. , SI causar qualquer outra lesão : 
.. Pena - prlBiio cem trabalho por um a tres 
mezes. 

Paragraphounico. Serão considerados cum· 
pllces : · 

I. O portador do desafio ou cartel, ai!Bim 
como quem tiver Impedido a conciliação 
das partes. 

Jl, Aquolle que em publico ou na presença 
do terceiro, tendo exprobado ou oxpôsto 
nlguom no rldiculo por n~o dosaUar ou nilo 
acoeitar desafio, der a'slm Jogar ao duello. 

III. Aquollc que por meio do alguma 
Injuria tlver dado occasiiio no desafio para 
duello, si este se realizar. 

Art. 326. As penas commlnadas nos 
arts. 323, 324 e 325 ser•1o dlmlnuldao de um 
terço, sempre que o culpado tiver sião Insti
gado ao duello por insullo grave, ou grande 
atl'ronta. 

Art. 327. Quando qualquer dos duelllstns 
nao houver tido parto alguma no facto que 
occaslonou o duello, mas bater-se em Jogar 
do outrem que tiver directamente Interesse 
neste, lmpor·ae-lhe·ha em dobro a pena corres· 
pendente i1s ccmm!nadas nos tres artig~s 
antecedentes. 

Nno se appllcará esta aggravação do 
pena, si o óuelllstn for parente att! o 2' 
i!rán da pessoa directamente Interessada no 
ihcto. ' 

Art. 328. Provocar ou dosaftarpara duello, 
ou ameacar de provocar ou desadar, agindo 
com o Intento de extorquir dinheiro, ou 
.outra vantagem qualquer : 

Pena - prido com trabalho por tres a 
nove annos. 

TITULO X 

DOS CRIMES CONTRA A PnDPRIEDADE 

CAPITULO 

l•'UR'I'O 

Art. 329. Subtrnhh• cousa nlhe!a contra a 
vontnrlo de son dono pat•n RI ou para outrem 
ou &ómente para utlllsar-se della : ' 

Pena - prisilo com trabalho por um a troo 
annoa. 

Art. 330. A pena será de prisão por dczo
sols mozos a quatro annos, quando o crime 
consistir : 

I. Na subtracção de cousa guardada em 
cartorio, oscriptorio, archlvo ou ostnbeleol
mento publico, ou <lo cousa destinada a utlll· 
dado publica, existente em qualquer Jogar. 

11. Na subtracção om -algum cemlterio, 
tumulo ou sepulchro, do cousa quo lho servir 
de guarda ou ornamento, ou se achar sobre 
algum cndaver, ou cem oste sepultada. 

111. Na subtracciio de cousa que sot•vlr ou 
fór destinada ao culto, em Jogar dedicado ao 
seu exorcicio, ou ao nexo no mesmo lagar o 
rcsorva<lo para se guardarem as cousas 
daquella ospacie. . 

IV. Na subtracção com dostroza contra pos· 
soa emlogar publico, ou aberto ao puhllco. 

V. Na subtrncçiio do objecto ou illnholro 
do viajante, om qualquer ospecle do vehiculo 
por torra ou agua, em oataçi\o ou escala do 
empreza publica do transporte. 

VI. Na subtracção de animal do Jogar do 
sua crea~iio, ou deixado por necessidade em 
campo aberto o a rosp01to do qual nilo for 
appllcnvo! a di1pos!çiio do n. X do artigo 
seguinte. 

VIl. Na subtracção de planta ou animal 
rlo viveiro1 lenha do matta, ou producto do 
sólo, colhlao o deixado por necessidade om 
campo aborto. 

Vl!l. Na subtracção do oqjooto que perma
neça por costume ou por destino expOsto á 
simples confiança do publico • 

Art. 331. A pena sorti do prisiio por dous 
a seis annos: 

I. SI o crime for cnmmottldo com abuso do 
conflanca, proveniente do relaçoos mutuas 
de omprego, de prostaçM de serviços ou de 
obra, ou de colinbltaçi!o, ainda que tompo
rarla, entro o prejudicado e o culpado, ares
peito do cousas, que em consoquoncla de Iaos 
relações torem deixadas ou expostas à fé do 
mesmo culpado. 

11, Si o culpado commotter o cri mo, a pro· 
voitando·so da tacllldado resultante de dosas· 
Iro, commoção publica ou lnfortunlo parti· 
culor do prejurllmulo. 

III. Si o culpado, niio convivendo com o 
pro.ludicado, commettor o crime á noite, em 
cditlcio ou qualquer outro Jogar destinado á 
h&bitnçilo. 

I V. SI o culjlndo; pnra tirar a cousa ou 
lovnl·n, deolt'Uir, demolir, rompor ou cstrn· 
gar ob.locto de materla snlida, collocndo para 
seg.urança tio posso" ou ~e propriedade, amda 
qunnrlo qunlquer d'ostos actos nilo se oJI~ctuo Paragrapbo unlco. Haverá furto na tirruln 

da cousa pertencente n um espolio, usslm 
como por parto do co-proprlotarlo, soclo ou 
co-hordelro, na de cousa commum ou do ho· 
rança Indivisa por qualquer dollos detida, 

no Jogar· do Ci•ime. .,. 
V. SI o culpado para tirar n cousa ou 

leval·a, abrir fechadura, valondo-so de chavo 
faiSII ou do outro lnstrumonto, ou da chavo 
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proprla perdida pelo dono, ou a ollo subtra· 
hldn, ou indovidarnente tl<ln ou retida. 

VI. SI o culpoulo, pnra, subtmhlr n cousa 
ou co"-luzll·n, entrar no ~ilificlo ou re~lnto, 
ou olollo sablr, por togar d1vor;o dó dostmado 
ao transito das pessons, vencendo obslaculn ou 
emilarnco tal, quo só o poss<L ser por meios 
a.•tlficiaos ou meulunto ugllidndo possonl. 

Vil. Si o crime for comme\tido com viola· 
çito do soll0, apposto por omoinl publico em 
virtudo de dlsposlçiio de lol, ou por ordem da 
autortdado. 

Vlll. SI o crtmo for commcttido, usando o 
culpado do disfarce pnra niio ser conhecido • 

IX. SI o crime for commotttdo por tres ou 
mnfs pea,oas reunhlas. 

X. Si tratar-se de gru!o om mo.nadll, loto, 
rebanho, ou do gado grosso aln~a quo niio 
em rebanho, no p•sto, em campo aborto, ou 
em curral- ou roointo, que ni\o constituo. de· 
pendencia lmrnedintn do uma casa bablto.da. 

XI. Si trata•·-so de pr·oductos de estnbeie· 
cimento de htvour·n, qualquer que seja· sua 
denomlnnçno e ~onero do cultura, do esta· 
belecimento do salga ou preparo do co.rno, 
P"lXe, banha e conro, n~o catnndo ostes pro· 
iluctoa recolhidos a deposito, armazom "" 
cellolro. 

Art. 332. Nns mosmns penns dos artigos 
antecedentes, respectivamente, Incorrerá 
aquolle que ferrnr ou contrarer,•ar, assignular 
ou coutru-assignnlar, nnlmal albelo. 

CAPITULO 11 

.\PROPRJAQÕIS lND~VlD.\8 

Arl. 333, Aproprlar·se lndevldnmente, no 
todo ou em r.•rto, do cousa alboln, que de· 
tiver por te ·a recebido sob qualquer titulo 
que Importe cbl'igacilo de restltutl-a, on deli a 
rnzer uso determinado: 

Pena- prisão com tralllllho por oito mezes 
a dous a1mos, 
· § 1.• A prisão sorri por deus a sois annos 
quando a apropriação versar sobro cousa 
confio•io ou entregue em razão do pronssão, 
lndustrln, commoraio, emprego, serviço Cri 
deposito neaesllllrlo. 

§ 2.• ,\ pena serll de mulln de tresentos 
mtl rét. a um conto: 

I, Qunndo a couso alheia vier no podal' de 
quem delta Ro apropriar ~or erre ou coso 
rortulto. -

1!. Qoa111Ioo culpado se oproprlar de cousa 
nlhela que tenha nobndo, c n~o nbse••vnr as 
pl•escrlpçõos da lol civil uppllcnvois no caso. 

lll. <Juantlo o culpado, tunda acbndo um 
tbosoul'o, se apropriiLr delle no todo, ou de 
quota que, aegunao a lei, devn pertencer a 
cutrom .. 

Art. 334. Delxnr do participar lmmedla\ao 
monto ó. nutorlda~o. quando tendo recebida 
dinheiro, comprn•io ou havido objecto pro· 
venientn do um ct•ime, vier l\ conhocer a pro• 
venlencitl 1\legitim~L.delio : 

Ponn- prisiio com trabalho por um a tros 
mezeij. 

CAPITULO lll 

ROUDO, EXTORSÃO, E SEQUESTRO 

Art. 335, Subtrahlr cousa alheia para si 
ou para outrem, por violonala, nmen.Qil, ou 
qualquer meio empl'Og-ado contra a pcs!ott, o 
que n Impossibilite do defondnr os prcprtos 
Lons, ou os do outrem confiados a sua 
guarda: 

Pena- prisiic com trnLnlho por tres a. 
novo nnnos. 

Par·ngrapbo unlco. A entrada em uma casa 
por meio de urrombamonto, cscnladn, gazúa., 
chave fnl•a, ou verdadoim fortuita cu sn· 
brept1ciamente obtida, ou com o auxilio do 
qunlqucr domestico, será coositlcrada vlo• 
lencin. lL pessoa, sl osta. achnr·se dentro d& 
casa no momento do crime. · 

Art, 33B. Constranger nlguem, com vlolen· 
cia ou amcça do prejulzo ou damno ó. pessoa 
ou aos bo.veros, a entregar, o.sslgnar ou 
dostr·ulr um acto q ne Importe qualquer elfelto 
jurldlco: 

Pena- pt•isão com trabnlho por tres a nove 
o.nnos. 

Art. 337. Quando ulgum dos crimes pre• 
vistos no artigo antcceilonto fõr comme\tldo 
com ameaça de morto; ri. m~o arm~tdo, por 
dU'lll OU mais ressr es, nlndn que SÓ uma 
dollns esteja vis volmente nrmnda cu use de 
disfarce, ou o crime fõr commottillo mediante 
re,tricçii.o da Ubor•lntlo pessoal : 

Pena - p1•isilo com trabalho por quatro a 
dozo annos. 

Act. 3:J8. Constranger•, inoutindo a al· 
guem tcmot' do t!nmno iL passoa, ú. honro. ou 
aos haveres. a mandar depositar ou ptlr á 
iU& ou O. •llsposl~r\o de outrem, dlnbolro, 
cousa ou neto que importe qualquer atreito 
j urltl ico: . 

Pena- pl•lsilo com trabalho por tres a nove 
o.nnos. 

CAPITULO lV 

ESTffiLLlONATO 1~ ou·rltAS l~IU.UDKS 

Ar\. ~39. Procurar para si ou pnra outrem 
qualquer lucro tlliclto, eom projuiso albolo, 
por melo do artlllcio ou ardil cnpaz de enga-
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nor 'qunlqUOI'. on sm•proilmulet•·lho a boa fó, Art. 3·1G. Na ponn <lo artigo nntoco~outo 
indW!indo-o a. m·ro: to.tnhem incorrorá. : 

Pano.- 11risilo oom trnbnlho por uossesels I. Aqnolle que se oppuzet• com ameaça ~u 
nwz~• O.flUatt•o n.nnos, o multn cot•rospoudonto viotnncin. n quo o com mandante ou trlpoln.ç-a.o 
ú. 11101.ade do tempo. . do embarcação bru.ziloira. a defoudn., qmmdo 

Pll.r'ílgrn.pho unico. A pl'hnlo s~rà. por· ulln. ntacarht por pirntn.s. 
dono & sois nonos, quando o ct•lmo for com. 11. Aquollo quo, l'Osidlnrlo om tet:ritorlo 

tt ·...J braziloiro, traficar com piro.tn. conhcmdo! ou 
mo '•0

' • 1 , • • • t~ilo 1. Por a!lvo;:ado, pl'Ocumdor ou ndmm S· lho .ornecer ombarcaçao, pl'OVIS:LO, mun v· 
tt•ndot•, no oxercicio do suns funcç1l~s: _ ou qualquot• outro auxilio. 

Jl. Em projnizo de uma ndmmistraçao 111. Aqucllo que ontro~al' a pirata navio 
puhlica on do nm instituto do benellcencta. bt•aziloiro ll cuja equipagem pertencer • 

Art. 's.to. Destruir, dissipo.r ou deteriornr 
por qualquer meio a cou.sa propJ•ia, com CAPITULO VIl 
intento ds obter, pnra . st ou pam ou
trem, o praça do um seguro cqntrn. os 
respectivos riscos, ou qun.lquet• outro lucro 
inlioTido : 

Pena - prisiio com trabalho por quatro 
mezes a um nnno. 

Si consoA' ui r o inton to : 
Pena - pris•io com t1•nbalho por um a Ires 

aunos, o muita cot•rospondente ll. metade do 
tempo. 

Art. 3•11. Abusar, cm proveito proprio ou 
de out1•em, de necessidade, pn.ixüo ou moxpe
rioncin. do menor, lnterdic:to, ou inco.paz, fa~ 
zondo-o nssignaJ' doeu monto ou acto que im
porto qualquer on'elto juridico, om prejuízo 
dello ou de tm·cciro, n[o obstllnto a nullidade 
resurta.nto dtL incn.pn.cldado pes~oa.l : 

Peno. -prisão com trnbn.lho por dous n seis 
nnnos e multa correspondente iL metade do 
tempo,· 

CAPITULO V 

liA.U~RNOI.\ E INSOLYAlllLIDADE 

Al't. :142, Fali h• frnudulentnmento : 
Penn- prisão com trabalho por tlous a !!OiS 

annoi. 
Art. 3·13. Fnllir oulposamente : 
Pena- p1•isiío com trnbnlho por oito mozos 

n dous nonos. 
Art. 3H. Constituir-se em insoivencia, 

occultan!lo, hypothocnndo ou alheando mnll
closnmento os bons, ou simulando dividas: 

Pena - prisüo com trn.btdho 1mr sois a dez-
oito mczes. . 

CAPITULO VI 

PIItATAniA 

Art. ~>15. Commottol' no m01· qunlquot• 
neto do violoncin. ou franrlo, com o fim do 
3.lll'Opl'hll'-~.m 110 uma emLILJ'CU.!JiLO ou do sou 
cnrJ'c~amonto: 

Pena- Pl'isiio com trnbniho por quatro a 
dozo nnnos. 

DAM:'IO E USUnPAÇÃO 

Art. 3·i7. Destruir, consumir, dissipar ou 
de qualquer modo deteriorar cousa alheia, 
movei ou immovel: 

Pana- prisGo com trabalho por dous 
seis mozes. . 

Parngrapho unlco. Quando o crime for 
commottido sobre construcçilo, arvore, monu
mento publico, comiterio, edificio destinado 
a uso ou utilidade publica ou no exerclc!o 
do um culto : 

Pena- pl'isíio com trnballto por um a Ires 
annos, o mulla de 400$ a I :200$000. 

Art. 348. Quando o ct•ime previsto no 
nrtigo antecedente fôr commetttdo em occn
sliio do violencia ou rosistencln contra auto
rirlado, ou em rouniiio do 10 ou mais pessons: 

Pena- pl'isiio com tt•abalho por quatro 
mezes o. um o.nno, no caso da primeira. pa.rte; 
e por dozeseis mezes a quatro annos e multa 
tio 000$000 a 1. 800.~000 no caso da segunda 
parto, 

Art. 3·10, Matar, extraviar, mutilar ou 
tornar lmpreatavei, som justa causa, qual· 
quer animai alheio: 

Pena- prisão com trnbnlho por um a Ires 
mozes: 

Art. 350. Alterar ou remover marco pam 
npt•opriar·se no torlo ou em parte de 1m movei 
nlheto, ou para anlerir qualquer proveito: 

Pena- prlsilo com trabalho por oito mezes 
a dous nnnos, e multa oorrospondcnto ii me
tade do tempo. 

I. Considem.se marco qualquer construc.cíio 
ou signal destinado a estubelocer os llmttes 
entre <liiTerentcs propriedades, o bem assim as 
arvores plantadas pura o mesmo ftm, ou 
como tncs reconheoidas. 

11. A' mesma pena acima comminoda 
li cariL snjolto nquello que, para auforlr qual· 
quot• proveito, desviar no todo ou em porto 
cto snu coroo, cm pro,lulzo rle alguom, aguaR 
do""" publico ou particular. • 

Pnragrapho unico. Si estes orimos forem 
commot.tido• com vlolencla ou ameaça á 
pes!IOa, ou por duas ou ma i~ p~ssons nrmadllll, 
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ou por mais de dez pessoás, ainda que dcs
armad:1s, a prisão serll por dous a quatro 
nnnos, alúm <la multa correspondente il me
tacto do tempo. 

Art. 351. Occupar cousa hnmovel, por 
melo do violencia ou ameaça a alguma 
pessoa, arrogando-se o domlnio, n. posse, ou 
c uso dclla, sem que lho pertença : 

Pena- prisão com trabalho por quatro 
mezes n. um nnno. 

S_i o crime fór commetlido por <luas ou 
mats pessoas armadas, cu por mnis do dez 
pessoas ainda que desarmadas : 

Pcna-prlsiio com trabnlbo por dezeseis 
mczcs a quatro nnnos. 

Art. 352. Soltar, abandonar, ou intra<luzir 
animal na propriedade alboia, sem ter obtido 
·para isto o neccssnrlo consentimento : 

Pena- prisõo com tr~balbo por vinte dias 
a dous mczes. 

CAPITULO VIl! 

' CRlliES CONTM A PROPRIEDADE LITTEDARIA, 
ARTISTIOA E I~DU:31'niAL 

Art. 353. Reproouzlr, som consentimento 
do autor,· nacional, ou estrangeiro residente 
no Brazll, qualquer obra artlstico ou littera· 
rin, inoluslvc traducçiio, por melo de impresso, 
gravura, litographica, ou de algum processo 
chi mico ou mecanlco, cmquantc o autor viver, 
e_ dez annos depois de suo morte, quando 
ttver deixado herdeiro, ou vivet• a pessoa a 
quom houver transferido a 11ropriedado : 

Pena- perda dos excm~lares apprelten
dldos, c multa igual ao valor dos mesmos; 
tudo em J\lvor do autor, 

Na mesma pena, sendo a multa na raziio do 
1\obro, lnoorrerá aquelle quo expuzer à venda 
a obra asalm contrafeita, ou a Introduzir do 
estrangeiro •. 

Pat•agrapho unleo. A dlapostção d'este ar
tigo nilo ccmprehende as oitaçaes parolaea de 
llTros ou oscrlptcs, com o fim ae critica, 
polemioa ou ensino. 

Art. 354. Reproouzlrpor inteiro em livro, 
coUootanca, ou publloaçiio avulsa, oração ou 
discurso, proferido em Assembléa 011 confe
rencia publica, Tt•lbunal judloiario, ou reu
nião politica, lltterarla ou religiosa : 

Pena-perda doo exomplaros apprehcndldos, 
o multa igual ao valor dos m~smos, cm lllvor 
do autor. 

Art, 355. Executar composição musical, ou 
representar obra dramatíea cu prcducçito 
slmilhante, em tbeatro ou togar publlco, sem 
consentimento do autor brnzllelro, ou ostrnn· 
gelro rosidonte no Bt•nzll: 

PeM-mulla de sessenta a cento c oitonla 
mil róis o perda do produoto da recUa, cm 
proveito do autor. 

.~onntlo V. UI 

.. 

Art. 356. Imitar ou contraf\lzor obra artls· 
llca de desonbo, pintura, csculptura ou qual· 
quer outl'a. produe<:ilo, som com1entimonto do 
nutm· IH'azifoiro, ou estrangeiro reshlonta no 
Brnzll, ou do proprletario: 

Pen:t- perda dos exemplares apprehon
didos, c multa igual ao dobro dos mesmos, em 
prove1to do autor ou do proprictario. 

Art. 357. DeCrnudat• os direitos inhcrentos 
:tos privilegies concedidos por patente aos 
autores de invcnçiio ou descobrimento, fabri
cando os productos, lazendo as appllcnç11es 
que forem objecto da ~atonte, ou hilpot•tnndo, 
vendendo, expóndo a vendo, occultando, ou 
recebendo para o tlm de ser venclldo, producto 
contrafolto de industria privilegiada: 

Pena - multtt de um a Ires contos do 
réls, além da perda dos rospectlvos instru
mentos ou apparclhos, cm beneficio do nutor. 

Art. 358. Contrafazor ou alterar o nome, 
firma, marco ou slgnal distlnctlvo das obras 
de engenho ou do produoto de qualquer In
dustria, ou fazer uso de tal nome, ftrma, 
marca ou signal, ainda que contrafeito cu 
alterado por outrem : 

Pona-prisiio oom trabalho por dous a sois 
mezes c multa do um a tres contos de réls, 
e na relncldencl" o dobro. 

Paragrnpho unlco. A' mesma pena llcnril 
sujeito : 

I. Aquelle que contrafizer ou alterar de· 
aenho ou modelo lndustrinl, cu fizer uso 
delle, ainda que contral'elto ou alterado por 
outrem. u. Aquello que importar parn commerclo, 
expu•or il ven1la, ou puzer de qualquer modo 
em clrculnçiio, obra de engenho ou producto 
do qualquer industria, com a firma, nome, 
marca ou slgnal distinctlvo contrafeito ou 
alterado, ou capaz de Induzir o comprador a 
engano sobre a origem ou qualidade da obra 
ou do producto. 

Arl. 359. Revelnr noticia concernente a 
deaeobrimcntc, invenção sclentifica ou ap
plicaollo industrial, que deva permanecer 
secreto, o de que se tenha tido conhecimento 
em razão do eatndo, otficlo, proftssi!o cu arte: 

Pena - prlsi!o com trabalho por um a 
seis mezcs, o multa do tresentos a novecentos 
mil réls, o no dobro si a revelação ror feita a 
estrangeiro uão residente no palz ou a qual· 
quer ngente seu, 

CAPITULO !X 

DISPOSIÇÕES OOMI!UNS AOS CAPITULOS ANTECE• 
DENT&S 

Art. 360. Quando o culpado de :~lgum dos 
crimes previstos nos capitules I, 11, IV, V c 
Vlll, no ar\, 3·!7, e no art. 349, antes de 
qualquer procedimento judicial contra si. 

12 
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restituir o que tiver tirado ou, pel~ naturer.a 
do crime ou por outrns clrcumstanclas não 
sendo poulvel a l'estltlliçiío, lndomnlsar ln· 
telramento o pre.ltldiondo ou rlnmnlftcndo, a 
pena será dl.mnui•lado dous terços. 

A pena serà dlminuida do um sexto, si 
o; restitulçiío ou lndomnlsação tiver ·Iognr 
durante o procca~o, mas antes do julgamento 
definitivo. 

Art. 361. A noção oriminlli pelos crimes 
previstos nos capitules I, 11, IV, V, e VIII, 
no art, 347 o no art. 349, não lera Jogar 
entre co!ljuges niio legalmente separados, 
nscendentes o descendentes, affins cm· linha 
ascendente ou doscondcnte, pai, miii, e Ilibas 
adoptivos, e irmãos que vivam em famllia. 

LIVRO Ir 

Da.l oontravonq6o• o •ua p11nlollo 

TITULO I 

DAS CONTnAVENÇÕilS l1ELATIVAS A 
ORDEM PUBLICA 

CAPITULO I 

RIOV84 DI ABSISTRNOI4 PVDLIOA E 0)11SS1o 
DR INF011l\IAÇ0ES 

Ar!. 362. Recusar-se n declarar, quando 
lhe fõr exigido pela nutorldadeou seus agen· 
tes, o proprto nome, sobre-nomA ou oognomo, 
caindo, proftssilo, naturalidade, reslolencl" ou 
outra qualldn11e pessoal ; ou fazei-o 1\llsa· 
mente: 

Pena- multa de 10$ a 30$, e:de 100$ a 
300' si u declarações forem l'alsss. 

Ar,, 363. Omlttlr, ou retardar, sendo 
medico, clrurglilo, dentista ou parteiro, as 
communtonções neceunriiiB á autoridade ju
diollll'la, ou policial, sob•·• qualquer caso de 
IIS51atonola da PI'O~rla profiSIIiio, que possa 
otrerecer caracter de orlmo contra a pessoa: 

Pena-mulla de 30$ a 00~000. 
Art. 304. Recusar som justo motiN, em 

oconalão do desordem, oalamldado, ou tlagl•&n· 
cla de crhne,o auxilio que do si depender, ou 
negar·se a prestar tnrormaçlio ou lndlcaçiio 
ezlglda pela autorldndo ou seus agentes, ou 
dai·& raraamonte: ' 

Pena-mult" de 20.~ a OOS, o de I 00$ a 300.$ 
si a lnformaçiio ou indicaçil.o fó1• tais>~ 

Art. 365. Deixar de observar qualquer 
medida, legalmente tomada por autoridade 
competente: 

Pana-multa de 20$a 00.$000, 

C•\PITULO II 

USO JNDffi\•IDO DA 1:\lr'RENSA, DO OOMMIROIO 
DE IMPRESSOS m DOS ANNUNOIOS 

Art. 300. E'st•uolecer omclna do lmpros
siio, litbographla, gt•nvura ou outra nrte de 
reproduçito om exemplares multiplos por 
melo mecnnico ou cbimloo, sem doclai•ar o 
proprletario, perante a autoridade munl
oipal respectiva, o proprlo nome, o Jogar, a 
donomtnação da run, a casa o o dia om que 
tiver de CSIILIJe)ocer IL oillclna, OU O local 
p ora on1e fôr o lia transfm•lda depois do es
tabolecidll : 

Pena-multa de 100$ a 300$000. 
Art. 367. Imprimir, Jlthograpbar ou "rn

vnr escrlpto, estampa ou desenl10, omlttmdo 
qualquer das declarações a que se refere o 
artigo antecedente: 

Pena - perda dos exemplares apprebcndi·. 
dos e moltn de 60$ a 180$000. 

SI qualquer dns reclamaQiies referidas !ór 
falsa, a mesma pena, sen•lo a mult& elevada 
ao dobro. 

Art. 308. Delzar o editor do remotter ao 
representonte rlo minlsterlo publico um ex
emplar da obra ou tio aacrlpto Impresso, no 
proprlo dia. de aua dlatrlbulçilo : 

Pena-multa de 10$ 11 30$000. 
Art. 3õ9. Vender ou dl•triiJulr papel lm· 

preaso, manusorlpto, gravado, llthographado 
on desnnhado, em Jogai' publico ou acceuivel 
ao publico, por melo de anouno1o em alta 
voz,menclonnndo qualquer olrcumstanola que 
possa perturbar a tranqullldndo publica ou 
partlculnr: 

Pena-multa de 20$n 60$000. 
Parufii'apho unloo. A' peua d'este artigo 11· 

cará tamiJem aujelio nquello que apregoar os 
rererldos esorlptos ou impressos por seus 
tltnlos, qnando estes forem ollacenos ou cou· 
tiverem lmputaçiio, ditramaoilo ou expressito 
t!ljurlosa a uma ou mail pe>sons. 

Art. 370, Alfiur, sem llcunça da autorl· 
dado competente, cartaz, estampa, desenho, 
Impresso ou manuscrlpto, ou esorever dlstloo 
ou letreiro róra dos Jogares permlltldos: 

Pena - multa de l!Ui!: a 60$000, 
Art. 371. Arrancar, dilacerar ou Inutilizar 

edital ou· avJeo, Impresso ou manusorlpto, 
amxado por autoridade : 

Pnna - multa do 50~ a 150$000. 
Pnrugrapho unlco. SI trnltlr-so de annunclo 

Impresso ou dosonhaúo, quo os parlloularca 
tenham posto uos lagares proprlos, e com 
solencln da autoridade, a pena será do 20$ a 
00$000, 
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CAPITULO III 

OMISSÃO DE DECJ.~ARAQÕES NO R.EGISTll.O CIYU. 

Art. :J72. Deixar do dar a registro algum 
nascimento, cnsnmento, çu oblto, ou 1lc fu.zor 
o.s tleclo.rn.çõos a que for obri,l!n.dn, dentro do . ..; 
p1•nzo~ mn.rcatlo:; nos rogulamontos respe. 
ctivos : 

Ptma - multa de I O$ a 30.~. o o dobro na 
reincillencia. · 

CAPITULO IV 

SOCIEDADES SECRETAS 

Art. 373. Dirigir ou presidir reunião de 
mais de dez pea<o"" para fim de que se exija 
segredo aos nssociartol'l, nilo se tendo commu· 
nicll<lo em fórmlllegal iL autoridllde do Jogar 
em que se fizer a reunião : 

Pena - multa de 50$ n 250$000. 
Na mesma peDI' lncorroriL nquelle que for. 

nocor ou administrar casa, na ~ual se ceJe. 
bra:r sessíto de soolednde, cujos fins forem 
desconhecidos. 

ParagrajlhO unico. Si fot• falsa a commu· 
nica.çilo tbtln, por ter a sociedade algum fim 
oppostoil ot•dem social,a autoridade fará dis· 
porsar n reunião e imporá o dobro das penas 
il'este artigo nos chefes, promotores e mais 
autores das conll'avenções nelle previstas. 

CAPITULO V 

V ADI OS E MENDIGOS 

Art. 374. Deixar, não tendo renda sutnol. 
ente, do tomar occupnçiio honesta e util, dopols 
de lldvertldo pela autoridodo competente: 

Pena - prlsl\o com trabalho por 15 a 45 
dias. · 

Pnragrapbo unlco. A sentença nsslgnaril 
no oondemnndo o prazo de 15 dlns, dentro do 
qual, a contar do cumprimento dn pen11, 
licnril elle obrigado a tomar uma ocoupnçilo 
bonestn e utll. . 

l, No onso de violação rln sentença coude
mnntorla: 

Pena - correcçiio em colonla penal por um 
a tres annos, . 

li. SI o contraventor fôt• estrangeiro, ser& 
deportado. · 

UI. A pena Imposta aos oontraventorea 
tlcar(l extlncta, desde quo o condemmulo 
obtiver a ron<la sulllolonte ii sua subslstenola; 
o suspensa, no caso de apresentar elle Uador 
ldoneo. 

A sentença, que julgar quebrada a fiança, 
mandai'~ executar 1\ condemna.çilo suspenaa. 

Art. 375. Andar mendigando : 
1. Sendo incap"' de trnbalbnr, em Jogar 

ando exista cato.bolecimento pil.l'O. os men. 
digas, ou hnvcndo pesson quo so otroreça a 
sustentai-os; 

II. Sendo npto para o trahnlbo, ainda que 
no lognr niio ex1sta estabelecimento d'esse 
genero; 

!11. Sondo invalltlo no t•oalidode, mas em 
grupo •lo tres ou mais pesspas, umo. vez quo 
niío soj11m eatas porcnies, cógns ou aleljlldas: 

Pena-correcção em colou h\ penal por 10 
a 90 dias. 

Parngrapho unico. A contravenção nlfo 
deixar~ de existir J>olo facto do indiTiduo 
mendigar com o pretexto de prestar serviço 
~ pessoa • quem tiver procurado, ou de ven· 
dor-lho qualquer cousa. 

Ar L 370. Memlign;• tingindo onrermido.de, 
simulando motivo para commiseração, ou 
usando do modo insolente ou vexntorlo : 

Penn - conecção em colonl~ penal por 20 
a 00 dins, o por dous a seis mezes no caso de 
primeira reincidencia, . 

Art. 377. Nn seguuda relncldencia da mon
dicldnde, provista nos dous artigos anteoe
dentes: 

Pena- correcçiio em colonla penal por um 
a tres annos pnra os vnlldos, o recolhimento 
forçado n hosrlolo, asylo ou estabelecimento 
apropriado, s o contravontor fôr lnvalld~. 

SI o contraventor lôr estrangeiro, ~erá da-
portado. . 

Art. 378. Os monores validos ou mendigos, 
quo estiverem no caso da snr collocndos nas 
colonlas penaea, abi poderão !Mlr conservados 
até á idado de 21 annos. 

Art. 370. Consentir que uma possonmenor 
de 14 nonos sujeita. a seu poder, ou confillda 
a sua guarda ou vlgllanoln, ando a mendigar, 
ou que outros a empreguem neste mister: 

Pona- prisão com -trabalho por 20 a 60 
dins, o multa do 50$ a 150$; sendo a prlslfo 
pelo .dobro na relncldencla. 

CAPITULO Vl 

CAPOEIRAGEM 

Art. 380. l•'azer em rua, l'l'll<l"· ou togar 
nccessl vol no publico, oxorcictos de agilidade 
e destroza corporal, conhecl<los pelo nome 
do capoolrngom ; andnr om oorrorlns, com 
arma ou outro Instrumento capaz do pro• 
duzh· qualquer losii.o pessoal, provncnndo 
tumulto ou desordem, ameaçando Individuo 
certo ou Incerto, ou lucutlndo tomar do algum 
mal: 

Pem\-correcçiio om colonia ponnl por tres 
a novo mezca. 
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Parngrnpho unlco. Constituo circumstnncln 
nggra.vnnto o fn.cto lle portoncer o capoeira O. 
nlgumn b(l.nda. on mnltn. 

· Aos choros ou co.IJcço.s llesto. impol'-so-llo. a 
pena em dobro. 

Art. 381. No coso de rcincitloncia : 
Pena- p1•lsão com ti•almlho por um a tros 

a.nnos, 
SI o contraventor fôr estrangeiro sorit de· 

po•·tado, dopoiq do cnmprltla essa ponn. 
Si nos exerci cios de cnpoeiragem, o culpado 

porpotrar homicidlo, praticnr algum11 losiio 
pessonl, ultrajar o pudor publico ou par li· 
culnr, perturbar a ordom, a tranqnilldnilo ou 
segurança publlcns, ou fór encont••ndo com 
armas, incol'reriL cumulntivomeuto em todas 
as penas comminndns pa.l'o. tnes crimes. 

TITULO I 

DAS CONTRAVENÇÕES RELAT!V AS Á 
INCOLU~l!DADE PUO!.ICA 

CAPITULO I 

·FABRICO DE ~IATRRIAS RXPT.OSIVAS E ARMAS, 
E USO DI~ST,\R 

Art. 382. Fabricar, expôt• ú. vondn. ou vcn· 
der, sem liccnçn da auto••idnde competente, 
nrma o!fensiva, polvoro, ott qualquei' outro. 
mataria oxplosivn : 

Pona - multa de 400$ o. 1:200$000, 
Art. 383, Usar de o.rma olfonsi vn, prohibida 

pola nutori<lnde competonto; 
Permiti! r ou consentir a menor do 14 nnnos, 

ou poll!oa som discernimento, o porto do armns 
}lrollibldns ; 

Conduzir, Jazer conduzir ou transport:.r 
polvora ou qualquer outra mntcrio. explosiva, 
sem as necessarlns precauçõos : 

Penn - multa de 50.$ a 150$000. 
Art. 384, Os Incurso• nos artigos antece

dentes, q11o já tiverem sido condemnndos 
por crime com violonoia contra a pessoa ou 
contra a propriedade, soll'reriio n!ém da 
multa n po na do prisiio com trabalho, por 
dous o. sola anuos. 

CAPITULO 1\ 

FAOTOS CONTRARIOS A SEOUflANÇA. GEU.AL 

Ar!. 385. CnnsorvM' solto, ou gunr<lndo 
sem cn.ut~Jla., animnl bro.vio, perigoso ou sus· 
polto de ;,yclrophobia; doiXIU', neste ultimo 
coso, do da!' aviso à autorldacln compotonto ; 

I. DeiXILr vagar louco entreguo i~ Huo. 
guardn., ou, qunnrlo cv:1dldo dt) seu podei', nlio 
nvisal' II autoridade )ll\1'11 l'n~c\·O rocolhor; 

11. Rccobor om cnsa pn.l'tioul:w, sem aviso 
prévio it autoridaclo ou sem antoJ•ização 
log1~l, pessoa all'ccLado. do nlionnçiio ment.nl ; 

111. Dcix~tr, sondo modico ou cirurgiiio, 
ele clonunciai' II nutoriclnrlo competente a 
cxístenclo. do moles tia inl't)Cciosn; 

lV. Collooar om ju.nella, Fncndn., vn.rnndn., 
cimnlhrL, tecto ou terr·nço, sem n.s precauções 
nccesE:arin.~, objecto que, cllhindo, possf\ of· 
Candor ou onxovalho.r· os trnnseunt(ls : 

Pena - multa de 20$ a 00~000. 

CAPITULO l!l 

FACTOS CONTRA A TRANQUILLlDADE PUDT..ICA E 
PIUVADA 

Art. 38G. Perturbar a trnnquillidnde pu· 
blicu. por meio de assuad11, vala ou rl.l'runçrL ; 

Dar aviso falso do Jncondio; 
Expür alguem a mofa, zombaria ou ridi

culo, om thentro, rua ou qualquer Jogar 
publico: 

Ponn- multa de 30$ tt 90~000, 

TITULO III 

DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS Á 
~1011AL PUIJL\CA 

CAPITULO I 

M0H.T03 1 E PUOFANAÇÃO DOS TOMULOS 

Art. 387. Inhumar cadavor om contra· 
vonçiio dos regulamentos sani tnrlos, ou 
exhumo.l-o sem a nocossa.ria. nutorizo.çii.o, 
transportando·o ou não para frlrn do ce
mlterio: 

Pena- multtt do 200$ n 600$000. 
Parngrnpho unlco. Passar o modico ou 

cirurgião, sem designio criminoso, attestn.do 
de oulto tlo individuo que depois se rcconhoç11 
estnr vivo: 

Pena-multa de \00$ n 300$000. 
Art. :188. Pl'oianar cadnvor, o.nlos ou do

pois de inhumado, vlolnr ou conspurcar se· 
puttura: 

Puna-pJ•isiio com trabalho vor dous a sois 
mezos. 

Arl. 380. Abandonar catlaver no qunl cum
pm-iho dm· sepultura: 

Ponn-muittt rlo 100$ a il0il3000. 
J\rt. JOO. Doixn.t• de cornmunica.r ó. nutori~ 

dado n pormnuoncin do rn<lrwor !nsepu!Lo: 
Pena-multi\ de 30~ n 00$000. 
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S&S~ÃO EM 14 DE SETEMBRO DE 1899 03 

CAPITULO II 

ACTOS OONTll.AniOS .\ DF.Cii:NOIA l'UDLIOA 

Art. :1ú!. Oll'ondor a moral publica cm 
p1~pol impresso, litllogl'll.pho.do ou fP'O.vo.do, 
ou em estampo. o pintura, que se oxpônb;lm 
o.o publico, ou i\ venda : 

Pena-multa do !00$ a 5008, e perda <la 
cotampa, gravura ou pintura npprclicn<lldns ; 
e, na l'u.lt:L destas, multa iguo.l ao respectivo 
valm·. 

Art. ::m2. Mnstrar-sealgnem publicnmcnte 
em estado d" nmler., on otrender o. moral e 
es bons costume:;, por moia tle canto, p:l
Jnvrn, ~esta, altltudo, ou do outt·o modo 
qualquer: 

Pona- Pl'isiio com t1·abalho po1• lO a 30 
dias. 

CAPII'Ui.O III 

l~llRIOS 

Art. 39J. ErnbJ•iagnr-se, da modo a incom· 
modnr ou escandalizar o publico: 

Pana-prisüocom trnlmlho por lO a 30 dias. 
Art. 3U4. Ji'ornecer, em logo.r l'reqnentn.tlo 

pelo publico, bnlJhla a nlguem, com o fim da 
omllrlagn.l-o ou o.ugmentnr-lhe 11 ombrillgncz: 

i'em•-prisiio L'Om tJ•abalho pol' 10 a 30 
dias. 

PaJ•agJ•apho unico. Si o facto fõr Jlroticado 
contr11 pessoa. menor de qua.tol'ze nnnos, ou 
que mnnifostnmunte se acharem estado anot~. 
mal, pO!' l'ruqucza ou alteração mental: 

Pana-prl•iio com tJ'alJa!ho por 20 a 00 
dlas. 

CAPlTULO IV 

JOOOS DIC AZAR 

Art. 305. Tor cnsn. de tavoln.gom ou, em 
Jogar publico ou o.ccossivol 110 puUlico, priL .. 
tlc11r jo~o de o.zo.r, ou prostal' pm•a. este IIm 
qualqueJ• locnl : 

Ponn- prh;ii.o com tro.IJJ.Ibo \101' u1n a. tros 
mozos e ml!ltn da I :000$ n 3:000.~, e a dobro 
no caRO do rolncidencia. ' 

P1trngrnpbo nnico, lncorrorti. ua. pono. do 
mu!IJL de lllll.~ a 300$ cadn individuo quo t'ol' 
sm•prdhomHdo tonmntlo pl'~rte no Jogo. 

J\rt. 30ll, Vondul' bilhHto ou valo quo, sob 
quo.lquot• tlonominat;ilo, importe promessa do 
PI'OilliO ou Lunoflclo, não sondo do lotOI'ia 
anltlt'izathL: 

Pena-multa tio J:OOO~a 3:000$000. 
Al't. 307. Comp!'Ol" um ou m~is bilhotos on 

vn!os do:l do quo ta'O.tll o 1\!'tigo nntecodonto: 
Pen~- mult• do·GOII.$ a I :5UU~UOU, 

Art. 308. Publicar poln imprensa por 
boletim, car.tnz ou outr~ modo, nintlO. que 
c~m amblgmdnde, nnnunmo ou prominçü.o do 
bilhete ou valo tlos tle qutJ tro.tn. o n.rt. 306: 

Pe nn - muI ta de 500.~ a I : 500,,'000. 
Art. 300. N:io so coniprohendÓm na pro

hiulçiiodo nrt. :JDGns nrmstns mutuas, qu<mdo 
ncec.sorias da aspactnculos sportivos no logor 
o horns d'ostes. 

Parngrupho unico. Süo considerados spor
tivos, pul'a o;, 1\n!) ü'oste arti.;o, ns corl'ido.s 
n pé, n cnvallo ou sobra apparolhos apro
prin..rl~s, ns rogntas, n pelo., o outros excrclcios 
prop!'los n desenvolver n dcstrezn ou força. 
muscnla.l'. 

Art. -100. Jogn.t• com mono1• tlo 21 nnnos 
't I . ' OU O.'(CI ll ·O ao JOg'O: 

Pena-prisão com trabalho por um n tres 
mezes, e multa do 500.~ a 1:500$000. 

Ptn•agra.pho unico. Iocorrdrá nas penns 
d'cste &.l·tigo, além das muls em que por acaso 
Incidir, aquclla que vender ou ol!eracer por 
venda n menor de 14 annos, bllbote de 
loteria, ri !à, jogo ou aposta de qualquer 
espocla. 

. Al't. 401. Em todos os cnsos de contraven
ção por jogo de aznr, os apparelhos, utens!
iios, ou qunosquer objectos destina<los ao 
jogo ser1ío destrui~os. 

Art. 402. São eonsidcr:tdos jo~os da n1.ar 
nqucllos em que o ganho ou a pardn dapondar 
excluslvamenta, ou quasl exclusivamente, 
da sorte. 

Parngrnpho un!co. Para as contravenções 
d'esto cnp!tulo, tambom consideram-se IICCCB· 
si veis uo publico os loga.ros de encontro ou 
rouniiio particular, on<lo se oxijn paga ou 
compensuçiío pelo uso dos instrumentos do 
jogo, do local ou commodo para jogar, ou 
ando, mesmo som paga., do-se entrada. u. 
qualquer pessoa ufim de jogar. 

CAP11'ULO V 

LOTERIAS 1C RlF AS 

AI'~. ·10~. Fazer lotoJ•ia ~mrifa de qualquer 
c~pocte, J.:tno O.":ltu.ndo ntatoa·tzado. por lei, ainda. 
que ella corra aunexa a qualqnor outra au· 
torlzada : . 

Pena-multa de 500$ a l :500$000. 
Nns ponas d'c)'\to nrtigo !ncori-oriio on.utot', 

cmprohandcdor ou ngcnte da lotorht ou rifa· 
ll.C]I!Cllo que rlista·ibllit', pas:-;Q.L' on VCU(lO~ 
ll!gum ,Lithota do lia; o tamuom nquello que, 
pol' UVISO, 1\llllUilClO OU fJ.Uil1qH01' OUtl'O modo, 
prumovel' o !:ien cut'1h.> ou extl'nc~íi.o. 

Parn.grn.JlhO unicn, Sor{l. considerndl\ lote
rin on rU:t a vonrln, 1lo bons, morcndorio.s ou 
objecto <la qualquer naturozn que so pro· 
motto1' uu etrectuttr.por maio de sorte, o !Iom 
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ANNAEB DO SENADO 

osslm toda opm•nçiio em que houver promessa 
do premio ou beneficio tle1leD1lonte ~"' aort.o. 

.Art. 404. lteccbet• bllhoto 1le lotel'ia ou 
rll'o. estrangeira pari\ vendot•, pm• cou\11 pro· 
pria ou nlhela : 

Pena- multa de 600$ a I :800~000. 
Nesta pena Incorrerão todos quontos na 

contt•avençüo intervierem, tio conlbrmidnde 
com o artigo antecedeu te. 

CAPITULO VI 

triiventor estiver nas condições lndlcadns no 
ltrtlgo nnt.ccPdonl.o. 

Pri.ragrapho unico. Em todo o caso, o tndi .. 
cindo tlcar1't isento da pena, •I provat• o. pro· 
veuiencla Jegitinm tio dinheiro ou do. cousa. 

CAPITULO 11 

CoNTRA VmNQÕES CONOJmNE~TES As CABAl DE 
mrPltESTJMO SODltE l1BNIJOR 

Art. 408, Estabelecer casa de emprestimo 
at:ÁUS TRATos DADos Aos ANI~IAES. sobre penhor som autorizaçiio legal ou, tendo 

obtido asta, nilo obsot•vnto n.s pJ•oscripções da 
Art. 405. Praticar neto do crucldn1le om lo i c dos t•egulamontos úcorca das operações 

animal, maltralt•l·o, ou forçai-o ti fatligtl do tnl commorcio: 
excessivll: Pena- multa de 500.$ li l:óOO.~. sem.pre-

Pana- multa de 20$ a 60$000, juizo do.soutt•as om quo incorrer." 
Paragrapho unico. Não Incorrerá em pena Na reincidencia, sorit. aunexada a pana elo 

quem para fim solentiftco, ou dldactioo, SU· prisão com trabalho por dous a seis mazos, 
jeltar qu11lquer animal a oxperlenclas, com 
as cautelas necessarins. CAPITUl-O 111 

TITULO IV 

DAS CONTRAVENÇÕE> HELAOI'IV AS A'· 
GARANTIA DA PROI~RIEDADE 

CAPITULO I 

I'OSSI DUVIDOSA DIC ODJEOTOS lll VALORES 

CO!If~IlmCIO ILLICITO DR CHAVES, E ADERTORA 
ILLICITA DI~ FgQIJADURAS 

Art, 409. Vencler ou confiar gazua o. quem 
quer que seja, ou fabricar chave do qualquer 
especto sobre fOrmos de cêra, ou de outro 
typo ou modelo, paro. quem n~o ibr proprle· 
tnrio do togar ou objecto a que ella se des· 
tlnar, ou sou representante conhecido como 

Art. 406. Achar-1e na posse de dinheiro tal: 
ou cousa não correspondente por 1ua impor· Pana- prisão com trabalho por um a h•es 
tancia cu valot• ás proprias condições oco· mezea. 
nomtcas, 118m juatlllcar a proveniencia tegt. Art. 410. Abrir fechadura a pedido da 
tlma de um ou de outro, e tendo já sotfrlao alguem, 118m Pt•uviamonte assegurar-se de 
eoudemuaçílo por crime de mendicidade, que tmtn com o propriotario do togar ou 
furto, roubo, extorsilo, sequestro ou estoillo· objecto que so quer abrir, ou com o legitimo 
nato : representante doile: 

Pena- prlsilo com trabalho por 20 a ao Pena-prisão com trabalho por 10 a 30 
d. dias. tas, 

O dinheiro e a cousa 1erito apprehendidos e 
de~ltados, allm de serem entregues a quem 
!dr de direito. 

LIVRO III 

Paragrapho uuico, incorrerá na mesma 
pena aquelle que ftlr surprehendldo na posse 
ile chave alterada ou rallilficada, ou de lns- rt 41 H ii. • 
trumento proprlo ~ra abrir ou trancar A • I, aver legar a ac'ilo ponnl: 
fechadura', de que nao justifique o desUno § l ;•. Por qu~lx~ da parto oifondldn, ou do 
logltlmo e actual. quem \1 ver o dJroJto de representai-a. 

SI este facto succeder á noite, a prlsito será § 2," Por denuncia do mlnisterlo publico, 
por dous n sela mezes. em todos os crimes o contravenções. 

Art. 407. Receber, som prévlamente asse- Exceptuam-se: 
gurar-so de sua provonlenolo. lc8itima, em r;· Os crimes de damno, salvo reallzando·so 
pagamento, penbot•, ou para guardar, cousa r ri silo em flagrante, ou sendo o damno pra· 
que, por sua qt~o.lidndo ou pela condlçiio da tlcado em cousas do u~o ou domlu10 da Unlao, 
pessoa que n ollorecou, ou pelo preço pedido de Estado ou de Mumciplo. 
ou acoefto, parooot'Jlt:ovonlente de crime: 11. Os crimes de tlill'•moçilo o injuria nilo 

Pena- multa de 50$ a 160$, além de prlsüo sendo pratlçtLdos contra empregado publico 
com tt•o.balho por 20 a IJO dias, Hl o con- em acto do exorclolo de suas funoções. 

i., 
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111. Os crimes do vlolencia carnal, oll'ensnB 
no Jl.lldor e rapto, salvo si a oll'cndiua for mi· 
soravol e podir a lntorvençito do mlnlsterio 
publico, SI for nsylada em nlgum estabeleci
meu to do cat'idudc, ou si o Cl'ime Jbr com· 
mettldo com abuso do patrio podei', ou da 
autorldiLdo <le tutor, curad01• ou preceptor 

IV, Os crimes mencionados nos arts. 162, 
170, 171, 299, 333 (I" parta), o 334, 

§ 3, 0 Ero·ol/icio, quando " denuncia nito 
tl ver sido dada no prazo da lei. 

Art. 412. A fiança niio sorá concedido. noa 
crimes, cu,io mnxlmo do. pena for do quatro 
annos do prlsiio com tra ba I bo. 

Requerimento em quo o i• ténento da &r· 
mnun, rorormudo, Arthur Wuldemlro da 
Sena Bolfort, solicita lhe soja contado, pa•·a 
os e1Toitos do suo. reforma., como um anno 
do •••·viço a fracção de seis mozes e ~9 dias, 
do acco1·do com o aviso do Mlnlstorio da Fn· 
zonua, n. 131, de 14 de outubro do 1898.-A' 
Commissilo de Marinha e Guerra. 

O Sr. ~· Secreto•• lo lê e vne a 
imprimir para entro!' na ordem dos trabalhos 
o seguinte 

PARECER 

N. 201-1899 
Art, 413. Emquanto não tiver entrado em 

Inteira execução o systomo. pcnitsnciat•io de· 
crotado neste Codigo, a pnna de prisão com 
trabalho será cump1•idn noa estabelecimentos O Conselho Municipal pela resoluçilo do 20 
penitenciarias existentes. E noslogaros onde de dezembro de 1898, concedeu a William 
os n~o houver será ello. convertida em prisão Roid & Comp. permissão para durante 40 
simples, com aul!mento da Q• parte do tempo. annos dlstrluulrern força molora clectrlca no 

Paragrapho unlco. Em falta de colonlas perlmetro deste dlstrloto, 
penaes, a conversão da pena será para prisão A resoluçito foi vetada pelo prefeito Van 
com trabalho, com desconto da 4' parte; Erven1 em 23 de dozombt•o. E' osto 1>11to qno a 
observada. a regro. do artigo, nos Jogares onde Commu•siio de Justiça e Loglslaçito enmina. 
não bouvor estabelecimento ponltonclario. A! razoes om que olle se bnaeia silo as se· 

At1, 414. Este codigo entrará om vigor, gulntea: a concesião fere o 128 do art. 15 da 
em todo o terrltorlo do Brazil, troa mezes lei n. 85, de 20 de aetembro de 1892, e o art. 
depois de publicado pelo Di<ri' Of!icial da 72 da Constituição. 
Republica. O§ 28 do •rt. 15 da lei citado. enumera 

Art. 415. Ficlllll revogadas as disposições entre as lncumbencias do Conselho: animar o 
em contrario. desenvolver as Industrias do munlclplo, ln· 

Camaro..dc1 Deputados em 13 du setembro t~duzirnovaa ~m nUJ:IIIos iodlrectoa, pro· 
do 1899.-Carlo• >'a• do Mel/o, p1·osldente.- m1os e ellpcslçoea e outras medidas que te• 
Cario• At'f!tllto Valente da NOtltnl, l' Sacro• nbam o mesmo caracter o tendam para o 
tarlo.- l!.'ugenio Gonçalves Touriuho, ser· m01mo 11m.. • . 
vindo de 3' secretario. O""'" diz. que a coDCOII&O ti prtvlleglo ou 

monopcl\o attentatcrlo do lnlulto que teve 
Dous do moamo Secretario e dato, commu· em vista a dlsposlç~o d• lei organlca, a anl· 

nloaodo, para conbeolmento ·do Senado, que maçilo ás industrias, oito podendo ,,..,zguor, 
aquella Camarn, em ses!iio de 2do correnté para (undaçaoouinoremenlo duw.~ tlldustria, 
maz, approvou por 06 votos. contra 12 o •~to cstah1lecer ou ulili•ar-~o de (orça lllclrica, jd 
do Sr. Prcsh\onte da RopnbllmL á resoluo~o estabelecida • '""' qt111 tal íimitaçao ou pro· 
do Congresso Nncionnl, autorizando o O o· hibiçlfo so baseio om principias de liOCO!Iiállde, 
verno a n•lmlttir o Dr. llelcblcr da Cama ord•m ou v mtagem publica, 
Lobo, ex·delegado de hyglone, " pagoll' ns Ora, o art. I' da conceB!lilo, depcll de at
contribalçl!es nt•·azJdas do sou monteplo; e tribuil·n a William Reld & Ccmp., de llml
por 101 votos contra nove o ••lo do mesmo tar·lbe prnzc, deebmL que a energia ele· 
Sr. Preslueutc du ltepublle" á re,oluçilo do otrlea será utlllzadn em trabalhos lndus· 
Congresso Nacional auto<·izo.udo o Governo a triMs, taes como : trncçlio do bondl e 
admllth• O. Flora Cerqueira Leito, vluva do qnuesquer vehlculos, propnl&lo de barcos, 
Dr. Joaquim Cerqnolrn Leito, a pngn•• as movimente do omclnns e maia fios lndus· 
contrlbulçOcs atrnzudns do montcplo de seu tt•iaes, excopçiio leito. da producção e dlstri· 
finndo m<ll'ido.-lntelrado, bnlçilo da luz, resnlvados os diroltos de ter· 

Um do mesmo Secretario o dala, communi- cclroa. 
cando que nqur•lln Canmra tendo ndoptado a Pnreco lórn de qualquer duvida que o 
omenda do Sonn•lo no l"'ojocto d~ mesma Cn· Anal do artigo dostrõe por completo a. alie· 
marn, autorlzantlo o G()voruo a rdlevar n. f(açii.o do privilegio ou monopollo. Não só o 
divida do coronel l'odro Nnnes Bnptlsta ~·or· fornecimento do luz, oll!eotc do contracto 
roh•a 'famai•indo, nesta data onvlou {1. sane· ospeclnl, csh> arredado, como oti direitos de 
çito presidencial a I'espcctiva rosoluçiio,- teraell'os, que emrt•egam torça electrlca, ou 
Inteirado. venham a empregul·a, produzindo-a para. sou 
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96 ANNAES DO SENADO 

consumo, estão pet•foita e formalmente ga· Não sei por que motivo, Sr. Presillento, o 
rantldos. ohofo do policia de Matto·Grosso ontenlleu 

Esta consldernçilo vno incidir sobro a se· dever communlcar no Sr. Prosldonto da Ro • 
gunda razilo no oeto, ~uo 11 concessão infringe publica que os presos, nos quaes o Supramo 
a disposição do art. 72, quo estabeleceu o Tribunal dera ordem de ltabeas-corpus, para 
livre oxeroicio ile todas as proftssoos Intel· que sejum apresentados ao mesmo Tribunal na 
loctuaos, moraes c industriaes o contradizol·o sessão do 25 do outubro, digo ou, nilo sol qual 
lambem. a rn1.ão desta communlcnç:i.o oo Sr. Presidenta 

A resoluçilo considerada rosume·so, nos seus da Republica, como si alguma cousa tivesse 
mais simples termos, om llcenç11 para que do ver o chefe do policia de Mntto-Grosso, ou 
possam os concosslonarios distribuir na ci· o Sr. Presidente da Ropublic:t, com a ordijm 
dado, nos que dolla se quizerem utilizar, cio Supremo Tribuno! • 
forca oloctrlca hydraulica, sondo, como é no· Entretanto, Sr. Presidente, si o chefe de 
torio, alies possuidores das cncltoeirns o cor' policia do Mntto-Grosso tivesse se limitado 
rodelrns do Rio das Lagos, no municlplo do a fazer a communicaçiio ameia! ao Sr. Pra· 
Plrahy. sidento da Republica, do acto do Supremo Tri· 

Salvo 11 illuminnçilo pela Companhia do bunal, eu nada ainda torin a dizer, porque 
Gaze os direitos de tercoiros, o contracto, seria uma communicacü.o intima, uma com~ 
quo se deve realizar com o Ezecutivo MU· municação politica, uma communlcoção que 
nlcipal o em que se traduz a concessão, interes;ava 110 Sr, Presidente da Republica, 
torú. ns clausulas convenientes para os ln· por isso gue S. Ex. ó lmpllcltamento o re· 
teresses da populaçiio. Estes Interesses não sponsavol por tudo que se tem dado no Es· 
foram deslembrados M Resolução o constam, tsdo do Matto Grosso. 
de modo geral, no penultlmo de seus ar· MIIB, o chefe de policia accresccntou menti-
tlgos. rasamente que as pessoas, as quaos o Su· 

Fóra daa razões do veto, póde-so allognr premo Tribunal acaba de conceder l1obeas• 
contra a resolução que nilo marcando ella corpus, toram presas em tlagt•anto dellcto; 
prazo para começo de obras, outros que en- quando é sabido, Sr. Presidente, tanto por 
tendam fazer •listribulr força oloctrica estilo esta Casa, como pela Naçilo, pelos que lecm,. 
impossibilitados de fazei-o, o pelo espaço do pelos que acompanham esta discussiio que 
tempo da concessão, sendo assim tanto elles allllge o Estado do Matto-Grosso desde o ce
como n população pr(\judlcados. meço de abr·ll, que estes homens foram 

Mas a esta hypothese obvia terminante· presos depois do maldito lynchnmento oll"e
mentn a lei municipal n. 420, de 20 de sotem- otuado no dia 31 de agosto ultimo, 
bro de 189?: , . • Os presos politicas de Matto-Grosso só fo· 

Art, I. Em toda a ooncess,,o que roiio tr ram recolhidos ils prisões 48 horas depois, 
ver em suas clausnla_a prazo determmado niio podendo ter havido flugrnnle,porquo niio 
para começada ~xocuçao, fica subentendido houve clumorpubllco que pudesse-determinar 

. que' para os oll"eltos da caducidade, este prnzo a flagrancl~ do delicto; o que ainda seria 
será do om anno. • · absurdo !lDrque 48 horas depois não se po· 
. Peusa a Commlssao que as razoes do ! 610 daria jÁmals precisar a tlagrancla de um 
carecem do valimento s_obro " rosoluçao e dellcto que nilo tol commettldo 
que o veto deve ser rejettado. , ' 

Sala das Commlssões, 13 do setembro de Diz o telegramma (Le), 
1899.- Thoma; Delfina.- J, L. C..lho e Ahi esta, Sr. Presidente, a communlcaçilo 
Campos. olllclal que tez o obofo do policia de Matlo· 

O l!il&'. A.. Azea•edo ( ')-Sr•. Prlllli· 
dento, ainda que nilo qulzosse occupat• boje 11 
attençilo do Senado, roubando o precioso 
tempo desta Casa por nlguns momentos, o te• 
Iegmmmn oxpodido pelo chefe de policia do 
Estado do Matto-Grosso no Sr. Presidente da 
Republica, o por S. Ex. dado á publicidade 
peln improns~ desta Capital, me colloca nn 
contingoncill tio fulial', aOm do protestar cou
trll. 11 iniOrmaçõ.u inexacta oll'l:wecida. poJo 
Sr. Jo11qulm Clandlonor de Siquoirn ao sr. 
Prosldonto d~t Republica. 

(') NiLo fol1·ovisto Jmlo Ol'l1dor. 

Grosso, não sei om que cal'notet•, no Pt•eai .. 
dento da Republica, communlcaçiío r\ qual o 
Sr. Pt•esidonte da Repubiicll se apressou a 
dar publicidade, como si fo.<SO uma cousa ex
traordlna!•ia, procurando justificar o acto ii
legal do chefe de policia do Matto-Gros•o, 
que, de accot·do com o pt•esideote do Estado, 
a quom ou suppunha que realmente se de
vesse render homenagem, attondondo ao seu 
pnssado,e que no otutanto tem se excedido de 
modo consldc!'llvol, a !lonto de atm•dlllll' 
nquellos que acreditavam na lmparchtlidado, 
DI\ condeacondencin. e mosmo no modo cor
recto com que olevosso proceder na admluis 
trnçiio do Estado o Sr. coronel Alves do Blll'· 
ros. 
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? O Senado sabe que do'pols da oggrossilo 
,,. soll'riiln'"' pi)] O Seno.tlm• Poncn o. 31 do ngosto, 

No omtanto, o Sanado vê que o tl'lbunal jó. 
concedeu habcas·corpus lt 15 ; CJUO vrío soll
clta.t• haú~af·CD1~Jms pat•n. mai.s do 30; o que oito 
suo os prt:uonmros quo OXJStom nus cadoins 
dn cidadu do Cuynbl'L, sem que uma provi
doucla (Jor· pnrto do Prosidonto du n.,puiJJica 
nos seus cleJognrlos no Estado de 'latto Grosso 
vonlta. fàzer cassar estas vlolonclas, estes 
nli'opollos, qno sorvem untos pnr:L deprimir 
n RopuiJiicu do quo pura fortnlecor o Governo 
do Sr. Proshlonte d~ Ropuulico. · 

·· r.leu·so o lnmontuvel Jyuchnmonto do Ramon, 
~ou aggressor. 

O Sonndo s:tbo quo nc3se tlln. nonbuma 
p1•isüo foi efi'octuo.du, que Ol'dom do S1·. prc
sitlonte do Estado não tinha sido oxpcdidn 
para que so ol!'ectuussem prisües tio '"focie 
nlgunm. 

Entretanto, S1•. Prcsidontl), onolwnrlo-Eo, 
como crn nn.tUI'n.l, a casa do Scnndor Poncc 
de sons amigos JlOliticoa, que do pois do ncon
tocimonto tinham ido Jn•ocu1·a.J.o, afim do 
llomoustJ•nr a. sua. solb nrlcdndu, viu·so o 
illustro momht•o desta Casn. com n. sua. ro· 
sicloncia. corcadn pfll;~ fOI'Cil. f'!Jdernl, sondo
lho dito, qunn,lo iudngou o motivo pot• 

,, qua a. força federal sitiava o. sua crum, quo 
~~ isso tlnlm pot• Um garautil• n. vi1lrL dttquollcs 
:::::· que se acb1tVam om companhia do S. }j;x,, os 
;.~ qua.es pudoram rotirnr-se pat•;t suas casas, 
·g voltando no <lia B<'guinto om visita ao Sr. Se· 
~ nn~lor Pünco, só sondo presos no dia 2, quando 
_if JUilÍS ninguem na cidmle do Cuyn.IJ!i. poclia 
~ _lm;tginnr que ordem do pri~ão tivosso sido 

ex podida contra os a. migas do Sr. Sono.clm· 
.t; Poncc, qne SA nclmvnm ao sou Indo dopois da 
·::· agg-ros:-Jão sotfl'idn JlDl' S. Ex. 

EntNtanto, ~r. P!'OSÍ!lonte, Uous dias 1l0· 
.1. pois, como on disso, Ol'l1m varojrulat~ as casn:.; 
·; dos mombr·os do partido ropuulicano no E>· 
·' tudo <lo Mntto Grosso, ns familins oram sobro· 

saltndns para que os bologulns policians pu· 
!lassem examinar todos os recantos dns suas 
babitoçücs o perseguir e prendo!' nquollos 
quo estavam ligados no St•. Sonarlor Ponco 
pela solldnriodüde polltlcu o niio porfiam uban· 
donnr o ohefo do put•tido exnctnmonto no mo· 
monto om que ollo sotTria. umn. nggt·os~iio 
Jnllnrlndn. l'azer, incontl~8htvolmunLo, Jlr.l!lS 

: mombros do parLi1lo dtt dis~illonl!in., 1!:, couw 
: · si ifito uüo bustns.so, SJ'. Pro:;idtmte, nos tlii~S 

2, 3, ·1 o l:iuccossivamonto, fllram sendo presos 
os amigos do St•, Senador Ponco, nquollod 
mais qunliflcndos, quo podinm do qrmlquoi' 
mn.nolra. nrma.r uma reacção contt•n. os o.cto.3 
violentos do Sr. prositlonto do Estado o do 
sou onergnmcno u ntrabilio.rio chefe do po· 
llcla. 

Sr. Prcsidonto, o quo ,iustiflcn quo nüo pódo 
hn.vor nn.gt•n.nto di)Jicto ú oxrwtn.mnnto o litcto 
do haver confo,.:;sa.1to o proprio comma.ndo.nto 
do districto militar·, om tolngr·ummu rlirigldo 
ao Sr. PI•csldonto ui\ ttopublica, quo • ainrln 
tcom Rido Ji3itn.s prisrJos em fla~mnto », o 
que quer dizor quo ó umn montiru o quo se 
mrt11i.l11U annnncln r pat•a IH]ni •lo quo « pr•is1ios 
foram tiJita.s om llng-ranto. 

E disso tenho prova polu propria confiJ•mn· 
çiio do honrado Pr·osldonto da Republica, quo, 
nn. tiOg'Uilll.L·Í'uh•n 4 1 IUO dizia. f}UO « RjlOOO.S 
tinha ti<! o commnnlcuçoos do troa prlsuos >, 

Sunnüo V, IIl 

As inrorm:tçücs guo S. E<. solicitou do 
prosidcnto do Estudo rio Matto G1•osso o do 
commnndante tlo 7" districto militar• foram 
dar las o. S. Ex. do pois do rli11 ·l, c ]lO I' ollas o 
(ll'OPI'ÍO Sr·. PI'OSidento da Ropulrlicn ostú. 
certo de que não pódo ter• buvido flagrante 
dclícto contrn os meus amigos, a 1il. vor dos 
qunc~ a. reprcsenloçü.o do M11.tto Grosso unidll, 
lbi solicitru• o liabet~.~·aotpus, quo o Supremo 
Tribunal concedeu pal'n houJ';t df\ Repnblicrt, 
onda ninrln. lut um porlor que uü.o so deixo. 
levar pela autoridade do Sr. Presidente da 
RopuLlico.. 

Não f1):;so, Sr. Presidente, o chefo do po
iicia do Matto·Gros .. .;o um onm•gumeno, ntra.
hílinrio, um individuo som vlllot• intell&ctunl, 
Hcm cornpotoncin c, cortnmonto, cl ~e nü.o m 
a.tt·ovoria si f'JU01'11 p:H·sar no St•. Pras i dento tln 
Republica um tologt•amrno. negando um facto 
ptlbllco indlscutivol, como, rins prisões feitns 
vlolentnmento, as quoos ollo empresta o auto 
de fln.~rancia I FlngrnncfD. -18 horns i.lopois do 
lumontavel lynchnmonto do Ramon, neto pra· 
ticndo em um momento do exultação a que 
torlos os povos estilo sujeltos,porque ninguorn 
pódo totorat' o solfrimonto injusto, " ng· 
g:rcssüo condomnnvcl, CJUanrlo ella. nffecta o. 
um o. [ll:SSDJ. q uc no3 6 cal'a. ! 

Sr. f-'rosidonto, como todo o mnndo sn.bo; 
estnvn nmonQ<Ida o. vidt~ 1lo ::-ir.Senndor Pocce, 
cujos nmigoa nutri1un p,~lu. sua. pesson todo 
o t•ocolo;o () uo :L agg-t•es::iiio foit:L pelo i ndi \'id uo 
Ramon tinha um tlm occu!to,qna ert,, o Ue as
snsslnnroSonatloi' Pence ou do rlosmnrnllsul·o 
p01•nuto os seus umlgoH nu capital do Estado; 
como, por·óm, estas niio potllam SUf•portar a 
alrr•onl:t foitn ao cholo tio partido, lovndos 
pot• umn. nllncinnc,•üo do mnm.mto sacrillca.· 
l'lllll n. vidJL de Rttmon. Entrotnnto, e:;tn .1con· 
tccimento toi como t]UO uma .snlvnç[o pn.rn. 
os membros llo pa.rtido da dess•donch,pnt'I'JUO 
o presidenta do Est~tdo o o ch•lfe tlo pollcin 
lnnçarnm mão do todos os moles tMt'n. pren
der os Bous ndvoJ•s;wios o commêtt.rn• toda. 11. 
sorto tlo violoncias contm aquellos que porliam 
ontrontn.t• o que na. luta. poderiam illllingh• 
o castigo que moroco o partido dlssidonto no 
Estado do Mntto Grosso, nquollo que aSRaitou 
o !'otlor om nome do Sr. Prcsltlonto da Ropu· 
li! cu o do Sr. Mlnisll·o tln Fazondu. 

jJ 
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E a prova, Sr. Presidente, fie que foi pro· 
ciso meditação por p:trto dos membros do 
partido do governo do Estado é quo as pri
sões não toram effoctuadn• lmmedlatumente, 
não fot•nm paro. reparar o et•lme, para casti
gar os criminosos: foram para satisfazer o 
odlo e a vingança daquelles que querem a 
todo o tran•e tomar conto. do governo de 
Mo.tto-Gro•so, e quo o tomaram do modo o 
mais Indecente, o mais lmmoral, e elo modo 
que mais pódo prejudicar a federação na Ro· 
publica. . 

N•io hnuvo, pois, ftagrante delioto nas pri· 
sões e!fectuadus no Estado de Matto-Grosso: 
o que houve foi o. violenoia o a nrbitrcirle
datle, praticadas pelo chefe do policia o pelo 
prHsidonte do Estado, que queriam, cu~t1tsso 
o que custasse, tirar a vindlcta de seus 
a•lversarlos. 

E a J•to deu Jogar, como jó. disse aqui o 
meu honr·ado amigo senador por Matto· 
Grosso, um telegrnmma expedido pelo Sr. 
Presidente da Repnblica no dia I, pergun· 
tando quae• eram as providencias que ti· 
nhnm sido tomadas, como que aconselhando o 
que deviam fazer os amigos do presidente do 
Esta•lo, afim do se verem livres de seus ad· 
ve;sarlos, qno podiam, em occaslão oppor· 
tu no., inflingir-lhes o castigo quo olles more
com. 

O fito priucipal, Sr. Presidente, é a elei
ção que se deve effectunr cm dezembro: olles 
não querem a concurrencla natur:tl do par
tido republicano, não querem soffror a ln· 
t!noncht do Senador Ponce e de seus amigos 
no Estudo de Matto·Grosso por occasião do 
pleito; o por isto lanç~tram m[o de todos os 
meios, commcttendo todas as vJolenclns, para 
que os seus advorsnrlos pudessem ficar prl· 
vados do agir no momento om que elles que· 
rem triumpbnr sem luta, sem trabalho, do 
modo a otrorecor n.o Sr. Presidente da Repu· 
blica a demonstração do sua força, que nilo 
é nenhnmn., do seu valor, que ti nullo no Es
tado de Matto·Orosso. 

Niio houve, pois, llagrn.ncin. nas prisões ef. 
feotuadus no Estado do Matto-Grosso dona 
dias depois do Jynohnmonto de Ramon, prl· 
Eões que oe prolongaram do dia 2 até o dlit 
10, conseguindo salvar-se apenas nquelles 
que so evadiram i1 primeira vlolencla prati-
cada. · 

E, si não fosso isto, Sr. Presidente, certa· 
mente tn.mbem estariam presos, oomo os 
outros seus companbeh•os, porque nem o 
preslclonto do Estado, nem o chefe de policia 
ao conteriam deante dn sntlsfnçilo do odlo e 
da vingança de seus oorrellglonnrlos. · 

O Sr. Presidente da Republico. pódeoon
tlnuar e. publicar os telogrammas vindos do 
Estlldo de Matto·Orosso; S. Ex. pódo pra· 
tender fazer aoredl ta1• a esta população e no 

Bmzlllntelro que rcalmonte os seus n.mlgos 
no Estado de Matto·Grosso siio Incapazes de 
uma vlolenola; S, Ex. pódn fechar os olhos 
rloanto dos acontecimentos do Estado do Ma tio· 
Oros•o, pódo ficar surdo a toclns n.s recln· 
mações da nação, na certeza do que S, Ex., 
assim procedendo, está prestando umdeservlço 
à Republica, está produzindo no esplrlto dos 
verdadeiros ropubllcnnos um movimento 
geral de doscontcntamento, prlnclpnlmente 
no espírito daq uelles que não se acham en· 
volviilos no. politica pnrtldarla e que obscl'· 
vam as cousas do alto, de modo a nilo po· 
1lerem Impressionar o espirita do Sr. Presl· 
dente dn Republica. · 

Póde S. E<. continuar, do alto do suo. ca
deira, n praticar todos os abusos, a consentir 
em todas na arbltrariedndes, agora em Mntto· 
Grosso, e talvez amanhã em outro qnalqucr 
E;tado; póde S. Ex. continuar a nos felicitar 
desta fórmn. 

Mas; Sr. Presidente, mal de nós no dia em 
que o povo acroditnr que a lei entro nós é 
uma ficção, que o direito é uma burla, que e. 
llberdacle é um sonho e que a Republica é 
uma vlctlma, cujo princinal algoz ê o Sr. 
Presidente da Republica f 

Nesse dia S. Ex. não coo torá as mnlellçõos 
da nação, porque s. Ex. sera o unlco respon· 
sn.vol por todo o mal que nos assoberba o que 
ha de oomprometter a Republica, compro· 
mettendo de um modo conslderavel a fe
deração; 

Tenho concluldo, 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO SBN.I.TORI.I.L DO ESTADO DO RIO Gll.ANDII 
DO NO"t'l'E 

Continua om discussão unlca o parecer 
n. 187, do 1890, da Commissão de Constitui· 
ção, Poderes o Diplomacia, opinando seja 
reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo Estado do Rio Grande do Norte o 
coronel Francisco Gomes da Rocha Fagundes. 

0 l!lr, LCOJlOido de Dlllbôe• 
desempenha-se •lo compromisso que tomou de 
discutir as elolçOes do lllo Grande elo Norte 

Aoecmmetticlo por um eneommodo ligeiro: 
reoehL nilo podm• domornr·se na tribuna pura 
tratar longamente da materin, mas seró. snb· 
stttulclo por outro oraclor, que levará ao cabo 
a tarefa quo vo.e lnloinr, 

São numerosos os vlolos o lrrognlarlclados 
que so deram nnquellns elelçõns, o ontro os 
abuses graves que notou niio póde deixar do 
nsslgnalar o do Conselho Munlolpal do Assu, 
que alterou as secções e elegeu mesa nns 
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vospora do plolto, rerlndo do frente a lei 
oleltor:LI, cm virtude da qual na mosns niio 
podem ser alterndaa durante o pel'iodo da 
l•·glslatura, o da junta apuradora, qno a seu 
t11lnnto o.ppt•ovou o rejeitou o.uthonticns, 
·quBndo [l suu. mi::;silo limittL·SO u. sommar 
votos. 

NiLo uppluudo o procedimento da Comml•· 
silo, o, sente Uizol-o, com roluç[o a varias 

· clóiçüns, que ao ol'ador• parocom vo.lidas, 
como as de As~ú, Mos~oró, o que rornm por 
olla desprezadas, bom assim com rolnçiio a 
outras quo O:ilnva.m no caso !lo serem an· 
nu!ladns e fomm conalllorndus vnlidns, como 
as do Cenrá·Mirim, 4n. secção do Angicos, ot~~. 

Para sor logica a Commlssiio devia applicar 
os principies que estniJelcccu a todas ns 
authenticn.s inditrcrcntemonto, mas assim 
nilo nccontecou. 

Analysa o orador varias autbenticns dos 
muuiclpios do Martin;, Apoely, Areia Branca 
e muitas outras, mostrando os vicias que 
as inquinam de nullielalle ; defendo as de 
Mossoró, Assli, Cni'nnbns o Sant' Anna do 
Mattos, otc. 

As u!legaçües do fraucle, c;lo parto a 
parto folias com insistenciu, os documentos 

. o.prosontados, levam n. crer quo ~[o fnndndns 
e explicam a falta do trunscripciio do 
netas, n falta do concertos o conforencins de 
numerosas cópias, os exces~os do votos, ns 
trunscripções fóra do prazo mnrcnelo pela ioi. 

O excesso do votos, o desaccordo ent1·e o 
rosultndo dn eloiciio e o numoro dos eleitores 
aiistnelos serviu do fundamento para a nnlli· 
dado das oioiçüos deTI·iumpho e Seri'a Neg1•n, 
Niio servirá lambem pnra a nuiiidndo das 
olcições de Cenrii-Mirim, Apody, Murtius o 
P;'LO de Forros 7 

Em Apoely o excesso do votos foi do 13, 
no CeuriL·Mirim, ele 28. 

A acta da 4" socr,iio do Angicos foi trnnscrl· 
pto., mt~s a 3 do julho o é, portanto, nulln. 
Ne:;sn. oloicõ.o -uota,·mla 89 e eó 71 eleitoJ'nS 
asaignram o livro de presençn, deixando llo 
comp:u·ecer 10. 

Fnz ainda long-ns considernçüos tendentes a 
provar as il'rog-ulo.rido.fles fJUO se deram nas 
cloicões do outros municipios o tnt•minn. o 
orudor nfp'ndecendo no S(lnudo o. npprovnçào 
do requerimento do ndiamonto que apre. 
sentou un sessüo de ii . 

O 81•. Gontmlvcs Fe••rch·n 
comeQiL dcclo.t•:mtlo 9.uo, o.pezo.r do ter nssj .. 
gnndo o pnrocer om dlscuSEiio, era sou intuito 
votai-o silonclosameuto. 

Prcforo, em regro., ouvh• seus collcgo.s o. 
i'o.zor-so ouvir; o, na !Jypothoso, bem ao dovc 
compl'ohondor n clolicndosa de sua situação, 
o, por conseguinte, n.discrecõ.o o reservo. que 
desejaria manter na sua altitude. 

O curso porém quo tomou a questão col· 
loca-o na rigorosa. obrigaçii.o de occuptr a. 
attençiio do Senndo p11r11 dar-lho conta do su11 
conducta o do estudo a que proce•lou dos 
actua oloitoraos, parn chegar ,·e, concluaiio pelo 
•·oconhocimento do candidato diplomado, 

Alguns dos bonradoa Senadores julgaram 
do seu dever constituir·se em uma outr11 
Commissiio, com o fim muito louvavei de 
supprir •s difficlonclas e lucunas do parecer, 
e elo resultado destfl locubraçilo o Senado tevo 
conhecimento !'elo discurso que prül'oriu o 
illuslro Senaelor por Goyaz. 

Antes do examinar o csturlo feito por eHSB 
honrado collC'ga, pre~isa. da:v coo ta. no Soua.do 
do ~ou procctlimento nesta. fJUOstiio. 

Annuncln.da n. discuaHiio do. oloiçiio campo. .. 
receu n. todas ns reuniões, ouvia com a 
maior· u.ttonçii.o, quer• n contestação, quer a. 
impugnnçiio orai foi la pelo procurador do can· 
didnto cliplomudo; o, appella para os sons 
collegas que eli~am si, depois de cncerrncla a 
discussiio, poeloram conhecer a impressão que 
o dnb•üo lhe pJ•oduzln. 

Ficou deliberado que, no dia seguinte, a Com· 
missü.o se reunisse parn e~tudur os actos e os 
documentos npre,entndos. 

Depois de ter-se deliberado que niio entra·· 
rlnm no exame elos netos não solfreu contos• 
tação, porque esta é a boa rogm restabele· 
cida, pediu licença aos seus collegas para 
fazer seu estudo em sua casa, depois do seus 
co!legas. 

Acceilo o pedido, foram-lho os papeis remot· 
tidos no dia 2. Consumiu ;::rando parte do 
dia 3 e toda a nou to até a madi•ugada, estu
fluudo o exnminandu as actas e os documentos 
da olel~iio. , 

Julgr~ inutii dlzor no Senado que niio ex· 
nminou as aotns sobre as quues nenhuma du· 
vitla i'iO Jovantou, o entre estns 6gur1L a do 
Cca.rá-Mii•im que o seu colloga. ullegou no sou 
lli!curao, 

Desejaria multo acompanhar o seu nobro 
callcgn no sou osturlo, mrls como co.tln, um Iê 
pela sua cnrtilba, o crndor ir~ oxnminando 
o. quostílo conformo o estudo quo tez, mas, 
antes disto, vne tratar dn olelçilo do Ang!cos, 
porque a nprocinçiio folia u seu respeito 
cnuson·Iho abalo, fazenda-o recaiu r ter sido 
i iludido na loltnra quo foz ela nctn, 

o ornelor que o vroceduu nfllrmou ter sido 
tr:mscriptn no dJa :J a nela desta e!oiçiio, o 
que nfio é fclizmonlo verdade, como so prova 
no propl'io corpo da acta, 

E folt•• Cbll\ obsot•vnçiio, ont1•n o oraeloi' n" 
nnalyse d.os colloglos, onda o candidato con· 
tcstnnto, por sou pt•ocurndoi',j[Jlgou encontrar 
motivos do nu!li<lnde. 

Goyrminha-Niio honve duplicata, nenhum 
prote~to ou rcclamnçiio perante às mesa~ ou 
Junta apUI'adcrn. 
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Moúoo·t!- Dosto mnnlc\pio foram prosen. 
tes iL Commlssilo cinco netos, sendo ~uo a I• 
secção ost~ duplicada. O contestante lm· 
pugnou na nctns em que tlguro.m como presl· 
dentes Monocl Antonio dn Albn~ucrque o AI· 
piniano Justinhtno do Albuqne1•quo, Niio fc
mm apumdnspela Commissão. 

O roprosent:mto do candidato <lipl<>mndo 
protcstfL contra. ns eleições da 11•, 21' o 4a so· 
cçõos prol i< lidos por Manoel Cyr\llo, Aristoto. 
los Wnndor\cy o Adalberto do Vttllo, sob os 
soguintcs fundnmeutos, constantes das refol'i· 
das actas o dos d"cumcntos nproscnt.,dos ÍL 
Ccmmissão: 

t~~ secçiío- Doclru·nndo nacto. que o ultimo 
eloitoi' n. ossi~tn;Lr n neto. elo proson~~a ó o ci
da<iiio Ma<'linho Lopes Filho, vcriOca so que 
depois dclle se ucham inscriptos mnis 15 
nomes. 

2~ aocçiio- Niio está tr<l.nscripto. Do oxn.me 
dos livros clcitoracs nada consta sobre essa 
eleição. 

411 f:iec~~ii.o - A olel~·ü.o não foi roo.Ilzrula no 
odificio designado. Alem disto, hn excesso do 
votos sobro o nlistnmento dn. secção, excesso 
q uo as actos nilo explicam • 

Pti.o dos Ituros-0 oxcesso tlo votos oatt'L 
verificado nas netas. O contostnntc ostrmha 
o pequeno numero do ololtores que dclxnrnm 
de votllr-89 em 5G4-o quo, entretanto, undn. 
prova, 

Lui; Gomes e Porto Alco~·u-No CJUC consta. 
ui\ elolçiio destes municipios o pa!'CCOI' ó 
claro, 

1'ouros-Nt<oprocodoatlonuncia de Manoel 
Cbrist\no do M"deiros Dnntas, dizendo estar 
tlgurnndo o sou nome como escrivão afl hoc 
da 211. secçii.o desse municipio, onrle figurou 
como prcsi<lonto José Augulto da Fon>eCD. o 
Silva, Da. acto., quo alids wTn foi apu1·ada por 
não estar trnnsJr\ptu, voritlcn.-sc a falsidade 
do. denuncia. Quem figura como escrivão tlfl 

!toe ó Antonio tio Chl'istino de ~ledoil'lls C&· 
valcaute. 

trnnscrlpta o n cópia nom s•quer foi asslgnn· 
da. A acta dá como dov•mdo votar 15G elo\. 
tores, quando o numnro ro~tl ó do 158. 

211 ::~ecçü.o-A mosn. não funccionou no Jogar 
designado, nem foi presidida pelos mosario• 
eleitos. A actt\ nem foi transcrlptn, nem assl· 
gando. Pá como devendo votar I !O eleitores, 
quando o numet•o roa\ é do 152, 

3;• secção-O mesmo ó notado quanto a edl· 
ficios o mesn.rlos, tr~tnscripção o nsslgnaturn., 
o mais dú.·se como devendo votar 1G5 aleito. 
l'as, quo.ndo o numero legal ó de 128. 

Jardt'1n tltJ ....tn,qicos-A certidüo do juiz ro. 
dernl (doe, n. 35 da contestaçiio) osti; no 
mesmo casada du n. :H. A llctn npurada, con~ 
forme ccrtiiJü.o npro~onlndn. pelo ropre.'lcn
tonto do cnn<iidato diplomado foi feito pe· 
ro.n to mesa legal o no odificio dcsignnilo. 

Crtrracs Novos-Bn~tn. ler 11 actn. dn. 11' se
cção, onde votnram Ires mcsarlo.•, allstudos em 
outra secção. Quanto á duplicn.tn d11 i' seeçiio 
alóm do não transcripta o noo preencher o 
disposto no art. 1', § :J•, da loi do 7 do dezcm· 
bro do 1800, tlgumm assignnndo o. o.ctn. chln
t.lãos quo nü.o só não silo mesa.rios e11'octi vos 
ou supplontes, como nem sequer siio eleitores 
da secção. 

JfMtias-Sobre o excesso de votos nns actas 
apuradas, dollas consta a raziio: mo•arlos 
alista< los em secçüos di versas votaram pe
J•ante as mesas em que serviram. 

Quanto às duplicatas da 1 ", 2;• e 3• sec~üos, 
nota·so grande di!forença ·no numero do o lei· 
tores, que a:; netas não explicam, Acc1·osco 
que nonllnma deiJ,•s foi transcripta, dizendo· 
oo a 1" e 3• concorta<las por tnbe\liiio publico, 
que não o é, conformo documento aproscn· 
ttulo, e o. 2~ por cscl'ivüo ad hoc, de que níto 
se fez mençiio nn acta, 

l'attl-Quanto li duplicata <la 3• secçilo do 
Pat.ú vcrillcou a Commi"iio que, alóm rla não 
transcripçiio, a n.cta niio declnra quantos 
eleitores de\xnram do comparecer, Bando 
tomndos o apurados, onglobt\fli\Wt\nto, votos 
d'' olúitoros tio outras secções, contm o dis· 
posto da lei, 

,tnoicos-A ce1•tidtio constante do <looumeu· 
do contcstn.nto, n. 3·1, e roferonto a me:-;u.rins 
do. 2'' e 31

\ secções tliz 1 Jspcito n. uma dupli· 
catn. lei ta em 1 do março (olelçiio p1•osidon· 
cln.l). Taos actas nem ao monos foram pr<~· 
santo~ tlO Con,qrcsso q uo nüo as porlot•ia tomar 
em consideração por lllegitlmldodo do mesas 

Oprocurndol' do caud1dato diplomado ex-: 
hlbln ce1•ti<lilo com os nomes, odlllcio c numa· 
rode olottol'cs do cndo. soc'.~ão, cOincidindo 
com os dizeres dna netas npumdas. 

,tssü-Noste municiplo, as eleições fodoracs 
antel'inres fôram realizadas em cinco secções, 
som que. entretanto, so hou1·es>o cm tampo 
algum feito a divisão do mnnlclpio, olelçllo 
dos mosarios o dosignoçiio <lO< odlftc\os. 

Quanto O.s duplicatas uol!t-so: 
tu scccií.o-Nonhum 1loa signntn.rios 1lo. act.a 

é lllOSILl'io ou snpplento tln. :-lccçüo, ~umlo que 
o mcsario .Joiio l'oilppo Tolxeira de Souzll 
nom ó eleitor no munlclpio: A acta niLo loi 

Verificando agora osso facto, o presidente 
da Intendoncia COl'riglu a lhlta <lo seus ante
cessores e 20 dias antes da eleição foram 
ttqnollas pratica•lns. 

soudo o munlcipio divldi<lo em tros secç11cs, 
cujns nctns foram npnrndus }lOJa. Commlssiio 
pnl' ostu._t'tHn rcgulo.rcs. 

Htt uma outra sério do 5 netas sobl'O as 
quuos, indopondon to do facto !lo saram pru· 
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ccdi•lns om edlficios não dosignodos e peranlo 
mezns niío eleitas, o. Commissii.o verificou por 
demnis o seguinte: 

I 11 sec\'ÚO -A neta. vaio tlcsa.compa.nha.du. üa 
copia das :tssignntnrns do; eloitoros e niio rol 
trausot•iptn. Todo< os cidadãos que figuram 
como me~a.rios tlzea·nm declnra~ão escriptn. 
com as Urmns reconhecidas por t:cbeU,ão 
alllrmnncla quo niio nzornm parto da meza ~ 
JlTOtostando conhn a fnlsiflo:tção do suas 
os!lgnntm•ns; como provou o diplomado com 
documontn, 

2"' socçüo-A nctn ni'í.o esb~ trnnscripb 
Nii.o são cluitores, e figuram como tendo vo: 
tado Manool Candldo Macio! do Bt•itto o Ma· 
nool Pio D.tntos. 

E' morto, mas figura como tendo vota~o 
. loilo Maria da Rocha o Silva (documento) ' 

:J' secção-A acta niio esta transcrlpta 
Todos os cidadãos que figuram como slc.na: 
ta~los elo. neta protostarum, em documCnto 
CUJaS Urmas fo~nm reconhecidas por taltelllão, 
que as ouas ass<gnatut•as foram falsilloadns 
vi_!ito ~amo l,lÜO fizeram parte de meza alguma: 
Nua ~u.o elettoroa, mas votnrn.m Joü.o Martins 
do Oliveira Barbosn o Gonorino Mnnoet da 

· Fonseca-Votou Ft•anclsco Paulo da Fonseca 
morto (documento), ' 

4• secç[o -Acta nií~ trnnscripta. Tres dos 
mesarlo> declaram nao ter (oito parto da 
m,!lsa ~ serem falsas as suas assigoaturas. 
Nno soo eleitores e votaram José Pegado de 
Siqueir& Cortez, Antonio Pereira do Aguino 
Mnnool Thoodorioo de Albuquerque Tltiut•ci~ 
Josó da Fonseca, Jos; h•inou Rodrig'ues Noya 
e Miguel Cabrnl de Ollvelr&. Votaram tom
b~m Luiz Pol'e!ra de A.lbuquerque o Petlt•o 
Vtcento Ferrotra da Stlva-mortos-(docu
mento). 

5" socçiío-'- Acta nilo trnnscripta. Votou 
som ser eleito!' Manool.Josó Martins. 

Sommando o numero dos eleitores quo fi
gt~ram coma tondo . votaclo nas cinco se .. 
cç;uos com os do que dmxar;tm do comparecer 
tomos um total tio 618 eleitores quando ~ 
eleitorado do munloipio o do 560. ' 

S._ Gnnçalo- Ha uma duplicata dns tres 
~ecçoos tio munlclplo-que ni\ofol pre<ento u 
JUnta apur:tdora. 

Figuram nssignnndo essas duplicatas os 
mesmos mesarlos. 

Além da dcolarnçiío do todos do serem 
falsas os suas a<slgnntoJ•ns, em quaosquet• 
outras notn~, o roprosontanto do onudldato 
diplomado Juntou cortHltto tias actas do 
exame j udicio.l nos livros om que foram' Io.n
~~.lda~ as mosmns, o certidões oxtro.hidns 
do hvro de notas do tahelllilo, tlamlo ore· 
sultado <las votações pelos candidatos, re
sultado quo c~lnoide com o das actas a pu· 
radas, 

Caic•l-Houvo duplicatas. 
1~~. secçü.o-A acta. nüo foi tl'nnscriptn 

nem consto. no monos quo tonhu. sülo desi~ 
gnndo tabelliii.o ou nome[l.do cscrivilo atl !ifJc 
para fazcl·O, 

Dizondo n n.atn quo apparocern.m e ,.o
taram varias eloitol·es das tres secções 
não diz qunntos, nem con:-:to. da. neta. qu~ 
os votos desses oloitorcs fossem tom~dos om 
sepu.rudo, como exigia a lo i. 

2'~ sacc;~o -Ha. ~ mosmo vicio do. primeira, 
quanto a apuraçao englob:tda do eleitora; 
do outra.s socc;ücf!. 

A rteta. nii.o foi tmn~criptn.. Um e~Cl'iviio 
ad hoc reconhoco as t1rmn.s dos me~a.rios. 

fi'' sccc;iio- Acta. não trnnscript:t. Consta. 
do acta torem votado 80 eleitores da 5" 
secção . 

O candidato oontestanto figura como tonrlo 
obtirlo 237 votos, tendo deixado de com
PM'ecor 105 oloitoros, o q uo perfaz ~42. · 

Deduzinr!o-so o• RO eleitores da 5' ficam 
aindn. 262, quando o numero real ó a.ponn..q 
rio 17U,accroscendo quo nenhuma secção pódo 
ter m~Lis ele 250. 

7• secção-Acta niio transcrlpta, 
Um csorivão ad !toe, confuJ•ma faculta a lei 

(doe. n. 40 da contestaçilo) reconhece as 1lr
mns dos mesarios. 

A neta dt\ o seguinte resultado:- Dr. 
Marcos, 150 votos, niio compareceram 37. O 
quo somma'J87, quando o eleitorado da secçilo 
rl de 171. 

8" seeçilo-Actn nilo trnnscrlpta. Um es
crivão ar! iloc reconhece ns firmas dos mesa 
l'ios. Compareceram !50 eloltoros, fltl~'ram 
O, o que porfnz 159, quando o numero roa! 
ó 118. 

10" secção-Acta nilo trnnscrlpta. As flr
mns dos mcsn.rios raconhec\fln.s por um escri
vão ad !toe, Compareceram 1~5. raltnrnm 34. 
Ao todo 160, quando o oloitora<lo ó de 139. 

12'1 socção-ActfL nüo tt•Hnscriptn. Não do
clara o nnmero dos oloitores que nito compo.
rccol'nm. Diz quo votaram muitos elo iteres dn. 
15u, nü.o decla.t'IL quantos o nem foram toma
dos cm sopn.t'd.tlo, como exige n loi. 

.Areia Branca-Não pl'OC-Jc.IO a aJlegaçüo,por
ftUe no. da 2n socçiio so daclo.rn. quo votou o 
mosnrlo .losó Cosnl'io, olil3tndo nn. 1 1~, onde fi
S'Ill'a onlro os quo não r.omparccero.m. 

Vol'ifian-so nas dupllm~tns, um excesso do 
19 oloitoros, quo as netos niio explicam. 

.Ttmlim Seridd - O contostanto n.llo,..,.ou 
quo ~ act!: d~ •ta secção, nnlcn. om quo Itoiive 
oleic;llo, nlLo {ai trnnscripto.. A Commissíi.o, vo· 
rltlcundo a vm•dndo da ILIIC'gn.çii.o, não apu
rou a respectiva votaçiio. 

SJI'ra Nogr1~ - Explicn a rn.zíio po1• que a. 
commlas~o <lelxou de apurar quolquot• dnH 
duns duplicatas; havia •luas cortidõos do 
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102 o\NNAES DO SENADO ___________________ ,,, __ 
alistamento: uma tlo 1807, 110 contestante, 
outr~ dn Camnrn Municipal, apresentada polo 
procurador do candidato diplomado, mas som 
doclaroçilo do armo. As actas estiio eivados 
de vielas ; o não póde a commlssílo saber qual 
dos dous alistamentos ora o ultimo. 

T1·it<mplw - Não _foi apurada n oloiçüo, 
porque a contostnçao mostrou quo Imvin 
excesso do votos, quo nüo foi explicado abso
lutamente nns actns. 

A' vista das explicações dados, compro· 
l1endo·se que niio podia ter tido n commlssúo 
proce<limonto divorso do que teve. 

O 9rador concluo lembrando n sua propria 
cle!ÇtLO, qun.ndo pol11 pr1moira. vuz tovo n su
bida honra do represontar o sou Estado na 
Cnmara dos Doputados. 

Cons.!'gulo ser eleito em opposiçiio uo gnvot·no 
de entao, o nilo teudosldolncluido no numero 
dos_ eleitos, pelos seus ailversarlos, que vi e· 
r~m contestar na Cnmarn n su~ cloiçiio, o sou 
d1relto foi reconhecido pala maioria, que niio 
era de seus corroligionn••ios, 

Dissolvida essn Gamara, foi outra vez aleito 
em opposiçúo, o outc·a vez h•iumphou o sou 
direito. 

Allu•lo ao dosejo, que teve ·do apurar a 
verdade !las eleições do Rio Grande do Norte 
por Interesso superior rla Republica; diz acre· 
ditar que o Sanado está complotnmento n par 
da conductn dn nommissão o do orador, que 
nüo duvidn de que o escrupulo da commlssilo 
sara reconbocldo pela sancção do Senado. 

Mas, ee Isto niio se dor, ficará o o1•ador sn
tlateito com a sun consoleuoia, com o procedi· 
mente quo tovo, pugnnndo polnjustlçn o peta 
verdade. 

O Sr. Arthur Rl011- Sr. Presi
dente, o Senado comprebendera o constran· 
glmento com que venho tomar parto neste 
debate, succedendo na tribuna no illustre o 
honrado Senadm• por Pernambuco. 

O Senado nqullatariL porfoltamento o sen· 
tlmento, do que mo vejo possul!lo neste mo· 
monto, sabendo que desde 1890 nas lutas da 
politica tenho mllrchado lado a ludo com 
S. Ex. cm porfolta communidnrlo do vistas, 
sem que nunca n menor dlvorgoncla nos sopa· 
rasso, o sabendo mnls que nn vida particular 
os laços da mais estreita o conUtmto amizade 
nos toem unido. 

Hoje, S1•. Presldonto, sou Jovndo a rliver•ir 
completamente do S. Ex., sou lavado a co~
bMor um pnr, ce! no qupl veJo a as>ignatura 
do S. Ex., tnos ano as v•ssloltudos da vida po· 
lltlca I · 

A posição quo assumo noeto debato ó do· 
terminada por um dever do consoloncla, lm· 
posto pelo estudo que fiz dasaotns e documen· 
tos rolatlvoa a esta lrregulnrlsslma olokilo, 
som que dessa poslçiio se possa lnlol'lr que 

niío continuo a rendar ao caracter o ó. leal· 
dado de S. Ex. n homenagem que sempre 
lho rendi o a ndmirnçiio o respeito que mo 
merecem as suas altas o nobres qualidades. 

0 Slt, PmES FERREUU-Apoiado; cllo mo· 
roco isto. 

O Sa. ArtTUUR RIOS- ManitiJstando.mo 
dc>lo modo, digo pura o simplesmente o que 
sinto. 

A vida politica ó assim ; infoll7.mente pal'n 
aquollos que n trlibnm, sobram espinhos, que 
muita vez forom profunda monto. 

A posição quo assumi, procurando ostudnr 
por mim o indopondcntomnntc do pilracOl' da 
Commlssüo 'nssn. eleiçlí.o, ó logillmo.. Isso nilo 
mo póde ser contestado. 

Assumi·a exercendo um direito do Souador, 
quo, collocado nn posição do ,juiz, tom do 
jnlgur questão do tanta magnitude, como 
a que envolve o mais oievndodos direitos de 
cidadão nos pnizes Jlvros. (Apoiados,) 

Estud:mdo mlnuctosamonto essa eleição, 
qulz hnbllltm·-mo n votar comolenclos:cmellte, 
tanto mais quando o pnrooet• da Commissão 
quo a estudou 1\ ovtdcntemente dollcionto. 

Niio posso por Isso sor accusndo do ferir 
procefientos, nom 1lo faltar ó. considol'tlçüo ·e · 
fioferencia devidos {L illustr·o Commlssilo do 
Constituiçiío o Podares, o multo monos do 
commettet• o negro delicio do deslealdade 
para com qualquer dos maus collegns. 

O Sa. VIogNTl~ MAOllo\DO-AconsaçOes que 
não poderiam ser feitas. 

O Sa. ARTUUJt Rros-Ditas estes polavras, 
que julguei impre>cindiveis, vou ontrar.nm 
mataria. 

Niio posso, Sr. Presidente, assentir iL dou· 
t1•in11 de que ulelçilos não contestadas não 
tlovam SOl' oxnminndal, nem trazidas no de· 
bate. 

Creio que ó dever do uma commissiio vo· 
r!Jlcn1lora, o.sairn como do Seno.do, examinar 
todas as netas de uma ololçiio, pois só nsstm 
chegará no conhecimento do morito dollas. 
Como propôr n approvuciio em mossa de 
eleições do muitos munioipios sem tel-as oxa· 
minado o confrontado com nlol'! 

Pois o facto de n[o ter o cnndiolato con
testante ou seu representante dollas se 
occup:lllo, ó raziio ;utnclento pnrn julgnl·al 
logacs o dignas do,approvar;i\o1 

O Senado vao convuncor-se do contrario, 
com a domqnst•·aciio que vou f.;zor. 

Bem procedeu o mou honrado collog" por 
Goyaz, analysando a oioloiio do Ccart\·mirlm 
o, apezar !lo ropal'O falto poJo meu lllustro 
amigo Sonn.dor pot• Pernambuco, vou de 
novo cs!Uflar a elolçüo dessa munlciplo o do 
muitos outros em que s~o flagrantes as lr
rogulnrldndos, 
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0 SR. VICENT~ MACIIADO d~ um ~p~rto. 
O Sn. AnTnun RIOs-Espore o nobre Sena· 

dor o ver~ "domonstroção, 
O honrado Senador por Ooyaz, oxamlnando 

a elelçiio do munlclpio do c,ara-mirJm, encon· 
trou um ox•esso do eleitores que Ju1o o<lava 
juotlftcado nas rospeot!Yas actas. (,\pllrtes), 

Estu<hUJdo e"a eloiçiio, n. Secretaria de· 
clarou·nos que da 3" sec1·ão só havio. roc.obldo 
um officio capeundo duas cópws do o.sstgna
turos dos eleitores que compareceram: en
tretanto o. Commlssii.o ~puron·~ por tor-lhe 
sido pro~~!nt\l o. ~ortidiio, segundo o~vi no 
cm•t•cr da discussao. Devo, poróm. d11.er no 
Sono.do quo oss1L cet•t!diio. nü.o fo~ ~oixnda. nn. 
Secretaria antro os papo1s da oloiçao. 

o Sonn.do, porém, apreciará. o excesso do 
eleitores que nella tomaram parte, pelo so
guinto demonstrativo: 

Na 111 socçiio votnçüo . ..•• 
Não compa.recarn.m •.•...• 
Na segunila votaram ..... , 
Faltaram ............... . 
Na tel'ceira. votnram .... . 
Fa.l to.ra.m ••.....•.•...•.. 
N" qu~tl'ta votaram .••...• 
Fo.lto.ram . o . . , •..•..•...• 
N11 quinta votaram ...... . 
Faltaram . , .... , .•... , .. . 

Total .•.......•... 

Eloi~ores 

132 
100 
70 
77 
40 

104 
137 
38 

i-18 
17 

878 

M~s o aliat~monto ó de 850, logo hcuve o 
excesso do 28. 

Não me limi~•rei, como já disse, ao estudo 
da ololç~o do Ce~ril·mirlm, vou além :. os tu
darei ~ eleições de mais alguns muntcip!os, 
reputados llquldos poJa Commissão, para mos
trar no Senado quantas meguluridades o 
vícios ellaa conte:.m, de modo a convoncel·o 
de ~uo toes eleições nito podem ser appro
vadaa ssm grave o1l'ensa da lei eleitoral. 

Começarei considerando a eleição do muni· 
ciplo do canguaretama. . . 

A neta da I• aocciio desse municiplo ao lo1 
conferida em 1 de julho, tendo sldo,como sabe 
o Senado, a eleição em 2. . 

o sn. VIcENTE M~cuA.oo d~ um ap~rte. 
o Sn. AnTuun Rtos-A acta da 2' sessão 

só lbl conferida pelo oscrivito a<l-hoo Bento 
Nicolau da Rocha Fagun<les a 3 do julho, e, 

· alóm de d !versos rasuras, tem emendas nilo 
resalvadns, merecendo ospecial nttonção n 
lelta na data da transcrlpção. Estes vielas 
podam ser verificados já, e peco aoa lllustres 
mom bras da Commlssilo, que toem as actas 
om sou pmler, que haj~m do verificar a exn
ctidiio das argUições que levanto. 

o sn. VIcENTE MA.CHADo-Niio ; ó obriga· 
oilo do V. Ex. 

O Sn. AnTI!un Rtcs-Como, Hi as notas es· 
tão em poder do VV. EEx. 'I J1í yojo que 
VV. EEx. nilo quorem voriOoor ... E' como a 
arguição fnita pelo nobre Scnadot• por Goyaz 
sol.lre 11 411 secç:flo do Angicos, que o. illu~tro 
Commissão promott.ou responde!' e nii.B o fez. 

0 Slt. VICENTE MACIIADO dó. um aparte. 
O Slt, AnTIIUlt Rios-Ora, Sr. Presidente, 

o art. 43 ila loi oloitorai om Yigor estntuo 
que .,, eleiçlio devo começar o terminar no 
mesmo din»-, como ó que no. acta. de umn. elcl .. 
çiio, que é o tmnsumpto fiel do• r .. ctos occor
ridos nes~o dia, duruntc o processo eleitorul, 
tl:;ura 11111a dat~ po~leJ•ior? E' tanto mais 
grave, Sr. Prosidentc, cSS!l ciroumstnncio., 
quando elh• rofero-so a uma formalidatlo ou 
antes a uma solomnldado roputud11 indispon· 
savel pula loi. 
;;;o Sn. VICENTE MAcn•no dá um aparte, 

0 Slt. ARTIIUR RIOs-Nilo sou tl\scipulo do 
nohre Son11dor, si tbsse, f11ria o consogu!L·I~< 
c1l'eitos de rbotori.ca. 

O Sn. VIC~NTE MA.CIIADO dó. outJ•o apnrlc. 
O Sn. PaestDt~NTe-Attençíio 1 Quem tem 

a palavra ó o Sr. Arthur Rios. 
0 Sn. VIO<~NTE MACIIADO-Desdo já peço 11. 

palavra. 
O Sn. AnTnun Rios - Affirmo ao Senado, 

Sr. Presidente, qno relativamente ó. eleição 
de Canguaretama o. neta da. I" sec\iiO s.ó foi 
conferida • 7 de julho, a da 2• cm 3, a nota 
da 3" com omendns o rasur~s. \amuem cm 3, 
assim como ~ da 4• secção. 

Além dessas irrogularldndes, votarnm no. 
J• socÇiio 196 eleitores e tor~ma.puradas 109 
cedulns t 

0 Sa. VICENTE MA.CIIA.DO - V. Ell:. toró. B 
oxplicação. · 

0 SR. ARTIIUR Rtos-Ha do ser ttifficil BX• 
plicar como, tendo entrado n11 urna 106 ce
dulo.s, foram aput•atlas 109. Desejo conltecor 
esse processo de l'eproducçiio,,. 

0 Slt. VICESTE MACIIADO-!BSO já foi expll• 
catlo, explloodlasimo pelo Sr. Sanador por 
Pernambuco. 

O Sa. ARTHUR Rios-O nobro Sonndor por 
Pernambuco ni\o tratou desse o.ssumpto, 
nem o podia exptlcar, porquo a discussão so· 
bro o. eloJçiio de C~nguaretama só agora to! 
por mim iniciada. 

0 Sa. VICÉNTE MA.OAA.Do-Perdão; foi SO• 
bre uma outl'a. sec:;ão. 

O Sa. ARTIIUR l~IOS - Ah ! é sobre outro 
secção., , -.. 

Passo agora, Sr, Presidente, o. examinar ns 
ololçOos do munlclplo de Cultesolras. 
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Na 2• c 3• secções dosso municipio ns netas 
foram conferidas c concertnrlns em 5 do jn
JIJO. 

O Sn. Vw~-:xr" M.\CrrAoo-,\ctas conferidas 
o concertadas I V·. Bx. nü.o diga isso no Se .. 
nado. 

U>r Sn. SENAnon-São ns pi'Oprins authen· 
ticas. 

O S~t. Anrnun Rron- O Senado eompre
hende porfcitamonto que, quando digo netns, 
refiro-me ús cópins authenttcnrlns,qne lhe siio 
enviadas. Nüo h o. raziio _pnra. o reparo rlo no
bre Sonudot• o, si quiz !lar·mo uma. lição, eu 
lho agradeço. 

0 Srt. VICEN'rl•: MACHADO dá um aparte. 
O Srt. Artrrrurt Rros - Vou occupar-mo 

gora do munlcipio 1ln S1nto Antonio. 
A neta - pordiio, Sr. Prosidonto, vou cor. 

riglr a expressão para niio innflmmn.r o nobr~~ 
Sonndol' pelo Pltl'nniL-:. cópia dtt neta da 
I" secção presento ao :;onado rllz que elln foi 
conferida e concertada om 6 de julho. 

O Srt. Vrc~-:ST" MAC!l.\DO-Podin ser til'ada 
ntó n 10. 

O Sn. Anrnun Rros-0 nobre Senador .en
tende que n conferencia e concorto dn neto 
podem ter Jogar indefinld:tmflnte, serr. limltn· 
çiio de prar.o. Alóm do ser do interesse do 
cal'dldnto ter a cópia da eloiçüo immerli:tta. 
mente, ac.Jresce que a conferencia, thzondo 
pnrto do . proec8so e lei torai, que termina no 
mesmo rlin da eleição, ntlo sei como posso ser 
folia indefinidamente. 

0 Sn. VICENTE IJAC!!ADO dó. um aparto. 
O Sn. AnTIIUI< Rros-Já yê o Sena•lo que 

ontl•o ns eleições julgadas liquidas pela Com
missão hn. sobejos motivos para ser·cm nnnul· 
Iodas ns !le Cearlt•Hiit'im 111 , 211 , 3••, 4a e 511 se .. 
cçõos, 110 Canguarctn.mn. la, 2:•, 311 e 411 sccclies, 
n.s 21~ o 311 e Cuitoseirns, o a tu do Sn.nto An· 
tonio. 

Volto, Sr. Presltlonto, a apreciar n eleiçiio 
do Angicoll, ti'io magistt·u.lmonto Ulscutitln 
pelo nob1•e Scnndot· por Goyoz. 

Houvo cluplica.t;\ nn.!:l tt•,,s pt•imeirn.s scc(}üos 
de~so mnnicipio i n Commis:·alo J>I'Opüo n. nul
Urlatle da cle!ç11o lei tn pela p:tl'cialidndo Mar
cos Ca.vnlc!l.ntl o approvaç11o dn. contrat•ln.. 

Concor·do com n prillltJirn. pn1•to, mns dis .. 
oordo nbsolutamonto da segunda pelos se
guintes motivos: 

A lista das nssignntUI'<lS dos oloitores só 
foi con/iJr:•la tt 3 rlojullto qmtnto ó. I" secção 
O quanto ii. 2.11 n act!~ St', foi tn.mbem COHre
l'ÍUit n 3. 

A nct:1. da 3·• sú foi conferida a 3 o dolln 
niio consta tor sido transoriptn. 

Qun.nto li 4" scooão, em quo só fnnccionou 
umfl. mesa, a nullhindo ó iuliscutlvol, porque 
n. neto. st'l foi t1·n.n::;criptn., confoi'mo nelln. 
mosmo se lü, em 3 do julho. 

O honrado Sonn.dor por Pomn.m buco, nprzn.r 
d~t ar~:uiçiio qne sobro o nssumpto J:>z o S1•. 
Sonado1• por Goynz, não se occupou dollo, 
ficando do pó essa. nrguiçfio, que ou renovo, 
admirando-mo que a Commi.,iio que foz da 
transcrlpç1io lin'e ou lundamento qunsl unico 
para approvaciio do oleiçnes, tenha proposto 
n appi•ovaçiio rlostn, que nii.o lo! tran<criptn 
immedintamente como manda a loi, mns no 
dia seguinte no da eleição. 

O Srt. VrcreNTE MACHADO •'•i um aparto. 
O Sa. Aaruua Rws-Aguardnrúi a cxpli

caçiio promottidn pelo nobre Sonarlor ; 6 tão 
focil oxpllcar tudo ! O que o nobro Senado!' 
não po•icró. domonst1•nr o que na. propri<t acta 
da. 4~ secção elo Angicos niio os tá dccla.rn.do 
que a tronscripçiio foi feito l!O dia :1 de julho. 

Sobre essn. 1'1cta. não ó ostu n. unicn. o.rgui
çiio que tenho a levantar. 

O Senado, si alm•, encontrará. mais -que 
n. listtt do assignn.turas elos eleit1Jres, que 
cnmprLl'eceram, contém 80 nomes, no passo 
que " neto decl:tl'a que só compareceram o 
votaram 71 eleitores, obtendo o Sr.Fngundes 
71 voto<. 

Eis a eleição cuja approvnçiio a Commissiio 
propõe! O Senado fica onbemlo que nil~ houve 
eleição legal em Angicos. 

Passo agora, Sr. Presidente, a considerar a 
eleição de Mossoró. 

Esto mn!Íicipio ostit divi<lido OIU quatro 
secçües elo i tornos. 

A porclnlidade Fagundes npr•csenln cópias 
de actas relativas i\s I• c 3' secções, a 11ar· 
claMado opposto,cópias do netos rei:ttivns ús 
t••, 2a e 411 sccçõo:3. Houvo, portanto, duplicata 
nrL 1 n. secçfi.o, 

Vou começar o estUlto por essa secçiio. 
A clci~ão da parcialidade Fngun;es foi pro· 

sidida por um supplonte do rnesnrio ~lanoet 
Antonio do Alhuquorquo,o constltuida a IUOS!t. 
com elo i toros JlOI' ollo chamados. 

A oloi~iio <llll>nl'cialidudo Opjiostn foi feita 
pmtuto mesa legal, composta por M. Cy
l'lllo dos Santos, prasidonto, Henrique do 
At'l'ucln. Torres, João Leito do OliV<!il'CL, An
tonio Francisco do Mour:t o Fmnc!sco Pe
reil'U de Paula, todos mcsarios eleitos c qno 
nesse cn.ra.atm• jli. constituit·nm o. me::n. 
doss:t secção na eleição de 30 de dezembro ,;,, 
189Q pnm Senador o na tlo 1 do março do 
1808 pnl'lt Presidenta o Vlce-Prosldonte <ln 
no publica. 

E9tiL mos~l. funcoionou no Jog1\r designado, 
n nela rol transel'ipto e a cópia oonfortdn • 

Si cotejarmos ns asslgnaturas dessa acta 
com IIB das elciçõos sonatorlnl o prosldonciltl 
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c\tadna, veremos que são perfeitamente 
igune.;;. ' 

Ora, osRe con,iuncto Un ch•cnmstrwcias in
duz a crer qno essa ololçiio O vm·t.lndelrn o 
l')UO devo ser approVIllltt, OIÜ!'etnnto 11 Com· 
mis:-.ito niio podeudo npprovnr a pt·imoira., 
evidontcmento falsa, propüo a. annullnr:ii.o 
dostn. sob o fnndfLmento dtJ impo.Mibiliúade 
do cluJ[f tr ao coHhccimcnlo dtt verdade pelos 
ut1111Crosos clocumcntos aprcMnlados zn·o c 
COltlJ•a. 

Chnmo a attençüo do Senado pnra a olclçilo 
deste municiplo c sob!'o tudo pnra a da 
111 :::eccão. 

Em 1806, quando se procedeu á eleiçiio de 
um Senador, o pnrtillo republicano lerlol'al 
dominava só em todo o Estudo do Rio Grande 
do Nerto; foi eleito o Sr. PcdJ'O V olho, a mesa 
que dtril(ltl a eleição foi essa, a eleiçiio foi 
approvnda pulo Senado. 
-Em 1898, qunnrloa I de março se procedeu 

á clciGão de Prcsidontc c Vico·Prosidento dtt 
Republica presidiu-o. essa m{lsm:L mcsa;já en
tão a scisüo do parlido dominante so tinha. 
dado, c ali obtiveram os S1·s. Campos Snl\os c 
Rosa. o Silva IIG votos cada. um, eram canlli· 
<lotos d~ pnreinlldude quo apoiou a canrlida
tura do Dr. MnJ•cos Cavolcnnti. O Sr. PodJ'O 
Velho sú poude obter para cad~ um dos 
seus can<lidatos, os Srs. Laura Sotlró o For. 
nnndo Lobo 55 votos. Essa oloiçiio foi appro
va<la pelo Congresso. 

I!ojo " elolçiio fel to pcrnnto esses mesmos 
mcsorios, revestida do todos as formal!drulos 
legaos ú repcllitltt poln Commiiisíio pela impos. 
siúilidrrdc do conhecer a verdade! 

E' estia o. cegueir:t., de que nos dó. noticio. 
a oscriptura, creio eu. · 

As considoi•oçõcs, que fi" sobro a !• secção, 
n.pplicam-so perJOitamonto O. eleição dn. 2" 
sccçiio, cujn mesa foi composta por Ar\sto
tolcs Alcibirt.tles \Vnndorley, Francisco lndlo 
do Souza, Manoel '!'homaz de Oliveira Du!lou 
e Lu\z Firmlno Rebouços, mesnrlos em ISPG 
e \808. O accrescimo de ololtol'Os qno se nota 
na listn.tlc assignnturas o no nnnhll'D do votos 
;lpurndos, -esta porl'oitamontojusti!lmulo pelo 
comparecimento do 95 eleitores per·tencmntcs 
;'L 311 secção, ·que ali fomm dopos1tn.r• os seus 
votos JlOl' tm·cm cncontl'ndo t'echndo o odi· 
llcio cm que dovor•in. funccionnr u. secção a 
quo portencinm. 

A eleir.üo !ln. 4:1 sccçilo tevo moso. legal, 
esti\ tnmto_m nns cond!çuus das duo" n.ntcrlo· 
ros, o portnnta, como olhts, dovo ser appl'O .. 
vado JlCio Senn<lo, 

O Sn. VICJ~NTE MACHADO Iii• um aparto. 
O Sn. AI<TIIUn llios- As olo\rõos do mu

nicipio do As:,ü morocoram no 'tlfLt•ocot• dt\ 
liDnrnd:t Commtssiio aponns cinco ou sois 
linhos,,, Elias dizem succinta c porompto· 

StJnn!lo V. JTI 

rinmonto qne só dovom sor approvodag ns 
oloições prcsi<lidas por Antonio Froiro do 
CaJ•va\ho Sobrinho, A!oxnndro Rodrigues do 
Mol\o o Antonio Joaquim do ~lcl\o Sobrinho. 
As rnzõos, que lovnrn.m n. Commissüo n. assim 
nconscllmr no Scnndo, lúram calatlns no 
parece!' o sú hoje o meu honraria nmi~o Se
nn.rlor por Po!'nambuco as divulgou c foram 
quo no m rniclpio do Assú nuncn. foi feita 
p1L1'fL ns oloiçües JCtlcrnes a divieü.o do muni
cipio, nunca fornm eleitos o,g mesarlos rospo
ctrvos nom designados os cdillcios om que 
deveriam funccionar ns meso.s, o que o presi .. 
de~ttc da lnttmdt.mcia fr~• agora. 

Confesso, Sr. Pro.'lidentc, que esperava ou
vir da. Commis~üo um milhão do rn.zõcs jus .. 
titlcntivns de sou parecer sobro n. eleição do 
As~ai, monos es . .;:L, O Settado vo.e ver• si tenho 
ro.zõ.o em admirnr-mn rlella. 

!ja oloição pa1•a Presidente da l~epublic~ om 
I do mar<;o rio 1804 foram presentes ao Con
gresso n.s 1Lt1thenticas d~ts l•, 3a, -1• o 5n.scc .. 
,;üo::; do Assu e o Congresso approvou o apu . 
rou a eleição nellns procedida. 

no. eloiçüo p11ra. Senndm•, que teve lo~a.r 
cm 30 do dozombro do 180B lunccionamm 
toclns ns cinco secções sendo ncllos vota(lo o 
St•, Dr. p,,dro Velho. O Senado approvcu ~ 
ell1içü.o das cinco secções, sem que uma só rc. 
clnmnção ao llzesso contra a legitimldndo e 
validado dc\lns. 

Ellns •stão aqui e sob os meus olhos e 
<llzcm • (U .) 

Eu vejo, Sr. Prosidon te, nesso.s actas q na o 
Sr. Bonador Pedro V olho, obteve no Assú a 
melhor o qunsi exclusivo votnçiio, a qutt! 
concorrHu pn1•n. que S. Ex. tivesse uma ca
deira nesta Casa o S. Ex, então niio se le
vantou pa.rn. recusar esses votos pot• nullos o 
incompetentes. 

S. Ex. chofo, director• exclusivo c omnipo. 
t'mte cntiio do !tio Grande do Not·te, consentiu, 
senão o.conselhou, n junto. o.purn.dora de sou 
Estado a contar como bons o vú.lillos ossos VO· 
tos. 

O Sn.. P1~ono V!!:tllo {t';H;·mldo no rccinto)
Aqueactasore\orc V. Ex? 

O Sn.. An'l'I!Ur~ RÍo::J-Rotlrtl·moús n.cto.s Uns 
cinco scc\'Ucs <le Assú, om 1800. 

O SR. PI·:ORO Vt·:Lllo- Nüo f11zin. porto da 
Cornmissün, nem oxnminoi nada disto; tenho 
ngora. como membro dn. Commissü.o, pel'ante 
nos m<•us olhos "'ta certidão cm qno se lll: 
cinco soc~ürs do A.:sú, ret'or·o-se h elolçii.o es· 
tar\unl o muaiclpnl. ltccoinn~O·SO qno ns o!ci
çüos do Assr'r, J'ossem postns om duvida ó qno 
so 1'01., nos termo:~ da. lo!, esta. ultima llivist1o 
uo mnnlclpio. 

0 Sn. AltTI!Un RIOS -Não creia V, Ex, 
nisto • 
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0 Sn. PEano VELHO-V, Ex. não pódo du· 
viúnr do minha palavra, 

O Sn. ART!IUit Rios-Niio e<tou dnvi•lamlo 
da palavra do V. Ex. estou duvidando do 
papel quo V. Ex. eslt\ lonelo, o cujo valot• ou 
mostrn.roi em tempo ao Sonarlo. 

Sr. Pre:)LJonto, oxistin.m o funccionnro.m 
sem pro cinco secções oioitorucs no municipio 
do Assú. . 

O Sn. Plinno VELIIO -Para ns eleições es
taduaes e municipaos. 

O Sn. ARTIIUn. Rms- Para na oleiçiies 
fodorncs ele !SUl para prcsielencla ela itc· 
publica, do J89G para um Senndnl' o quatro 
Doputados foelcrocs (aqui e<tiio os documon· 
tos), o do !808, nltima olei~ão prosidencinl, 
cm que foi prosonto ao Congresso a ach da 
4~ secção- Esssas deiçüos foram sempre np
provadns e, portanto, cousltloradas (c>gi· 
tlmas • 

O Sn. PEono VELIIO dó. um aparte. 
0 Sn. ARTilUR RIOS- Devo lembrar oo 

Souodo que cm 1898 jó. so tondo dado a sei são 
do partido republicano fodernl e so tendo for
mado o pa1•tido ropubltcano, o honrndo Se· 
nodor j~ não contava no Estnclo com nquetla 
qunsi unanimidnde quo lhe permittia dirigir 
os negocias poltticog som difflcutdade. O 
eleitorado dividiu·so o S. Ex. teve que lutar 
em lavor do seus condidatos. 

O municlpio do Assú era então, como ti 
o.inda bojo, um roducto da oppostção a S. Ex., 
entretanto, S. Ex. o seus amigos não Iom· 
braram·se que o muntclpto ,ao estava divi· 
dido para as eleições fodoraos l 

Lembra.ram·se agora ... 
E qual o documento com que pretendo o 

nob1•o Senador comprovar que não existia no 
;\ssú divisão eleitoral o mesas eleitos pora as 
eleições fedoraes 1 

Uma certidiio da tntondencia que foz agora 
n dlvisiio ilteg-all Um:c cm•tidiw do proprto 
neto que proOig-nmos I 

Devem, portanto, sor approv:Ldns as elol
çõos das cinco socçOes cujas cópias estão con· 
IÍll'idas o ooncortarl<'s. 

O Sn. Peono VtoLifO d1\ um aparto. 
O Sn. ARTliUR Rios- v. Ex. fl•z-mo o 

favm• do mandar-mo e~se tlocumonto. 
(Pausa. O oradm· d satisfeito,) 
E' isto 1 {IJ), mns esta justiflcoçilo niio l'C· 

fere·so no A:s:sú •.. 
O S11. PEDIIo VJotno -Vou ter a ltonrn de 

auxiliar a V. Ex. 
0 Stt. ARTIIUII RIOS -!Cu acceilo e agra• 

dnço (pousn). gmqunuto o uolJro Senador 
procul'o. o documento n que su referiu, ou 
prosigo. 

Entre ns nccuso.ções levnnt!Lt.lns polo bon1•ndo 
Senador por PeJ•nambuco ás oioições ]a pnr· 
cialidnelo que suffra~ou o Dr. Morcos Cavai
canto, creio que figurou a de torem votado no. 
31

' socçilO o m01·to Fr.mclsco de Paulo. Fonseca. 
o nl\ 4•, Peuro Vicente Teixeira da Silva 
tambom morto, segundo nalrmam cortlelõos 
otrerccidos pelo representante do candidato 
diplomado, pois, senhores, Ft•nncisco do Paula 
da Fonseca o Pedro Vicente Tuixeit•a da Sil· 
va, si oram mortos, resuscltaram pll1'lL vo
tar no Sr. Fogundes (riso), como se vô dos 
nelas .lnlgodns optimas pel11 Commissiio ! 

Accresce ainda quo o eluitor Francisco Mtt· 
noel votou li!nto na 2• como na 3• secções, 

Ulr Sn. SIONAnon-Este não ó.morto. 
O Sn. Anrnun Rios-Esto ó vivo o tilo 

vivo que votou em dous lugares. (lUso,) 
Agora, Sr. Presiclontc, vou ocoupar·toe dn. 

eleição do municlpio de Caraúbas. 
Não houve duplicata, funcclonaram astros 

secções regularmente, mas don·se nollas um 
facto dig-no de sor apreciado pelo Sonado. 

Quando termtnou·so a opuração nossas 
secções, os flsoaes elo candidato Dr. Morcos 
Cavalcante pediram e obtiveram os respo• 
ctivos boletins, que foram asstgnlldos por 
todos os moiarlos. Esses boletins proctn· 
mavnm o seguinte resultado: 

Marcos Cavalcante •.•..• 
Coronel Fagundes .•.•••• 

· Yotos 

260 
130 

Como crer, St•. Presidente, quo todos o; 
munlctplos •lo Estado do Rio Gt·ande do Norte 
tivessem orgauiz:1do suntJ mosns oloitoraos 
na ópoc11 fixada na toi,niio o fazendo sómonto 
o do 'Assú, não tbsso n isso logo compnllido 
pelos lntero58ados o só passados qua•l tros Lavradas as notas nolla.s so dootarou rosnl· 
nonos, no fim do periodo do fnnccionamonto tado Inverso, isto é, o S1•. Fagundes passou a 
dessas mesos vlesso a t'azol·o na vosper:c do to r 200 votos o. o Sr. Marcos Cavalcante 1301 
uma eleição 1 Ora, devo declarar, que asses boletins, que 

Ah I .Sr. Presidente, o meu esplrtto, a foram presentes {L eommissiio, teeín ns firmas 
minha razão ro.,usa-so a acceilat• como vori· do.; mesarlos reconhootdns p!ilo tnbeliiio, que 
dica essa justificação. Creio antes que isso transcreveu exactas e r•oconhocou as ftrmua 
nilo passou ele um ardil pare~ demonstrar ad- nollas ostompadas. 
vorsnl'ios, cuja t'orçtt e prestigioso temia. A Commhsilo declara que por n<To poder 

E:lila dlvlsiio ó um attent•clo ti lei eleitoral, cho,q.cr d evidencia de quaes desses documcn· 
art. 30, § i• e nullos silo todos os actos delta tos rosalta a vcruade, julga que deve ser 
decorridos. . annullada a oloiç~o •. 

. ·,.:· 

.• 

. ,_·;: 

···-~. ~. 

·•·.}~ ,.,.. 
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A lei, muito previtlonte, cstolloloccu os bo· 
lclins, determinando qtu• olios fossem dndos 
nos candidato:; ou lL s··us repre:-:entnntes logo 
após n. tcrminar;üo do. o.purnr;üo, como uma. 
gM•nnttn contrn a fraudo, não só porque pro· 
snppüo que cm neto continuo c immediotoolln 
não e!itú. cngendrn!lo., como porqur1 nesse mo
mento cstal•i:t o collegio elo1 torai o.iudn. cheio 
do eleitores, testemunhas do. npnraçüo, qno 
prntt1storiom contra qualquer nlteraçüo ou 
vicio introdm·.ido no re~ultndo. Logo o bole· 
tim ó um documento do alto valor que sub· 
stituc c corrige o. neto.. (~lpoi11do_{ u a}JIH"les.) 

QumHio 1'- mesa. vae lavrar a neto., n. secção 
olcitm•nl ou nntos ocdiUcio orn que cllil !'nnc
ciona está, em rcgt•a geral, ya.:üo, sú os mc
S<trios, que tccm do tomar pa-rte nesse lra· 
bolho, é qno estão presentes. 

Como, 'POis, n Commissão tleclo.ra que nfío 
:póde cot1 bccot' o. vordllde? 

Tenho bem pt•esento !J. mcmorinqua facto se· 
melbn.uto so deu em umtl.. das paroch111s dn 
copitnl tln Bnhla c a Camnro rcstnbolccou do 
ver<lado da votnçíio que o boletim ncc<tsovn. 

As.,im, pois. proponho qne sejam nppro· 
vndl\s ns oleições dns trcs secções do Co.raúbas 
tendo como cct·tus ns votaçOos quo os bo· 
letins nccusam. 

O Sn. BBZERRIL Fo~TENELLE - Mas o bo
letim níio tem mais valor do ~ue a· neta. 

O Sn. AnTnun Rios- O boletim suppro a 
actu, quando não a. confirma, e si, assim não 
é, digo.·mo o nobre Sen!ldor para. quo servi
riam alies! 

SI ol\es niio tivessem ess" propriedade ou 
fim seriam imiteis, serinm umo. crunçü.o es .. 
druxuln da lei. (Apoiados.) 

No Município de Touros, dlvidic!o em qua
tro secçoos,hou ve duplico tu em \atlas alia> e a 
Commtssiio propõe que sejam approvadns so
mente duns pros\didfls pot• Cnodido Ft•oncisco 
tio Amaral ~'ilho e Etlucmlo ROtlrlguo> Pessoa 

· Cavolcout\ por torem sl•lo trnnscriptos. 
Concorde. com l\. o.pprovnçfi.o da. primeira., 

que eRtá regular, mas oppouho-me quanto à 
Begunlll\, porque, segumlo se vU dtL proprio. 
octn, cita só foi transm•lpta no tlia 3 do 
julho. 

0 Sn. VICENTE MACl!ADO-Padia oxpl\cor 
Isso desde já. 

O Sn. Anmun Itws-No neta consta o que 
acabo do nffirmat• ao Senado; o oxp\ico(iia 
que o nobre Senador quet• dor vh•ti mclhot• 
qullndo S. llx. uzar da pnltvro. 

Nilo Boi, Sr. Pres\donto, cm que runclou-se 
o Comm\ssiio para nilo tomar cm considero· 

çiio a.s clolcoos pt•ocodidn.s nos 2", ano 411 soe· 
çOCs desse municlplo pelo pnrc\o\idt1de Marcos 
cavoknn ti. E' sempre assim I 

Entt•otonto a 2• secçiio presidida por Joo· 
qulm Valeria But•lty, a 3• por Trnjnno Josó 

do Fnri:ts o o. 411 por Antonio Ferre~rn. Po.
tl'ioto. funcclono.rt~m nos logn.1'cs d~,•ugna.d~.8, 
tiveram mesas IDgnm~ e 0.!3 o.uthcnttcl\s ostao 
conreridns e concortaclas. 

Q Sn.. VICJ·;~'TE MACHADO - Som tro.uscri· 
pçüo. · 

o sn. An·t·uun R10s-D~E~ns outbonticas 
cnnstn. n. nomençiío do escr1vucs ad lw~, que 
prcsto.rnm o compromisso do Lem serv1rem. 
Qunl o sec·viço quo ol\es teriam .de prestar 
siniio üanscrever n nctn, ? . . 

consta, mnis que os pt•cstde~tes_ abr.Jra.m 
livros especiaes pa.ra. c~so. tl'll.nscr.lpçuo, hvros 
que rora.m rubricados por mesu.r1o como pre-
ceitl'tn. n. Ioi. . _ 

Ora, si tudo Isso nüo dn o pre~um~çno tio 
que o.,tt•an~JOrencia fot fmti1, ou nuo se1 o que 
11. tlll.l'iL. - d 

E "proposito elevo chnmnr .n ~ttençao o 
Sena<! o p~rn o facto. ~· Com!""'~o propo~-o 
npprova.c;llo do clOJçuc:;, cuJa.. tra.nscrLpç.~o 
consta do corpo da acta •• · 

o Stt. VIC"XTB MActtADO dá um apat·to. 
o sn. Aivrlllflt Rtos-Ait! V. Ex. acha que 

ti isso que manda. o. lei 1 o que determina o lei,-, que lavrado a ac!a 
seja. ella. innneclio.ta.mente trnn::cr1ptn. : ~u.o 
d.Ôus actoS~ tlistinctos, sopn.rad~s completo.
mcn te e sncccf!Si vos. A acto. tJ lu Vt'O.du. ~m 
qualquer papel o a ti•ansct:lpção, quauclo feito 
por tnbollião, ú no respectivo lcvr~ do noto~ e 
qun.ndo pm· csct'iviio acl !toe em hvro e~~ecuLI 
u.IJerto pelo p1•esid~nto dn. mesa. t} rubrtcado 
por um doii mosn.I'IOs. 

como ó possivel constar no corpo dll pro
pl'io neta que olln foi tronscripta? 

Seria baptizcn• a creonço untes delln no· 
scer! (Riso.) Essas netas si\o evidentemente 
nullns. d t . sr. Presi<lente, ó tempo o ormmor por 
que nií.o quoro tn.tian.r }>Ol' mo.1s tempo o So
narto o poc•quo tam'ilem jti mo sinto fatigado. 

nos 37 munlcipius, que compocm o Estado 
do Rlo Gr;uJdo do Norte, nem um ter~~ das 
oloiçõos procedidos sniva-so nessa aUuvmo de 
irrcgulo.ridndes e vimos. . . . 

As proprias elolç1bs Julgadas ltquulas 
pcln. Commlssii.o níi.o o sao, como o demons· 
trou o honrado Sonu.llot• po1• Goyaz e_como eu . 
demonstrei tambcm, do m~tlo qu~ nao ó re.al 
0 resultado que cl.,sns el~Içõos tlt~ ~ Commts
sií.o em seu parecer, que u o segmme: 

Rocha Fa~untlcs ........ ... · 
M~t·cos Ct~valconti ........ . 

3,623 
\.OOt 

0 Sn. Yla&l'ITE MACll,\DO - A Commiss~o 
recon h eco no Sr. !tocha Fagundes 8.5.1 
votos. 

o sn. AnTnun l~Jos-3. 623 nos eleiçüos li· 
quhlas. 
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: O Sn. VICE»Tr. MAcu.tno -V. Ex, niio leu O Sn. An1'11UR Rios -Então dll·n sem pro· 
d·t•olto o paroccr. cuuol·a, poróm, <lo negativa quo aventurou, 

,1 }·,:i O Sn.. AH'l'lltHL nro.~-Orn., 0 sr. Sonndor o que nü.o oxpl'imo o. verdade. · .~:., 
'" j: l'c:tlmonto múo ! S. Ex. vé qua.nto estou f:t· O Sa. Pmuao Vmwo - V. Ex. ouça com ., 

1!. I L[, ~~~~~~~~~~ci:~;?~r~nto~~~ ~~:~~~~.~~~~~c:rã~ ~~~~~ am~~pl~c~1g~a ~~~.0~~~~~~~~~a~l~r;~~: Jl 
1

'11 : ! seu pt•oprio parecer ! vamos pol'll. examinar estas acta.s sómonto '·< . 
. 1Jji (i Repito n.ioda. uma voz, roflro·mo no rcsul~ dous Uias. Durante oito cllas estiveram om '· · 

I
. I ,, !Ado colhido pela commiss11o nns eleições quo podar do contestante. O nosso eminente col· 

! iii:;~ x•oputou pqrn.s o cscoimlldns, rosutta,do que Ioga o St•. Gonçalves Fei'roiru. examinou-as 

! ' . I 
i 

I, 
I! i • 

:I 
!

1

'.11,1· i i se oncontra no principio <lo parccor. por sua vez. 
· I 11 Dizi:L cu que (ISso mosmortlSllltndo nito era Logo tlopols, o.lguus collegns tlvnram llo 
11:1r ,.: ronl porque dcllo s tem de nbn.to re 1 ta.zer por si esse ustndo e uós, precisando du.s ,• '\ 

i I 

' . ,_ 
·:·i

1

1 i.: tacto' das e!eiçõos do° Cearit-mil'lm, Ót~ngu:~1o: netas do Angicos e de .Tlmlirn de Angicos, ns 
1i :, t,~~o., Santo Antonio 0 contezel'oiras, cujos solicitamos do Sr. director dn. socretttritL, o 
;:/

1 
: ! r VICias foram demonstrados. qunl nos dochtrou quo nclumdo·so alguns 

:./ '
1

1

• i.· i o Sit, VICENTE MAcHADO da um nparte. Senadores estudando oS>ns actas, só depois ; ii . 1 de conclui do o estudo dollas, ti tarde, nos 
j' I O SR, Ar:Tnua RJOs-"lultns dns actnsjul- poderia fornocol·as, 

·~·i ·1 f: : g~das liquidas pela comruios1lo nüo foram por Com ell'oito, recebamos essas actos ú.s 5 !to· 
1. ij

1 
j

1
! . :, IU'm o

0
•btuda<dlas, porque não tive tempo poro rns

1 
da tnr111~ p1tro devolvei-as no di• seguinte, 

I 
, nl , . . Isso. l'lgn o a essa tt•nbnlho cm horas pos- po a man 10. . 
. :ipl ·:.i: i ter!Ol'es ú, sessão, nilo nos orn. licito prolon• 0 SJt. Anrnur~ Rios-O Scn•t!o acabn de 

· .. :~.::.· ·, : · gnl-o n.tó tn.t•do, pnl'n. nii.o obrizm· n. secro.. " ~ · ~ ouvir 11 oxplica<;~o do nobre Senador pelo Rio 
:'1:: ::i: : tat•Ja a pormaneccr aberta ató muito alüm Grande do Norte.Ellnconfirma aminiJn atllr· J;,! : ; 1. das horas do expediente... mativa. 
'!•!1 · ,,, · ! O Sit. VICENTE MAOJJADo-Aproveitnram Noto bom o Sanado em que circnmstanclns 

. )'I: I : • : ato o 1\lrinuo. ~o dou essa oxigoncia. do nobre Senador, quo 
: ·~ · I : I O Sa. Am•ttUJt Rios _ E' verdade, npro- so reproduziu em dous dias consecutivos. 

'I li ~ ' 1 voltamos um lbrlado, rnns em cumpensnçiio O parocer estava lavrado, publlcauo e dado 
· .h:!' \ fomos projndlcndos no estu•lo pelo sr. Se· para. ordem do dia; a moterla dollo devia 
·1 :~,·:.• i(''· .

1 
nauor pelo Rio Grande do Norte.·.. oslat• perfeitamente ostudado, elucidada pelo 

commissii.o, quo o elaborou. 
i:' :, : ! O Sa, PICPIIO VEr.no-Em que? Entrando em. discussão, o nobre Senador 

· .,:,,, ! ·' ' O Slt. ARTJJUJt R1os-, .. quo clwfe politico por Goyaz; aliegando não estar, com muitos 

I
, ' ·~)~;.i .i: I <lo seu Estado, diroctor uosan llioição e mem· colle~as, Ita.bilitado para julgar da materia 
! • : j: . bro da commissão que sobre c lia dmt pnrccor, pela. doflciencia do parecer, pediu o adiamento 

. ,,. :" i tontlo lido touos os papeis a ello roferontos il da discussão por 48 horas para completar o 
1 i ', l[: 'i sua disposição ató formulo r esse parecer, estudo. 
· 1 , ' .. 'I: : ,' depois ou uo pra"o das •18 horas ele adiamento O Senado nttendeu a osso justo pedido, 

j I 1 votJuio paio Sonn<ln a requerimento do noliro contra .os votos dos dons nobres Senadores 
! , [I' ; : , Senador por Goyaz, ainda requisitou pat•a. n Vicente Machado o Pedro V olho; entretanto 
' i.: i I 1 ; smt casn. <lB nct.as o <locumontos relntivos o di· ss. E~x., aluda dentJ•o de• se curto prazo, 

j: , · : versos municlpios. tomaram posso dri papeis, quo de direito não 

I • 
1 0 s p y N" ó b 1 podiam mais portoucm•-lhes! 

: .. : J\, EDRo 'JCJ.JJo- v.o n so utamonto 
1 .', :,· 

1

. exacto, pm·mlttn·mo Jlizol-o. O Sa. PKDRO Vmtno-Sem prejudicar o OS· 
O Sn. Anrnun ltJOs (coll>{orço)-0 sr. So· tu•hl <lo Y. Ex. o de seus comp>nheiros. 

'i · na.·or altlrma ~no não ó oxacto o quo ou o Sn. ARTIJUR Rioõ- Esta facto, nlúm da 
- ! · 

1
'1.: nllh•mo no Sanado'/ significnçiio quo doi-lho, mostro sobro que 

O SJt, LEOPOLDO DE BULIIUJ~s-E' absoluta- estudos foi enleado caso pnl'Ocer, sondo pro· 
: i I· monte exacto. ciso gue os dous honrados membros <ln Com· 

j l 1 ;I 
0 

mls-eao nintlo. prooura~se~m vot• ns actas tio :i : 1! oxact~~· FRANCISCO MMrrAno- Apoln<lo, ó llinco muniolpios em um dia o do mais dous 

':,. · j: , ·1 O SR. AllTJJl'<' Rios - E.' o'·solutnmonto 
110 

seguinte. 
I 

, . u . Dolxo o lncidonto, St•. Prcsl<lonte, pnrB 
~~ 

1 

,i 1 oxnctto q1w
1 

o nobt•o :-ionmlot• rimntlau· buscar l'otLtat• a ardam !lo· argumentos o considera· 
1 .~; 

1 
j, os nc as 1 o diversos munlcipios pD.ra suo. çõos, quo alie interrompeu. 

I ' ; r CllSa nm <lons <lins consecutivos. Dizia ou, St•, PJ•csldente, quo ns eleições 
' O Stt. P;:ono VELI!o -V. Ex. vno ouvir n jttl~udas liquidas pala commissilo não o oram 

, 1 :i: oxp!lcnção. roulmente, pois om clnoo munlolplos estavam 

j' : : 1: '.1: 
I' I. 

-. 

... 
i 
I .. 
I • 

i ' 
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cholas de irregularidades o vlcios, o,portanto, 
no caso do serem annullndns. 

O nobre Senador por Ooynz mostrou ao So
nndo ns null!ilados que enchiam muitas oloi
çües do muitos outros munlcipios, cuja ap· 
pJ•ovaçü.o o. Commissão propunba. e o. insub· 
slstoncia das raz1ícs pelas quaos a Commis· 
siio jolgava nu lias divet•sas outras. Procut•ol 
complotnr o ostudo e trabalho !oito po1• aquullo 
meu honrado collcga. 

Dossc ti•abn!ho veritlca-so, niio su quo nas 
o\eiçücs no caso. do scrom apuradas só tomou 
~nrto a m!nori:c do eleitorado, quo concorreu 
tl eleição, corno tnmlH!ffi quo o candidato con
tc~to.nto 1\ca. sup::rior cm votos ao diplomrvlo, 
(Apal'le<.) 

Ot•n, sondo nssim, nm nbe11iencin. ~~ lei elei
toral, rlovo ser n.nnullo.dn. o. e!eicíi.o e ll!!S~o 
sentido vou enviar a Mosn uma omondn ao 
parecor. 

Ao sentar-me, SI', Pt•csillontc, devo poclil• 
a V. Ex. o ao Sonodo desculpa <io tempo que 
lhos roubai, mas amançntulo-lhes ~nc o liz 
em obedioncio. aos clictn.mes do minhiL con
scioncla o om defesa <la vordado olottoral. 
(M•ito bem.) 

O Sa•,VIeent;, 1\lnellndo (')-Sr. 
Presidente, muito pouco tempo mo demora
roi nn. tt•ibuna.. 

O Senado os\~ snffioiontomonto csclnrccido. 
No dio. om qneo illustreSenndorpor Goyaz 

requereu o o.diu.mento tln. discu~::~ii:o tlo paro
cm• llo. Commis11ão de Constituição, Po1leres e 
DiJllotnacin,o illustro Semulor \1or Amo.zonns, 
cujo nome jloço licooçn para 1 oclinar, o Sr, 
Sarmento, em apM•to que guM'doi do memo
ria, disse: •Do. discussüo nCI.~co a luz.• 

Hojo, como por encanto, como si a forlj.t i'lo 
desc11rga oloctrico. ltbrls...,e ropentina.ulente o 
fit•mumonto, jorrando sobro nós lur. demasia
da, verificou o Senado 11110, renlmenle, a luz 
1'ez-so sobro a eloição do !tio Oran<lo do Norto. 

Nem o to.!onto do !ilustre Sen11d01' por 
Goya., nem o ostudo acurado que <losso. olol
çitu foz o illustre ropresontnnto ll<l Bnltia, 
puderam convencer o Senndo do quo a Com
mis•ão tio Constituiçüo, Podot•os o Diplomacia 
não bo. vlo. estudado com o todo o cuida(lo, não 
havia dito a pn!tiVra vordndulra sob1•o essa 
eleiçiio. 

E' ostmnbiWOl quo oradores ião conspi· 
ouos, quo exercem tanta nutorhludo nesta 
corporaçiio, estudando detnlhndnmente umo. 
e101çüo, procurando-lho todtiB as Jillhns, vios· 
som rovelnr perante esto mesm~ Senado frn· 
quozo. tüo gro.udo, porque, 11eza-mo dlzol·o, 
~S. El!x. nüo puderam abs~lutomenlo tlc~
truil• o parecer tltl Commlssilo. 

Ouviu o Scnatlo o longo o mouitntlo dis
curso do ll\nstro represontant11 do Pcrnnm· 
buco,mombl·o da Commis~iio,o ouviu ta.mbem 
quo a cada um o. <tas o.Jllrrno.çõos t'eitns pel~ 
itlustrc representante do Goyor., S. Ex., com 
o.s netas na mti.o, com os documentos presen
tes ó. Commissiio, mostm.va q no o. mesmn. 
Commlssiio havia ogido como qnot• a lei elci
tm·a.l, como qum• a yord:ulo oleitm•al. 

Ver<lndo eicitornl! ... Cou~n contcstnda 
todos O:'i din.q; postn. om duvitltt a todos o . .; mo
men~os; mns, ~uo. por hont•a dn. Itepublicll, 1i 
proctso que :P,In. tLhsoJutnmcnto acnlmdn. llfLt'n 
f[110 o Senn1lo, pn.ra qun n C:1mnrn do . ..; 
lloputados, niio ~ojtL o rrcoJhimonto dos dcsi
gJHttlns o sim o h1~;LI' ando só dnvcm entrar 
os l'OJl!'C:-iblltante:-; legitimo!1 do Jlovo. 

0 Sr... LEoror~llO DB BULI!ÜE:-J- Apoiado. 
O Sit. \'ICI·':\TJ~ MACI!Ano-Qum··.~e digni

llcnr esta H.OJJUblicai C]Uoi'·SC elcval-n no 
eoncoito do povo bmzilolt•o, ~i ó possivoJ ln· 
v11ntul·n. mnis; quer-se collocal-n. cm posiçíio 
1\o onC.ll'llt' sobt•unccil·a o juizo do munJo ci· 
vHizntlo, o o quo so faz p'ara islo 'I! 

Abrit··SO·!Júo as pot•tns do Congresso U.1uel
bs quo não rocobcmm n. iuvestirlul'tL ogn.l 
tlo voto, e por procc.;sos (}lia niio s:1o o do. 
verda.Jo eloitoml, 1Urmnt'·Su·hit uma reprc.
~entr~.cii.o que bn. do sc1• o rlPsconcoito da 
Ropnblica, n. sua. desmoralizar·ü.o po1·anto o. 
opinifio nacional. ' 

Nüo, S1•. Presidente, isto nü.o ~e dn.ril, isto 
nfio so lm lle dur,por honra. do regímen repu
blieono. 

O Sena• lo Brazileíro, assim como n Ca.maro. 
rios Deputados, no estndo do lotlns ostns ques
tües olei loraes, h a do so collrlcor acinm tios 
mesquinhos interesses do po.1•tido.rismo, o 
ho de fuzor com qno o t•oprosenl'lnto do povo, 
occupn.ndo n su:L cn.dcira, nunca tunha. llo 
corit.r poln. su:;poiçrro drdegitimillado com que 
!'a.lle em nome do povo quo t•epras,!nta. 
. Ropublicanol ropublica.no quu sonlwi o quo 
o::~ton corlo fJUO hui tio vor om mou -pn.iz, uma 
ltopul.llicn. corCi\du. do t•c.~poito do todos, t.ollhú 
Ol'gulho om fuzar umtL doclarnçüo, o ó, q uo 
nunca, com o meu voto, com n. minhn. pr~la· 
Vl'n, concorroroi I>o.ra quo n VOl'linJo oloitoml 
srja conspul'cnrln. Ntio comprobcndo Rrpu· 
hliCll1 nü.o comprehondo rogimcu roprosonta
tivo som n vel'dntlo oloitoral. 

E foi os to p•.,nsnmouto supOrior, St•. Pl'osi
tlonto, quo tlowinou a Commbsri.o do Consti
tuh;ii.o, Pt)dores a Di/1lonmcin, ostutlo.ndo ns 
oleiçOoe do Rio Ot•un'. o tlo Not•lo. 

Tlnlmmos Uonuto tlo lltis umn contostn.çiio 
J'ot•muhtdn. P•lr um t•oprosentantl3 do cnndi•lllto 
Dr. ~lnrcos C:walca.nti, o dosdo o pl'imoil•o 
momento l'lli o ponsa.monto d11. Commissrto dtu• 
todas ns lnl'guosiiS ~ dofosn; nüo pet•mittit• nb· 
solutamonto quo do modo algum lbsso so
quu~tMio Oôlo dil'Cito, jlOl'qUo, untos ÚO l11tlo1 
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1

1'1 ij! i' queria mo> o.prosontnl' o nosso consolllo ao e !ln apontou como aleito pelo Rio Graudo do !.'·," 
_::.' \! i 1 i ~ 1 " ,, ScllO.!lO, consngrnndo n vcrrlntle ,Jrts urnas do Noi·to; porque niio tem o illustre Senador L.ti 
!·r · · :, ~I d Rio Granllo tio Norte, o nfio dosign:tndo um poln Bahln-, como o illustt•o Sanador por I _'t 

,: j 1/!1 : : :111 ! i indivhluo qnnlquC'r par11 occnpar umn. c ado iro. Goynz, n. coragem de aprosentat• ao voto ~-.:~ 
."1, ~;,· · · _1( ; uesto recinto. !lo SonaUo uma cmont!oL reconhecendo cs::>o t __ :í.~ 

.! \ n. ] 1.!11 · I O:~Si~'fo7l~~' e~1~~~~~~' C~~;J~~~~~~~~~p~~~ Cll~d~:~O i~~~~~:~~t~:~~~rquo, annuiJadliS ~ 
I J, .. /, '1;11 I nnmbuco, qua.nllo occupon-se c.Jc;:,tn, oleiçtlo. ns eloições como devem set·, o. mo.iorin ó in.. •r; 

·.:! I!". :.r I 'I·· Agiu tanto no espirita do. Commis=ão ostn signttlcnnto. r.'f~ 
~ 1 • ·, 1 j obrigncüo quo o. si mesma impoz, dar todos 0 SR. VrcENTJ', 'IA. CIJADo-l~ste "ol 0 prl· . ' as garnntiltS a defosn oleitornl do cnndirlnto . " - .. ' ' 

'I .· '1' ·i contestnnto,quo nlilslando-se dos prece1lentos me iro pensa.mento; o tanto estava nas linhns :· · 
.. i 'r: i I '' do Sonndo. Quando"' socrotnrin diz ln quo nüo rlnquollos ~ue COI\ testnvn lll n oleiçüo, que o 
''; '1'l :1 

' "C podia ineor1'1• no .J'orn•l oiHcJ'"I nc 11t1um clesemhnt•g-adol' Espirita S11nto, procm'O.IIor !-":.·:· 
:11 

1

' 1· , ... ... do contestante, voJ'u pel'"nto a Co1nmlssão e 
.' .. : ··1 doaumonto rlo conte::;tnçiio cm votnc;ü.o ex- "' 
. ,. , . I prc::;sn. do Sonu.rlo, o. commh;~ií.o, por um c los nprosentou um tr:tha lho orn que n sua pri-

·:·: '1 :;·~· 
1

:·: ,

1
i: sous membros, foi ató n. v. Ex.,St•. Presillentu, me ira preoccupaçiio ora pr·ovo.rl}no nflo bn.via. 

:·I .; padra que noDt o-iodo CoH!JI'CS$OSO puhlicass8m c.Jiploma. 
· " 11· 1 to os os documentos do contestnçfio, n.llm de Sabo V, Ex. porque queria se provar 

· · ;! ! ' quo o Senn,lo formulo.sse .iuiw seguro, per- quo nfio llavln tliplomn. ·~ Porque ha umn clis· 

'' 

; :_ .. ,

1

:,. : .• ,:

1 

• ! !,·.· 

1

; .. feito sobro o. eloicfio que ello ia julgar, posição nostn •·id•'cu laria que se chama lei 
Vem a propoeito agora ropellir uma insi- ~loltoJ•al que diz quo om hypolheso nenhuma 

· · I r 1 · nuacão quo, soJ·a-mo rormittiilo dizer, não so 1rorlori dar reconhoclmonto ao candldo.to :f j i ··~.~~';: ·. . estava nas linhas do. dclicndoza do illustro que nfio trouxordiploma. 
I' 1 .. , 1 :• SenaJlor pelo. Bo.hia. O illustre Senador pela Bahia devo ter 

' ·

1

1; ;:[ J ·I' S. Ex. accusou, e accusou com pal~vms visto, bomem puhlico como é, com longa pm-
:;: ~, ~ ·:(I: . ·, : I" acerbas, de pnrcinlhlado, o. Commi$RÜO. ti ao., flUO nas verificações de poderes, quer na 

missão, quo pormittiu o direito do del'osa cou assontnrlo positivn.mento que o Senado e 
:,,·.·.· ,·,,·,.:

1

' ·.,',:.·~· ," ~ ,
1
, Mas, cm que n.gin com parcin.llcindo o. com- Camnrn. dos Deputados, quer no Souado, fi-

.~··!' :" ; J: 1: ampla, amplissimn.,aocandlr.lo.to contcstnnto? a Cnmara nüo se podem subordinar li npura-
r · 1 · , , . o SR. AllTIIUR Rws-Jn doelaJ•oi que, si çiio foi ta pelas ,iunt:ts apuradoras porque es-
~ : . i [· , 1.. daR minhas pn.Jnvras 80 inferisse qualqnm· tos dons co;pos Jegtslattvos te~m dbe razer a 
"· • · ·· · "' h d b s1m npurnçno e nor eson.apur:1çao sa er quom 1
1
, .• 

1 

.. ··
1
;
1
d:,, .

1
'.•.· •. i.· ouensa nos onrn os roem ros dnCommissilo, ó 0 oloilo. ,. 

H immfldin.tnmente ns retirnrin.. Niio está isto, ·' · i · ··· 1. 1 b 1 t Ni1o estou dizendo novldaLio, nem o que ,f ; 
11 

!:( ;' I' 11 sou nmente, na minha intençiio, digo póde r.spantar a quem que!• que sojo, 
.... 1 ·~· '' 1 O Sa. VrCENTE MACHADo-Aqui fico·, nfi.o porque ,i'ó. foi ,J'ulgndo, jó. constitue aresto do 

~ !;i '.'i. : i ~~~0u~~rPe~\~v~~b.•3!1r1~:U3~\~. dp0er~~1p1~~~~~~ ~~3~~\0q'%~e,,1;~, 0~'J~a~~~~~ ~~~c~fJ~ ~~~~r~ 
\; l' •I·:' '' 1 nffirmnçüo do nobre Senador. plomn poli• junta apuradora, como t'ol o 

i·: · 1' · Sai quo a tribuna tem :ll'rnstnmontosque Sr. Quintlno Bocayuva. (Aparte•.) 
:.·~.. · 1'.' ·.:.; 1

1
·. ás vezes niio podemos voncor, e si\ nüo toem Estou dissertando do mnts e preciso entrar 

, aquollos quo, com difficuldnclo, veem IL elhL nooxame da cleiçiio elo Rio Grande do NnJ•te, 
~ f.' j; :: . enounclo.r o que pensam; tecm todos os qun o porl'unetorinmonto, porque o Senado estti. 
:\. ,. : !!. ·/1: dispondo cla JllLin.vr;~ 1hcil so rloixnm, nus nims com o sou juizo foi to o não sm·iL a inslgnifi· 
: : I 1 da insplrnçüo, guindnJ' n rog-lüos ele onde mui- c.o~ncia dll minha pnliLVI'n que ha do 1\lzer ai· 
!;\ !l ~ 1 • r ~. '· to.s vezes niio ó allsolutnnwnte passivo! torar o seu voto 

:. ~ ~·.· : ! I ;. · c.listin"r,uir estns llll',serlno d11S COJJSn.s teJ·reJJilS, 1 ' Jl t o d ~ · , , .. " - Qunnr o ornvno i us I'o ,eun ar pelaB•Ilin, 
• ~ ·

1{!: · J ; E foi nostns nltnras, o. fJUO elevou-se o eu, que fui pnrclmonioso do apartes, lembrei 
··' 1 .. 

1 

.. !, l nohro Sen11dor, que S. Ex., JICli'correnilo o as. Ex. que devia verificu.t• si 11 acta. a 
1
1

; ; j

1

' . . !; trn.bnllw da Commis:;;üo, disso: este tralJI\lho que ::;o rofcrin ora trnn~m·iptn, mns que 

I 
! ; ;. i,· ó dotlcionto, ostn. oleic:11o 6 um nmonton.do do concot•to 0 confot·encitl. EU se lO.zia. sobre a 

1 
• , I.: irro~ulnrhlnrlcs, o ó prccleo quo o povo do cópia do octa; ele! tornes. s. tlx. neste ponto 

,, , ,,, Rio GrnmloJlo Norte mnuifeste-sonovnmcnto sustonton duns opiniões dlametrnlmonle op-
i'i" \' 1mr:L dizer qnom do'-'O tl!gnn.mcnto, lngnl .. posta~: ~unndonprovcitnvnm ns dupUontns 

'I O ~'
! .:·,·1 .·

1
; 

1 

.. · mentn ropresontnl·n noSonnrlo. no trlnmpho <'loitoml do cnn•llilnto contes· 
Estn nffirmncão do illustro SenadO!' pela tnnto, S. Ex. nmrmava 11 trnnsm·ip~üo, BUP· 

Dnhh• ainda vcin mostrar quanto do rn,ão pondo prlo simples concerto do neta quo alia 
1 ' •. r c•rccom o,; quocontostam otrnunlhodn Com- oxlstin; qunndo oxnmlnavJtnctoscujosJ·osul-
1 i .·1

1 1 i ,- mtssiio. . tailos inm nprovo!t11r no cnntlldato dlplo· 

i 
·•' r· Si a Commissiio orrou, si o c:mdldnto que nmdo, a Culta do li'nnscripçüo er11 lrrogulnrl-

! ; Lj i 
1 

,1; obtovo molorfo do votos nüo foi aquello quo dndo insannvol o, liltnlmente, loglcnmento, os 
~ ~ ~~ ' I ::: 

il. 1 11(! 
~ . I : I, 

'.; 
I·:: 
~·-. . . •. 
[.·r. 

•··:_· 

I~ 

' r· 

•• 

• I' 
r 
f 
I 
' 
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votos compntndÓs nestas netas não podorlnm 
concorrer pnra o total oleitornl. 

Confesso q110 houve· momeHtos neste dohn.te, 
em quo ou, si pudo:;so omponbu.r nollo n, 
minha simples uutori<ln<ie, som representar 
umn Commlss[o do Sen11do, diriaàquellos que 
contcstnm: «Apurom touus ns eleições liqnl· 
das, fnçnm n. apurn.cü.o como ontontlorom, e o 
resultado sm•á o reconhcclmonto pelo Sonnrlo, 
como verdudoh·o o legitimo eleito pelo Rio 
Gmnde do Norte, do Sr. cnn<llduto Fn
gnn<ios !» 

Assim dirln por umn rn2üo muito simples. 
Apresentada o. contcatnçií.o pm.,,nle n. Com. 

missão, foito um o~tudo minucioso dolln, 
tomei n mim um trnballio que, coJ>fesso, foi 
superior Os minhas forças; procurei ver por 
que meios, porqua maneira. tlnh!\. conseguiria 
o procurador do contestnnto ohtet• solo mil 
o tantos votos para sou cnudidnto. 

Percorri as netas dus dnpliculns; foi somo· 
nos, tirei provas. 

Como eu bn muilo niio mo encontrava com 
ostos mystorios r lo arilhm~tico. olo\tot'll.l, com~ 
prehende V. Ex. o trabalho lmmenso quo 
tivo pam chegar a um rosult:cdo. 

Confesso ao Senado quo niio pude ohtel·o: 
niio sol como é que apurou o candidato con· 
testante, pelo seu prccurudor, sete mil e 
t1mtos votos ! 

Tlnhn, portanto, a Commissi\o de estube. 
locer, uo cháos de duvidas que surgia, um 
crltorio para o .i ulgamonto das olei<;<ics do Rio 
Grande do Norte. 

E o criterio ó o do pnt•ccer. 
Nilo ora só dn Commls•iio, em tambom o 

criterio da Commissiioquo O."<nminou as oloi· 
ções prosidonciaes que iloJ•am em rosultn1IO n 
oiovacao do Sr. Dr. Pruilonto do Mornes ó. 
pres!doncia da Ropnbilcn o do Sr. Dr. Mnnoel 
Vlctorino ó. vico·prosldencia, 

Neste parccot•, conhecido 1le todo o Senndo, 
está. oonsi~nt~tlo o seguinte: hn. vicius quo in· 
vnii<inm totalmontilumn oloição, ha lrrogu· 
lari1lados que podem luvnlidlll' n oleiçiio o que 
podem absolutnmento nüo SOJ'Vit• para este 
re"lltndo, pormunocendo valida a olo!çõo. 

Serviu de critot•io p:cra isto 11 suspeita de 
fraudo. 

Tomou a Comm!s;ão por bnso c seguinte : 
As o.ctu.~ trnnscriplo.s, desde que sobre ello.s 

não lm suspeita d" rrau~o. tem forte ele· 
monto do prosumpcão, a favor de su:t \egitl· 
mitltLdo; o o mmlmo se Jó. com o.s act~ ·cOU• 
cot•tadns. 

As actns niio transcriptns, desde que não 
haja o!omontos de l'raudo a entrar para n. 
uprccinção do !'neto, devem lambem ser npu
rud•s. 

E' por isto que a Comm!ssão poderia man. 
dor apurar netos que não tossem transcriptas 
o doixo.r llo o.purnr n.lgumas transcriptu.s. 

Foi pot• isto lambem, Sr. Pt•esidento, que, 
cotn o.lto critcrio juridlco, cnm alto senso, 
<iec!at•on o illuslrc membro da Commissilo 
que occmpou o. tribuna flUe o. Commlssão nü.o 
estava ndstricta a estabelecer n uniformidade, 
quando diversos o vnriadO:i oram os ele~ 
mente• que npparechtm para a formaçüo do 
sou juizo. 

Mas, actas transcriptas, como disse, não 
eram julgadas v:llidns desde quo o resultado 
dll votnçiío fõsso a favor 1lo Sr. Fagundes; 
actas não trnnscriplns, ontondcrnm os dons 
nobre• Senadores que so levantaram pnrn 
com bateJ• o parocor da Commissüo que deviam 
ser validas, porque " votnçüo recuhiu no 
St•, Marcos Cavnlcanti. 

Em torno deste facto dn transcrlpção sur· 
giu nmo. muti~licillo.do de questões. 

Um• del\ns foi tratada pelo illustro SenaJior 
pela Bahia, e ó n seguinte. 

A trnnscripçiío dovo ser feita immediata· 
monto, diz a lei. 

O Sn. LEoror.oo DE BULIIÕEs-E a honrada 
Commissão lambem, 

O SR. VICENTE ~[ACIIA.no-0 nobi·e Senador 
por Goyaz não contesta que n tr.tnscripçiio 
deva set' feita lmmedintamento o, diz S. Ex., 
o conceJ•to o a conferencia tnmhem devem 
sor feitos immodlutameute, porque assim o 
quer a lei. 

Pnm nito sol' chamado de «inflnmmndo• 
pelo nobro SonnJ\ot• pel~ llahln, para que a 
minha pn.ltl.VJ'a. nfí.o lho parcç:\ infiammado., 
quoJ'O oppOt'·lilo nm~t opinião quo nfio póde 
ter suspeita Jliguma. de inflamm(tçao. E' o 
texto J!o § 22 do nrt. 43 da lei n. 35, 

O Stt. CoEr.uo 1~ CA>tros- Isto ó pónto ln· 
contestnvel. 

A suspoitn de ft•nude em uma neta om que 
lia umn simples irreguiat•ldndo, inquina esta 
aotn do nullida<.!o; ao passo que uma taibJ 
mais gravo, uma ii•roguFtrillrule mais noto.ve1 
em um11 aotn em que ni\o ha absolutamouto 
suspeita do fJ•nm!o,.deve set· dosprosada, por· 
que o quo ao quor ó apurar a vorilado oloi· 
tora!, 

E nilo se nput•a a vordnde eleitoral, Sr. 
Preshlonte, por este processo do elimluM' os 
votos <los vencedores para dar a vlctoriu. nos 
veuoldos. 

OS~<. VIÓENTE MACliAno- Diz o nobre So· 
nador por Sor~ipe, quo é autm•idade nn mn· 
teria, que i;to ti ponto incoutostavol. Pois 
bom, quo.ntlo so d1i. concel'to 1le umn. nct11. ern 
ópoctt po;torlor i\queUa om quo lbi feita a 
eleiQilO, di' o nobre Sonndo1• 11ola Bahia, que 
somelhnnt:l aottt ni'i.o t'ui trnnscripto. o nilo 
pódo, port:mto, se1· nproveituda. 

Vou I'Cforir·mo a um documento, cuja lol· 
tut•a fez o nobt•e Senador pela Bahia, expU. 
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1

': ~~~-~~~~-~~~~!'u~~ d~~~~o~to~\e~lt~ft~~·tods~ qu~ ~~~:rof~~~PoLno DE BuLnõEs-Jê' a isso [ .: i 
dal-os,porsor(lmmuitocomprldos. Niioquoria 0 Sn.. VtCE;"o;"TE M,\CIIADO _Sim, senhor. ;_::g 

í ::1 1 '! 1 ~ dar esta I'espostu. nn. nusencln. de S. gx., nü.o • 
,· ''·1•1',' · ·• dcso'ando nbsolutnmcntequc aminim iliflalll· Esta uotn d~t transct•ipçiio •stt\ nn corpo diL 1 '··~:1 
···I I<~ ' ' '· ~ neta. A acln. tovo o. sun. allorturt~ o tovo o sou ·" .. 1 
, ' li,j' ·1! ii 1m"",·~~~-(~lqt~~~.00~fsf~J:~:~i~rjnio~ci~n~btg~·~ oncnt•rn.monto: na n.borturn oonstL o tHo. dn. •.j1 

I ·11 j 1 ::I elo!ção; no oncorrnmento R mes:nn. cousa. r~:~ 
i, .·l',i['j ~~~li :

1

· ~.l c ~~~~e:~~~~~e~ws _Eu roc dtnJ•io. uma J\s tJ•nnscl'ipçõos constante~ do cm·po dn. , .. <1 
I

. 'fi . cataplasma Jl:tra appllcaJ•·llio. (Riso.) V.Ex. acta (foi uma quostiio que S. Ex. lovnntou) 
, 1 i' 1 · di são as rogtllD.res cu sii.o unuf"lllas que so ftl· 

·1:. ·• .•11 ., sabequosoumc co. 11 1 ., , -
!i i,ihl:·l·.:. ,'. O Su. VICENTE MAcnAno- o bonrndo Se- ~~:~t~~ N~Pc~ •. ~~ ~r~\;;0~~~:ao~~~0~~

0

q'::~~ 
I' 

111 · ·1 undor, apczn.r de medico o mctlico muito em uma. cUjlln. nuthonticiL nuo se fh,~a Uo 
::![

1 
.i: '

1
' bn.bil, ha. de pormitliirque recuso n. sua. cn- umn. neto.. soriÍ. prceiso n ,;Ota tio csm;ivão, 

j; :' , taplnsmn, porque o mcclico politico ~~m l'egra dizendo: «E:; ta act<t fui rogistrmln; cst:L ucttt 
j , : 1 ; ii, compl'omettc a f;auUc tlo doente. com: til do livro tal.» 
j • 1' ' Fnilando do munlcipio do Angicos, o nobre O Sn.. AttTnun 1\IOS - Foi l'Ogistraua no 

:;

1

·jl : i\:: Senadm· por Goyaz doclnrou qno a. trrm- di:L 3 ou 4, ou foi mesmo no dia :!.1 
i ·1·· 1 i scripçiio das actas so fez em ópoca posterior 0 Sn. VIcmNTm MACIL\DO- Como qU>l' 

1' 1. 1 · 1.1 únuella. om nuo devia. ser !cita .. ''I ' :i'' ., ., v. Ex. que cu responda. nmt·mntivamont.o 
::

1

1:, il'j: ~.: O Sa. LEOl'OLDO DE BULUúES-Eu não disso ou negn.tivamouto cm rolnr;ii.o a. um'2 facto ·iii ri•,: !'! isto. sobt•c quo estou cstabolcconuo duvidas. 
ljli' • !I :'1 O Sit. VtcNNTte MACHADO- Quando orava O Sn. A><Tnun. Rms-V. Ex. o;tó cstabo· 
li'' 1: 1 i· o honrado Sonndor pm• Po.rnnmuuco, V. Ex. iocon,io r\uvidns sobro o que leu! 
.

111
, l.lr 1, nmrmouquo asunnllcgação ora rolntivaó 0 Sn.. y 1010,_TE MAcnAoo-V. Ex. sobe 

!iii! i •i I ii 4• secção. que ltn cortas molestins da vis h quo so 

.: .... ,I' ... '.·f .. : ... 1.! li'.·· clt~gsr~p· 
1
L
11
, Ec808P01I1.1D11? 0D8E111

_B
0

u_ LllilEs -As notns ta· cu rn m; ó bastnn to procura t' um ocuii•ta 
I , • ltnbil: siio as molestins da vista.<le QIIO sotfre 

; ·I', .1 0 s v '! M b d v. Ex. Ha outms, porém, quo nü.oso ~urnm 
.,. 1:1 ; 

1
:: R, ICENTE "ACIIADO- as, O 0111'1< O - , • I i · t I ' s d p • 1 b v E nunca: sao as que so rc.erom ~ nop a m c • ., ..... : '' 1 ena ot• po>' ornamuuco em rou que , • x. ó ,. . 

I 

• , • j' · tinha nlludido ás quatro socçücs. Jcctuni, esta n minha molos.ln, c pol' ISSO 
• ' ~! I r, i,i,'l A Commlssüo procedeu com toda IL lenlliado é que nilo comprobendo o que leio. 

t d d · 1 O Sn. ArTIIUI\ UIOs-!Ia do ser a minha c , 'i , 1 i, ,, no es u o essas actas, nem ora posStvo ~ue 
.

1 

.'.: ·.· ',!·I i. 

1
1::•.1 outro fos;e c sou procedimento, n monos que niio 

0 
do V. Ex. olll\ não se tornasse indigna do voto do Se- O Sn. VICENTro MACIIADO-V. Ex. niio tem 

nado. o direito tle ,uscutindo ou com to, ln a boa 
O nobre Senador por PcrnamLuco ileclarou fó e mostrando o resultado a quo chegou a 

·1' i· j:l que, como pl'OVn. elo sou modo do proceder Commi.ssiio, vir fuzor·~mo esta p!H'g"t!Ota, cm 
·• •. ' : • ·• nesta ~uesliio, ostarla pt•ompto a apresentar tom com quo prelenilo, ou utr·np.ilhar-mo m1 
r: ·I' ·i''' emendas para niio serem computudas essas tribuna, o quo e fuciilmo.,. 

:.i '. :: i ';, oleiçüo< no rcsulta1o total. o sn. ARTIIUIL Utos-Niio posso to r esta 
·: •. j: j· ;'I ~·omoscxaminRI'nsnctns; oS. Ex., co~t protençiio; v. &x.osabo, 

· • • 1 os recursos que ninguem lhe contesta., dnn.s ' I ~ ' 11 cu tros vczce pediu que se lesse esta neta. O Su, VICENTE MACHADo- ••. ou lançar : .' I · ~~ Mas, devo tlizor tnmbom, na occnsliio om ~"" sobro a mlnltn; palavra nuila a supol'ioritlado 

I 
' 

1

. • in ter oxpllca~ão do tilcto pnt• parto da com· do sou l'iso. 
:~ : .

1

. misBiio, oin1ln que cm apnl't.o, cm matado dn o Sn. AnTnnn Rws-Dirig-l no nobre So-
1 . 1 i. ii·,' pltrnee, S. Ex. til" uma apostroplto que cor- nado>' uma PCI'/,'UntiL, o a rospost11 foi tiio 

I ' .. ' .• · I.!.', 1, tou por inteiro o fio do 11pnrte. oltola de circumloquios quo niio pudo com-
E' pol' isso, Sr. Pre>idonte, que, ostantlo preltendol·a, 

l,· :r· 1 ngoro. nn. t.ribuna, vou fn.zer n. lcitUI'CI. dn 
:; · 1; 1 acta, dando n expllcaçüo lotli do que 11 com- O Su, VIcENTE MACnAoo-Niio pudo re· 
, : ~· 1 mlssilo oncontt·ou. spondor no iilustrc Senador pela ll:lltia, 
1 { · Ronlmcmte, s 1•, Presidento, nc:ltn nctn. da SL', Pl'eSilhmto; ·vou ·respondo!' ao S(lnndo. 

I .i • i ;, 4• secção do Angico, lê-se que ossn acla foi• Nilo sei si 1t lei eleitoral quo so~uo o nobre 
; • i 1: trnusct'ipta no livro n íls. I~ c VOI'SO, c lO c Senador pela Bnbla ó :t mosma do quo ser· 

·.
1
::,') .. : 

1

1: ... ' verso o 20, 'ando a data-S, Miguel, :l do viu-se a Commissiio e do que sor·vo-so o Se-
julho de JSOU,o osc1•lviio <td·lwo, Miyucl Jfcll· nado ]tara npurnr n cloiçtlo; m:ts P'"'"umo 

. , ' .I, ?'iotiO fl~,Crl"<l, QUO Ó tt do 11. 35, do 0. dojauúil'O do 1892, 

I' I' :. " 
'I ,. 

J: I ) 
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Digo: a trnnsorlpção os til roalmonto no 
corpo da neta, mas com o. thta 1lo 3 i ora, 
estando no corpo 1la neto c ten,Jo sido n acta 
aberta c te•·minndaom 3, não ó dosllppo•· que 
esta neta ·de :J seja nponns um erro d:t cópia 
authontlca cnvlad11 par11 o Sanado? 

O Sa. Aamua Rios-Ah! Está bem! 
0 Sa. VIOIONTE MACIIADO - 0 S•mado 

n.cceitaró. a oxplicnção quo fôr mais ra.zoavel, 
mais de nccordo com a lei. 

Rcconhcco quo já o.,tou abusando da p1· 
clencla do Senado (nao apoiados); mas sou 
reprosontanto da Commis;iio do Podo•·es, to· 
nbo nccossidndo de dtzo•· om dol'esa do paro· 
cor cnjo ataque, o.liUs, confcs:-;o, uão foi 
grande. 

O nobre Sanador pela Bahin fnllou na elo!· 
~ão de Cangua.ratomn., o disse que esta eloi
Ç;.o niio fü•·a trnnscrtpta, c ainda quo do acta 
consta maiot• namoro· do oleitoros do que o 
qualificado no munlclplo, 

Não tenho nccosstdado do ler ponto por 
ponto todas ostns actua; mas, si o nobre Se· 
nadar tem odll'elto dedizor no Scnado-v.,ja, 
examine, ju)gtte, ct•oio ter to.mbom igu<~l di· 
rotto, o o Senado encontrnriL loLias estas 
actas transcrtptns o concertadas, com todos 
os requisitos tegnos. 

Mas, 11isse o nobre Senadot•, corno nm 1\1'· 
gumonto tremen•lo, cap~z do pulvm•izn•· Jo
giOos, disse S. Ex.: ha um nu1noro do eleito· 
res que votnram superior ao uumoro de 
eleitores qnnlific>elos. 

Que nu moro ó osso 1 o numot•o ratidico ! 
de 13 I 

0 SR, ARTUUR RIOS dt\ UIU apnrle. 
0 Sn. VICENTE M~OII!DO -E' possivel, Sr, 

Presidente, fJUO isto se 1lésse; e si ou niio OiJ· 
tivesse informando ao Senado como membro 
de uma Co:nmissão, t >ria o direito de fazet• a 
S. Ex. um1. pBrguntn.. . 

Niio entrei na veriOoaçilo dos ta CJrcum
staocln, mns boi de r.,zel·o p1rn dur resposta 
cabal no nobro Senador. 

OSa. Anrnun Rtos-Só póde fnzor durante 
a discusaiio do pat'ecer, 

O Sn.. VIC&XTE MACHADO-Sim; mas, como 
níio 'POSSO c;,tnr ca.nsa.ndo n nttonção do 
Senndo, farei esta veritlcacilo om mou gabl
noto, o dosdo jt\ peço ao Sr, Presidente que 
me mantenha a palavra, 

O Sa. PnEstoE"Tm-0 nobre Sonadot•, como 
membro •I• Com missão, póderá foil:.r segunda 
vez; mus niio póde ftcar com a palavra. 

0 SR. VICENTE MACIIADO- Pois bom, Sr. 
Presidenta, nüo cnnsnrol mais n attoociio do 
Sona,ro, qno tom sou juizo feito sobro a oloi· 
çüo do ltlo OJ•ando do No•·to. O trabalho 
mlnu,toso f•ito pela Commissilo tore a mais 

Sonn.do V, 111 

cabal dor.Jsa por p1rte do illu;tro Senador 
púl' Pornamhu~o. 

Apanhar nqui o ncolil uma. on ouh•a ll're· 
~ulnrl,tado om um\ a'Jta eleitoral constituiu 
tolo o trab·.1.lhn, todo o esrm•ço do Sllnudores 
de roa! mm·tto, do gr,cn1le tnlonto o que, 
aflnal,lo c"nta•, não oxltibiram rlo>ntc do S•· 
nado nmn causa quo pudesse.,. 

O Sa, AllTnua Rws- No juizo do V. Ex. 
O Sn. Vtcss1'E MACIIADO- .• , JestJ•utr por 

··omptoto o trab1iho da Com1nissão, nfnstnndo 
o c>ndldnto diplomado. 

Vote o Sonndo como entondcr, qno ó este o 
sou dh•oit'l soborann, que n. Commls~tto cum· 
priu o sen dever, disso·O o lllnstro membro 
da mcsmaquojn foliou o repito cu agor•• •cm 
l'eceio do que pvs=,a, prevaloJer contra cada 
um do nó.3 a acmrsaç11o 1lo pa.l·cialic.la.de q ua 
p01•vontura nos queira.m nssncn.r. 

Nós nii.o temos outr•o intoro:3so sinii.o o do 
reconbocimonto d" vorJade oioltoral; roco· 
nhecimento; estou certo, que ho. de ::;cr feito 
pelo Senado, nüo porq•to o.Sonado tenlm ln· 
teres~o tlo vc1· oecupa.ndo uma d1' SU<lS c.1dei· 
t•as, o::: to ou o.quelle ln livilluo, mos pot·qno o 
Interesso que move ó o interesse superior (\tL 
Re,ublica, dest.l\ Republlc• ~ue nõo h• ,Je ser 
vilipe01l'nJl\ ntol it• nsscmblóag dos Jcsigna
dos, ntj os P.lrln.ment~~s sem n.utorhlalle, 
porque a unica nutorid:ule, n. unic•L forçll. f)Ue 
pódem ter os que occnpam um loga.r uest:1. 
Caso., ó f.odm•em thlln.r cm nome dn. soberania. 
Iltclonn , em nome do poder tleloganto, som 
que o riso so mostre nos ln.Lio3 dos incre· 
dnlos e o protesto se levanto energico por 
parto dos quo Icem n~ malot• conta os nego· 
cios da Patri:l. 

gm nome da Ropublict, d<l vet•da1o elei
toral e lln sogurancn. do rogimcn repl'osenta· 
tivo, pe1;o ao Sanado quo vojn no estudo da 
Commtssü.o de Podere-1, nü.o Mto de partitlo.· 
rismo, mas acto do profunda justiçl politica. 

Vozms- Multo bem, muito bJm, 
E', ll·ll\, apaJ•,Ja o po>tn conjuoctament<J 

em Lliscu5são o. soguinto 

E"wntla ao parcCJJ· n. 187, r!.e 1899 

Substltnnm·so ns conclusõas do parecer 
pelo segulnto: 

Quo soja nnnullada a oloiçiio roaliznlla no 
Estado do Rio Orando do Nal'to, a :l do jnlilo 
Jo cot•ronto onuo, }l!ll'lL pL•oencllimento dn. 
vag.1 deixado no Senado pelo fullccimonto do 
Sr. Almlno Al!unso. 

s:.ta das SOSlOOS, 14 de sotombro de ISO~. 
-Leopoldo d1J BHlhüaJ .-... L1•th ltl' Rios. 

O S•·· P•·o .. l<lcnte-Eslan.lo un•.lo 
nhom n dlocnsslo fie.n n•.lln·la, 
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Dasigno para ot•dem do dia dn sos~ã.o so· 
guinto : 

Continunção !lo. c.JI~cus~üo unica do pnt•cce\' 
n. 187, rltl ISflO, dn. Cnmmis~1io do Consti· 
tui(,'ão, Poderes o Dipltumlci3., opinando quo 
soja reconhecido c proclumndo Scnndm• da 
Ropultllcn pelo Eslado do Rio G1•nntlo do 
Norlo o coronal Fl'ancisco Gomos du. Itochn. 
Fagundes; 

2' dis,Jssilo da proposlç1io da Cnmnra dos 
Deputado;, n. 5l, do 1800, autorizando o 
P~1der Ex:tlcuti\'O n. o.brir os ncccssnl'ios ct·o· 
ditos para occot•ror ao pagn..monto 1tns despo· 
zns do rcp,·esontaçiio feitas pelas Porlei'OS da 
ltepublica com n. l'.?ccpção do Sr. Pro::idcnte 
da Ropulllicn .\rgcnlin!L ; 

2• discns::ilo cln. Jll'Oposiçiio da Ct\mnrn dos 
Depu lados, n. 51, dd 1899, nutori?.ando o 
Poder l>xecuti•·n :> ab1•ir no Ministorio diL 
Guora o credito rio J .200:588$, supplo
montw á verba IG, n. 28, do art. lO. da lei 
n. 500, de 31 do tlozcmlll'o do J8ÜS, !nzellllo 
as neccssarias operaçoüos ; 

2a discussão da proposição !ln Cn.mnrn dos 
Deputados, n. ·15, do Hl~IO, nínndnndo vigctr<n·, 
para ~ Jegi>lntura do I DOO n J 902, a lei 
n. 407, rle O do novembro do 1800, quo fixou 
para n p1•esent• o sulisirlio dos Deputados e 
Senaclores no Congresso Nocional ; 

2:1 di5cUsiü.o do. proposiçoio dn. Camnrn elos 
DoEutnrlo!-1, n. 21, do 1809, autoriznnt~o o 
Podar I~xecutii'O a. conceder a Oclnvio All· 
gusto Bor~os, 4" fSCI'iptumrio do Tribunal de 
Contas. 11111 nu no rle licença, como respectivo 
ordenn,Jo, pura tratar do blHl. sa.ude o:1de 
lho convier. 

Lcvantn·se n. so:slío i1s ·1 1/2 boras dn. 
tarde. 

IOl' SESS.\0 E)! ]5 D~ SET&>IDRO DE 1890 

PrcsideHcia do Sr, RoSJ c Silca 

A' moln hora depois rio meio-dia, abre· se n 
ses:;iio o. que concorrem os Srs. SonruJorcs 
J. Cntundn, Alberto Gonçalves, Henrique 
Coutinho, Thnmaz Delllno, Uustavo Rlr.b •rd, 
.Jonnthas Po<lrosn, Joaquim Snrmento, Fran· 
cisco Maclmdo, )lancei Barata, Lauro 
Sorlró, Done,licto Leite, Gomes do Ca<tro, 
Belrort Vieira, No~ueiro. p,,J•nnngut\, Ph•cs 
Forreil•a, C1·uz. Joiío Cordoil·o, Eoterril 
Font•nelle, Pedro Velho, JoRé Bernardo, 
Alvaro ~!achado, Abdon Mllanez, Almeida 
Barreto, Gonçnlvc.~ l'ort•olra, José Marcelllno, 
Jooq ulm Pernambuco, B. rle Mendonça 
Sobt•inbo, Rego ~lcllo, Lolte o Oltlclca, Coelho 

o Cnmpos, Lcnnrlro Mnciel. Rom Junlor, 
Ruy Barbosa, ArtltUI' lUas, Virgllio Dnmazio, 
Cleto Nunes, Domingns VIcente. Porciuncula, 
Q. Bocnyuvn, Lopes Troviio, E. Wnndcnl<olk, 
l•'eliciauo Poonn, Bucno Uronrldo, ltorlriguos 
Al vcs. Paula. Souzn, Morncs Bnrros, 
Leopoldo do Bnlhões, .lunqulm do Sonza, 
A. Azerl!do, Aquillno do Amoral, Vicente 
Machado, Joaquim Lncerda, Pinheiro Machado 
o Rnmiro Barocllos (54). 

Deixam de compnrocar, cJm causa pnrtlci· 
p:ula, os Sra. Mnuoel do Queiroz, Generoso 
Ponco, Justo Chermont, Gonçnl vos Cha
ves, Esteves Junior, lt:llllino Horn o Julio 
"'rota (7). 

E' lida, postn. em 11iscus~ão, o sem llebo.t·~ 
approvada a nela da sessii.o anterioJ', 

Os ... I'Sce .. etna•Jo dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcio do governador do E,tario rio Santa 
Cn.tlm.rina, de 6 do corrente rncz, ofi'OJ'e· 
centl11 tres oxemttlal'es da momn!!om quo 
apresentou no Con~re~so Hcpr·oBcnto.tivo 
daquello Estado, no nctn de sua i nslallnçiio,
Agradecn.·se e n.rchivem·se. 
, Tela;::ramm• cxper\ido r\n cirlndo da Victo

l'ln, IMado do Espirita Santo, cm 14 do cot•· 
rente moz,asslm concebido: 

Pt•esidento Senndo - Rio-Communlcamos• 
V. Ex. ins\allação Congresso Leglslutivo. 
Sn.udnçU~iJ.-41IOtltdro drr. Gama~ presidente. 
- Mo,·ell'et Gomes, 111 secrotarlo.- At1tonio 
.-i.leixo, 2\ secretario.-lnteirado, 

Roqucrlmentc em qno Antonio Jose do 
Mello, nl!e~ando haver sirlonposontndo, sem 
o bavot• pedido, no Jogar do flel da Paga. 
dorla do Thcsom•o FedeJ•al, com 2·1 annos· 
do serviço, de•cont•dos sete em qno serviu 
na Fnbrlcade PolroJ•a ria Serra do E•trella. 
requo~ !ll•lhorla do sua aposentndoriii.-A' 
Commtssao de Flnnnças. 

_o·sr. ~l' Secrctna•Jo declara que 
nao h~ parocercl. 

, OSa·.~.~zercdo(·)-Sr. Presidente, 
nmda que não, li vosso do l'nzer observa\·ii.o al
guma~ ~e~pe1todcs tol~~··nmmas publicados 
pelo.,... ... '\otJcaa, tor\1\ do VI\' Oi.!CtlJlar n tt'ilmnn 
Jlm•n ler o.o SonnllO um tologi'!HUmn quo ncniJo 
do reo~bet• do Estado de Mnlto Crasso o para 

(") ~iio t'ol rov!sto· )UJ!u or.ld,r. 
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• 

o qunl venho rio novo cham.w n attonoiio do 
Sr. Presidenta da Ropubllcn o do S••.Minl;tro 
do. FHzondn.. 

A Notici t, St•. Prosldonto, incn.mnvol na 
Ylefesa. do Sr. Pl'osidento da Ropublicn., tão 
incnnsnvel como eu SOI'ei na de!Csn dos Inte
resses do Mn.tto Grosso, não so ponp:L a os· 
forço.s nfim do demon:itt•ar quo tanto o Sr. 
Dr. Campos Snlles como o Sr. Ministro dll 
l"nzendn. tAem nndndo muito bom nos no
goelas do Mntto Grn>so, do moJo a na•Jn to•• 
que dize•· n re;pollo do 11rocodimonto do 
SS. E Ex., o, ó por isso quo n Noticia publica 
avidnmento tudo que so roforo n.os nc:ontoci
montos tio Mntto orasse, ofl'orocendo sempre 
no publico n dofosn do Sr. Pt•csidonto da 
Republica. 

Hontom tr.ttei da questão da flngrnncia, 
pretendida pelo chcfd do policia do Estado de 
l\la.tto Gro3so, om telpgrnmml\ enviado no 
Sr. Pre>irlonto da Republica o por S. E<. 
.dndo ú puuiicidndo. 

O Sonndo vln porfeitnmente quo osso fln· 
grnncin. ni'ío patim existir, o nenhum espirita 
dosprovlnltlo c lmpo•·cial pólo nboolutnmente 
ndmittir quo h ou vossa semolhnnte llugr.mcin, 
qunudo ns prisoos so elfoctunrnm sómente 
dons dlns depois elo Iynchamouto do Rnmon. 

Entretanto, Sr. Pc•osldouto, nó> vimos o 
interesso com qno o Sr. Presidente ria Ropu
]JJico mandou ontrognl' o do?a'cho do chefe 

1.. ~o .polido ilt publicidade, vin o om toclos os 
·' .1ornnos o oleg•·amma quo o Sr. coronel 

ClaudionoJ• dirigiu no Sr. Dt'. Campos Sn!les, . 
' , 
/ 

• 
' ' 

n. rcsp~ito do ltrtbcas-corpusconcedido poJoStt• 
premo Tribunal aos prosos politicas de Matto 
Grosso. 

E, como, St•, Prosldon to, nilo devia ficar 
•ómento nas miios do chefe do policio a do
tosa do prosloJonte do Estaria, onvinndo no 
Presidente di\ Ropublicn o telegrammn que 
o Senado e a Nnção jil conhecem, tnmbem 
n.prcssot•am .. se em tolegrnphnr no Sr. Pras! .. 
dento ria 1\opublioo tanto o Sr. coronel Alves 
do Ban•os, presidente do Estado de Matto 
de Matto Grosso, como o Sr. desemboril!ldor 
Benedicto, gent•o do Sr. Dr. Mnnool Mur .. 
tinho, juiz do Sujwomo Tl'!bunnl Fedoral, 

Nestes telogJ•ammns ollos pretondom cor· 
robora1• o proceder do cbofo de policio, no 
sonticlo do desvirtuar o pensamento do 
llaba.ts .. cwpus, c por este motivo, tendo o 
Sr. .Joaquim Clnurllonor de Slqnoirn, chefe 
do polich1 do Mntto uroB!o, nllegndo n fla
grjmcln, voio o Sr. presidente do ECJtndo ns .. 
Hogul'nr que n. ltehtçüo do mesmo E~trulo 
funccionn rognln~•mento, o que tl um" falsl· 
dnde o om nuxillo do S. E<. velo o dosem· 
bll'gn.·Jor Douotlicto de.,la.mt• Igualmente que 
" Rolnç1io os la t'uncoionnndo com rogulnrl· 

.d·.JdO, 

Assim ó, Sr. Preslrlonto, qno rliz o coronel 
Alvos rle Barros, presiolonto do IM11•Io. (La): 

«~ão Jm coacçií.oi rülncüo funccionn lh·re· 
manto; ,juiz Leite pediu por cscripto rl•missiTo 
o foi sub;tituldo por Corvnillo. Desombnr
gndotl :\Iendo3 .. . » 

ilsta as<ignnrio Alves de Ba~·ros. 
Sr. Preolrlcnte, ntriJ•m• o pre,l.louto do 

~!oito Grosso que a Relação de Cuy11bt\ func· 
ciono Ilvromente. 

Niio é vot•dado; o Tribunal tl composto do 
7 juizes; um delles, o sou preslrlonte, \'iu·sa 
cooglclo de moclo a niío podct• com parecer t\s 
sessões cio Tribunal. A prom ó quo olle niío 
subiu de snn ca.sn nos JH'imeii'OS rlias depois 
dos ncontocimentos do :JI dG n.gosto. 

Outt•o desombargnrlot•, o Sr. Oondim acha· 
so nesta c1p!tol com liconça. · 

O 3 •, o Sr. Mar.llliliio, acha so preso. 
O 4', o Sr. Trlga do Loureiro, não está 

funccionando, porque não se ncha garantido. 
O 5', o Sr. I•'errelroMeudcs, foJ docl:trarlo 

avulso abusivamente, porque o iliustr·e de· 
sembnrgador não podirt ncccdm• ús n.spirnções 
do presidente do Eslodo o sun gonte, om rc
lnciio nos acontaclmen tos do :li 1lo agosto, 

E' carta que, por moti\'O r lo UO'lll(':L em pcs· 
soa de sua familia, depois do failecimento Je 
seu pnc, teve necessid:tdo de rloixaJ' Cuyn.bit 
attm do irá Villo de Diamanlina onde re· 
sidem os seus pnos. 

Foi com llconço, o não podia tot• ft nd" a 
sno. llccnçn, St•. Prc . .;idonle, p:wn po:lcr s'J 
dnr o caso drt declarnçílo d·) avulso do !Ilustro 
rlesembnrgador. E qunndo se disS!, seria uni· 
ctunonto pot• qnostõos po!lticn.:::, por com•o· 
nicncin.s pa.t•tidarin.s, pot•quc oUe nilo podia. 
sntbfazet• os d3s~:~jos, num os cnJwichos dos 
umigofdo Sr. Ministro dn ll',IZünrltL, do St•. 
Presidente d:1 Re~ubllca, do Sr. PJ·osldonto do 
Estado do Matto ürosso, 

Rosto.m os outros dons desombnt•garlores : o 
SI'. Benodlcto do Souza, quo ó r.hell desse 
movimento todo, e quo o Sr·. Pl'Osldonte rio 
E!itnrlo do ~btto G1•osso, o Sr. Autonio CO:'!\• 
!'lo de lõ"igueiredo, niio so julgou com dil•cito 
do mantlo.rdectarar a vnlso como rlotm•mlnn.vn 
a lei, quando o Sr. desembargador Benedfcto, 
genro do St•, i\lurtinho, abandonando o seu 
lagar, foi para n. usiun. de Ito.yú ruunir os 
re•·oltosos, afim do voltn!' c bombardonr a 
cidnde, como fez, deixando que o S1·. llescm· 
bo.r;.:-actor Benedicto contiunns~e n. C'X<n'cel' o 
cargo no. Rolnçi\o do Estndo, quaullo cstl(\"a. 
JWOVI\1lo quo S. S., umn. vo1; qno tinha nban· 
donllt.lo n. Relação, po.t'll rounit• ;.;nnt~, nfio 
poillo. mais occu[HJ.l' o cargo de lloso1n lm.rgador, 
oJrno foz. 

Entrohnto, pelo simples frlclo clc :tchnr-so 
011. Vill[l. de 011\mn.DtiOIL 0 Sfo dO~Cilli.JIIJ'g'll
dOB Ferreiro MonJas, o presidente cio Estntlo, 
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depois sómcnte dos acontecimentos ue 31 do 
agosto, onten<lou que devia mnndar fazer a 
declal'aç:,o do avulso, qua~do ello nilo fstnva 
lncluido na lei que dotorm•nnvn a sua exclu
silo da magistratura do Estado. 

Esb telegrnmma, pois, Sr Presidente, do 
presidente do E<tado, J'nz·mo ainda descrer 
mais de S. Ex., a quem ncreditavn que 
pmlcsso tlominol' um ospirtlo recto, quo fo>se 
um homem lmpnrcia!, superior a questões 
partidnrlns, para dh•igir Malto Grosso n~s 
oondiçüos ospocines em q.ue se acha depoiS 
dos acontecimentos de nbr1l, parn cá. 

o desembargador Bencdlcto, como disse, 
veiu em auxi \io do presidente do Estado. e!le 
que tlnlln abusado, co!locando se il frente de 
umn rovol ução, e abandonando .o~ acu::; deve
res elo juiz na relação de Cuynba, . 

Então disso e!lo : «Presos em flagrante. 
Assassinos Rumou, 3~. Evadidos, 13. Fer
reira Mendes au•ento ha mais de quatro me· 
zes, t!eclnrado avulso por excesso ile licença, 
niio juotitlcada, de nccordo com a lei esta· 
dual. » 

Quer dizer : ello teve licença, mas como 
aS$t licença não servia ao actual pt•esidonte 
do Esltido, mandaram deolarar avulso o des
embarg•tdOl' Mondes, sómento porque ollo 
não agra•tnvn aos r.migos do Ministro da Fn· 
zondn o do Sr. Presidente do Eotndo, 

Este é o facto incontestnvol. 
E quem presta estas informaçOes ? 
Pensei que tosse o Sr· Pl·esldonte da Re· 

publicn, 
A Noticia, entretanto, desta vez nilo dil a 

direcção dos tologorammns, de modo que tanto 
podem ser tlirlgidos ao Sr. P1•esit!ente da Re· 
publica, que se tem ap1•essndo em communi· 
cnr {L NMicia tortos os telegrammns que lhe 
são dirigi• los, como no Sr. Ministro dt1 Fa· 
zcodn, como ao Ministro do Snpremo Trlbu· 
nnl, e mt~smo á rcdncçiio dn .:.Voticia. 

Ahi estn, Sr. Prosldento, como querem fa
zer n politlon no Estndo do Matto Grosso, o 
Sr. P1•esidonte da Republica e o Sr. Mlnlst.to 
dn Fazendo. 

O tolegrnmmn que recebi boje peln manbii 
do Sl'. Senndo1• Ponco, é o seguinte ( L6. ) 

O final do tolegramma, Sr. Presidente, 
como ora natural, determinaria n minha po· 
slçiio na.te momento, occupamlo a attenção 
do Senndo p:trn cl11tmor a do Sr. Presidente 
da Republica, ainda mesmo que ou niio ti· 
vesse de tratar dos tolegrnmm>~s dirlgluos li 
redncçüo dn NotiCI'a, 

Por estes telegrammas, Sr. Pl'e.>ldcnte, 
Vli·sc que os meus amigo<, npczarde estarem 
sob a guarda do h'.tUeas-corpus, de Ylrom se 
apresentar no Supremo Tribunal para que 
possa ser julgada a nessa petlçüo no dia 25 
ae ontubt•o, niio se noham nlntln garantidos, 
.Porque promettcm utuour u cmburcaçi\o quo 

deve conduzll·os nté Corumbil, commettendo . 
abl, quem sabe, Sr. Presidente, todas as 
v!olencius de que siio capazes aquelles que. 
pordornm n rnz1Io, ainda mesmo depnls do 
terem nloançado o governo do Estado qu~. 
assaltaram de um modo grosseli•o e violento 
pelo nuxilio dndo pelo Sr. Presidente da. 
Republica, 

E' para islo, sr. Presidente, quo venl1o 
chamar n attençiio do Sr. Dr. Cnmpos Snllos · 
e do Sr. Ministro da Fnzendn, porque SS.EExs. 
podem ainda providenciar hoje de modo que 
a vlolenola premeditada pelos seus amigos· 
nns uslnns de ltaicy e Conceição possn se~ · 
impedldn o os meus amigos, inclusive o S1·. 
Senadm• Ponce, que, peln rodncr;iio do tele· 
gra.mma, pmoecc quo tnmbem segue no mes .. · 
mo vnpor, nilo tenham n sua vida sacrificada 
pela gente do ltn!oy, o que póJe ser po1·lel· · 
lamente realizado, dennte do procedimento 
que tem tido o governo do Estado, conformo 
a leitura deste mesmo tolegrnmmn no qual·· 
se pretende mesmo reformar o inquerito inl· 
cindo, afim de serem inclui dos nolle os nomes· 
de Joiio Folix, Amarico Lourenço e outros· 
amigos nossos <tUo niio cstavnm incluido.s 
nesse mnlsinndo lnquerito, etroctuadosoment~ 
48 horas depois do acontecimento do 31 de· 
agosto, mnndando entretnnto o chefe de po
licia dizer ao Sr. Presidenta dn Republica. 
que, ali!, os autores do crime tinham sido· 
preoos em flagrante. 

Sr. Presidente, Jeito Felix Peixoto de· 
Azevedo foi dos primeiros a telegrnpbnc· 
á represontnç1io do Estado do Mntto Grosso,. 
dando conta da aggressiio soO'rlda pelo Se·· 
nadar Ponce c do lynchamcnto que se se
guiu a este acontecimento; no dln 2 tele· 
l!'l'aphou mandando aquelin nolicln de que· 
o Senado tem conhecimento, e te!egrapbou 
no dia 3 pedin<lo-nos que pJ•ovidenc!assemos. 
de modo a cessarem as vlolencias começadas· 
no dia 2 pelas prls~os quo elle donunc!avn;: 
estava ainda em liberdade no dia 3, podia 
telegrnt>har; e, como la de Mntte Grosso· 
mnndnram dizer ao Sr. Presidente dn Re· 
publlcn que t01los tiuhnm sido p1•esos em 
ftagmnte, era preciso reformar o inquerito. 
aftm de qno o nome de Joi\o Folix, preso no 
dia 4, pudesse nlndn fignrar entre os dos 
considerados f''esos em flagrante dolicto. 
E;tn prlsilo fo feita lnd!gnnmento porque o 
presidente eleito do Estndo de Mntto Grosso. 
foi cbnmado ao pnlaclo para fal!ar ao pre;i· · 
dente do Estado e lá, ao eu vez do coronel 
Barros cump1·lr com os deveres de cortezln, 
reccbentlo cm sua casa um homem altnmente 
collocndo e n quem olle estava substituindo 
lllogalmente, mandou·o nrrastnr pnru a prl .. 
siio sondo bestialmente despido pnro que se 
pudesse exumlnur so trazia comslgo a~mas. 
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-ou documentos quo pudessem compromottor 
os meus amigos. 

nador f''to E,tado do Rio G•·nndo do Norte o 
corone Ft•nucisco Gomes do Rocha. Fagundes, 
foi olferecJda, pelos Sr•s. l.eopoldo tle UniMos 
e Arthur !Uos, uma emenda substitutivu, qua 
ó a. seguinte: 

E' desta modo, Sr. Prosidonto, que so quer 
.J'azol" a paz cm Matlo Grosso o restabelecer 
a orllem em um Estado qne nt1o é um cx
purio tia Uniílo Bt•nzilelra; é assim que so 

· quet• conseguir esse fim, procodondo-so com 
todas ns vlotenolas, oommottondo-se to•las as 
•!bitrarlcd.."des pnra que o partido do Sr. Mi. 
mstro da I1a.zenda pos:m cunscrvar-sc no go
verno. 

<<Que soja nnnullnda o. eleição rcn.llsadn no 
!Macio do IUo Grande do Norte, n. 2 <io julho 
do cort•dnto nnno, pn.ro. precnchimunto dn. 
1·aga del.'"da. no Senado pelo tnllecimento do 
Senadot• Ai mino Alfonso.> 

Sr. Presidente, cumprindo o mott devot• 
trazendo ao conhecimento do Senado osso 
tolegrnmma, chamando daqui a attonçüo do 
St•. Pl'esidonte dt<"Repubtica parans amon9ns 
de que estão sendo alvo os meus ami.,.os 
penso que realmente serão dadas pt·ovitÍen: 
cins, atim de q no os nomes dos Srs. Pl'esi
d~llte <!a Uonubtioa e Ministro dtl Fnzentla 

.-nu.o SCJnm sómento estragados coma estão 
mns ainda mal•inados pela vtotenoia de que 
podoU! ser vtctimas O> meus amigos na us1na 

·de lta1cy. Pot• qualquer ncoutecimento quo 
~o dé nnquetla looailtlade, ou durante o trn· 

·Jecto dos maus amigos até esta Cnpitnl faço 
responsavel o Sr, Pt:esidente da Republicll, 

.. Jl?rquo si S .. Ex. qn"or tomar as proviclen· 
.Cias necessa.t'IUS nenhum acto lamcnto.vel se 
dará durante a viagem dos presos de Cuyabá 
até esta Capital; mas si provitiencius nito 
forem tomadas, e qualquer neto de solva.-

. geriu. f·•r ernttoado, a. Nariio que cu lira o 
. nome d9 ~~·. Presidente d'a. Repnbllon. com 
·na mahl1çõea do que s. ~x. sarO. dill'no si nü.o 
. souber providenciar no se o tido da avi tal' mat; 
·-umo. violen :ia, mnia umn. dcsgrn.{·n mal~ 
um neto que deprime a Republica,' c\ fedc
:raçiio o até a civlliznçüo, 

·1enlto dito, 

ORDEM DO DIA 

.'·:ELEIÇXO SE~ATOI\IAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

Vou snbmottcr u. votos 11 conclusü.o (lo pn.
l'acel', sul vo requerimento do protorencia para. 
" votnçüo ela emondn. 

0 St•, GoncnlvcM Fca•t•eh•n 
(pela Ol'dem)- Sr. Presitlent·J, r~C]ueiro a. 
v. Ex. qno consulte á Cn::m sí .::O!Jc.!('dc vot.t
ção nomino.l para. n. primeira couclu::ão do 
p~reccr. 

Consuttnt\o, o Senndo concotlo a ntação 
nominal rcque1•idtl. 

O St•. :\loJ•neR !.'!tu• a• os (Jlcla O!'
tl!!m)-Sl'. Pt•esitlcnte, v. Ex. a.nnunciou que 
hn uma emenda 11ropondo n. uutlitln•Je da 
eleição • 

A qu.JSlúo de nultldn,to é uma questiio pre
,judicinl, que deve sot• votada em primeiro 
togar, 

O sa. PnEstoE:\"TE- Si V. Ex. requer a. 
pre1úrencia . -O Srt. }.fon;.es BAnn.os- Nüo, senhor; nüo 
requeiro pt·orerencio.. O!Jsel'Vo apenas que, 
desde que se aventa a qnostílo dn nullidade, 
esta quostiio é prejudicial o deve ser de
cidida. em primeu·o lagar; ~ como sl fossa 
uma emonlin suppressi va da olntção, e as 
emendas suppre;slvas, V. Ex. meittOI' que eu 
o sn.lJa, devem sor votadas em pt•imeil•o Iogn.r. 

Po>ta a votos n emoncla sobre a nuUidacle, 
si ella Yencer, esto.riL cortado. n. qnestí'ío; si 
otla cahir, entüo conhecerá o Senntlo <le me
ritJ's da eleit;i'io, Yoto.ndo cm um ou em outro 
sentido. 

Em touo o caso, parece que é tndispensnvel 
deddir o Senado em prtmeil•o log,\1' u questilo 
dt1 nuUttlado para depois entrar no conheci· 
monto elo merecimento da eleição. 

Repito, não requolro cousa. alguma. 

Contimia em discussão untcn o pnrecer• 
·n, 187, de 1809, da Commissilo tio consti· 
·i.uição, Podm•o> o Diplomacia, oplnantlo quo 
S•l]a reconhecido o proclnmado Senador da 
Republico peta E<tado do Rio Orando do 

·Norte o coronel Francisco Gomes da Rochn 
Fngundes. 

Nlnguom mais pe<lintlo a. palavra, encerro· 
se n discussüo • 

O !!h•. Pt•üliidonto- Nem o Rogt .. 
mento, nem os precedentes tio Senado auto· 
riznm o que o nobre Senador nonb« tle lem
brnr. 

O Sr. Pa•eMJdonte-A'• conclusões 
do parecer, opinando quo sojc.m appt'OI'adao 
as otoiç~es moncionatlns nn prtmoi•·a conclu
s[o, e que s·'J• rocoubocttlo e proclnmaoio Se· 

E', porém, {te prnxll uostos cnEos, o reque
rimento tio prel\u·encta, rosolvontlo cntito o 
Senado qual tlas duns conclusões de1•o ser 
votada em primeiro Ioga r, 

Si o nob•·c Senador não rcquor cousa al
gumn. .•. 
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O Sn. ~!ORAEs BAnnos-Não roq1wiro cousa. 
nlgomna, 

Çl Sn. PnE>JDJOKTE- ... sou obrigado n SO· 
gurr os precedentes. 

o St•. At•t.hnl• nto .. (pd« Ol'dcm) 
-Sr. Pt·csirlonte, uso dn. pnhtvt•n pelo. ordem 
pm•a fo1t.cr nmn. dcclo.rnção ao Scnndo. 

A omondn qno, cnm o mou collcgn, tllgno 
re'\)rcsentnnto do Goynz, tlvo a holl!'ll. do 
offcrec !I' ú consit.loraçü.o do Scnntlo ibi devido. 
no O>tudo que tlzemes, e pelo qual \'Crifi
cnmos quo, annulladn.s ns eloiçOos· ClllO uo 
corrct• rio ilobnto nprescntnmos como digonn:-~ 
de to r tnl snr t~. viria a llcontccor que o cn.n· 
tlidn!o nii.n dijdf·Hl:ldO ficnria com m;liol'ia. <lo 
voto.~, ~anelo rrno, om vista do art. •1·1, dn. lei 
f!)citnrnl. FO dtn·crin. proc('tlct• o. nova oloir,ii.n. 

Foi em virtndo tlestn. consitlomçiio que nú.~ 
conclui mos n Sfll'io dl3 olJ.:.ot·voçtíes que llzcmos, 
pr•opondo n nul\irln:lo dr, c\ciçrio. 

Et·:t esta. n. declot•ação quo ou tinho. de 
O.ZCI', 

O~~-. U"»••o!oofidento-Vni·so procc!ler 
ú ~hnm;ula. pnrn o. votnl,iio nominal dn pri
mon·a conclusão do pnrccor, assim conco
bidu: 

« l," Quo sejam npurndns as cleiçCes pro· 
cmlidns nas 111 , 2·1,3·',•P. e s·· secçüos rlo Nato.!; 
Jn, 2:' C aa dn S. Josó rl11 )Iipibú j UIIÍC::L de 
Pnpony; unicn UI) Ary; }1• o 2n do Goynni· 
nhn; I;· o 2' do Sunto Antonio; 1•', 2\ 3·• o .{·• 
díl Can~Unl'ctnmo.; 111 , 2~ o :l• do Cuytczell•as; 
P c 211 do Novn. Crnz; l" 2·• o 31' do Sant:~ 
C1·uz; I ·•, 2". :{n., 4'' e 511 do Coarú-mil'im; 
1" e 2o. do Taipt'l; 111 o 31 do Ma.cõ.u; r:~, 2", 3:' 
o .:t:' da Apody; 1", 2". 3'' e 411 de Pito dos 
Forros; 1'1, ~~~. 3a o 4" do Luiz Gomes; 1", 211 , 

3n e 411 do S. Miguel; I" o 2" do Porto Aleg-ro; 
Jn. 2r~, 3<~ o 4;' do AC:airy; Jn. o :J·' de Tomos; 
111

• 2", 3'' o •P do Angicos; 111 de Jardim do 
Angicos; 111 o :;n do Cm•rnos Novos; 1 , 2". 
3:1 c 4'1 do Mortins; Ju, 211 o 3n de Pntú; 1'', 211 

o 3·• tlo .-\s~ü; 11', 2·• o 311 de S. Gonçalo; r~·. 2", 
3Q, 4•, 5'', 7·•, w~ o }2A do Cnlcói 111 o 2·1 de 
.Areia. Bt·nnca; 1", 211

, 3·• o 41' de Flores, que 
tlão o seguinte resultndo: 

Coronal Frnncisco Gomes d~ Rocha 
Fngundos., • , . , •.. , , ••.• , , , . , . , , .• 

Dr·. Mnrcos Bezerra Ca1'nlcanti ...... 
DiVCI'SO'i, ••••••••••• ''o •••• o •• o ••• o. 

VOTOS 

8.521 
1.1~5 

48 

Os Sr·. Scnnolill'os quo n npprovarem respon· 
dot·iio-sim-o os fJUO n reJeitarom-iltro, 

Procede-se iL ciHlma.tln o respondem-sim
os Sra. Mnnoel B1tra.tn., Lnuro Sodré, Ronedi· 
cto Leito, üomo:1 de Custro, Bell'ort Vidra, 
Pires Fvrr(liro., Joüo Cordeiro, Bt~zer1·il Fon· 

tenelio, J. Cntund11, Perlro Velho, Jo!!i Bar' 
nardo, Alvaro l\rucha.do, AIJdon Mila.noz, 
Gonçnl1'os Forrcir:t, Josó Mnrcollino, Jon· 
qulm PemamiJUco, B. do Mendonça SoLrlnho, 
!lego Mollo, Leito o Oiticicn, Hcnr•iquo Cou· 
tinho, Domingos Viconto, Tltomoz DoHino, 
Lopos Troviio, E. Wandonl<elk, Foi\cinno 
Pcnno, Bu:mo Brnndiio, P.tttliL ScJUZil, Joa
quim do Souza, AILorto Gonçalves, Viconlo 
Mnchnllo, Joaquim LnccJ•dn, Gusto.vo Rl·· 
cllnt•d, Pinheiro Macha.(to o Rnmit•o Bnrcet .. 
los (3·1}; c-mto-os St•s. Jmwthns POtlrosa, 
Jmlrjnim Sarmento, Frnndsco 1\·fnchndo, Cruz, 
AI moida Bni'roto, Caolho e Camp1)S, Lrandl'O 
Macicl, Ros;L JnniDl't .\rtllur itios, Virgilio 
D;tmnzio, Cleto Nunes, Porciunculn, Ilodri
gotJeS Alves, Morno:-; BtH'I'os. Leopoldo de 
Bullrões o A~nilino do Amnr•al (IG,) 

O S1•. Pro•ddentc -A primoirn. 
conclusiio do purecor fol appr'O\'aua pot• 3·1 
votos contra lü. 

Fica projudicada a omonrla do> Srs. Loo
poido do Hu\hõos o Arthur Rios, 

Pus la. o. VtJto~. ó npjH'O\'tt,la :t :;rguniln. con· 
clu::iio elo p:trcccr, ussim concebida: 

2." QntJ soJa rcconhcci.do o proclnnuvlo So
nndut• pelo Estado tio Rto Grn.nrlo do N11rto o 
coronel Frn.ncisco Gomos da. Rocha Fagun
des. 

o !Ot•, Pa•eHidcnte- E< ti• roconhc
chln Senn(lor do. RopulJlictt p11lo E;tntlo do Rio 
Gra.ndo do Norto o Sr. corunol Francisco Go
nw.Y da Rocha Fogunolos, a quom vne.se ofll
cinr convillnndo-o para vir tomat' posse. 

CREDITO P,\RA PAGA,.IE:'I:TO DAS DESPgz.\S CO:Of A 
nl~CEPÇ;\0 DO SUo PRESIDENTE· OA RI!:PUUf.lCo\. 
AROENTINA 

Enti•n. om 2" tliscussilo. com o parecer fa .. 
,·m·nvct da. CommissU.o tlo li'inançn~, o artigo 
un co da pr•oposiçiio drt C11mara dos Depu· 
ta1los n. 54, do 1800, autoriZ1111do o Poder 
Exccmti vo n. ubl'Íl' os necusSO.I'ios crcdi tos pura; 
occot•ror• no pagamento dus dospozns tlo ropre· 
sontaçüo faltas polos Poder•es d,, Ilepubiica 
com a recepção do Sr'. Presidente da Rorou
bl\ca Al'gcntiua, 

O St• Feliciano Pcnnn (l)
Sl'. Pt•o:;identc, ~~ ioltum dn. pl'opo~iciio Un. 
camarrt o los Doputndos, ora sujo\ ta ao debr\to, 
stlgg-cre·mo ao espirita c01'tas observações 
que' sinto noceosidndo de oxtct'nnr Jlernnte o 
seu ado. 

(I) Niio foli•ovl•to JWlo orn~ol'. 
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Dovo mesmo, St•. Prcsi1lonte, trnzc-r pa.W\ 
este recinto us razões pelas qunca enton(li 
dovot• rocu:-Jat' a minha. nssigntLturn, nn (]110.
liliaútl úo nwml.)l'o da Commis:üo Ue Finança.~, 
n.o p:lt'et·er qno mpli t'oi o.prosenttulo o qno 
concluin. pelo. npprovnçiio do. proposição du 
q uo so tr11 ta., 

Lmnonto, Sr. Pro~idonte, f)uo o niisumpto 
em debuto o~ttl,jfl. t•elitcionndo com o fttdo rlo. 
visltiL tio!;; 11os:-:os visinho:s tln l~epublico. .-\r
gcntinn; mo.:-::, 03pct·u flUO, no Cúl'L'Ct' dt\ db· 
cussüo, b'Ct•oi L·tL"tnllto feliz pa.t•n. não pt•onun
cim• umn só pnll\'..t'ot qne possa. merocCl' n 
censnl'a ile i ncon venioncia. . 

Com eltdto, SI'. Pt't•sidento, o mou obje. 
ctivo, tulllatHlu a pa.\ann, ó simplesmtJnte 
consuraJ' o 1110 lo irn·gulo.t• por que ns con~ni'i 
so fizt~ru m. 

Si [:01'\'t'Htnrn. o Sr. Pto~itlento tla Ropn
Liic:~ ~o tivc:hO dlt•igitlo ao Corpo La~bln.1ivo, 
pedinU.o Cl'tHli to do ~no ti \'esse ncce~:)idatle 
plll'íl. tCC .\l'd' Ú.':i dCS]idZ;\S tlo l'Opl'l!~entn~;ti:O 
(}Ue tovo do l'oií'.IH' dLII'll.llto n. vi:-;ita do illu~ .. 
tnu\o Pl'V::dtloutu dfS. Rr.puhlico. Argonlina, ó 
lJCJll elo vm·, Si', P1·esitlouto, quo ou ttH'it\ di"! 
Cü11C0l'J'(Jt' g'O:-i!QS:II!lOI\[0 CO!ll 0 lllütl \"lltO parn. 
·tlar-!ho o c:•odito L\n. q1mntia do que S. Ex, 
preci:~;~ls~c. 

O S1~. A . .-\zgtt~no- ,\poimlo; a~sim to.! o 
o Souo.Go o toda :l C11 marn.. 

O Sn. F&r.tCL\No PEXX.\. - Qnet·o, t:oi:;, 
St·. Pl•e:Ü1lento, ccn~ur·nt• o mo1\o irl'og-ulat· 
J!Ol' qno HA cuu~a~ :se llzeram, tanto ·mais 
quanto ne~t L it'l'tJ:.;"Uiar.U.:aio IH1o cnxct·go um 
luxo de pt·opoll'neta, •• 

O SI\. A. AzErmoo- Apoinllo. 

~rns, S1•, P:•eslllonlo, isto ó o elo do umo. 
c':d.~ia, isto fn~ pnrtc d11 um sysloma., que 
lllLO JlÓtlo continm\1', llOI'qno este rue to nüo 
si;;nitlcn mnis do que n. i.le~oJ·dcm que reinn 
no. ndministt•ncçün, o tl''!CtL~lo que o nobro 
Pt•.,sidento du Repubilc11 r,,z dos domais po
de!'es publico~. 

O Sr.. A. ,\ZE!\Eoo-Apoindo, 
O s ... FELtcrA,;o P""""- r.u, Sl', Pt•osl

tlentc, não .sou dJ.i.lo no optimi:;ffiúi nüo sou 
mesmo sujoito nos enthu~i:t:-;rnos itnmodern.
dos po1' haH \'idualidad1 s; apez;n•ll bto, porém, 
niio lm tlio. ulgum em que cu uilu tcn!Ja. do 
p:l.'i.~nr PN' uma. deccpçü:o. 

O huurat\o 11residonte dtt. Republica. mo tem 
prrparado divm•sns. 

r:· ns~illl, St•. PI'C:)i•lcnh', ~ue, quando o 
honJ'Itclo Sr. Cainp03 S:d ll'S tevu J.tj ns::iumi!' 
as 1 o.IC<IS do ;;o\·cr·no, Jirigiu à Nnçli:o uma 
m•msagettl, mensagem· pt·ogrammn. ••• 

ü SH .. A. ,\ztm.ll:oG- Na ~111ll Pl'omettia. 
l't?:'pettnl' tc.dos os porlcro.3, c.ah um dentro 
rJa sua orbit•t. 

0 Sn. FEJ,lCIA:-..'0 Pg:"\S.\-, .,IIi\ qual Ulll 
Llos pnnto~ t.l rtuo ca1IU. pot.l~~r tlovin. ser inJe· 
pcntlente, dentro do SUl\ orhit:l, 

!·:nttetanto o qno so vOU 1t hypc-t•trophia. 
do Pudet• Exocuti \'O o j uuto dC'Jla, como eon
:;equenda dclln, o ;:mirtuilamonto completo 
do Poder Legiilatil·o. 

O Sn. A. Azrmtm::~-Apúi:u!o. 
O Sn.. FF:!.ICI.\NO pg~~.\-Ternos, Sr. Pro

sid~ntc tlo quu acabo do tlizet•, tl prova fia.· 
g1·auto, evi•lenlo, ü·t·ecus;lvcl, n,_. pt'ojccto que 
está em diflCUSSÜO, 

O St:. F'Er,tc[,\XO Pr.XXA- • , • por11un.nto 
nü.o oro. tlb::olultLment.o ncces!)ario (jllO o Sr. 
JlrC.iitl~<nto t.ht RopulJ!icn. fize!!SI) o,t•IS dos· 
pozas ou n . ., :mr.ui•iza.~s') St~lll que e\lns jil. 
estlvcs~ent votn.d.t.'3 pelu Cot•po Logíslath·o. 

Com cJl'uito, n. vbitn. do Sr. gcncro.l Rocn 
ao llt•uzil ero. conlucl,l:l, c:;uwn. annuncin.do. 
no S1•. P1·esillonto da. Republico. hnvio. mais 
J(•duusmoLes, O quocumpt'Í<\JLS. Ex.fttzet"? 

Is lo não U um pulz sem pol!ci:l, Sr. Presi
dente: isto niío ú um paiz que nüo tenha le
~islctçüo. Estes caso~ t•:-otiio tutlo~ pt·evistos 
em lei, O quo m·a preciso que S. Bx. tizesso 
t!st·lntlo reunido o corpo legtslntiYú? 

0 Srt. A, AZ~I<EOO- Apoio do, 
O Slt. li'FLICI.\No PEXNA- Kiio luwin ne

ccssidutlo, ~~·. Pl'e:'!itl.unte, pol'C]\10 n. visito. tlü 
gcnoral l~oc:t o:.t:tv:t. nnnuncio.dn. com n.ntccc
Llcucin Uo mt"lz.o:o~, trnbttilw.va. 11 Corpo Log-i~
lntlvo, o ba.'ittL\'IL flUO S. E:c dlrigisw uma. 
mens.:.1gem pedindo m·edito, para. quo ello 
fosso iuunoLlinLnmonto conc~JdJdo. Po1• cons t· 

qttoncin, a it'l't•guln.l'blnt.lo Jlrntica.dt\ pelo S1•. 
Presillunto tla Ropublil'lt (o lii!{O 1'r1'~'{111lari· 
tlacla p:tr<L IU1o mo pl'Ollttllllillr do ruanoi1•n . 
mnis cnm•gic:L) nü.o tom siquet• a nttouua.nto 
tlrt. ncce.;:,idn.tlo. • 

• ·\Ct!\'esco, SI'. Presidente, qne n il•regnln.· 
rit.lndo uc.::u~rula Ul..!!lt:.L proposição niio ó um 
l'lloto lsol:Hio. 

Si o Cui:isl', tu.lvcz pm• cnnvenlcncil\ do ordem 
pl!lJIJc• uu ti v esse do mo cnlur no; to mo
mento, 

A lei de 9 ele sotombro do 1850 ó expressa. 
O Sr., A. AZE!\EOO-Apoiado. 
0 SI\. Ft~!C!A>(O PESNA-Est~ lei, S!', 

pre~ídentt:"\quo uindrL l'stú. ~~m vi;.:-or,tl'nta.llos 
caso~ cm quo o Pudor Exocutivu tenha Ue 
a.hril• CI'Ollitos, o.u tOl'ÍZO.l' ll.ul"pezns q uc não es
tejam cOJnprehen•liLln~ nn loi do orçn.monto 
ou p:u·n. set•vit;os cujas t.lcspeztlS t:xc .. tlam as 
VOl'ba::J consl: . .mndas no mesmo orçilmento, 

Por estalei o Pt'Osldento tla. lt~lpUhlica, e:-; • 
ttludu reunhlo o Congres:;o Nacionut,nfio podia. 
do modo algum nbrn· ct·cdito~ parn..desp(·:ms, 
nsslm como talllbom não as po lirL o.ntoriznr 
som quo pt•thinmeuto ellns cath·o~sem llecru
tndns '"' lei. 
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E' estn. a dlsposlr,üo dos§§ an, .tn n. 5n do 
art. 4" da lei do O de setembro do 1850. 

O que tez, JlOt óm, o S1•, Presidente dn Repu· 
blic11 'I S. Ex. nem siquor se dignou dirigir
se no Corpo Logislntivo por meio do uma 
mensagem, solicitando o credito de que prccl· 
sa v a. •••• 

O Sn. A. AzEnEno-Apoiado. O credito foi 
np:·cscntado nn Cnmara. 
, 0 Sn. FELICIANO PENNA-,,, O COirO que 
Jlnra snlvur o proprio pudor da corporação, 
Jbl que um ou mais Deputados lembraram-se 
de oJforocoJ• por inlclntivn propria um pro
jecto de IC~i, nbrindo o credito no Sr. Prcsi
douto da. R~pu hlica. po.t•n. occorrer ás d('spozns 
de reprment.nc-iio mot1vndns pelo. visita do 
Sr. Presidente !ln RE'puhllco. Argentina.. 

O Sn. LEITE E OJTICICA-Pat•ccc-me que c 
projecto tili n presentado polo relutar da Com· 
miseiio do OJ'çnmento. E j:;i o relator do. Com .. 
mis.ã.o do Or~nmento llPI'O:oiF.ou-se em npre· 
sentai' esse rwojectn, nüo bavlo. necessidade 

· de monsagem presidonclul. 
O Sn. A. AzEnlmo-Mo niTo impede. 
O Stt, FELlCJ,\NO I'ENNA-Não impede abso· 

lutnmenlo. 
O SR. LEITE E OmctcA-Pol'quo o Presi· 

~ente da Hopubllca linvla do pedir um c!'o· 
dito, qunndo u Camara dos Deputados tinha 
começhdo a discnttl·o, 
I O Sn. A. AmnEoo-Compelia no Presi· 
dento dn RopuiJllca fol'multtl' o pedido. 

O Sn. LEITE 1~ OITICIOA-Q11om declarou 
que o S1·, Prodtlcnt.o da Ropnblica ni'io se cn· 
tendeu com n Commis.:ão do Orçamento da 
Cnmn·ra 1 

O Sr.. A. Azmnno-0 Pre•ldonto da Ropn· 
blica não Fe cn!cnrlo pnrtlcnlnrmonte com 
ns Commissõcs do Congl'ef:so i devo l.Hriglr-so 
ao Con,:;ro.:so por mousngem. 

O Sn. LErTE E OITICICA-Mas o Ministro 
respectivo ]JUdo etüondor-se com uma Com-
mis~iio, · 
. O SR. A. Azmnsno-Um ministro não póde 
pedir creditas. 

0 Sn. FEI,'CI,\NO PSNNA-0 melo COilVO• 
niente era. o do pedido feito om mensagem do 
Presidenta ela Republica, mns leito com a de· 
\'idrt antocoiiCIJcia. 

Eu o censuro por nito tot·-so entendido com 
o rolntor tltL Commis::iio do Orçamento 1ln 
Camnru. dos Do pulados com n. nocc·ssurh~ nn .. 
tecedenclu.; C, rot• C.:~ttL fl11ta COIIIIDOttid;' 
S, Ex. viu-se fOl'\'ndo a n UtOI'izo.r despCZIIS 
que niio estavam nbsolutllmento decreta·! as 
om loi ••• 

0 StL, A. AZEIIEDO-Ficanllo POI' isto SU 
jeito 1\ lei de l'csp.JlSttbllidade, nrt. 40. 

0 SR. FELICIANO PENNA-,., porque O. lei 
de O ele setembro do 1850 impede, sob pon·• do 
t·esponsnuilldnde, que os dospezos sojam feitas 
sem que estejam votadas próvinmoute cm 
lei. 

E como sancção da lei citada, Sr. Presi
dente, lia a dispoziçiio do art. ·19 dn lei ~o 8 
do janeiro de 1893, que dlspõo a respeito dos 
crimes do responanbilidnrlo do Pre•idento da 
Ropnbllca e dos tuncclonnrios fodorncs o cujo 
dispositil'o cl o seguinte: 

«Dissipar ou goril• mal os bens da Uulito: 
§ 1.• Ordenando t!ospezas não nutorl,ndns 

por lei ou crrntra n fórmn ou untes do tempo 
determinado por lei.» 

S. E.<. niio JlO<lin ferir estes dispositivos 
das leis citadas. 

O Sn. A, AzEREoo-Apoiarlo. 
0 Sn. FELICIANO PENNA-Se( que tolvez O 

homarlo Sr. Presidenta tia ltopuhli,c., nem 
slquer se tlvosso lemlll'ndo do. ucccss1drt.do do 
pedir crodito ao corpo Leglslutivo. . 

Siío tuntns c tão Ji•oquentos as renunc1ns 
que faz o p,)dor Logislo.t.ivrHlo Bt•uzil do suns 
attriuuições, tal é n fnctllJadJ com .que alie . 
cobre com se•IS Indultos todos as lrrcgula
l'irlades pt•ati adas poJo Podo!' Executivo, •• 

0 Sn, A. AZEREDo-Apohulo. 
o Sn. F .L!CIANO PENliA-••• que prova!· 

volmente ni<O acode mais ao esplt•ito dos go· 
verna·lore.; a necessldnde de no menos sollci· 
taram ns nppnrenc!ns legues para os netos 
,1ue teem de pratlcnr. 

Enlt•etnnto, o procedimento •lo Sr. Presi
dente da ltepublica ó de uma influcncl:t ne
ra,ta, qualquer quo seja o aspecto pelo qual 
deva ser considerado. 

A primeira face ó a da proprla violnção da 
lei, em vlrtutle do que o Sr. Pt•esldonte dn. 
lbpublica inoidiu em consura crilllinnl. 

0 Sn. A. AZEREDO-Apolado. 
O SR. FI~L!CIANO Pri:o~NA-A segunda faco 

ó o nniquilumento ou a suppres,iio do Po· 
dor Legisla.tivo. Tudo Isto BO ruz sem CfUO os 
reprcsontuntes tio. Noção sojum ouvidos, 
ou, si o siio, apenas, t:1rtlo o o. mt\s horns 
quando não ó mais po1slve1 ncudir com re
media, nem slquer Impedir o mnl. 

Agora, Sr. Prosldcnlo, é que yojo porque 
rnziio o nobre Presidente da Rej•Uulica se 
collocou illl·cnte daquolles quo nno quo1'e1n 
tJII\'ir fallar cm ro\'lsfio constitucional. 

E' pnrrwo,cuni eO'elto, O muito wals sunve, 
muito muis com modo rct'ol'nmt· n Coustituiçilo 
todliS os dias, d furmiga, como so ·tom Jeito, 
utó com n cumpllcldatledo Corpo Logblativo, 
l!o que con\'OCn.l' n Constituiu to, 110s tot•mos 
prescriptos no' pnclo fund1utumlnl, e sujuitar· 
::10 nos ttzuros du. dlscussilo, quo 11óde tNtzer 
surprezns. 
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A Couslitultito, Sr. Preshlrnto, n[o ó l10jo 
·mnls do ~ ue um simulado; clln niio se cumpt•o 
nbsolutnmon te. 

Totlos os dins vemos ns mnls desnhusndns 
"Tiolnçl!os dnlol. (Apoiados.) 

Aindll hoje, Sr. Presi•lento, li no Jor11n! do 
'COIIII!Iei'CÍD o. noticia do quo o sr. Ministro 
•ln Fn•ondn vnc expedir clrculurcs n todos os 
funcc\am•rlos rotlot•aes nos Estados, prohi· 
blndo que f•çnm descontos nos vencimentos 
dos Juizes iiJdomos, dando nssim, Sr. Pt•esl· 
dento, ó. loi de 1807, umn interprelaçi\o nbso· 
lutamcnte contraria no que resam os dolmtos 
do Cnmnrn; dolibernçi\o cstn que fui nrmn· 
carln a S. Ex. palas solicitnçõcs dos intcr· 
assados, que tüo mnrnvilhados ficaram dn. 
.concessão quo n.tó tivc:·am o. cerolJ.rino. itiCHL 
do nomeo.r umo. commi:isíío pa.ra levnr n. 
S. Ex. os ngrndocimontos pdo lttvor que lhes 
acabava de ser conforido. 

E' sabido que, qunn1lo se lançou o imposto 
de lO'/ .. sobro todo• os vencimentos o subsi
tlios, mesmo durnntc n discussão tln lei agi· 
tau-se n:t Cnmnrn n questão de snbcr si 
.Porventura este imposto d(jvio. ou nü.o in
cldit• soLrc os vencimentos dos juizes fe
dernes. 

Houvo por"·"" occnsiilo represontnçõcs dos 
intercsndos; houvo emendas olferecidas por 
·divct•sos De putu.rlos,oxcl ui ndo dosignadarnen te 
-os vencimen!os dos jnizes 1hdo1'aes; houve 
JlO.l'Ccer do Commis~'ão, do. Com missão do 
Úl'<lamcnto, declarando que o imposto ln· 
cldln sobro t1\0S vencimentos. Esse parecer 
·estó. dlscuido, tem razões dadas pelos votos 
vencidos ; a Camar.t npprovou por grande 
mniorin o pal'ccor do. Commlssão o fez cnhit• 
as emendas. 

Do modo que, Sr. Pr. sidentc, o elemento 
ltistorico, estava pcrfuitamente constituldo 
Jlara que S. Ex. jl\mals pudesse dor nesse 
·nrllgo de lei, uma interpretação q ne niio 
redundasse no cumprimento exacto do seu 
dlsFositivo. 

Eu não troto ngorn de saber ~I é justo ou 
não, si ó constltuoionnl ou niio, o imposto 
lançado sobre os vencimentos dos juizes rc· 
11erncs; mils o que digo é que, desde o mo· 
menta em qne uma lot traçada nos trnmitcs 
·con;titucionnos, lnnçou um Imposto sobre 
tacs yencimontos, essa. lei tem <lo :mr cumprid1t 
tnl e qu:tl, o n"o dependo do arbitrio do nin· 
suem rovo~o l' um do eous a1·Ugos, nindu. 
mais com lntcnçilo manifesta de f,,zer ob
sequio a quetn qum qnc seja. 

E' por is~o ~no ou dizia hn pt uco, Sr. Pro· 
sldcnte, que e.tes aloques á h i, que estas 
vlolnç!les permanentes tio dlspost ·üos claros, 
o sobro oosumptos molindrostssln•os, como ó 
o de tlispendio dos dinheiros puu lcos, niio 
ora caso lsnludo i era o Ola do U1,1a cadeia, 
era pnt•tc do um systema, quo todos nós 

Sonntlll Y. llt 

temos. obrigo.çiio do combater om toda a 
linha, si )lorventura não desejamos qno 
desmorone depressa oste cd!Ucio t[o custosa· 
mente construido. 

A terceira l'ace, por que o neto do St•. Pro• 
sidonte da Republica ó de umn ncl:~stll ln· 
lluoncia, pelo exemplo que ellc dilll todos os 
seus subordinado>. 

A autoridade suporlot• que delinquo, que 
não cumrre sou.;; deveres, perde lmrnollin.ta.· 
monte a autoridade mornl pnr,, cxlgh· do sous 
subordinado~ que estes venham n cumprir o 
sou. 

E' por~uo nbusivnmcnlc o Sr. Prcsldonto 
tia Ropublica dispOc do> dinheiros quo se en· 
contra.m nas n.rcn.s do Thesouro, é porque o 
dit•ector da E,trnda de Fet'I'O (não mo refiro 
ao actu:tl) lança rutio dos l'Ondimcntos Llo.s 
f.irias pro•luz:das pelo trarcgo dn ostr"dn,quo 
pot• lei tlovia.m set• lovndns ao Tho~ouro no 
tlm de todas as somonas; ó por isso qnc o di· 
rectot• da Estl'lldn do Forro roz contractos 
não cogito.dos cm loi, nüo autorizados, som a. 
propriasclcncitt do Ministro tia Viação, sobrc
cnrrcgnndo "' rcsponsabilida'!lcs puuilcns c1n 
sommns cuormissimn::). 

No nnno passa• lo tivemos de npprovar des
pez:ls illegnes, falta> pulo directa!' da E•trada 
do FOl'I'O, na SOIUIOI\ da 14,000:000$0U0, Esta 
anno está nns postos da Commis,üo de 1•'1• 
nnnçns um outro credito do Governo, po
<lindo n vorho de 13.000:000$ e mnis seis mil 
o tnnto.s libras, pam pnga.r Uospezas illr.gncs 
feitos pelo director dn Estrado tio Forro. 

0 SR. 00)!1XGOS VICBXTE-Par ordem do 
atlloi'ior Ministt·o da Vluç~o. 

o Sit, FEL,CIANa PENNA. - Nüo foi por or
dem. 

0 SR. Da)!INOOS VICENTE-A c::.:positãa do 
motivos diz quo fui pot• ordem verbo\ do Ml
nistt•o. 

0 SR, FELICIANO PENNA - Ordem verbal ! 
Pot• nhltJódo V. Ex. ver a desordem que 

lovrn na ntlministt·uçilo, 
Mas porgunto, porventura mn.ndou.so o.hrir 

processo contt•a o director dn oslrad!l do 
l~rro 1 

Aponns li. nos jornnes, missivinhas, toic
gl•amnli\S do congratuiilçúo pelos bons servi
ço.~ prestados i~ estrada.. 

Mas, Sr. Prc,idonlc, como cr:t passivo! que 
o PI'Oi.'iidcnt•) do. Ropulllicm. prolliOVL3Sse os 
meios do ser punido o rnnccionario, q•1o nosto 
momento niio tenho elementos 1'"''" quall· 
ficllr, si u um desperdiçado, si ó um peculn· 
tnrlo, niio tenho otemontos. mns cm totlo 
caso po:;so dizer que é um runccionario, quo 
nbu>ivomonto lnn~ou mão dos dlnhoit•os pu
blicas 1 

tO 
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Quo nutol'idndo mo•••l tom o Pro>idonte d• 
Repnblicn pora mnJlllllt' nbril• o procos~o, si 
S. Ex:. iucido dinr·iamonto un::; me:;mn::; po .. 
nns '~ 

E' escusndo dizot• no Sonn.rlo a lntluoncin 
q11e cx(lreem ns cln:sses suporioJ"es rins ~no 
lhes llcnrn pot• baixo, e relembmr quo nü.o é 
possível quo aquelles quo ostü.o nn. cnlmi
nnncin. do pt),Jot· doom oxomplos deploravo:s 
comn C>s-.:c que eu nqni venho consUt·nt· nO.itO 
monwuto, ~um terem do ''CI', nas camtulns 
in!et•ioJ·r:::, nos ~ons funccionarios, seguido:; 
os mesmos ('Xrllnp!os. 

O Sr•, Prr:-iidento du. RepuiJEco, nnteN do 
nssumil• as rr'·doa5 dn ndminislraç·üo publica, 
tlhso, s(lgUnlto mo consta, que o ~rn.w.lo mrll 
deste pntz cm a. falta do ndminl.str<IÇ<io. E' 
vm·da•lt!ird e~tc J'acto. Realmeuto tlo 18'JO 
pnrn. e!'~ tudo roco!Jou um cor·to nbalo, sailiutlo 
ns coUSlH [Ól'IJ. clns eixos. 

O rJltf1 u.hi ('Stó. não snli&fjiZ om materht do 
n.dmiuhtmcão; mm; t1!rá ne:,to nnno clLcol'· 
rido, o Sr. Pl'••sidrJÚO d;t Ltopublicn ompt'ü~ 
gado uudos pnl'n. quo este mnL sFja. HO.no.do1 

Em mn.tr)t'Ül. 11unnce!J•a, o quo vomos ó n 
dosürdtm pnt• tod~~ a part<J; o só quem loca 
com o dc,1o de JH!t·to no sct•rh;o pnbl!co, ú 
qno pódo rn.ze1· h.JUn. de como tudo h to nntla 
mal. 

Em tll:1b:!'in. do irnposlo, por exemplo, ~·~ 
umn P.bn.gn.; In.uçtt-~e este mmo um impo;-;to, 
digamo~, sobre o consumo r.le fumo, c oll•J 
não produz tn.nto qun.nto o mínistt•o calcn
ht vn ; pn ra a n uno ti• i pi ic:t·SO o imposto e o 
resnltado obtido serlt talvez o rntsmo. 

ll!as por~uo 11~0 prmluziu o ilnposto n 
sommn. c!-pPradn.? Porque o imposto tleou no 
11apel, rtiio se tratnudo tl:L s1m o.t•rccndu(.~ilo. 

Em ~fina~, 1lon·so um c.um curioso quanto 
t'~ urrecadnçi'io do imposto do fumo, que pnsso 
n nnrl'ar. 

Pelo rogul:tmento, os fi;c,1es tinham direito 
no pns'io gt•atiJito nn. Estrado. do Ferro Con
tra!, I'"'"' quo ol!cs niio po~inm dispens•n• 
porque no 1lo.~emponho 1!0 sou cal'go t1nhnm 
~o tmnspol·tn<•-sc a mnnicipios muito dis
tuntus du lo~m· t.le snna rosirlencln.s: 

Emprt•gnr•LnH~o csrm·~;os continuas pn.rn. 
que !Ossum r.ntt•cgucs esses pn:;:;es tlUC só 
1'orom conc011idos no Jlm d•j um armo, uü.o 
sahindo durante todo osso tompb o liscnl um 
só diiL para fazer a liscntiznção ! 

Oi·n. ó lwm do vot• I"JilO os in toro~smlos, SU· 
hemlo quo n~o ha liseni quo vi• vortficnt• Sl o 
imposto ó pago, ou niio,doscuida.m·so, d11ixam 
do po.gnr tul imposto; o nesto caso pot' mim 
citado, nind1L rno:->mo que o commerclnnto 
ostivesi-io cll5posto n pago.t• o imposto, não o 
podia fuzor pot' f,dtn do estnmp!lhns. 

Assim ó que, tendo sido tnnçndus mu!t"" 
sobre muitos vende1lores do t'umo, que niiu 
tiullam pago o imposto, por equidade estas 

multas tiveram rio sm• pordoadnf!, porque era 
imposs!vel sellnr n me,•cudorio, pot• iillta do 
Mi~. , 

O qno hn. om to~la n. nossa. ndministmdio,. 
Sr. Pl't!siüonto, ti mnn. gi'O.ndls.~inm UcsorJcm P"''" u qual ehnmo u attonr;:co do Sr. Prosi· 
dento tln Republica, pedindo u S: Ex. que 
niio w~Jn. nas minhas pnllwras si não boas in
tenções quo outras ui~o pos:;o ter, visto que 
nt1o tonho t'Cll(~üos pe.s:"onM com S. Ex.., e 
n.indu. nenhum intrn•es:-;o flo ordem publica me 
obrigou a. it• n. pnlucio fnll::tl' com 8, Ex .. Uso 
Un. tribuna. pal'n. communiclW n~ miulws im
pres:::ücs a S. Ex., qu13 ns tom:~.rú no. cons!
domçiio quo ontondot•, certo Uo que 1lcsojo 
lleO.l' com u. mlulm couscicucii~ lt·anquill:~. 

~rns um11 dnH rnzüí~ . ..; r la .!."!'ande tlt)sot•Jem 
que vno pelo sot•viço publioo ú o. pessirnu. os· 
colhn dos J'uncciontirio:-:~. 

Os procuradores do. Ropublicn. nas SON,·úcs 
do:i E~tntlos oxer~cm cnrgo molin1lrosissimo7 
dcpomlcntlo 'lc:lles, pó(lo·so dizet•, uma. grande 
parte do. fot·tltn:~ publica. i pois ning-ucm 
Ignora que os c~pt'culudol'es ~iio ln numera· 
ro·s, o lotlos cll,;s inventa.m fmulamentns pnrn. 
promuvnrem ncçürs cm juizC> contra n Fazt!nda. 
Xncional o, si elles não fo1·om hom·ndo;; o 
competontcmonto dAfcnditht a acçii.o no juizu 
d.1J pl'imoirn. insto.nciu., n.lli rnort'.) o proc:ei:!w, 
porque depen~c do prccnrndor dtt Republico. 
tntHpor ou n:io, o l'I)Curso r.ln. ntlpollar;fi:o. 

Orn, qual ó o pc~~oal or.linn.r iamcnto es
colhido pal'n o EOl'VÍf~O rlt~slc.s caJ';.!uS '(E' com .. 
posto om gernl do· rnpnz~~s Ílll'umpotento:;, 
apenas rccommon1lndos por iullucnchls llO• 
li t!ca.s, qunsi sem pra po~sim:ts p11.ra. este 
dl'tlito. (Apartes,) 

Sei de umn cidade cm quo um chcfo do po· 
licin. tendo de t'.1un• n. uoweac;rio tlo seus ~lo
legados, segundo infot•tnac;ücs. qno conshlot·ou 
muito boas, nomeou tros iuüividuos, dos qunes 
um tinlla. sido conrlemnnllo a. gnV1s, outro o:n 
processo do roSJ"nsttbitltln<io pot• crime do 
prova.ricaçüo e o tcrcoiro, Hnnlmcnte, hn.vta. 
:;iclo o.pauhn.1lo no commet•cio Ua.s notas fn.tsns. 
('1púrles,) 

Ficn.mos nssomhrnt.los qnnnUo lemos· nos 
jomnos os nomns 1lo indivitlttos inolir~~~~1os pnra. 
pt•ecmchimento dc.'ites Iogm•es, porquo de ~n~s 
mdlvi1luo:i nlnguorn so lembt·o.t'la nuncn.,,::muo 
o Governo do Jlrn,it. 

E porque se !cmln·a ollo 1 
E' porque ontrll os intimas h:\ sompre 

nlgucm quo tom ncce~sidade (lo proteg~r, 
pouco importo.nllo o. c:iso:; protoctorc:; o til· 
torc . ..:so publico ou o bom c o mm ttal. 

Ntio hn. meio do dol'ondm·-so o Go\'orno, 
~uo.ndo ús vozes Ihz certas nomo:1çüos decnn· 
didatos, cujo lagar 11íio nru. o tl1l tliJ•ec~fio do. 
policia, mns sim o <lu oub>rdlnodos ti policia: 
ó uma invorsiio Ue lagares. 
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Tcom-so l'·lilo no<to pn\1. nomenr,ucs p.wn 
cnl'gos do g,·nn1!es l'••Sponsnbilldndos, do pes· 
soas (JitO c•ncontrnrinm no. Cusn. do lJctenção 
molhot· collocnçã.o. 

Aíndn, St•. Pl'csiUcnto,.como nmn. pt•ovn. do 
nenhum cn~o quo l'u;, 11 utlmini~trnção puiJ\:cn 
d·.L opinil1o, fJUCl'O \cmbl'ill' qnc estnmo~ no 
quinto ffiPZ de t:e~·s:io, o ntó ng01n. ttü.o tomo::~ 
o rollllot•io dn. Fazcndn, nclll o da VirH.~ií.o,ncm 
expl\cru,·ii.o a.lgunm quo no:; :;a. tis faça. • 

St•. Pl'e~ithmto, •~ provn. o~tú. fel ln, c 1111ú 
Jll'O['Í::lnVtt o St•. Presidente do. Rcpublicn in .. 
si..:tlr ntL domonstt•nçiio; n. pt·ovtt cst:\ !Cita do 
qno o Corpo Ll'gislativo nü.o pn.s::;o. ncstn. nos:<a 
orgnniznc;iio J·olit\cn. duquillo rp.1c. so chn.ma. 
uma f/!/lll'tt du prú(t,,. 

C'!II Stl. St·:XAI:lüit-OU umn !!gnt•n. do rc. 
thoricn, 

o Sn. FI~T.ICfAXO PEX:"\.\.-, •• ou umn. n· 
gurn. do J·ethlll'il'a • 

En trctnulo, Sr, Prcsilknl~, os govurnos 
fozom mo.l; o o do Brn.zil então, nc.tunlmente, 
não ohto. COltl a pmspicacia do estt"Ldüllo, pol' 
r;nc estas p••çns do mr>smo systomo. politíco 
nü.o EO lle:c•lll,iuntu.m imptt110m.·ntc; toltWH·Se 
c:stn. invcJ•,-;:io t~mprwnt•in.\llonto, mas :t!lna.l 
cstt\S collsrt~ chegam. 1101n. JlfOpt·in ovolu~iLo,u 
Unl JlOUt.O ta} ÜtJ rlC.'iOI'b'itll\ZOI;ÜO O de t\C~IIg'· 
gt•cga,;:ln, quo ;:'O dú. o cstot•oo.monto pül' ti i 
mesmo. 

St•. Presidnnlc, ó vcrd:nle que o 1\Pgimenlo 
rlo. Cnsn não pcrmitte quo ~o thçnm censuras 
nos Scnndorcs on Doputn.llos; é isto tnmbem 
umtt das immuniõo.Jes 1 o.rla.montnte!'!. 

~tna, ~r mo fosso licito, I'esah·a\l'lo sempro 
minhn::; intcnçr1c::;, ~uc !::iilO muito pm•a.~, si 
mo fus~o licito, r.Jtt tli!'io. que n. culpa não ó 
exclusivamon\c do Presidenta u• Repuhlicn; 
que n culpa é, om gl'antlo pnrto, do Poder 
Le:.;i.~lalivo, pcra.nto o quul tuto ~;o pó .lo pro· 
nuncill.l' ntnO.Jlt~laVl'~\ tl.e cuu~urn., .lJOl' tnais 
t'ut11lnda que tiejn, sem q1w immed1atan:cnto 
1lo lodos oarcco.ntos so !uvantcm VOi'.CS de 
pl'Otosto. 

l~cnlmcnt(", era. precif:o tor um es~irito· 
muLto ~upot'iül' parn que. COI'Cado \)O!' toda.n 
Jl:ll't•\ da lhon,io, r!os pmte:")tOI'! J.u_ Ul~l apo2o 
som termos, o Pt·e . .,hleuto dn. H.opulJllco. nua 
scntis~r. rssn vel'tigem que todos C:i morta.es 
senlum qwmdo se aclum trnnspr)l'tadü3 o.s 
illtt\1'0.:3. 

S1•. Prcsitlonte, cst;L pl'llposi(;ito me3mo ú 
ur;m provtt do fJ uo lligo. 

\'ô•l , bent : 1!1\a foi npr.:st;tltada. ua Ca.mnl'J. 
r1os Deput:vlos cineo ou sr·is diilfi nntt:s d:1. 
c\!u~tada do genon\l Rl)l'rt. ; \•citl }Jtlt'a o Se· 
nnd~, mn~ vC\u na occnsitlo cu1 ftllC o.s eles~ 
pe?.t'LS fciln.:i eü.o cunhcC'i•lus, 

Ent.l'ctaulo, n.in,hJ. se conce .. \o um crc(Uto 
illimit!l.Uo : parccl:i. que el'a. o caso, estaudo 
o f;tclo po,ssn.do, sctvlo n.s cirt•n.s cem hccidns, 
otn o c(l,sn do Presidente 1\o. RopubUL·n diZJt' 
O qweJll!lla llCCCS83.1'ÍO, 

E t\lnrla h; to mesmo, St•. Pl'e-~illonte, orn. 
umt~ irregttlal'itltttlc, porque nli.o so u.bro crc ... 
dito =inü.o pm•a tlespeza.s que ~·) vão ruzer, no 
pa.>Bo que est•s ji1 cs\iio foi lns. 

O nobl'o PrcsiM.nto da Ropuhlicn. !levo so 
leloht·ar tio (!l\1) cm ISSO hn.via. mais pro1Jl1ln.de 
no.s elei~·Ucs o, pot• consNJltellch~, mo.i:3 }i~giti. 
miLlado 110. I'•'~pre .. ~ontaçiio tmcionnl; S. Ex. 
devo so l01ilbin1' ~o que om 188D lmvi• mnis 
ordem ctn tudo o cot•viço publico, mo.i:l ro
speito !U)S potl•1rt•H pull!icos, uns pn.ra com os 
outros; S. Ex. llovo :-:o lcmbr<ll' Jc quo cm 
1880 o potl!ll' pu\Jl!co g-osn.vn. de muito mo.io1• 
lll'estig!n, tL":l condiçües tlo pn.iz Ot'.lll1 de unw 
prospol'idatle qne Eorh~ il'l'isorío compnt•nr 
com n. miserhL om quo nctun.lmento EC tlc~n.to 
a Nnçüo-o quo, cl!tl·olnnto, com um sopro a 
monnt'chin do6apparccou. 

Sl o St•. Presidente tla. !~o publico. quizo.;;so 
tlcstinn.t· nlg-1ms momentos 110 seus ln.~_crcs 
pnrn reUnelh· ~obro cstcH fttctos, lw.via. do ver 
que si tom umor a estn. obrn, pnrn. c:1j11 con· 
strucçü.o c lia concorl'eu elllcnzmcntc, C neccs· 
snl'ioquo mtHlo tle rumo.,, 

Pot• con::equencio, me parece que, quando 
a Cnmmiss:lo do Finan!,'llB quiz~s.se dttr no 
Presi.lonto do. Republic[l, uma provo. do SUll. 
cnntln.nçn, (quo, nliàs, 110 tncn 1'1•nco modo du 
cntoutlcr, mlo estnrin. bnsonllt"L nn. Consti tuiçü.o, 
isto ó, quo n. Commissii.o nüo terjn, o direito· 
t:o J.ar) n. proposição dovht f:Cr n.pt•escnto.tlo. 
no ::eut\do •lo npprnvn.r as tlospez;r~ l~itas, e 
não no FOntido llo conceder credito pa1•a 
tle~pezn.s jü. rcnliznt.lns. 

0 S", A. AZJml~DO-Apoinllo. 
O Sn.. P!-:t.ICI,\No PE:'{~.\-.,. 6 nocossnt•io 

que procure lilZvl' o quo llDnco flincm·nmcnto 
promettou 110 seu tn•og!•o.tnmn; 6 necessat•io 
que ponhn cndn. potlet• no seu l(lg"!II'; 6 ncces
sario flUO, como cholO do Potlct• Executivo, dü 
no Corpo Logi!!!nttvo tollo o prestígio, tio que 
nstc rn ecisa, lJO.l'a. quo posSt'L pt•csttll' no pnlí: 
os serviços quo dol!o '" tlovem cspemr. 
(1\poiwlo•.) 

Sorht ontrro o cn.~o do bl'll tl•) inllomnidado, 
quero dizo1•, do indulto paro. uma ll're~ulo.· 
ri1!o,do commcttitlo. no coso du cntondet• a 
Cummlssüo que o Presido~lto a 11r11Ucou com 
circumsto.uciu . ..; que o. justJJlcnssem. 

glll ,·ez 11\sto, po1·óm, Sr. l'rcsldento, a 
Commls~iio entendeu que doviu. .!limple!:mentc 
ncon,elltM' no Senado quo npJ>l'Ovnsso a pro
posit;iio, sem diz1~r cou:-:;n. ntguma com I'olO· 
roncin. no !'neto que, na. minha opinillo, ó um 
mato symptumo.tico do no:-sn dor.mllencia. 
(aJ>Oiados); ó ltmn lrrcgulnrldndo oxtrnol'llJ-. 
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-<lnrla, commettlda pelo Presidente da Jlepu· 
·blfca e que o fez incidir na disposição da lo i 
do responsabllida•le. 

Sr. Prcsidonto, vou conohtir ostns ohsúl'· 
vaçõ.>s, que fi• apenas com o intuito dJ Ja. 
·vra.r o meu pt•otcsto. 

Esta protesto .iiL tinha tido seu começo no 
·Commi~!!iio dt- Finanças, desde que eu J•ecusei 
·a. minlw. n.ssignnturn. no parecer que opinnv1t 
pelo. npproYuçüo do credito ; mn.s nü.o quiz 
iloixnt• pas~nl' n. discus~ão som tt•nzcr para o 
Senado n-; razões quo tive paro. o. re~usn. d;t 
.minha. nssigunturo.; mesmo porque, sinüo o 
Jlzcsse, cm minha. conscloncia. cu JUlgo.l'io. tm· 
assumido n. cumpliddndo com um acto, que 
1'0Jmlo di.a-nn tlns mtliorcs censuras. 

Contbi•mo dibsc, não tenho siquer a. velloi
Ua.do, pol'IJUO mio sou tiio ingonuo, quo con
sidere que minhas po.lu.vras possam pl'o luzir 
u monot• móss~ no e'pi1•ito do; Srs, Senodo· 
rcs; não tenho slquer o ve!loitlado de sup
JlOr qu1) eu pos;o:;a modificar n. votnt;ü.o, quo 
.daf)ui a. pouco vo.o so d<tl' sobro esta propo· 
siçiio. 

O Srt. I.IOITE E OJTICICA- V. Ex. não quer 
'lt rojeiçilo do credito? 

O Sn. FEr.IOIA;>;o PENN'A- Quero npcnas 
snlvar a mioh~ responsabilidade. 

O Sn. L•In E OITJOICA-Pordoo·mo; V. Ex. 
quor a a rejeição do credito 1 

0 Srt. FELICIANO PENNA- Eu quet•ia mnis 
;.nlg!Jmn. cuusn., porque, antes de. tuUo, sou 
lOg'ICO, 

. O Srt, A, A?.EREDO- (no Sr, Leito e Olti· 
ctcn)-E V. Ex. quot'ia ir além da rejeiçüo i 

.O Sn. LEITE m O!TICIOA rló. um apnrto. 
0 Sn. FELICIANO PENNA- Eu queria it• 

.-nlém, mus sei o que ~lgo, Sr. Presidente, o 
limito me a ostns ouservnçüos, podinrlo no St'. 
Presidente da Republlcn quo, no monos par~ 

·o futut'~, tenha mnis consideração para com 
·o Congt•o::;so, que lho 1lú. diariamente as pro
·:vas da maior confiança. 

{) Sn. A. Azmnmno-Apoiado. 
O Sn, FICLICL\NO PEN>IA- Mo deve onter· 

nocei-o um pouco, 
Si for pr,c:so, St'. Prosidonto, ou invocarei 

da parto do S. Ex. os sentimentos do genoro· 
a idade. O f,wto do Congt·os;o nilo lho fnzor a 
.mini ma opposlçilo, o !noto de estar sompro 
'Pl'Ompto a u.cullit• a lodns as solicitações quo 
cllo li1z, niio ó I'llzií.o para quo S. Ex. comeco 
«L o.bus:tl' dest::L mnnelra, n. j1011to do otrcnder 

• n susceptiui!idatlo do corJll oglslatlvo. 

O Sr. nnntlro Dnt•eolloR (1)
St•. Pt•csidonte, vou justificar ligolromonte o 
meu voto em relação !\ proposlçtio que so dls· 
cu to o niio l'Ospondot•, om todos os seus to picos, 
no discurso tlo iliustro Somtdor por Minas. 

Em sna oroçiio, ou ri! r"! quo S. Ex. andou 
om dous caminhos completamente nfnstados 
om relação a motoria em discussão. AponllS 
justificarei o meu voto quanto no pt•ojccto o 
uü.o tomarei em considern.çü.o o. scgu mln. parte, 
a mais desenvolvida, do discut·só de S. Ex., 
o que podOI'ci fa.zer em occashio opportuna.. 
Limito-mo á quostilo da pt'opos!çiio • 

Senhores, ó uma cous:l dlfflcil tio exigir que 
o logi:;larlor constituinte., n.o conftlccionm· o. 
no.-.;sa lei fun,lamentnl, tivesse pl'cvist.o o caso 
oxr.epcionnl da cortchin., da visita de um chefe 
de E=1t:tdo impm•to.nto ó. uos::;a naçü.o. 

O facto ó tão excepcional que parece que, 
nem no monos, ter i o. sido lombt•ado na occnsHio 
do votat'·so o nossa lei constituinto. 

Sonhores, nti.o ho. duvil!o. que em toda a vida 
normal do polz a nossa organização pnlitlca 
exige que as de,.;;pczas publicas só possam set• 
oiTectuadns em virtude do lei precedente que 
a:3 autot•ize i mas, no c tso o.ctunl, St•. Presi- · 
dente, eu estranho realmente qno o iliustre 
roprcsontnnto do Minas oxiglsso que o repre· 
sentonte ofl!ciol, uo caso dtL naç;io bmzliolra, 
recebendo em vis i ta o cbefo da. nação argon
ti un, quo vinha trazer ao nosso pai r. essa prova 
do fratel'nidn.r.lo e solhlariedado o.morJCa.na., 
pu les>o pon,at· om commottet' o acto de incl· 
vilirlado o descortezia de mandar pedir um 
ct•odito da quantia de,. 

O SR. F. Pms,;,,- Nilo; po·lla pedir um 
ct'otl!to do quantia indeterminada • 

0 Srt. RAllllnO BARCELLOS-,,, da quantia 
de tnnto pat'<l dctormiuat• a recepção o demon· 
stt•ar o quantum que o povo rlovla. gastar, ou 
ente1Hliu. S. Ex. quo se gnstn'l:sa com o illus .. 
tro vi•itanto, Sorla um neto de descot•tczla, 
um acto pouco doiicndo da Nação Brazlle!ra 
pam com a Naçüo Argentina, 

0 Sit. FELICIANO PENNA-Mas nesta porte 
V. Ex. niio mo cstti. respondendo. 

O Sn. !lA Mmo BAncr.r.r.os- Estou fa!lnndo 
soiJie a pt·oposlçiio, justificando o mou voto 
sobt•e ella. 

Quanto a pedir ct•edito iliimilndo, sabe 
V, Ex. e conbeco o Senado quo so foliou du
rante um mez o tauto do uma Pl'O.iectado. 
visita do chefe da Republica Argentina ao 
Brazll, cou&a que nilo foi olllclninwnto doter
mlnndt~ na Republica Mgontinn, slniio quasl 
na vcspcrtt do om!Jarque do Prosldcule do. 
mesma Ropu!JI!ca, Ora, ó pt•oclso notar aludo. 
nma olrcumstnncl:c: nüo era uma visita pos-Nosto oaso, cu lembt•aroi n S. Ex. um dito 

P.opnlar, mus qno oxpt'lme n verdade :-nilo 
. é gon•tflso batot• em homem rleitado. (.llnito ---
,Vem.) (I) Não foi rovltJlo polo ornrlor. 
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soai no no;so Prcsldonto da RepubliM; ora 
uma visita no po1•o hrnzileiro, falta pelo chefe 
da Ropubllca Argontimt. 

O Srt. A. Amn~oo d•'• um aparte. 
O SR. RAMillO llincmmtos-Tmtn·se do que! 

• O SR. A. Amnmoo-Do crodlto. 
0 SR. itAMinO BARCELLOS- E' justamente 

do que so cstt\ tratando. Qual foi o motivo do 
credito? 

0 SR. A. AZEREDO d!i um aparte. 
O SR. RA>uno BARCELLos- Justnmento, a 

visita. 
Agora, si S. Ex. entende· que na cartaz ia 

intcrno.cionnl potlom so tlispensa.r estes netos, 
estas formulas de delicadeza quo S. Ex. não 
dispensa om rola~ão a qualquer particular, 
seu amigo, então V. Ex. exija, não Isto, mas 
a respon>abilidadc do Presidente da Re1>u· 
blica, ua Cttmara, 

O Sn. A. Az~n~oo-Ah! si ou pudesse! 
0 Sn. R.unno BARCELLOS- Mns porque 

V. Ex. não pódo ! llnsta ser cidndao bra· 
>lleh·o. 

0. Sn, A. AZEREDO dli Um ap!Ll'IO, 
O Sn. RA~rmo BAnCELLOs-Naturnlmonte; 

c alia o fnz pat·<t snhir do seu paiz, mas nós 
que o recobiamos, ni!o o doviamos fuzer. 

Sr. Presidenta, sobre a qnestilo da aber· 
ture. do credito, no caso, pertonoe ó. iniciativa 
tanto ao Presidenta da Repuhlica, como no 
Congrea<o, porque a iniciativa ó da Nação 
Brnziloirn; loi clia quom rocobau a visita. 
(Apoiados,) Tanto o Congresso, como o Sr. 
P•·esident.e, ~unlquer rlos 1lous ramos do Po· 
de, linha o direito lia fazei-o. 

O Sn. A. AzEn&oo-Nilo; competia no Sr. 
Presidente solicitar o credito, 

O Sn. RAMIRO BAno•LLO,-V, Ex. ostó. tiio 
apnixonndo quo não , . .; que multas despez11s 
nõs aqui propomos e votamos sem ouvir o 
Governo, sem pedido do Presidente da Repu· 
blica. 

O Sn. A. AZEil.Eoo da um aparte, 
O Sn. RAMmo BARCKLLO; - Mns qual ó 

a pnixão qno ou tenho 1 
O Sn. A, Az~Rmoo-Eu nilo vejo porque 

ataco, e V. Ex, uão vô porque defenda. 
(lla OUil'OS Op•WIO$,) 

0 Sn. RAMIRO BARCE!,LOS-Sr, Presidente, 
n. qucstiio, Jlttra mim, nilo pódo sofl'ror estas 
minucins e disoussiio. O neto do cortezia 
que a lti•pnblica do Brazll tovo <la prntionr 
pl\l'O. com o. Ropnblicl\ Argentina, o !]Uatlt«lu 
ilosta cortozia níio se 1!evo discutir no Por . 
!amonto mm n mnnolr:c porque foi falia· 
niio so~ia dccot·oso paro. nós, ' 

0 Sn. F&!.!CIANO PRNII~- Ja tol d!scutiflo
ntó nos jornnos, 

0 S!l. RAIIIRO BAUCELLOS- Portanto, ncro 
hnvia "b.<olutamonte uocosshia•ia 1ie mcnsa· 
gem do Pr•~sidente. 

A visita foi feita 1\ Nação B•·azileira; com
potlo. moamo mnls no Cougrosao, como ropro
sontnnto mais directo 1lll. NaQüo, votnr por 
iniciativa p~·oprio. os ÍLtndos -neces:mrios pa1•a~ 
riLZCl' CSl!L iiO~p~Z[L. 

Agora, tli;cutir sobra este f11clo, ncho que
não ó proprlo do Congresso Braziloiro. 

S. Ex. estendeu-se sob're muitos factos,sam. 
ncce!:ls\dnrle e nii.o os di~cuto pOl'flUC acho ~ue·· 
1\ dl;;cussão ng-oro. ú umn l.loscortozin., UIUO!'· 
falta de considoração de paiz para paiz. 

O Srt. A. AzEREDO -Nilo hn descortozili: 
nisto. 

O Sn. RAMIRO BARCELLOS- Niio di souto ; 
voto o que o Congresso quizer, o quo o. Com
mis~ão ucluu' que Sll deve conceder, o ~uo o
Govcwno ju\go.r que ó nccessa.rio: o sem dia·· 
cntir, porque penso que nü.o po~lcmos abrir· 
discussão nosto assumpto son1 commcUcr mn· 
noto de grosseria pnrll. com a Jlepubhca ve·· 
zinlla • 

Quanto a muitos desses fMtos sohro osqnne!f 
lon:,ro.men te discorreu o illustro Sona.dot• poc· 
Minus Gorn.es, devo dizer o.pour.s qne subs
CI'evo o quo foi dilo por S. Ex., porquo dos ta.. 
tt'ihur.a lenho t1~t"do dessas illo!.'nlid•llies •. 
Os actos a que se referiu s. Ex. niuun são dOo 
governo pnssndo. 

O SR, 1\!0n.I.ES B,\n.Ros- Do Governo pns..;, 
S.\da I 

0 SR, itA>IIRO BARCELLOS -Porfeitnmentc~ 
Aqui combt~ti muitns vozes os netos, por ex .. 
cmplo, qua se davam nas ostra.lllls do furro .. 
Votava-soo orQI\montodo Ministerio da!ndus-· 
tl'ia e havln. director do estrada ue fo•·ro,que, 
som considarnçü.o ó.s verbas, nppliCilVn. o di
nheiro o. outros flns, como o n.la.rgo.mllnto. 
<lo bitolas, etc. 

o SR, A. AZRUROO - E o uiroctor que isto. 
foz foi elogiado pelo ~linlôtro lh• Viaçi\Oo 
actual, · 

O S11.. RA~URO BAROELr.os - Niio estou de
rendendo o nctual MinlstJ•o da Industria, . 
Ylnção e Obras Publions. '!'rato dos netos a.. 
que~ so reforlu o illustro ropre;outnnte de 
~linus, e digo aponns que nenhum delles u da.. 
responsabilidade do Governo actual, 

O Srt. MaRAES BARROS- Mesmo os uog, 
delogndos do policia! 

O Sn. FELICIANO l'&NNA- Niio falloi n~ 
nomeação t.le lloltJB'!\tlos de policiL~. 

o Srt. ll.A,nno BAROELLos - V. Ex. niio· 
disse nem q ua.ntlo nem ando so deram os-
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Devem sor tio tompo do fitctos 11 ~uo allu•I\U. 

Governo passado. 
Mas, ~ojo. como for, não di.scuto o credito i 

\"ato apono.s. 
O Sn. A. AzEnEDO -'\Ias o eatú. dimulin·lo. 
O Sn. RA~nno BAnCELI/)i-l-E~tou tlocln· 

rn.nt.lo qu:~ roto Rom o di~<tutir o acho q no este 
. é o dever tlo Cnng"l'osso, fcomo rcpt'(l.';ontnnto 
do. nnção bm.zile1l'O., que foi ho:n•,\drt com o. 
visitn do PI'e;i,lenle do Republ\cn Argont'na. 

O Sn. A. Aztm&oo - Nii.o Vt\lo n ponn tor 
supCJ'.,ilçiio o ro;pc\to a lei o ic Consti· 
tuu;ão! 

O Sr<. Romuoures ALI'ER-0 illu;lro Soun· 
rlot· por Matto-Gt•osso intel'rompo-mo (com 
nzedumo. no.tut•almouto ponmnUo nn . ., cou~o.s 
Uo :;ou EsttLdo ••• 

O Sr<. A. AzmBno-Pódo sor; V. Ex.bem 
ns conhece. I 

O S1t. ll•lDRHHJE3 AT.vEs- ••. nnlos~do qne, 
qnerdnrlo ntllCill' o credito, cujo.. n.pprovaçiio 
a Co111missü.o pe.:le. 

O !'neto, St•. PrC3itlontc, ó qui) (JS Con .. 
gr.~f.isos ni'io potlcm nem tliscntil•, n~~m:nogm· 
c:·editos f]Unndo sii.o rlesl=1 nattlt'I3ZII, 

Os pui'Jamonlo~, p:w 1110 !LI to ~.ttwcr .de cor· 
S. Ex. disso que ft:Ziil., teom·so imposto a regra de nr.cmtarom, 

n:~slo as~umpto, n. opioiüo dos govot·nos sem 

O St•. Roch•lgne'" /Uve" (')
St•. Presi~lentü, do pois do quo BC!nbn. do dizc1J' 
o jJ1ustt'•1 :-::onnllot· pelo Rio G1•a.nd11 do Snl, 
em del'e.sn. do parecer 1la. Commis.ião do l"t· 
nançns ••• 

O Sn. A. Az~r<Eoo-E 
nüo o discutiu. 

O Sn. Rovn.wuEs AI.vrrs- ••• pai! indo n 
n.pprO\'Ilçi"to do credito, ou poderia tlispensn.l'· 
me de occnpar a. ntlençüo tlo Senndo. N110 
po;so, entrotonto, t!eixot• do fazei-o, parn 
lnVJ'al' nwu proto.;ta cnntm. ns ac~ll'iU,:ües 
violont:cs (eihs pelo illustro Sona•lot• por 
Minns G~raes no honrruto Sr. Prosidento da 
Republica. 

Sr. Pro'i•lento, V. Ex. s.bo quo oste c:e· 
1lilo não cst:\ nindn. npprovndo. menos JlOI' 
culpn do St'. Pt•tsitlcnle da Republica, do ~uo 
por fttlta tio CongTe3so, que opportuno.mcntc 
nüo so reuniu t•o.ra \'OtnJ .. o. Si tivo~se <'110 
cumpridu inteiramente o ~cu devcr1 ha mui te 
tempo o p,JdOt' Ex~cnti,·o ostnrla nt•mn.do da. 
1\Utorizaç;'io ncces~arln. pnrn ncullit• iLs llcs· 
pezns que r~z com n. m:Liol' j usliÇ[L c d i::l· 

-crlção. 
O Sit. LEITE IC OtTICICA-l'o! a Cam•ra dos 

Dopntndos que bderrompen suas !:õossõc~; o 
Souado continuou o. t'unccionnr. 

O Sn.!loonwuES ALI'ES-0 S3nndo sobe que 
ostes nssumptos, como b•·m rollect\u o !llustt·e 
.Sanador pelo \\lo Grnndo do Sul, siTo do tu\ 
molindt•e que molho!' ti nppt•ovnr o credito o 

.niio t!iaculil·O, 
O Sn. Q. Boc.\\'UI'A E oumos-Apo\arlo. 
O Stt. Itoimtaues Af,vgs-Assumptosdosta 

·or!lom, os Cougr•es·m~ os nc::!oitn.m, t~ojnm 
qnac3 f,Jrcm as d\vOl'g-encias dll oplniito dos 
membros quo os compõem (opol11dos); o llC· 

· C(l\tnm·n'os mn Is por btlm do patriotismo o do 
.altos iutoressos lmbllcos, do que pot' supor
stli;ÜO de lüJ•mu as de conto.bUldado, que não 
podom ser rlev\1\amcnte aprccladns, qu~tudo 

·so t1·atrc de mnlet'ill d"ss~ ospoc\a\!dade o im
pot•tanc!a. (ApoindoJ,) 

.(') Nilo foi ru\':Uo pe'o or:hlor, 

d\scutl\·!1. 
O Sr<. LE;TE E0ITICICA- Foi o quo se deu 

com· o ct•edito pnrn as tosbs CJ11G ~c clf,!ctnn
rnm aqui_pot• occnsiüo dlL visitt.Lllo:; ofllcia.os 
do CXI3l'Clto nrugtul.y. 

O Sn. H.0nnwuu.B AJ.VES- Alegrou·mc, 
St•. Presitlanto, o fnct 1 de ha.\'111' o honratln 
Senador por Minns Gc\';ICS s11 n\:tl'gndo em 
accus.H;ões no Gm•ern(l a pt·opnsito der-te 
CI'Cdito, porque SOU pOllS'llUeUtO Ocnu .~eSCO· 
bJl'lo: S. Ex. volu npena~ fnr.ot• mnntt.~stn· 
QÜ(!S (18 hostilidade â.~ regt•ns gerrws tle nd· 
ministração public:\, antes elo Qti') com~ator 
pl'Jpl'illlliOUte o c!'arlito do qno so tmtn .• 

O S11. FI"--CIANO Pr.N~·'-n"clnrc! 1\•ancn
mcuto quo :ttiLcn.vn. cstiL propot~lçiio, porque 
era. Jlnrn. mim &ymptomntlca. Ue Ulll mal gc· 
net•altzndo. 

0 Sn. RODRIOUE> AJ,V&S- St•. Pt•es!dente, 
esto.s dospozns silo autorlznd_as polo uovorno, 
tonhn. ello ou não creditas. Oil or.;nmontos 
fornocom nns \'erbas eventunos, os moias 
para adoantnmenlos de dospozns ~ue se f•· 
zem om nssumptos desta ordem. O credito 
nü.o vom sinfi.o nutol•iz:tr retorno:~ dn. contas 
bilidndo pn.rtL se rcgulo.riznt'em os \1n.gamcn· 
tas foitoô. 

O Sn. ,\. AzEnEDO-~!ns linvin tnmpo plra 
so padir credito antes 1ln t!o·}lCZíL f,!itn. 

0 SR RODRIGUES ALVE<-QU8!1tlo SO f•I\OU 
na v!s!Ía do gonet·nl Roca ao Bt•nú\, todos 
nós, no.intimidadodns nossns converso.s, p~r· 
gunlnvnmos si o Sr. Prosldcnt·> tln Ropubltcn 
l.lovin. mnndn.r umf\ memngdlll solicitando 
credito, on si o con:;ros::o d1JVet•i1\ untecip~r· 
se a S. E!C., votando os crod\Los ~lOCCiiS'H'IOS 
pnra e>tn dospozn. Er.t o qne na mllm!la<lo 
ti• nosans palestras t\lzhtmos. 

Afinnl, um \Ilustre memlJ!'O tia Commlssilo 
do 01•çnmonto da Cnmnra tios Deputados to· 
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mon n. lnicintiva. elo nprcsentnr o CN!lito, (]Ue 
já torio. sblo appl'OVHdo, sLti\'osscmos cum
Jlrltlo OJll"tetnJ:O o nosso dovm•, reunintlo·D03 
SCffiJlN nnA dia:; quo se srguiro.m ó. chega.rill 
do Sr. genr~t·nl Rot:i.'- o omquanto S. Ex.cstovo 
entre nós. 

nlslro elo: Fazon<ln, c osto levantou couOicto 
com esse tribunal, 

A questíi.o será nntnralmentc suHtn. ao 
conhocimcnto do Congresso, que ha 'uo resol
ver allnal. 

SoriL cntüo oc~asit'io tle ('[lda. um do nds 
so mnnifostar a l'l'Spcito, ~o.l\',tw.lo as in

tençúe:; o opiniões de uns, o out1·o; que pon· 
snm do modo diverso. 

O s~. LEITE " OcTICIC.I- o Ssnndo reuniu· 
se SJmpre. 

O SR, RoomouEs Ac.ve<<- Sr. Prosidcnlc, 
os pontos que wrvinm do bnse ils violentas 
.accusnçoes do honrado Senador .•• 

O credito elo 1~. 000:000$ roprrscn m <lospozn 
feit[L 1 nn. Ofliniú.o do St•, Minisü•o !la Vinçlo 
com c !Plo caracter do lcgnHdiHle, tod1wiO. 
com lnfc•ncçiio dos regras da contnbilidndo 
fisco!. 

0 SR. FEL!Cl.\XO l'E:->:-><- Eu niio tive Íll· 
tenção do empregar viotcncif\., Citei fllctos. 
A vordndo ó quo ó 1•iolcnb. O cretlilo f~i solicitallo do Congrcs;o, que 

tem opportUiutlndc do ~c m:mifJbto.r a J'es
A vio· peito dcllo. Scril onliio occasic1n do liiszutir· 

mos o ~bsumpto c de inllingirmos n censura 
a quom n. mcrocor. 

o S11. ltoomauE; Al.vE; - Bem .•• 
lcncin do. ''erdlldo .•. 

O SR, FEc.tca:->o P;:NNA - Será isto. 
O S11, llooRIOUE3 AI,v~<s- •.. com que o 

meu i ilustre collcg.\ se propoz a tlc>cnrnnr 
certos factos poranto o Con~resso Nnciona1, 
pnra nccusm• o liovet no dtL Repulllica, merece 
,da. no.ssn pal'to nlgum J'oparo. 

O Govo~no din.t•iamcnto nomeia cm preg,ldos 
sem cnpo.crdnde, homen-; quo melhm· cstn.rinm 
na Cnsn. tio patent:ü.o, do que exercendo em~ 
pregos pubhcos. Foi umtl das n.J·guições do 
nobre S~nndor por Minns. 

Pó lo não tm• sido violenta nn. fúrmn, mns 
niLo hn. na1ln mn.is violento do qnc isto. En
tretanto, cu cliscor1lo profunllrunonto do con· 
coito do meu honrado nmigo. 

S. Ex:. disse (]UB nu~ não temos nllminis· 
irnçiio .•• 

o SR. Fe<LIC!ANO PE:<NA-Foi o sr. C:lmpos 
SnHos quem o disse; estó. n:t sun. mensagem. 

O Sn. RonutouEs A!.VES- S. Ex. disso que 
o Governo viola coostuntemento a lo i ... 

O SR. Fc;LIC!AND PEN:->A- E' vordnl!o. 
O SR. RoDmGVE' ALVES- ... que IOilos os 

tlins reeabelllO.i a SUl'pt•e.r.n do um desatino 
prntic~·lo I'" lo Governo. 

Nito pó \ohnvet•violenclamn.ior r.m accusnr 
o Governo, quo liial'ia.mente infringe a. lei, 
incor[•enclocm cnso pn.1•a o qual S. Ex. Uesejavol 
n snncção penal. a. rc,ponsalJilido.tlo crimi[líd, 
cbegnn•io ll<llzor quoniio n pc·opunhn porque 
sabia que olla nilo po>snc·hc no Senndo. 

Portanto, pot• S. gx, fornm prot6J•itln.s nc· 
·cusaçõcs ns mais grm·os c das ma.\s vlolJnta.5 
ao Oovorno dtl ltepublica.. 

O; Sns. Fcrr.tc!AI'(O PEN;>;A. E A. AZEI\EUO 
dilo o.pnrtcs. 

0 Sa. RODR!OUES ALVES-O Somdo hn elo 
ter ense,io o oppm·tunl<l~<le do discutit• os 
~ctos a que so referiu o cllustro Senndot'. 

S. Ex. especializou, por oxocnplo, nquollo 
pelo qnnl o Sr. Ministro tia Fazenda mnntlou 
dispensar do nm imposto os juizes lodornos, 

Orn, é este um ponlo controvot•tido ontc·o 
03 ontondillos l11L nm1m•ía, ponsn.ndo uns que 
o; juizes 1lo Supl'omo Tc·lbunnl Fodernl e os 
,lulzó; do sccçiio es\iio isentos do pngamenlo 
do imposto do vencimentos o outros que mliio 
sujeitos nesse pngumenlo, 

O fcccto u que o Trlbunnr tlc ContllS nogon· 
so "l't'glstrac· as tlcspczns ordonndns pelo Mi· 

O Governo PI'Dcm·n ncertru• nns nonv•n.çoUe::; 
que faí'. para. os difl'erontes rttrgo::; p11blicos do 
paiz; dirige-lo por informnçõcs ou do pessoal 
dn. ndmlnbtl't\Çtí.o supa!'ior, ou dos homens de 
inrluonclt\politicn,quc acercam cou1s0U apoio1 
com !:leu prestigio. 

PóJo o Presiclcnto •la Ropublirn crrnr um~ 
ou mnis yozos, como qualquer do nós, uns 
indicaçlics que Jlossnmos 1Íl.ZI·Jr, mas não se 
pótle su>tontl\r que o Presidente dn Hopnblicn 
se inspiro. em rntios sentimentot~, pJ•ocurl\ 
nn;,r~hizar a adminbtrnçiio, eo\locnntlo it sua 
frente homens sem ca.pachlnde, sem ltptldão, 
sem a moralidade precl;a [Jat•a desempenha· 
l'om os cargos. 

O mou nobre nmigo dc\'io. levar mnis longo 
o seu cxnme; devia. ·expo[• no Sl)mu!o com 
l'rnnquczn nquellcs que incorreram nesta 
ccmsm•n; si essos cmpregodos uíio estavam 
nos co.;;os do ser nomcallos, on amr·mo quo, 
~;i os conceitos do nobre Sonndor f<~rem IlfO· 
vados, o Pt•esidmto <ln Republic:L Jll'Ocurnrci 
nn lei meios do ropnr.tr os ec·ros qno porvon· 
tum li ver commettido. 

Sr. Pro;ülcnto, lbr.tm gravlsslmos, como o 
Sonatlo acabo. do ouviJ', O.:i conceitos tlo nobt'B 
Scnn(\or. Eu tenho a. mníor contrn.ricdtu.1e om 
opJior~mo ás conshlernçOo!l uc mou nobre 
nmigo, ordlnnl'hnncnto tl1o calmo, tflO recto, 
tiio cil·cumspecto nas ct•iticns ou nos juizos 
que expenclo ncstn Cusa com rolnçilo aos actos 
da ndmiulstrnçiio, 

Quando estes projectos vierem ao conlcecl· 
mouto do Scnntlo, toro i onsejo tio mo mnnl· 

. 
' 

. ' 
! 

'· ·: 
' I ,. 

" ., 
' 



:: 
~I , 

' 

128 ANNAES DO SENADO 

!estar a respeito •leU os, e do mostrar no So
nrLllo que o meu honrnt.lo u.mlgo so apaixonou 
ao discutir este projecto, o nilo M ,Insto nas 
auas np••ecinçõos contr.t o honrado Presidon to 
da Republica. 

Ningucm mnis pedindo tt palavra, cnccr
l'O.·se o. discussii.o. 

Posto a votos, ú approvarlo o artigo unico. 
E' n proposiç[o adoptada para passar ó. 

3w discussão. 

O Sr. Rodrl~ue11 A.h·ca (psln 
tlfdt~m) l'equcr dispensa. de intersticio pnra 
a 3• discu;siio dn proposição, 

Consultado, o Senado concedo n dispensa. 

CREDITO DE !.2eG:588$, SUPPLEl!ENTAll A 
VEnDA lQ• DO ART, lU DA LEI N. 5Q0, 
DE 1808 

Entra em 2~ discussão, com o p:l.re~er lh
voravei da Commissiio de Finanças, o artigo 
unico da proposiçiio do Camnrn dos Depu· 
tndos, n. 51, do 1899, autorizando o Poder 
Executivo n abrir no Ministerio da Guerra 
o cre<lito de 1.266:588$, snpplementnr à 
verba 16•, u. 28, do art. 19 da ioi n. 560, 
de 31 do dezembro de 1898, fazendo as ne
cessa.rins operações. 
Nin~uem pedindo a palavrn, eneeJ•ra-so n 

discussilo. 
Posto a votos, ó approvado o artigo unico. 
E' a proposição ndoptada pnrn passar á 

3·• dis~ussão. 

O Sa•. Vleente 1\laehndo (pela 
c>·dcm) reqnor dispensa de intorsticio para 
a 3• discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 

~UDllDIO DOS DEPUTADOS E BENADO'ftES PARA A 
LEGISLATURA DE 1900 A l 902 

Entra em 2' discussão, com o parecer fa
'VOl'avel da Commtssi\o de Finançns, o artigo 
unico da p1•orosiçilo da Cnmara dos Depu· 
tndos, n. 45, llo 1890, mn.nda.ndo vigorar 
para a legislatura de 1900 a 1002 a lo! n. 407, 
do 6 do novembro do 1896, qoe lixou para a 
presente o subsidio dos Deputados o Seua
iloros no Congresso Nncionnl. 

Ninguom pedindo n palavra, encerra-se n 
discussüo, 

Posto o votos, o npprovado o urtigo uoico. 
E' n proposição ndopttldn parn passnr ó 

3• discussilo, 

LICENÇj\ A OCTAYIO AUOU.:JTO DOROES 

Ent1•n em 2h discnssüo, com o parecor con· 
trnrio lln Commi~stio, o n.1·t. 1° dn proposicüo 
da Cnmarn dos Deputados, n. 21, de 1899, 
autorizando o Podo!' Executivo a conceder n 
Octavlo Augusto Borges, 411 escril'turn.rlo do 
Tribunal de Contas, um auno do l cença com 
o respectivo ordonndn, pnra tratar do sun 
~:mudo onde lho conviai'. 

Niognem pedindo n palavra, encerra-se a 
discussão. 
s~guo so em discussão, que so oncorl'n. sem 

dobo. to, o nrt. 2°. 
Posto a votos, é rejeitado o art. l •, om oS·· 

crutinio secreto, po1• 20 votos contra no\·e .. 
A proposição voe sei' ,devolvida áquelln 

Cnmara. 
Vem ó. Mesa a seguinte 

DEOLAR.ICÃO DE VOTO 

Tendo comparoclrlo hoje, por doente, depoiS' 
de votada n oleiçiio do Rio Grande do Norte, 
declaro que, presento, teria. votndo, contra.. 
as conolusilos do ptll'ocot•, pelrt omeoda dos 
SJ•s. Bulhões e Arthur Rios, 

Sala das Sessões, l5'de setembro de 1809.-
R.uy Bu.rb:;1a. . . 

O Sr. Prealdente-Estanrlo osgo
tnd:t a mataria da ordem do dia o nada mnis 
imvondo a trntar, vou levantat• a sessão, 
designundo para ordem do dia dn sessiio se
guinte: 

3• discussão da proposicilo da Camara do3 
Deputados, n. 5·1, do 1899, autorizando o 
Pode•• Executivo a ab1•ir os necessarios cro· 
tiitos para occorror ao pagamento dns despe· 
zns do ropresontaçiio feitas pelos Poderes da 
Republica com a rocopçilo do S1•, Presidente. 
da Republica Argentina; . 

3:• discussão da proposiçiio da Camara doó' 
Deputados, n. 51, do 1899, autm·izando o. 
Poder Executivo a abrir ao Mtntstorio da 
Guerra o credito del.~ô0:588$,supptomout.\l' 
~ \'OJ'ba 16, n. 28, do ltl't. 19 da lei n. 5BO, do 
31 do dezembro do 1898, f~zondo as noces-· 
sarias operações ; 

Discnssilo nnica do parecer n. 108, de 18991. 

drt Commissilo de Justiça o Legtslaçilo opi
nando que soja devolvido ao P••ofeito do Ills· 
tJ•Icto Federai a resolução do Conselho Mu
nia! pai. que prorogou a cobrança do impo>to 
prudial, som multa e ó. booca do corro, utó o. 
dia 30 do ubJ•il do 1800 ; 

DlsousStio unlca do parecer, n. 199, do 1809, 
opiuaodo que soj~ nppl'OI'ado o veto do Pre·· 
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foi to do Di~lriclo Fedem];\ rosoluçiio do Con· 
solha )ltwiclpnl, r1uo nntorlza n lll'orog-nção, 
por Heis mozcs, do ]ll'út.o mt\rcttllo no n.rt. 4·• 
do decreto 11. •120, do 1 de outubJ'O tio 1807, 
lJO.l'iL dnr Jlrinclp\o ú. a!Jortnru. 110 uma ru.~ 
entro us do Sant'Annn. o Visconde llO So.· 
pucnh)' ; 

zn rli~cussfio do projecto llo Senado, n. 10, 
de JSDO, dispondo ~Ob!'o o. rvlministrnç·ii:o do 
Asylo dos lnvnli<los da Patria. 

Lovnnta.-se a. so~silo ús 2 hm·ns o ·10 mi· 
nutos da tardn. 

105·1 SEiHÃO E~I 1() DE SP.TE:'.IIlRO DP. 180Q 

P1·esidancic1 do.~ Sr.~ .. l.Co.tunda c Alberto Go;t· 
ç,t[JJCS (1 11 c .2° Secl'etarios) 

· A' moia. horn. depois do moio-difl. n.b!'C·~O n. 
aes;ii.o, n. quo concorrem os Srs. ~enndores .T. 
Cl\tundn, AILcrto Gonçn\vos, Honl'i~uo Cou .. 
tlnho, Thom:tz Dolllno, Gust"\"O 1\ichnt·d, Jo. 
nnthns Peilro~m, ,Joaquim Sarmento, Francisco 
1\Jnchado, L11 UI'<l Sotlrll, Benctlieto Leite, Go~ 
mcs clt: Castr•o, Bolfort Vioil'n, Pires Forrcirn, 
Cruz, .Toii:n Ccmloir•o, Bezen•il Foutcnollc, Po· 
llro Velho, ,J,lS~ Bm•nn.rJo, AI mro j!ncho.!\u, 
Ahdon ~li!HIHlZ, Almeidn. Barreto, Gonç!llvcs 
Fe1'rcim, .Til.:~ Marccllino, n~~so Mo !lo, L~ i to 
o Oiticicn, Cnc\ho o Campos, Len.ndl'O 1\Iucl~\, 
Rmm .Jnnior•, Arlhul' lU os, Virgilio Da.mnz10, 
Clcto Nunes, Domin~og Vicento, Q. Bocayuvn, 
Felicitwo Ptmnn., Buenfl Urnndlio, Hodriguo:; 
Alvcs,P.mln. Souza, )[ornes Barros, Leopoldo 
do But!!Ue:;, .Touquim do Souzn, \'iccnto ~lo.· 
chaclo, Pin\Ldi'O Machado e Hamiro u~,rcollos 
( 43). 

Doixnm do compnrecor. com cnnso. pnrtici .. 
padt\, o:; Si':i, ~hmoel de Queil•oz, Genoroso 
Pílnco •• Justo Chermont, ,lon.~nim Pcrnnm· 
buco, E. \\'nnclcn"olk, GOD\~uh•e.;; Chn.vcs, Es· 
teve:; .Juniol', Rfltilino I-Iot'll o ,Julio Frvta.: o 
Rem elb, os Sr:.!. Manool Bn.rn.tt1, NoguCll'll 
Pnrnnngu;'t, B. 1lo i\Iondonço. Sobrinho, Ruy 
Bnr!Josn, Pot·ciuncula, I.~opos TI'O\'Ü.0, .;\.Azo· 
1•cdo, Aquilino tlo .Amttrnl o .lon!Jniln LncorUt\ 
(IS). 

E' Jl<ln, posl" cm di•cussiio c sem tlobnlo 
O.pp1•0vntln. a ~tctn. d1\ ~os:::ão nntoriol'. 

O S•·· 1• R;ilem•etn••lo (iHtcritto) dil 
conln do seguinte 

EXPEDI EliTE 

Officlo do Pt•ofolto do Dislriclo Futlct•nl, do 
15 do corrente moz, submotlundo t\ consl· 

sun'Ldll V lll 

dOl'ilc;'i'i:O do Sonallo ns mzões pelas qnn.es 
oppoz ~cto ó. rosolucií.o 1lo Conselho ~Inni
cipnl quo declara nullo p;trn todos os ell'ditos 
o dtwt•eto 11, 1:!8, de 2i do ,j,lnciro 1l•1 JS90. 
- ;\' Commis;:ü.o t.lo Con:;tituir•iio, PoJcres c-
Diplontncia. • 

O !!iiir. 2~ Siect•et:u•io lL! o vnn o. 
impl'ilnit• pa1•n. entrar nt\ ordem 1los tml .. n.\hos 
o se;;uinte 

PAUECEit 

N. 202-1809 

A Gommi~são do ).Iarinhn c GllOl'l':l, te nela 
examinado "· prupo."5içii:o 1la Cn mal'n. 1 lo:; Do pu· 
lndos, n. ô3, do ISOO, que uppmvn o nm
plin. rto exercito o Co11igo Pcu:d 1ln Arma.r!n, 
!) bem a~slrn o parec:w quo sobre elh cmitlin 
tt Com missão do .Jm.tlcn o Leglslacfio, nclln-so 
do pcrt't•ito n.ccordocom ostt\ o tn.mberu ódopn
I't!CCl' flUO' a. referi1lo. prupo::i~iio met•ece SOl' 
li Jl}H'O\'n.dn, 

:ial:t Jns CommissUcs, 16 de setembro rlo 
ISml.- Almeida Bm'l'cto, -E'. 11'am!cnh,Jlh. 
- Un:m Juniol',- Bcl(ort l"ieil'a, 

A Commissiio do .Justiçn o Lcgisluçiio, ox .. 
nminou a propj')sidlo du. C~tmnra. dos Depu· 
t:vlos, n. 0'3, de amo, que co:lt.6rn mn.torin 
rolc,·n.nto, provendo no mo:;mo tempo, no· 
cessi•Jnrlc urgente inn1lia.vel. 

E' o C<HiO que, ~enllo rn·incipio g'Cl".tl tio di
I't~ito quo nii.o ho. ncç-ão pnnivcl, ct•imc ou 
Uelicto ::;em lui antel'iot• quo n qunlil!'JUO, niio 
se sabe, ou pelo menos, 6 objecto d1) d11\'iJa 
qun.l a lei flUe, no momento, l'.:>g,1 os crimes 
milit!Ll'CS no Ul'llzil. 

S·Jbro sor, como ll•1 rn.1.ii.o, n. lei milital', 
disposif.~;1o cspoclnl p_ela m:li.Ol' grnvid.Hlo (JUO 
revestem n.s tnfracçues nultt:wes, Uo /lat• com 
as necc:'sidndc:3 irnpostns pEl\a. tliscip imt po
culiat' da lnstituiçilo, o Codigo Pcnnl tlo 1890 
docln.ron, nrt, G0 , !eUro. b, qno niio ~c com
preh!3ndem cm suas di~posiçücs os crimes 
pUl'lllllt.llllo militnrus, coma tnos licclm•nflos 
nn:~leis r~spcctivns. 

Qu:L~~s os;ns leis, a que nllltllo o codigo, qun .. 
liJlcn.tivns lias crimes miliic~l'CS? 

Vnl'inm ns opinil1cs o os decisüt~S segunt.lo 
os inlol'pretes, o ns ,juizes decidindo l't.>itos 
suLmettldus no seu conhecimonlo. E' tnl a 
incerLeu o lns\tlbilldl1''" tio ncsso dirolto 11 
rcspoit11, que mesmo tlo Supt•emo Tribunnl 
FoUoral, o 1n11is e\OV!Ldo tt•ibunall!o paiz, 11Uo 
hn. jnt'iti('Jl'Udeucillnssentndn.. 

A:.;silll, que, por uccord1io dn 12 llo m~\iO 
deste nnno, jul~tlU o Sup1'0IDO Trlbunnl Fo· 
dornl. do nccordo com os nrtigoR tio guerrn. 
do 17G:l, vulgnrmente conhecidos por orde
nanças do conde do Llppc. 

11 

• 

• 



I 

.~ :!, 
lj 
,11 I 
II

I, 1 

1
. i.'' .· 

i ! 
'I I 
~ l1 i ' 

[i 
1: 
.I ,. ., 

r 
,(: 
'i· 

'· i: 
r 
li 

•'li 1 , 

I •' '. 

, . ' ' 'l'l ; I 
: .'1 ' ' 
"· '' " 

'!1' 
I, .. , 

:li:: 
:·:: 
; 1: 
~ \i ,,, 
:n. 
j:ll 
. ':• 
1 ~ 

I 'i 
' i}i I 

' .. ,1 
. ·:·r .. , 

•l ·' .:1 

ii' ., 
• I 

I' I 1 
I 

'j,j 
·'t :1. 
1 
1 

·J I f 
.~ I :i Ir 

:1 
~ 

f) '' 
I 
ii' 
i!' 
I•' 

f ! 

130 ANNAES DO SENADO 

Pot• ncrordao de lO de jnn!:o passado, jnlg"u 
o mcstnll tl'ibuno.l declnrando 0111 vigor oCo· 
digo MilitJr Llo 5 do novembro do 18•0. 

Jil em accordiio do 10 de n•osto do 1808, 
outrn dccl,iio ollo proforira bnsondo nnCo· 
digo P"nnl dtt Al'mn<h• do 7 do março de 180 I. 

SI o:n matorl• criminal é ponto funda
mental o. cel'ten dt\. loi, sorlo. o caso !lo vel'i· 
llcnt• qual ""' Ires leis reforitll\s alquelh• de 
subslstenci:L elf.JcLivn o, ror fót•mn inlcrpro
~ltlVa, dodarnl·n como to • 

Mas como 1 SI n re3peito do cada uma du
vid>J.s se levantam! 

Si se tt•nta dos artigos do guerra do 1703, 
pwecom elle., inconcil!o.vois cnrn os Jll'inci
pios cJD!illtucionlleS d1t H.llpublica, ino,ppli .. 
cavei;, a vl;ta do art. 83 da Con;tltulçilo l'e 
dera!, co:no na O?initto de algunsj.l o eram 
na vigencia mesmo do regimen llt.!ca.IJitlo. 

Si se relere ao coligo citado do 5 d,, no. 
vembro de 1801, susponsJ como ello foi po!' 
decreto de 4 do fevereiro de 1801, como cx· 
ccutal·O p~rmnncc:enJo u. suspomü.o? 

Si se illVOCI\ o ca~ligo Penal Jll Armad(L 
quo, autm·izatlo pelo Govornó Provisorln, bnl· 
xou o Mi:~istro da Murlnha, JlOr decreto de 
7 do março do 1871, jit o rogimen leg•tl, e 
termina.tJa. o. dictatlura, raziio ha.11ara duvi· 
dar-se da s11a logalldttdo o, portanto, <lo sua 
cbl'lgn toriocL<do • 

Conscio da ncce;sidnde do prorer sob:e 
nssumpto ele tania ponderação, foi nomeada 
pei<L Cotmartl dos D 'puta los uma cootmissilo 
a;poclal para olttbornr o Codigo Ponol MI· 
lltar, tnrofa de que ainda niio desempenhou. 
se, h espor11, provavelmente, ela promulg 1çilo 
do Codigo Panal Geral, do que aquoi!J do
ponde per sua maioria subJl'dinadt> na parte 
get•nl, pelo menos, 

Ora, o projecto do Codigo Ponnl nlnda 
ngot'll é que loi votado pol11 Camara pm> ser 
L'<lmetlido ao Scnndo. o que quer <fizer que 
temp> ainda se passarÀ ntó sua promulgação 
e a elaboração o adopção do Codigo Mitltnl'. 

Necosiario, urgente, pois, é que so docltn•e 
ou decrete qual das troslols simultaneamente 
appllcadas ·aquolla que provisot•iumeltte rnJ• 
ou devo. ro;::er 03 crime3 ou tlolictos militares. 

Dafoituosas que ellas SOjllm, umll devo Fer 
&doptada para qno não ftquatn as lnfraoçoes 
mllllat·es iL mor"li dus cogltnçiles do inter· 
prelo como até agora, contr:t os principias 
cardoaos elo direito criminal, emqwtu\o o 
Codlgo Penal Militar nilo é decretado, 

E' o que \t•>la ele provot· n C•mara dos 
Dopuh~o; •rprovando e ampliando no oxor· 
cito oaclono. o Cotligo POTl'\l pal'l\ 1\. Armadn, 
c1uo acompanhou o decroto n, 18, do 7 de 
marco de 1801. 

C·Jm os mo•mos fund,montos a Commlssilo 
do Justi~a o L-•gl;laçdo é do JlarccJr que soja 

appro,·nda pelo Senndo a pt•oposlção de que 
•e trata da Camnra dos Deputados, 

Sola das Commls;õcs, 13 de setembro d~ 
1803.-J. L. Coelho e CamlJOs.-1'/tonu.: Del· 
fino,-/, S, Rego .Uello. · 

O Sr. Thomnz DeiBno- Sr, 
Pt•csldonte, nioo é costumo s.1rom os paroce~ 
rcs das Commi'8ües do Senudo ncompnnltndos 
do> projoct-,s n que ellos se ref•rom. Isto 
mcs.mo '" d4 quando os pnrcceres se rofet•om 
n lms e t'es9luçües tio Conselho ~!un!cipnl, 
Nem cs5a.s lms, nem essas re~olu1;ões, nem os 
eetos, nc~ o:; papeis u.unexos ac Jmpanhn.m os 
P<lreccres. 

Entrctnnto, ó con\'eniente que sobre toJos 
os assu,nptos o Senado proceda com inteiro e 
absOluto conhecimento; toda luz é pouca. 
pat•a quo a nssemblén possa formal' canscien
ciosanwnto su \. couviC'Q:ío, 

V<nlto requerer n V. Ex.,Sr. Presidente 
Qltl) consulte 1\ ca~·a. si consoo to nn inserQãÓ 
no Di,u·io do Congresso, sem o.useocln aiJ~olu
l.imente do nenhum, do todos os documentos 
que dizem res~elto à concessilo fcltn pelo 
«.;onsolbo Munic1pul n. \Villlnm Rebl & Comp. 
pn1'n distrlbnlrom energia eloclrica na ciunde 
do Rio da Janeiro, · 
~ pat•ecor da Com missão do Justiça e Legls

laçao sobt•o esta resolução do Conselho IIli la· 
Vl'auo após estudo demor.tdo o scrlo do!la, 
Pm• ser curto, por con tet• pouco; periodos 
nem por isso deixou de encarar todas as ra: 
zOes tfo •elo do Prefeito, que realmente não 
são ;lnilo duas. 

Enca••ando eslas razües, julll'ando·as p~lo 
seu justo valor, ou pelo que julga ser o seu 
justo valor, a mais não é oLrlgadn a Com• 
mlssao, e:n virtude da lei que cleu no Sanado 
opapel do arbitro entre o Con>ellto Municlpalo 
o o Prefeito. ~ 

Ndo tem a Com.missão obrigação do referir· 
so, como pen;am pnt•tlculares,soguudo vi bojo 
em um jornal, a seus protcijloa, aos seus pro· 
jecto3, ti< suas razões ao intorcsse individual 
uinda que os tenha ostu·lndo detidnmento. ' 

Póde, Sr. Presidente, a Commleão de Jus· 
ti~a o Legi>laç,to estar em ot•ro · pódo nüo 
ser a verdade o que ella acrcclita' ser a ver· 
da·le, nem eu,, tom o monopolio do acerto, 
como ou~os julgum que posoucm: mos a 
Comml•suo tem como niRAUem o sentimento 
das gl',mtles rosponsabllldn•les guo lhe lbram 
incumbidos, o nutre a convlcçao do que os 
movei; que a animam o di tum n sua conduct& 
;do os mula nobres e patrloticos. 

Tendo o Senado conhecimento tlossea do· 
cumout•·S, de todos som exclusão elo que quer 
que sejn, como tendo o publico scloncia dolles, 
~ela publlcuçiio oficial, .'estnriio todos nas 
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1 ·~omliçUos do formar j1tizo eeguro sobro o. 
ma.torio.. 1 

•Et•a Isto slmplc>mcttto o que ou tinha a 
: requet•or a V. Ex. 

Posto n votos, é npprov:ulo o requol'imonto. 

ORDE.I! DO DIA 

~-CREDlTO rARA PAGA!!IEXTO DAS DE;PEZA.S COM 
. A RECEPÇÃO 'DO SR, PRE~IDS~T~ O.\. REPU~ 

DLlCA. AROEXTlNA 

Entm em 3·• di;cu;siío n propos!cilo da Ca 
mnrn dos Doputatlos, n. 51, de !SOa nutori· 
·zondo o Podol' E~eClltiYl• n. nhriL' o~ 'noco::;sn.
_rios cre'.litos pn.l'.l ocaorror n.q pa"amonto tlns 
· <lespezns cio rept•esontaçiio, lcitns" pelos po..Je. 
res da Republica com n recopçiío do Sr. Pt'e· 

. sldenle da Hepubllc:1 Argentina. 

uma leviandade do Polct• Ex•,cutivo si o fi
zesse, Só depois do conheclmcnt<• omcinl da 
viar;om do Sr. gcnoral 1\oc.c ao Brazil ó que 
poderia o St•. Pt'esldeuto da 1\cpuhiicll sollci· 
ta. r autorizaçii '1 do Podot• Legisla li vo pat•a fu.
zet• as despczns; e essa solicitaçiio se tornava. 
i\isponsavel quando jd. no. Ctunat·o. dns Depu
tados bnvln projoclo conc,dondo no G Jverno 
o ct•edlto n~cessurio. 

Esta parte tio t\IS11li'SO tio illu•tre Senador 
por Minas GeMo< pnt•cco·mc, portanto, que 
não tom l'nzito nbsolutlmente nenhuma, nii.o 
prooedon<lo a accusaçfio por S. Ex. ahl feita 
ao honrado Sr. Pt'Olldonto da Republica. · 

Mas, Sr. Pt•esidentc, o nobres •mulm•, que 
rol mnnsueto no. phra.s:l. foi pt\Jfunda.monte 
v~~hemcnte n~1s n.ffirmncU~:; que f(:Z om rela
ção ao St•, Pt•esidcnto dll Rc•public.t. 

S. Ex. a•nrmou plrnntc o Senado que 
mãos cr·iminons hnviam s:do la!l~tvlns no 
Thesour.> p!lbl:co, par.t S'rem f•it,ts Assas 
dcspez:ts, q unndo nã.o havin a.utot•izaçi'io do 

o. Sr. ''lcente lUnehndo- Sr. Poder Legislativo, que estava ruuccionando, 
Prestdente, houtom, por occuslii•> do •er su· porque de modo nenhum poderia o S:·. Pre

. jeitn 112' discussão a proposl~ii.o, vind<L da slpeute do 1\epu~lica lil.zel·as sem autori
. Camam dos Doputa•los, e que \'. Ex, agora zaçiio, 
. acaba de submetter a dcblte, tomou a pahl· Asseg-uro ao illustt•e S mado•• qu> até cate 
vrn o illus~re sonadot• pol' Minas Gerae.i, e, moment1l, até este ln.itnnte, nem um celtil 

·em longo d1scuroo, vorborou com vehcmencit1 •ahiu do Theaouro p11'a pagamento de:sas 
·o acto do Governo do R•publica, dcspezas. 

lmmedlt~tamonte, os lllu;tre• e hom•ndos o s11 • Rooawt:u ALV~i-!'<om pólo sahit• 
Senadot•es pelo Rio Grande do Sul e S. p,,ulo emquo•Jto 0 credito niio fôr votado. 

··combatot•nm ns a<ser~~os de S. E~. 
M aiUrma~úes quo SS. Exs. llzernm no se. O Sa. VICRSTe M.\CIL\Do-0 honrado Sr. 

nado tinham como base a certeza, e segurança Pt•o,ideute da Republica, qu·1rendo c1rre
. da correcção do procedimento do honrado spondcr nos deveres d11 cortczia internacional 
i3r. Presidente da Ropubllcn. e não estando armado d11 antorlza~üo do Poier 

Acho nccossario, porém, pat•a que não pairo Legi;lativo, sem a qual não poderia abrir 
'a menor duvida no animo publico, neste as· creclitos, nhrlu, sob s·1a resp,nubilld~t1e pes· 
sumpto, trazer ao Senado tnl'ormaçiles, que sonl, no llnnco do. Republica, um ct•edito 

·o satlsfuçnm completamente, 0 Isto a pt·opo· para occorrer ó.s despezas de qu• se trata; 
.silo dM amrmações foitM p~lo honra•lo Sena· de modo <jUO, Sr. ProsiJonte, si o Congresso 
-dor po1• Minas Geraes. !'\acional, si o Poder Legislativo, no;asso a. 

S. Ex:. accusou o Poder Ereoutivo do nüo nutorlzaç[o para abertUI'It tle>;c cret\ito,a que 
"ter em tempo se promuuldo de autorização so refere" proposição er~ dos bons, da ror· 
.do Poder Leglslnt!vo p>ra occorrer {is c\espe· tuna particular do Sc•, Dr. !'residente da 
:zas com a recepçao do Sr. general Roca. Republica, que snltirln a lmport•noin ~ue se 

s. Et. foi lnjasto nesta aocusaçiio. Segura llcnsse a dever ao Banco da Republica por 
·.informaçilo posao tlnr a \'. Ex:. de que 0 Go· quantias retira•las pat•a a~uclle fim. 
-verno do. n~publlcn. sl teve commnnlcl"ã.o Póde·Sl, depois dostll. lnfurnm.cão leal, de

. officlal da vinda do S1•, gc 3er.11 Roca quoÜdo pois dest• affirmação feita, de aocor.lo oam 
na Camara dos Deputados .!à eslava, pot• lnl· totlos os dados existentes nos r.•partlçõcs 
elullv•dn Commis•iio do Fiunn:as, sujeita ó. publlo:IS, assever..r-so quo o Sr. Pt•esl<lonto 
·debate a proposiç[o que autorizava 0 Poder d11 Re~ubllc' lanço" mi!.o do• dinholt·os pu· 
. Executivo n abrir os c1·odltos neca;-arlos bllcos som autorlzllç:todo Congl'osso? Póde·se 
P,at'a occorrer ús despez ,5 c 1m a recep(•i•o do ~ueJ•er fazot• CJm que o Sr .. Presidento da 

·11lustt•e chefe <ln !\nçiio amiga. Republica Incida om <li<po;tçilJB cl• 101 cri· 
Antes de ter a cnmmunicação amolai de>Sl .minai pt• tet• proterldo p•enlto d> loglslnçiio 

visita, como qnol'ia o nobre Senador que o nossa 1 
:P_resldente da Republica SO aprOS'OSlO om po· 0 SI\. FELIC!~:<O PESM-~U tli!Se que O 
. dtr, por mens·•gom, ao Congresso Nao!onal St•. Presidente d• Republica tlnita autori· 
autof•lzaçiio p1n taos desp~zns 1 Sot·i~ nté Z1do estas dospezas, contra dl;pJsl~iio OXT 
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pt'essn 1\n \oi. Niio ui>SC que tlvcsro tlcspcn
uiuo uinhcil•os, 

St•, Prcsitlcnto, são ossns cxplicnçücs quo me· 
Eonti ohrign.llo n. da.r no honrado SottrLtlm• por 
J!inas Gorao..:!, npcnns como complomrnt.o 

ns 1\:tflm•llas que Jiwnm ltontem dn1\os pclns O Sn. 11.\.~llr..o B.\ncgr.r,os-Eile não só 
nutorizon, como ns pn.gon tle seu bolso. 

O Slt. YJcgxTg ~IACil.\D:l-E' exacto ; 
ocu bo!F.O. 

nob1·es Sonodores pol' S. Pnulo e Hio Gt•n.mle 
tlo tlo Sul, quo sabem, como snhe todo o pnlz. 

qunl n correcçiio o intcll'czn 1lo proce~limento
do Sr. Prcsidcnttl dn Jtopubliea. nc~to o cm 
todo:; os nssumptos. (.·lpoiados. Jlluilo lJI!Ill,. 
mt1ilo úem.) 

0 Slt. Fl~LlCL\NO pg~;o.;A-E:!tou limitando 
o que o nob1·c ScnadOl' cstlt <~Uirrnllndo. 

O SI:. llAl!lltO BARCET.T.os-llllc nutorizou 
o pngon. Ao Congt'esso compota llecitlir si 
dúYC indemnizai' o Sr. Prcsillentc lln RepU· 
blico. dn dc::peza. que fez ·da s1.1u bolso par· 
iiculnr. 

O Sn. fguCIANO P~~r-.·A-Si ellc nutorizon 
de::ipc·?.llS, ~.:umo V. Ex. afilrma, autol'izou.as 
1)m desaccol'do com a loi do ü llo setembro 
<lo \o50. 

O Sr:.. RA~uno BAncEr.r.os-Autol'il.ou no 
sentido ~r e mundat• lilZCl' as de:-;-pcza." por conta 
1lo seu boi:: o prnticnln.r. 

O Stt. ltonmGUJ~s .-\LVE:;-E do Thownro 
liÜ.O sahiu cnnso. alguma. 

·O Sn. YICJ~:\'TI~ :\L\CilAoo-Sr. Prrsi1lcnto, 
~~n pensei f!UD depois destas explici\çi)o!-', o 
i li ust1·e Sr!tlall.or po I' ~1 i nos Gernos tlósse, como 
se diz vulg'ilrmento, ns wii.os :'t. pnlm:ttol'in. o 
recuns:;n (le a\~nma. das muitn:i n.tllt•mn~ões 
qno hont.rm lOz 1lostn. tribuna. Pttl'cco, porém, 
quo S. Ex. niio so sa.tislhz com t~lla. A opiniiio 
pnhlic:t, o Sonn,lo, pnt·n. quem l'al\n, estou 
C!Hio, n.ccoi!nr~to os[as uxplicnçües, porque 
siio \'f'l'(!itrlcirn~. 

Quercrin o nobr.1 o iJlq.strn Scn'1Uor por 
MinnsGm•;1os qne o chcfoUo Porlel'Exr:cuti\'o, 
11or niio cst:n• nl'mndo tlos cl•oUilos q11o o 11ft .. 
lJilitn.~sem a fazer n:-1 dcspezns pot• conta. 1lo 
'l'hesr,ur·o, porqno anl'ccin. nin1ln tla. o.utorim· 
çii.o lrgislntim, tlf1ixns~c de receber condigna· 
monto o c!lctd Un. Nn.c;ão n.mlgn.? 

0 S1:. PI lU~ . .; F(mREm.A-Nunca. Uevio. pro· 
ceder n.~:-;im. 

0 Srt. ,.ICit:"':T8 MACUADo-Podorin. O chofo 
do Pode1· Executivo bl'n<.l\eiro commottel' um 
acto 1\e 1\cscot•ti:Jí'.\n. intornncionnl? 
· S. Ex. via·~e na contingenc\n. ou do saccn.l' 

. ~obt o o Thrsom•o publico, sem ll.lltOri:znção 
lcgisbltivlt. on tlo comn stttt rosponsa.hilidall.e 
pe~sonl obter 0:1 recuri:03 neC'()S~n.l'ios pn.1'n. 
lhZPI' fo.cll o. essas rlesper.as, o po.-:!erlot•mento 
pcd ii' que o Congro!iso déssll nutorizac;ii.o pnra 
o pagnmunttl dn.s quantias que elle h·1 vin. to· 
l'nndo ao B;tnco da tlopultlica, 

o Sr, P1'e5\•lonlo <ln Repu bllca proreriu com
promettm• 1t snn rosponsnblldndo pessoal 
,ilmto do um cstn.tolecunonto de credito, a 
abl'it' os creditas nece:o;snt•ios, eslnntlo rnnc .. 
clonn.ndo o Cong!'CSiiO· Nocional, nfio tendo 
tido tompo, por·Om, do ''otn1· n o.ut.orlza.çilo 
log\s\a\1 \'I\ i nu i' ponsn I'Cl, 

O ~r·. Feliciano Penua- St', 
Pro..;idcnte, pedi a. pnla,·rn simplesmente 
p:tl'IL d()Chll'nr ;'l Casa. que niio tomo em con~ 
sülcmc;iio o.s cxplienc;Uc:; tt•nzida~ pelo nobro 
Sm1adot• pelu Paraná, pol'f]IJO elLts so rela· 
cionnm com ns:mrnpto mnito llL•licn~.lo, no 
qua.l nüo quero insisli1•. 

Oppnrtunnmento, poróm, fJIHLntlo so tratar 
do uutt•os a~sumptos de natureza. mais· 
ncuti'!l, toroi occustüo de voltar iL mo.torin, 
pnt'i1 J'azot· novas considernçUes :t respeito da 
mnt·clm da~ cou:-J::to; publica.::; e Uu mo: lo pol' ll uo 
~:1o dirigidas. 

O Sll, Pnuos F~<nitEmk-E tcrú ro.,po.>lu. 
~inguem mn\s pedindo n pnlnvJ·n, encerro.· 

so n db'c:us~iio. 
PostlL a. votos, C npprovaUa o, senrlo :uloptn· 

dn, vne :-;el' Embmcttidn. ti. s:m::çã.o ln'Csi
donciol. 

Cr:.EDI'l'O DE 
Vl~llll.\. lG\ 
DC 1K03. 

1.2(3t3:5SBS:. SUPI'LHMl~r\TAR .\. 
DO A!tT. \0 DA LEI N, GGQ, 

Entl'n cm :~~ Uiscussíio n proposiç:lo cln.. 
Cnmnr.t dos Do]mt:utos, n. G!, do 1800, a.nto· 
rizandn o Poder Executivo o. abrir no :.Ii
nisterio do. Góerra. o cre1.\ito tle 1.20!3:588:!;, 
~upplemcnta.r (L verl10. lü11 , n. 28, tlo nrt. t'o 
da lei n. 5GO,de 31 dedczcmbro dolSOS,. 
ruzondo o.:; nccc.CJ53.l'ins opero.r;ííes. 

:'\ingouom paU indo n pn.ln.vrn, encerra-se a 
!liSCUS::iÜO. ' 

Postn n \'Otns, ó app!'ovmliL c, son1!o ndo
ptndn, vne ser submetti-lu. i't snncção prosi
úcncln\ • 

VETO ,\ UESOJ .. Uç,\o DO COS~Er.ll<l MUXJCIP.AL, 
I~ELATI\'A .t PH.OROOAÇÀO JlO PIL\ZO DO 1:\l
l'OSTO PltEDIAJ, A'l'l~ :30 DE: AIHl.lf, og 1898. 

Entrn cm d\scu;siio unlca o pn.rccar n.\08, 
de \BOJ, ~a Commiss[o U'l Justiçou Legisla-· 
ção, opin~tndo ~uc soj:. <iovolvidn •o Pt•éfelto 
do Dititricto Fclllll'lll n. l'I!Soluçii.o do Cons·dho· 
Munictpnl,quo prm·ogn.ll.cobrau~~a do imposta· 
predittl, som multtt a bocca do col'ro, ntú o 
din 30 de nbr\1 de \808, 
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'Ningucm pu~lindo n pnlrLvra, oncurrn·s.c a 
tliscus:-;;io. 

Posta n vo!o3, ó :tppro vaU!l. n. conclusão elo 
pO.l'CCOI', 

A resoln~iio vne sor (\ovolvitln. no Prefdto 
com a communicnçfio do occorriUo. 

VETO .\. H.ESOLUç,\.0 llO CO:\'SELtiO :\IU:'\ICJPAL, 
UE[,;\ TI V.\. .\. l'llOROGA.ÇÃ.O DO l'li.ASO l'.\ltA 
ADEllTUit,\. DI.: U:'>lA !tUA 

Ent.t·n cm 'liscnssiio unica. o po.rccer n. toa. 
de lSDO, t•pinnndo que seja. o.prn'tlvndo o t't.'lo 

·do Prefeito tlo Districto Ft~tltJinl á rmmluç:io 
do Comit~lho Mtmtcip:1l, quo ttutoril.a a prol'o
gnçiio \lO!' beis mezus do Pl'n?.o marcado no 
art. ·1'' tlo llcereto n. ·129, tle I de out.uhro tle 
J 8U7, pa.ro. dar }ll'incipio á :tbertura. do umn. 
ruo. ontre nsdo sant'Anna. o Visconde tle ::.:n
pucahy. 

Ningucm pedindo n. pala.vl'a, oncct•ra-:e n 
.di~cu~são. 

Posti\ a. votos, é :lppi'Ovndo. a conclu~;i.~) Uo 
parecer. 

A I'e~oluc.~ü.o vno :-:or devolvido. ao P1•l!fcito 
com o. cominunicnçü.o tlo occorritlo. 

ASYLO DOS 1:\Vo\UDOS DA I'ATRIA. 

Entm rm 211 discussiio, com aomondn. on·e
l'ccidl\ pclns Commi::sõos do Finanças c lle 
~lariuhlL e ·Guet•rn, o nrt. Jn do projecto do 
Senado, 11, 10, do 1809, t•ognlan•lo <~ ndmi
nistra(<LO do Asylo dos Invnlidos da Pa
trla. 

Nhlg"Ltetn pedindo n pn.la.vra, enctr!'rt.·so o. 
discu~-s·io. 

Seguom·se em tlis~ussfio, que se onccrr~ , 
sem dot1nto. oso.rts. 2\3Q o 411 , 

Procede·se it votnçiio. 
Srio successiva.mente a.pprovados os a.rlí· 

,gos, salvo as emendas nos urts. 1°, 2° e 3'', 
São appro,•ndus ns emendas. 
E' o prn,iocto. nsslm emendado, ndoplaclo 

-pnro. passar {L 3G. discussiio. 

O Sr. Ph•e,. Fm••·eh•n (pela "'' 
- ,rom) reqllOJ' tllspensn Lle intcrstlcto pnra. a 

311 dbcussiio do projr!cto. 
Consultado, o Senndo concede a dispensa. 

O ~r. Pl"eMidcute- Está osgotncla. 
n. matorlll do. ordem do din.; o, no.do. mn.is 
ho.vcndo n. tra.tn.r 1vou levantar n. sessi'io. des .. 
ignanlio para ordem do dln da sess[o ao· 
gulnte: 

3" dtscu<aJ1o do proJecto do Senado, n . 10, 
.de 1800, di•pondo sobro n ndmlnistraçõo do 
Asylo dos Invnlidos dn Patrla i 

211 rliscmssiio t.lo p1·ojJctn d11 Sonn.~!o, n. ::!,. 
elo 1890, l'.~gt1\n.mlo o su!'loio militar; 

Continunc:iio l1n. 3>~ rliscmsão 1lo projoct.o do 
Scmn.t\o, n. 31, do \tiOS, anto\'b.!uHlo o Poder 
Executivo n p:t;.:_lll', ctn vlrtu.lu de sonton\tt 
pa~=-n.cht cm juh;n.tlo, p1·oforidn. contrn. a, Fa
Zülltla.. N:tc ional pelo .i uiz becrionu\ do E:3to..do 
do Rio Gt•nndo do Sul, n. iinpnrtancia tln itt· 
1lomnizaçüo dcvblo. a. D. Fnustitm Cdntono dn. 
Sil vu. o a HOll filllo Fra.nciEco Lu ir. PL'I'dil'lt da 
Sil\'rt. PI'O\'l'Uicnto tlo vn\al' do glldo ,·accum 
o cn.valln1· llas t:t<!ondns Flor eh l'rui;t c COl'· 
doiro, nos mesmos pPl'lCllCOntes, Uo que so 
utilizamm, 11:u·a a.limcnla~.;iio c l'l~lll~l~l~ tia.~ 
l"!wç:ts le;.;aPs que ope1'<Ll'i.UU no IJJU!llClTHO do 
Camnl)lln.m. na ultima revuluvi'io hn.\'iúa 
ucs~o Estado, potlentlo pa1·a es~o IIm !":1zcr as 
necc/"o'S:l.TÍa:-; oper:tçücs Ju Cl'eJito ató n. cpmutin 
do 213:5GO.:;ooo i 

Di.~cl\s . .;,rio unicn. do pnrccer n. ~no, da 1899, 
dn. Commi::isii.o tio .Justiça. o Le~i~lnt;tln, opi· 
nantlo 1]110 soja. nt•chivo.dn. n. rcpn~:-:cnta<;;io do 
Conselho ~luniclpal c.lo Di.-.;tt·iclo Pedem\, .-;ali· 
citando n. l'ol'orma lia lei n. l:l~, elo 20 do se· 
tombt•o do 1802. 

Lovn.ntu.·so a scs3:1'o a. 1 hot•n. o lO miuuLo 
da tarde. 

PubUcnçüo ft~itn. por delil)orilçii.'l do Senndo 
tom:Jdn o1n sessão de 16 do setembro 
de l~'u9. 

Exm~. Srs. Pt•os!rlonte tlo Scn:ulo Fcdern.l 
o Scna~loros dn. Republlcl-T·IU!lo sl1lo snb· 
mcttido O. a.preciuçü.o do Son~dp FcUer;!l, 
pelo Vtto do Exm. sr. 01', PI'CillttO .do DIS• 
tricto Fotlornl, o IH'Ojl!cto do lei municip,al 
que conco,lo :c Williom t:eld & Comp. pel'llHS· 
s:lo parn. ostaLelecct•em uslnns nccnnmlo.
doro.s e destribuidoru.s do ulect,•icidado com 
cJ:clusit:o ditc!ito pO/' 40 ctnJlflS de {orncc~1' a 
te1·ceiros {orçc1 clectJ'I'ca, llCtlimo:::; v~Jnin, 11arn. 
sollcitnr n ~ttouçüo ,le VV. EEx. pnm a se· 
guinto oxposi~úo: 

Em uata do 4 de julho do COI'l'Oilte llllUO 
suhmettmnos no Congresso Nncionnl pl'oposto. 
pnra encnrror;nr-nos do com_plelnl' o dosou
volver o servl~;o do nll!\stoctmcnto tio ngun. 
desta Ct\pltnl sem o11us a/qum pm''t o Estado 
o nntes com otlo pnrtllllnnlto n r•ondn liquida 
cxcedento a. 8 11 /o no n.nno, com tanto CJUe 
nos sejn. !ocultado utili:ar n voluma das 
aguas COjlt6!das, !]110 cnede1· ao minimo fi.caà:J 
J)ara o abastecimento, p.t1'a a Jli'Oducl·'c1? d.e. 
t•ncrgia clectric.t e stu t~oansmissao c cl1st1''"' 
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õuir(ro 11ela cúlada, de modo a {ictmnos latfli. appn.recido cinco votos nominncs contra o -
lit.tdos a ftrHeceJ·, rem privilegio, (orçct projecto. 
moto1·a c d11 ll'acçlto tis lndw;tJ·iaa IJStcrbclecitlos I:o modo que foi esto npprovndo com 
nest• C• pi tnl (ctnusnln VI d• uoss•1 propostn, umn cmond• subslituti ''"• dcctnrnndn_ quo, 
que vne Jtll\tn). em -ver. de JWitJi/c[Jio p1w ao a!m~_ç, tcrao .os 

Prosofl'uin nc.ssn. propostn os trnm\tes I Srs. \Villir~m Re!tl & Comp. clu·e1to .exclus1vo 
rogimetftocs do Congre~so Nnclonn.l, q_unntlo ílOl' ·dO (IJJIIOS JUl"a (ol'I!Cc:cr a t!!J'CCirO.i (o!·~·a 
fomos Slll'pt·ohcndldos pela o.prescntnçao, cm vlcctrica, 
umn dns JWimcirns scs~ü~s de no\·embro tio E::. to. concessão, Exms. sonhares, pnrece ln-· 
Conselho ~o. lntcud~ncJn, do pnreco1• do co·mtilucicnal e ó sem duvida contJ•nritL nos 
duas de f:uns co~mJs..;Uos concl~lmlo pelt~ intorosscs ua' município. Assim, pois, como 
propo,tn d• ndop~'\o do um pro.1ecto dolm nüo mereceu a snncçi\o do Exm. Sr. Dt•. 
concedendo a W1lhnm Rcld & Comp. P•:•"· Prefeito que mui justa o dignamento a. 
legio pOl' .~o ann.(/.1 .PnJ:n. estnbelrcer us1~ns votou, 11h_0 dtwe taml.Jem mcrccol' n npprovn-
do produc•:~•o o d"ti'IUUIÇ :u do furç• elooti'ICa çiio tlo Senado Federal. 
neste dl~tJ•Jcto. . . . . Temos a mais flrmo convicçfio de que o 

Apeznr <I e termos Jmmc•hntamente npr~- Seundo l'otlcrnl obstará tletlnitivnmente n 
sentndo no Conselho <ln lulontloncln respc2- quo se couvertn ell• cm lei muulcipnl, .. 
toEO prot•"to contm scmelhnute concos,ao sustcnmnclo 0 <elo oppo•to pelo Poder E~· 
Uo privil~gi~ ~ara o c·s~aLeleclmonto Ue mo· ocutivo tio Dh;t1·tcto. 
lbor~monto J~ mt1 oduw!o nqnl o largllmcnto E ncstn conv!cçiio o.guardnmos tr11nquilln··· 
npphcntlo, o 1sso quando, em dnt• anterlOI', manto n deliborn~üo do Senado da Rcpu
pt·opuzcrnmos ostniJoieccl·o . de modo com- btic[l.. 
pleto o l'llguln.t•, sem prn·ilC"g\o, e con- , " 1 b d 1808 
correndo com contribu'çõo nnnual razonvel C~pllnl Fedcr~l •• o do r czom ro o . .--
}iara os cofies municipaes (clnusuln. XII da P,.ll. ú11 OliL'Cil'a Bulhúcs.-.tlar{lo R111S, 
no.ssn pl'OI o ... ta); o npcí!nr mesmo <lo br·l- A 
lhante arti~o que, n. os~e prop:~sito, pt•<.duziu 
a lmprensa, no seu numero dc'll do novum· 
bro (\'no .iuntu); fui o projecto npprovndo 
na. 2~ discus~üo, ma~ retlrullo depois tln o1•dom 
do liin. 

Jil ncre<litnvnmos que füro posta <lo lndo 
.tão in,!uslificnYel ronccssão, quando Ji.,mn~ 
inrol'JU,'ldos de quü in. ollo. voltnr t\ OJ•tlem úo 
din. em 311 diSCUS·ii'iO, . 

Pareceu-nos, (·ntilo, que melhor set'in :-:ub
metler no Consot h o propo,tn defini ti''" ncss11 
pedinJo nponns pormiB>iio pnrn "stnbclccor 
esse sm•v!(:o neste dbtricto .-rem.JWi'Uileg•'o 
de cspecie olauma o OJl'erccendo contribui!• 
annualmento com 100$ por kllometro do vln 
publica 0111 (}tiO H.SSOOttU'IllOS OS fiOS COOilUcto
TCS dn rodo distribuidora. 

Estl\ no"" proposta foi lida na mnsn o 
ropetid• ti" trlbunn polo Exm. sr. inten· 
dento G. Po»olo un mcsmn sossüo (17 de 
novomLro) om que se olfectnou a reloridn 
a:. dieeus~iio Uo pro,iocto 'VIIlinm .. Roid & 
Comp., como VY. EEx. vorlflcmuo pele 
extracto dll smlio, publlcudo pelo J•rnal do 
Commcrcio do 18 Llo corrente, quo vne 
junto. 

o proprlo Dr. Snl.lno Pesson, que lúrn. o 
relntor •lo projecto, Jl!'onunclou so conl!·n a 
couccsSiio tlos;o odioso monopollo dcsdo que 
bu.vin. quem so prOJ1Uzmso rcnli2nr o~so 
melJJOl'nmollt.J sem ptiuilevio o Ollt'esonto.rn 
nté omeudll nosso sontldo. 

:Mns, essa emenda nü.o pôde ser acceiln 
pol:t MOSll pot• fullnr.Jho terceiro slgna· 
1nrlo, niio olstnnto terem, pouco depois, 

Exms. Srs. 
cional. 

:Mcmuros do Congresso Xn.• 

Q;; nba.i:to nssi~nnJos- cidutliios llrazileiros. 
e cngenh(jiros ciVis-prt)ptiom-se a contrnctnr
coru o Uovcrno Fcllerttl du Ropnltlicn. dos E~
tndos Unitlo~ do Brazil o sm vi1;o do nbnsto
cimento de W'UIL lla actual Car1ital Fedc1·al da 
Unitro - n ci~lnclo do Wo de Jcotciro c se!l3 sub
url;ios- roodlo.nte as clausulus o condiç!Jcs. 
seguintes: 

1." 

Os contro.ctnntos obrignm-sc a. orgnniznr,. 
d(l.ntro do um unno, umn cmprc:a, naclonu.l 
ou estl'angeh•n, 1\ qunl scrüo cntregt\,OS, pelo· 
Governo, cm usofructo, pelo prazo de 00 
nnnos, lotlo.s as obras,traba.lhoa, propriedaJos, 
tol'ronas, linhas fcrrens, mnttus, tlore&tns e 
qu11osquer outrns dcpcndcncios o soJ•vidões, 
o, bem assim, todos Ofl plnnos, desenhaR,. mo.., 
dnlos, instrumento:;~, co.derneh1S o mo.ts do-
cumontos, JlOrtoncontos ao Estado, e quo orn; 
c~tiio sob a. dircc~ü.o da. ltupccçr1o Gc1·nl elas 
ObJ•tts Publica:~ do Districto FedtH•al, refe
rente• no sot•vlço do nbnstecimcnto de ngun. 
d• cidade do Rio do Jnnolro e seus subu~· 
blos, nctuni Cnpltul Fcdoral da Ropubilca, .. .. 

A ompr~za· orgnnlznd~ flcnrá obrlgntln: 
1.'- a conservar cul<lntlosnl!lcnto todns ns 

obrns, trnbnlbos, proJ•rledndes, terrenos, ii-· 

l 

" ,, 
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nho.s fm•ren.s, matt~. florestas e qunC'8QUOI' con\·entos, Rcmino.rirs, nsylos, htJSpitncs, es· 
.. oulrns dopedencins o sorvidOes, e, bem ttShim, tnlngcns, etc,, o nu moro de JldMlas tl~J a:n!(r. 

todos os pJnno~, desenhos, modelos, ln:;tru- sern proporcionfll n.0 dos mom•1orl'!i!, ti razão 
mentos, cu.J•,J<.•nclos o mn.ls 1locumentos, per- do uuw pnrn. 15 u. 20 mornLiol'eR ;- flr:o.rt\ o. 
toncontc..; no EstaJo, que lho !Orem cnlregucs Clll{lrc·zu. oLr!gnlla a fornecer, me11ionte o. n.p· 
em virtude ,fa. clausulJ. nntct·fOl' ; pllco.çiío de hyd1 omotros, o. agno. ncce~snrln. 

2.11
- n. mcihol'o.r, dontro tle tr~.s annos, o 1 nos nsc.s inrlu~triw!,Ç (tlc frbricas, eoclloil'IIS, 

actual serviço, por moia <ln. cnptaçiio do est·,bulo:::, etc.,} ató o moximo de aoo,ooo.ooo 
qua.esquer outros pequeno;; mnnnnciucs que de litros dio.1·ios ; o, como compcnsnção tios 
possam J'Of.li'ÇI\.1' o:-; jli. aprovcilo.dns, quer un.s capitnefl a.pplicados pelo Estrtllolis ob!'<tl'l, trn
scrras do 'J'iH!Jud o tio Commetcio, flUCl' nns L•o.1hm~ o mai:l ncces . .,or:o'd ora. existentEs o 
da TiJuca, JoccwJpaywl e Itllf)Uahy, do modo lJlle B·H·üoentrcguesó.emprczo., ful'nccclli c~ta 
n eJevnr tlO.':itle \C'lgo o sn pprimcnto do.s nctuaos tJratuila111UH t•!, o.tó o ma.ximo do l·I0/100.0')0 
cn.nnllznçücs dh·ccto.s no 1wximo, de corca tio tio HLros tliario3, a ogtJO. ncccssaria pn.J'tL 
180.000.000 do litros cm 24 horns, que poetem todos os ~c1•v1ç1 s puh!ico~, Ines como: ii•t•i· 
ronJmente comport:1r, separando o nbustoci- gnçucs de Jl:ll'CJlll'S o jarllins municip:lC~, la.· 
menta dllS r.onns clcvntbs da ci,ludc do dns vngeus de runs o do go.lel'ius tlo exgotos o 
baixns, rcsta.l1elo(~ondo ás suns funcç~jos ]11'0· pluvino.s, fontes ornn.meutnc~, inccndio:', clli
prin.s os reservatorlos compcn:::adore.s, !()r- Hc\os puLJieos o otllcinns do Estn,~o, us:-Oen· 
mo.ndo nos 11outos ntlequados rcse:rvuturiosl1e tnndu }U\.1'0. isso os aprm.rcl!tos ILnis o.perfei ... 
nccumnl:u;ão e sub8tltuimlo, pot' novas, 1la çuaclo3 nos Jogares mais convenicut('S, do 
fúrt•o, as ,·e lhas canalizações do chumbo elo. accnrdo com o~ ngentes do Governo. 
di~trihuiçüo ; · Fica ontcndhlo que os hoteis, cn~ns do pen• 

S."- a omprchcn,ler e t•on.Jisnr, dentro do siio, collegios e nw.i~ e:;ta.belccimentos ncuna. 
prazo do ~eis nunos, as ulJrt1s e tl'Jtbo.llws flUO ennumerailos, bem cu mo os pl'edks c.le mo ... 
forem ncce~snt·.:os para elevar o supprimcnto raUiu. CJllO Pl'('cisi\1'Clll do mrd::~ tlu wn 1 tJcnn e 
total do aguo. J()rnecitla ú. cidttde o sous sub· de ogua, Jtodcriio- Hi Pl'eJ'ol irc~m - tm• o 
m·blos no n1inimo llC 400.000.000 de litros consumo ~·rJ.lluado e modit.io por hydromdi'O, 
dint•ios, pmlt~ndo, para isso, dcl'ivo.r a.guas do funccionfl.nclo, ncs~o cuso, coruo csta~C!lcci. 
rio Pal'al,ybct. Pi1·ahy, ou outro qualquer, mentos intlu~tl'iuc,;, 
para utiliznl·n.S tllrectamentc pat·u. os u::os ill• 
dustl'iacs o puiJlicos, comtanto (jUO ns nüo 
pos~n- intruduzir nosenClmo.numtos do ttistri· 
buiçiío a tlomicílio, tlnrl\ usos rlomestico~, 
antes de pt•óvlnmente clnrillcadas pelo ro
pou>o, ou por llltrw;üo, 

S.• 

Todas os obros e h•nhulltos qu•l n emprezn 
tlvcr do executor- qu01• para m•lltoru
mento do actunl serviço, quer pnrn o nu
gmento cottsidet'llvol do sUJlprimento ntó n 
qunntidude minlma nxndn - sorõ.o pt·ece
didos tios competentes estudos tloUniliV••s, 
projectos o orçnmentos, ftscnlizntlos o ncom
pnnharlos por o.gentos technicos tlo GO\'Cl'Oü 
e :por este npprovados; e sobro 11. mesmn. fts
cnliznç~o SCt'tio executados o; trnbnlhose obr.s 
assim npprovndos ; cnbondo ti ompt•oza di
reito ~ <le,nppropriaçõ.o por utllidndo publica 
- 01\ formo. tia lcgisl>lçilo vlgcuto pnro. vins
:forrens -lias mnnn.ncinos, tm•1•enos, propr\e· 
dndes, bem(o!torlns, oto., quo forem nocos
sarlns para o rogu!or funcc!onnmcnto dos 
serviços a sou cnrgo. 

Além do supprimento a domicilio, pnrn 
usos domcnicos, metlio.nte pcm1as ele (l[ltta gra
duados pnrn o fornecimento médio regular 
de 1,500 litros em 24 ltorns, e quo soríio con• 
cedidas a to~cs os prcdlos do mOJ·a~!n, S•'ndo 
que, pnrn os hotola,caous do ponsíio, ,colleglos, 

ToJas aJ obrns o tmholhns quo, do confot'
mldade com a~ ci;\1\SUlas J.~t•ccedent~s. tiYerem 
1!0 ser Jova1lns o. dfdto, tnnto ~O.l'<~ 1110lllornr 
as comli~õcs do l\Cluo.l l'lerviço, como p:1m 
olovnt• o.o miui1110 tlirn•io do 400.000.000 de 
litrl)s o supprimento totu.l lln ugun. fornecida 
a e::;ta Capital o seu~ submbios, coJ'l'C·rão pm· 
conta da. oruprC'Zfl, que cs U!:Oft·uirà. pelo 
Jnl smo prnzo de eo anuas ; revortcnrll1, findo 
c!le, pnm o tlominio do E;tntlo, cm pot'fcila 
COUSel'\'fiio'Ü.O, 

O.• 

AJóm llcssnfl, poróm, potlerá. n. empre7o. l'en.· 
li> ar outros obt·ns e traLnlltos destinados iL 
ut\liz:tr o volume dn.s n~uas cnptn.dns - quo 
cxcedet• o.rpJCllo miHimo fixado- para a. pro· 
Uucl,'t1o t!o onergi;~ eloctl'lcu e suo. tr!lnsrui:;.siio 
c tlifiLribulcii.o \leia ci~Jndo, l!e modo 1\ tlca.t~ 
habilitada o. fOrnecer, sem privil('gio, J()rça. 
motora. o de tmcçii.n ús il\{Ju,Ll'illS csttlbelo
cltlo.~ nestn. Capital; eo, tnmbcm, luz si, pnJ•e. 
isl('l, c.bllver O.CCI.•rdo com o. SociJrd Anrmym~ 
du Ga:, 

7.' 

A, emprozn oCt'ÍI licito instnllnr e mnnlor 
('Ot' conte. pl'O}ll'ia. bt1HI1cil'O,,. tiublicos, c:~lc.b:l.:· 

'!~: ~ . I 
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lim!Yntos h!fdrnthcrapicos, officin~r.~ cltcfl'ÍC ts, !11hci1'0S publicas, 4!1/taüclr:cimcntos hydrotltcra· 
cagos trrtiflciacs JUra exc/·cicios de natnrr7o c picos, lagos al'tificiaes para c.~:ci·ci'dos de l'CIIIO 

du rc,Jw, o qunesqucr outras instnllnções ann· o de ,weaçcro, o te., etc. 
logos. 

rara n romuuornçãodos nvnltrulos cnpitnes 
que teJ'Ú. de immoi.Jilizar, concederá o Go
ver~lo ú cmpror.n. o t1ireito tlc cob1·n.r, pelo 
uw o goso do cn.da pcnu1t de ngua, um:t taxa, 
vnrin\'t!l c,,nfut•mc o \'o.lm• locrLtivo lia }lfCIIio, 
mos ca!culn.rla tle modo qne pJ•oduzu n média 
do 70$ annu:ws por pemw clt! Of/Uft grnduarlu 
pot• t'ornecime!ltO rcguln.t• mó1li0 do l.GOO 
liLl'Os cm :2·1 horas; c, poJas dr!rivaçõrs !'citn~ 
parn. usos Ú1tl11s:rines, n tnxn. fixa r lo :.:50 rUis 
por metro cubico de ngn:L consumida, mo~ 
dido pr1r meio do hydromcti'D, 

Os tJ•nbnlhos n renlizttr no ínterim• de cnda 
propriedade, da soleil•a para dontJ'O, para. a 
mstnllnçii.o do serviço do nbaHt.ecimcnte de 
ng-un, 011 pn.m concertaR; correriio pot• conta. 
do respectivo propJ•iotario. mas serão da t.'X· 
cltJsh·a. com potencia tln. emprm.n. (ou de bom
lJcirof.l pm' elln. nutorizntlos) e pngos de con· 
formidade com n. llstt~ de preços n.pprovntln. 
annunlmcnto pelo Governo. 

0,11 

A cm Pl'Cz:t prolongnril. - modlnnte estudos, 
projecto e orçamento prúviamonto npp~·o .. 
vnrks pF'IO Govenw-os trilhos dn vin·fcrt'<'O. 
(lenominnda do Rio cl'Ow•o ató o ponto que 
1ilr ncco~snrio pnm facilitnr n. cxocnl·ão dns 
novos tJ·abllihos n. l'Calizar para o nuÁ"mr.nto 
do supJWirnento toto.l de r.gun. ;- meliioi'MIL 
as cont.l içties nctunos de trnfcgo desa;t linha. i 
o nmntor{L, durante todo o JH'uzo do seu con· 
trncto, o J'(':ipcctivo tJ•nfdgo cnm twln a ro
gulal'idtuJe, sendo ns tarifas revistns o mo .. 
dificndn:-; relo Guvtjmo, do tx·cs<:m trcs nnnos, 
pelo me:no:3. 

Deed 1 que a roruln. lirJuit.la da. omprezn., l'O· 
fdl'Cnte :~o sm•vi<,·O tio a.bnstecimonto do nr'uo. e 
no trnrego ela linho. fert't'n, exceder - âàpois 
do doduz!tlos ,10 fl/n parn. {w1do de 1't!pal·m;ücs 
c:utl'aordwarws - no total nnnunl imlispon· 
sn.vel para. g-nrantir·lhe 8 °/o do juros o I 11 /n 
<le nmortilnc:ii.o, calculados soi.Jro o capital 
c!fectivnmento opplicado nossos soi·viços
n empi'CZ:t pnrtllharó. o exccdento com o Go
verno. 

Nilo llcni·n, poróm, su,ioitn nesta limitação 
nem n. esta partilho., n t•endl~ pl'Ovenionto dtl 
utilização, na Ct.irma das clausulas o:1 o 7:1 1!0 
excesso uo volumo uo ngun úcima llxndo para 
a pt•oducçoão do onoJ•gln. olcotrlco. o stm illstl'i• 
buição pola cidade a para a instnlnçiío do ~a· 

A cobrnnra das lnxns quo torem estabcio
cidns pum· ns pcnrws ele ar;ua continuut•iL a 
ser cJfcctunt.ln pelo~ mesmos p1·oco::sos óra 
ndopta.dos o nns mesmns ópocas, pelo proprio 
Governo, quo cntregnl'á. o respccli v o protlu
cto semestral 1't cmJwozn, n.pó.OJ doducção do 
UlllO. cOinlllÍSSii.O do ~ n/o p!ll'O. faZei' face ÚS 
uespozns administrativas o jwiiciucs, da co
bt·ançoa. 

A dns laxns, pol·,~m. hyUromctricns, por 
motro cu bico conslllnido 0111 ufa .. ; industt·iacs, 
_!:Cri~ e!l'l!cturula. diJ•cctn.mcnto peln cmprezn, 
por trimo::itre!:l vencido:;, rlevendo caú~t con
sumitlm• receber mensnlmcnto lt no ln. do con
sumo t•cgistmda pelo rcsJlcctiro liydromctro, 
o, no tlm do trimcstl'O, n conta geJ'al, que de· 
V<'!'iL ser• :mtis.li!iti(L dentro do priweit'O mez do 
scgninto tt·imc::~ti'O, llcawlo ó. Cffi\Jl'CZ!l. o di· 
retlo do cortar n. dcl'ivn.c;Uo qnando excedido 
o~s-J 'pt•nzo ern estm• saibfcito o pogamonto 
da conta nprcsenttllln. 

A' omprcza sm•ú. licito, lambem, cxigil' cau
ção ou tlançn, quo lhe gat·antt~ o pngamento 
da. nguo. fornecitlo. pn.ra usos indush·iaes; o, 
bem assim, entl'll.l' em nccordo com o consu
midor pn.rn substituir o \lydromcti'O por 
ajusto próvio do pognmcnto lixo trimen;al. 

I :) 11 
~· 

O Gm·urno Fcdornl ontrnrá om nccortlo com 
n. ~lunicipn.Jidado para quo, mr.dial.lto rnzon
vel contribuição nnnuat, Jll'óviamenl o njus
tn.da., seja. fncullado n ernpl'(•zo. o ilit•eito de 
instnllnr, usar e gosn.r pelo prazo de acn con· 
t1•ncto, os sm·viços do tr;msmbtião c llistl•ibui
~[o olectricns <l:c força nestn Capltal e nos 
snhurhios, som que tenha l1. cmprozn pl'ivile
gio exclusivo pnra isso. 

B, nestas termos, podem os nbnixo nssigno.
tlos nesta nlt11 e digna corpornçüo nacional, 
o compoteuto 

Deferi monto, 

Rio do Janoii•o, 26 de dezomLro uo 1808, 

B 

T~DITORIAL DA CUII"'ll.ENSAX. DN 11 DI~ SETI~:\IDUO 
DE ISDS 

Mo11 opolins 

Só hontom sonos tlopnron iL leiturn, onti'O 
os trabnlhos do Consolho Municipal, este 
documento: 

« As Commissúes rounltlns do Lcglslncüo, 
Justiça o ludustrin, Vinç~o o Obrns Publicas 
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~-----------------------
oxnmino.l'am o reqtwrimonto em quo \V, R. 
& Comp., not-tocinntcs mntricnlados c r.st!Lb I· 
locidos nestn cida,le1 pl'OllÜem-:;n o. est:lhelccm• 
umrL nu tllnis u:;inn.s centr:1e~ llCcumuln.tlot·as 
de clectl•)cido.tle1 ~~~~r,tino.da a. ser di6tl'ibuid:L o 
utllizad;t p11ro1 diversos fins inLlnstriaes. 

Conslrlornndo quo n introduc~·iio li:t cldl'i· 
Ci1lndo co111o. t'or~n. motl'iz so lrettlllzil'ú cm 
C')llshler<tVCI i'rogresso pn.l'n. diversas indn:-;
trias, crenntlo um tnoio pot\oro~o o cc:onomiü•t 
que :,u\,st.itnirú com g-r•nwlo vnntagem os ruo· 
tores ató hojo exl'lnt:ivamcnto emu:o;o; 

Consitl<tt'ltndo quu a. ciocl!'\cidtulo empi'O· 
g,ula o g'CtJOl'nliznda como força molrizó uma 
conqnistrt 1la c i vi I isação, com se YÔ nns tn•inci· 
11ncs c\dacle:-; tln.H nações mnis n.tlr.n nt:ulns i 

As CO!IlllliE-"~Ges reu nirlns ~íio .de paret~~~J· 
qno o Con.~ellio Mnnicipo.l adopte o segnintiJ 
projecto : 

o Consr.lbo Municipal resolve: 
Art. J,n E'concclli·lo n \V, R. & Comp., 

Jl!'i'ln'h•gio JMJ' :JO mwos pnrn. cstnbc\cccll' 
dentro do perimr!tt•o tln. C'idnde umn. ou nHtis 
usinnR accmnnln.·lorns o clistrihuiilorns do ei(J· 
ctricitlndo g-ernda J'úrn. dn. cidndo o deRti
nntlo. n. set• utiliza,la, ~~m tl'nb<Liho.':' iudus
tt'ines, tncs como lt•ac~·üo do bond:i e qu:to;
qucr vchiculm~. propu\~Üt) do barco:.:, !l111VÍ· 
montas dn officinns o mais fins indnst!'incs, 
excepção fcila dn. prmlucçii.o c distribniçüo de 
luz. 

A1•t. 2." O conccsslonnrio tcrú permi~.ciio 
}lfil'O. :1s.:entnr r. os tos o co.lllas p:ll'n. c.stabolo
cimonto tln rcdo do tlistt·ilmidm·cs tlc elcctl'i· 
cltla!lo, 

A1•t. 3.o O conccssionnrio entrnr1l anuun.l· 
·menta paro. os cofJ•cs municipn.L'S com o. im· 
pol'to.ncin corrcspondonto n. 5 '"/u da renda 
bruto. o.nnno.l, n. qunl ::;eriL flsc:~lizndn por 
funccionar•io do conJlanctL do PrcJ'cito rnr'u 
pelo conces~ional'io. ' o 

At't, Lo O concessionnrio se snjoltnrã n 
todns ns me1lid;lS gnrnntillorns 1lt) segnrançn. 
'PUblica nas r•nns e praças ntrnvessadns poln. 
l'ede tlo dist.rliJuiçiio olectric~ o ndoptndns no 
perimetl'O da cidntlo os <lispo;itil·os precisos 
paro. quo ILS correntes olcctricos niio L'Xcodam 

·a força, além dns quaos se tornnrüo pel'i· 
.gosns. 

Art. 5." Rovogam·so ns disposições cm 
· eontrario.x. 

N1lo snbsmos por que alturas n.nllo., nas 
dolibernçiíes do Conselho, esse projecto. ~las 
é de presumir que corra vontn·pjlpn. Apres
semo· nos, pois, cm lnvrn.t• o nosso rn•otesto, 
llCdinllo vonin. nos onthusinstns do pt•ogrosso 
que fit•mam o parecer transcrlpto, para di
vergir da sun. mnnoira sing-uhu• do th.yorecol' 
•ns conqnistus tln clvlli!llç[o, » 

clolro commumtlo munrlo civllizndo, salvos 
os tlireiln:;, crcathls ou protegi·los peltL lui1 n. 
hcnellcio tlo.-: inventare~, npcrl'ulçorvlores, ou 
intrcductol't.'S. l~m nunl1um tlebt.O.i casos su 
nclw. a soci:ltl:vle, que snrgo ugoi'IL aqui 
~~ lmnbt·o.nço. de Ct.Jlli'C!'Íl' o privilegio cm 
qucst.:Lo. 

Ot1Sdc n s ex perionciolS tio Fon tni no ,cm \Si:1, 
na exposição universal dt~ \'ien11n,e c.o::pccial· 
mcmte c\1~poís tlns do FPliX e Ghrtlticn, em 
ltliü, fio começou a c:-;twlar prorund.lm<mto o 
t1·nnsporte ria forç;1 n. grande r.listnnci!L p1'\0. 
olcctricidtule, o presentemente DS :::uns ap· 
plicnçücs imlnstri;ws, mo.i~ ou monos ntceis, 
mais on mcncs r\illleois, cou furme o. ~xten::·ií.o 
por ll'fit1Spor o n 1'orç11 qne trnnsporliu-, c:o;tii.o 
\'nlgllf'ÍZad:l~, ll~5 Rtl:ts tlill'orontes mmln.litl!l.· 
dcs, que o nso \'i\C · n.-::similando t·n.pit!O.Il1ento 
o jó. constituem objecto n:to rnl'o de· osp3-
cnlaçüo commercio.l. . 

~Inito lw. qua, n.qui mesmo nesta cidade, 
se 10l'nece o recebe, por livt•o njn:ste entro os 
intere.íEo.clos, como ngcnto dc'movimcnto e 
tOrça, n. elcctrici!lndc, minislratla pela Compn
nhin tlo Jardim Botnnico,pcll\ <lnCal'iocn, pela 
da 1'ijucn., nlém do vnrin~ instnl!u.çúes p:u•tl
culo.I'CS, livremontc estabolccidtLs, Aind11 esto 
nnno, ~uscitando uma gravo questão, com 
qno se cccnp.t o Congresso, oii eng-enheiros 
Oliveira. Blllilücs c Aariio Reis, solicitavam n 
thculdnde, .··cm r~rillilt:gio, t\f) conlt•i!Juir p1trn. 
n ~encr:Lllznçiio tlessc \IOtlüro:-;o in~tl·umento 
de rinqezn. «Além c{cssnS», diziam c\lcs na 
snn petiç[~ de 4 1\e ,julho, «po·lorá rL em
preza roo.llznr qnnosqucr outra:; ohrns e tra
balhos destinados n. utilizar o volume das 
ng-na.s cnptn~la~. quo excorler o mínimo tixnUo 
para n. pt'Ollnc!,'ÜO do enct•g-ia clcctl'ica e·sua. 
tt•nnsmissão o distl'illlliçií.o poln. chkvle, de 
mndo o. ficar llabililtLda o. tOrnecm·, sem ]Wi· 
uiltJgio, tOrça motora o 1lc tracção lLS indllS· 
tl•ias estabelecidas ncsttt Cupitn\.» 

As conquistas dn civlliznç[o niio consll· 
· tuom pt•opriedndo pnro. ninguem. Siio logra· 

Suua.do Y, III 

O que o projecto )lendJnto <la ~lunicipn· 
lit!ntlo YCm fn•er, pai•, ó subtmhit• tl acttVt· 
dade Jlll.l'licuinr um nrtigo de commcrcio a 
que e lia. Jú por. o cunho dn. sua nproprinçiio, 
e ceo\'el'tCl·o em mataria de exploraçiio pri· 
vilogindo. em pro,·eito Lln cürto:; e deter•mi· 
nndos lndil'iduos, quo nenhum titulo pode· 
rinm nlle~nr n essn espccinlldude1 slniio o de 
terem impch·:Hlo cs~o favor o mot•ocido a 
benovolencia. dos que lh'o querem lihcrn.
limr. Mnis nlnd~: ó sul!\t'ahir ti ncçüo do 
Congres~o um a~sumpto do suo. competencia 
int!isputavel, sobro o qunl a suprema nuto
ritlnde le~islatim da Untão j1\ se ~chn provo· 
cndn a bem da libcrdntle, n quo se qucrop11ôr 
ngora, o. bl!ffi de intct·esses privados, o. au
toridade municipal. 

Por mais estimavejs que sejam os cn vn
lbeiros ai~oclndos na trma a q uo se destina 
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ruto mercô, nilo vemos por onde nchnr meio 
do cohono,to.l·a. 

A fOI\11 motriz ó uma clM nocoS<idndes 
elcmentnres dn. intlnstl·lu. E~tlt pnl'n. com 
estfl. nn. mesmn rcln~ão qno o lLJ' o nlimonto 
pnra. o. vir la animal. Busc:tr llf1S t•er:crvatorios 
inoxgotn.veis dn. nntnrozrt esse factor protli .. 
gioso do progi'csso, cspr:rrllçado nlli cm qunn· 
tidades lnfinila,, pol-o á noss:L disposição, 
extr.Ihli-o. accumuial-o. con•luzil-o por vo· 
biculos de tenuidndc extrema o cn.pncidadn 
illhnitnclr~, como são os fios motull!cos, cujas 
rodos CSJia.lbarn lwjo pela t:1co do gl~Jbo n. luz, 
a energia, o movlm,mto c a. palnvra,loval-o 
dos solo:; ngrcstrcs dn. natureza. nos centros 
povNvlos p~·lo homem do campo ús cidades, 
ito.s usinns mn.trlzes,!ls co.sn.~ rlo:; n.~signo.!-.tes, 
o distribuil·O, gt•nrlunl-n, mcdil·o ~rer:isn.· 
monte, fornecendo o. cada l'ccl:uno do tra.~ 
balhÓ n suo. dóse de cncl·g:o. neccs~nrin, ba· 
rate.1m'o o .pmlm• impnlsiro, remr.diundo a 
carestia crescente dos combu~tlvcs mineraeR, 
a sun rnreaçiio, cs sons inconvonlcntcs, o~ 
seus riscos, o o problom~. que a o!oclricldnde 
jit resolveu pelo transporte dn l"orçn. o cujn 
incognitn. docifmda 11nssou jl't rlns mü.ns dos 
inventores pnmas tla oxplora.çüo universal. 

Amurnr cntt•o n.s pa.l'e•!os estreitas do um 
privilegio esse immonso torrltol'."o annoxndu 
pela expansão vi~Jtoriosn du. sciencio. ú aroa 
livre do livre do trnJn.Jho hnmano, o fazer 
desse imperio tlo umn. vnstiJtio incn.lculo.vol, 
presento, s:~b r.omponsaçües rirliculns, a um 
grnpo r lo pal'ticulnros. I.Jurante trinta o.nnos . 
na capit[ll do p:tl~, é fol'ir o rlosenvolviruonto 
lnolustrlul deste em um dos seus twligos de 
primoir1t necos ... idailoe desJeclmr nns libordn· 
iles constiluciona.es o mais arbitral'io dos 
golpes. 

O pacto repuUllcnno ns.<ngureu o, pro· 
prietlmlo corumerclnl das marcas do ftLbrlco., a 
proprletlnclo intellectua! tius nbPil' elo pensa
mento, n t•ropl"iednde iudustrlal uns invcn· 
çõcs, n pc·oprle,Jatle lndivillual,em nma pu· 
lavro, cm toda a sua plenitude. FÓI'a desoes 
limites principia o campo da. liberdade, n sua 
explannua tle immonsos hoi·izontL'S, a quo só 
podom ü.;tu.b!!lecor restJ•icçüo~ a~~ tlscalizaoüo, 
privilegio, ou monopollo as 1'uncçjjo::l do po· 
licln, os leis do se~U!·nn~a ou hygieno, os 
cxlgancins do. necessidade. 

Si o municlplo sa cingl.,e. nas suas con
ccssõo~, n esta~ normas, tlilllcilmouto incor .. 
reria om censura. Mns, conllcando do favores 
lesivos I\ no;sa actividade liclln o seu torreno 
lnconlestavd, ferindo com ullos os objectos 
do rn·lmch•a neccssldnde á v!dne no t.rabulho, 
exorbltn, usuc•pa o espolia. Com o mesmo di· 
relto com que outot•gn nos protegidos de 
agora o Pl'ivllogio tio trall'porto ela forca 
pela oloctrlcltlatlo, quando outros, bom a pro· 
sentados, solicitarem o da trctc>ii9 olccl!·!on, 

nilo lm motivo pnra lh'o não :lar. Ambcs 
ostiio em uso no dtstricto, e o tor mnls dcs, 
onvolvimenlo o emprego do um que o do 
outro não será motivo decento pnro. quo tli' 
verslfiquo outro ollcs o reglmen Ioga!. E. 
assim, do monopolio om monopollo, ncttba.
rlo.mos por n"oclar um privilegio a ca<I~t melo 
du loeomoçno e a cadt\ system~t de trans
porto. 

Eis o li! unm f~tco tln oxlstoncio. republicana, 
para o. qual se deveriam vulvm· o.< alilos do 
Congi'Jl:lSO: definir o tlxo.r n. competunoio. da; 
Uni:io, u rios Estados, a dns mumclpnlitlnd's 
em mataria do conccs~õcs priviloglo.das. 

In,!oponclolltl'mento, -porém, dn rogularí
znçüo do noEso.cliroito ncsto ponto,o pt·ojecto
do quo se trata, ó inilispon.sllvd: o, si tive1• 
o voto do Conselho, não osco.pnrl\ no veto do· 
Prefeito nem ti. rojelçiio do Sentldo. 

c 

EXTnACTO DA ACTA DA SESSÃO DE 17 DE' 
DEmMBn.O DE l81J8 DO CON8ELHO DA lNTEN .. 
DENCIA MUNICIPAL DO Dií:ITn.ICTO FEDEUAL 

Enlra em 3• discussüo o projecto n. 215, 
de 180R, concodonilo pri \'lh•gio put• 30 nonOS· 
a William Relu & Comp., pura cstnbo!ocerecn 
umn ou llliliS nsino.:; n.ccutnuludora.s o tlb:itl'i
bui•ltras tio oloctricldntlo. 

Voem 1'L Mesa, Slio !itlas o ficam conjnncla• 
mente om discussão as seguintes emenda~ do. 
pro,iocto n. 215: 
Euh~Utun-so pelo sogninto o 
Al't. 1." E' concedirt~< o. William Reld & 

Ce:np. permis,,iio paro estn!Jelec"r dentro do· 
pe:·lmetro do Dislricto l'cdoral nmo. ou mnis 
n:;inns a.ccnmulttdoras o distribuidoras de 
oloctricldai.Je, com exclusivo llil•cito, duranto
o prazo rlo 40 tlllllO~, do fo1•nocor n torcoil•os 
cot•rentes electriens dutonulnud.s n ser utill• 
znJus em tro.IIull:os !nduotrlaca tnos como:. 
tracção tio IJümls o qunosquer ''ehlculos, pro
pulsii.o tio ba.1·cos, movimento do oficinas o 
mais fins lmlustr!nes, excop,üo feitn de pro
ducçiio e distribni1·iio do luz. 

S11la das sosoües, 10 do dozombc•o do 1808. 
-Amcl'ico de Albuquerqua,-Euuenio do Car
•olilo.-Duqud Estrada. · 

1\esnlvndes os dic·oitos do terceiros. -
Al{rodo •l!aggioli.- .Duquo Eslracla.- Lob 
ltmioJ•, 

(Compareco o Sr. Gormaol• Po5Solo). 
' 

O S•·· Subino Pmoa ('l está convoncld<> 
da necess!dado . do ser l otnda n cidade cocn 
lodos os molhornmentos, incluldos O! da os-



SESS10 EM 15 DE SETEll!lUO DE JS: 0 

poclod~projecl.o. mos, muito 'lllbom """ 
convicçao, ontcntlo sor um dc\'01' se-u llcc\a
rnl'-se contrario li lei que ngora so p!'O· 
põo. · 

Tratn·so tio pormlttir o ostoboloctmonto tio 
usinas pnrn n. distribnlçiío compl1~tr\ do fnt·~n. 
elcctricn, molhornmento já áJOJ1la1lo cm totlns 
as cidotl~s hnportontrs da Enropa, ol vo,•..tndo, 
mo.s que pot• is~o niio 1.:óda constituir p1•ivi· 
)egio. O Conselho tem o dil•aito' do conceLler, 
som imperli1·, porém,quc out1•os pré\'iamonto 
autori?.ndos empreguem n eloctrichlnLio pnra 
fins que expliquem. 

Além 'li;,o os termos do projecto siio pot• 
domni::i laconicm;, consentinLlo parn o futuro, 
aos concet-,siono.rlos imposiçucs nhsur!lns, :.tá 
do prec:o!l, quo ernprcsturinm ti. lu i um cnrn· 
ctor olliot"o, 

O Conselho não pélle ccnccdtw, pois, privi· 
legios dcs,n ospccie, raz:io pela qual o orntlor 
voturá contra o projecto, 

O s, .. Duque Estrada ( ·) de nccordo com o 
sou co!lcga Sabino Pessoa, jnl~n o jl\'o]ccto 
imyortnntll c do utilidmlo pn1·n o dhtl'icto, 
-pOIS onten!lO tlevcl'mos ~nhlr do tlomlnlo 
nrchaico do cnrvão,inicinndo um sy:;tcma muis 
limpo pnm obtenção dil luz c da for~a motl'iz, 
mns nunca, pela conco5~ão ~c um pt·ivi· 
logio. 

Por l'.sso motivo nssignou umn. cmcwla 
snppr!m\1\tlo do art. 1° do projecto n pa
lnVl'O. -«pl'ivilogio:ro, da. qual já. fr.:z cntl'i'{;n. U 
Mcsn. 

concossiio congencrai mostra que nessa occ:t·· 
siiio bntou-se piLJ'I\ que fos~cm r~Jmlvnllos os
dh·oitos do tt·rccii'DS, o isso pdl'n. ovital' om· 
bnrgos por Ilnrto tln Co:npanhia 1lo Gnz o po· 
tlldos do indcmnizru;li.ú po1• ptwto do conccss~c
nnl'io. 

Por Isso nchn. llojo que o. emon,In. do sr. 
Dui"}no EstJ•o.rh\ não i"iiltistilz. Contiulm n t)Qn
""1' que é preciso ro,alvur os tliroitos do ter-· 
coiros. 

O Sr, Hcll>'iquo Looden (:)..-ola contra o 
prQjecto. Achn. 1]110 ncstn. questiio da c:lectri
chlal!o nli.o so pódo dnr pJ•ivi!eg-ln; o direito· 
Jo usar dolln uii.o pó•lo StH' mt:nopnlio rle· 
ningucrn. Entendo qne quulquor Ílldn~trlnl 
que n. queira npJJ\iC<II\ nü..o tem mnis tl11 qne· 
I'CI]I\111'el-o a Pn:feitura. c pngn.r [\ ncr.es~arit~~ 
licctwn. 

Ana\ysn. ns vnrins nppl!cnçõos n 1111e so-
póde pre•tar n olcctl·icidntlo o domonstra qno 
cm nom umn dollas se pódo da.r privilegio. 

O Sr. Vu1mt1cio Si/L,n (•) diz que, tenrfo
de vota\' o projecto cm 311- (l\scu!-tsiio, nüo ob··· 
titante já ter \'Ol:,do cnntrn. cl!o cm 1•1 e 2n, 
procurou estnrln.1• do DO\'O o parecer n VOI' si 
cito justillcavn do nlg-uma !úl'llm lt concns~110 ... 
De:..so estudo vel·itlcou npenns quo os Srs .. 
'Villinm Roid & Comp., nilo dcscobrh•am n.· 
~Jlt~ctricidnrle. Por isso continnarã a. votar .. 
con ti'O., Si ho,jo fosae flL vorav~l a c~ ti) projecto, 
a.mnnhit tcri[l. de c(·Jnceder lnmbem prh·ilogio· 
n finem quizC's;e neg-oclnr om !i:ijiio, anoz ou 
outro quu.JquOI' gonei'O de consumo. 

O St. Gal'mnch Po1soro (•) lomlJrn no:; 
seu~ cnllogns \O!' foliado contr.t o lll'CSenlo o SJ•, s.,bi»> Pmoa (•) nchn qno COI\•· 
proJcdo quonrlo em 1" dbcus:iãO• dhiso enttio c\ue-se, 1\0 qne so tem dito, flUO o ConsolllO· 
o ogorn. repete nüo tet• sido csHn' firmo. roque." está convcuciJo do qtw o. explol'ação 1\as np-· 
rente n inventora dn olectrlcidnde, pam qu 0 pllca~üos <la elcctriddade ui\o pt\de ser mor.o·· 
pudesse emprcgo.t.u. com gnrantln de pl'i\'Í. polia de nlngnem. ·E' esta, porto.nto, uma. 
legio, üemau; quo o pr(ljccto redigido como se qnostão vencidn .. 
achn, vem impedir quo out1·os mnis ta1·do Entretanto, nilo pódo concorda\' com o SJ' •. 
possnm empro~nr 1t eleclrlcj.Jo.de, mesmo com [-l.lDI'iquo Lugtlen qno a intl'oducc,·1io de tnos: 
proveito !'ltrll o dlsh·icto. melhor" meu tos flq uc St\ieita nponns il vontade 

Ainda llontem o ornüor rel!ebeu uma c~'\l'tn üos pnt•ticulllrcs, dopondento a.pono.s do pagn· 
de dons amigos seus, engenheiros distinl1tn:o.:, menta lia llcent;n. A elP.ctricldiHlc,dcvendo cm.. 
protestando coutm. cs:-::e projecto, lJBlo seu !Jreve tempo substituil• o vo.po1•, trnrú. grn.u·· 
CfLl'nctor monopol\zo.t.lor o o.com]lanhnndo um des lucros n quem emprrgal·n cm gJ•nndc os
requorlm.euto dh·igido ao cons<•lho, no qual cala. E' prcmoo, pois, que n Municipalidade 
os dous Sl~natnrios podem permlstitio pnrtt 0 lucro tnmbom nlgumtt couso. nlll;umn vez qua· 
emprego da. clectrLcidnde som

1 
outrotanto, tem do se eatahcleceL' postes nas ruas, C)ne· 

pa1·n Isso, pedh·om pril'iloglo. podom estrogal.as, 6 justo quo a Mu.Jclpllli·· 
dnde intervenha p~rn ovltlll' os abusos. 

O S1•, Subino Pt~ssoa-Jt\ sei. Süo os dous o seu fim pr\ncipnl, porlim, volto.ndo ~~ tri·· 
mopopolistns dl\, ngua.. bunn, U prevenir o Conselho contra. os mooo·-

O S1•, Gcrmacl' Possolc- ... cntt•eg-rmí. em pollstus Uo nbnstocimonto llo agua. 
tempo osso requerimento à )lesn pllrn os do· E>scs s•nllorc·• que, segun<'o está infor·· 
.vldos fins. mntlo, vão ter e.so ~resonto dndo pelo Con· 

~~·osso, se '"\'poom Jà donos tles;a ilndl\'a de 
O Sr. Al(rtdo Mnqoioli (•) rocortia qual Creso o bnblllados n tot·em n ngun do Pura

foi o sou proccdhneilto' qu~ndo se tmtou do l1yun o o lmpo;to t!n pc11o eleYndo no tlu]'loJi. 
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desl'jn.~, aiUm tlt:sso mc·nopolio, mais o dn. [ nti!idmlo pt.tll.llca., PI'OinO\'el' l'Cill p!'Cigrc~so 
elcctl'lCh!atlo. pnra o muntctplo, som onot·m• os rcspocti\'os 

E' Jlt'Cciso, pois, :.i cssrs senhores Jll'etl'mlvm 1 co!t·cs nem u::o!'ruh• m9!1opolio ot.t pl'ivilc~i? 
roqneror a.o Cllfi~clho, f]Uü e~td uüo lllo~ a.n- p:1m o melh~rnmonto .111 lnti·orlu7.11IO c ltttll~ 
gmontc o pteselllt!. z;H.lo nr.~tn ctdndo, o concorr, .. ndo, no cotüt·n-

. . , . , ritl, com nlgunms centcnns tio contos do róis 
Qn,m\o~,\0 Pl,nJecto om dcbn.tc, tC'peto que annualmontc pr\l'a. o et•at•io mnnicip:l.l,- os .. 

a. cn;we~)IJLO polle ~or Uadn. sem obsbtC\llo, pemm os nbnixo llrmndos ~cja n Pretüitttrr~. 
po:cm n que qnnlquot• outro po~s:t, por ::un autorizada a. !lrmm• contl•nctô pnt·a tt conccs
vez, obtrl·o.. :-ão quo snlicitam. E neste~ turmas. E. dofc

rimünto, !tio tlu .Tnneiro, 15 tio dezPmbro do 
JRGS. -li'. Jlf. da Oli~:ail'tt IJ~tlhik . ..;,.-•. tal'tio 
Reis,» 

O S,·, Gel'mach Po:;soro t!osajn, cm pri· 
1lloiro Ioga!', s:1bcr si o seu collega S:dJino 
Pusson nprc;;entnrá omentht no scntid•1 tlo qno 
L1X[lOZ, pois Ilt'sso cn:-;o o ot·ndor nssigual-a~lm. 
Em ~eg-unllo lognr, tom unm p::quena. ob~ct·· 
vn.çã.o n thzet•, pedindo próviu.mento iL ~lc::m. 
-que com e i la nüo se melindre. 

Já existiu nn. Casa um l'equedmcnto tlo 
J. Robiuson & Cump., i ~onticJ no que tlcn 
moti,·o ao uctunl projedo, reqllfll'imonto e~se 
·cnviu1lo nntes do do 'Villinm Rcitl, e J1t~8Sú 
caso, pareco·lho quo o do l~oLinson & Comp. 
doYaria. ter Rido oJl'crccldo prlmcil'O, couvcl'· 
tit!o cm j)rojccto. 

'Qunnto no quo 1losfl,inm os Sl'.s. An.rão ll3is 
o BulhUes, os Uous !ii~nato1•ios do reqnct•i
mento enviado no Conselilo po1• intl.:rmo,lio 
do oratlor c relativn.m~mto ao quo sob!'e ellos 
dis5e o seu collcgn Sn.Litto Pe~:soa, não nclia. 
que a cssu seu colleg-a cnilm. ru.zilo, \)Ois nii.o 
so trntn do agua c ~im do cleclt'icitlnde. 

O rc·~UcJ·iml·nto ó redigido nos termns os 
mrds Jibernes o monopolio nlgum propüo ao 
Con::elltn,o que é fn.cil de pt OViti' com a.leit.ut•n 
do ci!ndo rcquet•iménto, que o ot';lliOl' pas:::n. n 
Jhzer: · 

O S,·. Dttqtlc E:HI'aclo. - Mas fjttOm deseja 
j,w, p~ll'a que llCCl!SSila. l'CIJUCI'Ct' uo Coa .. 
:o::ellw ~ 

os,·, GtJ)')lt{lCh ]Jossollo- •• • cntC<ndc isunl
mante não ser noce:isal'io o reqHr:l'imento c ó 
jnslamcnto pm• bso quo concorda. com a~ 
1liéas expostas pot• sou collcga Srtbino Pes.loa, 

Ao:llll f]U(' n resposta ao requerimento, devo 
SOl' :-Requeiram il Pro!oiturn.. 

Julga ter oxp\icnllo niio do:-;cjnr pntrocinnr 
pt•otr~uçüe;; pn.rticuln.rcs e, sontando-so, de• 
clo.ro. esperar ncln emenda. qno devo offel'C· 
cor no pt·ojodo o Een colloga S:d1ino PcJ:soo.. 

O ,)'1•, PrtJsidtJnte (·)- Pa.t•oce-mo que o 
St•. intendente Gct•mucl< l'oS>ollo quiz em
pt•estar ú. Mesn. má vontade pn rn. · com llmn. 
tlt•ma requerente no Conselho, pelo facto do 
ter offcrecido como pro,iccto,cm vez do rcque~ 
rimcnto tios Srs. Robinson & <.:nmp .. o ro· 
quot•imonto dos Srs. W1Ilinm Rci<l & Comp. 

S. Ex. esquece que n 1!esa, quanto nos 
pro lacto>, 1\miln·so n inclnll·us nn ordem do 
rlio.; de aceordo com a rcmo.\sn feito. pelns 
com missões encn.rroga.tlas de cln.Lornl-os o do 
!n.vr:tr os precisos pareceres, ou então, attcn· 
tlt~ndo ás tlelibernçoes dn. C11sa, a requeri .. 
monto de algum St•. intondonto. 

Foi c que se dou com o actunt PI'O,iocto : a 
Mesa rr.ccbeu·o da. Com missão, que eta.bot·ou·o 
e lucluln·o na ordem. · 

Suppoo dever estar Siltlsl~ito o Sr. inten· 
dente Possollo e cnbnlmento justlllcndn n 
Mesa. 

« Exm. Sr. Presidente c mais mcml1l'OS d0 
Conselho <la Inten1lcncill Mnniclpal do Ois" 
tricto Federai- Os engonlwil•os civis nbnix0 
flrmudoH, domicili:vlos nesta Cilpitnl, onde sii0 
proprielnl'ios. voem ::olicitn.t• 1io i Ilustro Cou· 
solha dn. Inten1!oncia. Municipal a ncccs~oritl. 
-eonccsstio pal'a, por si proprios ou por em
preza qneorg:mlza.rcm, ostn.bclecar no.•tn. Cn· 
pitnl o seus subul'hlos. sem privilegio Llc es
pecie ulg-umo., um ~orvit:o completo c rogular 
·de pt·oclueçiio c distrllmkiío de olcctrici1lndo 
como forço. motriz o, embora. t.losso. concessão 
nem um onns rosul to 1\ Municipnlidailo o, 
antes, oxtraordlnorlos !Jonoftclos do toda 'a O Sr, Ga>"macl< PossoUo- Perfeitamente. 
sorte pnrn. o mnniclpio, otrorer.om, como com· Dou .. me pot' Inteirado e sntisfclto com o. ex· 
:pcnsação, ontl'nr p·\rB os cofres muuicipa~·s, plicnçüo de V. Ex . 
dumuto todo o tempo ~uo so uti\lznrem da o s,., Jlenriqt<o Ladgan (')-entendo quo 
concessií.o, umn. nnnuidado corr·ospondente o. seria rnzoo.vel u. concessão, sl os requerentes 
com. mil róis (100$000) pol' kilornctro <lo via puzessom em prn\lc& um processo modct•no, 
pnbltcn em que C:'ltiverom assentados o fone .. Ol'lg-lnnl; is~o, poróm, nílo hO tlá, pois apenas 
clonn.nd? ~' 1\os conductores da rede gorai dn desejnm uttllzat' monopolizud01·nmonte o em• 
dlstrt!Juiçao. · pt•ego de um invonto.nthoio o mesmo assim 

E, convencidos doquo proenram, com o es- J~ lm multo fucultnrlo n todos os quo dol\c 
•liLIJolecimento do tnt sorvtço, de Iucontcstavol i quelrnm tlrnr pt•ovolto. 
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Da. mo::mn. mnncil•n. qno u'm nece~siln. do 
emprego &~ electricidado, mont:~nclo nsinns, 
pnra meios do conducçlo ; antro ncccssital'iL 
como fut•çn. mofam 11m fn!Jt•icns; oull'O nincln, 
pnrn. tills medico~. o te., o, nesse caso, o rn· 
cur:-:o pn.t'rt a possibilitla.de de o'!npregal·a n;to 
estâ. em rcquerm• prlvilcgios no Conselho. o 
ttue s~t·:\ um ahsm•do, nem o Gnnselllo póJo 
concedei-os, por~uon eloctt·icidadc nli.o ó uma 
prop!'iodetlt~ sun., nem llu~ ó privativo o di
reito do ~cu uso, mas sim, requerer simple:-;· 
mente a. pci'IIli~siio do cstalle\ecc~r usinns, 
como gonc•ro do neg-ocio, como cus<ts tlc com· 
múl'Cio on nccrss.d:tole intiustt"inl o, isso 
mc;,mo, niin :10 Gtln:::e!!io, mns ú Pro)t'uilm•u, 
cotuo ncontt·co com as licenças commnns, 
tirnmlo 1lis.·i0 t~ ~Iuniclpalidado pt•oveitu para 
seus col'res. 

JlOl' cstnr cllo. apcnM nssi,cmn,Jn pelos Srs. 
:;!Lbino Pe.ssot~ u Get•m<td\. Pos·;ullo c o l'flg'i· 
men to c:-;igi t' tt·cs as~ ignrLlllJ':L' pat'.l us cmon· 
(la:; oJforccidas om :j·• t.li:lcussito. 

Ning-num mn.is po:lin1lo n pal:tvrn., e nnccr· 
t•nda a di,cusjÜO do pt\1jccto. 

os.·. SahitlO i'tJs.~oa ( pC/l OJ'dam) requer 
flUa 11 votação rlo projucto soja feita pelo me· 
thodo nominnl. 

Comult.,do o Conselho, é npprov:tdo o l'C· 
QUBl'ÍlllCOlO. 

Siio, suc-!ossivnmcn\e, llOStll.S n. ro:os o np
PJ'nvn(lru:; n emenda. (lo Sr. Amcl'ico de Albu-
·lUrrqno o outt•os c a sub-eruonJa Uo Sr. Al· 
lh(lo !.In..~gioli e outros . 

E~sas razõ~s qnc rcc~\ba. de expúl' indispõem 
o omtlor conlr1t, nrw só o :wtual, cumo n 
toLlas us cmm:1ln~ que oll'err.~am, nu projectos 
idcnticos que sr>j:uu n.pre~cutadGs. 

O S,•, Al(rcrlo JlntJ!Jioli(·)- dizquo u-:na 
cousa tem prccm·atlo ·JHtntor nesta Cn.sn. ; ú 
a SLH\. coheronr.in .• Por hso l'CCO!'l't!ll ao.-; ,1n· 
nnct o nhi pôde ver 11ue, quando se tra.ton da 
outl'n ColliCCSSiLO, pt•ucm•ou com batel' nJguns 
dos f;~vores p~didus, ta(!fl cumo o pt•ivi!Pg-in 
pot• 50 annos o o tlircito rio dr.ii:tpropl'Í:tt;iio 
)>rocurou tamhcm, c;Jmo ,jl~ dis.;e, re:::o.lvnr o::; 
1li1•eitos dn. comp:lllhi<l do Gaz. 

Escolmntll) tlc:1~es der~~ i tos. votaria pdo pro· 
jccto, pO!·quo n:'io so oppüLl ti expa.nsüo lle ne· 
ulmm m~1Jhomc,:ento. 

Hoio c51[~ ninda. no mo3mo modo rlo pcnS:ll': 
si pn.'.,s:trcm n.~ emendas ro.;a\v:lnt.lo os tli
roitos elo tcrccil•os, voto.!'Ó. n fu.vor. 

\'em ú. ~Ioga e ó lida. a seguinte emenda no 
projecto n. 215 : 

.Art. J.n Sn!J:-;titna.-sn : 
Art. 1, 0 b'ica o Prfoito n.uV:H'i~n.do n. sn.lvo 

direito de tel'coit•os, permittu· o estu.l.Jeleci· 
menta, tlentro do p:)rimoti'O d!\ c\dn.rlo, tio 
uma ou mais usinn.s accumulaúoras o J.lstl'i· 
lJUitlorCLs do ült·ctl•icidade, gor,uln. !lira du ci
dade o destinntltt n. ~:er utilizad11 em tl'n.halhos 
iudustrinr.s, Iaos como : tracçii.o lle hond:; c 
qua(lsquer vohionlos, propulsão do bm•r.o3, 
movimento de olll !i nas o mnis llns indus· 
t1·inos, excopçiio leitn do pl'odncçiéo c dl<tri· 
lmlçiio do lnz. 

Ao o.rt. :~": 
Subslitun-so a tnx.1 do 5 "/ .. pela tnxn fixn 

<lo 00:000$ por nnno. 
So.ln. das H).;;sücs, 17 de llL~zcmbt•o llo 1808. 

-St!Uino Ptmwa.- Gei'lll tch Posso/lo. 

o s,•, Ptcsidentc- Nii.Ll po;so submettor il 
,uscu:;süo n cmouda. qno ncal1n do ser HUn, 

(•) Nii'l foi rovl•~o pulo 01'.'\rlo:o • 

Fica prcjn!lico.'.lo o nrt. 1 ·• Jo p:·ojccto. 

O St, Prcsidcnla- Yn.o ~o p!'occder á cha.
mnda pm•a. n. V.Jto~·ão uurninal do pl'Cljecto 
a::;sitn em€ndndo. O:; Srs. intendentes f]UB o 
ítppt•oru m dc:,·criio t•r:spoudcr sim u cs qne o 
rc•jei lnn.-m Uo\'ct·tw rcspontlCl' r.11"1. 

Respondem :~hn os Sr.s. Alt'r·cdo ~lag~ioli, 
c:.J'l'ê" do ~lcllo, Lobo .luniOI',Ca!'IOS \l.IJ'bO"· 
IJUrJUO EsLJ"nrb o Americo dol ,\JlHHJUOl'flUC 
{til; l't~Spowlem 11!10 O:i sr~. Podro tiO Car~ 
vu.lllo, Venancio Sitv·n.. S:Lilino Pessoa, Hc.u· 
l'iiJU(: Latl;;cu o Gurmn.r.k Po~sullo (5). 

O Jlfl)jc.::to n.~s:m cmen:lntlo, U n.pprovru1o o 
n.J.optndo p~rn. :-:•Jr remcltido ó. Commissii.o 
lle ltotlnct;ii.o. 

Yccm, succcs·:ivnmcnto. n. Mesn e sri.o lidns 
:ts licguinte~ tlcclo.raçües: 

Dt.e\o.ro qno vütoi conll'n. o projecto n. 2J:l 
e todn:-; ;~s SIWS o:nomhs, que concedo n \Vil· 
liam Reitl & Comp. o rlii•cilo de (lStnlwlcL'Ol' 
uma ou mnis usinas aceumulo.dorns o di:31l'l• 
Uuicloras da elcctricitlnde. · 
~a ln. (~ll5 s0s:.:ües, 1 i Ue dczcm bt•o do 1808. 

- rt>nancio Sitw. 
Declaro ~ue voto cJntr~ ns cmcmlns do pro· 

jecto n. 215, tlc 1603, 
Snla dns aoSiilcs, 17 <lo dcz,mbro de I SOS, 

-llcnriquc L"J.tl!JIJ!l. 

D 

VARIA DO «JOHNAT. DO CO:H~mnCIO» DE: 20 DE 
DEtE~IIIRO IJE I B J8 

·\ proposi!o <lo umn cnJ•In dos Srs. Roid & 
co'mp. fJUO hontom nr.cci tR me s nrst~ secçiio, 
escreve· nos por sun. voz o SI', An1:uo Rols n 
cal'tn. quo nbaixo publicamos: d~txan~lo n 
11 procinQiio jnstn dos sons concmlos no cr~terlo· 
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. .., ao patriotismo do bonra<lo Profeito do Dis· 
tricto FoJorn 1: 

EDlTilRI.\L !l.((O r.\TZi> DE ~5 DE DB:ZEMDRO 
nm 1808 

cTondo sido acolhida n'" V.trias do bo.:e Inserindo a snguiute carta que nos envla-
'llm~ dcctornr.ão dos S1·s. William Reid & rnm os Ora. llutbües c Anrüo Reis, damos 

·'Com11· do quÔ »1To p1•eteHdcm o monopdio elo um te.stomunh"o do consideração QllO lhes de· 
emprc[!'l drt electríaicladc, ma1 sú o tlú·11ito vemos, embo1••t manten~!o a lOCi\l quo sobre o 

.. .e."Cclu.~ioo rlc (rwMcer c vender fut·ça elecu·ica assumpto pui.Jicàmos: 
a tc,·ceiras, p •dimo> venl•• para ("omplotando «Sr. redactor d'O Pai•-Noticlando ·o veto 

, :t.1o intcr"s;nnto iuformuçiio) nccrosceutar: Interposto pelo E<m. Dr. Pro feito Íll'osolução 
i.', log•l quo fomos surp1•obendidos, cm do Con;elho Municipal conc.>dondo n W. Rold 

principios do lliC·Z p:-oxim) p.tsl.la.rio (no vem· & Comp., direito CJ.'C/usico ]lO I' 40 tU1110S para; 
i'bi'O). com lt lc\tnra, om Utlll\ das act1\S da:.; tutaúdec~r HQ Dist1·icto Fc:dernl usinas accumu .. 
·sessões 1!0 Consa\ho da lntontlencla, d'1 pro· ladoras e distrilmido,·as da clcclJ·icitlade qu~ 
.jecto r.\\'Ori\VOI {L protenciiO dOS 8!'8, Ueid & (Ot'HCÇ tm ct trJrC:iros {rJrça electrica, dizeiS QUO 
Comp., conceden~1o-lhes privilcaio por iJO tnnos niio vno nis-:~o ltl lSOI'OLIO, porque n n ingucrn 
para 11 pl·oJuccilo e di>trihuiciio do foN• olo· ó.vctlado o direito dec>tabelocoriclontico ser· 

-ctricn. neste di::itt·icto, o.prasentámos no Con· viço p rra seu uso pessoal. 
,;elilo ro•peltoso protesto, ponderlln·lo quo, Pe<·mitti, por.im, que vos lemLro que: 
·desd•J 4 tle julho do coJ·rente anno, nos P\0· , 1n, 0358 d'l'cito cxclusi~o de {ol'n~Jc~r (Jrça 
puzemos a O-itni.Joleccr esse mesmo serviCO electl'ica a tiJJ'ceit·os il'l\. forir, si no S.:mndo 
sem pl·i,,ilcyio diJ e11pccie algumtJ o me~Ha.nta 1 d di 't J 

·Ta:oa-oelcJtltl'ifmiçtfo,tnnuat,pi'C"iamcnteajus· ni'i.o for susten a 0 O u~lo, o l'et o em cu o 
goso j>i estão DI compnnhl:os Jardim Botantco 

.tadu, po.r.L os cofres munlcip:lcS; 0 cai-ioc:L o va.rlns out1·as iostallnçOes cle-
21•, no mosmo dil\ om que ontravn om 3·• dis· tricas dos h C:tpital, ll.e (orneccl' 1L trJI'cciJ·os ns 

·CUfSÜO o alludi·lo projecto (17 do COI'rontc), soLras de ro,•ça. electrlc~, de que dispõem, 
·eM lida 1111 mo•11 o Npetlda. na t1•i1JUn11 JlOI' p11I'& o movimento de oficinas, para vontlla
illustro intoudontc, proposta tloftnitvn nos;~, dore; em e;crtptorlos e nté para luz, q111mdo 

-solicitando npenas permissão pam ostabolocer os flos couductores nio atravessem a via pu· 
""'"' l>rioi/egio, serviço completo o rogulal' do bllcn, do que silo lnnumorosjá neata cidade 
,producçüo c dlstrih'\lção de rnrçn. ol~ctrtoa 1 os exemplos, como b3m conh~cois; 
•nosta d:stricto, o oiTol·ocendo contr<Llllr com 2', que concc;sl\o nilaloga Já foi vJtada e o 
100$ men;:ws por l<ilomotro de vi:c publica oeto sustentado pelo Senado; e 
em que tivo1·mos de a;sontal' os llos coudu- 3" qno os abntxo firmados, já desde 4 de 

·ctoi'cs da rado gornl do dist1·lbuiçiio; julho ultimo ~inllam cm propost11 publica, 
3' que o pri"''lcgio por 30 anno• foi hnbll· apresentada no Cong1•esso Nacional, se decla

•mon'to substituldo por uma emond,,, pelo di· r~ndo promp.toa .• est:tbelecer osso mosrno lcr:
reito excZt.asiuo por 40 1m nos pa1-.t fornecimento v~ro, .neste dtstl'l~to, em largo. esanla, sem p,., . 

..a tarceiros · -v,l .. gto de es;ec1e1 ol!JlUaa, e nesse sentido 
' , aprascntara1n propost~ dollnltiva. no Conselho 

4\ ust l1:1bll emenda p•sson. e~ 3· dia- Municipal, em 16 do corrente, nntes de ser 
eussao por um uoto apCtl:ts de m tao,.w, decla· vota.da em terceirl\ disonsaão, no dia. 17 a. 

:rando·so conka., entre outros Intendentes, o rosoluç~o quo ncaba de sor mui justamente 
_proprlo relator do prlmltlvo projecto; ••tada yelo l!:xm. sr. Dr. Prefeito. 

5', apresentada, por es>o mosno relator e E, uuo parece, Sr. radaotor, pelo menos, 
mnls outro lnte<ulonte, scgUil•lo emenda sub· ""'•ioso que se e.oncoda essa monopalio a qnem 

,stttutivn, <leixnndo ~ Prefoltnra a nttribuiç~o quer que seja .para fnz•r-ao nesta Capital 
-de po••miltir o estabeleclment? de tnes s~r· aqulllo m·1smo que Já eslit? fl•zondo som pri· 
viços som privilegio, não pôde sor acce<ta viler1io varlll!l lnstall:~ções electrlcas de em-

· ]leia p<•osidench' por faltar·lhe torcei•·• signa· prezas o do partlculni'63, e quo, tombem sem 
· tnrlo, não obstante terem depois Yotado prioile{lio, hn proftssionaes pelo menos de ai· 
·contr.l o rnonopolio Iteitl & Comp. nada monos guma Idoneidade technicn e rtoanouira que se 
. ..Je cinco lutonolo!ltes. · propõem faz •r em larga escaht, bonoftotan lo 

com " cxpoaiçit1 singela destas vorda•les, liorcmente a~ lmlustrlns aqui lo,allzadae e 
11ca tudo oluoidndo: 0 resultado ftnal snblu terll!lnaudo n mesma economia annual que 
corto· po91oJ 0 dil'eito exel••i•' por um só avnl1aes cm 12.000:000~ no carvilo de pedra 
voto 'do maioria (sois contra cl~:oo). Era que doirará de ser Importado I 

·..qunnto b11sto.va. Para. q11e, pois, o monopol&o? t.,. 
Tori' n clda•le do Rio do Janeiro mais este Acolhendo esta~ Unha•, muito p1nhornrú. 

,goso a ajuntai' nos de quo desfructa I O p,,;, os •eus eto.-Rto, 2·1 de dozombro 
A sanccilo ftnnl o <locldlrá.» de 1808•. . 
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•lcstlnndns a ser utillzatlns om trabalhos 
ln<\usMncs, fere do fronte o § 28 du nrt. 15 

I\AZÜES DO VETO orNsTO rELA. I'RRFEITUl\.1. da lei n, 85, de 20 do setombt•o de 1892 e 
:MUNtcitrA.L o art. 72 da Con;liluição Federal. ' 

• E 

Ao Conselho Municipal compolo animnr o 
(Jo·nn.l tlo Cornmorclo, Oi•gito officlo.l, do 2l ÜD ck- tlesonvolvor ns industrias do município, in-

zomiJro tlo tSOfl) traduzir novns por molo de a.nxllios 1ndi-

~elos do Poder Executivo : 
Nego sancç~o. ~elas razões que nesta 

~xponho ao s.ma~o. 

rectos, premio;, oxpo;lções e outras metliclas 
quo tenham o mesmo cnractOL' o temhtm ao 

tlntn mesmo ft"t. 

Districto l'"det•lll, 23 !lo d<zembro de 1808. 
- Lui: Vau Erv:m. 

Ora, o privilegio ou monopolio ó n nognçiio 
des~o srstomo. do nnimnciio o do tntuito que 
teve em mira a lei ot•gunica do Dis!t•icto 
Federal. 

O CouEolho Municipnl resolve : Em determinados nssumptos poderilo ser 
Art. 1". E' concedida a William Rol• I & ,lustlficndos os pl'ivllo;:ioo, Niio, porem, na 

Comp., pel'lnissiio paro. esto.belecor om den· hypotbese \'Ortentc i porquanto, n. pt·csont~ 
iro do perimolro do Districto Fedornl uma resolução nttenta contra o direito do qual
{)U mais usinfls nccumuladoros o distribui· quer para run<laçíio ou incremento de sua 
~oros do eler.tricldade, com exclusivo direito ln<lustria, ostabelecet• ou utillzar·so do rorça. 
·durante o prnzo do 40 annos (quilrenta), de eleotrlca, jil ostnbeleclda o sem que bllliml· 
14;lrncoer a. teroo.iros correntes electt·l~s des· tnçiio ou proltibição se bns1ie em principies 
tmadas a set• uttllzadas em traballws !D<lus· de necesslclnde, ordem ou vnutngem pllhlica. 
triaes,laes como: trnc(iio de bonds e quaes· Coutmrtaudo, pois, n con•e,.iio de Williom 
.quer vehiculos, p~opulsão ti' borcos, movi· Reid & Comp. a. lei orga.nlca do Districlo 
mantos de offiein.,s e mais fins tnduslrlnes, Federal, o Conselho Municipil exborbitou tio 
-excepção feita da produrção o dlstrihuiçilodo suas attl'lbulçõcs o, o qno mais é, infl'lngiu 
luz, resalva<los os direitos ele terceiros. disposições expt•essas tln Conslltuiçiio Fo-

Art. 2. 0 o concessionaria torá permissão deml, que níí.o autorizo. privilegias nom 
para assentar postos ou caibas para estabelo· monopolios. 
·cimento do rode.> distribuidot•as de olectricl· Nestn conrcrmidnde e do aecordo com a 
"dade. ntt,ibuiçito que mo compete, suspendo a ox-

Art. 3'. O conccselonario entrará nnnuol- caução da rflfet'i•la l'esoluçiío, ató que o il
.mento para os corres municlpaes com a im- lustre Senado Federal resolva si o presente 
•portancla cot•t•espondonto · a 5 •;, da ren<la velo dovo ou não ser accelto. 
•bruta nnnunl, a qu·•l será O•cali~adn. por Distrlcto Federal, 23 do d.,zombro do 1808. 
11\tncclonarlos de con!lan(a. do Prefoi\0, pago -Lui; Van Erven. 
;pelo concesslonal'los. 

Art. 4.• O concessionaria se sujoltnrá a 
<todas na medidas garantidoras da. SO!(Ul'ança EDITORIA.L DA «OA.ZETA. DE N<TICIAS» DE 26 DE 
publica, nas runs o praças atravessadas pela DEZE>tnno DE 1~\JB 
C'llde de distrlbulçõ.o eleetrica o ndoptal'll no 
perlmotro <ln cidade os dispositivos precisos 
·para que as correntes elect.rices nilo excedam 
•& força, alc\:n da qual so tornnril:o perl-
.gosas. . . 

Art. 5.• Revogam·Ee ns disposições em 
·Contrario. 

Snla das sesF.ões, 20 do clezembro de 1898. 
-T.,rtuh',tno da Gam1t Coclllo, presidento.
Dr. Alfredo Maggioli do A•cvoio Maia, !• 
.4ecretar1o.-Perlro de Cal'VJlJ,o, 2° secrob\rio. 

AO SENADO FEDERA. L 

A lnc1usn resohtçiio do Conselho Munlci· 
'Jlnl, quo concede n Wlllhm ltell & Comp., 
·permlssiio para estabelecerem nmn ou nu•is 
'nslnas accumulntloms do ulectrlcldftde, com 
csclu•lvo direito dJ fornecerem n torcoh'Os, 
-durante qun tro annos, correntes electrlcas 

Laboram em equivoco, como lambem jó. 
nos aconteceu, os nossos collegns ll'O Pai:: 
dizendo que não h• monopolio nn concessão 
qne DCilb.l do fazer o Conselho Municipal 
pat•a o ostnbolocimonto do nslnns de elecll•i· 
cidade. 

Com elfc•lto, n pnlnvraprioi/eglo, que figu• 
rava no art. I' do pr<mltivo projecto, foi 
snlistllulda pela p:tlavrn pmuissJo ou entro. 
que a vallm (não temos presento o texto dp, 
lei); em um outro artigo dl1.·se que nos con· 
cosslonarlos fica pertencendo o dlrcilo '"" 
clusivo de foruuces·em electrlcldode a teL•· 
celroa. 

Orn, dlrello exclusivo, prlvlloglo, monopo
lio, tão cquivnlontusj e, nrmado~ com a lei 
municipal, o' conccsslonnrios oppor·so·hiio n. 
que so estaboloçam outras uslnns <lo oleotrl
cldade, a não ""'' aa que liJrom destinadas a 
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A:INAES DO SE:iADCl 

!bt•ncc·w forçn. on luz unic:tmcnto ti ompl'ozã 
O'.t flt·nut (jna n.s montnt•. 

0!'a.
1 

como Cí:\tn. in~tallnçüo ó mnito di..;pan
l1iosn,o t:\lltO QllO ft~ VOZ•S OSOll CUStO CXL~Cdü 
ns ''o.nto.~on;-; qno pr.lp')rciona, to.lus o:; quo 
precisarem de olo~tricilbdo cm ewala. flUO 
niLO comporto um:~ installaçii.o cspecinl, trrão 
do suhmett•JI'·so ao . .; concL~~sionnrio'i, n quem 
o Con:;o\llo ;"<.Innicipnl llou o diJ·cito c;,.'du~it:o 
do fazer tnl l'ut•nr!ciml•ntu. 

E' ou n:io isto ·o quo se cha.mn. monopolio? 

106·• SESS10 E:\[ 18 DE SE'l'E~Wnu JJE:: 1800 

P1·esidencitt da·; S'1'S, Rosa c Silm, J. ('atun
rla c .:1/Uc;·:u Gonçalvc;(f' c :J· SCCI'C& t.l'iO~>' 

A mel:\ hot•n 1lepols do nwi0·din, n.ht·e-sc n 
so:;~iio, ~~ quo ronerwrem os SrR. ScnndllTl'.o;; 
• T. C:ttnnrln, Alhol'lO GmlQnlHS, Thomaz Dol· 
1lno, .lon~uim SarmlltHo, Fl':~ncbco Mn.cbn1lo 
Boncdicto J.citc, Belrort Vieira, Noguoil·r~ 
ParanngnU, Pit•cs Forrr.il•n, Cru?., .João Cor
t1eil·o, Bezorril l'ontenolle, Josó 1lo1'11:1tlo, AI· 
Yt\l'O ~Iachudo, Ahlon )Iiln.noz, Almcidn Bar· 
roto, · GOilÇid res Pert•oira., Leito o Oiticicn 
RoStL Jnnim•, Vir;:!i\io D.tmn.zio, Ilomingc.s \'i2 
conte, Q. Bocnyu r a, Lopes 'l'I'Oviio, Feliciano 
Panna, Bneno Rrandilo, l\lomos Blll'I'OS Leo
poldo do Bu\hüa.~. JL1aq11im do Sou~a A: Azo· 
J•edo, Vicente Maclmdo o Pinheiro 

1
Macllndo 

(31). 
. Deixam de compnrocol', com Cíi.U3fL parlicj. 

pntla, os Srs. Manoel do t~neiroz, JI.mriquo 
Cont.inllO, Gtlllot'oso PtlllCo, .lnsto Chermont 
Gomos do CllStl'ü, .Jonquim Pornnmbuco, R,)g"t; 
Mollo,. Caolho o Cnmpo<, 1'. Wnndonkoii• 
Gon~lll ve:; Chaves, Etitm·os ,Juniüt', Gu::~tavl; 
lticluu•d, Rnulino Hol'!l o .Jnlio Froln ; o S31ll 
el\[). 1 os St•:;, Jonathn~ Pe1lrosn. Manoel IhriLtn., 
Lttu1·o Sodt·ô, P.1dro Vclilo, .lo~ó Marcollino 
B. t.lo Mendonça. Soht•inho, Leandt•o Jllncio!' 
Ruy Bat·hoSt\., At·t!lm• Rios, Cleto Nunes Pot•~ 
cinnc:tla., H.od1·igue:; Ai \'OS, P.luln. Sou?.·~. 
A1ullmo do Amarnl, .lonqtlÍill Lnconh\ o Rtl .. 
m 1'0 Dnt"coUos (30). 

E' iidn, plstn em discussüo e sem deiJnto 
n.ppro\·adn. n. nctrt Ua. sos5üo anterior. 

soll:u Mnnicipnl, fJUO nlto!'f\. o lrnfogo dos 
Cill'l'OS ll1t Compnnhio. Llo S. Chl'i::~lovi'io. 
-A' Commis:Jií.o do Ju~tiç:t o Log-islar:üo. 

Tclcgrnmm1. !lo PJ•eslrlento dt) Estntlo 110 
S. Paulo, da tudo liO 15 t.lo coJ•t•ento nssim 
concebido: ' 

Tenho honrn. communicn.t• Y. Ex. oncort•fl· 
monto solomno hoje sessiio Con~t·o~:-;o Lcg\s
lntiro compm•ccendo Govorno E~tado. Cur .. 
rloncs sawlnçõos.-Ftn•;Jt!tHlo Prc~tes, Prest· 
dento tMndo.-Iotoimdo. 

O ~r. ~!· Scc•·ct:n•io h\ o vüo n. 
impl'imir p:u·n. eutrnr nn. O!·tlcm dos traiJU· 
lho:; os scguintn:; 

N. 20:3 - 1BG9 

Tcntlo cm vh.tn. dnr soluciTo a divct·sos 
requorlmontos tlirlgiclos 1i Cauim•:L dos Depu .. 
tnr!o;, uns pedindo dispensa. tlo que displ•om 
t:om rolrlçiio o. id;ules Jln.t'n. mntricnln os rcgu
l:~mcntos tlns institutos l!O en...:ino milituio o 
ont.rml, parmi~::;ão pll'!L n. contiuu:tçiio llo cs .. 
tudos nos mesmos institutos o.lém dos 1n•azos· 
tlx:ttlos tJOS citatlo.'i regulamcntM, J'ut·mulou n. 
comm\s:;ão. do ~lnl'inlm o Guerra. tlnquclla. 
C:tmnl'll n proposição a que· f.'U refere o pro
~cnto }'1\.l'CC·)r, tlnndo no uoverno autorização 
pn.l'n. resolver ::obre todas as pcti(:ücs desse 
gonero. 

Nos consideJ•nndo:; do pnrccm• qntl pr·occdeu 
o projl'cto :tprascmtndo, rez nquL'lln. Commis
:-iio scn til• com nmlto uccrto quo, cm ge1•nl, 
~~ses pedidos fundam·se nns pt'd.inizos quo 
tcom co.mmdo nod respectivos stgnntarios n.s 
~u·~r.es~i vas l'el'nrmns pu r quo toem passatlo 
os t•cgulamcntos dos inslitutos mili1.ot•es o 
quA, uossas condiçõos, mt\lto mnis t'acil ó no 
tloverno, exn.minnmlo-os, rc:;olvet' com a. 
p1·ecisn ,justiço, principnlmcntu estando ctla, 
como está, autorizndo pelo Congresso n elo.· 
hnmr um novo pl11no pa!'o. t\ orgnnlznçü.o 
completa. do ensino mi\itiLl'. 

A Commbsiio do Mal'inha o GUCI'I'fl. do se .. 
nrvlu, ,julgando inteira monto procctlento O• 
fumht1ln~· assas con&idorat;üe.':l, pol' het' osso 
tn.rnbem o seu modo do vur no ns3umpto, ó· 
de poreco1• q uo n proposição t1n Cnmnrn,' 
n. 05, do concuto o.nuo, devo ser npprovat.ln •. 

O 1!!01•, 1• Sce.•otn••lo d~ conta do 
seguinte : 

EXPEDIENTE 

Sn!tt tlns Comml"lles, 18 do 'otembro do· 
\ROO.- Almeida 11trtclo.- Uou Junior.
J•ira~>' Ji'cn'J'Oil·a.- }Jd{ol't l'ieira. 

o melo tlo S:•. Prelo !to do Districto Fodorn I 
do lU do cort•cnte~ rcmotten lo n mensa.gon~ 
com. q un submotto ~~ consl·I~J'i\~iio do Sonttrlo ns 
rnzuo~ do velo quo oppoz "roloiu~uo tlo Con· 

N. 201-1899 

Presentemente, nilo oxist~ uo paiz lei nl• 
guma l'egu ln.uilo n locnçü.o de sorv içO!! prcs
tlldos nn intlustrin ngl'lcoln. o n:t de cronçúo,. 
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O decreto n. 213, de 22 de fevereiro do 
1800, do Governo Provisorlo, rovogou ns leis 
n. 108, do 13 do sotombr•o do 1830, d" II rle 
outubl'o tlo 1837, n. 2827, !lo 15 fie marco de 
1870 o todus llS dispo>içncs oxorbit:mte" do 
<lireito commum. Ah~s, j~ o. lei do 1870 revo· 
garo., e exprcssv.monto, as lois de 1830 o 1837, 

Para. regular os contrnctos que ao rdaclo· 
nam coru essas mmlalidndcs da activi<lndo 
lmmana, o1Torece·BO iL nprocln\ii.o da Com mie· 
são do ,Justiça o Legisloção o projecto n. 3, 
deste nnno. 

Este projecto ó a loi do 1870 modificada, o 
pela. terceira vez f:iC aprosontu. ao oxamo do 
Congresso Nnclonnl. A pt•imoiriL vez que sur· 
giu no sccunrio le~islnli v o dn Republico. !o i 
em !SOO; adaptado como projodo dolei,em28 
do novembro dosso nnno, ilenegou-lho sancci'io 
o Po<IOI' Executivo o o ccca foi nprrovndo. 

llepotldo om 1808, no Senado, rio on<lo j~ 
pnrtmL cm H:~QO, tdco.nçou chegar n.tó a ter .. 
coiro. discussão, sondo o11tüo rejoltndo, Ef:itc 
a uno, logo uo começo d:ls sossllos, foi n.!nda. do 
novo trnzido aos de botes do Sonn<lo, 

DoV<;·Stj <Ü!I::iignnlar, pa.rn. o historico o pn.ra. 
a justiça, qno j(l om 18~6 o projecto trazia no· 
ttlVeis ditrer·enças do loi do 1870. Essas disso· 
mollmnçns a Commissuo tio Constituiçilo, Lo• 
gislnçiio o Justiça Lll\ Ca.mnl'n, mostrou-as em 
estudo minucioso o comparativo, no lHLrecor 
do IS de agosto do !SOU, relv.tatlo pelo Sr. 
Luiz Domingues. Indopcudonto da parto pro· 
cesoual o penal, da roferente o. libertos, du. 
quo mantinha tlistlncçi\o entro nnclonrtcs e 
estrangeiros, o carnctot• !lo cxcopcionalidndo 
do cortas <lisposlçõcs era abandonado, o outms 
introdu1.idas m•is rospoitndoras da libordndo 
dos colonos o parooiros. 

A lei do 1879 partiu do proposiçiio·dn. Cn· 
mar~ dos Ooputodos, em agosto do 1800. Só 
om 1874 dou n. Commlssiio respectiva seu pn
rocor; dlscuLitla om 1875, foi onviada no Se· 
mui o. 

A Commi>siio do L·•gisloçiio <lo Sanado, 
composta do mnrqmn~ tlu s. Vicente, Vi:::icoutlo 
tlo Itio Orando o Frnnci:::ico Octnvinno, npl'O
BliUtou o p:u·ocoJ• a 23 do julho do 1877. Com 
omcntln.s, npús tlit:icussão, voltou O. Ulesma 
Commissri.o, do quo ontü.o fuzimn ptn•to Na-
1ucu', Figneim tlo Mollo o .Jngunrlbo. O novo 
pnrocor, Lt•nçndo pot• Nttlmco, quo o dofondeu 
nu tribnna, t'C!lllodulou pro!\tndO..ment.o n pl'o· 
1lOsit;.·J1o, tüo profutJdn.JtJonte quo, póllo·so lliz~t·, 
6 ello o vord11deiro nutor daloi do 1870, 

A Cam;n•o. nccuitot1 a:> modi1lcncõc·s tio So· 
nado, liopoitJtlo li~c\ro dolmto, llrmdo o Sr. 
L;db.y<ltlo oxpllençilcs soln•o o projecto quu 
COlll'i\Stil'ilO IUt ftll!t!y~o dollo. 

Dostle Jliltl que ~m rocln.mn.vn. JlDl'lla.l'to t!n 
l<Woura Iol do Iocnçilo do oot•viços. Distlnctos 
homens publicoH como Tavo.l'os Basto~. Ctwt•ii.o, 
Gorloy, íormularnm projectos para acudir no 

til!lll\l)O V 1 lli 

reclamo. No Mlnistorlo 7 de março, o sr. Car• 
doso do Monezos, por lncumbonola do Governo, 
organizou trabalho comploto, distriliuido om 
uma o outra Cusn. do Parl!tmonto, onde se 
compondio.vnm as reclo.muçües dos locadoros 
c loco. ta rios sobr·o n lei dê 1837. 

Nv.buco, uo estudo rlomor'lldo quo fez sobro 
n mnt.ol'io., tornou-se .conhecedor das fontes 
do inrormnçoos nncionnes, entro ns quneR os 
rola to rios do oomrulssOos onvlndus v. s. Paulo 
poro iuvest!gnçüo do nasumpto, e compulsou 
ns lcgisln<;õos da Inglaterra, Belgicn, Hospn· 
nlia o AIIOIUI\llha. 

Multas das disposiçilcs da lei de 1870 sao 
calcadas, palavra \>Ol' pnlavi'a, no Codigo 
Civil Italiano. 

A lo! de 1870 foz dosnpparocor em grande 
parte as diLrerencas entre nacionaos a es
trangeiros, estabelecidas nas leis de 1830 o 
1837, o. primeim pnrn. nquolles e a soguntla 
para estas. 

O rigor• penal foi muito abramlado. Uma e 
outra tudo rosolvlam pela pi·i•ilo, que pnra o 
ftll:o do Jmi?. podia sor indcftnidll (urt. •' da 
lei do 1830) o para o estrangeiro altingit· a 
tlous nnnos (art. 8' da lei de 1837). 

Mais liberal quo as leis anteriores, a lo! de 
1870 foi elaborada para servir do ponto do 
passagem do rogimen do trnb'a1bo set•vi! para 
o tmLv.lho livre; dahl a preceituação rigorosa 
que ainda a acompanhava. 

As lois do Iocaçilo de serviços toem sido o 
ospo!ho om que so reflectiram sen~re o es· 
tado politico e social o n organlZIIÇao do trn• 
ballro no Brazll. A ostagnacilo do regiruen 
quo nilo comportava 1bl'tes movimentos nas 
classes sociaes; a disciplina das grandes pro· 
prledndes, ato.tins t\s culturas exclusivas, ser· 
vi<las pelo braço escravo, exigiam, como ne· 
cossidndo lnevit,wol para salvação do quo 
havia, leis apartadas nas penalidades o pena· 
li<lnrlcs rapldo.monto npplloadas, A jurisdi· 
cçiio do jni7. de pa1., dependente do propriolario 
dns torrus, solvia twlo. 

Qunndo so entroviu a possibilidade do cite· 
garom ao p11!z granrles levas do immlgrantea 
o terminar o trnb11lho sorvi!, instou.se pala 
lei de 1870, quo mantinha o oscr·avo dobrado 
no cultivo o ntl'eiçoa.vo. o colono nos costumes 
o aos motho<los o"tabolccldos, 

O Govoi'no Provisorio, loglco com a situa· 
çi'io do governo qno so ino.uguro.vn e ns con· 
tllt,·lics oconomicns creo.tlo.~ pelo tempo, Peln. 
concurroncio. da::1 outt·a.s ua.çlles, pela aboli· 
çii.o, traduziu no r,ou acto do revogação de 
totlns m1 restricçües ao direito commum os 
novo:\ inlot•esseti mot•nes e matol'io.os tlo pa\z. 

Acl provvnçõcs qno so lovn.ntn.m contrn. <L 
lei do locação do ser•viços, depondontes das 
rnzOos apontadas, silo, fórn. do duvida, justi· 
flcrwols, 

1: 
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146 ANNAES DO BEN ADO 

A CommiBiii.o teve multo em vista esta § 3.• A locação de serviços mediante a 
oonsldençll.o de ordem geral, ao examinar o partilha na crlaçi\o de anlmnes, denominada 
projecto apre;enlado pelo honrado Senador parceria pcouaria. 
Moraea Barros e consequentemente retirou Art. 9,• Não hnvendo tempo ojustado, 
dalle tudo quanto podasse parecer continua- presumo-se ser a durnçiú do contracto a do 
olo do systoma radloahnente transformado. um nono agrarlo, o qual termina sempre no 

A lei como se aprésenta ao Senado, é uma fim da oolhelta ou da snfra. 
pagina destaoada ao Codlgo Civil onda a pro· Art, 12. 
ceftuaçii.o abrange todos os contrat•Js. Jà os . ~ 1.• Esta apr11zamento devo constar ele es· 
projectos do codlgo d04 Sra. Fellcio dos San· cr~ptura publica ou· oacrlpto particular de 
tos, Coelho Rodrigues e Teixeira de Freitas, transferencla, lntervlo11o o locador em qual
que a Rebubl!ea Argentina adoptou om suas quer destes netos como assistente. 
linhas geras&, traziam referencias a materla Art. 13. Supprlma-se. 
especialmente, Art. 14. 

Em outros co~lgos olvia, no do Chile, no.<la 
França por escmplo, regras especlaes silo § 1·' Os contractos na pnrto em que 1m
encontradas, Feita no Bruzil a promulgaçiío pnzerem no locador obt•igaçõcs por dividas de 
do coujuncto das leis civil permanentes ces· outros que niio forem sua mulher ou filhos 
rara o vigor deata lei, que é do toda actuoll- menores. 
dade, lodlspensavel mesmo. 6 2,'' Os oontraotos na porto om quo lm· 

O grito de angustia que parte dos agrlcul- PU>.ernm 00 locador " obrlgoçiio do pngar 
torea, 1obretudo dos clubs de lavoura de São mais de motnde das passagens o dcspezas do 
Paulo, repercute dclorosamente qor todo 0 ioatnllnção. 
palz e o Congresso nilo póde cerrar os ouvi· § 3.' Os contrncto• na parte om qu11 cs· 
aos. Quando oiio traga &lavoura o lenitivo ti pulam ~uros pelo debito do locador. 
lmmedlato que ella pensa. eoconlt•ar om dls- § 4.• llo é nullo o contracto que ostitmlnr 
posloOeB do leglalador, mostra a lei os cuida- 0 preço dll locaçiío em detot•minada quan~l
dos que merece do Congreaso essa classe tiio dnde de fructo.•. Em falta de . cooyençao, 
reapoltavel tia sociedade. presume-se cqnslstir o preço em dmhetro. 

Elia não entorpecera, em todo 0 caso, 0 Art. 15. E liolto no locador estrangeiro, 
]IOvoamento do no1so immeoso terrltorlo que cootrnctndo fóra do Brnzil romper o contracto 
il & maior neceuldade eoonomlctL neste' mo- dentro do um mez depois dn sua chegada e 
menta, e de onde r•romanara oaproveltameoto celebrar out~o com terceiro, pngnudo lnte
dnl oosaaa mulllplas e variadas fontes de gralmento aa passagens e todas as quantia& 
producçll.o, reclamando trabalho, o!fcrecendo- adeantadas. 
aa a elle, aptas e promptas para. o rapldo Art. 16. 
enrlqlleolmento do paiz e o surto admlravel § 2.' O Goveõno detonminari\ em regula-
do seu pro8J'ell0 material. monto uma fórma simples da escrlpturaçilo 

Jt. CommiSIILopropõeaa aagulntcaemeudas: do livro e das cndoroetas. 
Art. 2.• Esta lei 6 appllcavel ao locador Ar\, 19. Quando o locador se despedir com 

oaolonal e ao estrangeiro. juAta causa ou ror despedido som justa causa 
Art. 3.• O contracto de locaofio de serviços e dever ao locatat•lo alguma quantia, ou o at· 

podera conatar de escrlpto particular asai· t<~stado do locatario ou o ccrtlftoado do juiz 
gnado pel01 oontraotantos ou por alguem a (nrt. 18) deve declat'llr a lmportnnclt1 do 
seu rogo, e mala duaa teatemunhDB, ftoando debito. 
oada um dos Interessados com um csom~lar. Art, 20. Supprima-ae. 

Na falta de estlpulaoilo escrlpta, ooteodo~ Art. 21. 
18•ha haver as partes aoceltado, como regra § 1.• Sendo flndo o prn1.o. 
entre ai, as mettmas relações cslsteotes com Art. 23. 
01 mala locadores do moamo estabolocimento ~ !.• Doença prolongada do locador que o 
agrlcola ou dos do mesmo munlciplo. Impossibilite de contluuar a servir. 

OAPITilLO ltl 

Da locaçno do ••r•iço em geral 

Art. 6, 0 l!llta lei comprehonde: 
§ I .• A locaçilo do serviços proprlnmonte 

~ta. o 

§ 2.• A Jocaçiio de serviços mediante a 
partilha dos frutos do predlo rustlco, do
uomlnada parceria ag-ricota. 

• 

Art. 24. Silo justas causas para o locador 
se despedir: · 

§ 5.• Si o Íocatario fizer algum fevlmento 
na pes!oa do locador, ou lnjurlnl·o "" sua 
honra, ou nn da sua mulher, fllhos ou pos· 
soa do sua famllln, 

Ar\, 25. Despedindo-se o loc~tdot• com justa 
causa ou sondo despedido com justa causa 
ni1o tom direito slniio aos g-anhos vencidos. 

At·t. 28. Parceria agrlcola ó o contracto 
polo qual uma pessoa entreg11 a outra nlgum 



SESSÃO EM 16 DE sgTEMIIltO DE 1899 147 

pro<lio ruatico par~ ser cullivn<lo, com n con- Assim, desde jn; parece ic Commlsaiio quq 
dlção de partirem os contrnctontos outro si os§§ i' e 2" do art. 27, quo elilc p1•opõo que 
fructos peln/ moc\o que o.ccot·~larem. stJjam conv(lt'tidoa cm 11rt,qos melhot' lcarinm 

Art. 35. ·O parceiro locador niio pÓlio co- no c.•pltulo lll (O~e locaçõ.o de serviços IWO· 
lbor os lructos'sem licença do parceiro loca- prl•monto dita) do que no cnpltulo VI (Ois· 
tnrio. posições pennes.) 

Art. 38. São opplicavels ás parcerias ns Vurias das omeodos fm·muladns silo do 
disposições elos 111'18, B', 0", lO, 12, 15, 17, simples redacçiio, mesmo do corrigend~ do 
23 e 24 dos to lei, osslm como o art. 292 do erros de Impressão. 
Codlgo Commorcinl. Taes as dos arts. 2', cap. 11; art. 6•, § !•; 

Art. •10. Aos parceiros compete acçüo ex- nrt. 14, § 4'; art. 15, art. 23, § !•; art. 24, 
ccutlva pnrn cobronça do sahlo do. conta cor· § 5•; art. 25; art. 28; art. 35; art. 41; 
ronto rospectlvn. nrt. 43, pnrngrapbo unlco; nrt. 55,· para-

Ar!. 41. Ao pnrcolro locatnrln compete a gro.pho unlco. 
acção dn despejo incontlnontl contra aquelle Outros, porem, teom muito maior Impor
que occupa o \)rod\o rustico, violaMo o tancta.. 
art. 31. Art. 3.• A dlsposlçnoqueo. Commissiioacon· 

Art. 42. Alienado o predlo rustico, conti· solha dá mais garantlns no locato.rlo e ao· lO· 
nuarfl a parceriA., si assim concordarem o oador, c!Ldo. um dos quaes tendo comslgo um 
novo loco.to.rlo e o parceiro locador, ftcnn<lo exemplar do contracto não se póde e.quecor 
aquelle subrogado nos <llroltos o oLrlgações nem alleg;\r esquecimento das obrigações o 
do antigo locatario. deveres. 

Art. 43. A supJ>rcssi!o no ultimo par lodo do artigo da 
Pnragro.pbo unlco. Solvo cooveuçno, a pnr· exl?roasao ou comarca, adgura-se ilCommissão 

corlnrla peeuarln sera regulado pelas dispo· fac1lmento justlflcavol. 
sições destaloi. E' um;c evidente desne088Sidnde: o. divisão 

Art, 49. o parceiro pensador nii.otosqueiariL natural do territorio para as relações da vida 
o gado ltmigero, sem que previna o p11rcelro nos casos de que so cogita no p1•ojocto é o 
proprletarlo, sob peno do pegar em dobro o munlcipio. · 
vnlor da parte que lho caberia ntc partilha. Art. 0'-§ 3.' Retira-se o membro de pbraso 

Art. 53. São appilcnveis á parceria pecun- animnts uteir d laooura, que slgnlllca restric· 
rla as disposições dos o.rls. s•, lO, 11, 12, 14, ç.\ooujo alcance não se percebe. 
22, 32, 33, 40 e 42, desta lol o o art. 292, do Art. 9.• A emenda i1n. Commlssilo fere o 
Codigo Commorclal. projecto neste ponto, CUndnmente, forço é 

Accresoente-se o art. Niio havendo tampo confessai o. · 
ajustado, presume-se &er n duração do con- E' o regimon commum quo se proolama. 
tracto a de tres annos, O parceiro locatario ou proprletario devo 

Art. 55. Aquello que, por si ou interposta conduzir a suo exploraçii.o agrleoln ou pe. 
pessoa, setluzir ou alllclar para seu serviço, ouaria, <le modo a nilo adlnntar ao parceiro 
ou do outrem, lndlvldou obrigado a outrom locudor ou pensador mais do que o contrnoto 
po1• contracto oscrlpto ou verbal de locaçiío estipula; mas, si por ousado ou deacuidoso, 
de serviços preatave[s om qualquer parte do ou por ter errado nos cnlculosllelueroa tutu· 
palz, pagará ao locatnrlo p•·ejudlctulo o dobro roa adiantar mais do que o ganho do locador 
do que lhe estiver o locador "dever. ou peosndor, dentro do priiZO do contt•acto, 

Pnrngrapho unlco, O pagamento da dlvlila nada obst~> e. que ontre em aooordo com ollo 
no dobro niio exclue a lndomnlznção por para pegar-se em traba.lbo, em dinhoiro, do 
perdas e dnmnos resultantes do tempo do outro qualquer modo. 
contrnoto. Não ost~ no interesse dos que exploram a 

Art. 56. Na mosma pena Incorrerá aquello industrl~> ogricola ou pecuarla rotor trab&
quo accellar parn sou serviço o~ consentir llmdore'!_ contrtt vontade, Isto nii.o ao f~>ril .• 
em sua caso, razondtt ou ostaheloctmento, ln· Mas nuo devo parecer que, si po1• excopçtlo 
dlvlduo que tonbn rnziio do saber, estur obrl· algnem t1vesso este Intento, a lei o proto• 
gado a outrem por contructo escrlpto ou niío gesse. 
do locnção de serviço. De facto o projecto no art, s• quando dlz 

Art. 57.-~ i.' Convorta-se om artigo. que, tlndo 'o prazo do contracto; e devondo o 
§ 2." Converta-se em artigo. !Oet\dor ou lncatnrlo, ficará por um ou mais 
A estructura do p1•ojocto ti conservada, niio nnnos ao serviço deste até que pague, pódo 

ó diminuído nem ungmentatlo o numero do ser lnterp!•etudo como s:cnccionando n llgnçiio 
cnpltulos ; nlío ,; ultoradn n ordem dtls muto· de trt~balhtLdor parceiro no estaboleolmonto 
rios que olles conteom. Entretanto é pos· por tempo lndetlnldo. 
si vel que no correr do discussão se voriflque Dlr-so·ba que no em voz do beneficio o tra· 
a oontravenlencla de diversa dlstribuiçuo. be.lhador colho projuiao com a auppreasiio do 
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disposto no PI'ojccto, por~ no o pat•coh•o pro
prietnrlo ou ioclltttrio LJ[o lhe fnrl "'liantn
mentos com rocolos do C'JUO o.cn.ha.do o prn;~o. o 
devendo-lho, o trabalhador se vit. Antes de 
tudo couvóm quo ua lei não exista disposiçiio 
suspeita que possa. tlar ensnnchns i1 mit intor
protnt;ü.o. 

Ai't. 13. Si ba a!ionaçiiu do predio rnstico, 
julga. a Commi~sito quo as obrigações do 
locador 11ara. com o antigo locatariu convi· 
rio. que fossem l'Ognlo.do.s pclns clausulas do 
contr11cto, ou no l'llita dostns por mutuo 
nccordo. 

Por fim, resto. no lomtbrio o p1•ecoitn (lo 
§ I' 1lo art. 57, que nli!ts ó o 11iroito com· 
rnum o.ltorn.do cmHl'll. o tra.lmlhndor. As rela· 
ções com o novo loca.to.rio são estn.belocidns 
na emenda no nrt. 42. O projecto ma.ntóm no 
cnso de nlionn.çiio o~ parceiros no esta bo
leclmen to, a e monda da Commissilo presu· 
me que cont!nú:L a pat•coria, ôi nisto con
vierem o novo locatat•io o os parceiros lo
cndorcs. 

§§ln, 2~ e 3o do nrt. 14.· As emondn.s invl\. 
lidam nos Contractos certnsdisposiçües incon
venientes : pelo projecto todo o contmcto ó 
insubsistente si o J'"''coiro contrabe obri
gaçOos por tlividns o outros quo níio n suu 
mulbor e filhos mcnol'OS, si contro.he obriga
çü.o de pagn.l' mo is do meta.do das pnssngens 
o dospozas de lnstalloç[o, si contraho obt·t· 
ilação de pa~ar juro polo sou debito. O pro· 
jocto pódo sor çn.us:~ do g"l'tlntles pt•e,iut~os 
para os proprietni·Ios do torras do cultura ou 
ct·enç[o. BllSta que uma leva dn colonos 
venha do estrangeiro trazendo to<los os seu~ 
contractos rnspccttvos as disposições oitadns. 

Linando-se o art. 42 com o a1•t. 13 8 com o 
nrt, 0", a alienação do pretlio rustico ol feita 
com og Ioc;ulores ~olltlnmcnto preso:.. A 
nmonda. quebra este I'l'S"Irncm o ostn.tue o 
accortlo entt•e o locadot' e locatnrlo. 

Art. 43. P't'ngrapho unico, A emenda 
diL Commissão retira palavras cujo valor ó 
contradictado por todo o pro1"ecto. O sys
tomtt ~uo. se dcsojn. soguii· 1:. o< o.s convcnçõas 
o n.ccôrdo!:! i tóra. do conven~ões o o.ccórdos, ns 
l'ogt•ns n adoptul' siio ns que estilo contidas 
nesta lei. Na falta de uns e outros, ocos· 
tnme prevalecer~ naturalmente. Onde o 
costume contl'ariltr o preceito logislnttvo o 
l>l'OCCilO \'igCl'iL. 

Mt. 5~. Mandt\ o pt•o.iocto appllonl' o ar
tigo nu, o. parceria. pccunlat•in, iato o, o. dura .. 
çiio do contt·acto o anno agral'to, que termina 
com a colhoita ou a safra. A omenda sup· 
primo a applicação ; uma outra, logo em 
seguida, estutue que, não havendo prnzocom
Linado, presume-se •er a duração do con-
tracto a de tres nonos. As condieç!!es da 
pt•oducç[o nll in1lustria de creaçiio explicam 
sufitcientemente o motivo da desigualdade 
com o prazo do contracto na lavoura. 

Art. 55. Parece que a emenda da Com
missão ó mais breve e mais facilmente com
prohensivel do que o artigo do projecto. A 
expressíio no mesmo Estado ou nos Estados 
visinbos p01le ser modiftcatla no sentido do 
estender a pona a todo o pair., onde o .acto 
tio aliicinçilo o seducç[o ó Igualmente con· 
tlemnavnl e deve sor da mesma maneira l'C· 
prim!do. 

Ai't, 15- ~ 2". A parte pi'Ocossunltlo at'· 
tigo i. supprlmidn, confot·mo o nosso direito 
puLlico. 
. Art 10. A emenda supprimo "rospon· 
snbilidade do novo locatnt•io 1m dividi\ do 
locn.clot• para. com o antigo. E' n. consoquon
chi. tln. cmendn. no n.rt. !JD, Niio ó mzotlvel 
ohrign.t• nlguom n tomn.r compl'omiaso por 
outrem. 

Ai' I. M. Tambemj ulga n Commissiio mais 
conciso 8 mais fnclimente apprehensive! a 
emenda ~ue in<lica. 

Nn. verilado, ú neeossnl'io rigor contra os 
P'rturbadores do trabalho organi1.ado, os que 
destroem por perversidade ou pol' interesses 
miset·avois as bases da rique"a particular e 
publica. 

As disposições que a Commissiio suggere 
nos arts. 55 e 50, pr<Jonchem satisfllotoria· 
monto, n sou juizo, o fim ~ue te v o o projecto, 
ondn o dolo, nU.o 6, po.ra. n mcidonclu. no. ponn.· 
lidado, exigido de moJo claro. Art, 20. Prendo-se a anturior ostroitn

mento. 8Upprime-se o direito que tet'ill o 
antigo lor.atnrio do·intontm• o.cçiio oxocutiva.s 
eoutrn o novo para lia vm• o debito do locador. 

AI•t. 38. O projecto stl torna applicl\vol 
ús parcerias, o § 311 , Uo l\J'~. 12, e §51' tio 
ai't, 24. O at•t, 12, 13', di" quo, si o locl\· 
tn.t•io u.nnuit• {L sub~titulçi'ío, o locu.dot• nfi.o 
~m·á. rospocs11vcl poJo~ 1'11ctos do substituto; 
o o.rt. 24, §5° t·ozn. quo é justa call:ltL lJO.l'fl. o 
locndot• :lO dojpccllr; ferimento no. ::ma pos· 
son. on nu, 1lo HW~ 111111 hOI', ol.c. A cnmndn. 
mund11 tornur npplimwois it tnrcoria todo o 
art. 12 o mo. is os nrt.:;. ~:3 o 2·1. 

At•t. ·12. Jó. houve rororencla à cmont!o 
dosto al•tigo. No rogimon tio lll'ojocto, com· 

Silo estas as considot•açOes quo a Comm!ssão 
de Justiça e Logisla.ç[o tem n liberdade de 
otrerecer ao Senado, incompletas sem duvida 
o lacunosns sobro o assumpto de tamanha re
lo vn.ncia .• 

Sala d11s Commlssõos, 18 do setembro de 
IB00.-1'1101111< De/fluo.- J. S. Rego 'Vdlo. 
- J. L. Caolho c Ctmlpos, com roati•icçü.o. 

I 

O !ólt•, ."-: A7.oro<lo sento profunda
mente que seja compeli ido a occupnr de novo 
a n.ttonçíi.o do Sennclo com os successos de 
l\lntto Ol'osso. Tui ó, untrotante, a situnçito 
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nnormalt1o Estnt1o qu~ l'Opt'osonlo, t[o ino,,. nadol' Ponco a rotlrnr·Bo quanto a~ tos do 
perndoa qunnto g'l'I\V0.'1 os ncontocimentosqno Cuynb;'L, u.Hm do llcixa.r mn.IH liVl'O o campo 
so dosonrolam nnquellns rogbios lonr•inquas 110-1 ~t1U8 t•nncm•o:-:o:i ar1Vdi'Rarins. 
ela Uepublica q·uc ao yê J'OJ'Çtt1lo o. roÍ'crir ILO o or;ulor agna.1'11iL ocCI'Isi;ln mnls oppot•tunn, 
Sonntlo o:ltros abusos, novo.s violcncinY o. Ui p:u•tt.nssig'TIIl.ln.r !tllOsil;iio do Sr. Minltitro d~ 
succodidns. Guorrn. um fl1co doH acontccimontos do Mt\tlO 

Effectivameotc, do., telogra.mmns quo lê c Grosso, E:;tmlo quo S. Ex. pretontlütt ropl'c .. 
offoroco h considernçií.o do Seno.tlo, este RO sontn.t• no Con~rosso Nnci~nn.l, ten~la visto 
convoncot•it quo niio t:lüo exo.ggor·nrlas us <tffir .. mnllogrntloi-i os sous 1lo~o.)os, espectnlmento 
mnçõos.<lo om<lOl". pelo SI'. Mnnoel Murtin\to, 1\o nonllum modo 

De .um~ das communicnç.11os to\ogr~pltlcns pelo ora•lot', quo buscou nttcndor a osso pro
illSOI'Hln. nn. Ga::eta de No~ú;ias, J•esnlto. cvi- tenção. 
U.entcmento que um tlos mo mllros do Supl'omo o ot'ndot' hbto1•ia om lu.rgos trn.ços o. · v ido. 
Tri\Junn.lllo .Justi~·a., o Sl'. Mnnoe\ Mm·tinho, politi1·n. do Sr. Senndot· Ponco, mostrn. flUÜo 
tem procurado bul'lal' os ofl'eitos do. m·Uem 1\e p1•oficun. ha :;itlo n. sua. bonellcn iníluoncio. om 
habcas-corpus concedido. pul' osso me:;mo tri- Mi\tto Gl'o.~so, intlutlnci:L logttimtL quo alli 
buna.l em fn.vor dos p;~r.ientos, presos poli~ uxoJ•co o~~o illustro citlndüo hqjo perseguido 
ticos no llst•·lo do Motto-Grosso, o quo fornm pelos mon:u,os. tio Governo dll ltepulllic~, 
mandados conduzir n estn. Capital por ordom qnnndo ~1\us rot ollo um •los que nm1s ~UXt• 
do Trlbnnnl Supromo. llal'nm " olciçlio do S1•, Campos Sal\cs, já no 

Esta asserção ó ninda confirmnun polo facto ~o lo d~ convenç[o, j{L em :llntto GroS>o pelo~ 
do htLVt\r o presidente do. l~elaçilo do Ma.tto votos ,1no n.ngo.l'iou po.ri'l o St•. Pt•esitlcnto da 
Grosso Instado pernnto o presidonto do Su- \lopul>lic~. . 
promo Tribunal do .Justiço pam quo este so· o orarlor vne conclutt·. Nn<la. vale t1efcndor 
Jicltnsso providencias do modo n. serem om· os direitos do Estado dr- MtLtto Grosso; nem 
La.rco.ilos os presos om tampa opportnno para. so deve ma. i~ fo.lla.r nisso, porquo o :-~imples 
o fim de sorom presentes lt sessflo do trilnmnl contacto, nma. convol'Srt n:pantts com os mam
marcada para 25 do outubro. bt·os d• su~ rept•osentaçflo basta P•ra propa-

0 oro.dot• l'orore·so, om seguidnj{LS vlo\euclns gar o conto.~do ; ó como si o. poste buboni~t\ 
o ameaças do quo foi victimo. o ttiz dodil'Oito tivesse invadido o recinto do Senado, o qu~t· 
de quy_nbú, quo so viu forçatlo a pedir a suo quer dos col!eg:ts tocasso ns müos !los ropro· 
dom1ssuo, 1le prompto concotln1n, 110rn o fim sentnntos rlnqnollo Estado, 
de ser npt•ovottndo o Dr. Luiz Alves da Silva Para pt•ovn. de sna. asser()ü.o,I>aforo o orn.dot• 
C~rvallto, quo !ta pottco tompo havia reco· u ultimo acto do Sr. Presidente dn.l1opubhcn, 
birlo do govot•no fodoral nomcuçüo pnt·n o quo cnssou "nomon~:ão do Dr. Joso Climaco 
c~rgo do procur11dor seccional, 1\o ilspll•ito Santo, porquo con f.tbnlou com n 

De outro tologra.mmn. qno 0 m•o.tlm• lG vo- oro.1I01' o com o seu CCJffilla.nhciro do b~tncnlltt. 
l'ifica·so quo nponn.s conhnc[1Jn. ou propal!\do. Fn:~. consillornções o. l'CSl)Cito o explica n. 
a noticia do qno o Sonndot• Ponco tomaria razão por que se ... ,th·~n- •lo t·~cinto por 
po.ssngom n bort1o do vapor n snh\r tlo CuynLú, occusitio de votur·so a olotçao do ltto G!'Oilllo 
no dia. 16 do corrente, do novamonto se pro. do Norte, concluindo com um ~ppol\o n Nn.-

v• tr m t \·' 1 -11 1 dto !ln.t•n quo jnlgUQ o~ o.otos do Sr. Presl .. 
cura ~ n ar con ra ~ v ua to t ustro c· ,'tento ·'• Ropttbllcn om rotneão ao Estndo 1io 
da®o omLal'cando tnmbom a bordo do mesmo "• • 
vapor lndivldnos assalarlndos o a_justndos Matto Grosso. 
par~ o tlm do ronl\znr o sinistro tlesirlerntum, 

Dopols t1n. leitur~ do otttro to\egrn.mma o ORDE~l DO DIA. 
do communlcnQilcs entro o general Camnra o 
o Ministro tln. Guot'l'll, o orndor conl'osst~ n 
sua ndmh•açtio em. presença do f•cto do o !iOa•. Pa·c ... ldcnte- Dovln ontt•at• 

t d ti 1 · em 31~ tli:3cusstio o twojocto do S~n:ulo n_. 10, 
se pro on erro rar ~ gunrr n. que v1gin. jloln 110 1899, dispondo sobro " nthmntstra~ao do 
sognrnnç~ do Sonndot• Poneo, n qunl osln in- ASYIO de ln validos di\ Patrin, qtto foi appro
dUUita.volmonto om grnve perigo. vo.ilo om 2 .• discussiio, e p:n•n. 0 qual, t'L roque-

O orador nprovoitn o ensejo pnm s\gnificnr ritnonto <lo St•. s0011,101, Pires Fot•roit•n., 0 so-
o sou protesto contra netos ill'ntiondos pelo 1 i 1 1 
Sr. Ministro d~ Guorra em J'o\nção ao Eslndo nado conc•1tlcn <lispOilSit do ilttcrst c o, ai m r o 
LI 'I tto G d 1 t 1 1 cnll'lll' om :~~~ discussiio hojo. 
o" n rosso, sen o so li"O III o tigno tio !Mnd\,ponsnniio Jlólio pt•ovalocor, cm vista 

rop11ro o tolegrammn. pol' ollo oxpo1lido o om 
quo mnndou pol'g-untar ntó qunntlo pl'ocisnrio. rla. 11isposiçií.o tt::rm\n:\1\to do l'cg\monto, qno 
o St'. Sonndor Panca tio. g1m.1'do. que 0 cm•mt ns.im 1117. : 
para o fim do gn.rllntlr·lho a viUn. o.moB.çndo.. « Pn.rn. n. 3• di::icussii.o, o ;n•ojocto :-;orá en
Do um tnl lho to n[O se póde . conoluir outt•a vln<lo ti rospocti VI\ CommlsStw, com u.< omon· 
cousn sinüo quo so pl'Otoude compcl\lr o So· dns nppt•ovndn•, I'""" J•ot!lgil-o confot•mo o 
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vencido; osta redacçilo sorti. Impressa paro a 
3·• discussão, vindo a rodacçüo com o priml· 
tivo projecto e emendas.• 

Isto que se deixou <lo fazer, cntii:o, é o que 
se vno fo.ze1• ogor~t, isto ó, o prtljecto vno ã. 
Commlosiio, afim de ser redigido, conformo os 
emendas quo foram approvadas om 2" <!Is· 
cuaaiio, entre as gnaes lm algumas substitu· 
tivo.s, que niio SILO emendas tle ligeiras alto 
l'aÇÕCS, 

Entra. om 2a discussão, com o parooet• nt
voravol da Commis~õ.o tJe Justiça. o Logisl!tçiio 
o art, i' do pro,leclo do Senado n. 2,de !890, 
regulnndo o sorteio militar. . 

O 81•, Mort~e,. Doa•ro"' (pela 
ord•m) -SI bem me !ombro, Sr. Presidente, 
a dlsposlçil.o do regimento o que n~o póde 
haver sossiio, mesmo pnra a disonss'lo unlc.t· 
mento. som estar presente, pelo menos um 
torço dos Sena,lores. 

Ora, presentemente, niio se acha cato terço 
na Cnsa; V. Ex. facilmente contarà e c1•eio 
que nii:o acbnro mnis de 12 ou 13 Senndorea 
presentes, quando ó necessari<> polo monos 
um terço para poder funoclonar o Senado, 

0 SR,, DOMINGOS VICENTE dá um aparte, 
0 SR. MORAIIS E BARROS- 0 regimento 

oxlge o terço par& o Senado poder discutir. 
Estando ussim a Cnsa tão dcspt•ov!d" de 

pessoal, seria de grando iuconvoniencla su· 
JOltar a debato um prqjeoto da lmportancia 
daquelle, ouj11 dlscuss~o V. Ex. acaba de 
annunciar. 

Por Isto, apresonto estas conalderaçoes a 
v. E<., afim do verificar si a Casa p<ltie 
funcoionnr com o numo•·o de Senadores qnc 
se acham p1•osentes, 

O !!la•. Pa•o•ldonte -E' prooiso nu
mero regimental po.r:t ao abrir a sessão, o 
para se procerlot• ú. votação; verificando-se 
qne falta osso numero, procodor-se-hiL como 
manda o regimento. 

Mas, para entrar uma materia em dia· 
cuasão ..• 

O SR, MonAKS BAimos- E' preciso um 
terço. 

0 SR. PRESIDENTE-,,, len1i0 sido a SOSSÍÍO 
a.bertn. com o nu moro sntncionte, os to nu moro 
nont!nún a subsistir até u. verificaQii:o oppot•· 
tuo<L da votnçilo. ' 

0 'ln, MORAES BARROS-Menos quando SC 
vorlftca que niio existe este numuro. 

O SR. PRESIDENTE-A occaaliio de verificar 
ai ha numero ó quando so vno abrir a seasi\o 

ou quando se procedo i• vobçiio, porque fóra 
da h i, os St•s. Sonarloros podam e5tnr no r_?· 
ointo ou fora dolle o acudiram á votaçuo 
qunndo entenderam que devem comparocet•. 

gutt•otunto, hn mais de um terço nn. Co.sn., 
no recinto, como o nobre Senador podo ver!· 
licor. 

o Stt. MoRAES llARttos- Si bn. mais do 
um torço, jO. niío estie aqui quem fullou. 

o Stt. PnEstnE~TE- Além disto, o que ou 
disse ó a praxe seguida dcSiie que o Senado 
comoçou a. runceionn t'. 

Tom a pnlttvra o Sr. Al•·aro Z.!ncbndo. 

o Sa•, ~lvna·o 1\Ioebado-Sr.Pt'e· 
sidente. o projecto or:L submettido ti. apt•e
c!nçilo do Sanado, !ntl!cnndo provtdencias, bn 
tanto tempo roclnma<ias no reglmcn repu· 
blicano para o cumprimento do P!ecolto .con· 
stitucional em relaçilo ao servtço mllttar, 
desperta n~luralmcnte real interesse e o !IIUS· 
trndo Senador pelo Paraná, cujo nome poço 
licença para dccllnat•, o Sr. Vi conte Machado, 
pela sun feliz lniclntlva, deve t~r grande sa
tiafuçiio om concorrer com o .brilhantismo do 
seu robusto tolcnto para a mauguraçilo do 
debate da lei sobre o recrutamento do. nosso 
exercito. Seu projecto é de fl1cto lmportan· 
tiS8imo o <li~no de accurado estudo. 

o que me traz á tribuno, Sr. Prea{dente, é 
uma cspeclc do compromisso resultante de ai· 
gumas referencias qu~- tenho .totto sobre a 
mataria aqUI, por oocs.s1ao do d1scutlt' le1s de 
fixação de rorças. Alem disto, sou obrigado 
pelo dever de contribuir, no limite de minhas 
l'rucas forças, para a decretação de uma lei 
que tão de perto interessa o exercito ao qual 
tenho n honra de pertencer. 

Pt•evalecendo-me da amplitude da dlaoussiio 
do nrt. 1•, su~gerlroildéna tendentes a justi· 
llcM' emendas, ou, por outra, um •ubstltutlvo 
no projecto do honrado Sen:ulor, esposando 
intoiràmento os conceitos do ct•itarioso_pare· 
cer da <listincta e illust••nda Commlssao do 
.Justiça o Leglaluçiio. 

SP. Presidenta, o exercito permanente e 
uma tnstitulr.üo militar, qno, para preencher 
os seus fins: exige uma orgnniznc;ilo com· 
ploxa, <iue abrange, slmultnncnme)lte, seu 
t•oarutnmcmto, sua raservll, sun. dtsciplina 
que comportando ao mesmo tempo, panas c 
rocompensas, garanto n obedlenola do Infe
rior p<lro o superior ~· portanto, ~ luncclona· 
monto <lo exercito; 11 mstrucçilo m•l!tat, theo· 
rica ou prntloa, preliminar ou. superior; a 
dlrocçilu e a<lm!nistraçiio prop•·mmente mUI· 
ta1•es, qnet• encaradas debaixo do ponto de 
vl•ta geral, quor dobolxo do ponto de vista 
pllrticular o mesmo teohnlco; o, rtnnlmente, 
o seu armamento e um conjunoto de cstnbe· 
loclmenloa, como nl'Senaes, f11brlcos, labora· 
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tortos, qunrtels, nrmnzens, bospltaes, praças 
fartos indlsponsnvels ás necossidados da 
guerra. 

Vê o Sonndo que tudo Isto diz ros~elto {J. 
organll.IU)iio gorai do exeréito, que tudo Isto 
concorre par& o objectivo de 11ua inatituiç~o; 
silo metas institucionnes de sua .. formação, do 
seu refm•ço, da ordem que nelle dev.1 existir, 
do seu preparo intellectnal, das provhloncias 
administrativas o directoras, finalmente dos 
recursos materiaes lndisponsavels a seus fins. 

T·•<los ossos elementos devem ser occórdes, 
devem BOI' ho.rmonlcos ; siio peçus de um só 
machinismo, porque doftnem propriamente a 
organb.açíio goml do exorcito, a condição de 
aun. exi~tencln, como entidade reprosontativa 
d" fm•ça armada da Naçiio. 

Um exercito a que tliltnr qualquor um 
desses predicados nüo é convenientomcnte 
organiz&do, nilo ó perteilo e completo na sun 
structura, é um exercito som conslstoncia 
sujo i to aos mniores sncrtllcios e ás mais duras 
provoçiles no momonto preciso, quando não é 
totalmente sncritlct1do nn. ara do. sua. r1edica. 
ção, cont11ndo unicamente com o heroismo dos 
seus soldados, 

A nossa Constituição, no art. 87, § 1", diz: 
«Uma lei toderal determinará n organf· 

zação got·&l do exercito, de accor,Jo com o 
n, 18 do ort, 34.• 

Do estudo deste artigo o do seu numero cl· 
tado, resulta que compete pri vati vamento ao 
Congresso Nncion&llegl•lar sobre & organi
zação do exercito e da a~•muda. 

E assim tem ncontecldo. O Congresso Na· 
cional tem legislado sobre lnstrucoão militai', 
sobre promoções, sobre justiça militar, etc. 

Será curial estabelecer uma excepção para 
a dect'etnção <la lol que regulo o recl'llla· 
manto ou outt•o qualquer eterncnto constltu
ti v o do suo. órgu.ulzaçtlo gernl, ou torgnndo 
llOil Bstado.:~ umu. compotenclu. pa.ra. o caso 1 

Pareeo-me quo a. respo:-.ta. só poder!\ ser 
dL\do. peln. nego. ti v a ; o, n::;sim julgando, peoo 
licença pa.ra evidunciar minhn opinião, cm 
antogonismo com o ponsamonto do illustre 
Sonatlor po,lo Paraná, conslgnnmlo no seu pro· 
jocto compotoncia para os JMados logislt!orem 
1:10\Jre o ulistnmonto e sorteio; e, si não tos
som sumoiontes o.s l'nzllos o.prosonta.dlls, em 
ruvor <lo mou parocer, citarei o art. 85 da 
mesma. Constitmção, que, terminantemente, 
diz: 

« T01lo o brozilolro ó obrigado.no sorvlço 
militar; ·om dates& dt1 Patria o da Consti
tulç~o, ua lórm11 dns lois feJeraes.• 

l'àzoudo appllcnçilo do tc<to constltuclo· 
MI ao serviço mtlltor no exercito perma
nente, nós clwgamos ás concluaoes seguintes: 

A Coustltuiçilo, ve:lnn<lo o recrutamento 
forçado, o ~ó udmlttlndo o volnntnrlado, e, 

na falta deste, o sorteio, estabeleceu os mo" 
dos unicos do recrutamento p&ra o nosso 
exerolto. · 

Só por estas du&e fórmns seriio os aldadãos 
brazilelros obrigados ao serviço militar no 
nosso exercito perm&nente. 

Portanto, as tela fcderael a que se refore o 
citado art. 86 da Constituição não 110dem 
deixar de contet' & lei do allst&menfo e do 
sorteio; niio a oxoluem do modo algum, pelo 
contrario, esSIL lei eatá ahllnclulda em toda 
a sua nmplitu•le, em todos os seus detalhes. 

Nilo quoro crer, St•, Prtl!lidente, que o es
pirlto domlnantonoprojecto apresent&do pelo 
honrado Senador pelo Paraná !osso o respei
to ó. autonomia osta•lual, oito pretendendo · 
ostensiv&mente melindrai-&. 

Si &sslm fosse, S. Ex. não conseguiria seu 
deside~•atum, porque ndmlttlu a bypothese 
do cootlar todo o serviço de alistamento o 
sorteio, inclnalvo n sua regulamento.Qão, ao 
Governo Fedet•nl,por meio de commt!lliies mi
litares, no caso em que a1 o.ssembtéu legls
lnti vas dos llstndos nao ti vossem decretado 
ossos leis, ou, decrot&ndo-as,não &s tivessem 
cxocutndo; bypotbese q ue,eotretanto,poderla 
reproduzlr·se, poderia multlplioar·ae. 

Bastaria, par& o oaso, um desncoordo entro 
os poderes Joe&es dos Estados, de modo que,a 
despeito dos esrorçoa de cad~ um dellea, em 
separado, seria t"llel burlada por uma pro
telação intorm'navet de sua decreta.çlto ou 
mesmo do sua oxecuçilo. 

Além disso, o honrado Senador, ainda em 
seu projecto, deixou completamente á margem 
o Dlslt'lcto Feier.•l, niio suggerlndo provlden• 
ela de ordem nlgum& a respeito do serviQO ~e 
alistamento e sot•teto. 

Nilo se sabe, para o Dlstrloto FmlPral, qual 
aerú. o pader competente para deoretar a lei 
do alistamento e sorteio e, ainda m&ls, como 
será ol111 executa•.la. 

Tombem niio encontro vantagens ou utlll· 
dntl:1 nenhuma em que, leis t~o Importantes, 
s"j&m decrotadns pel•s ossembléas eataduaes, 
visto como o que se notaria logo a principio 
seria uma falta de homogeneidade, uma Calta. 
do concordancia em provldencl&e leglalatlvas 
de tão grantlo &loance e nlnguem sabe a,!é 
onde po<lerl&m Ir sa consequenclas da cesaao 
do tal compotencla à• assembléas estadu&es. 

Lembro &lnda que a Conatltuloão declara 
em seu nrt. 14 que &e fo!"las de tet•ra e m&r 
slt·1 útSll'tuiçú8s mtcimaiS parm1mantcs, por· 
tanto, o alistamento e sorteio, não podem 
deixar do set• servlçca regulados por leis Ce· 
deraos, que escapam á competencla das as· 
semblilas estadunes. 

A' vt.ta do exposto, a lei do alistamento e 
do sorteio mlllt&t' devo ser uma lei federal. 

Só o bongl'tl8so Nacional tem competencla 
para decret•l·a. 
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E !"endo ns~im, ou cspo;,;nndo este pensa
monto, organizei omemlnll, ou, por outt•n., 
um substitutivo uo pt'1docto tlo honmdo Se
nrLdor pelo Pn.rnnil, a.pt•ovcitnwlo mnltas 1lns 
11\spos\çõe~ no mor:mo con::3ignadas. 

A lei do :tlistnmon to e sol'tnio, ou, som lh· 
zer roforencin~ pn.rciaes, n. loi do recruta
monto tlo 110:-'SO oxct•citn, soriL complctnment.c 
um:c loi fmlor•:~l. 

Entl'ebnto, por convonioncin. unica.monJo, 
n. cxecuçã0 dcstn. lei sm·ú. co11tia1la. inteira
monte :is autori1lndes cc;tn.àuacs. Elias t.rt•ti:o 
tmlaR n.s prorogativn.s, torlns a~ atti'ibuiç1ic~; 
tod.os os rocur.~os terão Jogar perante a:; 
mcsmns a.utm·ldatlcs ecit:Hlunes. 

E' a.ssim qne n.s juntas de n.\i:;l.nmcutn o 
sol'teio sm•iio nomcndn.s no;; Est_ttdos pn\os 
"PI'C~identos e govormuloro$ e no Distrietn 
J<'cllora.l polo Ministro do lntel'ior; c\latJ Ael'fío 
cm numero do qun.tro p:n'.t cruln. muJJieipio 
nos Estad,).CJ c pa.rn. o l.listricto Fcflcral, f!lH"l 
ilco.rii.o divididos cm mltl•ns 1ai1tns secçlies 
pnra o ~erviç.o do alistamento militar, n.tten
'.lmH.lo·SO n. sua. iroporto.ncin, i1. oxtcnfifi.o 
do tt•n.lm.Iho, cuidn.r\o, c ... crupn\o c mi
nuclosidnucs oxlgidns pcln mtturczn do 
mnsmo. 

E nõ.o ó umn. conllição dcsnrrnzonlln, vh;to 
como jó. a lei e!oitorol, para o alistamento 
meramente eloitm•n.l, exige quo OH mun!cipios 
devem ser divididos om secc;õcs, cm numero 
nunca Interior n quatPO. 

Haverá lambem juntas revisoras do alisla· 
monto, 

Estns .iuutns apurarão os alistamentos 
feitos, receberão reclo.mn.çi1cs, serão ,iunto.s do 
recurso, o nestns condições devem tot• umo. 
certa intlopendoncin.. 

Pot• isso, devem sot• ollns constituidns om 
c:tdo. municipio dos Esto.llos pola primoira. 
autorilln.dc Jnllicin.t•in do mesmo municipio, 
como prosidonto, poln primeira autoridade 
policio.! o pelo presidente 110 governo muni
clp"l. No Districto l'cdoral ser~ composta 
dos .Juizos das protorios, sondo pt•csidonto o 
mais antigo, dos delegados dos clrcumscri
pçües policio.es e do presidente do goovt!rno 
municipal. 

E' neccssnrio.umn. certo. iudopencloncilt om 
toes juntas, visto como silo juntas do rc
curso. 

Das decisões destas juntas dovei'iL haVO!' 
ainda rocur;o para o Supremo TI•ibuna\ do 
.lustiçn do cada Estado, c uo Districto Fo· 
flor!Ll para n Côrte do Appella\'iio; estes doei· 
dil•ão dollnitivamonto. 

Com tal plano r.roml diL·so ns autot•iiln•lcs 
oslatluacs to, las os attrlbuiçõ,.s, tod11 a nuto
nomi" no serviço tio alistamento o sor
teio, 

Entiio feito este sohr'C as listas do• cilln•hios 
que siío consltlorados dcfinitivnmeutc aptos, 

·~los1le :1hi começ-n.r!L o Govm·no da Uniii.o o. 
<'Xcrcel' RC11l'(l os mo:;mn:-; o. sun ncçii.o, e sú
monttl nn caso clu. lei uoio :,·ot• :h!}im plcno.
mento ox.•culadtL pelas n.utoricl:~dcs e~L<lduam~ 
ontiio \mverá intm•li::n•oncia tio Governo F'e· 
dt:ml, m;tndando fazer os ttlistn.mcntos mili
ta!'l'íl, ]lOt· juntos 1\c militaro~. nomcnda.:-l 
pnl:\ SI'L~(,'ÜO comvctl~lltC do E~tndo-~.1;dnr c lo 
Bxurc i to. 

Aint.ln. assim C'nlen1lo qu11 pa.l':t r•ste caso 
1lGVt.JIIl ser sur.:-gorilla~ pt•nrirloucia:-:~ nu ~cu ... 
ti1ln 110 pt·ovcmt• o.l1t1:::0~ pos~in1is. 

As junt:1s nlillbrt>.-: n.'il~uut:tl'i"í.ll o.~ alislo.
uwntos o de :-~uu~ til~dslm-; Juwot•;i, l'CCtli':JO 
pat·a uwa junta tJ:..w:l.\ emnpudit nnl;i.o do 
juiz St~C(•iunrtl, dn l:úi!IID:\Ill!.llltu d;L ;JUiU'I1Íl.;Õ-•1, 
do c:hol't~ dn :-lf:t•vko :5Uuit!ll'io l'lll cada. 
Eslndo, o aqui no Di.,tt•ic:to Fo1lm•;d csL:~ juutn 
sct·á 1-ittktituit.l;~ 110tn. sec:1;iio compotuntf! dn 
E~t:1do·:Maior, 

Das dccikÜ('~ llc.>.;tn, jnntn. o 1b l'Cl'tn•ith 
scct:fí.o tio Estalio·~laiot• d11 R~m,~ito hn.\·cn•á 
rr.cm•so om defiuitiw·o partt o Supt·orno Tribu
nal )[i!itar. 

Com csto _p\:tno, CJ'cio Ocon·1~m perfdtn.
montc gnr;m1ido:-: os cliJ•eilo:-~ dn:-; ridcHl;lcs n;tS 
rcclnmnçl>o~ qnc tonham n <LJI!"e!it'llt:tl'. 
. O plauo indicitdo para. o mrcani~mo 1ln. 
cxecu~·ão dn lei clitrarnente mostro. o con
juncto clns nttJ•ibniçõo:-; coul't•t•hla:-; ús rmtm·i
dades c~tndnncs, :tccrcscomlo CJlW os pre:')i· 
dcntll'r.J e goVot'tH\tlores noR R;to.do~ o o Mi
nistro tio Intor!or no Dt~tricto Füt1oral, po
lleriio impor multns, etc.; cm summn., silo 
facultados tOlios 0:1 rccnr:3üS prtPtt o cum
primento da loi, só qua.nrlo c~tc ó posto á. 
mal'~um, só qnando, n. do:-~tu•tto tlo todo11 C:-!SCI-l 
mola'! dndos n.os J•::~tatlos n :to Dhtl'ir:!o Fe
dem I, niio mr n. l!ü executada pelns autot'ili;l· 
dcs locn.c:~, ontiio o sort'~ poJo Governo Fedorn.J, 
segundo o modo j{L in11icacJo. 

Qun.nto no objectivo cln. lei, cu,jo pt•ojcclo 
so discuto,~~ ]ll'nebwob:Jm'VO.J' qno,lrntn.ntlo·~o 
lle provhlonclns que tcnlmm do Hor cle~rc
trtclas n ro~peito tlo rocJ•utn.Jncnto do rxerci to, 
deve-M tet• muito om vi.'litt que o c,lllgTt)H:ao 
Nncionnl nü.o pódo nlt.mpassttl' f!.:,ta~ dnn..-1 
concliçi:íe~-o Yo\ttnt..n.r·iadt1 on o f'JOPttlin. 

Qua.lqum• dt"l\ibm•n.t;lio n. I'C-;poito dovo to1• 
sompro muito pt•osento ns cluns condic:iics 
citndas. 

Sr. Prosidont•), mn syst.cma de l'Cct•utn
IUcnto militar, hll.sro.tlo no sorvlt:O po:-;son\ o 
obri~ntol'iO, Jo,·ant:l. quost,ics lmportnnto:;, 
synthoti!mda~ mnis ou monos n~~~t.1~s t1·os pon
tos: providoncina sobro :L idntlo da ·~hnm:uln. 
tios cidndii.os pill'll u~ fHeirnH, TJfOVitloucias 
sohl'o tt tltmtc;1io 1lo servi(:o militttl',fitw\mOnto, 
providencia~ Cl'itOJ'i0:3aS t3ohro a tlxn.,,·iio elo 
numm•o dos citll\clilol-1, qno toom do ~~o!UllOl' 011 
do com:ltltuit• o,q contin:.:-mttm~ nnnunos pll.f'rt. 
:r~ol'OJn incorpomtlos no exercito ptu•mttnotlto. 
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Eu me l'C!lWiPci, oní.hol':t Ji~eirn.mnn t1\ n 
c~t~~s pout.os. 

Qwwtu :'1. itl:ulo llfl cht1mnrln. E:jlú cla,ro quo 
o"'eitlrul:i.o dmma.do ú:i f\\oil'~t:-;,1oo~ct·cito devo 
it!l' 1\IU;t i1l:ttlu tal quo goso do completa. l'O~ 
bustez phy~lcn., tlo mmlo n supportar hemo 
peno:-;o sct·vko militw. 

O seu o."'bdn 1lo saw\o ó um coenlciPnl•) 
quo nü.n púrlo ser n.lmmlonnrlo, ~~m pt•oveito 
mesmo tlo cdl'ecti\'o do c1Xot'dto, cm JWOVoitn 
IDI!SffiO 1\0fl co!'l•r.s puhlicofl, Al•~m do qn11 
smin deshumlln:L :1 imjlo:o::iç:To di) chamtuht 
}tlr.'L 1\ l\loira. fl.cptcl!G flUé, peJo St'\1 O~tu1\0 
do santlo, it•i:l do prol'ca'CJlcin. tomar lo:::tr no~ 
lw;::pitocs, qnnndo em 1•lltl'.1S condit;ür!S pode
ri:~ ttindn. ,-.:t~t· pJ•ovoito~~~ :, Stl!J.!l:ttt•ia. 

Nu. J\l!emn.nhn, com~n:ult.o o ~~~r\'H;·.J mi
lital' :-:·r.jn. obrign.torio dcsrlo u id;ule 1l0 17 :'1. 
d1~ ·15 nnno.;.;, os cidadiio.~ siin ch;unn.l_\m: em 
tempo dn paz. n ;;e incnrporn.rc•\Jl ús filr.iJ•ns 
do rxcrcito no cot'l'Ul' do :nmo cm qno com
])iot.nm :!!1 annos do itloule. 
· Citn.roi, por convenioncin., a lei : ~~ a. 
lei 11e l'I'Cl'nt:tmoni.o elo U tlo uovomhl\) do 
1807, modillc:11l:l 1wlns 1lo 11 dn fcvot>oiro 1lo 
1888 o :-1 de :1 g-osto llo wn::' 

No. Ingln.torrn., cnmqunnto o l'•~crntn.mcnto 
~ejn. foi to no. actun.lidado JlO!' cug-r~inmcntos tlo 
volunturioH, o~so:; cngnjnmontos :-iio !'üCCbi1\11S 
nrt. idn.elo dB lK n. ~;; anno~. A ld soll'ro ex
ccpçí'ics qun.nto ás con1lições~1o cngn.jo.mcnto. 

E' n:ssim C} UI\ trn.tanc1o-so do ongt~.iu.mento 
de OllOl'rt!'Ío~. mw-:icos, nl'ti!lccs, etc,, a itl!tdo 
deste cngn.jnmen!o pr'l1le ser de ).[ a IG :umos, 
is!opoln.l11i 11e ~·ltll1jnl!tO elo l87U, E n. ve\hit 
lei dn. mi\icin, QUO 0\\u llll110 de \7[)7, \oi CJU•! 
consng"l'it o principio do serviço ohrig-a.t.orio 
nn. In~lntnrra, on n. consm•i pç·lio 1!0. llliliciot, 
~1\sposic.~•io que at.ó a. presou to t.ln.ta niudtl n~o 
1bi rovogada ~ di...;posic.~;Ln cujr~ applic!'-çii.o o 
prwlnmcnto 1nglcz cn.utoloso.montí'l :u1m, mns 
nii.o r<~voga., cstaho\eco que o cidn.diío ou sub· 
dito inglct. dove o Hct•viço miHtu• lHL 1ni!icia 
1\o 18 n •15 nnnos t'oitm.;. 

siLo chn.mntlos no corrm· 110 nnno, um que 
tcem comploto.1lo 1D nnuos 1\e i1bt1\e. lsto JlCln. 
to i tio :?~de jrL!li)Ít'o de 1882, mo1liflco.1ln. polft 
1\n\l tlcju\hodo IRR;>, 

No. [ta.\ ia. 1\i.l.-sc como l'!fl outro:' -pa\r.,:s, r1uo 
acabei 1b ci!.1U'; Oti etdl\1\i.to~ ~•1o dlll1ll<Uto~ ú~ 
filcirn;-; uo col'rot• do rumo cm que camplet.a.m 
:20 nnno.-; 1\o ido.llc. Isto pc_.ln. lei Uc !J clo 
;\gosto do 1888. 

Leis espocin.es, vntu~lu.c; cm l81:J2 e 1803, 
omhtll':t tempoJ•;\riilS', toem motlillctli]O certos 
tn·tigo~ 1liL lei t'unllilllH:nlal, 

N:1, \tuH&in., cito .n. lei llc 1 do janeiro U~1 
L~7-t (tll\Üt 1h1, ltussm), cmnplctn.dn. pm· uma. 
\(li du rniJid;t ~to li dP nov()Jnht·o 1lo lbít.i. 
E>~ ta.~ h~::.; tl!1.~111 si1lo lllüilillco.l\us <:m -parto pot• 
Ultllr/,:1(.\C impurio.J, sinftO me engn.no de26 1lo 
juuhotlo lR('I."', 0:-:~ ciJuelãos sito obrig•t1lo~ no 
::::et·virjo mi\ltnr dos• \c) a. i1ln•lo tlo 20 t\ de ·13 
<LilllOS; rm tl'•JÜtnto .i:-,o incorporo.110s no col'
l'l~l' do n.nno Clll 11 uo complctn.m 21 nnnos tlo 
itlado. 

Est.a.s leis, pm.·,··m, nii.o tccm uma. npplico.~ão 
gOl'tl.l. E' n5sim qur. cl!al'l nii.o sií.o intuil't'lmcnto 
uiJ:-ifll'\'ittbs mt l~'ilan11ill, no Turlwstrtn c em 
algnmns regiúcs tia ltu~sio. 1ht Asin., Os cos .. 
.'i1.cns, por exemplo, t'.'rm as sun.-; obrigações 
militru·cs consignn.das no. lei do 20 llo nbril 
do 187i'>, 

Oe mahomctanns do Cauc1So podam so li· 
li1:n'tn.r do sm•viço militar meclia.nto n. conh·i~ 
bniçíio ílo nnm cortn. tt~xa. 

Os rnssniacn.'i, os tchecos, os menonltos 
mornvio~ e ontros estrangei r.o."i immigrn.rlos nn. 
ltll~"itt podem ter nmn. isenc.~:to do serviço mi· 
litttr pol' um tcm}JO mo.is ou menos longo, 
~egun1lo ns conüiçl'ies 1\n. immigraçoão. 

:\las ~ora1mentn o.s 1\isposi(;Gos l1í,qO.OS sü.o 
nquellns qno ac:1 boi de citur. 

Nn. Austria-HtmgJ•in,sentlo o r,crviço militm· 
obrigo.toriu t1tt id:ulo do Hl n. ·1'~ annos, ontm· 
lanto, o.c; cit1n1liio:-J !'ÍlO chnm:Jclo~ à fileira. no 
<!Ol'.l'Ol' t1o nnno om qnCI eOlUiJ\otam,justnm~!ltl! 
:.!1 n.nno..; dn itlado, E' n. loi 1h• fi 1\o tlezembt·o 
ilo 1808, complctllda. em I ~~JG l)Ot' uma. li' i 
soh!'O o lmut-~·t111'm o mu.\i!icatl;t em COI' ln.:-:~ 
pn.rw:; 1101' umtt nova lei tle li do n.hril tln 
ISSO. 

Nf\. Hclgicn., n idn.1k• om q uo o ci1lndão ó in· 
cm•pol'tll\n tm:-; filoirn!ll t:Lmbem ó 1\o 2n annos, 
not!\llili.HIO que os :mb~tltuto.c; \lOilem tt•t' n. 
idnd.o do lli o. :15 tmno~, c atú •10 amws. E' n. 
lei dn milicin de 3 do j11nhu do \tiiO, m~.:~
ilH\c.Jil;t cm pnrto, polu: tlo 18 Uo ~otombt·o 
tio !im, 

Na Suis:o;n., poln. loi do lO de foveroiro ~lo 
1875. complotnda om IBB; pot• um~ Joi soilrn 
o /rrHfi·Muna, os cicla.dú1lS silo oln•ign.dos no 
servi1;o milita.!' 11estlo n. i<l:ulo do 17 :n. 50 annOSj 
ontrotnnto, sii.o incot'l)ot•a.dos uo exercito no 
cm·rm· 1\0 anno em qno completam 20 n.nno~. 

Na J{epnbliea. An~entina, rt leí do 23 1lc no· 
vcml>!'O d1' IRO:J. cRtnbelccc Qll\} os cidndii.os 
quo no llll!lO_ rtntorior no tla chD.mo.dn. toem 
complctttdO :.!U U.llllOS t.lo itla,lo, S[~O obriga1tos 
;t Jh.wr parto do OX•.>l'Ji to pot•munento parn re· 
cehorom a instt•ucçiio militrtl' om um por\odo 
1!0 dous mczos, Hntlos o,'! qnn.es il•ãa fnzcr 
parto dn. g·ttrtl'tl~~ naciono.l; ontl'ot.a.nto, tt'n.
tantlo dos cug-n,iil.mentos voluntn.l'ios 11n:m o 
nxorcito, tnmhom C01lsignn. que e.-;ses ongn.jn
mentos potlom sot• 1·ecebidoil tle cidatlií.os q110 
so\icltO!n iugrns~u nu oxot'Cito, Jniliuro.-; do 12 
ll!lllOS e lllDllOl'(lS llo .{5 l"l.ll!lO!:l. 

. Na H"spanhn, havendo tambom o sor1•iço 
obrigo.t~wio, om tempo de 1mz, o::: cillnditus 

No Dr·nzll, pel:t nos;a loi t!u JSU, n cit!ll
tlii.o em nll:-~tttdo qm\ndocomplettw;~ 10 anno,.:; 
do irlarlo, 
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ANNAES DO SENADO 

llsto alistamento tnmhom comprehOn<lia ns 
fJUC tinhnm sido omittidos cm a.list.n.meutos 
anteriores munoJ•es 1le 25 :umas. A let con~i· 
gnrLvn que no pt•lmoiro nnno do Sl!it CX· 
eeu~~1o, t'azimn pnrle 1los nli!i!tamnntos os c i· 
dnd;los comprebcndi<los cntt•o a idade de lO e 
30 n.nno,-;. 

A nossa lei n. 30 A, de 30 de janoiro de 
1892, quo so occupou do recrutn.mento !lo ox· 
orcito no regimon rcpulJlico.no, mo.rco.vn. n 
idndo de 18 n.nno::; pn.J't'l. n inicinçiio do serviço 
militnr; c, roferindu-so iL Escola Militar, diz: 
na mesma. podem sm• n.clmitthlos cidndfí.os 
maiores Uo 15 nonos. 

PoJas considel'açõos quo tenho apl·osentndo 
a respeito dn. idalltl ni.loptnda. nos pai1.cs cita
dos, o substitutivo que n.prcsllntaroi, indi .. 
C;LtJdon. idnde do lO nnnos para o n.l\stnmollto 
o estabelecendo o. con,licrü.o do H) sorom in· 
cor}JOro.(los no exei\!ito no nnno seguinte, 
isto é, quando tiveram 03 cidnd;ios comple
tado 20 annos, propõe umn. idnrlo muito con .. 
voniente, visto como niio se afnsln doqnella 
que ó goralmonto adoptada, 

Quanto ds condições de robtt<to~ physimt e 
t.le estrtdo do saude, existem os isouçocs consi-
gnadus no mesmo substitutivo; o nós dovomo• 
notm• que as isenções om gernl attendom ao 
duplo mterosso do esJado o dns f:lmilins. 

E' assim quo será convcmionto po.ra. o Es .. 
ta.do niio im;crovor nas fileiras do sou ex
ercito homens llofoituosos, doentes, etc., nom 
tão pouco nquolles quo não tenho.m n. mo· 
ralidado preciso; e sern projurlicial uo 
interesso dos lnmilias, alistnr nqnellcs quo 
venham fuzor falta absoluto. ó. S<llt manuten
ção. 

Nilo póde 1loixnr do sor tambom attonrllrla 
11 classo dos jovons que so dostinnm a certas 
carreiras cspociaos nos cu Nos su porlorcs,onde 
podnrão sor mui uto!s á sua Patt•in, Dispo:'i· 
çOes a respeito !lo que llcn dito nchom·so 
conslgna.rlas no substitutivo qno o.pt•estmta.· 
roi o não sii.o mnis do quo a repetir;iio, com 
poqneno nccrcscimo, do quo JH'Opõe o llom'itdo 
Sonn.dot• pelo Pa!'D .. nú, om HOit projecto. 

Passando a outro ponto~ isto ó, n. dur,içüo 
do ser\•iço militar; o.cceitn .. so como nm prin
cipio got•nl o serviço mllllnt• dividido om duns 
p hnsos: n. do sot•viço nctivo o a !lo sCJl'Yiço t01·· 
ritorlnl ou tio rosot•vo.. Pcla.s lois j{~ cit!tdns: 
na. Allomanhn., o sorviço nctlvo do oxorcito 
permanente, ó tlo tros nnnos para cavnlltu·in 
c ni·tUhnria a ca.vnllo o do dous nnnos pal'il, 
n.s out!'aB nt•mtts, tampo flnrlo o qual, as 
prac:ulv;lo f1tzm• pat•to d1~ rosOt'\'O. do oxorcltú 
onde pet•mn.nocom tlurnnto cincn o meio nn. 
nos. Como ro::;orvo. a.uxllillr do oxorcito existe 
IHL Alloman\m o l!mdll,tJftr o o lan·/.·sturm 1 di
vitl\dos om clous gl'llJlOS denominados do Ja o 
2• tUl'IUrL, 

. Pois bom, tlnllo o pt•nzo llo cinco nnnoH c 
moia, nn. roAm·vn., pnssa.m ns pt•nças para. o 
lamltodu· da. Ji' turmn, onde pormn.necom du· 
runtu tros anno:'i o.C)nollns que pm•tcnccrnm t't 
cavallarin o ú. nrtilhn.rln. n. cavnllo o cinco 
a.nno~ n.qud\n.s que pot•tcnccram ús outrns 
n!'mas; c no llm 1\csto tempo viio pa.ra o 
irlll''"''~hr tl!\ 211 tnrmo. 11tú completarem :~O nn· 
nos do hlado; quando são pn.sso.da~ )la.l'n. o 
l11nrl-st'wm ela. 2" tnrmn. Qun.ntoao bo1r -st~trm 
da 111 tnrmn, ó con.;tituido pot• n.qucl\cs quo 
excedornm à cifa·tt oxigidn. pn.m 11 fOl'mn,•ii.o tlo 
contin~ento nnnunl. tentlo pn::~~ado 12 o mola 
no. qualidade tlc rccr•ulas dbponiYcis. 

~tni::; adianto torei t.l.c mo occupm• Ucst.a 
ponto. 

Na. Ing-ln.torr·a. os ongn.jo.montos militaras 
s:to por 18 rLnnos, sontlo sete na. nctivn a 
cinco na roson·n.. 

A l'•1;.:'1'!L gernl .c;offro grnnrlcs cxccpcüns ; 
está., poróm, reiipclt:trlo o PI'Íllcipiofla. tlivisüo 
do sot·viço militnr nas duas phnscs que acabo 
de citar . 
~a Austria .. Hung-t•ia o serviço militat• activo 

ó de ll'es annos, lindos os qunes ns ptn.ça.s 
Jln8Sam pnro. rmwrvn, onde permanecem du· 
rfLnto sote nnnos, tln1los os qnncs são in
cluidas no laudtccltr Uo :;ou lJU.ÍZ elo origem, 
ando pnssnm, nestas con~lic;ÕJS, dons o.nnos. 

Na Bol:.;lcn. o sot•viço militar activo ó de 
dous annos o q un.tro mezos, tros e q uo.tro 
nnnos, findos os quacs as prn.r.ns silo Hconcia· 
1lo.:;, inclnidas 1111 reserva. do exercito o.té 
completat•cm o oitn.vo nnno do :-~ervic;o militar; 
o no fim deste tempo ~inda pass~m :i dispo
siçüo do governo como rcservistns rlurnntc 
dous n.nnos, 

Na Hoapnnha. o serviço activo milittu• U ~o 
tros lttmos, findos os qunos ns praçns suo 
liceucia.tlns c \'iio constituh• reservo. do cx
m·cito notivo onde pasRam nost•s condições 
t1·e~ an nos, tlrH1os os qm1cs siio inl~luulos na, 
sog11nda resot'ViL, onde pns.~nm sois anno~. 

Na ltalin. o serviço nctivo pó•le ~rn· do um, 
dous, tros, quatl'o o cinco unnos, fint.los os 
quo.rs siio as prat,•n.s tli vidullls om dou :::i grupos, 
constitnin1lo u~ mn.is t1ovns !L resot•va do 
oxorcito o.ctivo o ns ma.i~ vellms n lllilicin. 
movo!. 

O tempo que pn.s:;nm nostn,'j 1lun.s clnsses 
ad.Jicionutlo u.o tumpo do serviço nct1vo dá a. 
som um lle 13 nnnos o meio do sorvlçoo militM•, 

NtL Rmsia o sct•vic;o activo ó llo cinco nnnos; 
lllfLS como este :iOl'Viço nct,ivo, pm• disposit;iio 
lcgnl póUo sor l:LmlJom tlo um, lloul:l, tt•es, 
quntro c soto a unos, t'cs<tlt<L que, <iest<L ampli· 
tndo pm•mittitl~ pobt lei, muitn; pl'nC"' Hc 
l~boJ•tam do sorv!c;o activu no IIm tlo quntro 
nnnm:1. 

1la!:!, pa1•lindo llu. reg1•n. gel·al, Jlnrlos os 
cinco unnos do serviço activo, silo ns pracns· 
inctultlus na. rcserVtL tlo t~XCl'C\to activo, onde 

I 
f 

• 
·~ 

' 



·•. 

~ 
·.J l 

.') 
,l 

• 

SESSÃO E~! 18 Dg BETI~!BRO DE 1899 155 

pormanocom aié completnrom 18 annos do 
11ervlço militn.r ou 13 n.nno:; do reserva, t1ntlos 
os quacs sUo incluiilo.R no. mitlcia dr, primelrn 
chn.mtulo. o.lú attin~irom n. itlnde lle ·13 nu nos, 
termo. eslabelecido pelo uhrrsr! imperial, de 
2ü do ,1unho tlo 1888, do suas obl'ignçüe~ mil i· 
taros. 

N;t Sniss~ po1• ~ua. or{..'fl.nizqçiio toda especial 
n lbrça uncional ó dlvididn. cm t!Utr!,[llwlw~~hr 
e l1Dulsttmn, E' na. r•litu qno so verific.l. o 
sorvico activo; os cil.lo.dü.os n.hi são inclu1dO& 
o pa.ssam nosw. clo.s::)o 12 n.nnos, findos os 
quucs sito inclui<los no lriiHfwdo·,ondo passam 
outro~ I:.! o.nnos, o nhi toem C)ffiplctarlo 
gornlmcnto n irlnt1o do ·14 aonos quando 
ent<1o vão pa.ra. o land~·tro·m ttlló com'pletn.rom 
50 anno> de idndo. E' preciso notnt• que no 
landstto·m são tnmLem mcluiUos o:; cidndãos 
de 17. a 20 ~~nuas_, que n.inda. nü.o fnzom p:lrto 
dn. CllttJ • 

Nn Republica Argentina o set•vico militar 
rofe~·o.so nü.o i!IÓ ao exercito pormn.n'ento pt·o· 
prinmonto dito! como tombem ó. gu11rdn nn· 
CJO!Hl.l, e a 1•n.zuo é a. seglllotc: nü.o sOno. Re· 
publico. Argonliun como no Chile o exercito 
nncionnl consta. do dous elementos distinctos, 
a sabet• -exercito permanente propdnmente 
dito, c a guardo. nacional, constituindo esta 
n. reserv<L do exercito activo; noto.n1lo-so, 
untretanto, que tanto em uma como om outra 
Republica, o exercito permnnonte 6 t•ect·utado 
por engajamentos volunto.t•ios. 

A guat•da nacional tom serviço obt'lgatorio 
na Republica Al'gnntwa, isto 6, o cidadüo é 
obrigado a set•vir dos 18 aos ·15 annos na 
guarda nacional, que 6 divi1ida em activa, de 
reservo. e tet•ritorinl. 

A activa. ó constituilla pelos citladü.os sol· 
toiro:; do 18 a. 30 ltnuos; 11 reservo. ó con
stitulda pelos casados 18 a 30 o pelos sol· 
toiros tle 31 a 35 e a territoritli dos seitelt·os 
do :1e a ·15 e dos c11sa<los rio ~1 a .10 annos. 

No Chile, ella. ó llivididn. om ~uarlln na· 
cional nctivu., passiva e sedentn.rin. 

O sol'Viço r\ obrlgato!•lo desde a idndo do 
20 n.té 4.0 ;1.nnos, sendo n. primolt·n. constituhln 
dos ci 1ln.rliios do 20 nnnos, n. segundo. elo:-; de 
21 n . .2fl, que nuteriormonto pm•tcncera.m ti 
primcil·n, o n. tcrccit·n. dos tle ::iO a 40 anuas. 

Para os rofractnrios, o sorv\ço activo rl do 
d•) oito o.nnos. e o onga..in.mrmto ou sorviço 
volnnta.l'io ú do schi t~nnos, corr~ o me:~mo 
tampo do l'Cli'Cl'Va, podendo o engajamento ter 
loglll' por pr~tzo nunca iut'orior n tlous 
anuas. 

A loi da Repubiica,que tom o n.30 A o quo 
é do 30 tle jtmoiro de 189'~, estaboioco que o 
serviço nctive 6 de trcs annos, roportamlo-se 
ii rosorva intlicnda na loi de l8i4. Estabelece 
como conrUçü.o que os cidudãos sorteados que 
niLo ~e oprosentnrom no termo do 10 dias 
serão obrigados o. S(llrviço activo por q ua.tro 
nnnos, c po.ro. os que níto se apresentarem no 
termo 1\e 30 dias o ~orviço nct\vo serU. ele· 
vado o. sei:;; annos, 

Ot•a, por m;tos exomplos citados, do outros 
paizes e do'nos~o, estai. chtramente indicada. n 
divioão do sct•viço militat• om duns pltasos
serviço acti.vo o serviço tcrl'itorial. 

E a mzíio rl a soguinto:ó poresto meio quo 
se cbegn a organizar n reserva propriamente 
do exercito n.ctivo, corporaçiio que devo ser 
conotitui<lo do pessoal idonco pnra, cm nm 
mo menta preciso, poder o Governo ciov11r 
ao dobro ou n mais n cirra do exercito por
mamcnte. 

Roftt•o-me i• reserva propriamente do ox
ercito, payn distiuguii·• do qno so chama ro· 
serva nnctono.l. 

A reserva do exercito fnz pill'to integrante 
dosto ; a roservn nacional é nponas uma força 
auxiliat' do exercito sem ao mesmo pertencer. 

Ella 6 constituida do proprio povo at•mtldo, 
ou, por outro., de sun: p:u:te válida. ; tem ar .. 
gantzaçõos e co.togortos dt!Ierentos, conformo 
as idades, ex!giudo·se llo cidadii.o um serviço 
correspondente ó. su" idade, il sun situnçii.o e 
nos sons seus interesses civis. 

A roservn nacional tom por IIm substituir 
o exercito 110 intorim· do pni~, fornecendo a 
gunrniçt1o tlns praças l'ortos, <laudo os contin· 
goutes de se;;unda linha, t•ara protoger a 
ct 1~ctaguarda das forç11s activas, para prote. 
ger ns vio.s do communicnçü.o, ate. 

E' umo. reserva que existo geralmente l)Dl' 
todo. a pnrte, com ot•ga.nizaçõcs o llonomino.
çOes dill'erontos. 

Em tempo do pnz nqnnrtelnm n primeira e 
segunda. para. rocobercm instrucções por cs
pnço tio um a. tres mozo.s e, no caso do pú tio 
guerra, S1io iucorpomtlo.:; no cxot•cito, th:a.mlo 
sujei la~ its >Uns lois, 

Pela noss. loi de 1874, o serviço militnr 
notivo no Bmzil 6 do sois nonos, 1\ndos o< 
qnaBS a:; pra.çns tiÜO llcencio.dns, c no cal'll.
r.tor tln pmça.s licencimlo.M pnsso.m trc~ nnnos, 
cstns dcvondo constituir o. rcsorvtt, embora o. 
lo i ni'io p!•ovhlonclnsso a respeito do suct ot'gll· 
niznçiío doflnitivn o mt1is dotalhcs. 

E' ussim que nn. Allemu.nbn. poderti. ser ella 
o taml1celir o o faHdsttu·m, nssim como Ut\ 
Sui~Stt; serão, por oxomplo. o~ ~'?l'.POB do vo
luntnrioA ou regimentos de mtltctn na ln· 
glntm·rn o nos Estados Unülos; cltnmar-se·lta 
milicia movol no. Italio.; intitulava-se iHdt!lta 
nt\ SueciJ.. e l'tJrli{$ nn. Turquia; nn. Bolgicn 
SOI'IÍ o. guarJu. civicn .• 

Nós Jtodoromos tot' 11 nossa gnnrda naclo· 
nnl, os nossos corpos do policia, etc. 

Nilo ó esta a l'eservu. a que eu mo refiro: 
trato da I'OSorva propt•inmonto do oxorcito, 
parte integrante do mesmo. 
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O honrado Sonntlor poJo Pnrnnà lnci!lontc
mento rofm•iu·se cm Fon projrcto ó. rc8el'\'n 
nncionn.l, qunnl!o di~sc no n. II 1l0 31'1.. Jn: 

-c:Se.rllo nlistndos nn l'n~orva o ~ujo!tos n 
sortc1o no caso do gucwra (•xtol'na. todo~ n~ 
cidnuüo~ maiores <lo 30 nlt\ ·!fi o quo 11iío li
varem nenhuma. dns i~ençües tlo n.1•t. 2'\ o 
os que, tendo menos do 30 annos, Jít hnjam 
prestndoo tempo do sorviçJ militar, nn mi·mn 
!lo n. 1 ,).'> 

Entretanto, S. Ex. niio completou ns pt•o
vldencio.s quo (]evom ser observRUns n1L 
constitukão dn roscr•v:t IIIWinnnl. A ii!Cm do 
projecto do S. Ex. ó ncceita,·oJ: 110 meu cn· 
tendor, o lia precisa apenas <lo um "implc•s 
rcloqu•. 

Como disso, Sr. Prcsitlcnto, o sullsLitutivo 
trata cuidndosn.menLo da. OI'g'[l.lliznção 1la ro· 
sorva 1lo nosso cxcl'cito, de mor\o I) no cm 
tempo do pn.z, achnn!lo-so o exercito pei'Inrt· 
nonto reduzido ll sun cif~n miuimo., i . ..:to ó, no 
cstricto o ncccsent·io, vosso. do uli1 momento 
para outt•o robURlccer-se, elevttndo o ctro
ctivo no duplo i o. reserva reprosentn nm 
meio expedito o nltamento cconomico sob 
todos os pontoR do ''istn, pn1•n. o Govcmo 
fotzer paHsar JH'omptnmentc o exercito do pli 
de paz pn.ra o pé do gucrt•n. 

A divisão em duas phases do serviço mi
Iilarresoivo uma rJnestüo importnnlo qunnto 
no tempo de dnrnçiio do sorviço militar. 

Com el\'oito, u'este ponto, nttturnlmonto 
ncham-so om nnta~onismo o Interesse civil 
o o interesso milltnt•; si, poJo Interesso 
militar EO exigo que o tempo de porma
nencia nns fllolro.s soja pnro. Oil cidndiios o 
malor possivol, attondon<lo á comJlloxiuado 
dos conhecimentos relatiVClS t't gucrrn, no 
intuito do aporfoiçonr o exercito como 
instt•umonto do dofesa, pot· outro ln<lo a 
sociedade olvil oxlgo que csso tempo seja 
o menor posslvel, do modo que n!lo soll'rnm 
na carrelrau civis, quo niio llquom prcjudi· 
co.das na industrias, artes o com morei('. etc., 
situo.çües cm ~ue os cldnrliios podem concot•rcr 
multo provoitosamonto para o bom estar tia 
Patria. 

O ;u!Jstitutivo eslnboleco que os l!idn<lüos, 
tendo concluído oR trcs nnnns tle sot•vl1:o 
nctivo, sorfio lnclul1los na rosm•vn, ando pns· 
sat•üo troa· nnnos como resorvh;tna, tal como 
o illubtre Sonn<lor consigna em s"u projecto, 

1Ins, 1~doonttt o 8Uhstltut\vo o seguinte: 
no flm !lo primeiro nnno do incol'porncüo ilo 
contingonto tolttl, soro o \lo tlivldlilo nm trcs 
gl'upos, conformo ~ hnbillln~iio apresnnt111ln 
na. prntlcn. do Ret•vi~o milllnt• pelos ci1lndiios 
incorpol'ndos ao oxm•cito, tlo mo1lo flUO no IIm 
1lo pt•Jmclro nnno 110 lncorpornçiio Rnhirl'~ o 
primeiro terço do coutlngeutc total, no fim 
do segundo anno o soguntlo terco e no tlm do 
terceiro o torcoiro to1•ço. 

Noiitn.s condiçúes, r'1 f:1cll 1lo ver quo om 
pouco ü~mpo nús tnromos o1·gn.niznrln. a l'P.-
sol'\'n do nosso oxorcito, ptwl'oitnmonte inw 
stJ•nidn. 

Von fn.'l.uJ' nppllcnçiío disso no contigonto 
que foi exi~ido poin lei ilo llxaçíio <lo t'OI'Çll do 
tel'l'U dn I HDG. 

Esto coontlngenle lhi do o.::sa prn.r:ns. con
tingente quo poln. lei u. 30 A, de :lO do ,ia
noil'H dolt\02, fOi flxndo om vropol'çiio com a, 
rcpre>ontnçiio dos Estados. 

Poi:0 bom; Jlfl]O subslitutivo, um ter•c;o dosto 
contin;.:cnto ii':·,, fuz1~1' p:u·Lo rla rcsot•va no IIm 
do primcil'o au11o do incorpornr;iío; 1lo ma
noii•n quo no 11m do primeiro nnno ria. 
oxccu~·iio rltL lei sm·á nn cifra do tJ•cs mil o 
t1tn tns prnço.~:~ n reeorvn do exercito ; no fim 
de dous o.nnos, o. essa roscrvn reunir·sc-lm o 
primeiro grupo 1lo sogundo contingente o 
mais o segundo g1•upo do contingonto nntn
riol't o qtw dnrit n :-~omnm do nove mil t} 

tantas pra,as. No IIm do tot·ccit•o anno, pelo 
mo:-= mo rnciocinio, o. reserva. Jlcarti sondo elo 
18 mil homens. 

Vé-eo ~uo a proporção ó oxtrnot'<linnl'ln· 
mente vnntfLjOAtl.. 

O Sn. Vrcr::i'iTJ~ MACIIADO- V. J~x. ontfi.o 
quer constituir n J•esorvasómenlo com nquol· 
!e., quo jil tonhnm feito o serviço da activa 
)leio menos. 

o Sn. Ar.vAno MACHAno-Justnmento; re• 
fiJ'o-rne ú. resor\'a do exercito, quo tlove tor 
a inslrucç;lo milito.t•. 

O Sn. VtCESTE MACHADo-A dlsposlçiio con
tltla no pt•ojocto ó mais lntn. 

o Sn. ALVAno MACHADO-V. Ex. lnlla om 
resurVtL nncionnl o eu om t•esm•vn. do oxercito; 
ou só incluontomonto foliei na I'Osorva uacio
nnl, para snlienlnr a distlncçiio. Sinto que 
V. l~x. não eslirmmo presento pora ouvi1• o 
fio dó minhn. nrgumontnçiio. 

o SR. VtOE~n MACIJADO- Trabalhos da 
Commissii.o mo o.fn.stnJ•nm do t'Ocinto pm• 
alg-um to!liJlO. 

0 SIL. ALVAito MACIIADO-Pol'tn.nto, pnrn. n. 
reserva tomos os IS mil homen~, pnt•tlndo 
do contingonlo oxigido poln. lei tlo 1800, e 
isto no flm tlo terceiro n.rmo da oxecu1;ii:o 
da lei. 

A cifra dn rClsr~rvn Eu'• será dlminuida no fim 
do Qn n.nno cla.oxocuçüo tla loi,peln. olimlnnçiio 
do contingente qne tenho. inteirnmentn sn.tls~ 
!'oito o tempo total do sm·viço militar exigido 
poJa lei, o quoniio pt·o,ludicariL a iustitulçíLO 
dtL resorvn.,scmpl'o com ofl'or.tivo t:llltlsfactol'io. 

Orn, pot• estas ligtlil•ns consillorncUos o re· 
tomnmio o fio dn argnmontaçilo que tenho 
feito sobt•o o segundo ponto, Isto ó, sobro B 
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rlnrnc:ií.o r lo ser•viço mllitn.r, clw~o a seguinte' !'ormn-so a pnrtir Õflqucllo quo 'õ o pr·imeit•o 
conclu.~iio: drL lbta ató o ~uo pr.rfn.z o numero cxi~ido 

O serviço militnr nctivo, cm nu lll'Oponho, }l<LI'O. n. !'OI'tnllçilo do t:onting-onto. 
pelo ~ml~:;titutivo. pó1lc ser do ltlrl, dons o trcs Além disto, hn. Ina.is um t11nto IJOl' cento 
annos, no mnximo, son1lo o :-:orvlço ll!l t•o .. sob!'o n cl!i'lt.lltlSSo contingente, para rolbrçu.r 
servo., do tt'es, quatro e cinco anuas, isto ó, o l'ocrutnmonto. Os cidtuliios qno ni"io são in
sommnlio o serviço activo com o da. rcser·vn., cm·por~tdos súo consitlot•ados rccr•ut.'ls em 

" tor~so-hn. a. somm<t de sois mmos, clft•n oxtro· dl~ponllJUidade, o nc.-~tn cla:-;8o poilom pcrmn· 
mamonto morlos~t om relaçiLo i\s quo lenho nocor d<ll'aJlte um pcriodo ~o 12 1/2 nnaoo, 
a.pontado om outros paizes; c, por oss:L ma- Untlos o:-; ~unes, sii.o incluiUos no l1tntlstw·~,t, 
noirn. toremos tornn.do o ~et•viço militn.r 1111. t.ln. pt·imolrn. turma. n. quo ho. pouco me I'O· 
nos~a. Patrin. nccentun.damcntc snnviz<ulo. r~~ri, o onde gcpa\monto nüo h:L instrucção 

Q tCI'COil'O ponto 11 (\UO mo rent'i Ó O da fi· militn.r. 
xnçiio do numel'o tl1~ cidluh1os quo devem com- Rm 1803, Eentlo o cffectl v o mini mo do 
]JÔl' o:-; conting,mleR ttnnmws pa1·a. sor,)m in· exet·cito, om prn~·ns de prot, excluído~ os vo-
COl'PDt'atlo~a.o oxct·cito. lun!.a!'ios do um nnno, os omches o os suh-

E' n. tC'rccirn. ~t·nn1lo qnestiio. oJllciac:=~, na ci!'m de 4i0.22U praças, o con-
:\lns ost11 qucsttio llcat•t't. pn.rn ser resolvi~ la tingento foi ma.rcn.do om 2:!D.OOO o mnis 

nnnua\mente, pot· ocr.asii'i.o de :10 (liscutir o. 12.000 n. titulo 1lo rocrutn~ pnr<.l. reforça
lei do nxa<.~tw flo Jhrç11S. :Mn::~, ponto intnros- monto do rccrutmnento Jeito. 
snnte, olln. gyrn em torno das scguintc.'l rnn.'ii· Nn. Belgica., pnro. uma populnçilo do 
•ior•nçü,:s. G.OOO.OOO •lo IJnbitantos, "classe dos inseri· 

O ~erviço ,·~ pessoa.l o ob1·i,qatorio; o n lo! ptos pnrn. o sor\'ko militai' conto. 4~.000 ci-
mni'Cn. a. hlo.do do inicinr:ii.o dollo. ,Jadãos; mas n classe não ó completnmonte 

O rc:-~ultndo O qun no fim 'lo ca,la n.nno mn incorporndn no exercito; faltos os descontos 
numOl'Ode cidru.hlos,os legalmente aptospnra nn:dogos aos que so tom, tl'iltrt.UilO Ua Allo
l:t.i sct•viço, -pela suo. itla.do, estiLo uns condi· manlm, ó sobro o restante quo se vo.o flxtt.r 
ções lle sorom no mesmo iniciados, pmlendo n. o contingente. Pela loi do 188·1, esta contin
classo con.-;tituir uma clt't'lt olovndn, muito gente tem sitio constn.ntemonto na cifra. ~lo 
supm'iot• ;\.~ neccs::,idn.do:l da exnrcito; pois, si i:L300 homens, sendo,entrctrtOto, o ont:ctivo 
tuos citln!lãos fo::;:;cm nn. sun totnlid:ulo incor· mininw llo exercito avaliado om 40.000 ho· 
porndos ao exercito, trarin. h-• to um gro.nrlc mcns, exeluü1os os ofllcinos. 
onus 11nm os co!'ros p11blicos. Na Hespanhn, n clru;sc dos in•llvlduos de 

Pm•tanto, deve lmvor crltm•io "" llxaçii.o lO nnnos, em umn JlOpU!ação de 17 mllh1!cs 
t\o contingente n ser roa I monto incoJ•po· de ba.bitnntcs, correspondo mnls ou menos a 
t•o.do, de roo1IO n. flO ovitn,· os~e inconveniente 180 mil, e sondo o oll'ectl\"0 mini mo do ex
c a o.Ucniler-so {L ncccssidndo d.e ~c ter n. ci- orei to de ü2.500 homon:-:, o contingeute tem 
l'•·n convo11iunto no exercito por11mnonto, no sido exigido no algarismo do 35 milho
sou Jninimo, nttondoDLlo-:;o tambom ás ox- mons. 
igcncias d:t organiza<.~iia ou mnnutenciio da N:L lto.lia, om uma. :população do 30 mi· 
ro~erv11llo exercito activo. lhUcs de habitantes, n. classe tlcs quo corro-

Citarei exemplos para :tclarn.r n. quosti'ío, sponJom iL ida.,lo de 20 nnnos nlovn-so n. 
Na Allomrmha, como já llisso, o;-; cidadãos 205 mil; c, pnra um etroctivo do 208 mil pra.· 

são incorporado:; no curso do nuuo om que r.ns de prot, no mini mo, ns contingentes ln-
completam 20 n.nnos do !dado. Pois lJom; 11. cDt•porrulus teom sido de a5. 75, 80 e 82 mil 
classe Uos cid11tlíio~ tlo :20 annos noa 1livot'8os homens, o om lStll foi do 05 ruillJomons. 
paizcs que constituem o impot•io tlllmuão Na. Uopulllicn. Al'gcntinn~ pm• occo.sião dn. 
aól!o ú. cifra do 4i5.000. moLillzaçi\o dn guarda nacional om 1806, de 

Es~t cilrn, om umo pojml~çi\o do 4fl I/2 nccm·•lo com ·~ lo!_ do 23 •la sotombro do !805, 
mtlhues de hnbltantcs, nllO o totn.lmonto 111- a <:I 1sso dtlS CldndllOS do 20 o.nnos elovou .. stl 
corporn1h'L no exorclto. Feitos os d8scontos ii. cifra de 22.132, Isto cm umn populaçito de 
•lnquellos quo emigrnm o o.,gim ,,o fur•tnm -1 a 5 milhões •le hnbltantos. 
ao sm·viço militnt•, 1los que não siLo capa:~.m;, rnlolizmentll não encontrei dn.llos nos re
'los quo siio isento.s, etc., ficn.t•h rc•dnzilb tl gistru:o; militiU'e:-3, convenientes pn.l'tt dotormt
JiropoJ•r·õos infl~l'im•c:•, e ú sobro osl.tt cifl'tl no.t• n clflssu que o Bl'nt:il potlorm. apro~ontn.r, 
;:t.pU!'Ctl!'tt que :;e yaotldm•min:1r o cnuLiugt:.·nül tt·uül.ntlo .. so da tlxaçiio (lO contiugcutes a. 
dos que ict~lll t\0 Íl' f!U'\L .~S ll!cit·a~J tlO tJXCl'· S!jl\Hil illCOl'P!II'Odo.s i\0 OXOI'dto pül'IllíL,IlOUto. 
üito pm•umnontn. Mt1S, mo JH'uvalt!CrHH'o do d;ulos collmlos no 

Prot:odo. se cntüo pela so:;u in to ma· registro c i vil tlo n nno do lBO,l, public:ulo om 
no\m.: 18U7, fll.rd tL!i seguiu tos con~lllorações: 

Os cidndii.os ro::;tn.uto.s s~o clnssit1cndos llOl' Dos to l'Cgistro civil cm1stn. que, sobro 1.000 
Ol'dom tlc ajltidíio !•hy;ica, o o contlngonio nuscunontos, 0111 módin, toremos 51·1 nasci·· 
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mcntos do sexo masculinoi o o.lndn mn.is que,, mente, o otrectivo mini mo do cxorcito, no 
em 1894, os cidadãos sobreviventes, de thn de cada anno, nchar·so-ha dostalcndo do 
20 nonos. • . sou torço. 

(Principio pela. i dado do 20 nu nos, por- Tendo cm visto. os ta considornçilo o ropt•o· 
que n,o su.bstttuttvo qn~ ton~to. do nprcson· sontnndo do modo geral pela lettra E o ctl'e· 
~ar, JÓ dtsso, os cl!ladaos suo mgoi"porn~os clivo minimo do oxei"cito. suppondo que lJ 
.1ustnmento quapdo comtlletarom .o annos, o t•oprosonta o numero o lo Deputados, nús toro· 
como o. o~flgaçao do sorviç? compro}Jonde a mos quo E, dividido por D, x•opreaentn. o nu
Idade ,de .• o n 30 ngnos: lou o! citnçucs rola· mc1•o do praças do effectl vo minuno do exercito 
tivn~ as tdadcs, de .O :L 30 annos.) corrosponrlente n cada Dopntatlo; este qn~-

PoJs bol!l, d1zto. ou .. pro~a.!ecendo .. me dos ciente chnmnromos Q. 
dados colbtdos no rogtstro ctvtl, temos o se-
guinte: E como cu disse que, .not•malll!ente, no fim 

Do 20 nnnos de !dado ••..• 
Do 21 >~ :. >> ••••• 
Do22 » • » ....• 
Do 23 ,. » ))o ..... 

Do24 » »- » ••••• 
Do25 ~ ~ » 
De~ô > ,. » .•••. 
De27 ,. » , .••.• 
De28 » » » ••••• 
Do29 » » » .••.. 
Do30 » • » ••••• 

Sommo.m ..•..... 

56.503 
54.825 
53.987 
52.5~1 
51.482 
50:445 
48.366 
47.289 
46.405 
45.182 
41.491 

548.686 
Na amJJlitudo consignada no meu substitu

tivo, o atteudendo·se que aobre 1.000 nasci
mentos 514 são do sexo masculino, (para fa. 
cilidade do cnlcu1o supponho que a porcen
tagem seja sirrplcsmente do EO "f,), dividindo 
então no meio esta. somma, teremos uma 
classe de cidadãos no caso de iniciarem-se no 
serviço milit:~r no Br:~zil om uma cifra de 
224.343. 

Feitos os descontos dns isenções consignadas 
no projecto e dnqnelles que por qualquer mo
tivo se fut•tem no serviço militar, teremos no 
minimo 100.000 homens; isto tl, uma cla~sc 
constituida do 100.000 homens sobre a qual 
se ,adorá fazer a tlxaçiio do contingente a 
ser incorporado no exercito permanente. 

A lei n. 39 A, de 30 de janelt·o de 1802, em 
um de seus artigos, diz que, omquanto niio 
fôr feito o recenseamento ria itepublica, a 
fixação de contlgentes de'ro ser em proporção 
nos representantes rios Esta•Jos na Camnm dos 
Deputados. 

I~ julgo qno esta idéa lembrada nn. citada 
lei ó uma idón aproveitavol. visto como dó. 
um ponto do partida muito convnnlente para 
o caiculo destes contingentes. 

Farei npplicnçilo, por uma fiormula que 
apresento, niio como dando um resultado 
detlnitivo ou livro <lo qualquer discussão, 
mas npenns como um ponto do partida, como 
um ponto do rol'eronci<~. 

Doado que o serviço nelivo militar, pelo 
substitutivo, ó fixado om Ires annos, normnl· 

de C0.1la nnno o nlfccttvo IDIDJmo devo se 
achar desfalcado de sou terço, para sabermos 
quantas prnças devem corresponder a cada 
Deputado, para fazerem parto dos contingen· 
tcs annuaes a serom Jbrncclllos no exercito 
permanente, devemos dividir Q por 3; repre· 
sonto.mlo por C o contingente nnuual, tore· 

E 
mos "nttio as fórmulas : - = Q 

D 
Q 

e então C =- - X D. 
3 

Pois bom, vamos fotzor applicação disto ao 
contingente que foi exigido em !896 pela lei 
de tlxaçiio de forças de tet•ru. 

Já disso que oose contingente or11 do 9.386 
praças. 

Naqnolle tempo o elfectlvo minimo do ox· 
ereito foi marcado em 28.160 praças. 

Portanto, fazendo applicaçilo das l~rmulns, 
substituindo os dados geraes pelos dados nu· 

28160 
merlcos, nós temos : --- ~~ 132 + resto ; 

212 
132 

--- ~ 44 npproximndamento. Entiio o 
3 

eontingonto scriL 44 x 212 ~ 9328, o que pr(}o 
ximamonte esta de accordo com a cifra oxi
gldn em !SOU. 

E alam disso, por esta indicação, respoita
so p~rfeitnmente as prescJ•ipç1les consignadas 
nn lm. . 

Pot•to.nto, seriL um moia pratico paro. tlxn
ção dos contingentes a serem lncorpot•arlos 
notmalmonte no exorcito permnnonte por 
occasiüo do discutirmos aqui ns lois do fixação 
de forças de torra. 

Estes contingentes não podam ser oloterml· 
nJtdos siniio nttcndondo-se principnlmonte 11 
cll't•n do etfectivo minlmo, e ainda mnis ti no
ccssltlndo 1lo cansorvar .. so om conveniente 
proporção a reserva pi'oprinmonto rio ox
orcito. 

Sr. Proslolcnio, atol o presento tenho mo 
referido ás considcrnçõcs rolntt vns ú ox· 
ccuçfio o objectivo dn lei sobro rccrutnmon to 
milltiLI'. 
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Poróm, outras questões imporlnntcs so 
prendotn no nssumpto. 

O A'Oncrn.l .lommi, em 1823, d.lzin que pat•n. 
se desporta.r o espirit1) millt!u• hn.vla ncc.os
sidn.do Jo ~:~e ccl'car o oxorcitn do toda n. con
sirlorução publico, l1o so go.rnnlit• ao BCI'Viç.o 
prestado ao Estndo umu. cort.n pref~Jrcnt!in
pnrn os empregos publicas, o ali'1 mesmo oxi
giJ•-se um tempo fiado tl•) servk•lmilitnr JlO.I'n. 
n. obtonçiio ele certos ompro~os lJUhlicoH. 

O snbstiluth·o consiJ.(Illl idóas u. respeito; o 
nesta ponto não fiz mais do ~no repelir ns 
sabins idóas da loi do 1874. 

Alóm tlista, como um l'Oiipcito, uma. ho· 
mcna~e-m n. esta mcsmn. lei '1 uo procurou 
adn.puu··se Ii. in1lulo tlo uo:-:so pnvo, con~ig-nn a 
pllssibilido.·h~ dl\S substitl!i(;ties, nií.o crn n.I1SO· 
luto, pa1·~~ não prC',iudicn.r o principio cnr· 
doai do serviço })(•ssoal n obrigntcrio con
signado nn. nossa Constituição, mo.~ :-;imple!i
mento como um adiamento do ::m·viço mi .. 
litar, 

São estas, Sr. PresiUouto, as hlCas gOl'aes 
que dotormiumn o :mlJstitutivu que terei o. 
holll'lL do o.prescntnr ao projecto tlo honrado 
ScnrulOl' pelo P<~ro.niL; serei teliz si merecer 
ol!o o oxamo dcsttt nlta corporação do Con· 
grosso Nacional. 

A tlccrc\l\çiio tio umtt loi sobre o I'Certlln
mcnto militar nos moldes da ConRtltui,iio 
importa no. decrotaçúo do meios de molhara r 
ns condiçüe.-s mornes do pos~ooLl snbo.ltm·no do 
no~so oxm·cito, importo. nn decrotuc;iio do 
meios 1111l'a. ,ug-ninca.J' o sorvko milital', in
tol'essn.ndo a. todos JltL tlofesa da nossa pn.tria o 
fuzeodo surgir a solitlai·ior.lado nacional nesse 
sontiUo. Estou corto, St• .• Presidente, do1UC· 
noste elovculo plano u Soundo ,iamlLis rc~A'U· 
tonri'~o o concul'so do suas luzes o o:; consclhss 
da sua saiJedorla. 

Tenho concluido. (.lluito /JI'/IIj multo !Jem, 
O oradOJ' d ftJ/icitorlo jll-'/o:; Se11wlm·cs pre· 
Sl'/ltus.) 

Vem ti. Mesa, ó lida, nyoindn. o posta con
juncta.mente cm tliscus:-mo 11 seguinte emenda. 
suiJs tituti ''a: 

PROJECTO N, 18 - IK90 

O Congresso Nacionitl doerota : 
Art,. }.o Todo o cidnditn brn.?.ileiro, mo.io1• 

tlo 1 O e atú 40 nnnos 1lo idarlo, U o!1rign.do, no. 
forma. do n.t·t. Sli ll1~ Constitnic;iio tlo. H.ot•U· 
l1licn, no sct•viço milibt•, t1elo. mo.ncil·a po1• 
quo ncstn loi sn presm·ovo. 

§ 1. 11 Srr;lo albtados e t•ru:-;tal'ii.o serviQo 
militn.1• nctivo, qnm• cm tmupo do paz, -f[IIOI' 
om tempo do guorrn., fJUHIHlo sm·tontlo~. o 
dumnto troa llllilU:'!, os cidntliio;; uUL\orc~ tlo 
19 utó :10 Ulli!OS, que D[O tivcrolll IJOn!lUilla 
~las iscuçõos do urt. 2". 

I, n. reserva. do exm·cito .Rcrú. composta 
tlo!-! citltulii.o~ aptos de flUe tmtn. o§ tu qne já 
tonhnm pt•r.stltdo o Hot•vir,o nctivo do tros 
t.mnos, os C')nn.cs, pm• ignnl tolllpo,pertencoriio 
I~ T'CSCl'VI\. do CXOI'CitO, 

II, no fim tlo cndn. anno, após a. incorpo. 
rnçüo dos contingentes no exercito, set·ão os 
ci,l:uHios incol'porados clo.ssillcados om tros 
tnrmn.s ignn.es: o. 111 tm·ma so comporU. rlo~ 
fJUO se ollhrccomm vohm tnrittmonto para o 
sot·viço militar o so mo!:il!•nram instruidos lll\ 
prn.lir.'tL 1lo SCJ'\'iço, podendo sar completudo. 
a túrmn com os quo foram sol'teados o esti
varem nns mc~mns condiçüos ; a ,2a tnrnm ::~e 
compo!'it !los que ruvelararn C1,rto grito de 
nrliantamonto e a. 3~ dos restantes. 

lJ [,O li cidadiiOS compreheU1lidOS OIL primeh•n. 
turma pn.:-;so.J'ií.O, tlndo o primeiro nnno de 
serviço activo, por ordem do l\Iiuistro da 
Guorro., pnrn a reserva do exercito, o os da. 
segunda turma no fim do seg-undo anno, de
vendo os mesmos permanecerem na. reserva 
os trcs o.nnos constgnudos nesta lei e mais o 
tempo quo lhes fnltava para completarem os 
tl•es unnos de serviço activo. 

IV, os cidndiios pertencentes á reserva do 
exercito flC<LI'iiO liconciat!os o só sot•:io clm
mrulos lts filoiras, por occasiii.o do grandes 
n11.not~rns n.nuuncs, bicnnaes ou trinnoaes, 
ordenadas com anteeet!encia polo Govet•no 
l"etleral, ou quando o oxercíto h ver de pa~'Stll' 
do pó de pnz parn o pti tio ;;uo .. ra. 

V, o tempo de sm•viço dos reset'Visto.s du
rante us grandes manobras cão excodorá do 
60 dias, c, nu co.so rlc guerra., emquanto 
1lurar a cn.mpanha1 a.ttcndnndo-se, todavia, a 
cxpirflc;[O do serviço activo, neste caso, pa.ro. 
nquollcs reservistas quo concluírem o tompo . 
do pcrmanoncin na reserva, consignado nesta 
loi, 

vr, os reservistas cbnmarlos süo obrigados 
o. a.prcsontnr·so nos corpos indicados, cor
rendo os t!opozos de transporte por conta rla 
União, sob pena do infracção das leis mil!
ttlrcs. 

Vll, soríio lguttlmonte inl't•nctCJrcs llns mes
mas leis os rcservistns que liO ausentarem do. 
Ropuhlica sem prévia licença do Governo, 
omqnanto durar o tompo cm que t!ovom pcr
mnnccor nn ros~rva o os que, duro.nto osto 
mesmo tempo, sem prévio aviso no commun
tl<mte do corpo a quo p<ll'tenccm, mudarem 
de resldcnoin dentro do tm•l'itorio d11 Repu
blica e niio cumprit'Om n. mcsm:t fof•mnlitlucle 
pomnto o commnndanle do corpo correspon
dente ao !lCU novo domicilio, no qual Uevcm 
ser incot•porados. 

§ 2,n Serão to.mhom ttli:itrulo:; e sujeitos a 
sot·toio no caStl do guorra ~xtnrnn todot~ o~ 
cidnthio:; mo.iorcs de 30 atU 40 nnnos o quo 
nüo tivorom uouhuma tlus i:mnt:OCs do nrt. ~u; 
oondo tamiJcm oxccptunuos oa que jà tenllnltt 
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lôO ANNAE~ no SENADO 

prcstrvlo o serviço militar n.cl.ivo n 1lr- ruservn, 
srg-unrlo so pt·escJ'ovo nc:-it!l. Ir i. Enliio os snt'· 
tott•los st'l ]li'OStlu'iln o ~rwriçn nctivo rhn•ttnt.o 
o tempo rln camprwlm r, n flUO f'or pt•oci:-:;o 
pn.ru. a instr11eç:1o militnr. 

Prwn o sortPio, no ca:-:o tlo IJHO so ll'nt;1.1 

,inntas do nlistamento o juntas l'OVÍ!-'Ol':t~ do 
alista monto, cnhonclo n c~ tas Hltimtu3 J'ilz.Or o 
:-iOI'tl!ÍO, 

!=.:i I," As junta.; de •disi:Lmcnlo S(mi:o cutll
pusta:; 1lo lt•o:-t muntbro~:-; o toriio poJ' 1!111 ol'g"tt
ni:mr o alistamont•J dos cidu.llü.o:; apto:-; paru. 
o SOi'Viço militat•, sc~undo as Jll'C.~cJ·ipçõot) drt :mrão proJCridoB : 

ln. os soltoil•os e viuvo~ sem filho~; 
2''t os casados som lilllos. 
Art. 2." Sii.o bontos do serviço militm·, 

quer em lempo do JlnZ, t"]llOl' em tempo rlo 
gucrr:1, : 

Jli'osonto loi. l<;:-;ta.'3 ,junta:-; tiO rounirão au-
1\JW.llnonto mn OpOt!fl !lx;uln. pelo noverno Fo
tlot•a.l o ni'i.o potlot•ão funccinnoti' flCJll Bst.aJ'OIU 
pt·c~onlos to1lus os ~ous metnbros, ~orviudo 
um 1ln .cwcrotnrio. 

~ ~." No:-; K~l!ldü:l ~eri'i.1l crllns numentlns 
P•~lns respccti\·o:-; presi1lontns ou ;.:-ovm·n;t
dm·,~~ o 110 Distt·icto Fudural pu lu Jllni:llt•o du 
lntcwiur, ::;nntlo ol!a.-; om num1Jl'O du fJIUÜI'O 
par.~ cnda, ll11lllicipio, assim como po.t'i1 o IJis
triclo Fodol'al, quo llcnrfi.•J dividirias cm ~un.
tt·o secçcjcs parn. o sot•viço tlo alisbrneulo 
rnilitm•. 

I, os que livorcm inr.aplci!ln.dn physic:L 
}ll'ovadt\ que os illhnldlit.t• pnl'il a l'nl'rcit•a dn.o.; 
mmas; 

II, os g'l'rultmdos o o~ c.'ltllrlnnLes dn.s l'th!O
lns do ensino socnndo.riu o superior th Repu· 
blica, dos cursos thcologicos o scmiwn·io8 e os 
ccclesiasticos do ordens ~nem.~ ; 

111, o que servir do n.m paro o a.limcnl.:d' 
mii.•1 vinva, pn.•J Ya.lot.urlinnl'io, it•mi't houo~Lt, 
soltoit•o. ou ''iuva., que viver cm ~na ~~om
panhin, ou alimontnJ• o orlucar m·phii.~~.'l, snu:-; 
irm~os, rnonorOB do lO anno:-~; 

!V, o viuvo qno !i\•et· 111ho I~•git.imn, nn 
legit\marlo que alimnnte o r~tlnquo. 

Art. :3." São isentos do smvit;o milHar em 
tempo de pnz: 

I, o que tiver it•mão cm oiTectivo serviç.o 
militar, ou aquollo cujo it·mfi.o haj:t ta \lccido 
cm combato, ou em COJJso~ucncia do lr!SÜo 
ou dcsa.till'o pt·ovcnit!lttu do serviço, t•U so 
tenho. lnntilizoulo nns mc.srnns condiçlies ; 

II, n::; pJ•nçns dos cm•po.o.; policinci-i tlus Es· 
tr~!los ou do DistJ·icto l<'ddcml, sn.\vnf:l as ros
tricçôcll do parag1·u.pho unictJ do art. lO, 

III, os tl'ipolanto:-:; do navio nacional, cm
quanto nollo so conservarem. Ncsto Cllso, n 
isonf,'iio p1•ovnlcco om tempo do g·uoJ•J•a, n. 
l'Cspoito do scrvic;.o do exercito. 

IV, o pt•opriol:trio, ndministrador, tcitOL' 
ou capataz tlo c:Hla l'alnica, ou f<tt.r·ndn. t•urn.J 
de lnvoum ou tlo criação; ' 

V, o Hlho unico tlo lavrnt!ot• on nm n sun 
Ot:lCO\ ho. ; 

VI, o::; mncbinisLa:-i ao ~ct•vko das ostratlus 
de fol'ro, das cmhat•crH:L'ío.., nac\on!UJd a v a por 
ou de fidn•ic.:ts, o os omprcgmlos dos cm·roios 
o telegl'np!Jos; 

VII, o dono o um caixeiro tlo cnt.ln cn:m 
comrnorclal quo tiver, ou que ::;o presuma 
quo tenho. capitnl do dt'Z contoH dfll'Óit:~ on 
mtds. 

Al't. 4. 11 Nilo po1lOrii.o 1H'o . .;tar fiOI'Vit,·o tni .. 
1\tnt• o~ que th'm•em :-;irlL) üx.pul.t;us 1\ol oxm·· 
cilo úUt.hat'lli<Hla (lt):; q•:1.1 Uvc•rL'III :-o•ll't'itlu 
peno. ll\aÍOI' llO Um~ itllll«t:-1 d/3 vri~iio t!IJlll 
tt'!Lhalho. 

AJ•t. 5. 11 P!11'1\ a ot•ganir.açüo dos cont.in .. 
gentes dC(!LIO trn.ln o urt. 87 t.ln. Con~tilui«"i1o 
lmvorú dm\~ cspccios tlo juntas, a. su.boÍ': 

!=.:i :3." .E-:;ln:-:; ,innta::.; ftwccionai'i"iO duranlo 
00 dins fltll cndn. nnno, t~ompruhontlillo 1wstc 
pt·n.f.ol o c:-~pn~:o 1ln vinte !lias para. l'OC!n.
mnc;i"íes quo o.c; interr.s..;aJos }JD':'i:'m npl'O~ 
sont,m• pot• :;i ou pot• ~··U:-1 pi'Or:tu·n.dúl'Cfl. 

~ ·1.° Conduido:-i os nlistamont~~s no p1•n.zo 
dn pm•flgl·npho allll!Cüdoutc, Het•;1o ollos ro
mcl.tidos com a:.; l'Cl~htmttrUcs, tloulro do cinco 
dias, ;l:; ,iuntns tllVi:iOJ'as: 

.:\s reclnmaç~cio:;, rccuraos ~~ 1úrmtllldndes 
votos 111C:-lll1«1S cxigillos SCl'ÜO iSQJitos Uo 
sol! o, 

.-\l't. 0, 0 J\H juntns l'CViSOI'aS tel'ti:O pm• fim 
n.pnrar os nlistnnwntos, tlccitliwlo sumrnrL
t·mment.o soL11·e as rcelu.mar;iJes 1Hta~, com 
recUJ':I•l dos intct'C!iS~dn:-3 ou seus lll'ocut•a.do· 
I'l'S, dentro tlo 15di.·ts, para o Superior•TJ'Í
bunal tlo .lw-iti<;a Uo Estutlo, o, no Di::>t.l•icLo 
Federal, p:u•a. a Ccirto 11~ Appellaçiio; ns mes
ma~ j untns, nu. ópoca, mm•c;u.ln, fariio o sor
toio tlo:i eitlnd!lo::; nlist:ulo:i o .'iú fuuccionarão 
com a Pl'OSCIIÇ!L dt~ t~~uv:-: (JS seus mumlH•us. 

~ J,u 0:-3 tribunacs ant.cl'ioJ'JJWnto eitrulos, 
dentro tio prnzo tlu ~O dias conta1lns 1lo. apro
SClltar,;ii.o dns J•ocursos, tlocidiJ•fi.n Ue!initiv:t· 
monte, ~cndo ttto:3 deci . ..;,·Jcs pulJ\h.:a.do.s llit 
Ji1lho. otllcial e 1'Jmottitla.s ús junto.~ l'tWi:;oras 
}l<tflt ns l'C:Jpcctiv:ts it\'tJJ'Imr;Ues. 

§ :l." No:; E:-3to.tlo~, em cotdil um do seus mu· 
nicipios, lutvm·U. uma juHtn. l'CYi:-:ol'a, com
posttL do. primlüro. auLoridndo jutlicittria. do 
município, como jll'Csitluute, tio. primeiro. n.u· 
tol'idado polieial t o me::; mo, como soerot;n•io c, 
1lo prositiPnto 1lo governo municipal. 

§ :J." No Dlsü•icto li'r.UoJ·:~l u. junta rcvisoJ•n. 
sorú CilillJlO.'itu. do:; ,juizes dus pPoloJ•in::~, :-;onda 
Jl!'e~idrmto umrri~: :~utig'o; du:1 d, lfl,!..:'!ldO!'I daK 
cit Cllli!~Cl'Ípf,!>"IO::i j•Ufil!Íll{':', HOl'\'Íl\1\0 UH1 lhl :\0-

Cl'Olal'ÍO, o do l•l'r~sitloute do gnYut•no muni· 
c i pai. 

§ ·t. o As .i un tn.s rovi!lora~ .se instn.lla rãn tnm~ 
bom unnunlmonto, liJ dinB depois do tOl'Jni· 
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nnrlos o~ trah:1 lhos rins j u 11 ta-1 do n list;\mo:l! o, 
80ndo tnl in~tallou.;t1o ;rnnmwiad;t pm· odtLttrs 
atrlxrLdús nn. prJrt:L r lo c•! i !leio do g-ovot'IIO rnu· 
niciJHLI o tt•rmscriptos na imprensa u!Hlo n 
lwuvor. 
~ 5,° Concluidns toilos os tmlmlhns dn. J'ovi

sii.o A apnrru;ftO dos alistam~·ntos, tendo ::;ido 
o.ttenrlidn~ o n.vorbuil:Ls toll:~s a.s rlecis,·tcs dr~
Jiniti \'as dos 1 ecttt'Srtf.l <tprcsentrt.rlos,or·~anií'.rtrá 
n. juu!a 1 ovisorn. tt'tl~ rolaçúos pal'íl. CtHln 
municipio: 11. Jr~ cont·l!'it os nornf!S dos ci
flnrll1os qua s:'to obt•ig;ulo31 ao sm•vh;o ulilit;tr· 
em tampo tio paz o tl1J g-uerra.; tt 211 dos quu 
siio isentuR do scJ•vi~·o militar cm lompo rio 
paz, e a. :~·· rlos quo siio t!Xcluil.los do n.li:::tn.· 
mrmlo mi!itar p:oln. aput·il~~<10 cnm toda:.; a~ 
ll•,cim·oH,~lws e oi,SOI'\'IH;ilel'l, sendn tntlo I:LtH;n•lo 
cm 1\vm o.;pccia! fot•necido polo jJinisterio dn. 
Gnerrn., que clovot•à t[lr irnnmdiat~.) conheci· 
monto dr\ ex.~cuçiio desto ~CI'\'ko pelo:; Presi· 
dentas e Govel'!lallflt'es no:-; respectivos Es· 
tn.dos,e polo Ministro do lntr:Jrim• no Oistri•~t~) 
Feder~l. 

§ t3,t. Oest.ail tt•o.-; listn.s oxtl'n.ilir-sc-h:to 
cópias que fil·l'oio all\xn.das nn.s porttl~ do c• li· 
!leio do :!{O\'JI!'UO munlcip;d e tl'nHsel'iptas nu 
unpreusu. ondo tL houver . 

~ 7" U.'i l'llt~m·sos elas 1locisües das juntas 
rovisurus serií.o, dentro do W dias, remottido:o~ 
pelos intc!'C~5lados ou seus pt•ocurado!'CS aos 
tt•illllnnes, do qno tratn. o arL. IJ<~, 

Art. 7.° Flcnm esta.bclocidns ns multas se
guinte.'!: 

Do 508 a 100.~ a qunlquet• l"'ssol qnc se 
negu.t• u da.r ú jnnt;l Uo albto.monto ~~ li:,t;L dt)S 
cidadiios sujeitos ao alistumonto qno comsigo 
hnbitn.rem ; 

Do ::!00$ a 600$, ropo.rtidament•l, aos motn· 
bt•os dn. junta tle alistanwnto, q11e illSCI'tH'Br 
qun.lquct• ciilndüo, !'ccus~mdo reeolJili' prova 
lugnl U.o isont;ilo, subtl'iLhindo 1\ocwnont,n ou 
denegando o~o; rocm•sos logo;~ os, ou que ~ctente· 
IUtHlt•t 1leixur de alist;u· qnnlquot• eid1uhio 
quo o den1 sOl', o.lóm do !lcar cadol um dos 
tlito:; m·1mbros solithl'iamenlo olJI'igado a in· 
domuizn.r os cofL'eS pui.Jlico::; das despo;,n.s t!UO 
por tal motivo se huU\'01' t'uito. 

Do IDOs a todo aquollo que nomoado 
membro da junto. do ali:;ta.monto se oscusnr 
ou não compnrccur ás reuniUos dtl rnesum 
junttt, sem motivo justo IH'ovatlo pura.nte 
o governo do Estndo, 

~ 1. 11 Estns mnltas ni1o pr(ljudicam o proce· 
codimcnt.u criminal ou civil quo no ctn;o 
conhOJ', o ~Ol'iiO lmpostns ndtniuistrnliva· 
monte: no Pi:;tt•icto Jt'edoral, pdo MitdsLt•o 
tio Intct•ior, o uos Estadus pulos Presidcmt~s o 
Govm•nndOJ'IJil, pot• Clljas ordous ~Ot'llO rei ta~ 
ns cobrunçm:~ oxecutivas. · 

~ 2. 11 Sul'ii.o tnes multas convoJ•Lido.::; mn 
p1•lsiio não oxcodonto tlo 15 u. 30 dins pelo 

s llll~t\0 v. lli 

Juiz rlll cxoeu~;fí.o, qnan1lu 0:'1 •:ondomn~Hios nfío 
LI Vtlf'O!II lll•lÍOS 1!~ p:tg' d·:l-;, 

::\:v o producto dt~~FIL"' mnlt.nfl ptwtcnccm't, 
r·;·~pl'cth·nutontu nr•::l g:-;ttu1u:; o n.o !ti~trict.o 
l•'t•df'l'a!, quundo impo:;tas pelos Pl'o:-.iilnttt.es 
nu t~lüVOl'Hndore:oi o 1wlo Mini::;tru do lntc
dnr. 

At·t. s.n AsjtlllLtS l'úViSOl'lLS so in~tn.ll<li':ÍO 
p.lrt\ !'n.zer O SOl'tcio dO.-i cidarJiinH dollnit.iVIL· 
rnont,-] ;l!i;;trulns 110 nnno nnlnl'ior o consi.!t~· 
J';Ldu::~npto . ..; pa1·u.o s Jl'\'1(,~0 milltill', no dia. quo 
!'t'w cle~q.çnrulo pelo Govonw. 

::\ 1." 1 l stwtoio cm tempo do paz soriL feito 
soi.Jre !L I" relul,'iio dt~ CJ uo tra b~ o ~ 5" do art. li·•, 
c em tempo Llo ~!!Ol'l'a,nii.o sú sobre a i" c>ltllo 
snbro n ~·· re!a1;<io, n. I]Un se rofut·o o mc.;mo 
p:trl~~~·apltu rio cit:ulo !Litigo. 
~ ~.u O di;L do :-;odeio sol'à annuncin.do pnr 

ed}t, LOS nl\1;-::a.dos nu:; Jogttres pn!Jlico:o; o tru.ns
CI'tplol'l JHL unpronsn, onde a honvct•, conte!Hlo 
os oditncs as rdaçijes dL)S nomes tlos c(Jndii.o3 
nplo::;, sobre o.!:lljnno . .; deve sor fuito o ,..;mtoio 
t: qtwuto~ dos me:irnos cidt11hlo.; dovmu liOl' 
:;ol'teu1IOs ptL1'1~ tMJslituil•om o conting-ente 
exi!4'tllo do mnnicipio. 

~ :L'' O Pt•esitlunttJ ou Govm·nadot• tio Es· 
t.atlo divitlir:'L propo!'clona!mcnto pulos nm· 
n \r.ipio:) u I!Uiltl llg'Ott to IJ tw é exigido t.lo mesmo 
E:'ltmlo pelas leis du fixnçã.o do l'ot•t;as •lo tot'l'IL 
O ffiHI', liü 11101]0 il dotút'IDÍIHLI' O llUIIlCJ'O de 
chl:tdúos que. ca.1ll.: munici\•io du•:o li)rnecer 
pal'<t n. consttlUJ~~•to tlnque lo mo~mo contin· 
gonlo, e di:Ho r.:cieutillent·á pot• olllcio uo.; 
presidentes ti as junlas t'O visaras. 
~ •1." O j.liuistro do Intot•ior scientilicn.ró. 

pOl' oJJJcio u.o presidente tbt ,junta t•ovisorn. 
o contingonto oxigoi1lo do Districto Follcral 
1:cltts leis do Jlxn~iio de forças tl11 tct•r• c 
mar. 

§ 5.° Findo o sorteio, o.s: juntns revisoras 
romotteri'iu aos Pt•osillt.>rJtc.:; c Govornndol'os 
tlos !'espoeti vos E~ taU os e no Dislricto l"edet•at 
n.o ~linistr·o do lllloriot•, ns l'••lrtc,'tjiJS tios cidn. 
tl:lo:\ :;ort-mdos ; tios cid;ulii.os oq1tos CJlll~ niio 
o J'OI'ilü o 1lo:; hwutot:i, sendo t·ws relaçóo:o;, cm 
St!~uidlt, OU\'IU.tlns por aquclltl:.i autol'idndus 
ao Minist1•:Hla Ciuot'I'Ct., 

§ 6. 11 O Governo FeLleml nmrcnl'á O:i prl\ZOti 
o loga.res om que o~ sort01ulos dovorü.o, :-:ob 
puna de sul' ca.ptur;ulos, !l]•t'escntar-;;e, do 
modo tl sm·om incluido; nos cot·po.:l do terl'<L o 
mnl' para ~uo l'ot•em tleslgmulo.::, em•rendo as 
tlospezlls do transpot·~o por cuntn. da Uniii.o. 

§ 7 ,u O Miui:-;toi•io dtt Guot't'<~ liu•O. a.s des
sig-nnt;ües ro.-,peitlLJ',:Io lL pt'oMU.oncilL 110~ sor· 
toa•los, llo modo qu1' s,•.ittm oR mo:'lmo:-J indni· 
1los nns Jhr~n~ liSlncionadn.s nos ~~~tatlos 
onU.l :-ã.o donuciliatlos o ontLl J'11l'llln sot•ton
dut~, ou 1\1\S g'llat•ulçti:iO llll\Ís pt·nxim!L:\, 

A1·t. O,u t<'koLUl olitn.hllltwillaS Uli mu\tn.s do 
300$ a üOO$ l\ to1lo aquello que occultat' om 
t:iUU. co.::u. o.lgum citlndtlo sol' lo ado, ou impmlit• 

~I 
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qno so :qm~:-;onta no tempo m:n•cndo, do H!O.$ 
n qualrpuno nwmhro dn. ,iunt;t 1',·\'i:-;ot•a qun 
SO 01-iCUStl' ll\l <!Uill]H'ÍffiOI1tO dt'S :O:flllS ill'· 
VOI'l'H cnn~ig'Jmdo~ \li!Sll~ Jc,j, E!-! ta~ mnltn:-;, 
cujos protlnctns })el'lenc~l'ii.n aos Esta1lOs (1\1 

ao Dbtl'lcto F(:del'al, qnrtndo reSJICI't,iv;tmento 
impo.c;tns Jleln.-; Pl'llSitlnnto:-~, Govcrnndol't'~ ou 
polo iltinislro do Intct·lor, nfio pr.•judicn.m o 
proce!limcnto criminn.l fJUtl no tmso couber. 

Art. 10. Todos o::; cid<uli'ios, nindtt qno 
estejam cotn}H'o\wndido~ nos n\ist;JillOnto~. 
podem njtres~Jntnt'·SO volnntarinmonto, ua 
occn.siiio tio SOl'teio, ás juntas quo n estilo 
proccdondo, po.t•n o ~orvi~·o militar, o cm tal 
caso o numero do:·;:-;es volnntn.r•ios ~crá dedu· 
ziclo do contingente tio muni(~ipio 0111 flUO 
estivorl'm nlbta.dos, ~i por iiC[lSO nfi.o for 
supet·ior on igual no mesmo contingcnto. 
Dado este c:1So, não ha.verit sortL:io no mtt· 
llicipio, sendo o son I'Ollti"p-onto constitui1ln 
unicamente do voluntarios. Os oxcodonto~ 
serão disponsndos atê à ópocn. do sortuio 
seguinte. 

Parngt•npho unico. Os governos f'stadoDcs 
om sou~ Estados e o !\linistro do luterim• no 
Distl•icto Ji'edcm.l podorilo complot:tl' on or·
gu.uisnr os contingonto:-; exigidos llCiil::; leis 
de fixn~ão tle Jbr·c:ns 1le tert•a c mar•, com 
lHUÇ:tti do::i corpos policines C]lli) vuluntnr•in
muute, por• declnruçi'iu cscri[ttl1 dn:; mcsulH:-i, 
quizl)rem SlWYir• nn cxot·dto pc•lo tempo con· 
sir,:-unilo ~tosta lei. Ne~to cnsn, nquollnH auto· 
ridade~ sciHntillcarüo Us junta~ rori:sora~. na 
ópora !lo b'Ol'tnio, do nnme..ro do tacs volun· 
to.rlos que i1·ão com~tit.uir• llt) todo on em 
pnl'te os contigon tes f!llO tcem do tlnr OR mu· 
niciplos, pnro. quo o snrtülo se limite C"!!'ect.i· 
vo.monto nos n1unkipi,lS no 1111\lloro que falta. r 
para completar os mosmos contingontos. 

Al't. II. Os sorteados o voluntnrios n ~110 
so rofut•o o urtig-o nntel'inr•, qno se suhta·n
liirem á. I'Oquisiço1o do Governo Ji'eolorul, ~Ol'i'io 
considerados t.le~urtorcA do uxercilo nncinnal, 
sobro oH qua.cs o Govor·no pr(tCOdorli. do I\C· 
cardo com us lois milltnl'eH par1t coagi l·os 11.u 
SOI'VÍQO activo mililo.r, flUO I:!BI'li. eutiLo por 
q uu.tt·o mmos, som projuizo do tempo do re
serva. 

Art. 1::!. Scríin pel'mittidos cs c11~11.ja .. 
montas o I·cenga,inmontos volnntnt•io,'l por 
mais tr~s annos do t~'OI'Viço nctivo u mr1linulc 
contt•aclo ~~xpro:;I'O dn~ p1•açns que tq·rni· 
llll.l'üm o son tmupo tlo ser\'içu netivo e'liiSÍ· 
gnn.do nestol Joi, 13om p1'1:lnizo do tumpo da 
reserva. 

Al't. 13. Conr.htido o lompo tlo ~·m·viço 
activo oxilo(ido n••?~t.it lt!i parn os Slll'tt•ttdos ou 
volnlttnl'i'l:-i, m:,si111 corno o tclll\10 do contmc:to 
rn.rn os cngujilllos 011 I'COll,l.'ll.inllos, tel'(io Ioda~ 
e8to.s prnc;n.s, pontunlmon1o, ns sU11s baixns do 
tnl Hct•vi,,·o pclu::; l'C1spcctivos conmmmhmte~ 

do corpos, snlvo no caso üo guOI'I'l\ docln.
r;ulll. 

Pamgrr,pho unico. Si lbrom tnos lW<lÇilH 
i11t.lo\·idn.nwnto tldid:1s no sor·viço activo 
lllilitai', o l\Hnish•ll tl<l nucrrtt ni'io slt 1'<!
spon.-;nhili...;;lr'il pm· tiL! f,dtJL os commo.ndnntcs 
do coi'JlúS, como OJ't\onou·:'L, som d~~morn, u. ox· 
pndiçiío do Sllil:-i h1lixns üo tnl l:)OJ'Vit;o, A:J 
p1•nçoe quo ti vorom baixa do sm·vi,o activo 
rl!g'l'ussn.t'lh n.os ~cus Estado:; p11r cotlt;t d1l 
Uniiio. 

Art. H. Dopois 1lo tr·es unnos da exocuçiio 
do~tn. lo i, ningncm seríL ndmittido, alt a i!lndo 
de 30 a.nnos, u ump1·ego \JlllJiico do orflom 
civil on militnr, sem qno mostro ter satis
i'l:lill' ; S uiJrig'iii;ÜL•H ÍlllllOStiq:l J1CIB ffiOí:illll\ 
loi. 
~ 1. 0 O tempo tln serviço militar será. con· 

tallo pt\r:L a.posel)tadorio. no emprego civil 
n.tt'l 10 n.nuos e pelo t.lobro, pat•n. o mesmo fim, 
si for do cnmpanhn, 

;::1 ;~.u As JH'llÇILS rlo pr·ot. voluntnrhls ou 
sortctt1ln.s, que tivorum b11ixa. do serviço 
nctivo scriio cmjJl'Ogadns, de prcforencia ll 
out•·o.< cidnd:1os, nn~ obr~s o officin~s publicas 
e nas ostmdus rlo ferro. 

§ 3. 11 Nosto intui ti) o Oovor·no estr-.!mlccor{L 
ns nC'cossm•iu~ clausulas nos contractos llU 
IIO\'nçõos do contracto. 

At•t. 15. E' pm•mittido ao SOI'teado rnzot·· 
SI) snbslitnit• por outro cidnilü.o, logo apót~ o 
sor·t~io, comtauto ,qno o sul.J.:ititnto l'OUna ns 
qualttladus de l'obrrstel. pl1ysica, bom compoJ• .. 
ta11wntn e momlidurlo provu.dn.. 

§ i." O ~uo npt'e>ollta!' substituto ns· 
signaJ•á termo do rosponsahilidado pel11. de~ .. 
erçiio do lllliSI"llO durunte o tompo do :o;ot•vü;o 
uctivo nquo ó nbJ•igndo, vindo a occnpur o 
sou logn.r pelo tom110 qne t'nltnt•, no CUS'J 1lo 
niio s1~r captuJ•ndo o floscl·tor•. 

§ 2, 11 O :;uhstitui1lo o snb:;titnto sú flcnriío 
isontos do ~OI'toio dtu•a.ntc os trcs nnnos de 
Hot•vi~·n activo n q·w se cnmpromctton o se
I!Uildo, 1\mmllo, lWrém, osto i:Hmto ~i ,iii tiver 
pt•eHtntlo o seu tempo do serviço nctivo e tlo 
reservo.. 

A1·t. 10. O nlistumento, sorteio e or•gn.ni~ 
!:laçiio tlus contingentes sorii.o feitos 110r delc
gnlios mliilnroa do Ministel'iG un Guorm; 
qunndo niio lbt• n pr·osento loi cumpridn pelos 
goovoJ•nos cstrHlonm:l o pelo l\linistr·o do ln to .. 
l'ior, vorilican•lo·so qnatqucr •las hypotheses: 
u. uiio nomo"çiio da::t ,iuutus do alisl;1mento, n. 
!:·dtn das eoJnmunien~üo::~ exigi, las no ~5° do 
ur·t. Ü" o d:1. I'OIIIt!S~U., no t~>mpo mnrcado, 
dns t•cla~·tios tlu quu h•tdn {J ~ 5" i.lo 11.rt. 8·•, o, 
tlualnHmh~. qnnntl(J, om qunlqnor Estadn ou 
no Distt·ict.o l~í!tlm•;tJ, uü.o :-l(: udtnrcrn nrgn. .. 
nis:11lo:-: os Ct!llting-cutes exig-ido:;; pelati lois 
dn lb:.t1çiin do tiH'C,llt ílo tm•r•n. e mnr. 

~ i,' Vm·itlc~tlo qu:tiqnor coso de que t•·ntn 
o lll'ligo nntot•iot•, o Minh:llro do. Guel't'n. man· 
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dm•l1 Ol'g-nnhmt• poln. secçüo cmnpolcnte do 
Eslat\n .. Maiol' tio EX1Jrcilo nma eommis;-;i'in 
militbl' do trc:-; a. sete nicmln't'IH, o!I!ci;ws rlo 
OXCl'CilO tin. :1dÍYll Oll ro!'••l'll\HdOti, }ll\l'<t pl'o· 
cedei' :10 :dis~am1~1lto, :o;Cg!tnrlo ns not'lllnS e• III· 
tidas ,rwstn. lei, nos pontos elo Esln.rlo ~~lu qno 
não foi n. mesmrt cnmprhJa. Esta juultt. ter(~ 
sua sc~Jo nn. cnpitn.l !lo mc . .;mo· E.;;tado. 

§ 2, 11 Üd n.Jistamontns f'oitos por t:d com
mhisi'io loriio por base ns nlistnmcmtos c\ei .. 
toraea o informações dns nutot·idadm:i e: pe:-;. 
soas competonles, rospoitndns ns isenr;üos rios 
art~. 2() c :ln, confnrmo Hlljnm elles fcitn-; om 
tampo do paz ou do guerra. 

Art. 17. o~ I'CCUI'~O~ o reclnmnçõc.'l S(!hl'O 
GR nlistnmoutos J'uitos pr~la:-; commis.~õ • . ..; Jlli· 
litnt·os sorão, nos Estados, para umo. junta 
fiscal composta ri.· r jni1. :-;eccionnl, con10 p!'O· 
sidonto, do conimnndn.nto !la ~unrnir;:i() n !ln 
chefo do serviço snnir.nrio militar, o no Di:-:
trictn Fodm•al pn!'n n. secr,llo com potente do 
Estado-~Iaior do ExoJ'cito, A jnntu. tbca\ o 11 
citada sccc;ão a pn J'ill'ão o~ n I bt nmoutos Iid to~ 
pelas comuli~:-:ücr-~ militares c fl~l'iio o snt·tcio 
na ópoca designad:t pelo Gm·ct·no l<'i•r\r)J'n!. 

§ l.() Os cid:u1ãos sorU1<Hlos pela jnutn fls· 
co.l o l'oferhla accr,ão do E:-:t;ulo·J.fn.ior drJ Ex
ercito, o n.qnollci-i quo ús mesmas :-;e apre
sentarem voluntaJ•inmontc, na occa:iirlD do 
sorteio, por d!~clurnçiio CBrriptn, pnm o ser·· 
viço militnr, sot·1io ohrig-a.dtl~ :to mc:;mo 
tampo tb serviço ncth·o o Uo l'r)SCJ'Yn cnn~i
gnauo nesta lei. 

§ ':!.u D:ts 1locisüos 1l.t junto. flscnl o dn ('Í· 
tndu. socçii.o do Estlulo·:\l!tiO!· do Exorcíto, po
dem ainda os intore~snrlo~ ou snus procum· 
dores recorrer Jlnl'tt o Supremo Tl'ibunn.! :.u .. 
litnr, quo cntüo 1lcciJi1'iL dcl!nitivo.mr..mto, 
somlo ns llecisüe~ publicndus no Diw·io Offi· 
cial, o ú.~uollo.s ,inntn$ rcmotLidns, p:n•ot. as 
rospectivns aver•lmr;Uos. 

Art. lH. O Guvot·no F'cr!nrnl J'ol'rlrcr.ril 
pl'omptnmento aos Estntlos o ao llhiti•iclo Fc· 
tlor•:1l todos os livros, papeis, tinta, r>tc. ,para. 
o sm•viço do nlistnmonto o sorttJÍO, quel' tu.! 
l:iOl'VÍ(;o seja. foi to pela:; autoridades Otitndoaes, 
quor• pelas ttJdoraus. 

A1·t. 20. Fica o GoVN'no atd.•1rbm.do n. ex· 
ptHlil' OS 1'0:,:"11\illllCIILoi:l !ld!I'S~U.l'iO~ folll'a rt 
OX(•cw::··o de~t:1 lu i, 

An •. ~I. HéVtlgatu·:->e a:; d!::.po.--içijt!~ cm 
cu li tl'ill' Jl). 

S:tln. r!n.:-: fi(H.~tir-;, 18 de sotembt·o tio ll~~·l~l. 
- ,l[t.llli'O J[r~c/j!lrfO, 

cu :-o.;:•. JP•re!'-li.-!onl!'f"--E:-;f.nnrlo muit(l 
reduzirlo o TIU!llOro r[.-,."i St' . ..:, Scnnrloros e trn· 
tn.tHlo-so fi,) mntori;t impot•tantr~, ticn wlin.dtt :t. 
r!i~cuseíin. 

You lcvonlar a ;~Ps:.,ii.o, do:-;lgunnrlo Jlal':\ 
or(lt•ml1o t!in da sc:-:-::lo :-;r~uinto: 

Continnaçiío rln..2a. di~cus~;io 1lo projecto do 
Senado n. 2, de J;.;f!\1, rr!gHlnnrlo o :-iUJ'Ir:io mi· 
I:tnr ; 

c~~ntinuar:fín 1la :1·• dbcmsiio 1lo projecto Jo 
Scn:1do n. 31, do lHO\), unt• I'iz:mrlo o Podot~ 
Execnt.i m l\ pagnr. ~~m vit·tndo de srmtcnça 
pa:-;~:~dn. r·m julgfl.rlo, prni~Jridn címtr•n n. Fa· 
zend:~ ~uüion:d peln jui?. "Ccdonal 110 Estado 
do Hio !lt·n.nrlo tln S11!, n irttportancin da imle
mniz.nr;iill do,·irla n IJ, Fnn,.;;!,iJn 1:ontono lln 
Sih·;t ~~:r ~cm lll!tl) FJ•nnciscc Luiz Pel'í'il'!t d;L 
Silvn., pr·nvr.nil'nlo do vnlm· rio p-ntlo vaecum 
ü cavn.Jiat' da:-> 1•'azrmdus Flor da Prairt o Cnl'· 
doiro, nos mr:mJO~ Jrcrton~8nte~. de que Sil 
utiliznrnm, parn. nlirnPtttnçii.o o romont.:t das 
ttm:f\~ le~ae~ r1no opel'aram no municipio r lo 
Cam:tl}tt:ln, na ultimn. revoln~~•io lt:LVid:t nOjSI) 
Est:11ln, podrudo p:11•:t e:-:~r) flm J'az~~r· :l.'l nccr~s~ 
:-;nrirHI opi.H'Il.~'ú!!s df1 credito a tU a quanti!t 1!0 
213:55!),$000; 

Di:-~cns:-;ão nnico. do pnrecer n. 200, tlo 1800, 
dn. Ctlmmi...;~fio du .lu:~tiçn. e Lof{islaç:ío, npi~ 
nn.ndo quo se,irL arclti varln. u. r•epl'esontar:ão do 
Conselho :\1nnicipal do Distl'ido FcdOl'Ul, suli .. 
cilanclo a. rnJ'ormn. dn.loi n. 85, rle 20 1lo so· 
t~·mbro d•l !RD:L 

Lovantn·IJO 11. so .. ~~ii.o ú:-1 3 horas d:L lart\r), 
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Pn!.~id1!ZJCi11 dos 81·.~. ,!, C~tu,ul·r (1° St'Ct•'· 
/,rrir.J AJJ,,.,•:n f:oo~•.'lll•·,·,· (~'·• s~·r·J·,•Inl'in) r: 
Ro~.•:a ,. ,\'zlw. (f'l'•',.:;irf,·H{.'). 

Art. 19, Os membros 1lns juntas militares 
do n.listn.monto, aJCm das pana~ disciplinnros, 
ost:lrão sol\dn.riamcn to sn,ieito~ h. Jtllll ta. dn 
200$, (}1Hl.ll1ln nn a! i~l.n.nu•tdn ittsr.ri•\'C•J'r'tn 
ftnalquor eid:uHi.o l't•cu~l:l!Jdo rcc~Lrw pt'(t\'a. k· 
gal do bt:JH,•ilo, :mhtl'ahindo dnt~llll\i..l~dt1 011 
rloth"l/.p.!lrld trH l'ür~UJ·sos lr.gacs, PU ;;t·ic·nW• A' llll'in. l!'r.!'IL rlepnis do IIII'Írl di:1., ::.hrc-st~ !L 
mou Lo dnixa.l'CHn do nli8bJ• qna lqtlOl' cirl:lrl:in ~t'S"IiO, n. rp111 enttcnnl~l!l os SJ'.'J. So1rn loru·J ,I. 
qur~ o 1l•!Vfl. .Sr"· r·. C;lt.ttnda, Alhertu r.iirll•:n.h·c~. Henrique Cnu-

Pm•:q:rapho llllil~r), !·::.l.a mnlta. S•·t•."t irn· t.inho, T\l1•1ll:tl'. llt•lllnu, (IU..;!.!l\'tll~i~~~IHJ'd, ,ln:l· 
po!-!tn nr!ntiuiRI,t'Hiirt~ltlf•tllo pn!lt Mini:-;t,J•n •lll quim Sou·mento, Ft'tl!II~J~co :\f:tclln.r!l.l, /,:rnt'll 
GJJcnn. u eob1'1vln por tlr•scmlto uns vcnd· · Sodró, Benctlidu Loito, llLdl'or•t VioiJ'll, No· 
mon tos mi li tares dos momb1·os dn. j 11 n t11. n [ guoi rn Purtuw gnú., I' n•us Fm·roir·n.. Cr•uz, .Joii:o 
olht r.oudomnada.. Col'tlnit·o, .Josó I ;ol'llat'dn, AI V!U'rt Machado, 
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Abrlon Milanez,Gonçalves Ferreira, Jo•ó ~lar. 
collino, B. <lo Mondonç:t Sobl'inho, Leite " 
Oiticica, Coelho c Cnrnpn,'J, Leatult•o Mncicl, 
Roso. Junior, Cleto Nunes, Doming-os Vi
conto, Po!'ciuncula, Loprs 'fr0\'110, li'oliciuno 
Penno., Huoao lh·:Lnllíio, Rodrigu!~~ Alvos, 
Mot•aes Bnrl'os,,loaquim do Sowm,A. Azercdo, 
Vicenlo M~ohado o l'inlieiro M<tchado (:lG). 

Delxnm do comparccet• com ca.usi\, ]m.rti· 
cipndo. os Srs. Manool do Queiroz, Generoso 
Panou, .Ju .... to ch~·rmont. Gonws tio Ctt~t.ro, 
BtZf:l't'il l~ontmwllo. Almei!la. Bu.rreto, .loa~ 
quim Pm·nn1n lluco, Re~u ,\lello, Q. Hoca.yu ,. n, 
E. \Vn.Jl(hmkolk, Gonr;n.l \'CS Cllil vos, }};
tcves .Junio1·, Ra.uln10 Jlm•n o Julio Frotn.; 
o som clln. nR Srs. Jonathus Peclro::;a, ~ltmucl 
Ba.t•o.t.a, Pedro Yelho, Rny Hnrb •tia, 1\T·thm• 
Rlos, Virgílio Danmzio, Pau lu. Souza., Lco
llOltlo lle Bul\iões, Aquilino tio Atmunl, .100.· 
quim Locel'd<L o llnmlro Hnl'col\os (25). 

E' liJa., posto. om di:scut"sii.o e sem debnto 
n.pprovadn. n o.ctu. do. ses~ü.o anterior. 

O ~··· 1u Sec!••etau•lo (intt'l'ino) tliL 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do I' Secretario do Camorn tios Deputados, 

de 18 rlo sotombro corrente, cornmunicnnllo 
que, tonclo nquo\lo. Cnmn.l'•l app!'O\'Rllo n;o; 
omonr\ns do Rnnn.flo ao pro,icdo rln. mcsmn. Cll· 
m:tra fixnndo ns forc;as de torro. pa.r.n o cxor
cic\o de IIJUO, on vi nu nosttL da l:L a stlncçuo 
prosi<lonciol o. respectivo resoluçüo.- lntoi· 
l'tlliO, 

Do Ministorio do. Guerra, de IB do cor· 
rente, transmittin1\u "Mema~em do S<·.Pra· 
sidcnto dtL Ropubli('n, remot.ten1l0 tt re .. 
JnçivJ nominal dos onicines mortos cnl' Ca
nutlos, com duclo1'rtçiío da importrtncla. da 
divirta do (•;ula um tlelles, para. com o. Fnzunda 
Nal'ionnl, n. ftunl rui solimtlllln. po:lo SL'nndo. 
-.\. ttucm l'ez iL r<quisiçiio, dovolvoudo·so 
tl~pois i1 Secrr:t'll'in .. 

O !:!h·. 7~n ~ccret.;:u~io Jô o vao a 
imprimir pn.1•n cntrnt· nr~ or dcm dos traba. 
1hm~ o seguinte 

l'.\Hl!!ClilfL 

As CmnmissiíoH !lo Marinha o Guerra n r lo 
Financ;r\S, r·,s qnnrs tOram pl'CROIJtes o prt'.]ecto 
do Seundo, n.lO, t\o l8fJU, rt>~nl!tndo IL allm\. 
uistraç<10 lio Asylo do" ln validos do. Pntrla, o 

ns emontla.s que lho fol'am a.pprova1las em 
2'1 di~cussfio, o Um tlc 1•cdigil·o, lle !LCcordo 
com o vencido, (lllfiL J 11 , offorccom ;'L consitlc· 
ração do ~OJUJ.tlo n. segulnle 

UEI>ACQÃO 

O Congresso Nncionnl dccroln. : 
Art. 1. 11 O Ab'ylo dm; Invnlido:J d:t Po.tri(l., 

crentlo llt>SÜL CtLpitnl Jllll':t recolher os sm•vi· 
dorc:; da Ntu;iio que so involidorn.m ou vo· 
ubrLJH 11 so iovn.lidbi' uo f:et•viço do g:uot'I'n, 
8el'lL nilministradf·l por um conselho dtl quaLt•o 
üfl\ciur.s g'r!UCl'at-s ou supet•iole:; tio Exert:ito 
o da Al'Omdo, sendo dous de cada corpom.r_,iio, 
nomcn!l•·s pelo Govcrnu paTa sut•Vii'Cill por 
dous I~Jmos, presi1li11o este consolho pelo mais 
autig<J tios nomoallos. 

§ \." Ao conselho incumbirá administrar 
o pn.h•imonio elo Asylo, nrrccadar todo. IL sua 
I'eceitu., appllcal .. n, no custeio da instituição o 
!tO melhorum('nto tlo:; cdificios e dn.s condições 
do vida tlos nsylarlos. 

§ 2. 11 O consdho prestará annunlmento 
coutas da. sua administ.rnt;11o, sendo es~o.~ I.LJI· 
provntlas pelo Tribunal tle Contas, com o 
ll.l'oita de I'tWisiio pot• esse trillunnl. 

~ ::1·• As ~ohrn.s verificadas annunlmenlc, 
rlepois do a~urudtiS llS responsn.lJilldades do 
Cous ~lho, quanto ;'J.s dr.spezus feitas o elas já 
contmctadus pa1·a o anno ECguin te, serão iles
linadas no o.u~montu do fundo 1la inslit.uiç;Lo 
pl·la comprn. de apoliccs tltL tlivitlu. puhlicn., 
con~titutiveis tlo sen pu.trimonio ino.lieniLvol. 

Art. 2. 11 A receita llOAbylo de Volnntorios 
da Pntriu. será conotituiua: 

~ I." Com n ronda <lo seu patJ•imonio. 
§ 2.n Cüm a qunntiu. consignado. n.nnuo.l· 

mente n:~ lei do orçamento. 
§ :Ln Cnm a metade dn um dio. de soltlo, 

dc•tõcOnt.arh no 1lin. I tln muT'C:O do cud1\ [l.nno u. 
todns as l)T'•IÇas do prt!t tl inJoriOI'Ct:~, 11 tudos 
C·s oOh!i:u ::~:mlJaltorno~, supl·rioros o gcnOI'n.es 
do Exorcito, Arnmth\ e dus t·lusses nnnoxns o 
11 todos r-s oll\cloes l'efm•n,odos o honora~•lus 
no desempenho do commissocs do ncth·itlado, 
paro. sorem as qunntius doscontatlns c espe
cialmente appllcadns no augmonto do patri· 
mania do asylo. 

R -1. u Com m:l doações Coitas espontn.nen.· 
menta por pnrticuln:•es. 

At·t. 3, 11 O fiQVr!t'no oxpcdil•á novo regu
lamento pu.ro. o Afoylo do lnvtdido:;, lle macio n 
constituit't uo. llhu. do Bom .Jesus, ns nccom
mouaçilrs uecessorias paro. n\11 ;oram acon
rlioionn.tlos os invnlldo~ do Excrdto o da Mo.· 
rlnhn. 

~\l't. 4,n O Governo Jnrú. convertei', cm 
apolicos Ua divitln. rmlJllca, om o.ugmonto do 
Jlatrimonlo i! o Asylo, as quantias orrocndndos 
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]JOio Ministerio do Marlnlm, Am f•vm· <lo 
,~>ylo, ntó 31 úo dczemuro de 1808. 

Sal1t c]ILS Commb:-:t'ií'!i, 10 1!0 sctemhro ele 
1800,-Lr•itc ~~ Oiticicu.-1: ,,/ritJr!r'S ,tf,·r•.'I.
Porr.i IIli cu/!t,- Dom i11 !JO.~ V i c r•; ri,·.,- Jr', I 'r•r, 1rl!, 

- 111'/(ort 1'ii'ÍI'il,- Pires l~·n·eü·,,,_ .Umw 
Jurn'or. 

ORDE" DO DIA 

SOH.TglO MI!~l'r.\U. 

Continúa cm 2.n discussão. com o pnr•'CClr 
favoravcl do. CnmmiH·iio elo ,Ju~t.ic:n o Lcg-\s· 
laçiio e com o substitutivo c,fi't:Hecido pelo 
Sr. Alvoro Mncha1lo. o art. I" do p1·ojecto do 
Senado, n. 2, de 1809, rcgulondo o sot'telo 

(·~~cmincs, o~ r·•·incipios cn.pito.cs a. que os 
gstnd.o:-:; tlo\'in.m ~uborrlinn.t•·se. 

,\. minh:~ opiui~o. St•. P:·o;,;:,,\t'Uto, om rola
<::"·n ;1. ,.::;ta. nmtcria, ni'í•l !o i nrlnpltHin. pelo 
llii!S~\'IJ Scnat!Ol' \'c\n. P.Lt·ahylJ~l.. o \lllntern no 
bl'i\\mHlC rJi:H'UfSil flUO tLq1li pi'OllUill!ÍOll 1 ILJll'O
S•!!l(OII nm 1-Ubstitntivo, ]Jclo qual commctte 
no Congi'NISO Na.cionnl, unicn. o oxclusivn.· 
ll<~nto, o 1liroilo do vot!ll' o. lni, pula qnal so 
(açn. n nlit:~tn.mento e O SOl'tOiO para O prcen
ehimcntodns claro:; do c:-:ercito. 

Sr. Prnsidentc, IL soluçü.o dada pelo pro· 
jccto ofi\ perl'oitnmento constitucional; o 
nindn. nttcndin tt um la.r\o qno m·eio que !lave 
sel' tido em toda. consido!'nçü.o. quando se 
tt'llb do votar nmo. lei como esta. 

I·~' o ltLilo pratico. 
A:-:~ idóas contidns no snhstitutlvo :Lpre~on· 

tnrlo pcln illustre Son11dor. peln P:lrnh.ylJa, 
rornm 1nais ou mcno:-:~ cons1gnntlns em tltvor· 
sns leis do fiXfl(~iio do t'orçn. do terrn., votadns 

O !ii a•. ''icem te 1\lnchndo (') _ pelo r.on~rcsso Nt~cional, como um melo 1le 
sr. Presldcntn, do:o;de que nu. ses::-ii.o l1e l•on· ([lll' etrectividatle ás U\sposlcúr.s tle5ta.s mes· 
tem, pelo illnstre Senador poJa PaJ•nbybo, mos los qne obrigovnm o; E;t:\'los o e1]tr~r 
foi opl'cscntndo um ~uhstituttvo ao pt'P,J'ecto com contingentes p[Ll'l\ prcenc wr os c a.r s 

do exercito. 
quo tive (L honl'n.do submottcráconsidel'nçiin lucnntt>StilVO\montc, sr. Prcsiflmlte. estas 

militar. 

do Senndo, boviu deliberado pedir ~ Ca"' ~ue 1 t 0 I ' con,cntisse no llllíl\mento da dbcussf•o do dlsposlçüos lo~lslntlvn>, "' OJI n os •::'" eiS 

j 
nnnu:~~ de fix;~çiiotlo têll'çade lerrn., naoet:n.m 

m(jsmo pro ccto pm· oito 1\ias, paro. fazer um muito COU\'OJJi•~ntos, mc~mo porrpm dovu1.m 
estudo completo do substitutivo, cxternani.lo 81~r di:·posiçõeíl ele curactcr pol'manonto e 
11 minha opiniü.o sobro o mcsuw. niio devlnm tlcnr consignadas om umn.lci 

Agora, no momento om CJUO V. Ex. annun- quo tem vlgcmcia unicnmentcdnra.nte o nono 
cia ~ continun(;ito da rlb;cussiio do projecto, paru. o CJUrtl ó votndn. . 
sou mrormo.do c\o CJUe no. casa niio ba nn~ Attribuo principnlmento, SI'. P1•estdonte, 
moro para. jnlga1• sobre o l'cqum·imento de 0.1~sto. circumstn.ncia. o !'acto do ficarem ver
adiamento, o nesta contingoncin, paro. nü.o dadnlra.monto como lcLtrn. mortl\, no.R leis tle 
ver encerl'o.r·SO n discmsã.o, tomei ll paiaVJ'a llxação elo força, ns llispo:;h;úes que estnbele• 
e vou expot• nlgumn.s CLlOSidel'llções n. ros- com o meio do o.tlonclot• no n.lista.mcnto (lo sor· 
poito. teia militar. 

Logo, SI'. Pres\clonto, ,ue tive occash1o do l\[ 1s, Sr. Prosillcnto, ~I~ possivel que e.strt 
submettcl' ó. con!iirlero.çiio llo Senndo o prn· consiclorrLI;iio concorrmso, e concorresse J!!Uit~, 
jncto Rohro alistamento e Rortehl milittLr, par;t que ficassem tettl'ft m01·ta. csHtS thsposl
ennnci~1i as J'aZÕL•S o os motivo:; qu1 mo çõuA, por outJ'O lo.do tamlJOm ó poesivcllluo 
Jovarnm a. consignai' no pt·o,iccto, como prin· r~1r.to de m•dolll ohJVatln. tivesse coucorrtdo 
cipio ca.pitnl, f'JUO nos E~tntlos compoti~St3 a para. is~o. 
legislaçi"to liohre o nlistnnwnlo o sm•teio mi· Nii.o digo nmn. cousl\ que niio cste,in. na 
lito.r. consciencin do toJos que :;o occupn.m deste 
Snb~ V. Ex., Sr. Pre:;idento, que, por as:mmpto. . 

umn. disposição constitucional, nns E:o:lndos Hn. nn. massa. do noS:itl povo um!l. quusJ I'B· 
eompctc t'oi'Ot~cm• ó. Uniiio os contingente:-~ pugnancio. pa.r:\ o seJ•viço milHar, Ue modo 
JliLt'll. o preC'nch\mento tios clnl'OS llo ox· qno esta ropngnnncia !ln. mn:-;~!L ~npular 
orei lo. nttingc atú t\S ctn~scs tlirectorns tio. soctmlnde, 

Bom inlerproüulo c~to tllsposlçiLD constl· Ronlindo·s• tnmuem !lominu<los pelo mc<mo 
tucinnnl, nilo pmlHia. o Congt•osso, cm uma. intl.unncia. clelln o:-: momhl'OS cto Congresso. 
Ioi que o. rcspo.ito v~tnH~o, lloixo.t• do dm• aos Em tol1R.H as occasiúl.'s cm qnc se Lrn.to. de 
E~.tndos o. o.ttrlhUI~a~ ptu•a lrgisiiLI'Oil1 sobro pcdil• a applicaçiio rlo nmo. lei om ro\nçiio o. 
nllstnmonto e EOJ•toto, do\X:\JUIO unlc.nm.Ot~to o..;te n~smupt.o, niin pouco~ s~o os emhafiL\'OS 
ptlra si, om ln! gernl votud;t, O:i tJI'ln~'IPlOS 0110 surgem, appGllll.Hiln·SI'• orn po.ru. o lhcto ---- Ide niio tcH•mns nect~ssid11.do de nmntcr }lodo-

rosas oxel'citos Jmrmnmmtcs, or:L pn.r1l u ?ll"' 
(•) \Mu tliHCL\rRO niio foi 1'1!\'lfl\0 l!u\o nrtulur rCilOiO. t\0 bJ'(LÇúS pil.fiL \UVOUl'iL 0 po.ra. llS 111"" 
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clu~ü·üJ?, ili?.!'ndo-sn qno so vno concot't'CJ' 
nindn. llll\Íf-1 p!L!'õt o:.;Ut Cill'fiJWÍil, tii'H!IIlO ;'1 
lavourt~.. o iurlustrirt ofi br:1çrls que cxisttolll, 
inrlo cutl·e~nl-o~ pnt·;~ ;s,•J'Yii'(•JH uo jl!'l'elwlli
monto dos claro:-; do oxm·mto. ou IJa.rn. cothli· 
tui~:ão do pús::;onl da !i.J!'Ç:l iLl'JJHL• 11. 

Sr. Pt·csidcnto, niío ~~~u do:-< quo comp:1.rti· 
cipnm desta. l'epug-r,nnei:t; no cutltl'Rt'io, en
tendo que t.odos o."l brazitoil'os derem con
corl'et' c:om n ~eu contiug-ento par;~ qne a 
insLitui~·ão d;1s f()l\~a:o; a.t·mntla . ..; srj;~ uma 
cousa lii;::n;~ c1 clnracln.. g n JH'OV:l tln qnc 11i"io 
participo desta l'! l}lllr.! u: t n c i IL es l{l ua i n 1cin t,i Vtt 
que tomri, ape~:o.1' clrt minhn. in . ..:.u!llcioncin. 
(.uf,l ~tpniudos), do aprcsltntat· ao Con:.;l'm:so 
um pt·ojecto IJUtl po::;sn efllcazmouto c~lttlCrtl'l'Ol' 
11n.r:t quo ten!:o. dfecli\'hl;uto n dispo . ..;if:iiu 
constitucional. 

No projecto apre.~on!.adu nltewli. muito ao 
Indo pt•atico, ao mudo tln JD.zor effcctivo 
o ~crvi~·o do nlist:lllJCllto e sm·teio militat•, 
attcwJondu ,·L dit-~po~jç.io constitucion;Ll, o 
cnmmctti aos EsLn.1tos tt nttribuh;ii.tl de vota.!' 
leis CJlie rogulo.ssom o sorteio o nlistn.mento ; 
ma~ vi btmi!Cill qne,entl'L'gUtJ Gxclnsivnuwr,tr1 
cstn. tnretn. aos Estudo!:!, a omis~ão Jtor pn.rto 
desto." poderin. tmzar inconveniente~, qual o 
de não concm·rerom muitos Estadus com O:i 
conlingrmte..; rJecess:tJ•io~ pura. o prconcbi· 
lncuto dos clili'Ofi elo nxcrcito. 

Ncc~~ .... ::mrin 1'0 lilr.ia, p1 ds, umn providon~~ia, 
c es~a pJ•ovhlencia c:-~t{t consigun1ln no pru
,iccto, fJUnl a dn intorvonçiio l'uloml por meio 
dn nur.oriclad~ . ..; milital'C'S, sub:-otituitulo por 
acção dllcu:t. a omi:::s;lo dos goveJ•uos lucacs. 

E' hem de Yül', Sr. P1 csidcuto, qne, si o 
projecto qur~ tive n honi';t do :quo:;cmtar á 
consirlemçii.n r ln C:t'::l!l, oiJtivm• ncct~!taçiio por 
p:trte do Uong-ressn, o fui' tt•ansl'oL'mn.do mn 
loi, os Etltados por :mas lo~islaturn:; se apres
sarão a votar lc_is complomuntnros c los ta. 

E digo complmnent11ros, porque, IJ,qw?s· 
tioll!LVolnwnte, uum voz adoptado o projl'cto 
tal quul ou t.ivo a honra uo o uprcsontitr ao 
Semtdo, Jlcnm como complemento tlollo a:-; lois 
quo Jurem voltulus pelus legislutur"s dos 
llstu<los, 

O Sn. ALvAn.o MACIIAIIO- As legislo.tul'nl!l 
dos Estados niio toc~m eompctonci!~ pn.rn isso, 
porquo ha dou~ artigo . .; dn Cun~tituiç1i.o que 
clizem quu ocxorcilo pot'lll/Ult:ll to ó instituição 
uaclonu.l o o sol'vko mllita.t• ó obrigiLtorlo; 
}101' con:'icguinto n Cunstituh:ii.o~ o:-;tabc1!occndo 
sómento voluntariado o sot•toio pn.I'Il o 
SOI'Vir;o militnl', ostú.elaro que ostn.lei H3'1oml 
nU.o pÓlio doiXUI' do comJH'élicwlet• cm todo.-; 
os !:iOU~ Uetnl!JOs ns lois clu ltlistt\IUOIÜO o do 
$Ortoio, 

O Sa. V101·:x·m ~l.\.Cl!ADo-Niio mo po.roco 
quo as di.sposi~lÜOi3 du. Constituiçüo citndou. 

pfllo nobro Scnn.1lor polrL l)ru•ahyLa., impeça s 
J'acto cousi;.nwdo no prnject.o. 

He;Lim~~uro ha Ulll IU'tigo Ua Cunslituic:.ii.o 
qt~o tlií·. quo o oxet•eito ó uma iustítui1:iio ua· 
cionnl,oout.J•o ai111l1t que di7. quo a Conati· 
tu i~~iio do uxuJ•ci to :-:e lhl'á do rtCL·orUo com ns 
!1)ÍS fetléi'UOS, 

OJ•n, pelo rc~speHn florblo a csttLs disposi
~:i.íPs do nosso ~::o(l igo politico, o projecto CJUO 
!IJH'escntoi cstnboloco os ro~uisitoH neces· 
:-mrios, o:-; elerncutos esscnciac:; par•n n loi do 
ali~tamunto, n~si1n como paJ':t o sortciu; as 
lrg-isl:l tmns dos Es!n.rlos niiu por.lerão absoluta· 
Jn!·JJto 11partdi'· se dc'ites principias gorn.es 
cunsi;.;nn!los na lei federal. 

Agoorn, quanto lt mn nolr.~ de foJ•nccc!'Om os 
E:;tndo.o; à Uni:io us contingontüs a. quo estilo 
obi'igat!c,s pUl' /lm:a. fllt di~po::iç<lo constitu
cional, nhi é fJUC o,mcu }lrnjccto primitivo se 
~cparo11 do substitutivo apl'esentuUo pelo il· 
luslru Scnaclor poln Pm•ah,\'bu, p(Jt•quo S. Ex. 
onlcnde flUO só uma. hd fllt Uuiüo prido l'O· 
J:Uhl.l' O rnoclo do SOl' !'oito O fol'!IOCÍ!Ilento 
Ucsw coutingonto, emqunnto quo. pelo pro
jl~cto quo nprcspnto, entenrle·so quo os Es
'tatlo'l teern por fui tn. com potencia rnrl\ isso. 

0 Sn, ALVAHO MACUADO-ÜS contin~ontes 
serão formados Jc voluntarios que serü.o ti
ra~lo:-; nn. fórmn 1la lei r~·dnt•n.l. 

Além ~is~o o recrutamento c lo exercito fa:t. 
p:trto da orgn.niz:t~·íi.o .~oral do mesmo ex. 
crl!ito, ó eluuwnto con~titutivo dos exm•citos 
permanentes, e o Congresso ó o unico com
JH:llento pht',l lr.l-!:iS!ILI' sof,l'O a organlznçiio 
geral Uo exercito. 

O Sn. VtcE~·r~ 1\IACIIo\ll0-81', Presidtmto, 
acabtt do mo communic;tr o meu lllust!'c com
panheiro do r~lpl'escnta·;ão o membi'O da 
J[ct:a que jil.lm nnmot·o parn doli!Jero.r i om, 
tendo eu tlcclarado an oecup:u• a tr·ibuna quo 
o mou intuito tltlSdo quo Jbi RJH'csentado o 
snbstitutivo polo ltonrado Senndot• pela Ptt· 
rt1.hylm Ol'<l. pJdh• o adiamento, pm··.:uo n mtt
tcria ó do tal impat•toncia quo nüo pódo sor 
ostuduclo. nqni,sem um exame dotido 1/e toU.n.s 
ns clisposições, q UBI' as constn.ntcs 1!0 pl'o
jeclu, quul' u.::; cons.tnntes do substitutivo, re .. 
'[!leil·o o ndio.mouto da dilicu~síio pot• alto 
{ l:tS, 

\'. Ex. :m digLlll.t't'L do !u.zot• n consulto. li. 
Cnsu. 

Posto tt voto.<, u o.pprovtvlo o roquot•imonto. 
l'ictt n<llttuo "tliscuss[o do projecto • 

lNDE:\1~11..\.~~.\.o A O. PAUSTl~.\. CE:'i'l'll:NO 
DA .SlLVA 

Contimln 0111 :11• fllscuss~o o pro.i 1cto flo So 
natlo u. 31, do 1890, tlUtOl'iZI.Lillio o Pudei' 
E:rc~.:utivo n plLgm·, ern vil•tudo clo sontonça 
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pa.aR1t1ln cm Julgn..do, P1'0fel'it1n. contrn n. Fn· 
zoudn Nnciu11al poJo juiz secciono.! no Esta1lo 
do Rio Orando tlu Sul, n importn.ncht ela. iuUo· 
mniza~ãn duvi1ln. tt IJ. Fau~titHL Centonn da 
Sll vn o a. suu filho Fra nr.h cu J.uiz Pm•oi m da 
Sil\•a, provonieuto do vnlol' do g-ttllo vaccum 
e canLllm• dos fnzcndns Flol' dtt Praio. c Cor .. 
doiro, nos mc::~mus pcl'toncentes, do CJUt~ol :-;e 
utillzl1.1'am po.ra nlimontn.t:ão e l'emonta. tias 
for,;as Je~acs qua op!.•l'Hl'illll no munieipio de 
Camaqu;1m, rm ulli111a J'{jVO!ução h:tvidu. nog8{' 
Estado, podenrlo pu.r;, o . ..;su IIm fuzer n.s nacos· 
sarilts OJ1Cro.çCícs ll•J ct·etliLo al~ tL qu:wtiu. de 
213:550$000. 

NinguAm pedindo a pa.\1t vra, oucm·ra .. se a 
discussii.o. 

Posto n voto::;, U Njuit:ttlu em·escl'utirJio se~ 
crcto pol' unnnimidado dos 3;:1 votos prcson tos 

ltEFOHl\JA J);\. I..ll:I ~. H5, DE 18f~2 

Entra mn d iscussilo uníc11 o pnrecor n. 200 
dc' IBV!J, da ComJUissiio tle .lustiç·"l o Loglsh 
çiio, opin:tnllO q uc sojn nl'chi vadu. a represen
t,çiio do Cau.elho Muuicipal úo Distl'icto 
Fotleral, solicitando o. roliJJ·mu. da lei n. 85, de 
20 do setombro do lB!JZ. 

Ningumn po.lindo il ptd:~vr·n, eucor1'a·~O a 
discus::ü.o. 

Posta. a votos, ü o.ppi'OVttclo. 11 conclusão clo 
parocer. 

() ~··· P••eMiclelt te-:\c!Jillltlo·:;o t•S· 
gotnda u. ordem dn di.t, vou lcvnntm· a. se.\lsüo, 
Uosignnndo pura n da s~s.;;úo stJguinte: 

36 discussfi.o d;t proprsiçilo clH Ca.IJHll'n. doa 
Do}mta.dos n. ·15, Je IHOU, mrmln.nclo vig-OI'ôll' 
p~ua. a lt!gJslalur<t de 1900 n ltl1J2 n.loi n. 407, 
úc O do setembro de IHOtl, q11o lixou pam a 
presente o subsidio tltJ:3 Deputad~:; e Srmntlores 
uo Congt•osso Nacionn.l ; 

ContlnuD.ção dn. 2·1 discu:o~s;1o dn. proposici1o 
cla CnJniLI'a dos Deputados n, 47, <lo 18\lU, 
remindo ns dividns p:1rn. com a Fttzondl\ 
Nncional tloixndnH pelos officiaes o pro.çn:-; que 
pereceram nn. cnmpnnhn. 1le Cunudos. 

Levnntn-so n sessão u. 1 hOl'll. 1la. lm·do. 

108'1 SESSÃO E~I 20 DE Sl~TE~IUHO DE ISIJ!J 

Prt•sidt'llcia. dos Sts, .r. CIIIHntltt c AJlwrto 
( ; O li {-'/! / 1: L' ,ç 

A' moin. 11om dt,pOi8 do moln-JI\tt nbro-so n. 
sossii.o !t que concorrem os Sr::!. S<:n1uloJ'CS 
J, Clltlllllla.1 Alh~'l'to GOUÇ'IÜ\'CS 1 HPJU'lqno 

Coutinho, 'l'homo.z Dultlno, GnstllVO Richnt·d' 
.lotmtlm:-; Pl1tlro:->:l, Jonrplim Sa:·mouto, Fru.n 
d.•CO ~·ltlch:ulo, Ltl.Ul'O So lrU, n.,nedictu Leito. 
B ·lftwt Vir,im, No~ueira P;l!'ann~u!t, Pires 
Ferreira, .Joã.u Cordeiro, Bt•zerril l•'outcnollo, 
Pedro Vt:llJO, .Jo~e HernarJo, Alv:n•o ~laciulrlo, 
,, brlon ~Iilanez, Almoili& Bnl'f•et.o, Gonçulvcs 
l•'oT'l'Pil'n., B, de :;...rondonr;n Sobrinho, Leite o 
Oitidcn., CQ(·lllo c Cam[JOS, Leandro ~If\Ciel, 
l-tom Junior, Ruy BILl'liosn, Vil·r.dlio Dnmnzio, 
Cio lo N unos, Dom i ng(,:o; Vicente, Lopes Trovão, 
!lucno Hrautlfi.o, H.o1lrigut:s Alves, Po.ul!L 
Souza, ~loraes Barro:;, Lcopuldo de Bulhücs, 
.Joaquim de S1mzu, A. .Ar.eredo c Vit~euto 
~rachado (3U), 

Deixam 1lo compu.rccer, com c!LUSa pa1•ti· 
cipacln, os St':!. :-.rannel1lo Queiroz, Gcnero:;o 
Pouc(', .Tn:lto Chcrmont, Gomes deCo1stro, .Toa· 
quim l·'erna.mbu~o. Ro.~o :MeHo, Q. Bocn.yuvo., 
E. \Vnndeukollt, Gonr;alves ChaVtJS, Esteves 
Junim•, ltaulino Ilot•n e .Julio Frota; c, sem 
olla os Srs. Jlnnuc·l Bnrn.ta, Cruz, Josó 1In.r
c Jllino, At•thm· lUas, Porciunculn., Feliciano 
Pcnno, :\.q uilino 1lo Amu.ru.l, Jo<u)uim Lucerda, 
Pinheiro Machado o Ramit•o BtLrcollos (2~). 

E' lida o posta. cm discussão a neto. du. sossilo 
anterior. 

O S1• .• Jonflllitn do ~ouzu-Sl'. 
Pre!!itleute, desejo qne conste tln. acto. que 
votei contt•u. o projecto qun 1.1.ntorlzo.va o Go· 
verno o. fazer n.s opm•acüos d~ credito neccs· 
sa!'ins pat·o. pagu.mcnto d;L inrlomnização 1lo· 
vida a. D. F<IUstinn Ccntcn:t; e, como 11úJe 
nconlecor t"JtlO o meu \'!lto w1n con.st·! cxprc.;;
Ramcnte, mnndo pol' i~ til :'1 ;j.ft~sa uma dccla· 
raçfí.o; tn.nto muis porqno no Dilo·in do Con· 
!fl'csso, c lo ho,je, lô-so quo nn scssíio 1le lmn· 
tom, achruHlO·SIJ pl'O:-;entc-s ~O. Hrs. Sonnr.lores, 
o projHct,n tinho. sir.lo nprn·ovndo, nii.o por 
utmuimidn.dl~, ums por 35 voto::;, donde so 
:;cguc que ... 

O Sn .. A. GuNçAr.VI~s-Pr~:scntc~sno recinto 
nnquella occasiiio. 

O Sn ... lo.\QUI!!I Dg SouzA.- ... houve um 
que niio csta\'a pro~onto ou que doixon de 
\'Otnr. 

De:-,C\jo, poiR, quo consto o meu voto e pot• 
isto m11ndo l.l Met:~n. a miuhn. dccln.rnçii.o pltt'tt 
que so iu:;irn. t11t nctn da. sos:lfio de hoJe. 

Vem ó. ~Ie:::n n seguinte 

DEOL.\ltAÇÃO UE VO'l'O 

Declaro C")ue mtcl conün o projecto t}l\O nu· 
tOI'IZI\ Vlt O l;tl\'i.ll'llO !L ILl.ll'it• ~~1'0 \i to pal'!L p:Lg"i\· 
monto n D. F:tul'\tÍIHL Clmtono ela Sllvn., )JOl' 
:-101' nllo lle..:nPrr~:-:ld'in, em \'bt:t tl:L loi l'CU~nto 
po:; tOI'ÍOI', que dú. ao no r•·t'l 10 num a u to!'il.lll, ii o 
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gornl ; do nccordo com o r•arccer da Com
missão de Finanças. 

S:.ht das se,sües, 20 rlo sotombro do 1800.
J,. Joaquim de Sott:.a. 

Niío havendo mnls observa~ocs, dá-se a 
acta por npprovadn. 

O ,. ... 1' IOiecretnrlo (interino) d~ 
conta do segulnle 

Pot• Iaos motivos, ó ~ Commlssiio do FI· 
nançns do Jl~rcoot• que o Son .. ~o rejeite a 
proposição. 

S~l~ das Commissües, 19 de setemlli'O de 
1800.-DomiH!JO'!f Vicllntd, relo.tor.-RorlJ'iguc~ 
Al1'1!S,-Laítc c Oiticic.~.-J!'. Penna.- Porca• 
lWCtA/a, 

N. 207- do 189U 

A CommlssNo do Constltnlçiio Poderes e 
Diplomacia, rloslgn~d" pela Mosr• p~ra inter· 
por o sm p~recer sobre~ proposição n. 17 do 

Officlo do Antonio Pedro Ahros do Barros,· corrente 11Uno da Camn.J•a dos D.·putados que 
do 15 do n~osto· ultimo, cnmmunlcando qno, prohlbo a omissiin, por pnt•t!cuJn.res, empro1.a, 

~ banco ou sociedade, de titnlos rlo m·erlrto ou 

EXPEDIENTE 

eleito Preslrl•nte do E<tarlo do Matto Grosso obr•lgaçücs ao portador ou com 0 nome deste 
para o quntrionnlo ti comecnr nestn dnto., as· em branco, denonlina.dos lett1·as,notas, vales, 
sumiu na mesma dntn. o cxerciclo do cnrgo, . t 8 rlopnls de prestar perante a A>scmblón Logis- flchns, flcns, recrbns, livrnnçns ou ou r": 
laUva 0 compromisso do ostylo.-lnteirado. dilfcrcntos donomlnaçOea e com outras provt·· 

dencla• a respeito, é do parecer que n mesma 
proposição deve aer approvnrla pelo Senado, 

O Sr. ~' Secretario (interino) lê porque consulta ulto interesso do ordem pu-
o vão r\ Imprimir para untrarem na· ot•dcm bllcil, 0 ó corollarlo da lei jó. a!lopta~a pelo 
dos tJ•n.balhos os seguintes Po<lcrLegls!Mivo que prohlblu Iaos emissões 

PARECERES 

N. 206- 1899 

·A propnslçõc n. 10 de 1801 da Camara 
doa Deputados autoriza a relevat· n divldn 
que o t•nento do Qo regimento de cnvallurln 
do exercito, Thomaz DI'O.gn, taller.hlo <'m 
Canudos, na Bahiu, a 19 do Jullto de 1897, 
linho com a l'azendn Nuclonnl. 

A vluvn do officlal fn!leoirlo pediu o favor 
quo n projecto autoriza cm lO do novembro 
de 1897 c com os documentos, que provam o 
sen casamento ~m 1893e a morto do sou ma· 
rido encontra-se a prova de mr ~ di vida rio 
870.~060, proveniente do abonos feitos cm 
diversas épocas. · 

A pós a autorização dnda na proposiçiio 
n. 10, votou o cam~tro mais do um n. proposl· 
ção que o Senado não resolveu alnrla. 

Existem duns proposições relovanrlo dividas 
rio militares Cllllecidos pot• occasliio da luta 
em Canudos o outras occnsiõea, 

Essas proposlçüc.l f~tvorocem Ol hot•dolro:< 
dos militares devedoreH no Thesouro cm cujo 
num,•ro est!. Incluiria D. Morin Denllndn de 
Olivoirn Brngn, vtuvo. do tenente Thomnz 
Brj1A'n., qne ftc,,JiL tHsptmsado. l!e pagn.r ó. l"n
zonUn., si o Snnndo ndopt;d o.s, no cnso con. 
traria dar-oo-ltla dos! ~Uilidndo tlispensanrlo 
;L· uns e rccehcn•lo de outros divldns, quando 
os sorvicos f'o1•nm igUtlllS, todos morrernm 
defendendo a P~tt•ln o os que silo t•osponsaveia 
por !ndemnlutçilo cslão nas mesmas clt•oums· 
t[Lnelu.s. 

dos governos dos Estados e dos Munloiplos, 
com olroulaçilo como moeda. 

E' estu o parecer rla Commlssiio de Constl• 
tulçiio Poderes o Diplomacia. . 

Snla das Commlssõ:•s, 19 de setembro de 
1890.-Vicclllc M11clwdo.-Pcrlro V•li<o, 

N. 208- 1890 

Em mensagem de 9 do junho foi pelo Poder 
Ex''"utlvo sol!cltn<lo o credito do 30:352$500, 
pari\ attender o dospozas rlo Mlnlsterlo da 
Ouerrn. 

Em cumprimento do lei n. 403, de 24 de 
outubro de 1800, foram pt•omulgados os do• 
cretcs ns. 3.180, 3,198, 3,205 e 3.220, de 
6, 19 e 20 de j~nelro e 7 de mot•co ultlmos, 
regulamontllndo os serviços do Estado Maior 
do Exerci o o das tl!recçõos gcraes de engo• 
nharla, artilharia e sau<le; entretanto, diz 
a cxposlçiio do Ministro da Guerra, que 
acomp <nhou a mensagem, "lei 'orçamcnto:J•in 
vlgontr, attend<ndo a dotaçiio do taes aer· 
viços, rlelxou do consignar verba pnra os 
con\lnuos o serventes do Estarln·MI\Ior o foi 
deficiente pnra n rias outrns ropat•tlçOos cl· 
thdo.s, npczo.r de se acho.rem esses cargos 
oatipulndos cm c•pecie e numero nas respc
ctl vus ta bol!ae, do nccordo com aquella. lei 
o obsol'VIHlos paios regulamentos. 

Sulicitando eiolarecimcntos sobt•e o credito 
porlirln, da que trata a proposiçlío da Camnt•a 
(los Dflputndos, n. 23, dos to o.nno, sujeito. ao 
ostutlo ~a Commlssilo de Flnnnçns, duclarou o 
Mlnlsiro da Guerrn, em oalcio de 10 do moz 
corrente,« qno o cre~!to é justlflcado niio só 
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pela creação de Jogares novos elo continuas o 

• serventes improsolndive!s no serviço do Estado 
Maior do Exercito, diroctot•!aA do nngenhnrln., 
n.rtilhn.!'in. .e :;;n.wlo, nos termos dos roguln. ... 
montas expocli!los, den.ccordo com n.loi n·. 40::1, 
como tombem polo pn~amento do vencimentos 
a empt•egarios civis níio aproveitados na ro
formo porqno passou n lntondoncin ria Guerra 
o que llcaram addirlos na fórm:t da lo\. • 

Accrosconton o Ministro nm sua informnçilo 
quo os empregtldos, pam. os qnocs se perle o 
credito, acham-se no cxerclclo de suas run
cções. 

A CommisS<to, em visto. dno razões alio· 
gadas, é ri~ parecer que o proposição seja 
approvoda. 

Saia tlns Commls,~cs, 10 de sotombro do 
1890. - RodrigutH Alues, relator. - Leit,J e 
Oiticica, - p,J1•ciuncult,- F; Penna,- Da· 
mingas Vicontc, 

N. 209-1899 

Foi em vlrtnde elo requerimento do D. Mnrla 
Catharlna do Albuquerque Marnnhiio votada 
pela Comarn 1loa Deputarias a proposição 
n. 36, de 24 de julho ultimo, concedendo· lho 
a pensilo do 42$, som projulzo do meio-soldo, 
que goea.vo. sua mii.o, O. Mario. Paraguo.:JEiÚ 
do Albuquer~uo Marnnhilo, v luva do ·!major 
do •x•t'Cito Tlmoleão Peres de Albuquerque 
Maranhiio. · 

No numero dos dooum'n tos apresentados 
pela reguerento encontro-se a certidão de 
obito e della se conhece que D. Maria Calha· 
rlna tem tres irmãos. todos maiores. 

A pensão que desrle 18U9 Jlorcebeu sua fi
nada miio lbl da· ia pelos s·trvlço; prestarias 
pelo major Timoleilo; ei!S' graça niio deve ser 
perpetuada e, comquant~ niio_ tragJL ~rspezn. 
nova não autot•lza, u sttua\110 do patz. que 
exige reduc;iio do despezas, que· seja mn.n· 
tida. o melo-soldo solicitado é regulado p~!a lei 
do 6 de novembro de 1827, que detet•mma o 
regulo. a percepção e menciona as pe"ous 
que a e!!e tem dlre1to. . 

A outro poder cabo attender o podido da 
requerente o por Isso a commissüo do l'in~n· 
r,as, que trata >ómanto da roverello da ponsno, 
propoõ quo :eja· rejeitada a JH·oposlçuo que 
a porm!tto. 

Sala.dns CommlssOes, cm 19 dosetembro~e 
18\JO.- ]Jomit'l{/01 VicOt1tO, relator.- RoclrL• 
gucs Alocs.-LeHa c 01'tl'cica.- Pol'Citmcula. 
- F. Pum'Ja, 

N. 210- 18\JU. 

O coronol honornrlo, tenente coronel gFa· 
tluado reformado do Exorclto,Anlonlo Gnldmo 

Sunndo V, Il1 

Tmvassos Alvos a \lega que obteve em 1893, 
como uma espocie do mdhora da J'efoJ'llJa o 
al/wlido po.,to, 

!lt•a o roqucronte cn.pltão rio 28·' batn\luto 
rio lnfltntcrhL ~nn.nuo, em 14 do mat•co de 
;sno, roi nggregndo o julgava se com direito 
"'uma dns 17 vagas quo, tres tllas uopols do 
sun. tt•ansferoncin, ror<\M proonchidns. 

Suo petição niio traz tlocumentos; vem 
acompanhado. do um parceor <lo anno pas· 
snd~. lnvrorlo pelo Commlssiio de Marinha e 
Guorro. dn. Cn.mnra. dos Deputados, concluindo 
por nm projecto em sontlrlo fovoravel, e do 
ilcct•oto n. 158, rio 5 do ngosto de 1893, que 
o considerou reformado no posto de mojor, 
com o respeeti vo soldo o graduação do lo· 
ncnte-coronol. 

O pt•ojocto niu> levo ondamonto na Camara 
iniciatlora o, nlLO to nela sido a.(loptado pelo voto 
do Coo grosso o recebido o. so.ncçiio, não ó lei o 
ni'io pódo ser accollo como um documento. 

Esse ·pa.t·c~el', ~m quo se vô qtto o. reforma 
(o i pcdldn, nao foi o que acompanhou naquella 
Cosa o projecto que velu a esta e nenhum 
velar tem mn.ls, pois roi substltuido. · 

Allcga o requerente ter havido engano da 
Conln.<lorln Gorai do. Guerra, motivando ?r•· 
jul,os, contra os quaes recln.mo, na dtmi· 
nuiçü.o de vencimentos, que percebia. desde u. 
data da lei tio 189:! ató 1805, época em que a 
All'n.nrlogo. fez ces:;nr, om virtuLie de notas na 
potente, ~u' servLt de base no pagamento de 
vencimentos o nppolla pn.ra seus bons ser
viços consignados, sEgundo diz, na sua Cé do 
officio, que nii.o veiu com o requerimento. 

O supp!lcantc foi nttendldo pelo. lei n. 158, 
rio ogosto d.l 1893, que considerou a sua re· 
form~ no posto de major com o respectivo 
>Oldo e, si houve de;rois di!Yorençn do quotas 
ao recob~l' vencimentos, o. outro poder deve 
t•ec\o.mo.r, 

Não tenr!o sitio o.bonn<las ao ~uotas addlclo• 
naes pertenconlos a officlaes snporiores e sim 
os de CO.jlltito, solicita quo o Congreeso mande 
pngnl' noquel\11 qualidade destlo " dato. tle 
'"" rel'orm" o confe>sa tor recebido o.té !895, 
o que peda. 

!Intende " Commis•f•o de Finanças qu~ 
compete no ;,xceutivo resolver a duvida, SI 
1111 IHL fórm11 das lei':! em vigot•, o nestas con• 
rlirÍõe< conculo que se r<~ oito o. proposlçiio da 
Contara tios Deputndos n. ·10 de 1899 que 
manrln nlronal' no tenente·coronol ~raduado 
rcformndo do Exercito, Antonio Gl\ldlno Tra• 
vas•o Alves, os quotas de re!orm• mheren• 
tes a cln!Se dos olllclue; superloreo, desde • 
dn.til tlo doere to que o reformou. 

Saltt tios Commlssiles, 19 rle setemlrr9 de 
1899.- DomillfJUS ViciJJde, relator •. - Le,tv o 
Oiticica,- Rodrigues Alv!.'s.-Porcumcula.
F. Punwt. 
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Tendo sido contra a sua vontade reformado 
em 1891, tres dias nntes do.s promoções que 
então se fizeram para o preenchimento do 17 
vagas do major, requereu o capltlo Antonio 
Gu.tdlno Tmva•sos Alves que fosse methomd" 
a sua reforma e dessa modo reparada n. in· 
justiça que soff••era. 

Reconhee<•ndo o Congresso que ao mesmo 
capitão competi" a promoção em uma da. 
quellas vagas, uttenta· a sua nntlguidade, 
apprOVOU O dEcreto que rol .promntgarlo em 
agosto de !893, mandando considerar a sua 
reforma no posto ue major com a Ul'Hdunoüo 
de tenente-coronel e com ll data da que lhe 
havia sido dada. 

No anno passaria, porom, dirigiu este mos
mo officlal um novo requedmento {J. C"mara 
dos Deputadot, pedindo que lh foss:Jm man. 
dada.s abonar as quota• de olllclal superior a 
que tem direito, em vez das de olllcht subal
terno que ate agora .lhe Icem sido pagas, con
forme detormlnnçito d" Contadoria Geral da 
Guerra. 

Diz ainda o requerente que ·esta Contntlorin 
o.sslm procedeu depois de haver mandado 
pagar-lhe, desde a data daquelle decreto ate 
1895; a.s quotas que pede, pass:~ndo entlo <lahi 
por diante a concedor-lhc sómente as de ca
pitão. 

Deferindo esse requerimento, tol approvacla 
11 proposição n, 40, deste anno, ora presente 
a Commlssao de Marinha e Guerra, mandan<lo 
pagar ao petlclonarlo, desdo a data da sua 

a abrir no Mlnlaterlo t!ns Rell\ções Exte. 
rlores o credito do DG:~40$9ll para llqui· 
dnt• os roclu.mn.ç01~S das Lcgo.cüc~ dtL Grn.n~ 
Urctanhn, l'rauça, Austt•la-Hungrla, Bel
gica, Allemanbo., Portngal, Suecla e Noruega 
o Itnlla, pela cobrança Indevida a que 
procedeJ'am os Estados do Pernambuco, 
Alagôas o Rio Grande do Norte, do Imposto 
sobro navios dessas nacionalidades, flcumlo 
os rerorl<los Estados rosponsaveis pel11 som mo. 
que lôr despoudlda e· da qual umuulsartlo a 
União, 

A Jn•oposlçiTo autoriza o.lnrh• o pagamento 
dos Juros accrescl<los i.- lmportancias rucl:~· 
mo.das c as operaçõ ·s do credito que !ol'em 
nocessarlas para. execuç[o da lei. 

Em m~n:;agens de 20 de julho o 2 do se
lembro do anno prcximo passado, !i•i pelo 
Sr. Prosi<lonte dn Republica sollcltatlo o cro
<llto do que trat!l a. proposição, estando am
ulamonte expostos os fundamentos em que se 
ba~eia a sollolta~ão. 

O credito ó concedirto como adi:~ntamonto 
aos menc;onados Estados, q uo !'estituirão ás 
quo.ntius quo forem desp,,ndido.s. 

A Commissii.o de fo'lnancns pensa que a pro
po•içiio deve ser approvada. 
S~la rias Commissües, 10 do selemul'O do 

IBQ9.-Rod;·igues Alve•, rolator.-Leito e Oiti· 
tict'ca.-Pul'ciuncula.-Domúi!JDS VicmtttJ,-F. 
Pemw, 

reforma, aa quotas que por lel compelem aoa MENSAGENS A QUE sE n.nmn& o rAitECEit sornA 
officlaes superiores. 

Srs, Membros do Congresso Nuclono.l: 
Ora, tendo o decreto de 1893 mandado con

siderar a reforma do capltito Travasses Alves 
no posto de mojor, nenhuma duvida pode No oficio, que incluso-vos nprcsonto no 
haver de que, dasdo n data em que foi reror- prop1•lo original, o Mmislro de Estudo das 
mado,passon elle a pertencer ó. clt~sse do• offi. Relações Extorlores tratn do assumpto lm
ctacs supe••looes, e, portanto, com direito a portanto _que recommcndo ao vosso exame e 
todas as vantagen5 a ella inhorentes e entre approvaoao, _ 
aa quaes está lUl daa quotas. Em virtude do disposição rio orçamento da 

Demais, a proprla Contadoria da Guerra ja l'ecelta votado pllrn o cxerctolo de 1895-06, 
reconheceu o direito que o.sststo ao pettclon<•· cobrou'se no Estado de Pernambuoo sobre 
rio, mandanrlo l'azer-lhe o pagamento acima vnr!OR navios oxtrangeiros um Imposto do 
referido, embora sómente da data do decreto, 300 réis por tonelada,quc or& e rol decluraclo 
já citado, até 1895, Inconstitucional e cuja cobrança motivou re· 

Assim en,tendendo, penso~. a Comml'!:'ão ser clamnçõe; alndo. não so.tlsteltlls. 
de Inteira JUStiça o que ped1u ·o c&pltüo Tr&· Po.rtl evitar ma!Ol• dom01•n na restituição 
vassoa Alves e é pol' Isso lie po.••ocer que devo de quantias tn•levidamento cobradas pareceu 
ser npprovada n referida proposlçilo do. ca. conveniente perlh• no congresso o credito ne
mara. cessaria, ftcando s<tlvo ao Governo ~'eder•l o 

Sal& dai ecmmlssiles, ll de setembro de direito de rehM·er a quantia a~slm ndeantada. 
lR~O.- Alm,"ida Barrcto.-l!os<t ·Julfior,- Tambom nos Estados do Alo.goas e Rio 
P.rcs Fcrrotra,- Dclfort Vlc~ra, vencido,- Grande do Norte 80 cobrou Imposto tnconsti-
E. Wandcrrholk. tucional, cuja lmportancln convém restltuh• 

N, 211 _18~9 dl\ mesmo. fó••ma. 
, \ Capital Fe<ieral, 20 de julho de 1898.

A proposição da Camara dos D'eputndo s Prudente J, do Mor.tc.• llt~•·ros, PrcsldJnto do. 
n, 44, do corrente anno, autoriza o Governo Republico., 
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-N, 38- !SOO Pat•oce que um Imposto somellu<nto jll era 
cobrado, destlo 1886, mus Isso nrro lnvnllda o 

Sr. Presidente-A. Joi do Estado do Pot'· <lireito <lo recl~mllçiio,lleEde quo n cobrança ó 
nambuco, n. 121, de 28 de junho de JBOS,que ovlrlentemento inconstitucional ... 
Ol'çou a su<L receita pnrn 0 oxorciclo do l~US- Re\erindo se a isso o n conferencias com 0 
1896, sujeitou os mw\os mercantes cstrangel· meu antcco.sot•, disse o ministro ingle1. em 
roa ao seguinte Imposto: nota de 14 do julho: 

c 300 róis por toneluda do todos 05 vapores « ... Tive :L honra do mostrar a V. E:s:.que 
navio$ mercantes e embarcações de coberta o. tn:s:a em qnestüo ora ti legal pot• ser im
onxuta, estrangeiros, que descurre~arem no posta npezat• do nrt, 7' dn Constltulçüo, e 
porto, quet• \ntet•no quer externo do Rc•cife V. Ex. lnibrmou-me que era Inteiramente 
destinada o. sua importancla ao' custeio d~ dessa opinião o que, comqunnto o Governo 
serv1ço d11 pollcl• mllrltlnm.• Fe<lerul não tivesse melo de \mperllr a co-

brança desse imposto I Ilegal, no data mareada 
A arrecarlnção dosso imposto roi rcgnlarta pura o seu pagamento, todavia, para obviar 

pelas lnstrucçõea anne:s:as ao decreto es~edldo essa illegalidade se dariam os passos que cnn
pelo governador om 8 de julho do 1893, nas Cot•massem com os preceitos constituclomle&, 
quaes se lê o seguinte: v, E:t. teve a bondade do lnformttr-me 

•Art. 1." O Imposto do 300 réls por tonelada que as quantias cobratlns em virtude do de· 
de todos os vapores, navios mercantes 0 em- ereto em questão seriam restituldas, 
bo.rançõos estro.ngolras do coberta. enxuta que ......... • •.. . .. · . • ..... · ........•....... 
descarregarem ou carregarem no poria ln· «Dei instrucções ao coo sul para aconselhar 
terno ou no nncournrlouro externo desta Cll· aos propt•letarios que paguem sob protesto; 
pita!,~ dovldo uma unlca vez por anuo, nn mas é meu dever Informar o. V. Ex. que o 
prlmetra entrada que a este porto fizerem Governo de sua Mage,tude t·eeorrer~ ao Go· 
aquellas embarcaÇl!e~. . verno Federal para o embolso dos quantias 

§ 1.• Nos casos de al'l'lbada forçada ou nos illegalmente cobradas e de to<las as despez11s 
cnsos de ombareuções á ordem que receberem do. estnrla em que os nnvlo~ em questão te· 
unicamente provisões precisas para srrgulrem uhnm Incorrido>, 
11 sua derrota, tlcam Isentos do referido im· Convem transcrever aqui a seguinte noto., 
posto, dil'lgido. p~lo muu antecessor ao ministro 
. § 2.• SI, porém, no caso do arribada por inglez, em 26 do setembro do JB95. 
torça maior receberem, nlém dos que foram cRolerindo·me ~ no!aquo o Sr. Constantino 
forç'!_das à . descarga, qualquer mercadoria, PblpJlS, Enviado Extraordlnarlo o Ministro 
llcarao sujettW! no Imposto.• Plentpotenclarlo de Sua M11geatade Brftn· 

A O de .lulho, Isto ó, um dia depois da ox- nico., diriglu·me em 24 do cort•ente, tenho a 
pedlção aessas lnatrucQõea, communlcou 0 honra de communlear-lbo que nesta d ta 
ministro lnglez, pelo tolegrapho, ao meu an· otllclo ao Ministro dos Negocias da l'azenda 
teeossor,. quo em Pernambuco ao eligla de pat•a que me habilite a responder sobre o 
dous nav1os do sou paiz 0 pagamento do im- pagamento de 12:9G4$131, !mportunola dns 
P.osto e que e !la tinha aconselhado que 0 sn- taxas cobro das em Pernam~uco por tonelagem 
tJaftzessa sob protetto. Pediu ao mesmo tempo <lo navios, c dos despezas dos eompetontea 
que ao expedisse ordem para restituição, protestos, não estando eomprebemUdos- na· 

Foi essa a primeira reclamação t•eceblda que i !a quantia os juros, 
neste mlniaterlo, Aproveito e>te ensejo para declarar que, 

O governador, 1~apondendo pelotelegraplio a&slm procedendo, não Cnço mola do que pedir 
o. um pedido de inlormação, diase,•m summa: esclarecimentos, sem que loto importe siquer 
a policia do porto é serviço esllldual 11 ~ua um começo de l'econbecimento do. respon!llbl
as embareaçces estrangeiras, compreheu· ll<larie da Republica, • 
dldns as lngleziiS, sempre so teem sujeitado O Sr. Ministro da Fazendo.,: quem o meu 
sem o.Uegar lmcompetenclo. dos governos antecessor ofilclnt'll a 19, 23 e .6 do julho e a 
locaos ; o. lei do areamento restabeleceu 0 7, 8 e 21 do ugosto de 1895, disse-lhe em 13 
Imposto, pago uma só voz em Cllda e:torolclo· do novembro: 
esse lmpooto constitue medida Indirecta d~ c Parecon<io-me essn lei claramente o!fen• 
proteeçllo á uavegaçiio nacional, Imposto se· siV11 tlo preceito constitucional que cdeelarou 
melbante1 sobre a donomlnaçiio do direitos da competcncla dll Unliio (art. 7", n.· 2, da 
do dosemcarque e despacho • é cobrado no constitulçi\o de 24 de fovorelt•o) os <lireltos 
Purà, sem roolamaçiio; ao consul lnglez, quu de entrada, sa.hld" o estnda do navios, sendo 
reclamara, dochLron a t•esoluçil:o do a:tocutur livro o commerelo do e11botagom ils marcado· 
a lol attl ser a lnconsUtucionalldade do lm· rias naclonaes, bom como ás estrangeiras, que 
pos o pronunciada pelo poder competente. já tiverem pago Imposto do. hnportaçiío • , 

'li 
' I ·~ ' f ' 
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procuro! ootender-me com o Governador de 
Pornambuco para o flm rle sustnr a exocuçiLo 
li!L clita lei,, pondo .. so dpsdo logo tor·mo as 
roclamaçõos de quo mo dostos conhecimento 
nnquelles avi•os, 
• o •••••• ' •••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

A minhn. Intervenção não prorluziu t'osul' 
lado, rocobondo no dia lmmodlato a resposta 
do Governador, nestes termos: .......................................... 

Ao consul inglez, logo que apresentou-mo 
n prlmoh•a das reclamações, respondi expli· 
oondo·lhe niio su a natureza o a Iegalidndo 
doJmposto, mns fnzendo-lho ver que niio por 
via diplomatica, mas por outro meio, que a 
Constitniç1to Fodernl ensina., devm·in.m os Ct)J. 
l<ctados pugnar· pelo que lhes pareces; e do sou 
tlircito. Nessu. roa posta discuto n quost:i.o, o 
tondo·a transmittido no Sr. Ministro do Ex te· 
rlor. rogo-vos que torneis conheci monto dulla 
pura molhar deresa dos Interesses cstadoaos. 
Logo que !Ivo roclumnç.io consular mantlol 
levar a deposito us quuntlns al'!'eandudns, si 
bem que esteja convencido tio que os subditos 
estrangeiros residentes no Drazil oshlo ,;ujei
tos ás nossas leis o J'ogulnmontos tlscaes, c 
segundo as suns prcscrlpçõcs, é qne devem 
ngJr como os nncionnos; assim sendo, !'alloce 
llOS consulcs o direito de serem attend•dos 
quando, advogados ~os intore;ees commer·
olaes dos seus compntrlolns, procuram ro
sal ver por via dlp!omatio~ cm reclumnçilo 
collect!va ou individual as nllcgnçOes e·P,ro
tostos que aos tr·ibunnes dll pnlz cabo docrdJt•, 
Os consignntnrlos eng-entes de navios estrnn· 
geiros julgam lnconstltuclonul o Imposto do 
tonelagem, pois usem do seu direito perante 
a justl~a federal, que é a unlc" competente 
para deolnmr lnconstltuolonulidnde. ,, •.. , , , .......................................... 
· Decretem os lrihunaes judioinrlos fodorues 

a lnconstltnclonalldado rle qualquer artigo 
ou parugra~bo da lei do orçamento estnduai, 
que, flel observador ria Constituicilo Forloral, 
não demorare! a suspensilo dn ar·reoaduçiio e 
só assim como legitimidade qunllficnda in
constitucionaL 

c Niio sondo licito, disso om seguida o 
Sr. Ministro da Fnzmtln, deixar quo ns 
fontes de rondn da Unliio, já tiio mlngundns, 
·Scjam nsslru exhauridas em seu detr•Jmouto, 
provocando os IMndos, com n deor•ctaçiio da 
lois de tal nnturozn, dilflculdndos como esses 
que trouxostes no meu coniloclmonto, ,jul
guei neccssitrio provocar a lutervençiio tio 
pr•oourador gora! da Jtopubllco. paro. o fim de 
fnzor valor os direitos dn União .Junto(' Jus
tiça Fodornl, ncceltnnrlo o nlvltro que sug• 
gorlstos em vosso aviso de lO rio junho. • 

Nessa conCormldndo dirigiu· se ·o Mln!.,torlo 

da Fazenda ao pr•ocurador gora!, encerrando 
o seu a viso nestes termos : 

c Niio póde n União consentir que as fontes 
do renda que iile pertencem oxclusivomoute 
sejam oxplomrlns pelos Estados que dest'arte 
ncar•·etam-llre projui?.os considoravois, e, o 
quo niio é monos gravo, provoco.m rocla· 
maç~os lnslstontos -por parte dns noções 
eslrnnr;olrns. Ao Poder Judlctario compota 
resolver ns cnn•as o c ··nfilctos -entre a União 
e os Estados (art. 59, n. 1, lettra C, d•t constl
tulçiio), e, pois, lnrormnnoJo.vos da existenclo. 
dnque!la Joi e instrucçõns, como das recla· 
mações que " suo. execuQio tem suscitado, 
venho pl'ovocl\r 1\ vosso. intervenção pnra 
promoverdes a doclnraçiio de sua lnconstltu
cionnlldade junto no trlbunnl competente, 
pro•ondo contra a Fazenda IMadoal ~o Per
nambuco a acção de perdas e dnmnos ou a 
que entenderdes conveniente na especle para 
snlvagunr.lar os interessas da Unirlo. • 

E"a resolução do Governo foi communi.
cada á Legação Brltanlea, em noto. de 20 de 
novembro de 1805; 

Em 8 rle abril do anno seguinte dirigiu o 
meu nntocossor no governnrlor do Estado de 
Por•nambnco este tolegramme.: · 

clnioio rele.çOes cffialaos com V. Ex pe
dindo sun esclo.reolda attençilo para o lmpe>s!o 
de tonelogem que rocahe sobro a nnvogo.oao 
transallnntlca o tem sido objecto de vlf•B 
reolame.çilos. ,. 

O governador respondeu por melo dos tele
gramma! seguintes: 

cl2 de abril-Espero Congresso Estndo quo 
ngorn Cuncelona presto e.ttençilo reclamuçDes 
imposto tonelagem.• 

c26 dojunho-Senndo votou boje teroeirn 
rl!scussiio orçamento. Foi supprhnldo Imposto 
tonelagem.• 

Esse resultado dn dlllgeneln de mou ante· 
cessar foi por el!e commnnloudo em notas de 
29 do junho 1\s Lognçõos rle. Grii-Bretanha, 
!!alia, Allornnnba, Austrlo·Hungr•!a, llelg!ca, 
Fr·ança e Portugal. 

Devo lrilnscrever aqui, integralmente, ·O 
ameio rle 7 do rogosto, em que o proourador 
gora! da Republica, respondendo ao meu e.n
tocessor, inlbrmou sobre o resu!lado dn neçíio 
que propuzera. 

g' este: 
cAcousando o recebimento do vosso aviso 

do hontom, sob n. 4.090, dlr-vos-hei o se· 
gulnte: 

Em cumprlmeriio ao n viso rlo Mlnl1terlo 
<la·Fnzondn, n. i!O, do 13 de novembro de 
1805, rropuz pornnto o Supremo Tribunal 
Fodorn urna acçiio ordlnaria contra o Estado 
de Pornnmbuao, por haver n lo! ostndoal 
n. !2!,do 28 do junho do 1895,art. 3"1 n. 7, 
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creado o imposto do 300 reis por tonolnda do 
embarcações ostrangelrns do coberta onxuta, 
que tlescurrogorem ou carregarem no porto 
tntnrno ou no nncoradouro externo dn capital 
do E•tado, Indo tlssim do encontro nos lol'rnos 
claros do nt·t. 7", n. 2, da Constltulçii.o Ffl· 
dera!. Conclui a petição Inicial requerendo 
quo o Supremo Tribuno! doclaTaB!O a lncon· 
stltucionniloado do ailudldo Imposto, que f,·.,·n 
regulamenta•'o poloH Instrucções do gover· 
undor, do 8 <lo Julho <lo 1895, o que, canso· 
gulntornenlo, mundasso co:s1U' n. sun. cobl'[lllÇIL 
e execução. 

Por sentença do 30 de mnio, puhllcndn na 
aUtiiencia de 27 do junho de•to nnno, o Su
premo Tribunal Fe<lernl, consld•mndo que, 
comquanto mnnlfC8tnm<•nto incoustituclonnl 
o imposto, por Infringente do art. 7'. n. 2, 
do. Constituição, todavia os juizos o tri· 
bunoes federaes eó podem lntet•vil' cm os· 
pecle (nrt. 3" do decreto n. 848, de li de 
outubro do 1890), o que supj1õe netos lndi· 
viduaes ou concretos corno oh acto do pleito, 
aos qunes a sontençll dê ou negue elfoitGs 
jurldlcos; con•idernndo que 11 lei n. 221, do 
20 de novembro de 1804, refet•indo-so ós leis 
inconst1tucionnes, aos rcgulumontos lllegacs, 
apenn• nutorizn n que nii.o sejam applicados 
aos cnsos occurrontos; ctnsidora.ndo que, 
comquanto os juizos o tribunnes postam de
monstrar a inconatituclonnlldntlo do leis o re
gulnmentos, DÕO lhes B todavia dado COO· 
aluir pela nnnullacão de lei o regulamentos, 
mas sómente pela annullnção dos netos que, 
cm virtude della,, tenham sido praticados ; 
considerando quo a onnullaçao do dlst>osi· 
ções lcgnes ou regulamentares, que so!'Vom 
de normas para uma sel'io de casos, Importa 
a revogaçi\o àa respectiVa Jei OU l'O~Ulll• 
menta, e con~:egulntemente o oxercicio do 
uma tuno~ílo Jegislativ" ou regulamentar ; 
consldero.ndo que o pedido na ac~t\o importa 
a revogaçi\o âe tllsposições r11gulnmontares 
(hn. outr•oij conslderundos qu1J parecem-mo 
dispensa veis do msnclonnr) ,julgou lmproco· 
denta o. acção, sem pr'tljulzo da que caiba á 
Unlii.o propor para a manutenção ou dolesn 
dos seus direitos.• · 

Esta dcclsilo foi adoptada por seis votos 
contrn trcs, que os t'undamentnram longa
monte. 

A doclsiio do trlbunnl foi nnnunclada ao 
governador pelo meu nntecessor em to
legrnrnma de 12 de agosto do 1806, nosJes 
!O\'mos: 

c Remeterei poJo corroia a V. Ex. cópla·in· 
formoçiio procurado!' gurnl llopublica sobre 
lmrosto tonelagem, con,ldorndo tuconstltuclo· 
na Su\Jremo 'l'rlbunai Fede!'nl. lnteres;a,los 
natura monto requerorii.o restltulçiio Imposto 
pago o, como Supremo 'l'l'ibunulemlttiu juizo, 

• 

parece cnso evitar demandas. ResolveriL, 
po~ém, V. Ex. como melhor convier aos in· 
tercssos desse gsto.do.» 

A cópia do. informar;iio foi t•omottid:t com 
nvitio do3tlo ngostn. Ante~ do a receber to
legrapltou o governador dlzondo que aaguar
dnva pnra resolver· sobro a suo. mntor•in. 

Quando as.<umi a d,recçiw ·deste minlstcrio 
(agosto de 1895) encontrei um ameio do go
vernador nccusando o recebimento da inlot·· 
mnçlio do prl•curndor R·ori1l. R~ferindo·mo a 
essa offlcio, pcdi·Jho, orn n.vho tio IG do !:iS· 
tomllro que, puro. conhc11imento das lognc;ões 
cstrnngcirus interessados, mo inJOrma~so so
bt•o as providencias dadns pnrn. a rostltuiçiio 
da~ Q!IOntias n.rrccatladns. 

Nu. mesma dnta., 10 do setom!Jro, commu
ni~uei il Legnçllo lJritnnh•n. n. t.locisüo do Tri4 

huna! e o podido por mim feito no Gover· 
nadar. 

Em 23 do nbrll do anuo proximo pnssado 
dlrigiu·me o Ministro lnglez a seguinte nota. 

• Sr. Ministro- Com rclaçiin á correspon
doncin. nntcl'ior sobre o imposto do tonclngom 
colwndo pelo Governo 1lo Estndo de Pel'nam4 

buco, qao, como V. Ex. sabe. foi declarado 
illegal pulo supremo Tribunal Federal do 
Jlrazil, infot•ma o consul do S11a Magostnde 
em Pernambuco que em monsn.gem p1•esl 4 

deneia.l, nrwcsentadn. recentemente ao Con
gre.;,a daquello Estndo, niio se foz proposta 
alguma que assoguro n restllulçiio d> quan· 
tias illegnlmente arrecadadas. 

Soja· mo pot•mittldo ter 11 bonra do lembrar 
que na sua nol:t do o do novembro ultimo ao 
St•, Railtes, v. Ex. 1lbse que n restitui~iio 
por cllo pedida só podaria ser feita quando o 
Congresso do Estado dli;;se ao Governo o cre
dito necessarlo. . 

Supponho que V. Ex., empregando o 
termo- Oovnrno- refor·e-so ao Federal, com 
quem o do Snn Mngestado conta pnrn. OSSIL 
restituição. . 

Como, porem, não se tenha recorrido no 
Congresso do Estado partr que tbrnoça ns 
quantias nocessnrlns, peço licença PM'IL chn· 
mnr a attcn~4o de V. llx. Jar11 n not:t de 30 
de novembro de 1805, publlca,la no rolatorio 
ameia! da sun repat•tlçtlo e dirigida pelo seu. 
dlstlncto antecessor ao ministro allnmiio 
acreditado nesta Ropnbllca, o qunl, depois 
do mostrar o cnractor inconstitucional do 
dtlo imposto (do qunl tombem ou me qual· 
xara) tinha Instado poln Rua snspensii.o, ro
colhendo·SO a deposito publico as quantias 
cobl'D<Ios para se racllltnl' IL dovilla restl· 
tulçito. 

Nu. resposttL ao ministro allcmiio, datada 
de 30 do dito mez, o Sr. Carvulho tleolaron· 
Jbe que as quantias cobrndas.tlnhu.m sidu de· 
posltadas !'elo govo\'110 do Pot•uambuco ató 



;: ' 
'i 

174 ANNAES DO SÉNADO 

quo o Supr•omo Tribunal désse doclsiio sobro 
a lll•galldade do Imposto. 

Tendo sido essa dccisilo aovldnmonto pro· 
mulgadn, rogo a V. Ex. qno não tar•do em 
pedir ao governo do Pornambuco a rostl
tulr:ão (co;n o dinheiro recolhido ao deposito 
publico) das quantias cobradas sobre navios 
,do firmas brltanntca8, em virtude do dito lm· 
posto lllogal e pelas quaes.o Governo do Sua 
Magestado considera resporíiavel o Brazit. 

Aproveito, otc,-(Assignado) c. l'Mpp•.• 
Com olfolto o Sr. Dr. Carlos do Carvalho 

expressou-se assim na citada nota do 30 de 

alndrt etreotuaola a. respootlva. lndemnlzaçilo 
niio só por tillta de recursos da mesma C:Lixa, 
como porque, tendo o Supremo Tribunal Fe· 
dornl iludo provimento ao recurso Interposto 
por neto Estado no processo instaurado pela 
Unli!o, considerou-se dosnecessarin aescrlptu· 
ral)lio que estava sendo feito, 

Ainda quando, poróm, a quantia osllvesso 
depositada, nilo pod la o Governo mandar re· 
stltull-a sem auto1·izaçiio do Congresso, qu~ 
decretou o imposto do tonelagem para ser 
appllcndo ó. satisfação das dospezns ardina· 
rias do E~tn<lo. 

novembro: N:L monsagom que devo apresentar no Coo· 
cEm resposta ao quo o sr. Krnuol suggoro gresso por occasliio da sua primeira reunião, 

relativamente iLsusponsão da cobrança do re· lhe darei conhoclmento do julgamento pro
ferido imposto até que 0 supremo Tribunal forldo na causa promovl<la contra o llstado, 
Fedoral so prol!uncle sobre n tnconstltucto- afim de que ello me habilite a restituir os 
nalldado da lei estadnal, communtoo·lhe que quanlius rer~bidas, votando para osso fim o 

.o governo de Pernambnoo já pr·ovldonclou a credito necessario.• 
esse respeito, mandundo levar a dopoAito ns Assim, poli, ni!n se realizou a esperança 
quantias nrrecadadu.• concedida potes reclamantes, 11. vista da do· 

O imposto foi sup)lrlmrdo, como se com- cnraçiío de deposito. 
muntcou ás legações mteressndas, mas ainda O governador, como se vê na parto final 
não se fez u restltulçiio, do seu offlclo, prometteu-mo tratar deste ne· 

Em 16 de setembro de 1896 levei no cooho· goelo na mensagem de março do anno proxl
clmento das ditas Legnçoes que o Supremo mo pasAndo e pedir no Congresso que o ha
Trlbunal Federal julgnra o Imposto illegal o bltllnsse a fazer a restituição. NiLo o fiz en
que eu acabava de pedir no governador de t.to, mas, em mensagem de e do moto e sem 
Pernambuco informaçno a respeito das pro- resultado, porque, segundo me Informou em 
vidoncias dadas para que fossem restitnrdas ameio de 4 de a~osto, o congresso estn<lnal 
as quantias lnuevidnmente cobradas, oncerrou·so sem votar o crodllo pedido. 

O governador respondeu·me nestes termos: O Imposto foi decretado em junho de 1895 
c Satlst11zondo 0 vosso pedido constante do para ser cobrado no exorclcio tio 1895-96, 

nvtso n. 8, de 16 de setembro ultimo, tonbo Isto ó, desde julho de 1895, e nilo consta que 
a honra de lnformnr·vos que a restttulciio tenha sido autorizada a restltulçito . das 
das quantias recebidas concernentos ao IIII' quantias arrecadadas. A mensagem &pl'esen· 
posto de tonelagem decretado pela lei 0 , 121, tada. pelo governador no congresso legisla
ao 28 de junho de 1895, sómeniAI poderá ser tive do Estado, em 6 de março do corrente 
e!fectuada depois que 0 Congresso do llstado anno, niio trata deste assumpto, que assim 
hnbllitar 0 Governo com 0 nocessario credito., está sem solução M Ires ao nos. Para con· 

Posteriormento, em 10 ole de,.embro, disse- cluil·o pareceu convenlonte pedir no Con· 
I d ad grosso Nacional o credito necessarlo o 

me n ° a 0 govern or: commnnlquei essa rosoluçiio 11. Legaçilo Brl· · 
cSatlsfazeodo o pedido constante do aviso tnnotcn, em 14 de agosto do anno proximo 

de 20 de nov(mbro proxlmo lindo, 10b n. 16, passado. 
concornente O. rostltnlção dns quantias cor- A mesma providencia deve sor applicada 
respondentes no Imposto <le tonelagem, tenho ás roclamaçlies feltns por outras Legações. 
n honra de informnr·vos que a nr•recaolaçilo SI o Congresso concedor o credito, opportu· 
do imposto de que se trata, dnrante o exor- namonte tratará o Oovorno Fe<loral de obter . 
ciclo findo em.Jnnho ultimo, nU.Inglu á lm· indomnlznciio. 
portancla de noventa e soto contos quatro· As reclnmnções inglezas, todas contra o 
conto> setenta e dous mil róis, que foi reco- Estado de Pernambuco, importaram em 
Ilda IJ. caixa de rendas espec1aes. 3:J:I43$05•1, comprol!endidas as despezns de 

Dessa quantia foi dosponoil<ln a de qua- alguns protestos. A logaçiio lambem I'Oolama 
torze contos setecentos e quatorze mil tr·e- jur•os. 
sentes e trinta o tres róis com o· custeio d<t A legnl)l1o da Bolg-lca reelnmou contra o 
policio maritlma o tomou·se, por improstimo, Imposto do Pernambuco em 13 do ,lulho do 
a de oitenta e um contos solucentos sesson· 1895 o em 24 do junelro do corrente anno 
ta o dous mU e duzentos t•éls, que passou para 11presentou uma conta de 2:968.$590, impor
o caixa da I'OOda or<Unarla, não tendo sido tancla das quantias pagas por cinco navios. 
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Na mesmo dnta de 13 do julho do 18U5 re
clamou n Legação trnncoza tnmbom contra o 
Imposto do Pernambuco e nprosontou depois 
duas cotltlts das quantiiLs pag11S pOl' 15 vo.
JlOros 1la Compa!J»ic l'lurrteH1'S RtJunis e pot• 
oito da. Compagnio Mo.uagprias . .ll11ritimoll nn. 
lmpor11!lncia total <lo 15:414$280, b. qual 'orá 
ncot•escentada a dos juros vencidos. 

A Legação da Allemnnha iniciou reclama· 
çilo contra o im~osto tio l'ernnmbuco em 20 
de ju bo do 180a o em 17 do ngosto do mos· 
mo anno contra imp~sto semelhnntu cobmdo 
no Estaria do Alngôas. 

O imposto pago em Pet·nambuco por 56 nn.
vios allemiios Importou em 23:206$837. 

No Estorlo do Alngôns o imposto orn do 320 
reis por tonelada. Foi eliminado no lei que 
orçou a receita pam o anuo de 1808. Paga
ram-no 13 n11vios allcmãos, no. impüt•tu.ncio. 
total de 13:002.~20. 

A reolamnçüo nprosentnda pela Legação 
do Portugal rofere.ao a um só navio que pa
gou em Pernambuco 327$300. 

As Lefl'açõea rie Austt·ln·Hnngrla e Jlollo 
não podtram inrlmnnizações. 

Segundo communlcaçiio do consul geral da 
Suecht o Noruega, <la tmlrt do 3 de novembro 
do 1890, um patncho sueco pagou 53$ em 
Macr\u, no Estndo do Rio Grande rio Norte. 

consta do seu officio annoxo em original, 
reclnmnções contra o Estado do Pcrnombuco 
na lmportnncia respectlvamonto de 6:583$500 
e. 2:187$670, Peço· vos, port.nnto que, addl· 
c10nanrlo essas quantias ll que consta ela 
minha primeira mensngem, me concedacs 
um credito do U6:U41l.;;tlil com autorização 
para o pagamento dos juros, 

Capital Federal, 2 de setembro de 1898.
Prudcntc J. do Mora•• Barro•, Presidente da 
Republica, 

Sr. Presidonto-Noofficio quotivo a honra 
rle vos dirigirem 28 tlojuiho,que remettestes 
ao Con~rosso Nncionai com a mensagem do 
dia ~egulnte, eu disse que as Legações da 
Austrilt·Hungrln o daltalia não tinham pe
dido inrtcmmzação. Jll fizeram a sua recla
mação contra o Estado de Pernambuco, na 
lmportanola respectivamente de 6:583$500 e 
2:187$670, Addlclonadns essas quantias á 
quo consta do mencionado oiBclo, montam os 
direitos cobrados n 96:946$911, sem prcjulzo 
dos juros, E', pois, noceasnrlo completar o pe
rlido por melo do nova mensagem ao Con
gt•osso. 

Cnpltnl Federal, I <lo setembro do l8U8.
Dionisio E. de C(tstro Corq11eira. 

N. 212-1899 O governador partlcipou·me om 2 de nbril 
de 1897 que a collrança do imposto lravla cos· 
sado no exerclclo respectivo. · 

Em rll!lumo, são pedidas ns seguintes ln· A' Commlssito do Finanças foi pt·esente a 
propooiçilo da Camara dos Deputados, n 55, 
do cor·rente nun~,, que autoriza o Govet•no a. 

33: 1·13$054 mondar demolir os dons nrmazens da Aif&D• 
2:908$500 dogn de Santos, constt•uidos om terrenos mu-

demnlzações.i; · · 

Gril·Bro tnnhn. ...•• , .. , ..•.•.. 
Belgica.., ... ...... , .... , ..... . 15:414$280 nicipaos da meama cidade, na praça Antonio Fronça, ..... , ..... .......... . 
Allemanlln. .• .. , ............•. 
Portugal .•.•.• , •••.•.••••..••• 
Suooin. e Noruega ...........•.. 

3•7 soo Estes lll'mazons ou b•rracões provtsorios 36:209~475 Telles, . 

. 53. 00 f01•am mandados con1trulr poJo Governo com 
___ :.__ o fim do aecudlr nos elroltos da gravlsslma 
88 ·175$759 crise do tranap01•to oceorrido em San tos no 

· · período ~e i890 n 1805, precedendo expresso 
Como jl• referi, ns quontinsat•recndndas cm consentimento das nuto1•1dades municipnes 

Pernambuco, segundo Informações do gover· dest' cidade. 
nadot• importaram cm 97:472$. As rcoln· Tornaram·ae, entretanto, desneoessarlos os 
maçõo~ apresentadas contra aquolle Estado rlltos armazena, uma vez de beiJada a crise o 
montam a 75:000$121. Hn umn dilrerença do a sua permanenola, som trazer vantagens no 
22:411:1:879. Govel'Uo ~'oderlll, como acertadamente ponde· 

• 
0 

rou a Commlssao de Orçamento daCsmarados 
~npl~al Fodornl, .8 do Julho de 1808.- Deputados, acarreta para a Munlcipalldado 

D1omsJo E. tlc Castro Cm'!liiOira. tlo Santos inconvenicutos serias, ja como 
Srs. Membros do Congresso Nacional-Na atravancamento da praçn, .iii impedindQoa do 

mensagem do29 de ,julho vos pt•di um credito t·onllztu• obra; de sauonmento, nas qunes tom 
de 88: 175.)741 pnra a rostitui,üo de direitos de I!:PI'ovoitar o espaço ocoupn,•o pelos bar· 
rle tonelagem lmlovldnmonte cobrados sobro rncuos. 
navios estrangolt•os nos Estados de Pornam· Nestes lct•mos, ti n Commissão rio parooot• 
buco, Alogüns o Rio Grande do Not•te. que seja approvada n proposlçü.o. 

Depois dnquolla data o Ministro de Estado Sala das Commllsões, 19 de setembt•o do 
rins Relações Exteriores recebeu das Lega· 1800,-Rodrigucs Alues, relator.-Poroiun
ções ria Austria·Uungrla o da Ualht, como cula,-Ji', P•nna,-Lollo o Oilloica, 
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N. 21S- 1890 

Em mensagem de 20 de .iullto deste nnno, o 
Sr. Presidente dn Republica pediu providen
cins ao Congresso alim de ser transforido do 

· Mlnlstcrlo da Justiça c Negocio; Interior·•• 
·para o da l'nzenda, o credito de 20:774$, 
<lestinndo t\s despezus com n ,lunt:L dommor
clul. 

Allegn-so nesse documento que, tendo a lei 
n. 500, do 31 de dezembro do auno passado 
transferido a Junta Commcrcini [•llra o Mi· 
nloterio da Fazenda, foi o m•odito pal':t esta 
serviço consignado para o Miuisterio da Jus
tir;a c Negocias Interiores, como antorlot•
monto. Ess:L anomalia deu lagar a que o Tri
bunal de Contns, na so<Siio de 23 <lo fevereiro 

· deste nono, rosol v esse deixar do registrar 
· umu. ordem de pngnmcnto emunada do ·Minit~· 
terio da Fnzcnda c relorente a despezns rlo 
mntcri:LI da citndn repartiç1iO por níio haver 
sido distribuldo no mesmo Mlnlstcriu' credito 
algum para aquolle llm. 

A proposição n. 56, de 1890, da Gamara dos 
. Deputados, autoriza a transi'orcncia do cre· 
dito na fót·mn pedida na dita mensagem; o, 
sondo de toda a proeerlencia os fundamentos 
nllegados, e B Commissão de Finnoças de pn· 
rocor que se,la eila approvmla. 

Saia das Commissões, 19 do setembro de 
1800.- Rodrigues Alues, relator.- Lcit11 e 
Oiticiett.- F. Pcuna.- Porciunc:ula.- Do. 
mingai l'icsnte. 

N. 214- 1809 

A Commissão de Fl naoçns, te11do exami
nado a proposição da Camar,, dos Depu lodos, 
n. 5Y, de 1899, que nutoriz" o Poder Execu
tivo a coneedcr ao Dr. ~·or·nando Terra, 11s· 
slstentc do cllnica dermnto-•yphiligornphica 
da Fnouldadc de Mediclnl\ do Rio de Janeiro, 
sois mezes do licença, com Ol'donado, roco11· 
ltece estar n petição devi<lamente instruida 
com attcstados de medlcos que aJHrmam ser 
necessario ao supplicante esse tempo parn 
·tratamento de sua sande; ó, pois, de parecer 
que o Senado approve a refet•iàa proposi· 
çiio. 
· Sala di1S Commissües, 19 do setembro de 
1899.-Porcitmcula.-Leit(' e Oiticica.- .Ro• 
drigucs Alvcs.-F. Pcnna, - ])omingos Vi
ccllto, 

N.215-1800 

A Commissiio do Finanças ó <lo pnrcecr que 
o Sonn<lo approvo a proposiç~o n. 61, do I SUO, 
dn Cnmurn dos Doputa<ius, quo isenta do pn· 
gnmento de quuosquet• direitos, na Alfundega 

da Cnpltal Federal, dous volumes Importados 
pelo pintor· Victor Mclrellc• de Lima oon· 
tendo a tl•la c as tintas pnra o pintura elo 
panorama representando o descobrimento do 
Bt•azil. 

Assim opina n Commissiio, porque seria ln· 
justo o P'l!amcnto <lo Imposto de importação 
de taes objeotos, quando o art. :t•, § 2', das 
disposições preliminares da tarlf~ om vigor 
conoode l<ençiio de direitos a matoriaos que 
uão se prcst~tm o. fins tiio utois como cEse a 
que nlluue 11 relot•ida proposlçiio. 

Sala das Commlssões, I O do setembro de 
1899.- Porciwtcuta. - F. Pcnna.- Lcit11 e 
Oiticica,- Rolrig~tcs Alces.- DomitlfJOS Vi· 
ctmtc, 

N, 210 - 1800 

A proposlei'io n. 70, de 13 de setombt•o do 
corrente anuo, do. Camo.I'I~ dos Deput·ldoa, 
autoriziL o Podor gxl:loutivo a norir• no Minis
torio das llolnçiles Extct•iores o credito do 
50:0u0.$, ao cambio de 27, supplementar i\ 
rubt•ie.L 4" do nrt, 12 <ln lei n. 500, de 31 do 
dezembro de ISDS. . 

A Com missão do Finanças examinou os do· 
cumentos constantes da mousagem de 5 do 
moz passado em quo o Presidente da Ropu
bliea pediu o orcdit<l do que t<·ntu a proposi· 
ção, o o oJHclo <lo Mhtisterio do Exterim• 
acompanhado dn dcmonstraçiio dns dcspez1111 
realizadas por conto dn rulwiea 4' no valor 
<lo 7i :015.'$~33 o do saldo oxistente do 
8:084$0n7. 

A despeza do que trata n ruhrloa niio tem 
sido nugmontadn o a ve•·ba consignada ó de 
80:000$, menor 50:000$ <lo que.a consignaria 
nos nnnos nnteriorcs n comeca.r de lt-191. 

il' port(\nto, a Commis:ão do ~'lnnnças de 
pnrecer que, justificado o pedido <lo ct•edito, 
entre a propuslc•lo, que o concede, em dls- , 
cussiio c soja upprovada. 

Sala das Commissões, 19 do setembro <le 
1809.-Domillgos ViceHte, ·rolutor. - Rodri
fJUtJs Alvos,-Laita o Oiticica.- Porciuncula, 
- F. Penna. 

N. 217- 1800 

Examinou a Commisoiio de Justfçn c Logls· 
lação o ueto do r,refeito i< re;oluçiio do Con
scllto Munlclpa , autorizando " Snntn Casa 
rla Mi~:ericm·Jht ri..'dcsnpropt•Jar os terrenos 
neces:iarios ao augincnto do comttorio do S11o 
João Bnptisltttla Lago11 ató n importnncin ue 
110:000$, in<l omnizando-lbo 11 munielpnlhinuo 
u~t i mporlnncln assim dospondi<la, dadn n 
I'Ovor>iio <lo eomitol'io no seu tlomlnio o a<l
minls t•·•ç~o como ó de lei. 
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Diz o pr.'foito: 
flllOt potn lei orgnnic:l, pô· lo a. rnunieipaJj .. 

tlttdo provel'soi.Jr·e a institllif,~i'i.ll., ndminblJ'Il· 
ção dos cerni te rios, ó cor•to, mns nii.o dH ('3.
ractor r·eligio:5o, como aq Ut!l lo!! mantido.:l rotn. 
Santlt Casa dn Misericordln; 

quo, n SautsL Cas:t nüfr púdo ser tn•oprictn
ria de comiterios, para quo po::sa tnzer d•J!'i .. 
apropriaç~es e snr lndemnl7.nda; 

quo, som vm•ba. no orçamento, nã.o pódo 
ser decretada despoza para essa desapropria
ção on o. sua. iudemniznção, rco.llzndn. ll. re
versão. 

E outras ponderações do menos valor. 
E' manilesta a fnlt" do fundamento do 

'l'Cto. 
A Municipnlidado, permittin<lo a dcsapro· 

prinçiio, não institue cemlterio do seita de .. 
terminadll., apenas concede o n.ugmento de 
um cemiterlo já estnbe:ecido, e que, op~or
tunam<•nte revertet•<i a SLliL proprierlade o 
administt•ação. 

SI G nugmento do cemitm·io e umn neces&i· 
dada, si é um serviço publico a attendor, n 
autorização para a desaproprlncão e neto 
justo e neces:;nrio. 

· E' claro lambem que, desde que, após certo 
pl'olzo, o cemlterio reverte 11 municipnlidade, 
a propriedade da Santa Casa diL Mi•ericordia 
pela desapropriação e eventual e rovolutiva, 
porque atinai será a municipalidade a adquo· 

. rente ou proprietaria. 
Quanto iL vot•ua para a Indemnização do 

cu•to do tm·reno desapropriado, si elln não 
consta nctualmente do orçamento: constari• 
quando for opportuno, isto é, quando, dada a 
reversão, se ve1•ificar a necessidade da in .. 
demnlzaçilo. . . 

O velo, portanto, pensa a Cornrnlssão, quo 
carece de fundamento, e como tnl, devo ser 
rejeitado, 

Salri. das Commis;õos, 19 de sotembrG de 
1899,- J, L. Coelho c Campos,- Thoma, 
Dcl{iun, 

E' lido, posto em discussiio, o sem debato 
approvado, G requorimentG constante dG se
guinte 

PAnECEn 

N, 218-1800 

A'Commlssiio <ie Finanças foi apresentada 
a propoRI~iio da Comar.• tio• Deputados, de 
n. 04, de 18\10, a qual autorls•va o Poder Ex· 
ocutivo a conooder a Pacifico da Silvn Bessa, 
porteiro da Alf<mdega do MaranhãG, um nnno 
de llconça, com ordenado, . l'ara tratamento 
desnude. • 

A nroposlçilo fui provocnda por• potiçiio do 
lntore:sndo, quo a fez acompnnhUJ' de um 

SannUo V. I II 

nttestado medico qne á Cummissü.o niio }J:n•o .. 
ccu satihflllnrio. 

Nilo pndenclo a Commhí~üo lilrmn.r juizo :::e· 
g"tlro com os elementos quu lhi.l toram otrero• 
cidos pelo requerento, ó de parecur que sohl'o 
o a.ssumpto se peçam informações uo Gover· 
no por intermedio do Ministcr·io da Fazenda. 

Sala das Comrnissões, 10 de sotrmilro de 
1800,-Ji'diciano Pem11a, l'elo.tor -Rndri[JlWS 
.ttlces. -Lcit,J o Oiticica .-Porcium::ulrt.-D J• 

mi H vos Vlcen te. 

ORDEM DO DIA 

SUHSlDIO UOS DEI'LiTADOS g SENAllOHES AO CON• 
GRI•:l'iSO N.\CJONAL NA J.,gOJl'iL.\TUHA DE 1900 
A 1 \J02 

Entrn em 3·• discussiio a pt•oposiçiio da Cn· 
mar·a rlos Deputa<los, n. 4õ, ile lSDO, man· 
dando vigol'ar, paro. a IBghdaturn de 1000 o. 
10.12, a ioi n. 407, do 6 do setembro do 1806, 
que fixou par·a a presente ieglslatur•r•, o snb· 
~idio dos Deputados e Senadoros ao Congro:;so 
Nacional. 

O S1•. Leite e Oitlclcn (1)-St•, 
Presidente, qunndo se discutiu esta proposi
çiio na Com missão, levantei tdgumns duvidas 
n. respeito do. sua rorJacção. 

Siio es~ns duvidas que trago ri consideração 
do Senado, neste momento. 

PC'imoiramento, Sr. Pt•osidente, julgo lrro· 
gulur a fót•mn por que " lei estll rodigrda. 

Deaute do preceito constitucional, o que o 
CongJ•asso tom a fazer ó fixar no ultimo anno 
da legislatura, o subsidio de Senadores e 
Deputados para a legislatura seguinte. 

Julgo Irregular quo se mande vigorar uma 
lei anterior, quando a Constitulç1lO Impõe 
qu11 se fixe determinnnteruonte om lei o &Ub· 
tiídio. 

E' simplesmente uma irregularhiade que 
aponto. 

O nrt. 22 da Constituição, diz: 
« Art. ~2. DUrnnto OS SOS!IÕIJS VOIICOI'ÜO OS 

Son~dore~ e os Devutndos um subsidio p_e· 
cu01arlo Jgual, o ajuda dn custo, quo sorao 
lixados pelo Congresso, no firu de cada legis· 
lntura., pura a seguinte,}) 

Portanto om catla. legislnturu., o Congl'esso, 
no llm da mesma, dovorli. tloteJ•minnr om lei,· 
tlxnn~o o subsi•llo da legislatura seguinte. 

O Srt. ALOEnTo GosçALVt~s - ~lns não fica 
fixado 'I 

(t) )C1Jto tllscur~o nlio foi rllvMo Jlulo or:uiOL'• 
:!3 
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O SR. LI~ITIC E OITJCIOA - Disso nponns 
que ó uma Irregularidade ; niio disso ~ue n1io 
podia ser acoelto. 

SI tanto t'llz mn.ndar vigorai• a lei nuto!'ior 
como fixar no lei,!JOrque niio SJ ba do cum· 
prir á risco. o prece to constitucionnl'l 

Em todo caso, não tomaria parto na dis· 
cussiio, si houvesse o.penns esta lrregnlnri· 
dade. 

Hn, porém, qucstiio mnls ;ério. a estudar: 
pi•imelrnmonte o preceito constitucional diz o 
que jà 11 no Senado, 

A lei que se mllnda revigorai' dispõe o se
guinte: «Além do subsidio, vencerão mais os 
Senadores e Deputados quo residirem fóra da 
Capital, etc.~ 

O Sn. CoELHO E CAMPos-E•tá claro. 
0 SR. LEITE E 0ITICICA.-Paroce que está 

claro que as duas disposições não estão de 
accordo. . 

A Constituição não 1\lz oxcopçüo ; ella diz: 
c Os Senn<lores o Deputados vencerão njuria 
do custo.» 

A lei, portim, tliz: •Os Senadores e Depu
tados que residiJ•em fúrn da Capital.» 

O SR. CoELHO E CAMPos-Sim. 
0 SR, LEITE E 0I'I'ICIOA-NÜO acho que O 

preceito da lei esteja rio ncco•·do com o pro· 
ceita constitucionnl; restringe, onde a Consti· 
tulção não rost••lngiu. 

O SR. CoELIJO E CAMPOS-O legislador CDU• 
stituinle dlspoz, qunuto ao< casos goraes, 
deixando ó. nol!!la apreciação ag excepções. 

O SR. LEITE E 0JTICICA-V. Ex. sabe que, 
segundo o procolto jurldico, onde a lei não 
distingue ninguom póde distinguir. A lei 
ni!o distinguiu, estabeleceu a regra deter
minando quo os Senadores o Deputa•Jos veo· 
ceriam n njUtla de custo. A Constituição niio 
fez rostricçiio e n lei não dovm·n fnzol·a, 

Mns sou do opinião que eltlt njuda do 
custo foi estabelecida po'.n Constituição poro 
transporto de ida e volta do ~onodores e 
Deputados nfim do tomnrom parte nos traba
lbOs Jeglsl:ctlvos. 

0 SR. COELHO E CAMPOS dá um aparte, 
O Sn.. J,JIITE E On•JCIOA- V. Ex, ouça a 

demonstrnoiio. Parece á primeira vista que 
não ó assim e foi por Isso que esta olisposlção 
do lei passou naturalmente no Congresso sem 
despertar observnç(jos ; mns nn. pratico. 
V. Ex. vue Vl1r como o tbcto so1fre contes .. 
laçiio com a su:t proprla opinião, que ó " 
minha. 

Sr. Presidente, julgo t11mbom quo oMn 
ajuda do custo só deve ser daol1t no Senado!' e 
Deputado que lar ao sou Estado, que hí ••· 
tiver o de lit ti vai' de vir tomar parto nos 
trabalhos do congi·o~so e, do accoi'do com esta 

opinião, declaro no Senado que duranto o 
tempo que tenllo sido Deputado o Sonndot• 
sem ir no mou E.;tJ~do no intervallo dns 
sessões, nunca. recebi ujuLin do custo o 
nunca a pedi. 

UJr SR, SENADOR. - Mas muitos rece
beram. 

O SI<. L~<ITE E 0JTICIC.\ - Não litlo pelo; 
outJ·os, falia pai' mim; sei quo ha uma o pi· 
nião que tom bom fundamento, u qual eo· 
tenrle que a aj111la do custo ó um auxilio 
dado ao Deputado Fnl'a o cstubelecimonto o 
que, púl'tnnto, l(ldos, re~irlnm ou nü.o na. r.a~ 
pi tal, teem direito á ajuda de custo, 

Posson.lmonte, sou do opinião contraria, o 
de nccordo com a miuha opinião niio recebi 
a,iurla de cu•to quondo não fui ao mou 
Estado. 

Mas dá-se um facto singular para o qual 
chamo o. attençito do lilus\i·e Senador por 
Sergipe. 

O !Jeputndo ou Senador que, tendo rosi· 
doncin na Capital, for oo seu ~staolo no in· 
tervnllo das sessões allm de coofabular com 
os seus eleitores, com o posannl do seu E,tndo, 
e>tUIIar as oocossldndes que o Estado tem, 
tendo do voltar para tomar parte nos ti"a· 
balbos do Cong:•esso, tem ou não direito a 
ajuda do cus lo? 

VozEs-Do v o ter, 
0 SR. LEITE E ÜITICIOA-Pois a lei que se 

mnn•la v,igoi'ar não lho dá osto diroito porque 
só dó. direito Ii ajuda de onsto úquolles que 
toem residencio. fóra desta Capital, de modo 
que o Senador ou Deputaria com rosidonclo. 
nesta Capital, si se achnr nas condições que 
acabo de oxpôr não tem dlrnito a nenhuma 
aJuda de custas. · 

Nó3 sabemos que as sessões proparntorla,, 
começ:Lm em abrli, Indo as sessões do Con· 
goresso, cm rograJ até dezembro. · Kste anno 
se annunciavn como devendo tonnlnir a 
;essão iogishtti va· em sotombro o jó. estamos 
quosl em outubro, não tomos aluda um só ar· 
çamonto estudado nem sei si chegaremos a 
dezemuro a tempo de votai· os orçamentos, 
pelo modo por que estão sondo apresentados 
e discutidos na Gamara. 

A regra é durarem na sessões ató dezembro; 
nós temos obrignção de ostnr presentes ás 
sessões- os que ~iio assiduos- Llest.lo 1Lb1·il 
ató dezembro, sú }Jcdr•ndo, portanto, estar no 
Est1ldo tres mo2es. Pergunto n V, Ex., !L lei 
f}Uer nos olll'ignr, n nós.Sonadorcs e Dopu· 
tados, a viver na Capitnloluranto novo mozes 
om cada anno, cm um hotol 'I 

Parece quo" Jol não pJ•otendo fnvoJ'ecer os 
hoteleiros. PoJ•tanto, nó~ julgamos de mais 
convenlonela montar casa; e aquelles que 
podom J'uzol·O em moibores condlçõos, ou 
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tcom mais recm·sos, compm.m·n., fixando l'c
s!doncilt na. Capilnl i mas no tlm do. ~cstjito 
logi:-~lativn, npl'ovoitando os tl'efl me:ws pura 
ir 110 seu Efltndo, teom pu nü.o tccm o d iro i to 
a njuda uo custo? 

Enl'!s tcem rcsidencin nqui; como deixnm 
do rccobor lljUIIII do custo,. quo ó o auxilio 
paro. ns tlospe:ms do viag-em do llln o voltlt? 

A lei negu·lhos mto direito. 
St·~ Presidente, cu fui oncontrnr nn. pratica 

ncgndo C'Ste direito; c foi o SJ•. Ministro llo 
Interior quem mo chamou a 1ütonr;üo p!tra a 
disposição do. lei. 

Fui oncontra.r·mo com ostn dimculrlnrlc o 
tlquoi nn posição osqncrdn. rlil mo tm•mu• um 
pedinte pet•nnt·l o 1Hllistro r lo liltd•ior poJ·qne, 
tonrlo resi1loncin nesta. Capitn.J, fut u.o meu Es
tado, IIL estivo duraute os interva\Ios <las :;es· 
sues c ao voltm• o SJ'. Miuiotro do Intol'ior no
gou·mo o tlireito ú. ojudrt elo custo; ostrnuhci 
1hcto e ollo T'esponden-me com todn. a gonti
lezn. que niio m·a ollo quem mo nog:Lvlt osso. 
njwln do custo, ora n lei; e mostrou·rnc esta 
dtsposiçilo 1!(! lei, que só dú ajuda do curJto 
aos ~uo resi<Urom Jiím <ln capil:il. 

Provei o contrario, mosh•ni·lhe quo ll mim 
nüo Sü podln. n.pplicn.r somelhnnto Jisposiçüo 
do lei poJ•quc, civil monto, cu tinha duns l'C· 
sidoncio.s, umn nesta Cn.pitnl o outr·n. no mou 
Estado. 

1\!as vejamos s'1 tnlloi poderá ser applicnda 
a nó~, Sonndorts o Deputados, ~uo tivermos 
resitleucin. nesta Capital o necessitnr·mos do i1· 
aos nossos E"it:tdos. 

Vê o Scnnilo que liu inconvonicnte em mnn· 
dar rovigorn.t· esta lei que nüo está dentro 
dos termos da Constituiçilo. 

A njudn do custo, quor so adopto a minh~ 
opinião de que olla ó o auxilio pnra as des· 
pe?.as de viagem do ida o volta, quer so on· 
tenda, como entendam outros, que el!n tlovo 
Eet· abonada n. torlos os D(lputados o Senado
res como despeza tle osto.belocimonto, niio so 
comptldcao com uma lei rcdig-id:~ 1111~ tcr•mos 
em que cst1L ostú.por~uo vno c1·eur na pratica 
esta d itnculdndo: o Govomo, pnm púr cm 
execução, tem de ueg:nt• a. nj WliL do custo aos 
que tcnhnm l'esidencia nesta Capltnl, omf,or•n 
tenbnm passado todo o tempo do lntUJ•vnllo d!l 
sessüo no sou Estado. 

E como ó prof!iso omontlnr n. loi,Jnlg-o que 
o Son:Hlo 111io mo Jovnr:'1. a mnl ~no oll'l'l'f!Ça 
umB onwndn. snhstitnti\'rL no al'~igo dn l!'i o 
ontii.o, om voz do mu.ollu.r revig-mn,· n lei; re
uijll-so !ISSilll O Ul'tign UJiico, (Li'), 

o Sn.. MortAT~S BAnn.os-ns q utt não flzm•t.Jm 
viagem nilo team d!rui!o !'1 u,indn tlo cu~to. 
(Il1' outJ•os a;ntl'll:s.) · 

O Sn. LI~ITE E OITIOIOA-Vli o Sona<lo que ó 
isto urna questiio 11 dlsoutil'. 

Dcclnro ~uo n. minha opinião 1j que a njuda. 
do custo ó auxilio pllm dcspezn~ tle iii1L o 
vol!n, o!n logn.l' do jJO.~:-i;Jg-on:-, f1UC!I' nas us
tmdus do l'Cl'l'O qw:n· nn::l linhas llllll'ilimns, 
que ó sempre Jllll'a despezn. do trn.n:;porto do 
::ionado!' o Deputado t} suns fnmilio.~. 

Vô-so, poróm, quo lw. urna corrente de opi· 
ui[o contl'aria. , 

O Sn. MortAE3 BAJtnos-E' njuda do custo 
do viagom; quom não f;1;.: a. viagom ntio tem 
direito tí. njwlo. do custo. 

O Srt. LEITE r-: Orrrcw.~-A Constituiç-ão nii.o 
diz isto. 

O Sn. MonAE:i ilARuos-;rus então ol njuoht 
dJJ r:usto do quo ·~ ~ 

o Sn.. Lmrg I~ Orrrcw,~-Vojarnos o texto 
coostHucionu.l. A Constituir;iio diz: «Voneorüo 
ajuda. do cu;; to ... >» 

O Sn., }1on,~ES BAnrtos-Do vingam. 
O Sit. LEim E OITlCICA - Nilo diz -do 

viagom. 
N Hn no monos ·n. ConstHuj~~iio diz- iljurht 

pal'tL vingam ou auxilio pal'a Yingem, ou 
auxilio paro. i1ln. o volta. 

A Con:1tituiçiio diz: «O~ Scm.tdores o Depu· 
tu! lo:; voneeJ·ü.o subsidio o ajudtL de custo »; 
mo.is nadn. 

Com quo dil'oito nós, pol'·Umll Joi ordinnria, 
vnmos limitar oqno diz aConstituiçilo, vamos 
t~xclnir certo numero de Senn.dores o .Depu .. 
turios <IHquillo <JIIO olles Clltcndem quo ó um 
di1·eito que a. Constituição lhes dou'{ 

Nüo podemo:; l'azol-o ; pol' isso ~·~ que nü.o 
mo o.nimoi a muudur nn. Ollll.lllLlU. estu. cor
t•ccçiio. 

o Sit. PmEs FmRRElllA. - Fico ao arlterio 
do cndtt um: quem niio flzar dospezn, nüo 
receba. 

O Sn, LEtTm E OtTlCIC,, - O honrn<lo So· 
nadnt• pelo Pillnhy diz bom:. fic:1 ao Cl'itoJ•io 
de co.d;~ um julg-m• do o.ccortlo com a sua. 
opiniiio. 

O Sn. Puu~:~ FgrutlmtA -Desde qne é po.r:~ 
tra.n.-:por•to, quom niio lUz n vi11gom não vao 
rec:obol'. 

(lia muitos ouli'Os tlpartes,) · 
O Sn.. LEI'l'E EOITJCIC.~- Declaro quo,quando 

nii.o fui ao meu Estado, nü.o I'CCt)bi. Só tenho 
0xigido n.jmlo. do cnsl.o do acoordo com n.mi· 
nlu~ npiniiio, ~tmndo Lenho foito n. vin;!!f'm. 

Si ll~ ilrtlll'lt•los ~L·nadm·es julg'at·em qne 130 
~lOV'u :tVCJilt~t· l'st.;~ (jtW::dií.o o ro . ..;olvol~rt., a]1r11· 
:::lllltlo.rüo sui.HJUlOntlus ti. emonda. 

Decl.tro f]UO julg-o Quu ~~lei ortlinm•irt niio 
pôdo limit.tu• o pt't.moit;tJ da. Collst.ituküo; niio 
so pódo nJilstn.r com lhnittu;ilo, lhlt]uillo quo 
a Constituição e:~ta.boloccu cm got•nl. 

O Sit. )foltA!l:S BAHitO~ thi. mu nptll'to, 
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O SJt, LEITE E OJTIOIOA.- SJ•, Pre•irlente, j A IIJud~ de custo é umn ''~ntntpm quo se· 
m~ndo á Mesa a minha omondn. snbstttnttv11. d~ no Deputado ou Senador, que reside fóra 

E' lida, apolndn 0 postn.conjunctamente em d~ Capital Fo<loJ•aJ, para so tf'nnspm•lnr, para 
dlsousdlo n seguinte · VIr e para voltar <los trnba.Jhos legislativos: 

ó uma vantngem que •e da nu Sonador e no 
Deputado que uiio resido nn séde om que 
funccion& o Congt·t~sso. 

Ao artigo unico d~t proposiçiio, redija-se Desdo que o Do~utndo ou Senador tem ro· 
·n~sim: sidonoia l'<irn do. Cn.pitni elle tem direito á 

Os Soondoros e Deputados, na logislaturn 
•le 1900 a 1902, vence<·iio o sub,idio de i5.'$ 
dio.rios. dnrilnte ns sessões ordinat•ins, oxtra .. 
ordinario.s e tlo prorogaçõ.o. 

Parngra.pho unico. Vencor11o mais os Do pu· 
tados e Scmulores n. n,iu1la do custo que tem 
sido abouutla t<eiu tal·clia vigente. 

Sala das sessõrs, 20 de sctcmul'O doi8>9.
Leitc tJ Oiticictt. 

O 81•. Rotlr•Jguc,. Alvc10- SI•, 
Presi<lente, o parecer impugnado pc!o llins· 
trado Sonndor por Aiagóas é do. Commissüo 
do Fln<>nons. 

A Cnmara, parece quo para lncilitnr o ex
pediente, tratando-se do um11 obrignçlio que 
tem do ser desompenbn<lli no ultimo onno 
das logisiaturas partt ter vigot• na legisla· 
tura seguinte, aCamara, na proposiQão 0111 
dlsouasiio, mandou vigorar a ie1 qne jiL existia 
sobro a mat•rio, o fez Isto <l•pois de tom111' 
·em consideração uma sório de pJ•ovl•iencias 
que tinham sido iembl'ndtis, mesmo na outra 
Caso., paro. rogulo.r o o.ssumpto, pl•oviden· 
cias que rorn.m rojoitada,, ~u llcaram p<·e· 
judicndas, · 

Acamara dos Dcputadol entendeu que 
satlsfari.~ o preceito constitucional, man· 
dando simplesmente quo vigorasse para a 
leg!slatuJ'a seguinte~ lei quu regeu o as· 
sumpto no. actuo! legislatura. 

Quanto ao m11is, qun.nto a declarar que 
se•·ta melhor fixar determinadament" o 
subsi<llo, é isto lima qnestito do fót•muh, qua 
oüo tem grande aiconcc : tanto. faz oletor
mina•• que o ;ubsldlo do Sonn<ior o do Depu· 
cndo sei·á do 75$000 poJ• dia, como mandar 
que vi~ore a lei que determinou que o subo 
siolio do Deputado c do Sonudor •eria do 
75)000 por dia. · . 

g• a mesmo cousa; ó aponns uma questão 
do fórmula. 

A Comm1S!Iiio 11iio quiz emendllt' o. pro
posioíio para niio demomr o andnmonto do. 
um uo~uclo quu pa•·cce cstnr bou1 remediado 
pela ·li<l'uta porque o toi. 

Agora., co1n rola.çno aL sogunda pa.rte, U. 
deciara~iio, que o nobre Senador fez, de que 

·todo o Sunulior o todo o Deputado tom direito 
ó. ajudn. tio custo, quor resida, quor nilo re· 
sida"" Co.yitai Fedurui, devo dizer que· oom 
ost11 OJJ!niuo nii.o me conformo. 

ajuda de CIIHto quu n tnbeiln detoJ•minar; mna, 
si nüo reside lü•·n rla. Cnpitnl, niio tem direito 
n isto. 

As>im se tem entendido cnnstnntomonto; 
o, -pul' outra Júr·ma, a. meu ver, a Soorotu.rlu 
do lnteriot• não por.ler!IL razoo.velmL10te deter .. 
minn.r as tabellas pa1•a n.s ajudas do cnsto, 
porque não poderia precisamente saber ando 
o Doputo.do ou o Seunclot• faz IL sua resid~>ncin 
para podor·so cnlc11lnt• n.s ajuda; de ousto e 
para nbrirem·se oa ore·\ i tos nect!s:~al'ios nftm 
de acudir ao pagl\monto. 

!Jo;de que oSenadot• ou Deputado reside na 
CaJ>Ilai Fotiern.l niio tem dh·tito, em mlnhn. 
opmiiio, a njndas •lo custo, vá ou niio vil. ao 
Esta<lo pelo quul foi eleito. 

O Sa. LEt1'E E OJTICJCA- Isto niio I Então 
disvil•tui\·BO completamente o que é 11 ajudn 
de cu;to, . 

0 Sa, RoDRIGUES ALVEs-De nccordo com O 
que ulgo se tem entendido cooatantemente, o 
assim as le:s teom sido feitas, com toda a 
uniformidade, des<le que tenho as;ento na ro· 
pre,ontaciio nacional; nunca vi se entender 
do outra. J'órma (lSt~~ mo.1e1·io.. 

Entrotnoto, o Sen:~do resolverá, 0111 sua sn.· 
bo•toria, como entender m<llhor. . 

Ninguem mnis pedindo " pnlavrn, en· 
corr·1H1o n discussão. 

Postn " votos, ó roj•it:lda a emenda do 
Sr, Leite o Oiticicn. 

PuHto n voto,, ó npprovarl11 a Pl'oposioiio e, 
sendo adopta• la, v11o ••r ~ubmettida. 11 sancção 
presitlencJai. · 

lt~M!SS10 DAS l>IVIDAS DE!>A.OAS rELéS OFFl
CIAES l'ALLF.CIDOS 1m CANUDOS 

Continuo. em i?.' discussilo, com o parecer 
oontrnrio dn Commis>ilo do i'innnQns, o art. I• 
do. proposiciio tio Cilmara dos Deputados, 
n. 47, <lo 1809, romindo os dividas para com 
a Fnzentin. Nncion~i,doixadas pelos otlioiaos e. 
praoas quo pereceram nn. campanha do C11· 
nutlcs. 

O IS•·· l"h•cH Fcr1•cJra (I) -
Sr. Presidente, mais umn. vez o. luta do Ca· 
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nudos .me trnz U. trlbun~ para a deltsa ·,la• 
viuvns e ftlhos dos mliltnrcR nlll tsllecidos · 
e, comquanto não tonhn. certezn. rle ser a.m~ 
F•radn a equldndo qtio M.<isto "·' mesmos se· 
nnoros O Ol'phii.os, VOU com tudo anal iznr 11, 

propos'ção d•\ Cnmara dos Depu•a,los, bem 
como o pn.rec~r 1ln. Commissiio de Finanças 
do Senndo, que se oppoe a esta proposição 

A propo•lção manda dlsponsnr a divido 
~ue os olficioes f<ollecidosem Canudos tinham 
para com a Fozenda Naclonnl. Entrando esta 
~roposlçüo em discu.'são no Sena lo, reque· 
teU·se que fo:;se ouv1do o Governo, atlm dn 
que lnform :aso emquanto lmportnva a di· 
vt·'a dessrs officlaes falleciuos, pnm que o 
Sanado pudesse r.·solver. 

O Governo acnbo de tnfnrmar, enviando a 
reta .. üo nominal dos otnciaes fa!lecldos em 
combate e em conseqnencla de ferimentos, e 
dizendo n•ssa inforrnnç[o ~uo os officiars re· 
lacion~dos om um docurnonto, que foi pro· 
sento il Commi•são. dovom li Fazenda Nnclo· 
nal a quantia de 49:359$000. · 

Do6ta quantia, senhores, é .Preciso auoter 
1lua• pnrcollas: um~ de 5:000$ ~ue o Senn•'o 
já man•lou dispensc•r 1i vluva !lo coro1iel Til· 
marlndo, qne era um" ~uantln que elle li· 
nha r~ceb:do para oc,•orrer ás do'l" zas do 
b~talhao sob seu commanlo, qunndo seguiu 
para Canudo•, e que, com a retirada for~~da 
quo tlveram as forças sob o eommando do in· 
feliz coronel Moreira Ces:tl', não pMe ser 
aenutellada, ficando assim o erarlo pubtiéo 
delln desfalcado ; outra pa1 cslla'nfio pequenn, 
constante dn relaQi\"• ó a referente ao; om. 
claes fallecidos e que nilo doiX111am vluv~s. 
nom orphiios, o dos ~unes o Governo, por
tanto, não tom do onde have1• a divida ~uo 
doixaram para ser novamente levad:L aos 
cofros publico'. 

Fica redualda a quantia 1lo 40:000.$ a. pouco 
mais de 38:000$. E' 1lesl:t pequena qunntin 
de 38:000$ que se pe1le s•.Jnm rf!evndns as 
vluvas o filhos dos officlaes ft1ilecldos em Ca· 
nudos. 

· ~atou convencido, Senhol'"'· do que o Se· 
nado acompanhará a mitra Cusn do Congresso, 
sustentando :t propo·içiio que alli to! uppro· 
,•ado., o isto pol'que nii.o é JUSto quo n. Nnçflo 
receba. tlo.s viuvo.s dos E"ou:~ sm•v idOI'09, 
liaquelles qu11 perdernm n vida em defesa d~ 
loi nos sortões d11 Dalila a inslgnlftcnnte 
quan~lo. do 30 o poucos conto:t, quo.n,lo ut'l;; 
vimos mandar.se pagar 100:000$ li r,mllla 
de um mn1·inheiro italtano que por lmpru· 
dencla, no tempo da revolt5, qui" snttnr nos 
ponlos fortificados d,•sta cidndo e quo, n[o 
obst~nto o brado d~sentlnolla, que lho deter· 
mlna1'a sol' prohlbldo o dcsemb~rqno, pro
curou fazer este dcsombaJ'que, sondo rep•)· 
lido á balllt c tendo morrl<lo. Nii.o po~so crer 
que o SenB•lo; que viu serem indcnmiz~das 

• 

ramlllaa do Italianos, no vnlor de 4.000 e 
tnnlos contos do róis, por occo.siiio do proto ... 
crdlo, 1m tlous ou trc.; unnos, regateie n. sua. 
npprovoçfio 1\ proposição lia Cnmnm doa 
Doputados, ~ue mn111ln dispensnr 30 o poucos 
contnR ás viuvns dos bons servidort>s, quo um 
C '"'"los, com todas n~nellns ditnculdnde• que 
n. Nnçã.n apreciou, perderam ns S1ms vidas. 

Não vejo r~z1io, Sr. Presidente, pn1'a que n 
Commiseão 1lo Finanç:1s Iev0o n sul\ exigoncio. 
no ponto de querer esquecer os serviços deSEes 
militares ali! fallecldos, pnra fazor com que 
continuem as suas viuvns o m·pllãos cm dif· 
flculdndn do violn, como todos nós sabemos. 

A maior pnrto dos ofllclaes mortos em 
CnnU!los siio alferes. Um nlferrs vence men
snlmonte 120~; o meio soldo quo compete li 
vi uva é de GO$ i 1!estrs 00$, Senhoras, aindo. 
se vão tle>cont:tr os 200$, :JOO$, 400$ ou 500$, 
qnoflcou dov•ndo o fallocldo. 

E ftcon •'ovando por~ue, Sr. Presidente I 
Por~ue, como o Senndo todo sabe, a mudança 
de f•rdamenlo a dous annos ntra1. foi quasl 
que semestral. Nü.o ora. passivei que esses 
officlaes deixns<em de pedir abono p11•a apre· 
sont~ram·se fardados, cumprindo as lnsti'Ue· 
ções. 

Accresce que esFa divirla tombem i\ ori
unda 11~ rol'olta, porquo nesse tempo o chefe 
1!0 Pod•r Executi\'O foi ohrigado a fncilitar 
nos otnclaes llll••nntumontos para sustento 
delles o de suas fumllias; porque, como sabo o 
Senado, elles andavam de malas ás costas, 
::em saberem onde estariam no dio. seguinte, 
quer no Rio Grande do Sul, ~uw no P~ranú, 
quer em S~n!ll Cutbarlna, quol' no C"pltnl 
Federal, que1• nos outros Estados dn Ro· 
publica. Até no estrnn~teiro vimos nllo 
poqueno nnmoro de offiolaes a 1\0rdo dos na· 
vlos da esquadra, no porto do Mont.evidéo; 
para a Eu1•opa o Oovorno tnmhem foi abri· 
gudo a m~ndnr muitos omclnos nftm de eo~l U• · 
varem nquelles que jl. lo osbwnm em rervlço 
contra a revolta. 

Tonos estes movimentos, como o Senado 
sB.ll(-'. cust.'l.m dinheiro e si o custam ó. Naçii.o, 
muito maiS devem custtlr a.os officines, que 
toem do 11ivldir os seus vencimentos, paro 
,Jolxnrom parto iL sua fomllla e levaram ou· 
t1•a ~rte com~tgo, p.ra sua subsistenci~e 
seu fardnmento. 

Acercsco outr~ consideração o ó que o nu· 
mero 1lo otlloinos solteiros mortos em Canu
dos é grunuo. Um~ outra consldernçil.o a 
pon,lerar i\ a du que foi avulta<io o nu moro de 
prllça• 1le prol, lambem mortas naquolla 
cnmpnnhn, que niio recoboram seus venci· 
mentí1~J, cujo pnga.mcmto o~tavn. atrnzo.rl~. 

Todas üssns qna.ntln.s ficuro.m abi no MarlO 
puuiico o pouoas são ns vi uvas de soldados 
que as tom l'ecl~mado, por~uo n moiul' pa1•te 
da soldndorcn ó solteira, quando a lei mando. 
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que c11da bitlnlhfLo tcnlm um corto o tletcr
mimulo nu moro lln pl'llQnS cusntlns. 

Vê, portanto,· o Sonntlo que n pcqueon dod· 
pozo. do t1•intn. a· tonto~ contos, importn.ucia 
do pagamento que se i1•ll tlisponsul' a estos 
viuvns o orphüos dos ofJiciltcs ft1ilccitlos om 
combato- uüo ú a quo ha. do llizor porign.J• n.s 
fin,mçns diL Rcpnblicn no momento nllllctivo 
em que aLia se debuto. 

Nüo O jnsto que a Nnç-iio vú. timl' 1los so.;;. 
sentn. o tuntoH tuil rUis rJUO recebem viuva.s o 
orphfí.os, um tltnto ptu•n. ]mgamcnto da im
portancia totul dt•;-;snti dtvi1 as, tJ•intiL o ln.ntos 
contoH, quo os ofllehos fnllt!cidos ftcurnm u 
ll0\'01', por procisai'Om contrn.hir c~Sf) debito, 
dost.imulo :t sustenHtl' ns!:iuns familins,qunndo 
so apnrta.vnm dellus o ium comLat(H' om 
tlofe;o da l(epublicu, 

Não creio fJUO o Smuulo nAsim procctla. Ro· 
tiro-mo d~ trilmu~ conl'oncido du·quo o pa
triotismo do Senado iril. sccundm• o da Cn· 
mara dos Dopulurlos, nmudunuo rlisponsnr do 
pagamento desses tl'inta e tantos contos a 
viuvez o 11 o•·pl!andndo deixudt~s pelos olll· 
oiuos failccidos em Canudos. 

o S•·· ILntn•o !.iiodJ•ó n tlocla!'U SOl' 
o seu voto con tm o parocor dn. Commi::;são do 
Fiunnçns, que opinou poln rojoição do projecto 
vmilo da Cnmnl':l dos Dopntnuos o presente
monto cm dob<cto. 

Nem netos, nem pn.lo.vrns suas podem 1lnr 
o. ontondol' a quem f!Uor que HHja quo 110 Se· 
no.tlo U umrepresonttulto tiu. sua classe, nntes 
do SOl' um roprcHentanto do sou Estnrlo, ou, 
dil'it me!IIOI', representante da Uniiio, 

Assim so exprimo, porque no Sonudo ouviu 
·e uu. impt·ous:~ quo vezes não tem ouvido 
nss{}gurtu• qut~ n senatoria. ó umn. orJuiva!on
cia rle ombnlxn,lnrn; quo o Sonauo o nm con· 
grasso do cmbnixadoJ'CS. Estn opinião Uliu.·HO 
'á. doutrina quo correu em tempos idos nos 
Estu•los Unlllos du AmoriCit do Norte, porr1uo 
a primcir:c vc>. quo t!olia tove conbeeunonto 
foi ltmdo-a nna pugiJru.s de notavcl pnblicistn, 
que disse oxactttmenta do Sonndo .nmoricn.no, 
quo e !lo ora no come~~o do sou fnnccionamrmto 
umD. ospecio do congre~so do plmlipotonclo.
rios. E por tal modo o tito l'igoraso.mcmto so 
entendiam ns cousns, ~o entendia u. doutrino. 
Já pol' osso lompo, que havia Lai sen,dor que 
julgava devot• votar contm sua opinião, plll'O. 
não ir de encontro :i. opinião dos seus commi
tcntes; e houvo tal ont1·o, por e>SO tempo 
tambom lú, quo ontondin dover antes tlolxnl' 
o oxe.l'cicio do cnJ•go do que votar um do:mo· 
corJa com n suo. conscioncin.. 

Aqui se tem ropctirlo e:; to modo do !liZCI', o 
procurado nlhoiar o Sonador do um !Mado 

(") Esto dlrícnrso nüo fol rovb,ilo pulo orador, 

rlos'lntei'Css s dos. outros Estados, qno, por· 
vontnJ·n., ~-o cJoLn.t:1 m. O Sonndo, o Gnn~J·osso 
Fcdllt'ul, l'uz. l1rHn cm ollmt• pam os intet•essc/il 
o pttt'll. o. :-..ituaçü.o do oxm·cilo, 

A Rcpuhlicit proci:m. !lCl', om rolnçüo no 
oxnrrdt.o, nlgumn. cou!ia tle molhai' do quo foi 
a 1\Iono.rchiu.. 

llsWo actualmonto om rlobnto 1lous pro
jectos do Joi, nmbos os quo.rs rovclnm o in· 
tuito tlo remetli:lt' mnleR o tomar Jnrmnns quo 
o Imp.1r!o nii.o l'Cnlodiou nem tomou. 

O pr•imoiro dtdlc3 ó o qno so ro!'et•o O. pro· 
mulgnr,ão !lu um cudign ponnl, pnrt1. o ex• 
Cl'Cito, neco·sidado mn11ifestndn. Uo modo 
mais eloquonte. nmb claro o UHli~ brilhante, 
pL'lo parecer tl.n. Commi::i:::iio emittiUo subre o 
tn·o,!ecto vindo dn. Camar:L, llizcntlo quo ao 
meno.;, como remll'iiO immodiato e rwompto, 
t'~'solvin a situação ronlmento lo.mor.tllvol om 
que o exercito, no pres:~nte, cstó.. 

O antro t'l a lei que MO rell1l'O no sorteio mi· 
litnJ', A )Jonarchi:~ Jlrocm•ou etl'eetimmenlo 
resolver csto. que.~ tão ; mns o Senndo todo 
SlliJo que, prumulgtLtln. n lei do 1874, quinze 
ununs so escoaram som que tivesse cll:.t cx
ecu~ü.o, 

o orndol' Ihz roto< para quo a Republica, 
mais Jàliz, cm·m·edo por mol!lor caminho, 
com mnis onel'gin. o c"m mo.is promptldiio, 

Isto, para quo, no menos nosto ponto, não 
tenham o::~ropublicnnos o fli~sa bar llo ouvit• 
tli>.or quo o imperio contrnsta com a Repu
blica, pelo ncnrlo dn< proviliencit~s que no 
sou Lompo se pnnbnm om oxccnção ; pois 
começnm os ouvitlos elo ot•a!lOr n. cnnt;o.l' deste 
parnilolo tontas vezes ropotido, no proprio 
Congresso onn. Imprensa, pa.rnllolo que dó. cm 
rcsultn1lo, que importa om dep1•imir n L(epu
blica, lhzcndo do novo roglmon umn. obt•a de 
tancnrin, muilo inferior no ~no foi o !mperio, 
eujn ruinn tramaram os republicanos ; o con
tm cuJos abusos, contra cujos erros o contra. 
cujos crimes tanto so b1•ndou, tanto so gritou 
o tanto se pelejou. 

RcCO!'d" que cm alta voz lembrou S•l no 
Senudo, ho. dlns, n: miscrin. das ft•autlos alei to
rnes, mas o m·a.dot• não qunr cobrir com ci 
sou uomc o. misot•Jn~ do ft•tmdes oloitoraos, 
como u Republico. cstú., dcsgr:u;u.~lmnon to, yu•a· 
Licnndo, 

A verdade ó (commontnrio que talvez niio 
tlzcs~o em voz altn., wns que ostovo po.rn. fazer 
no. oeco.f:liii.o om qtto se dl:3cutiu o. ultima alei, 
çilo trnzldn pomnto o Soundo), a vorli•do ó 
outro., porque nem um dos Senatlot•os, 
olhnndo pnm us mborins, pnrn. os erros e 
paru "" Cl'imos oloito!'ncs do sou Estudo, po
dara, neste u:;sumpto. atlrar11 Jll'imoim po~rn. 

Nilo quer p01•doar {I !lopubllcn os lo< lilctos ; 
não u quer 11Lso!vor dostes crimes. ~Ias pousa 
que ó nnceasario ostldJCiocor um confronto, 
iançat' um oi~ur ~obro o ~nssaqo monarchico, 

• 
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lndngar o quo nelle se foz, pm·que, si forem clll;ões que deram lo~"'' ,·, sun reuniõo, por• 
folhendns ns pnginns diL historia pnllliea do ventura, dizia o orado!', este Cougrosso n[o 
Brozil, voJ•iJlcnl'·:sn·hn. que o lmperio ora n e ·a Ievo.,lo ~~ ollnw ma i~ pal'll. us nccessiclo.dos 
fl•nJule onthron11:n,la em sytoma, que o Im· do occasiiio e do momento, paro. us nccos .. 

•· perio dou lições lin nbu:;os condemnavo\s u da .-;idudes da vida pro.tica, com o.s quu.1~s se en· 
cri mos; e que, wb o r~gimen impoi•ial, ns ns· l'l'enta em cadn. din.1 
sembléas unanimos eram a •·ogra, que fnzinm No Hrnzil pódo·se por acaso tiormir descan· 
e dost'n.zium si tunções ao ~abm· do monni'Clll\. ç,uJo, som olhar paro. n. sun. orga.uizllçüo mi-

Não foi nenhum republicano quo oscrovou Jitar, sorri prestaratlençüo para 03 intot•osscs 
n. biogrnphin flo oonsolilciro Furtn.do, fol um do oxercito 'l 
do., maia beiio8 !alentos dtl regímen impe- Crê o orndot• quo não. 
rlnl; o nessas pngiuas estiL cscril•tn a bisto· Alnrla h11 pouco se viu I~ uo extrumo norte 
ria vcrdarleil·a do qno ora. u. vidtL politica sob levunlat•·se um perigo, perigo socio.l, podendo 
a Monnrohin. convorler-so em um perigo intornacionnl. 

Niio foi nenhum repubilc<Lno que escreveu Roforo·80 {L questão do Acre. 
o Jo1'nal de Timou em 1852 i e o. nnntyse de A questão ú mt'Lis grn.vo do que ú. primeira 
to<ias <•stos limidndoci o torpezas iá ost~ feita •istn pó<lo pnrccor c pódc-se pensar. 
por mão de !uestt•e. Ainda ne::;te pontn tL_R(lpubllcn traz A"rnntlo 

Niio crom republicanos os que om !842, om e enorme peso ti.< responsnbilidade, Mas a 
documento tlrmnilo por Uruguny o outros, Ropnbiicn não tem a responsabilidade unica 
punham claro e evi<Jonto quantos oram os da sltl!ação gr•!Lvlssimn em que se acha, por
crimes do quo foram capazes os chamado; que o erro iniciai da situação est~ no tra· 
partl<los con•titucionaes para vencerem ele!· tado de 27 de março tio !807, em que o lm· 
çõeg, 11n.m calcarem o. lei, para viciarem os perio, lovndo 1)~1a crença de occa.siiio o de 
pleitos, momento, acooitou um traçado, quo absoluta· 

A Republico, pois, não se <ióo do confronto mente não foi encontrado de nccordo com os 
que neste, como cm lautos outt•os ponlos, que dados e elementos geogrnphicos em que devia 
hoje se convor·tam em pontos do accusaçiio ter sido assentado. 
coutrn o. Republica, se possa fazor. o orro, pois, nc . .;tn. qucstü.o, o e1•ro inicial, 

Póde-se dizer que a iiçiio da monarchla <l do Imperlo, desgrnçadnmento completado 
niío aprol'oita; qu" a Republica não tom que pelos erros da Repubiicn, ot•ros em que por· 
podii-a .rnra feli.·i<lndo da patl·i~ no paSBILdo ventura. se ostó.l'erslstindo, porque, o ponto 
que Cllblu a 15 de novembro da 1880. em que estil acns alindo o Govarnopnt•a entrar 
(,\parles.) na resolução desta questão ó um l'onto 

MiiiL1.r, o oradot• o qunsi insuspoitu para arra<lo. 
failat• dos militaras; é qunsi insuspeito pnra Si a commlssão do 187·1 at'l'OU, o o Senado 
fallat•, defendendo intorasoes da sua cinsse; conhece esta questiio tão largo o brllh•nta
porquo alio ó dos miiitnt•as quo ncrc.Jitam mente aqui debatida pelo S1·. L·<darlo, digno 
nas lois funtlnmentnos tlit sclencia socini; é e honrnilo representante que foi do Estado ~o 
dos milthl.l'CS quo nCl'Ollito.m na existoncia. do Amazonas, o Senado so.l1e quo a. commi&Pao 
uma scioncia quo m"rca o progresso nato· do 1874, confiada ao St•. Tóno, não resolveu 
rol. das •oclcdacles, volvendo, do reglmon da urna vez o Jli'O~lama cm iltigio,po.ra desce· 

. tbJologico Jullltar para o sciontift:o ln· brir ns fontes <leste rio, que olia proprlo cha· 
dustrinl. · meu o rio mystorioso, o Nilo Americano, 

Mns ó preciso nüo perder da vista "J~aii· cujas origens aliás consic\erou quo tinha visto 
dada pratica, ó neccs,at•io que ninguem se apparecer·lhe debaixo dos pés; nem cm 1808, 
deixe omunlar unicamente com estas pro· o St·. Cunha Gomes deu desrocho o rcmatto iL 
occupaçúas e com eslas largas o generosas qne•tiio. · 
aspirações. o Senado sabe que não é de prompto, niio é 

Verd!llle ó que tio anno pnt't nnno e de de assentado, nílo ó com esta rapidez que um 
socuio pnra sccul~ 01111a voz m~is 80 ,.00 eu· pt•obloma geographico do;to valor so hn de 

d · 1' d ild 1 "' ti re,olvcr e '"sentar. trem o 1~0 cnnun 10 o. !ea "'·o oucc va, Entendo, ols, 0 orador quo 0 começo 
por•q,no n<Lo ha contesrnçao posa< vai d~ que a essencial da ~uosliio 0 0 concerto, a combi· 
prat1ca. ostó. rov('.lnndo a conlirmncuo mal~ ··ode umn. commlssü.o que estude o ver· 
clara e solemne <ln lei ennunoindn poin so· naç" . , lo rio Ja•a•·• 
ciologh:a.i mos niuguem so lloixe ouga.no.r, cl:Ldolro ponto de ougcm l 11• 
nem iiiu<lh·. A Boiivln suppõc que cumpre o seu dever; 

Porventura, o 1lorrnrleh•o Con.::rosso dA ouviu tlizor (}Ue um tot•l·itorio que ern .. sou, 
Hn.yn., poz·vonturn. ossn. ploin1lt' flt~ tantns no· ou quo c \lu. pt•csum~ ser_ seu, foi lnvluht\o o 
tu.hilidndos, quo actLba 1\o encol'l'at' ns suns occupado pot• bl't\Z1lclros, o llá.-se tn•os~a nm 
sossõos, vot•rln.do e que {llZOilllO nl;:umttcouso. movur tropo.s c aden.nltll'•SO a. oconp!U' o te~ .. 
m1~ls, dlsti'lnclnmlo ~u.l'gnmontc d11s prooo- l'itorio quo suppüo tWl' seu, c QllO o BJ:tztl 



184 ~NN,lllS DO SEN~DO 

suppüo um terrltorlo litigioso e conte,tatlo. 
O Governo do l:irazll, lncidlmlo 11a mosmll 
imprevitlencia dns outr·na vozes, ,·ao, tltlvüz, 
cruzar os braços o dolxni' quo o exlremo 
norte continue completament•J nhan(lonndo, 
sem r orcas, nem guun ições, ·nem rortn.lozos 
que volham osto nome porquo o que no papel 
e nos documentos officines !lgura cotn o nomo 
elo forlalozns ó urn .arromodo elo tal, ó 11111 
engodo, uma llfu;uo, nada valo desde Taba· 
tinga ató Macapil. · 

O orador não ri pn1·tldario cl.t guorrn, nem 
dn reaoluçiio de questões lnt.ornaclonaes n 
mão armada; n. Bolivia tlou .. nos uma. vez o 
mais bello dos exemplos q uno do um dos seus 
presidentes pr1lmulgavo. um rlocr·oto memo~ 
raveol om que, iudo no encontro a r•Jsolvon•lo 
o problema da fraternidlldo americana, coo· 
ccclla o litulo do cldndlio boliviano n todo o 
ci!ludiio do norte ou do suJ da. Arricricn que 
piznssc o •óto da sna pntl'in; a Bolit•in sera 11 
primeira, animndn por estas opiniões, que S1lo 
as dn Constituição do B1•azj!, que ha de cbPgar 
a um nccordo, o. utna. combinação de vistns 
que pormltta neste ultimo nono do seculo W 
resolver eota questão no terreno do direito o 
ela just.lca com n paz e pe•·feita harmouiit 
entre os dous povos. 

O om<lcr não tolera nem q Ul se olhe ·pnrn 
os Estados Unidos da Americn do Norte o 
veja·se lh amença para o Brazll; a el!o como 
amerlcnno,como bra:dleiro, como ropuhlicauo, 
repugnou sempre esta correu te do nntipntlria 
que se ia levantando na opinião pulrlica con
tra os Estudos UnJdos, qno de todos os tem· 
pos estendeu fratcrnnlmonle a mlio ao llrazil. 

Mas as l'1·ontoims ostão lnrgnmente abertas 
o os perigos portem surgir c irl'otnpor, o ó um 
•levar não olhar com desconsidm·o.ç-iio, com 
pouco cnso, jlara os Interesses das clns•es mi· 
litnres do pnrz. 

Não que~·, li•ilauclo dos quo pag;t~•am o seu 
Imposto em defesa da eatr·ia, morrendo em 
Canudos, reviver questues que fullzmente es· 
tão findas e porguntnr no Senndo que tl'istis· 
simn ln ta foi esta do Canudos, qno a todos 
convul.<ionon, quo do norte a surrealmente 
sncudíu a pntria em uma gr1mda commrçiio, 
tnmanhn, que o Pr.'sidenlo da ltApubllcu 
dessa ópoea, o Sr. DJ'. Prurlenln d' h-hii'AOB, 
om uma de stws men~agcm~ rln·igldns no C'on· 
grcsso teve do conte~s!l.l' ~uo n porturbnçiio 
uos cspiritos, a cnmmocii.o mornl, '" ngitnc1io 
do seutfmcurto [lntriotiro o" ox:altnçilo rlo es
pil•ito republicano ernm toes, que just!ncn· 
vn.m o~su lnmenhvdl ox:cltnQü.() occor·rldo. nm; 
runalb!stn. Cn.pitnl o quo chegou ntO a 11m ns· 
snsslnnto commottido il Jnr. moJ•idiaun, devido 
porventum ~ nnimos ir•roflectlrlos, mns "/'"'' 
::a:onndos, levando n sua Idolatria polo i< oal 
ropub!lcano ató onde podom !ovar esplritos 
fracos ou doentes, mos esplrltos que podem 

sm·vir a uma alma de bailas e do bons lnton· 
ções, 

Niio ~""'' dizei' o quo esta guerra foi; não 
quer rcdlzcl·o no Senado, mas ó necessorlo 
niio es,Jnecet· em tíio pou,•o lnJJSo de tempo 
pnm so nogar ossn. migalha CJU.J o orador 
nr1o se o.nim:1rin n.tomnr rt iniciativa. de so
llcitnr por·quo no tos elo ostondor n sua miio 
ao Congresso fal!arrdo em norno <las vluvns 
o dos o••nhãos desses lula•lor·es e desses bone
morltcs,!evantnriu 1111 sua clnsso uma IBI'gn 
subscripção em qne onda um de seus mem· 
bras entrasse com umn pequena esportuln 
para acudir a essns nocesdelados, jrl que os 
poderes publicas da sua p.ltl·ia el'llm SUI'dos 
e fSia petição. . 

No Sennelo ouviu dizer quo Cnrrndos nilo ó 
nmn pngina do quo possn orgullinr.sa o oxor· 
cito brazilolro. 

Canudo; rol uma luta· <spoclnl, foi uma 
gue1•rn om condlçÕí!B Oiipecinlisslmas, o por
gnntal'á qual ó o povo que nilo mgistra nos 
seus nnnaes e nn SU:L historia militar pagl· 
nas, que 1e rompnrern a est:L pnglna cscrl· 
pta brilhantemente r~m o sangue dos mem· 
bros <la coi'POra(iio militar que se bale••nm 
em dofosa da pntr·in e da Republica nesse 
terrlto1•io unico, nesse torrão espoclnl com 
tetla! as condições oppostus aos culculos dos 
mais habois goneraes 7 

Fnllará do povo que no passado c na h isto· 
r·io. rnnisso rApresantB. como povo do· heróca, 
falia• ri da Jlran~n o lembrara ns paginas de 
Thiei'S on•le olle diz o quo foi essa guorrn 
da Vendée ou a guerra lia Chouanerle, em 
quo ns balas tambam s bil<tvnm como vindas 
do desconhecido. 

OnvJn,lu o Ol'ndm· em uma or.cnsiao, n nrn 
dos bcnemerltos que se bateram em Canudo•, 
contar os epbodlos dn luta nos se1·tões da 
Bnhla, lombrou·se desta lula 1los frnncozes, 
occorrldu entre as provinelas da Bretanha, 
clnquelles epl•odlos que Thiet•s l'lntn com· as· 
córcs tão vivas de que era capaz quando mo· 
strava qnasl um seculo de distancia nquelln 
acçilo, ·mnnlfestando-se os mesmos phenome· 
no1:1, rJproduzindo-so os mesmos tnctos. Era o 
me;mo Inimigo invtslvel, as mosmns ponta· 
I''"' certeiras som quo os •cl ln dos ela Repu
b~lca, ch1dos 1lo enthuslnsmo, eou~o:;sem de 
onf!o l'iu!ln esso. llggres!lÜ'). 

Lú, o Senndo o ~<miJe, os mais ho.bols gene· 
ruct1 frnnot~zcs for·o.m n.tlrn•los ua vor:tgem o 
o mnlm· tio todos nnquotla tompo, o gl'llnde 
lluclre, osso mesmo teve ele ser venoido 
por esta horda, p1•lmelro no serviC•' dos padres 
contr1L n. Piltl'ia, c depois ao se1•vlço dos con· 
splrado••os cont.ra n l~epnbllcn, ~uando a luta 
~o con \ orti!U om um L guerrít outro brancos 
O OZUI•S, 

A Hosprmha hn pouco tompo levantava os 
seus grandes oxer•c•tos de mais do 200.000 

.J 
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homens, e~tirava·es conlr~t os valorosos cuba· 
nos, que se batiam como heróes ; e os Esta· 
dos UnidoP, quo ocaba.vnm de venc 11• essa. 
grande luto, annlqullnndo rnpitlo o rnc:l· 
mente n armada hoapnnhela, essa potencia, 
ao parecer invcncivcl, ncnbn. do osbarrar 
denoto do hot•oisrno dos tn.gn.lo"", so~·vldos pala. 
dedlcaçiio sem lirnites.dnqucllo que jó. agora 
ó um horó1 entre os 'quo sab•m bnter.so pela 
intlep~ndcmclo. do seu torrii.o-Agniuo.Jdo, 

A estas mesmos Ei!tadoii Unulo~. o Sullaflo 
conhece as J>!Lg-inas da. histor·ta. ~~a guorra da. 
seccessã.o, cm ~ue os bataliiOe~ rio Norte da· 
va.m o triste oxomplo d:~ doser.;ão em massa. 
deante elo inimigo couc)ntrarlo. 

Mns não qu('ro il' ndennte; niio ho. Nnçiio 
qun não pos:1atm• p1ginos como esta, flUA nü.o 
possa VCI' o.nniquiludos o heroismo e a d(!di
caçilo dos seus solda los e contar quo clltlS 
não \'ÍÍo, como os italianO-i, encontrar umn. 
AI.Jyssinio. com obstn.cnlo:; invonch·ei:; deante 
dos qunes realmente os planos, n tactico, n 
cstrategia,tcnhnm de recuar e dar·se por von· 
c idos. 

Queria dizer aponns que ostn g-uerrn, que 
esta luta. anele so viu quasi em pnri~o a 
l~epublica; quo esta luta, que aos olhos de 
todo o mundo pareceu. que era \tmn. e,:;pccne 
de dies irre para as ·;nstltulçOes novas dn 
Patria; quo cs~' luta não del'e ~cr de prom· 
pio rl•cndn dolem!Jrnnça do totlos, c que, na 
hora em quo o Soaodo vao votar rsto PI'Ojo· 
cto, dave lembrar-se do que se tratn, nii.o de 
J>~gar serviços prestados pelos quo ltl mol're· 
ra.m, porque o:~tos set•viços sii.o tmpngn.vois, 
não do recompensar os que doiX11ro.m sua. vi1'H 
nessas campos do luta, mas sim de concedet• 
um auxilio nos que ngo1•a vivem npr:nn.s tio 
culto dos quo oram chefes dns ramilias de quo 
faziam parte. 

O Senado devo l'OCOI'dar·so pura o simplos
meuto de que, como unlcos reprosontantos 
desses offioiaes do vulor, dlgn~s de estima 
pola sua do<licaçiio iL Republica, pelo enthu· 
slllBmO o pelo denodo com que mnrch,•ram na 
hora om quo ostn cidade or;nó hymnos, pela 
de·licnçüo o pelo denodo o Pela cnthu~lllsmo 
com que marcharum em dcf,•sa da Ropnbl;co 
para. canudot~, o Sona.do dovo rt.Jcordnr·so do 
quo, como ropresrmta.ntes do!lses, só l'ttsbm 
us v luvas d sarnp:1radns o poUt·o.;. ::ú ro·bm 

· os tUbos, quo ollc:s doiXIll'.LIIl IU.L mi.serl'ima 
orphanclnde, po,·qno cstns dividas I'O(ll'CSOII· 
tnm, pot• viu. do rogrn, n herança dos mili
tares llonra.~lo;. 

E, reforindo·se nos soldados quo IIi'" bole· 
rum com dedicaçiio om doloso t111 Republica e 
om prol da Patrln, nossos tempos, aos olhos 
de todo•. posta om rf,co o em perigo por 
fDI'Qas deoconhecidaR, l'nllnndo assim dos qno 
lil se tornm, o oradot• teria o direito do tlizer 
no Senado que não vem, como ropr.Jsontnnte 

Sonado v, JU 

da Nação, mendigar um o bulo dn cnrldaclo' 
m:ls· sim que vem, como roproRontante dn. 
Nnçüo, dize1• quo Isto é um dover, que Isto ó 
nm pa.g-a.monto de nmo. divida, ~uo a Nar;ii.o 
cuutrnhiu pam com os se'Js servidoras. 

E porl<JI'in ont1i.o dizer no Senado, corno em 
uma dns suas mnis memoro. vais 01•açõos, um 
gr a.ndo pt•égadot• portuguez: «Nii.o hoi de 
pedir pocflndo, sinüo protestnn<lo e recla· 
mando!,. 

O Sr. Domingo" ''lcente-sr. 
Presidente, niio ncomponh· 1 meu; honrados 
collogas no calbrço que ftzm·nm pat•a comba· 
ter o pa.recer tln. Commissü.o do Finnnçlls de 
rtuo eu fui rolnt01•. 

Ntio podlwoi tambcm, Sr. Pt•mi1lontJ, ncom· 
paubnr Od meus honra:los collcglls na. !livaga
çoão, nn bt•ilhantismo como que ~e pr·onuncia.· 
rnm no sentido llejustiflc:tro seu voto c obter 
o tio Senado em fcLvor do projecto que se dis· 
cu to. 

O honrado Senador pelo Estado do P11rá 
oMnpou-so largamente de assumpto tliffe• 
rente, c nüo pr.,curou combater o pare:cr da 
Commiss:io tio Fluançns. 

o projecto, Sl'. Presidente, dispensa, per· 
dôa as rlivid03 contrahillas para com a Fa· 
zondn Nnclonal po1• olllcines o praças quo 
morrrram cm combate em Canudos. 

Niio cooh>Jço, Sr. Presidente, c talvez isto 
se dri p3rqne ou nüo tenho bastante conheci· 
menta da le.~islrv,·iio militar, não conheço o 
qu•> seja divida de pt•nço quo r,ucce cm com
bate. 

O; solrlndo• niio recebem adeantarnentos . 
rio ThOSOlii'O Nacional, quando, porém, dia· 
poem do lill•damcnto rccebi•lo o silo encontra· 
rios cm falta, ado11nta •• outro cujo Impor• 
t•ncla t\ descontada nos seus vouclmentos. 
E' o quo conheço o posso e•tnr om ot•ro. 

O projcclo, Sr. Proslllento, determina que 
ficam pordondns ns dl•idas para com a Fa· 
zonda Nacional llolxadns por oillciaes e pra
ças quo pereceram em Canudos .. , 

O Su.. AL>IElDA BARRETo dli um aparte. 
0 Sn. Do>U~GOS VICENTE.,,- e a Commis· 

Hlo 1le Finnncas, pouco mais llo quo disse no 
seu pa.rccet•, pot.101·1i. dizm• por rnou inteJ•me· 
!lio, oppoz.sor~o pt•ojrcto, pl'in~ip;t/monto por
que elle nito tletermi11o qual a importnncia 
rln tlivirln cm quo l'Ste• officlao; Ucaram para 
corno. Fn.zt·nda. Nacional. 

Em um tios poriodos do porec01• diz que so 
!ornava nrccssarlo a demonstração do debito 
do cndn. ofllclnl ou pracrt., sun. procorlencia, 
nome e posto do devorlor, nrtm tio que seco
nhecesse qual ot•a a impórtoncia total dn di· 
vida. 

o Sn. PmE• !1tmi,EIRA-E esta quantia, 
ugora con~oclda, ó luslgnificunto. 

li 
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O Srt. DomNaos VIDJmTE-Vccm, poJ•!anto, 
os meu; honra.rlos collf'gns quo a Com missão 
de ltintLilQas, sem funthunonto, não se oppnz 
o. quo a Nação porclo:ts~o a.; ii i vidas 1loixallns 
pot· arJuollea que, om Czmutlos, tlt.ll'ra.rnuram 
seu snng<Jo om defesa das instituições. 

O honrado Senadm• pelo Es!oc<lo do Piauley 
allogou que a elivldn om motlvadn pda no· 
coss!eladc ~ue esses otncines o Jll'oçns tinhnm 
ele deixar rccur.;os n suas fctmil!Jls, pela au
soncln do lngar de I'osldencln, pctrct o tlceatro 
da luta. 

Sr. Prosiclente, os o/Uclncs <JUC ma1•chneu 
pa1•n o serviço do :;uen·n teem, alóm de todo• 
os seus vencimentos, mn.is uma. tot•1;a parte 
do soldo. 

A N,!lcilo, portanto, .rulo desnmp"rn nq uolles 
quo :•a.o PI'ost,-.lr scrvi4;os, quo viio llcfonclc·r n 
Pntrw. no campo de illtl:cllm, 

Allegou nlnela o honrado Sanador quu hn 
viuvas n orphiios que nüa toê>m rccm·.~os 
~ra satisfazer a divid:c com a Vn>.enda Na· 
cwnnl o, nesta caso, o Thesouro niio t11m ando 
haver o.< quantias provenientes dos adeantn
mentos tbitos, 

O Sn. PmEs FErtMlltA- Descontam de 
melo soldo. 

0 SR, DomNG03 VICENTE-O honrado Se
nador acabou do dl>.or que as vi uvas e os or
plulos niio toem meios, niio toem recursos pilra 
c pagamento; si toem meio soldo, como ó ~ue 
ficaram na misoria, como niio teem com que 
paga1• 1 

0 SR, PIRES FrmRElllA-Mas csto ó multo 
mingnndo, Não é com 60S ele moia .!oldo que 
l1a do viver, 110r oxempio, a viuvn do um ai· 
feres, snjeltando·'o aluda ·t c; tos el• scontos 
de 300$ a 400.~ quo v., em nlli nn lista, 

O Sn, Do~nNoos VIcENTri-V. Ex. me iu· 
torrompo, 'JUO.Uclo nponn1:1 estou começando a 
dizei' n lmpoc·tnncia da divida, sem deixar 
quo choluo U. conclu:.:ão. 

o sn. PmJ~i!l•'l~JmJ~mA-Foi poJ•quo Y. Ex. 
disse que cu tinha. nme·mndo que n divida em 
de •to: U00$000. 

O Srt, llo~n~oos \'JcN~TI·:-Vort\ que a sua 
rcclnmnçüo ó fora do tempo, 

Dizia qun V. Ex. disse ~ue n divida subia 
a 40.000$000. 

A relação foi pe lida, remettida ao Sanado, 
o este n110 a mnndou, nom tinha que mn.ndnt• 
ó. Commis~ü.o tlo l?Jn:~uçuR; mas o hom·ado 
Senn.doi· cunlwcou-a, cxaminou .. a. Eu não n. 
exttminoi: louvo-me, J10t•tanto, nus paln.vms 
de V. E1:. c (1ou com isso uma prova rlo con
tlanr,·a o. meu honrado colloga. 

O Srt. Pm1~s Fimnszn,\-E cu lhe agrn
<leco. 

Tenho fui to por conquistai-a. (Riso,) 
O Sa. Do~uro.aos VJce~TE-Que multo me

rece. 
O hom•ndo Sen:~Jor disso que a divi~n dos 

oCllciac; subia A irnportancia do 4fi:OOU$; si 
nrrc lbi isto, ou niio tertho Lom ouvido. 

O Sll. Pm1e< FERit!UllA-Niio: ba um des
conto n fux 'r. 

0 Sn. Do>!INOOS VICENTE- Descontando da 
lmportancia do 40:000:': a que ji'l so elispensou 
!lo pagará vinva do Coronal Tamnrindo, tl
cai'ict clln roduxlda a 44:000.}. Creio que foi 
itltO. 

O Sn. PmEs Fr.nnEm• - Disse mais que 
de;scs 44:000$lltndc. se tiuha elo1 ubatcJ' a di· 
vida dos ofllciacs, quo nuo deixaram hcc•doi· 
ros, porque o Govar110 niio teve ando havol-o.. 
V. E.t, voja ness:t relação, q uo é OllOI'ffi!), o 
numei'O do otnciaos sol toiros fnllecidos. Isto 
ro<lux multo n elividtt, 

O Srt. DoMINOOs VJCEXTE-SI', PJ•esidento, 
quando a Commi<selo dou flil"e OJ' sobro o pro• 
jocto em discussão, não em cOelheold.t a illl· 
portancla total da elivida que esses ornclaes 
Jallocldos tinham pnra com a Fazenda Naolo· O Slt. Do~nNaos VIOJ~:o;m-lla de sor red n· 
na!. · zida; por OJ·a niio esti'l para nJ•gumentaçüo 

O adeantnmonto, como o Senado conhece, minha. Refiro-me lÍ relnçilo, 
tem sillo Coito geralmente n ofllcines r]no toem Na rohu;üo nii.o so diz qnnes sii.o m oillcln.es 
recebido mais de um; o disto nos diio •••nta que (ccllecopam elopol< que voltaram. 
n.s infor!llncões qU:I P~I' dlver~as VCZ0S toem o sn. Pum-; F!m.RElRA-Niio; dh·. quaos os 
Sido podJda~ sobre proJectos dJspensaudo viu· quo morreram lei. 
vos do mllltnros de pa;;amento 1\ ~·azonda 
Nacional. · O S11. Dom:-~e:os VICJO"''m :-V. Ex. fuça-mo 

Nos actunas circumslnnclus, conhcc'dn a c fctvor ele oxpllcaJ' q"""' sao c!los. 
impoi·tnncia ela divida que, segundo afllrmn O Sit. Pnms FI~rtl\EIRA dit um aparte, 
o honrado Senador por Pinuhy, ó do 40 cou- o Szt. DowNoos VIOENTI~- A relação di'l 
tos .. • a lmportancia total <lo 40.000.~000, 

O S11. PIREs FlmRR!IIA-E' 1lo 30 o poucos 
contos; V. Ex. niw abctteu a h! os r, :oon.~ dls· 
ponsn.do::i ú. vi uva do coronel 1'n.mar1ndÕ, o u. 
lmportetnoln devida poJas ofllclncs que não 
delxnmm herdeiros para pugal-n. 

O Sn, Pmgs FtmmmtA-Sim, sonhm·. 
O Sn. Dom~aos VICENTI~-E' ostn u divida 

coutra!Jida pelos oU!ciues quo fn!Jccoi'IIm cm 
Canudos. 
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V. Ex. ~i' quo c•t•l rctluzic!n u 44:000.~ O S!t. Do>n~oos VtciON'l'I~-Pm·feitnmllnto. 
porquo o Longro.~so pm•rloou o.o coronel Tn.· O Sn.. AL~mLD.\. BAIUU~To dá. outro ap:u•te. 
llllLl'Jnt!O,,, 

O Sn, PmEs FEtuu~m.~\.-Dispensou. O Sn. Oo~UNGOS VICI~:o:·t·~ -~Ias u.~ Uivhlas 
. o Stt. Do~nNaos ncrus·m-Perdttott ou niio J'ornm contra.hldr . .; JHLI'll. ftu•do.mllnto. 

~tspo~sou ~o pngnró'n mesma cousa: portloou E, J~ quo V. Ex. mo fiLiia nisto, ou oUrei: 
teliimiO, dtspensou, como v. Ex. quizer. hn. pouco::~ lliaH nOs tivemos octJn.siüo do ro-

O Sn! LEITE E OtTICtCA.-Niiodispenson a .ioitot·um pt•oj •elo roiovnnc!o udivida contra· 
prostnçuo do con!ns; qunnto 011 coronel Ta- hi1ia creio que pelo coronal CtLrios Olympio 
ma ·n 1 · · i · tla Si\voirn. Fert·.tz, n:t imporotnnci:~ supponho 

l'l to, 0 prmmp ou outro. drl ü:Süo;.:;, rliridn. quo J'oi voritlca.do. Olfl vir-
, O Sn. Dmmmos VICENTg-:-A quc-stii.o, cm turlo de i'nrormnçií.o pedida. no Ministerio da. 
l osumo,ó csttt .. o ThesoUI'o nao tem mnis CJUO. Guerra. o cuja imporlancla. ,.:;ú por i~so foi 
h~vm• ~a rnmtltn ~o coronal Tam:<I'iudo. conhooHn. 

O Sn. LEI'rl!: E OtT!ClCA-Niio, sonl!OI'. o sn. PIREI{ Fa:n.n.Em.A-Era. !!3.SO dUl'o-
q Sn. DmnNoos VrcE:o-;rE-Cada vez fico rcnto. Aqui trnlll·SI1 de om~ia.os mot•tos em 

mn.t~ confuso. cnmp~\nhn. 
O Sn. LEITE E OtTJCICA-0 Congr,sso ~is· O Sn. DO)!lsaos VJCI'~1'E-Toda questão 

p~n5ou o pngamcnt'?_ desses 5:000$, mns não cifro.-so nn. !'acilidn.do qnA ha em Jhzer-sa 
dispensou a prestnçao de contas, (lia out,.os adeantamenlo som que oomcinl,comoó de loi, 
apm·to.~.) tenho. pa.go a di\• ida antoriol'mcnto con-

0 Sn. Do>nNaos VICENTE-SI o Thesouro truhida. 
tem dit•oito sobro os herllniros do coronel Ta.· A Com missão de Finanças, por me11 intor· 
marindo, o. divida delie ninrla subsiste. meclio, nada mais pó1lc dizei' o .ió. foi alóm do 

Bom considero o nobre Senador creio ou ~uc se acha no parecor. O Senaolo ouviu a 
que a importnncia do 49:000.$, sommll da ro~ ,iustiflcnr,ão tlo perdiio da divida lei la pelos 
Inçüo tlevo estn.t• rednzido. pel 1 1lispcns:1 da St•a. Scmldoro.:.; por Pinnhy e Pat•á; conhece o 
tlo ~oronol Ta]nnrinrlo e porque fallecoram pnrecer ,da Commi.,iio; conhoeeró. _provavol· 
otncmos quo na.9 dei<nt•nm fumilin, 0 portnnto mente o JÓ. co~hcce lambem a rel11çao das di· 
o Thosouro ~~~o tom onde haver a impor· vidas contraindns pot• esses ollicw.es ... 
tancia 1lcssa rhvi,Ja. o sn. Pums f•'ERREIRA-llstá ahi sobt•o a 

O Senado ficou conhecendo, e iate,·, o prin· Mesa. 
cipni, ~ual ó a importnnoi" da divida á Fn· O 811. Do~m;oos Vrcg~Tll-•.. conhece per· 

feitamente tL'EI circumsta.ncia.s nctutlCS tio paiz; 
sabe que nó~ temos compromissos que dtwe .. 
mos honrar ... 

r.enda Nncionni rios otnciaos fallecidos em Ca· 
nuclos: o sabe quo n Commi&siio nü.o se oppoz 
totnlmonto a quem rolovnsso cstn divida. 

A Commissüo antes de ser conhecl!la en
tondeu que, nus nctnnos cit•cumstnncia.s do 
pair., quando toLlos os dia~ negt~mos o. vi uvas 
rlo servidores da Patria roeursos d•J poquona 
quantia podida para sua manutenção; 
qmmdo so tem tira,! o muitas vezos o pão e 
levado n afllicçiio a pais do fumilia, quando 
tirn·sc·ibos os empregos,,. 

O Sn. PmEs FERRElliA-Mas niio se lho• 
tira o esibro;o para ganhnroma vidn cm quni· 
quor outro mistet•. 

O Sn.. Do:'lmwos VtOENTt~- ... não linh:1 o 
ilJroito de nconso\hnr qne so ctisponso o paga
mento de unm divida contrahiola com a Fll· 
zondn Nncionnl, nü.o muitns vozos crn virtude 
de uecossidndes que o olticlni tinha pol' lm• do 
seguil' pnra o thoo.tro dn guot'l'll, por ter elo 
seguir ptll'tt 'fórn da. rositlonolo. .on,lo deixou 
su11 fumilia, mns pot• umn footlidodo, por um 
ttbttso: e o Senado conhece quantos abu~o.i 
t.eem havido em ndo mtamontos a olliolnos. 

O Sn, AJ,MEIDA BAtiRETo-Mas 11. rcsponsa· 
bilidade disso cabe ~ quem manda f~zer p 
abono, 

O SR. PIRE< FERitEmA-P.sso ú um dclies: 
ampnra.r o.s. vluvn.s o m•phiios dos 80t'Vi!tores 
dn. Pntria, qu-) morr·em cm campanha.. 

0 SI!., DOlii~OOi VICENTE-.. ,e procederá 
na votnçiiu do pl'ejooto como lhe aconsolbarom 
o sou dever o o sou patriotismo. . 

O l!iOr. J.olte o Oltl.,len (•)- Sr. 
Presidente, assignei o parecei' da Commlssiío 
e niio ~uer'1 que se tomo isto a mú. cantil, nom 
a nnimo:iidnde contriL o oxor•cito, ou a. pouco. 
carioinde do meus sentimentos, relativamente 
n os;o dispensa de ~i v iilns. 
As~igneí o parecer elo. Commlssiio porque 

entendi que, a.tràs dn. questilo do pordiio da. 
divirJa, esló. uma r[uestiio rlc principins, uma 
qucstii'l ela sn.ncçiio de um abu~o. 

V. E.<. "ompr•.,honLlo que, si provnlocer 
osso ~yslemrL d!l se pel'dollr dlvidns n vinvus 
de olliciaos, om nome rio serviço qno cllcs 

(•) Nito foi I'OVI:»to pulo ON\!lOr, 
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-·------------------------------·-----
0 SR. BEZ~IIRIL FONTENBr.r,w da outro 

aparto. 
O Srt. LKITI~ E OITrcrcA- Nós sabomos que 

O Sn. PIRES FxnnEJRA-Qual o abuso que o dever uobr·o o honroso do soldado é morrer 
existe hoje I no campo da bnlnlhn, o quando ello vasto a 

prestam 11 Patrla, o abuso quo exlslo boje 
estoril trancamento snncclonndo para o fu· 
turo. 

fl1rdn mio ignorn que tom do fazer o sacri6cio 
O Sn. LEITE E 0JTICICA-Sr. Presidente, mnior que pódo, 0 de mor•rer pela Patrla. . 

desta rolaçiio se vorlltcn que ha omctn~s do E'por Isso que a sua proftssão é nobllissima. 
· exercito que receberam adeantamontos dn 

Thesnuro, tn,iustitlcaveis,impo"ivoisdoserem V. Ex. comprehondo que, slniio fosse a 
snnccionndo• por qu,l~uer lei; porque, si pos>ibllidado do dar o sangue o a vida pela 
houvesEo lei que permittlsse toso, niio veria· Pntrin, n profts•iio mllltnr não teria justl6ca· 
mos olllciaos no posto ultimo, ou no primeiro çiio: o soldado não ·P ''""ria de simples ma· 
posto, digamos assim, com ndenntnmento• do tndor do gento. 
quantia multo maior do quo a quo rccote o Ahl ostil o. nobrezn, n gloria, o enlhuslasmo 
major, por oxemplo. da carroirn ; e ó nesto presupposto quo o· 

O SR. PruES FRRRim<A-Porque os officine· militar está sempr·o prompto a pordor o. 
subalternos é que estão mais em movimento vidu. 

• • O SR. BEZERRIL FoNTENELLE-0 nobre Se. Portanto, nito nego um momento to<las ns 
nndor acaba denunciando nlgum. glorifieaÇõos quo qulzerom áquelles quo já 

morrerum no cnmpodo b.1tnlba. 
0 SR. LEITE E OIT!CIOA.-EU devo declarar 

no nobre scnador• quo m1o tenho 0 costume Mas não tratamos agora de glorificar• esses 
de denunciar, e, portonto, não posso accoltnr servhlores da Patrla. Estnmos dennte da ltl, 
o papo! de denunciante, em caso algum. o estnmos diante do um fuctc. 
qno nmrmo a V. E r. ó quo não ennmpoc E'ses militares receberam quantias por 
nbusos e quo tenho o direito do donunclal·oB ndiantumento par'' Irem á guerra I 
o de dlzor· da tribuna quando ellos. se prati- o sn. PmEs FERREIRA- Uma parto ro· 
cam e constam do documentos omcrnes. E'tou cebou 
justificando o pnrccer• que nsslgocl, de ac· ' 
cardo com docnmcutos; tenho 0 dever de O SR. LEITE 11 OrTroroA- Uma parte; mas 
fazei-o. deotu já tratámos, o o Senndo não regateou ú. 

Sr. Pt'<·sidento, eu não sei porque lei o 
Poder Executivo nbJ•e os corras JIUbllcos para 
conceder adenntumentos extraor·dlnurlos o. 
offlciaos do oxcr•cito, 

0 Sn. PIRES FEnREJUA-Por causa de BOI'• 
viços oxtrnordlnarlos, como ficou pr•ovado, 

0 Sa. LEITE E 0IT!OlOA-VemÓs nesta J•da" 
çi!o omcines subnltol'llos, nlleres com adenntn" 
montas do 1:200~, 1:400$, I :500$. até de 
2:000$; tenentes com 3:200.~; cnpitãos com 
4:000$ c 4:200$000. 

0 SR, BRZRRnlL FONTENELLE-Como BCOU• 
teceu no cn pitilo Salomão, a auja viu v a se 
fez .carga do dinheiro qno ello levou para 
despezns do bntaiMo o quo desappnrecen. 

O Sn. LEITE E OITJCJCA-A lei, lei mllltnr• 
diz que, qnnndo um mllltnr nccoitnr o cargo• 
sabe quncs süo os precalços do officlo. 

0 Sn. BEZEnRIL FcNTF.NKLLI~-E Ó por isso 
quo V, Ex. está 1\lllnndo. 

O Sn. LEr,·r~ E OrTrcrcA- Niio lia duvida 
nonhnmn ; ó por is•o mesmo que estou tal· 
laudo. 

O Srt, Puu" FEitnEm.l. - Ello não 11ôdo 
·Jivrar a vldn, quanto mnls o tllnholro que 
tinha no boi;o. 

vluvo. do coronel Tamarlndo n dispensa do 
pagamento dn divida de 5:000$, que em vh•· 
tude tio devores do offlcio militar ello rece· 
bora. 

lodo para a campanha, as contingencios da 
guerra que o fizeram morror, coberto do 
gloria, no campo de batalha, não llre per•mlt
tlrnm dar contas. 

0 SR, LAURO SODRE- Nem podor•ia dur; 
j& ora <lo mais. 

0 SR, LEITE R O!TIOIOA - Mns o proprlo 
Senado, corn o voto, talvez, dos honrados Se· 
nndore• guo me lnter·rompem, oxiglu que a . 
vluva <lo coronel Tamnrindo pngasse ao 
Tllosonro 600 e tantos mil róis que alie tinha 
recebido anterlormonto, antes de partir para 
a campanha, o dos quaes sua mulhor tinha 
gnsarlo. 

0 SR. PUlES FERREIRA.- Com o meu voto, 
nii.o. 

O Sn. LAuno Sooru!J m BEZERRIL FoNTI• 
NELLE dilo apartes, · 

O Sn. LEITE E OrTrorcA -Sr. prealdonto, 
si essas quantias !oram rocobldas antorlor· 
monto i\ guorra, v. Ex. comprohondo que 
Jornar-se-bn uma vantagem pn ra cortas om
claes o abuso do receber ndenntnmento1 do 
Thosouro. 

.. 
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0 S!t. L.WRO SODR~- Hypotbeso inadmis· 
sivel. 

O Sn. L!OITIO E OITIOipA- Sor{l um~ bypo
thoae o. fl•,ncamento de•lu,.lr-se de•tcs facto•. 

O Sn. LA uno Sonml- Não apoiado ; pro
testo. Smia. preciso converter so o. clu:::se 
militar em umn classe de especuladores, 

OSR. LEITE E OITICICA-Oh 1 v. Ex. com
prebende que so formos n a•·gumcntar assim, 
si o l10nrailo Senador trouxe para o recinto 
desta Camam o sentlmcnt .usmo todo, inhe· 
rente ao l:wto glorioso dn morto no campo da 
batalha, niio tun<lo ouvido s.Ex. o parto meu 
o quanllo cu chn.mo do terrono tlu. di Vnguçiio 
pn1•n. nquello ando n nossa r<·flexiio dovu •er 
exercitada.; ai digo, nestas cit'cumst~lnci;ts, 
S. Ex. converte minhas pnlavras em um 
insulto ó. classe do oxerclto, cuja bonorabil<
dade sou o primeiro a reconhecer, assim m1o 
ba diaoussilo; as armas não são na mesmas. 
Niio estou adeantando proposições contr:L nln
guem, Ot;IOu estudando uru racto, mostrnndo 
que os adeantamentos leitos aos olllciacs não 
são tguo.es ;que uns recebem mais !lo que 
outros e todos gosnrom com suas ramilibs. 
Agora quer-se dlspenear do pagamento os 
viuvas. Naturnlmunte fllNB lta o seguinte 
raclocinlo : é bom dever ao Thosouro, porque 
rece~e-se, por abuso, adeantamenlos de que 
depois tlcum a• famllins perdoadas ••• 

O SR. PlR' s FERREmA-0 nctual Ministro 
da Guerra não tom adouatado cous11 alguma. 

0 SR, LEITE E 0ITICIOA - 0 honrado So· 
· nador fnlla no actual Ministro da Guerra, no 

passado Mmlstro da Guerra, no futuro Mi
nistro da Guorr:L. 

Eu não costumo nesta tribuna lndivldull
llzar os f~tctos ; entendo que 11 administraciio 
da Guerra ó uma só e, justamente porque va· 
riam as opiniões do• ministros quo occupam 
o cargo, é quo entendo que a lei não devo 
abrir ell'copçiio, de medo a facilitar amanhã 
abusos que no passado foram commettidos. 

0 Sn. LAURO SODRII:- 0 caminho nilo ó 
este, 

0 SR. PlaES FERREIRA.- A Republica ní'io 
quer soldados maltrapilhos. 

O Sn. LEITE E OITIOIOA.- Oh I a Republica 
tem dado multo dinheiro, tanto que j~ nl\o 
t"m mo.is. 

O resultado é que os cofres estilo vaslos e 
a Nação cst~ em moratori:L. 

Mn.• vamos uo lacto; não divaguemos. 
OOiolnes fo1•am no Tbosouro e rocobemm 

adeautameutos ; recebernm por· abusos, por· 
que niio ho. lei que os permttta, slm\o em 
quantias multo restrlotas. · 

O Sn. ALMEIDA. BA.IIRETO- As vluvo.s nilo 
do respon•avel•. 

O SR. LEITE '' O!TICIO.\- Tanto si!o, que 
recebam os rneio!Ho \r laR. 

S1•, Prot5irlonto, não comprohondo esta jus· 
liQI\ quo manda pag-ai' pelo Sltcrillcio da vida 
desigulllmcnlo, a d 1 versos! ' 

Porque as quantios reoobldns por adoanta
mcnto, não são as mosmns, ellas va.t•iam, 
dMtlo I :óOO.$ o. cento e poucos mil róis. 

Por cunsequouclo. leremos quo o. vi uva do 
olllcial A, que em vida roco~eu por abuso 
quantia mruor, vne ;Lgoro. sor dispensado. do 
maior dlvid11 do que" do otnciui H, que se 
contentou com conto e poucos mil róis. 

O SR. ALM~ID,\ BAILR~To d~ um aparto. 
0 SIL. LEITE E 01T1Ctc,\- Domnls, Sr. Pro

,jdente, ha ou ti\) Jilcto interessante. 
Nós sabemos que n& cla.são militar 110. o ox

ces~o do mil e tantos al!'ures, o ,iui)tarnento 
nesta reia~iioavuttum ns patentos de alferes; 
ba nella apenas ~O on!elacs do postes supo
rtares. 

Quer •lizm• : ila mil e tnntos militares, ou 
autos, soldados, praças, que, n.lém de torem 
os vencimentos do oJfur.~s, contt•a. a. lei por· 
quo ni'io são do quo.1Jro, foram receber da 
'l'ltesouro tuals estes udeantamentos. 

O Sn. Pm1o< FEILuEmA dó. um aparto. 
0 SR. LEITE E 0IT101C,\- 0 projecto diz 

oUiciaes o praças; portanto, lto. praças quo 
devem ao Til<'SOUI'O pot• odeonlllmento. 

O Sn. Pm!O< FEnREmA -Não é adoauta
mento ; ó dosconlo sobro armamento que
brado, cstrngado. 

O Sn. LE<1'E E OITICIOA.- Ora, Sr. Pre
sidente, vô o Senado niudn est" observação: 
os alferes silo remunerados quanto ao seu 
numero, pelo <locrcto que os promoveu llle· 
galmente, e além clisto receberam ndeantn
mentos no Tbesouro, nlguus do quantia su
perior a contos do réls. 

O Senado perdu!L estas di vidas, porque 
elies morreram om bo.lulha. . 

O precedente está estabelooldo. 
0 SR. AL~IEIDA. BARRETO dá um ~parte. 
O SR. LEITE E OITICIOA - Esta oplnliio do 

nobre Senador autoriza a so mnndur fazer 
novos adeantamentos, para que, qu:mdo 11o 
guerra acn.bur com elles, poasam vir os aGua 
hm·detros no Congresso Nacional podlr dis
pensa dn divida. 

Sr. Presidente, foJ•nm ostos as razões que 
levo.ro.m a. Commissii.o de Finnnons t.lo Se
nado a acceltaJ' o pa<'CCO<' da Concmissiio o ln· 
bor!ldo por meu honrado collegn. 

Julgo que não AO deve ahrlr esta excepoiio, 
prlnclpalmento quando o Senado j1\ recusou 
a vluva do coronel 'l'amnl•indo n dispensa elo 
dezenove mil réis; o Ol'l\ um coronel. 
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------------------------------------O principio pelo ~tml o Senndo recusou ostn 
qun.ntht 1i. viuvn. Tanmrinrlo, ó o mesmo I]UO 
nos li'Z odoptnr este prLrC'COI', 

Sr. Presidente. o Senado tem o direito <le 
dispensar ostns dividas, si o qulz~n· fazer ; 
mns nós, mombros ela Commissíio de Finnnçus 
ó que niio podemos razol-o, niio podemos acon· 
solhmr o Son:tdo, nós ~ ue mandamos emendas 
á proposiçiio da Cnmarn n!l pnrto que se re
feria (I divida do coronel Tamarlndo, não só 
dos 5:000$, mns ele •·ento e tantos milréis. 

Sl o Senado entender !JUe deve abt•h• exce· 
pção, pórlo fazei-o, mas a Commissüo ele Fi· 
nançns ó que não tinha o direito da ncon•o· 
lhnr hojo ao Sonndo opinião contrnrlnúquclla 
que nconsolhon hontern. 

O Senado resolverá como entonilel'; ou 
qulr. apenas dat• ns razões do parecer quo as
slgnel. 

Ninguom mais pedindo n pllnvrn, oncer· 
ra·se a discussão, 

Segoue-se cm discussão, quo se encerra som 
debato o art. 2.' 

Annuncinclm a votaçiio o verificando-se não 
haver numero para votar, o St•, Presidente 
mnnd~t proceder ó. chamada dosSrs.Senadoros 
que comparecernm iL sessüo. 

Procedo-se ú ehamada e doixnm do respon· 
der os Srs. Henrique Coutinho, Thomaz D•l· 
fino, Nogueira Pal'anaguá, Bezerril Fonte
nello, B. de Mendonça Sobrinho,Leamlro Ma· 
ele!, Rosa .Junlor, Ruy Barbosa, Bueno 
Brandõo, Leopoldo de Bulhões, A, Azeredo e 
Vicente Machado (12). 

O l!lr. Pr•e•ldente - Niio ha nu· 
·mero. 

Fica adiada a votação; c, estando esgotada 
a matorin da ot•dcm do dia, vou lovantar a 
sessão, designando p11ra a <la sessão se
guinte: 

Votação cm 2" dlscussíio da proposição da 
Cnmara dos Deputudos, n. ~7, do 1 BUO, re
mindo os llividos pnru com a. Fn.zendn. Nncio 
na!. dolxadas pelo.< otllciaeso praças que pore· 
coram na campanha do canudos; 

211 discussão da. pi'Opoaicü.o tio. Co.ma.t•a dos 
Doputa<los, n. 65, de 1899, autorizando o 
Poiler Executivo n conceder aos otllolnes o 
praçus do exercito que ro~nerorom, matri
culas nos inst.ltntos do ensino mi ii lar, dispensn 
do idatlo, exigida nos t•ogulamontos nt<l bojo 
cm vigm•; o outroslm a cnncodor mais um 
anno, para complotat•om o< estndils proparrtlo· 
rios, n todos os olumnos e ex- l nmnos que 
l1ouverem, pot' qttlllquor cu.um, rxe(•dldo o 
:prltZO rogulamontur ml~l'cnJo parn. o~se . .; os
tndos ; 

Dlscns.<ilo unlcn do parecer n. 201, do 1809, 
da ComruJssuo de Justiça o Logislaçrio,opinnndo 

qno sr,\a rejeitado o <••·to do Prefeito ó. roso· 
luciio do Conselho Municipn.l, quo concmlo a 
Wtlliam Roicl & Comp. por·ruJ>S[o para <lu· 
ranto ~O annos di•tdbuirem força motora 
o!cctricn uo porimetro deste Distrlcto. 

Lovanta..se a scssiio ús 21/2 boroa t.In. 
tnrdo. 

JQgn SH~~ÃO g:'II 21 l.lE t:!ETEMB!lO DE 1890 

Pr~~sirlrmcia. dos Sr.'!. Jlftwoc/ do Quciro:: (Yicc
Pi·c.~idcnttJ) Ro.11t o Si!ca, Alberlo Uuncu/IJIJS 
(2n Sccret.tti'J) .r, Cawwla (tv Se:crotario) 

A' meia hor·a ciepois do moia-dia, abro-se 
n. scs:-:iio, n. que concorrem os Srs Srs. Sena.· 
dores Manoel ele Quo!roz, J. Cntundn, Alberto 
Gonçrolvos, H•mriquo Coutinho, Thomnz Uel· 
fino, Gustavo Rlohnt•cl, Jonothns Pcdt•osa, 
Jouquim Sarmento, Frnnci~co Machnclo, Ma· 
nuol Bum to, Lam·o Sodrcl, Boncdicto Lellc, 
Bclfort Vicirn, Nogueira Pai'nnagu{t, Pires 
Feneira, Cruz, João Cordoil•o, Bczorril Fon
tenello, Jose\ Bomardo, Alvoro Machado. 
Abdon Milnnez, Almeida Barreto, Gonçalves 
Ferreira, ,Jose\ Mncoilino, B. elo Mendonça 
Sobrinho, Rego Mel! o, Leito e Oltlcicn, Coo lho 
c Campos, Leandro Mnc!ol,l~o"t Junlor, Ruy 
Barbo~a, Artbur Rios, Domingos Vicente, 
Porciuncula, Q, Bocnyuva, Lopes Trovão, 
E. Wandenltolk, Fdiciano Penna, Bueno 
Brandão, Rodrigues Alves, Paula Souzn, Mo· 
rucs Barros, Joaquim de Souza, A. Azoredo, 
Aquilino do Amaral, Vicente Machado o Pi-
nheiro Machado (47.) . · 

Deixam do compmrocet•, com causa partlcl· 
pada, os Srs. Generoso Ponco, Justo Cher· 
mont, Gomes do Castro, Joaquim Pernam
buco, Gonçalves Cho.vos, Esteves JunJor, RllU· 
li no Horn o ,Julio Frota; e, som eila os Srs. 
Pedro Velho, Virgilio Dnmnzio, Cloto Nunes, 
Lcopol•lo ele Bulhücs, Joaquim L~tccrda c Rn· 
miro Brtrcollos (14.) 

E' Jlrlo., posta em cl!scussilo o som debato 
approvada a acta dn sessão anterior, 

O Sr•. 1' liileeretnr•lo dr.clnrn que 
niio lm cxpo<lionte. 

O f!!iii•·· ~n Secrctnt•lo ló o vii.o n. 
imprimir para cntrnroru nn ordem dos t.rnba· 
lhus os seguintes 

f'AH.EOEH.I~S 

N. 210-1~00 

Examinou a Commissiio do Justiça o Logls· 
laçiio o ""to do Pro leito á resolução do Coo-

..• 
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solha Municipal, mandando rcintograt• o ci
dndii.o Honorio doS' Sunlos Pimcn tel no CfLl'gO 

•do agontu, quo oxm•oin. qua.ndo foi oxono
r:tdo. 

Honot·io dos Soutos Pi montei ern fiscal do 
Snnta. Crm~ e, portanto, n~onto do Prclbito, 
cmpregnclo r lo contlança demissível ad Hut-um 
como se vao ver: 

O decreto n. 44 A, tio 7 do a~osto do 1893,t•e· 
gulnndo ns condições de nomeaç;"io o domissiio 
dos empregado~ mnniclpaos, dcclaro.niL') com
prehoudido:J om suus disposiçOCs dotermi· 
nati(lS func\lionarios, cntl'l! o.-; qrwes M {isc ws 
c (JWII'das mtmicipaes, qua s{(J pd r, h·i Ol'ga· 
niêo. agentes do Prcrcito (n.rt. :l2.) 

Estó. claro quo n tl!-caes H guardas mu· 
nicipo.es niio aproveita o disposto 110s 
arts. 9 o 10, do>S< ioi, que poo a s•lvo do 
demisstTo ad nulum o funccionnrlo quo tem 
mais de 2 e de 5 nnnos ele sorvh;o. 

Honorio dos Santos Pimento!. portnnto, 
podia sor demitt!do, como foi, pelo Pre
feito. 

Isto posto, mnndBl·o rointC'grar no.da menos 
importa que mnndul·o nomear, o que mnni· 
fostamon te excede ás ntlribuiçüo~ t.l.o Conse
lho, o bom fez o Pt•nfoito oppondo o seu veto, 
que, por isso, mercco sor n.pprovaUo. 

SallL -t.lns Commissõos, 21 elo setembrn tle 
189a.-J. L. Coalho o CamJl'·'·-J· 8, 11'9" 
Mel/o, 

N. 220- 1800 

A' Commissiio do Coostitnlçüo, Poclores o 
Diplomacin. foram prusoutos as l'nzocs polo.s 
qunes o Sr. Profcilo do Distrlcto Fcdornl 
oppoz vdtoiL rosoluçiio do Conselho Municipal, 
quo declara nuilo para todos os oiTo! to> o 
docroto n. 123, do 27 tle .lnnoiro do 1890 o 
mnníla. rel:itituh· oos interossaUos o qun l't'lr 
elo direito. 

O decrcto'rovogf\do J.ola rcsolu(;i'ío do Con
selho, ó o quo expediu o St•, Pl'lllilito Muni· 
cipa.l, mu.ndO.Il!lO Uo.scontar 10 ufn dos vonci
JilOlltOS tle todos os Cunccionarios municipaos. 

Diz o Sr. Pt•et~ito quo n rcsoiuçiio v"'"da 
doclara. insub>istcnto um neto do Porler Ex
ecutivo, pam o que cnreco Un competoncin. o 
Conselho. 

Do fuct11, o nons(ll\10 nilo tom compotflnr.ill 
pa.ru. doclarm• nullos o.:; ncto.:~tlo Potlor E:,. 
ccntivo Munleipo.l, mas ó preciso f1Uo.e~toa 
netos sojnm tia. compotouclu. do l•:xocut\vo. 

No cns0 vol'tonlc, o Comolho I'evogou um 
neto rln PrelO! to, quo invadiu esphora 1lo n.t
trlbuiçiio oxclu:-;iva do rno::~mo Conselho. 

Si ti exacto que o Consolho niio pódo admi· 
uistrat•, nito ó monos oorto quo o Pt•ofoito oilo 
pótlo Jogis!tu•. 

O Profoito oxpcdln um tlocroto oxot•bitnnto 
elo ~mas atü•ilmic;õesi o Conselho, que ó o untco 
que tem nttt•ihuiçõos logislutivtLs declo.rou o 
nctn in~ubsistcntl,), ' 

Ern direito sou. 
NostiiS condições, ó o. Commissiio do Consti

tuição, Poderes o fJiplomacia. dll Jlnt'ocot• quo 
O c•Jto doVO SOl' l'OjcitilliO, 

Sah\ dns Comrnissõos, 21 de sotombro do 
18{)0.- Vicc/ltc Jllacludo.- P1:cl1·o 1'1!/ho, 

O !!O••. Vicente ~Inchado -
St•. PJ·o~idcnte, entr·o os po.t'O(!CI'es que acabam 
do ser l11.los. lm um jh Commissü.o do Consti· 
tu}ç~~· Potlor•es o Diplomncio., opinando pela 
l'~Jelçao Uo t:cto do PI'O!eito á yc::;oluçilo do 
conselho que declo.r;L insubslstont'J o ucto dó 
mesmo Pl'cfeito que mnn!lou tloseout:n• 10 °/u 
nos ordeundos de todos os funccionnrios mu .. 
nicipaes. 

Esto nssumpto j!l ó conhecido da Cnsn: j!l 
foi mataria. de um velo sujoito no conheci· 
monto do Senado. 

Nest:~s c<mclicü•Js, S•·· Prosidonto peco~ 
': .. Ex. qu& consu,l to it Casa ~e concedê urgen· 
c1n. pnrn. que SCJ 1 dndo pEtrn. a ot•tlern do dia. 
de nmo.nhn. esse pnt•ecer•. 

O SR. PnEstoE>:1'E- lndopendontomente do 
publicação em avulso! 

0 SR. VICE>:TE MACHADO - lndopendoute• 
mente da. pu!Jiica.çilo cm avulso. 

Posto a votos, é approvatlo o requerimento. 

OIWEM DO DIA 

VOTAÇÃO UE ~UTimiA. ENOER.RA.DA. 

Voluci'io om 2'' discnssiio <ln proposição da 
Cnmal'a dos Doputndos n. 47, do 1899, remiu
dons dividas pm•a com n. Fa.zond:L Nocional, 
doixnclas pelos of!lciao; o ju·aças quo perece• 
l'nm m~ cnmpanlm rlo Cnnutlo~. 

Posto n votos, o approvnclo, om eserutinio 
sccc·oto, pot• 28 votus contt·a 14, o art. I' da 
prO(lO:iiÇiiO. 

Posto a votos, ó approvntlo o at•t. ·2°. 
E' a proposiciio adoptada pm·n passar• ó. s~ 

tliscus:iio. 

O li'J•, Ph•üfoo\ F~rt•coh•n (pt'/a or· 
dr' III} rCHjllGl' dispon:Ul de intOl'sticio.parn. o. 3' 
tliscussiio dn. lwopos!~·ü.o. 

Con;ultudo o Sonndo concL•do :1 dispensa. 

MA.'l'IUCUI,A DI-i OJo'FJCIAES NOH INSTlTUTOS DB 
HNSl~O' MILITAR 

Bntri"t om 2~ dlsoussfio, com o ptu•ecer favo· 
ravol úa Couuni;,iio tio Marinha o Guerra, o 
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nrt. I' dn proposição da Cnmrtra dos Depu· 
tados n. G5, de 1809, nntol'lr.•ndo o Poder gx. 
ecutivo a conceder nos officiacs e prncns do 
Exercito, que roq uererom mntt•lcula noslnsti· 
tuto• de onsiuo militar, dispenso rlo idndo, 
exlgiila nos regulamentos ntó hoje bm vigor, 
e outro.sim, n. concede1• ma.is·urn o.nno, para 
completarem os estudos proJlarntorlos, a todos 
os alumnos e ox-ulumnos quo houverem, por 
qualquer causa, excodjdo o prnzo regulnmen
tnt• marcado para o"es estudos. 

Ningnem pedindo a palavra, e~cerrn-se a 
discussão, 

Segue-se em discussiio, que se encm ro. sem 
debato, os n.rts. 2° o 3°. 

Postos o. votos, sã.o successivamonto appro· 
vados os artigos. · 

E' a proposição adoptada par~ pn1sar it 3' 
discussão. 

O I!Or. A, Azcrcdo (pela ordem) 
requer dispensa do interaticio paro a 3• dis
CUS>íi.o da proposição. . 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

VETO Á RESOLUQÃO DO CONSELIIO MtJNlCIPAL, 
RELATIVO Á CONCESSÃO PARA DISTRIDU!QÃO 
Dll: FOitÇJ\ MOTOHA ELECTRIOA MO DISTRIOTO 
PEDEltAL . 

· Entra em discussão unica o parecer n. 201, 
de 1899, da Commisaiio de Justiça o Legisla
ção, opinando que soja rojoita•lo o veto do 
P••efeito ó. resolução do Conselho Municipal 
que concede a W1lliam Reitl & Comp., per
missão para, durante 40 annos, dlstrihuirem 
força motora cieetrica no parimotrodesto dia· 
tricto. 

· O Sr. Thomnz DeiOno - Sr. 
Presidente, na qualidade de relato•• da Com
mtasiío de .Justiça o Legislii.Qilo nilo potlta 
deixar absoluTamente que o seu parecer sobra 
a mataria lôsse votado sem disoussiio oo s"to 
do Senado. 

A materla por ai é do valor, ó de impor
tancla. No publico os jornaes tóm debatl·.'o a 
questão como a tôm ontendldo. 

O pa~·ecer, coooiso o curto, se di~ tudo 
quanto a Commtssiío pensa, não o diz talvez 
com toda a clareza e com toda " minuciosi
dade ... 

Uli Sn. SEN~non - Responde no; joi'naes. 
0 SR • TIJOMlZ DHLI'INO-Seró. esta a ln ter· 

pretaçiio, nos jorunes · .. 
O Sn. BEztmrm. FoNTBNEL!.E -Trata-se do 

UID~t concossiio do llceoça po1• 40 nnnos. 

O Sn. Tuo~rAr. DRLPJNO- .~!ns quem tem, 
como pnroco V. Ex. tm•, objecções ~m·ias o.o 
pa.rocm•, devo n.p1·osentnl·a.8 nu. tl'ihunn. com 
tot.la n. fra.nq'l~~tt. 

O Srt, J<&zEnRIL Fo~·rENELLE- A questão 
estó. bem n·nparntla pelo parecer da Com
mlssiio. 

O Stt, Tnor.r~z DELI'INO- Ficará muito me
lhor nmpamdo o veto polo discurso do nobro 
SonadoJ', 

O Srt. BEZERRIL FONTENELLE - Não tenho 
protencüo clisto. 

O S~t. TIIOMAZ DET.PJNO - Porque não 1 J4 
que V. E<. julga que a Commtssiio niio escla
t•oceu sufficiontementc o s~nlldo, porquo niio 
vem dizur isto da tt•il:iuna? 

O Sn. BEz&rmrL FoNTENELLE - o que me 
parece é quo osta concessão ó um oscandalo. 

O Sn. AnTTJUR Rros- li' o relator do um 
parocaJ• que vom pr·ovecar debato sobre olle 1 

O Sa. TJJO>rA?. DEr.FINO- V-:-Ex. vô que eu 
tinha razão provocando n discusoiio, porque 
as objoc~õe; contra o parecer Jl• estão ~endo 
levantadas. . 

O·Sn. LEITE E ÜITJCIC~-Quom Sllppõe que 
isto ó um esc>ndalo tem o dever de vir mos
toar quo aquelle.; que pensam que niio ó, niio 
estão com a vorJudo. 

O Sn. E. \VANDENKOL!c-Apolado. 
O Sn. LEITr. E OITICJC~-Porque aqui não 

ha Senadores que amparem oscnndalos. 
0 SR. COELITO TJ CAMPOS - A Commisdio 

presumo ter comprido o sou devor, pódo 
errar. 

0 SJt. TrroM~Z DELFINO-Si O hoarado Se· 
nador peloCen!•A eslll em desaccordo com o 
parooer da Commisaão, porque votar sllen
closomonte? Não cumpril•io entiic o seu do ver 
de Senador .•• 

O Sn. BszEnttJL ~'ONTENELLE-A Commis· 
são acha qu·e isto ô uma simples licença •• , 

0 Stt. TUOMA7. DELFINO-V. E~. não cou
corda com o parocet• i mns, tem uma voz o 
não a Jevant11 1 Desculpo· me, mas niio cumpre 
seu dover. 

St•. Presidente, o eixo da materin, o eixo 
do dobntu ó o nrtlgo i' da resolução do Con· 
aalito Municipal. 

O Prefeito Municip:tl vctoa n rosoluçilo 
quo concede a·William Rold & Comp. per- · 
rnis•iio para os tnbelocerem dentro do porl
motro do Distrlcto Fodernl uma ou mrLis 
usinos nccumu indoras o distribuidoras do 
enargin olectricn ; esta permlssiio ó pelo 
pr~tzo de 40 annos . · 

Os t•·rmos da concessão siio os seguinte.<: 
c é concedida a William lloid & Comi'· por-
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missilo pnm cst~ilolccnrom dentro do perl
metro do Distrlcto Fodet·al um" ou mnls usi
Ras aconmuinuoras o distribuidoras do olo
ctJ•icidude, com oxclu~:ilvo dh·oito, duro.ute o 
prazo do qun.ronta o.nnoS, do r...~rnecor a ter· 
coiros correntes olt~etricas destin:ulns n. sur 
utilizndns em tr:cbni110s ind ustriacs, tncs 
como, ctc.,oxcepçü.o feito. da producr;ilo o dia· 
trlbuiçiio do luz, t•esalvntlos os direitos de 
tet•celros. » 

O SR, BEzERRJL Fo:>TENEI.l,E - llss:> ex
cepçiio é que cortstitue o monopoiio. 

O SR. Tuoi!AZ D&Ll•'rNo-Pnm o Prefeito, 
na:; razões do voto, os dit·eitos do terceiros 
são tomados no scntirlo mais r~stricto e mais 
a portado. 

São apenas direitos adquiridos; isto U, 
pura o Prof•lto, ha um monopolio que s.e 
ai\ n Wiliiom Reid & Comp. pam elles so
mente poderem distrtuulr energia olcctrictt 
na cidade do !tio do .Janeiro, olles sómento 
tlcnnrlo no goso dos ulrcitos em que estilo 
actualmente totlos, 

Para a Commissiio, Sr. Presiuente, o modo 
de entender é tlive"'o. 

Os direitos de terceiros n que so refere o 
o.rt. 1° da concc~iio sfío todos, no sentido 
mais amplo, mais lo.rgo o mais libol'al; siio 
todos no seutldo tio livro exerctcio dos pro
ftssOos. 

Energias olectricas tio qualquer nntnreza 
podem ser protluzidas e uttii;adus, como qui-
zerom os particulares. • 

lia, entretanto, o. cxprcsStlO Uh·aito ex
clusivo. 

A quo so re!oi'd o tliroito exclusivo do 
art. i" da resoluçílo do Conselho! 

O direito excluslyo ~ quo se refere o arti~o 
da resoluçílo, é o drre1to ue usat• da eloctl'l· 
dade produzilia pela força hyurauiica. 

O SJ<. Bmz1mruL FoNTENELLE- Quo o S1•. 
,Willlum inventou. 

O Srt. Tuo>!AZ D~LFINO - O• apartes de 
V. Ex. me perturbam o t:ac!ocln!o. 

SI V. Ex. tom uma couv1cçao fu1ta; peço-lho 
que venha ít tribuna manifestai-a. 

O S~<. BEZERl11L FoNTENELLE- Esporava 
quo oa mais competentes viessem discutir. 

O SR. Tno,rAr. DEL~'INo-Sr. P1·esidento• 
niio ó invonçiio dos Srs. Williarn 1\oitl & Comp. • 
n olectricillatlc, nem o modo porque vílo ellos 
llistribull-a. 

Por toda parte do mullllO, ando a natureza 
se presta, é tlistrlbult!a força electrica-by
draulicu, esta distribuição se f11z, ou se pode 
f;tzor. 

No modo de entendor da Commis;ilo, totlo; 
}lO!Iem 1'abrlcur plll'tL usar o veiUlOI' oacrgin 
oloctrlca: ti! rectamente do rcagonles chimi
cLl~ ou do motorod o. vapor·, a gaz, u. ltUl'O .. 

St~nndo V • JU 

zona, do nl' comprimido, de qucdns de ngua. 
mesmo, por corroias, flos, tubos, ate. Por mo· 
tores tocados püh\S onda'cl do ma.t•, 'flOr qual" 
quer systoma que o. sclcnci11. ou a lUtlutitrio. 
lnvonto. 

'fados ebtos modt,S de desenvolver o. força. 
olectricLL, pensa. o Comrnissiio que constituem 
uireitos de tortos os lidadãos. 

A unica. cxclu~ãa ó t)sto.: d:L onet•gio. ele· 
ctric1L llydt•n.ulico., om grnJule qunntldtLrlo, tlis .. 
tribuitla paro. todos os usos da. industria, o 
quo assume por bso o caracter do um verda
deiro serviço publico. 

Todos os outros modos do produzir forca 
electt•ica pu.ra si ou p!Lro. fornecel-o., Hcam li
vres a tmlo::; os cidndii.os. 

E' esta a unica excepção. 
Em Bndon, cogita-:;o, ou já se começa a fa

bricar, f0l'ÇiL oloctt•ica hydraulicu, distribuída 
como serviço publico pelo govei'OO local. 

Compl'ehendo .. so, 81'. PI•osidcnte, quanto o. 
fol'çtt eloctric:L pódo servir para n.s industrias. 

Mus ó isto que so pórle chamar, no sentido 
odioso, um monopolio ·~ 

Os concossion:crios possuem, como tl noto rio, 
e consta de 1\ocumer.tos publicas, tontes de 
enorgio. bydraulica no rio dus Logos, corre
tleiras o cachoeira; protbsionacs distinctos 
dizem que são as unicas fontes de onde se 
pódo tlrnr esta energitt, com pt•oveito, porto 
da cida•lo. Si olles teom a propriedade dessas 
fontes, niio havendo quem tonha fontes 
iguaes, elles tem o monopelio do !'acto. 

1'1ns, esao monopolio de facto oxlst.e em 
toda. pnrte do munrlo onde a grttndo energia 
bytlmulica ó llprovoitada. · 

Pódo·se dizer, entiio, paro. ~uo querom 11· 
conça, pnm que dizer quo t"om o atreito ex
clusivo ? 

E' naturalmente paro. poderem garantir os 
c~pitaos que queiram so liLIIÇ<Lt' na omprezo., 
que visa a concessiio, CID um paiz como o 
Bra1.il, po.iz novo, ando g-randes omprezu.:; nii.o 
so têm ultimamente fundlldo, olldo, polo con
trorlo, estt1o muitlls das que oxistum lutan11o 
com ditnculdades. 

Esto ó o lirn. 
Mns, Sr. Presidente, entendida a"im a re

solu,;ílo do Consolbo Mnnicipal, póde-so dizet· 
que lm um odioso monopolio, Quo o11'unde o 
direito do ~uem quer que s•jo.! 

Absolutamente, não. 
Sr. Presidente, no ponto de vista do Inte

resso industt·lal do Rio de ,laneiro, llS van
tageas da. rcsolucíi.o silo obvias; nii.o lm encr· 
gli• oluctrico. rnnis barata do quo a rotil•ada 
da força hydmullca; todos os mncblnl~mos, 
motoras dos dilfercntes systomns dosupJlare
cem, o ospnco quo cssu~ mnchinismos occupa .. 
rtio sot•ilo mulhor n.provoitnrlo~ o os pai•lgo:-:, 
o. lnsalubridnde quo voem do uso do:; di vcr~o.s 
motot·es t1unbom deixam do oxistÍJ'. 
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Fica R olrlade livre de focos do lnfecc~o. dos nas tbntes de propriedade dos mesmos, ou 
muares dns companhias de honds o dos carros então não est111'a de acoordo com a resoluc~o, 
dn. viação geral. As Industrias teriío força no sentido em que a Commlssiio pensa que 
motora por menos de mct11de do preço aotual, e lia foi votada pelo Conselho Municipal. 
e só pagam a força que consumirem real· Ha do estauelocor garantlos para todos 
mente. .-· t 1 - terem o uso e gozo da tbrça eloctrlca produ-

Para a Uiuao o fac o< e DILO serem Impor· zlda pelo systema que qulzerem salvando 
tados forragens e carvilo '~pedra: mel~ora o apenas para os concess!onartos 0 dlr~ttode for. 
estado t!nanco1ro, porque nao contt!bulru. para nccerem ao publico a enorgia electrica produ. 
a queda do cambio com o pagamento dos.ge- zida pela quéda das aguns que possuem 
neros lmportn<los, Para a clda•le as vania- . ' 

,gana nilo silo menores, porque niio só a Mu· O SR. Cot,Lno E CAMPOS dó um npnrte. 
nicipnlldade tom, como diz 11 concessão; no o SR, TnoMAZ Di,LFtNo- Sr. Presidente, 
art. 3•, 5 '/, da renda bruta annual, como os vou deixar 11 tribuno os ultimes apnrtea for. 
concesslon~rioa se pr~põem fornecer a agua necem assumpto para diversos modos de eon. 
om qunnttdado sufilctentc para resolver o eiderar a materli1 fóra de discussão em si, e 
problema Insistente d~ sua deficlencla no Rio a oUes não me referirei. 
de Janeiro. . E · 1 1 1 od Multas considerações poderia ou adduzlr a m summa, para cone u r, pe o m o por 
respeito da resoluçiio; uma, acima do todue, que a Commlssão elaborou o seu parecer,abso· 

· trouxe. me á tt•ibun~. e á a de que 0 modo de lub1mente nilo ha monopolio, tofos podem, de 
oonalderat• da eommlasi!o devo ftcar perfeita- accordo com a Constituioilo, com o plenp ex· 
mente claro, que nilc ba um odioso e violento el"!iclo de todas aa profissões, ter para seu uso 
monopollo, todos podendo usar da energia e tornecer aos que .qulzeM>m. energias ele- . 
electrica retirada da Corça motora, produzida· ctrlcna produzidas de. qualquer fo]\te,sómenta 
pelo vapor, pelo kerozene, pelo gaz, pola a unlca excludo que se poe n Isto e ada ener· 
gazollna, pelas ondas do mar, pelo ar conge· gla electrlca retirada da Coro' hydraullca de 
ladns, pelo ar cumprimldo, etc;, vender a que silo possuidores os conoesslonarloa, 
quem qulzor, simplesmente o unico uso . · 
exclusivo que fica aos coucesslonarios á o da O 8r, Dezerrll Fontenelle 
toroa electrlca hydt·aullca produzida em -J) Senado o testemunha do silencio que 
graodo abundnncla das fontes que eUes guardei até o momento em que V. Ex. la 
sómente possuem. · declni'Jr encerrado o debate. Realmente, 

Sr. Presidente, o contracto q_ue !e deve la· não pretendia slquor jU!tlftoar o meu voto; 
vrar de accordo com a resoluçao d,, Conselho esperava que v. Ex. desse por enoerrada.a 
ha. de garantir perfultamente late mesmo; discussAo, para pedir votaçilo nominal, aftm 

o Sa. CoELHo CAMPOS-O prefeito 111sse-me de que cadt1 um t!easse expressamente com 
·que eu podia votar cont1•11 0 ~•to, a. re•pon•abllidade do aeu voto, 

E <fe faoto Isso; se torna tanto mala .necas
O Sa. BE~EnRIL FoNTENELr.m-De boas ln· sarlo quanto muitos dos Uluatres juristas 

tençõos esm aquella parte cheia, (Ha outt·os que teem assento nesta Cua. entendem que 
apartes.) ha !nconstitueionalldude na lei que exlge 

O SR. LEJTII E OtTJOJoA-V, ·Ex. tem obrl· para rejeiçilc de ~elo• que o Prefelto do Dl-: 
gação de vir disontlr o projecto quando atira atrlctc. Federal haja appllcado ás resoluções 
aoa seus oollegas esta lnslnuaoilc. do Conselho Municipal 2/S de votos dos Se· 

O 8 M B O. · · felt di na!lores .presentes. a. ORAEB E .utaos- pre 0 s- Era Isso ti\o sómente o que eu pretendia 
se-me que o mala seguro era tustontar o l'llzer e oonvóm que >e taça, para que a todo 
~cto. tempo conste e sejam bem conhecidas todtts 

·O Ba. COBLIIO m CAirPos- Quando Col as clrcumstanoias que occorrerem no caso . 
Isso! . presente, aftm do que os prejudicado! pos· 

o s11• MoRAEs E BARRos-Sabbndo, quando sam dispor de elementos segures e positivos, 
me encontrei com elle na rua de ouvidor; quando, porventut•a, tenham de reco.r~e~ aos 

O SR. COELII.0 111 CA"Po•-Eu 
0 

ouv· 1 nnt•s trtbunaes para tn~er valer direitos. que cer• 
~ • " lamente serão feridos por esta cónceslliió: 

e elle mo di>~e o cóntrarlo. · Mns 0 meu llluatre collega, cuja oplnlilo 
O SR. TuoMAZ DEL~Jl'!o-Jilu dizia, quando tanto venero, sem que nlnguem houvesse 

Culintcrromplilo, que o contracto em que se Impugnado o parecer, julgou neoessarlo sua
traduz a resoh11'no du Conselho Munlci['at !ta tental·o ud<lllantlo novas oonsldernçües; BCB• 
de estahelooot• npo1111~ 11 clnusulu do exc usivo !orou, portlm, a diseu~siio, apaixonou-se 
uso para o conces>ionarlo du to1-oa electrio• de t11i modo, quo até achou ·violentos 
bydraullca produzi~~ em gr~ndo abundanola os mala lnnocentes apartes que lnterpu~t I 

J 
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• ,lulg~ndo-os mesmo olfonslvos, qu~ndo ubso· E é nisto que está o merecimento, segundo 
lutamento essa não era. minha Intenção. doprehcndo <lns ]lfilavrns do meu digno col· 

Absolutamente, eu não tinha intenção do lega que acaba de senta<'·sc, 
olfender nenhum dos coltcgas polns suns opi· S. E<. ach•t quo, porque niio hn mnis nin-
nlõos emittldas no pureccl', guom q uo pc.,sn to r en·n•gin clectric:t em tiío 

Est<!U no meu direito votnndo contm e>l:t grnn<lll qnnntlliade BCCUillUiada como nquella 
que se póde obtor destn queda do rio dns 

ou aqu~lla questão que soja nveut•rl•1 nqul; Lngos, deve dnr-so a estt1 emprcza exclusi
fnço-o, porém, conrorme ~ minh~ conscleucia vamente a ooncessito. 
o exige. O meu tligno coliega. insistG em fazer crer 

Reconheço que nii:o sou dos mais compc- que, apprevnda li resolução do Conselho Mu
tentcs rara trntar destes nssumptol, c por niclpnl, o P1•el'elto hn de lavrar o contracto, 
Isso l'u ficando silenciosa. Aguar• lava que de nccordo com os t•lrmos do parecer. 
outt•os, com brtsto.ntes conhecimentos om mn.· . E, como n. Commis.'3~o_decla.ro. que, om nl ... 
tel'ia de direito o do contractos, viessem. elu- llmll analyse,a propos1çno do Conselho é umã 
cida.r o meu espit·ito; poderia me:lmo, talvez, tsimples licoucn., ni'io ha.veró. meios de que 
deixar n. resolução, em qiJe est;wo. no 011trm• estes seniiOl'es poss:Lm so prevalocer plli'IL 
boje nesta Casa, de votar contrn. a proposiçiio. lb.zcr valer seu monopolio diante do todos 

Mas ao meu cotlega doeu a conscienci:t, aquollos que Pl'Ccisarcm da o\cctricid:ule. 
talvez o ver estar passnn<lo isto siletlciosa- S. E~. diz que esltlo resaivndos os direitos 
mente, e então veiu addul.ir novas cnnsl- adquirl~cs dos ot!II'Os ; entretanto, vojo na 
derações, pat'IL aluda mlliB corroborar a resotuçao 0 &eg-umte, que leio pam que não 

t tÂ 1 me engane. (U.) 
cer eza, em que os "• 'e que udo pt•opoz Mais .adiante diz·se que ficam resalvatlos · 
ao Senado " approvação do monopollo. os direito> ad'luirhlos, Isto é, os direitos 

Foi então que extcrnel,em apartos,.aquillo dnquo\les que Jil estão no uso e goso dn 
que minha couscteucla estava a dizer ser energia eleotrica que l'uzem gerar em seus 
monopolio e dos mais evidentes, (Apoiados.) apparelhns, e mais ainda dnqucllos que 

E, como meu digno collega me obrigue a possam, em ponto pequeno, fozer gerar esta 
justlflcnr o voto, em poucas ealavras o l'nrei, energia pam seus serviços partlcul~res. 
repetindo os apartes que entao emitti. Alltrma a Commlssão, no parecei', que, em 

Em )lrlmelro lagar, os proponentes nilo ultima nnatyse; n resolução considcr.da re
descobriram a electricidade, nem descobri· sume·se, nos seus mais simples termos, cm 
ram lambem o modo de fazei-a gerar, e.pro- uma llccnçn, pora que possam os concesslo· 
veitando a torQ~ de uma queda do agua, que na rios distl'ibult• 11a clda•lc, aos que preoi· 
é, effectlvamente, seja dito de passagem, o snrem, a força eleotr\ca. . 
melo mais bnrato. Si ó um11 simples licença, porque ó elln. 
. (l)!tou ce1·to de que, si etlos qulzessem or- por qu~trenta nunO>! Si é licenQn, o Prefeito 
ganlzar uma companhia para expioraQ'io póde dar po1• tempo in•leterminatlo, como 
de e\ootl•loldado, nii.o haveria quem rega. ncontcce com quatque1· negocio. 
teasso seus capitaea para 11 emprcz~ que , i<; foi mul.to bom que n Jlt'OPl'ia Commlssão 
a tlvease de fornecer, pois a obterlll em tito t1vesso pedido a publlcaçuo doo documentos, 
bons condições que as proprl~ts compinbias pot•que quem, como eu, se <leu no trabolbo 
de bonds,que hoJe a estilo Cttzendo gerar com de lei-os, tora visto perfeitamente descarnudo 
onrviio, abririam milo de todos os seus appa· o que é esta concessdo e o modo por que foi 
relbos e Iriam comprar a energia clectrlcn de obtida no Conselho. 
que precisam a esta cmprezn portentosa, Lembrarei que,no discutir-se esta concessão, 

. Alardeia-se, porém, que a concessão para um dos senhores membros rio Conselho, creio 
est1 emprel!endimeuto vem contribuir lar- que o Sr. Venanclo, disso multo a proposito 
gn:ncnto para sanear o IUo de Janeiro. E que, a dar-se 11 coucessilo com prlvlleg-io,tam· 
porq llc vem isso trazer m11is um poderoso bom ao ~ouselho a~slstlt1 o direito rtll d1n• a 
tacto!' de progres~o c do tnntos ou1ros cm· quem ped1sse mon,~pollo ou o.loc<nça ewclu,iua 
belleznmentos pa.slvels do ser n<lqulrldos P'\''a vende!' o le\JtLO, IL carne sccca ou qu•l
pela translormaçilo <la enorgla clcctricu, quer outro gene1·o na mais alta escala. (Apoia· 
abundantls•lmm, como póde ·ser obtl<la pelo dos.) 
motor gratuito 'dessa bell\sstma quédt1 de O Pl'lvlteglo teria. razão de sill' si estes se
agua, cujo desenho vimos om oxposlçilo, nem nhorcs tivessem descoberto, no menos, mn 
por l•to se póde dizer que não con;t\tnirtl. mn modo particular de tLZer appllcaçiio 011 de 
monopollo a coooessiio elclus\ va ou a 1 ic•nQa trazer pora o uso da olcclrlcl~ade alguma no· 
por 40 annos para estas senhores, oxcluslva- vldade. 
mente, n:plorarem esta fo!ça om grande, Mal nenhum adviria. cm permlttlr-so que 
Sorla preciso troc<Lr a noç11o dns cousas. cada pessoa, de accordo com ns suas !orças oq 

• 
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com os HliUS capitacs, fo"e tlesenvolvondo 
lambem a lmlustrh•. Entrolnnto, dosrlo o mo· 
menta em quo estes aonhorea licn.rcm com lL 
posse oxclm;ivu. dossa conces::üo ou lle~sa. li
cença, n[o tonha. ·o Senado duvl,las, ostara 
realizado o grande clesid!!ratum. 

o SR. TuolrAz DEL>'INO da um apot•te. 
O St•. BEZERRIL FoNTENELLll- O Senado é 

testemunha de quo ou niio tomo nonhum 
tempo aos trabalhos ; fa~o o meu dever, com· 
parecendo luvnrlavelmontelis sossúes, dando o 

· meu voto, conformo o dita mlnba consclencia, 
discrepando lá uma ou outra voz . do pensar 
dos collegas, mas slmplesmouto em respeito a 
minha conscloncia. Si algumo. expressão mo 
escapou que pudesse ferir a susceptibilidudo 
do meu collega, eu retiro-a: não tive intenção 
tle oll'endor ninguom. (Muito. bem.) 

Fui obrigado n occupnr a tribuna, porque 
meu collegn mesmo foi quem quusi exigiu quo 
eu o fizesse, afim de dizor em quo ú q_uo 
divergia do modo de pensar da Commissno. 

Acho que o tenho feito dignamente, e si niio 
foi com oloquencia, com beilezas de rhetorlcn, 
é _porque, como 80U o primeiro a. rcllonhecm't 
nuo posso fazel·o, e pot• isso fico constante· 
mente sentado na miniHL caJeim, dando meu 
voto, como faço neste momento, eonlorme o 
exige minha consoiencla. 

Deixaroi, agorn que o deuato estí• um 
pouco animndo,liqnellos que tenham mais com· 
potencia do que eu o cncM•go do destruir 
aqulllo que eu penso o do esclarocor a minha 

. consclonoia, fnzendo·qtto ou ajudo os nobres 
Intuitos da commissão. 

Direi agora para concluir: em principio• 
tanho sido sempre contra os "etos, mo.s nunca. 
vi ate este momonto um ·o"lo que tonha sido 
mais bom appllcado <lo que osto. 

U•r Sn. SENADoR- Um dos Sonnrloros foz 
ate iuslnunçtif:s. 

O Slt. Itur DAnaosA- MonopoUo, ó oxpros· 
:;iio .\urldlcn. 

(/L.t auuos Clpal·tcs), 
0 SR. LIUTE E OIT!C!OA- Mns, é expressão 

impropria do Senado, quando se ncompanhn 
da. palavr!L C.icandalo.vo, dirigindo-se ao pare
cer do urna Commissü.o, 
:O SR. 1\uY BAIUlOSA- Então, quallflquo de 

impropria a palavt·a csca~tdatoso o niio a pala· 
Vl'lt 1mmopoUo. 

Ú SIL. MORAES E BARROS- A palavra 
mo11npalio é juridicn. 

( Crus1rni•SU owros apt!rtcs). 
O SI•. LEITE m 0ITICICA- .Vieram a este 

recinto as po.lo.vras-osc·uulaloso ou mono
palio- e on níio ú a verdade 1 

~'aliou-se nisto e atú as oxpt•essões foram 
trancamento insinuantes contra a propria 
Commissão o contra a<uellos que adoptam o 
parecer da Commissilo. 

0 SR. Bl~ZErmiL FONTENELLE- Contra O pa· 
rcceL· do. Commissi'io, 11i1o npoiado; referi-meti. 
resolução do Conselho Municipal. · 

0 S!t. LRITE !li OITICIO~- Deixemos, porém, 
este ittcidente o estudemos a questão, Sr. 
Presidente, tal como deve~ ser ostudad", 
ucceilamlo a palavra. 

A questi\o versa sobro o facto do saber si a 
conces;ilo feita polo Conselho Municipal e um 
monopolio. . . 

Eu dblxo de parte a questão do escandnlo, 
porque olla não devia ter entrado neste 
recinto. 

Sr. Presidente, o que os honrados Senado
res entendem por momopolio oontldo noata 
concessão! 

o Sr. relator da ·commlssiio já mostrou 
que o. direito que existe ntt concessão tl o tlos 
concesslonarlos poderem mantot• grandes usl· 
nas de electricidade paro. fornecer forço. ele· 
ctrlca. · 

Em outras vezes, tonho ontondido quo e 
necessnrlo niío approvar o veto, mns agora 
entendo quo este devo ser sustentado, por
que, elfoctlvamente, t•opito, o Prefeito andou 
multo acertaJamento quando ~e/ou esta 
resolução do Conselho Municipal. (Apoiados. 

) 0 SR. RUY BARBOSA - ISSO não é mono· 
O !Oh•. Leite e Olticicn. (•) pollo! 

Sr. Presidente, eu costumo assumir ft•anca· o· SR. LEITE O!TICIOA-V. Ex. diz que Isto 
monto a responsauilidnde do meu voto, ó mouopolio. AcJelto a sua phrasà. 
naquollas occuslões om que a discus,ão tomu. Será, porventura. · monopolio, St•. Preoi· 
o caracter de Interesse Individual e ate veem dento, a eoncessilo -feita 1 Entoudo primeiro 
para o tlebate tio Senado pbrasos qno são o. questão polo lado sclontitlco. 
itnproprlns do mesmo Senado u de cad11 um d · 
dos Senadores, v. Ex. e 0 Senado foram Nos p:tlzos prlnclplnntes, em vias o pt·o· 
~estemunhns de que, rlesde o principio tle;tiL grosso, quo nuo toem cnpitaes, estes não silo 
dlscussiio, não dolxnram tio soar neste recinto chamatlos slnilo com estes direitos exclusivos 

CO!lcetl idos. 
as pn.la.vms- o!.'Calulalo, monopolin, i'l1ll!res.. Nó.s ct:~tamos nos tas coutlições-. 
SC$, Ó 

(.) l~11to tUscur~o nii.o foll•ovhno Jtoloorntlo, 1' 

N s temos, Sr. Presidente, uma cnpllal em 
pessimas condições do llygieno, em poosimns 
condições de habltnbllidado. Nós lemos em cada 
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ponto um fóco tlo lmmundiclo; o honmdo So· 
na<lor pela Capital Fotloral ,ió. thllou ao Se· 
nado sobt•e cate assumpto, chamou ató o. esta 
C;l.pitnlumn. g·ro.ndo esterqueira. Isto ó facto 
incontestavel. 

Apresentam-se, porém, intlividuos que do· 
cln.t1tlm: 

«Senhores, nós tomos om Jtosso.s mü:os um 
maio de sanco.r esta Capital, de concorrer ex· 
tro.ot•dlno.riamonto po.ro. o so.neo.monto da Co.· 
pita! Fodornl, esta primolm cld"do do. Amo· 
rico. do Sul; o ne;tnscondições, sendo possui· 
dores de grande forç" hydraullca, nós po:le· 
mos atirar dentro desta Capital quanttda<lo 
tal do nguo. que resolvo. o pt•ob!oma dos 
nguns, problema pa.rn cuja solução o Governo 
tom gasto, som resolvei-o, tlozonns do milho.· 
res de contos de réls.~ 

E• ta cidttc!o poss11o nctuo.lmente de 72 o 
80.000,000 do litros do agua, Pois bom, os 
concesslonat•ios foram ao Governo Federal e 
<lissnro.m-lhe, em uma petição: 

« Sr. Presidente do. Republico., nós otfor~
comos gratuitamente ao Governo a agua. que 
fôr preciso. para abastecer esta C"'pital, em 
grande porção, duro.nt& .muitos aunos, com o 
dobro da sua popu!D.Qão; o podemos t'ornecer 
immediatamento ao Governo os meios ela ir 
buscar pora esta cltlade,que po<Suo 72,000.000 
de litros do agua, too.ouo.ooo do litt·os, fa· 
zendo as obras necessarias mediante o paga
monto de t.tnto, o potl!mos que o Govoi'Uo 
ponl1a om concorroncla publict~ as mesmas 
obras, si permlttir quo ollas sojo.m teitas ». 

Cedem grntultamonte as o.guas ao Governo. 
Estes homens dirigirnm·so a to1lus na gran

des inrJustrins desta Capital o lhes disseram: 
« Nós podemos fnr.or o serviço que os se· 

nboros notualmonto tilzom pot• forçn animal o 
por molo do vapor, peltt força oloctrica; nós 
podemos otrerecer-lltos em tnos condlçOes do 
barateza a força elontrlco. noccssaria às suas 
!udustrlas, quo multo embora os senbore,q Jtl 
tenham um capital g-nsto com a lnstnllaçao 
das suas macbmns, é prefe!'ivcl abandonar 
estrts macltlno.s, esta tracção, e vir comprar 
o. nós a tbrça o lectrtca •· 

O Sa. Ruy BARBOSA- Isso não ó mono-
palio? ·· 

0 Sa. LEITE E 0IT!C!OA- Eu ohego 11 QUOS• 
tiio do monopollo, ainda niio a estudei; nstou 
apenas nnrranclo estes tactos, cujo conheci
monto acho necessa.rlo. 

os". LEtTrn E OIT!C!C,,-v. Ex. tenho. pa 
ciencin; cu chego Ii~. 

Do modo, St·. Presidente, ~ue esta Capital, 
que octnnlmente solrro sccco durante a quotlra 
canicular; esta Capital, que tom dentro do si 
dezenas de milhares de muat~s n impestal·a; 
esta Capital, que tem na sua" ruas immuodos 
por f•lttL do ngno, encontrou-se dennte do 
otrerocimcnto de homens, que I h o dizem: <Ntis 
temos como propricda<le no•sa quantidatlc tio 
agua su1!1cionto pnrn. sanear n cidade do Rio 
tlo Jnnoi1•o ,Xlo 

Nestns condições, ellcs t<>r:im no Consellto 
Municipal (notno bom, sonhoros; cllos lbram 
ao Conselho Municipal, não vieram o.o Con
~rcsso No.ciono.l), e pediram que lhes fôsso 
JnC1tltarlo montar usinas de clectriciclatle, com 
direito exclusivo do fornecer força o!eotrlco, 
que elle• já tinham otfcrocido e quo já tinha 
sido accciltt pelos industriacs. , 

O S!t. BEZEnnu, FoNT&NEu.E - Paro. esse 
direito exclusivo. 

o Sn. LEtTE E OtTtctcA-DiZ o honrado Se
nador que direito exclusivo constituo mo
nopollo, 

0 Sn. BEZERR!L FONTENELLE-E constitue. 
O Sn, LEITE E 0ITICICA-Jsto diz S. E<.em 

uma cidade como esta, que possue todas ns 
suas oro.ndes empror.as per meio de monopo· 
lias, ao conces:;ões iguaes. 

O Sn. BEzEnntL FoNTENELLE-Esta ó boa ! 
O Sn, LEITE E OtTICJCA-Sim, ó boa I Eu 

nüo qulzoro. vir fnllnr em munopolio.Mns, niLo 
posso ouvir fttllar nello em um Sen•do, em 
um Congresso, onde o o.nno pas.~ado fnt vo
tn.da. o. prorogaçã.o do contrncto da companhia 
do gnz, pot• 45 annos,com monopollo eaclusivo 
tio fornecer luz. 

Entretanto, n companhia do gaz niiolnven. 
tau o ca.rvüo, nom inventou cous:t alguma. 

o Sn. Rur llAnnos,,-Pttssou contra o men 
voto o com Insistente impugnação minha, 

O SR. LE!TR E OtTICICA-E' verdndo; mas 
v. Ex. niio tinha raziio, como vou mostrar. 

Mns não ao podia continuar a fallnr em 
monopollo, em uma concessão do direito ex
elnslvo, ó. empt·oza !lest:. ordem, perante um 
Congresso que já nutor!zon o Governo "pro· 
roga..t• o contracto lia. City Improwment•,com 
o prlvl!og!o oxcluslvo do serviço nece!sarlo 
ás "asas. E ainda mais, imponrlo aos proprle· 
tarios a obrign~iio rle ncceltnrom e pagarem 
machinlsmos e npparelbos que a compa
nhia colloco.sso nos pre•lios. 

Entenderam-se os concosslonarlos com os 
grandes lnclustrlaes, Inclusive n Companhia 
do Jardim Botanlco, quo t\ a maior cousumi
dot•a do força e!ectrica, o el!es ncceltaro.m por 
<lcctaraçiio esoripta o fornecimento da força 
eleotr!ca. . 

0 SR. itUY BARROSA dt\ um aparte. 

Niio se pót!o.fullnt• em monopollo pernnto 
o Con~resso de umn torro. que dá privilegio 
a compan hlns do bonds,quo nada lnvontarnm, 
como quer o bom•atlo Sen"dor. 
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O Sn. MonAEB BARRos-E' mais uma raziio Com que direito vamoanoalovantar llf!OI'& 
para sermos cautelosos. o queremos chamar de escandaloso um pri-

O sn. LEITE E O!TICICA-Ouça v. Ex. o. vllcgio para loracclmenta de força oloctrlca., 
demonstraçiio. Eu não digo que. esses 1\lctos, quando razões dedo~dem sur,erlor, ás quaes 
que coses contractos sejam csco.ndalosos, nem ~bedeceram os po er os publ coa quando llzc· 
dlao que 0 interesse pnssoal andou mettido 1 am.taos concessões, militam, perfeitamente 
I" . · jusllflcadas, no ca<o presonte. 

n sso. Nilo ha quem possa obscurecer ou occultar 
O Sn. MORAES E BAunos-Eu disse caU· sua epinliio quando defendo uma concessão 

tolosoa. como esta. A r•aziio ó simples. 
O Sn. LErTE E OrTIOlOA-Pnra isso. bouve o Sn. BEZERRIL FoNTENELLE-V. Ex. está 

uma ra.ziio de ordom superior, sem duvido.; ar•gumentando em favor do· um ·mooopollo. 
liOuve quem prezasse, por exemplo, o into- o Sn, LEITE 11: OITICIOA- Estou argumen· 
rosse do saneamento de uma cidade como a tando com ractos, 
do lUa do Jnneiro, pora o que era necessarlo 
concodor um prev!leglo. · O Sn. BBzERRIL FoNT8NELLlll- Quer justl-

0 Sli. BEzERltiL FoNTENELLE-Aioda bem dcar um abuso com outros. 
que V. Ex. confc'flsa que se trllta agora de O Sn. LEITE & 0ITIOIOA- Niío estou alie· 
um monopollo. gando abusos. 

O Sa. LEITE E OITICICA-Confesso tudo O Sn. BET.ERRIL FoNn~ELLE- Acaba de 
quanto v, Ex. qulzer. lembrar o privilegio para a venda da caroe. 

Dizia ou, Sr. Presidente, quo niio se póde Daqui h11 pouco se querora o privilegio para 
falia r em privilegio... vender feljiío e curne secca..- . 
. 0 Sn. BmzERRlL FONTENELLE-Licença com 0 Sn, LEITE 11 O!TICIOA _;Nilo ol4o para 
uso exclusivo. essa questão como quem olba parn a onrne ou 

0 Sn. LEITE B OITIOlOA _ Porventura, a conta com " Eosalbillilade de comer• fetjllo ou 
companhia do gnz niio ·Iom uao exclusivo 1 corno secca. Devemos estudar este aasumpto 
Não tem a Cily Improoemo,.ts1 E alias lnven· debaixo do um ponto do vista mais elevado, 
ta.ram alguma cousa i como toglsladores que aomoa, e obedecendo {1. 

ldéa de Interesse publico, . 
Vamos adoanle. Os nobres Senadores lnter· A queatiio é simples, como dizia. Todas as 

romperam o fio das mlnl!ns considerações. concoesiles a que aUudl ou a maior parte 
Póde·se tallar em privilegio, em direito tlellns o~edeoom 11 um~ oaua~ de orrlem 

exclusivo o condemnnl·o em uma. terra onde economloa o é qno não é passivei attra.blr ~a
os boods tem mais do que privilegio, mala do pltecs para emprez;~a desta natureza sem a 
quo uso exclusivo da• linhas e da tracção, concessrlo do certos favores entre os quaes o 
ta.mbern o privilegio de zona i ·mouopo!io. ' · 

. Póde·so 1állar em privilegio em uma cidade ·Foi assim que o Governo Imperial teve 
onde o Senado rejeitou um ~eto do Pret.lto oecesaldrule1 para poder estabelecer os esgotos 
do Dlstricto Federal, que o concedia para nesta cldaae, de fazer um contracto com a 
a venda do carne a proço lixo, sem que Oompanhlo Cily Improvemonls, para a appll• 
nloguem pudesse mala matar um boi e caQ!o de um systema, aliás duvtrloso e ata. 
vendel·o1 outldo, mas contraoto.por·90 annos. 

0 Sn. ltUY BARBOSA-Monopollo lnconstl- 0 SR. BEZERRIL FONT~NELLlli-gfll O me• 
tuclonallaslmo. lbor naquelle tempo, 

O Sn. LEITE E 0ITICICA-E' verdade, mas o SR. LE!TB E OITroroA.-Fol assim que o 
o Senado rejoitou esse ~•to e S. E1. falla seondo entendeu que, por uma ro.lião do or
cootra o vencido. dom publica, devia fazer a.concessã' para a 

O Sn. Jtuy BARBOSA - Nilo fallo con Ira o venda da carne verde, liDr preço do uma' 
vencl,lo, porque dei oplnliio contraria. tabelln fixa, attendendo a um grnodo lnte• 

resse desta Capital, o"da.isua populaçllo. 
o Srt, L1mm R OrTroroA-EU t'mbem de!, A empreza tinha necessidade de grandes 
o Sn. Ituy BARBOSA- Acho que o Senado eapitees o ulnguom os appllca a umo. .lndUS• 

niio floou lllllnlatado por isso. · tr•ra aem os ter gamntldos. 
o sn. Lmm 1~ OITIC!OA _ vamos mais Quer.V. Ex. ver, sr. Proslrlooto, como 

adeaote. osta tellmpOo·He, !lpezar de toda a campa· 
. Não ~e póde eontlemnar 0 rllrettooxcluslvü, nha 1evant11da contra as concessões que oU~ 

nem 1\lllar em osonndalo do monopollo em dotormlua 'I 
um Congl'osao qno votou uma lol ooncedondo Citarei um faoto que está na memoria do 
0 privilegio do extrahiL' lotol'lt~s, senado: o ~elo opposto por um PreCeito ti 
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rosoluçilo do Conselho Municipal relntlvo. o.o 
contracto com a Companlllo. Ferro Carril Jar-
dim Botnnlco, · 

Tive ocoaslilc do dorender os Interesses 
da companhia e o honrado .Senador· pela 
Bnblo. ntllcou com todas ns forcas <lo seu 
grande talento e da. sua enorme erudlçii.o. A 
oplnl~o do nobre Sena.dor prevaleceu ; o t>Jio 
foi rejelladc, mns o Profel!o, poucos dias de
pois, asslgnon o contracto, do mesmo m ado, 
executando nqutllo que o Senado tinha rejel· 
tacto, 

Portanto, nqnello que qulzor, pódo montar 
macblnas electrlcas para seu uso. 

O S~t. MonAES BARIIDS <16. um aparte. 
O SR. LEITE E OTTTOICA-V, Ex. estlt en

ganado, o privilegio esta em fornecer o. ter· 
coiro, 

O SR. BmzERRII• F'ON'l'&NELLE - Lelo. a. ex· 
COjli;Õ.O, 

O S!t, t.ETTE E OITTCICA- A concessii.o n!io 
lalln em direitos adquiridos, falto. em direitos 
do torceit'Os, 

O Sn. BmzmRRil· FoNTI!NBLLlll - Em to.lo o 
caso o sc01,cto aalvon a suo. re~pon•abilldlldo. O SR. Ruy BARROSA.-Terech·os •omqs to. 

dos nós que temos direito do explorl\r essa 
O Sn. LETTll E 0TTICTa~- Tanto se impõe indnstl•ia. . 

a. necessidade dessas grandes empre1.as I 0 S1t, LEITE E 0TTIC!C,, -Entiio, v, Ex. 
Allega-se, Sr. Presi•)ente, ainda boJe vi entendo que um pat·ticular púclo montar 

com gronde sentimento, nas columnas que grandes usinas de o!ectrioi~ado 'I 
leio todos as dias e· onde vou applaudir o , . 
sentai tolento do honrado Sena•lor, dls- o Sn. MonAES BAnnos-E direito de cada 
cutlndo·se esta oonceasiio, uma oplnlilo que é um do nós. · 
flagrantemente errad~. flagrantemente contra o SR. LBITE E OTTICICA. - E' direito do 
a verdade. E mo caUBOu B!lpcole, mo ca.nson capital. 
desprazer ver <)Ue, par a par com essa ataque 0 SR MonAES BARROS _o capital nílo tem 
1!. !llllpreza que se propõe resolver o pro· di •to' 
blema do •~neamento desta Cnpital, na mas· rol • 
ma tolha, na columna immediata, cm seguida . O SR. LEITE E O~TICICA- E' verdadeiro 
11 aooruaçiio ao monopollo, defendia-se com d!relto ~o capital; s1 v, Ex. nílo tiver co
tada a pujança da penna do redactor 0 I!IO• p1ta!, noo poderá lazer Isso; Sr. Presidente, 
nopollo dua loterias. v6 V. Ex. como se discute esta questilo f. 

O SR. RuY BARBosA-· v, Ex. sabe 0 con. O nobre Senndor por S. Paulo affirma que 
traria disto. E' notorlo que a peuna do re· no eoncess~o ~dtó.-d.ireltos lldqulridos, quan- · 
dactor em abeto brt l!ll!iiO tem~o nilc escreve do apenas esta-direitos de terceiros. 
a.lll. Mas ou o.ecotto a responsnbilldado, Peço O noLre Sen~dor argumentLL ntllrmando 
a. palavra, Nlío pretendia tallur mas res- que na concossno se doolnr" que ni!!Buom 
ponderei a v, Ex. ' podará produzir elootr!cidndo para seu uso, 

o s• LEITR 11 0TTIOTOA T h 1 1 • quando Jsto está francamente res~lvado na.· ••• . ~ on,.a pac eno a , rcsoluca.o, 
qnallllo ftlllel em rednotor, nilo me refer!11 a Allegou-se sr, Presidente, que esta coo· 
V. Jà, Slll que só os art!gol de fundo da eoaslío e um dos joroaoll oppoalcionlstas ó. · 
Imprenaa, alo escrlnios. Por V • Jilx,; n.~~o· conces~ão que começou atac:tndo v~lente· 
lutamente, nJo me dirigi ao T,obre llenndor, monte a r•soluçlío do Conselho Municipal 

·O 'SR. RUY BARBOSA. - Nilo ba luoongru. hoje concluo firmando a sua opln!iio neste 
on~!a. nem incompatibilidade nenhuma entre ponto, que a concesaio era multo ampla, 
oa dous faolos.. . que não garantia o, populuçilo nem aos ln· 

O SR, l.IIITlll 111 OITTOTCA - Peco lioença dustrh••s. 
paro. dhor que um ó petor do que outro; e Sr. Pres~dente, eu sempre" entendi que nlío 
o pe!or e e~~te das loterias, ba coneessno algUT •. a quo nuo obodoçn., para 

OS R B 
·d·' ser posta em exoon91to, a um contracto pos· 

n. UY All.BOs~ ,. um aparte. teriOl'• 
O Sn. LlllTBIB OmcToA - Mas, sr. Pras!· Qu~ndo o Congresso faz uma ~oncossiío o. 

dento, o.llegou-se que esta concessão Impedia um indlv!<luo ou em preza., pora que o lia. 
os po.rtioulares de produzirem electricidade possa SOl' posta em execução, ó noccssar!o Ir 
paro. seu llso proprJo, e até de vender as ao Poder Executivo, e Iii. fazor um contracto 
sobras, puro. estabelece!' o modo de uso.r <lo. con-

j
• Evdldontem

1
onte, nii.o ó ussim, a dlscussito ce~:~;ypotbese 0 uma licon•o. para esto.bo· 

"' o emons rou.. . · • " · . tecer postes, para poder correr os ~os, pnro. 
A concesa[o é unicamente pa.ro. montar poder ter o.os pontos do transmissão g!rndo

grandos uslnll!l eJectricua1 com dll•a!to oxolu· roa da olootrlcldudo e outros f•ctoa que niio 
~Ivo de distribuir tbrço. as lndustT•las. se,poctom estabelecer som concessão ospeolal 
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em um contracto feito com o gxooutl vo Mu· Póde um particular qualquer levantnr os 
niclpaL gl·nnde!:l cn.pitnoH que siio nocosso.rios prtra 

Feita n concoss:ío i"'r" n olectt·icidnde, os ronllznr o Jli'Oblema n que esses homens se 
concessionnrios tol'iam de ir no prefeito mn· prnpnem 1 
nieip<Li fazer o contracto, ontle sorinm estobe· SI ninguom estó nas condições do fazer Isto 
tecidas todns ns condições neceseari<Ls paru. siniio el\es, si nlnguom possue onchoelrns 
gnro.ntir n população. com forças do af(ua como o i los possuem, si 

O prefolto entendeu ao conÜ'IHio; ~"'"' niio podem ser levantado c<Lpitnes pam Ir 
porque niio hnvinm estM condições de gnJ•an· fazer esto sorvlço, a que ftc<L reduzltlo este 
tias estabelecidas na concesEJiio; a. concessão oxclusivo dlt'olto, osto pl'ivllegio que o. Com· 
tinha siri o foii<L em tm•mosvagos. missiio estabelece e contra o qual se levanto 

Mas, os concessionarias, lundo as mzões do tão grande campanha I -
velo, foram no )Jreleiiu e apresontarnm-lbo Fica reduzido a simples estorilirlndo, do 
uma doclarnçiio neste sentido: que alies en· modo do, entendendo a palavra cm uma 
tend1am que n conco•são niio ora amplo, que nccepçiio extraordinaria, pr1var-so a Capital 
ella estav:t dependente de um contracto, me· i'edeJ•al do melhoramento que esta ompreza 
diante condições a que eUes teriam de cbegat• vem fazer. 
1t um accórdo com o prefeito. · A mzilo unlca do privilegio niio ó outr11 

O prefoito recebeu a tleclarnçiio o mandou si não a necessidade de levantar os' grandes 
!livrar disto um termo, que existe nos livros cnpltnes para" omproza. 
da proColtura, 

Vô 0 Senado, pois, que nste Indo por onde O Sn. BEZERRIL FONTI<NELLE dá um aparte. 
se ntacava a coucossiio estó perfeitamonto O Sn. LEITrn " OITIOIO~-V. Ex. diz que 
garantido por aquella declaraciio. isto as grandes em prezas 111rilo. 

Entendo que ella ora desneoessnria, porque Orn voja V. E•. como so estuda um facto 
os conce'Bionarios, uma voz obtida a conces- destes, doanto do momento que a chiado atra· 
silo, terhtm fatalmente de tr no prefeito, que vossa, quando nós sabemos que ns em prezas 
lhes imporia as condições em um contracto. nilo pudem comsigo e estilo vindo pedir con· 

Mas. como o pro rei to niio entendeu assim, a cessões como succcdou com as em prezas do 
quostiio ostó. resnlvada pela declaração dos bonds, que vieram pedir alteração dos bilhe· 
concessionarias. te a de passagens. . 

VIi-se a que fica reduzido o celebre privi- o sn. Bmzmnrur, FONTENELLE 1~ PIRES FER• 
leg-lo, o oscandalo a qno snnlludln. REJRA dão apartes. 

E' a gnrnntla rio emprego do• capltaes qne 
viio sot• ali! utilizados, unicamente com O Sn. LI,ITE r' OITIOJOA-·Estó. provado ató 
este tlm, com o fim de poder levantar os que as companhias de bonds nilo podem nu
grandes cayltaes, qun a emprezn exige, por· gmentar n tracçi!o nesta cidade poi' falta do 
que ella nao pedo menos do seis a oito mil capltnl, tendo nocessidatio, para o fuzer, do 
contos e não é com sois ou oito contos que vender-se no estrangeiro, atlm do poder vir 
qualquer partioulnr poderó. ir aproveltnr a para có. o capital, capital que ni!.o póde ser 
grande quedo dns cachoeiras do rio das Lagcs obtlclo s\nilo pelos prlvileglos que ellas pos
que montam a 7.000.000 tio litros de agua, suem, e si está. provado tudo Isto, como sa 
com uma queda de 124 metros. póde vir agom fazer questão do privilegio, si 

a sua vantagem ostil neste momento mais que o Sn. Bmz&RRIL FoNTENELLill dá um aparte justificada y 
O LEITE E OITIOJCA-Asslm, V. Ex. deve Nós sabemos que a Companhia de S. CbriB· 

condomnar toclns a; outras emprezas que toviio sorvo mal ao publico, porque não tom 
existem nesta Capital. capltaes para melhomr o serviço; precisa 

O Sn. Bmzmnmr, l'oNTENELLm-Condcmno mudar pa•·a tracção olectr\ca,porque os carros 
tudo que é monopollo. que tem só por si, com 11 trueçiio _!'nlmal niío 

o sn.'LEITE mOITIOIOA-V. Ex. devo con· chegam pal'ILO servlço'dll populacoo,que tom 
domnar principalmente 0 artl~o da lei de or· augmontndo extraordinariamente . naquelln 
çnmento do corrente anno pelooqual o Governo zona ; pois para conseguir . este melhora· 
roi autorizado n contrnot~r 0 nrrondamonto monto teve necessidade d~ vender-se no es· 
dus' nguas de proprio nacional por quantitL trnngelro I 
superlorn50.000:000$,conRtitulnc\o prlvllleglo pergunto no Senado om su~ conscleocln si 

·para nqne\loquoas arrendasse para fornecer pódo umrmar que ostn companhia ~oder\a 
agua" ostn Capital. achar• o o:tpltal necossnrlo paro. satisfazer 
, sr. Presidente, ostn concossilo ó ou nilo de os molhor.unentos do serviQo exigidos peln 
vantagem ao Dlst.r\cto Federal i populuçiio do Jtlo do J~tno\ro. si elln n~o'tl• 

Traz ou nlio lmmensns vantagens " esla vcsso o privilegio da! linhas 1 
Cnpltul o nos pnrtlculares'l certamente que nao. 
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D:t. mesma fórmn. n. Cily lmprovemont não 
consognil'la no.da si nii.o possnisSI) um prlvi~ 
lrglo; ns>Jm como a companhia •lo Gaz para 
l!!a.tillfazel' us condtcõos do :~eu contracto tevo 
necossítlndo tio pedir ao Congresso Nacional n 
prorognç~odo prnzo do seu prívilogio por 
mais 45 annos, quando lho faltavam ainda 
15 ptlrtl. ~cabar. . 

E' nestas condíçuos, q11nndo nós temos ostn 
tristo exporiencia, quando tAmoa o. certeza. 
de oito possui!• os cnpltnes neccssa.l'ios, sendo 
por lsso preclRo cham~t.l·os dH trwn., quo so 
vem l'a.zor questão do palavrn.-prl vileg-io,
o monopolio, exptlcando·a de modo q11e elln 
clwga ató n ntl'ectar a opiniiTo individual 
daquoJ los quo entondom quo n:1o hn. prl vi
Jagio lrwxplicnvol, nem motivo pn.t•a r·ejei· 
tnr o porooor da Commissão ! 

Sr. Prosidonte, por esta rnziío, juHilft· 
cando o meu voto P<Jrmancnte, como tonho 
feito em todos os outros projectos quo jli 
aqui tôtn vindo o onda a l~mpnnhiL sele· 
vanta <lO redor 1lo intorcsse individual, do· 
claro que, voto ~om o parecer da Commissiio, 
porque cn ten<IO quo o parocol' vem ostabe· 
lecer um facto que nos pormittirá,om futuro 
nií.o muito romoto.nii.o viver constn.ntemonto 
om atmosphora infecoíonn<lll, como ó a des~t 
Capitnl, c sem ter o.o menos nas nossa.s ca.sns 
a ngua necessarin para o servl~o dinrío. 

Voto poJo parecer da Commis,iio •. 

mns do provocnl·o com cífolt.o, mas do cstn .. 
belecm1 o eMu.ndnlo pas~ou.lrnento om ralrrçiio 
"mim, a prcposlto do um incidente cst<·nnho 
ao.i <!abates tlcstn Casn. · 

O Sn. Lmrrm E OJTtcta~-:llas ou não csln
boloci isto como escaodalo: trouxe-c como 
nrgumanto. 

0 SJt, RUY BARDOSA-V. Ex, cstnbelccou, 
ó claro, o eu appcllo para todos os que ouvi• 
ram. 

O nobro Sena•lor, com n ironia nos lablos, 
apontou solcmncmcntll pnrn a contradicçiio 
quo Julgou encont<·nr• nos column.s da folhn, 
quo tenho a honra de redigir. mns de cujos 
trabalhos mo acho h:t dias af,•<tndo. S. Ex. 
qui?. tornn.r saliente essn. cootra.rllc~ão, cli· 
zondoachnr-so em uma das columnn.s dessa 
folha umn impugnação !Dl'mn.l o.o monopolio 
ora <liscutirto ncst~ Cnsll,e na columna immc· 
<l!nta a rlcfcza no projecto, oJ•a om debato M 
Cllffilll'n dos Deputado,, a respeito rla. quest<io 
do loterias ; o isto porque, para s. Ex. tudo 
silo monopolios o totlos os monopolios são 
igunes, 

Fui, pott11nto, obrigado n acntlir em minha 
doCe"', simplosmento para chamnr n. attonçíio 
desta C•sa sobre a confusiio,quc,infclir.mento, 
um espirita tíio culto na Hcioncia do tlireito, 
como o nobre Sanador por A lagoas, acaba de 
lazor• refet•indo·so a monopolios, sem distin
guir entreellos ns suas tli 1•orsas modalidades. 

O Sr. Ruy Dnrbor"a (')-Sr. I! oxp!lcaçiio que se II!" nntolha mais plan· 
Presidente, ó notorlo que estou doente, e do Btvel "que S. Ex. n:to fez tMiadoque usar 
modo tal quo nam osc1•ave1• posso quanto do um reetn"So de debato cm Cavo<' da 
tnals fallar. ' cauz:t que com tanto_ brilho defendo, mas 

Vario• dos noR>os honrado> eollegas me ti- a que seu talento nua póde dar " Corça 
nham dado a honra do solicitar a mlnllil ln- Jtmdicn, de que olla absolutntllonte carece. 
terven~ão nesle debato, e cu lhes doclt\rara Sonll';,"cs, o llonratlo. Seuador pelo Estado 
que mo achara lu habilitado para 0 fazer. dns Altlnôas sabe, muJto mulhor do que eu, 

, quo ha monopollos log!tlmos, quo ba mono· 
OSn. PAUL.\. E Sour.A-E oxacto. pollos neeossarlos, quo lm monopolios consti· 
O sn. RuY BAunolA - Sou, poróm, obrl- rucionnes. Alguns estilo na ossencl:l das 

gado a vencer essa imposslbihdado, para cousas, ostão mt natureza das instltuições, silo 
acwlir em mlnlm defesa, constrangido pela lndlspon~avels á oxlstoncln rlollas. 
questão pe~soal suscitada pelo hom•ado So· Ha monopolios do Estado, oomo n cnnh~gom 
nador pelo Eata•lo de Alag~os. dn. mood~. como o l••afogo do> correios, otc. 

S. Ex., que começou o sou díscut"so, estra· E•tes existem ·em totla a parte e, qu"<do 
nhando a tlicllidude com que os de botes em ns constituiçOas coudemnam os monopolios, 
nossns assomblóasdellberantos resvalam para não so ••tende ossa condemnaciio áquollos de 
as questões lndlvlduaes; s. Ex., que prlnoi- que a administrnção publica e. tá do posse. 
piou protestando r.ontt•a o uso, ne•ta tribuna, O SR. LEITE E OlT!CtcA.- Estas são para. 
de oxprosstlosjurldlcas,quotl•llana e logoltlma· serviços puhlicos 
mentc,eJnpregadas poJas or:l!loresnadlscu<Hilo 0 s R ' · .- • 
do pontos de direito; S. Ex.,acuJo•onvl<los a. UY B.\.~11,0-•A -PO<S.Item, soo mo 
soou como uma olfensa "palavra "scandalo, nopollos que o s~IVlçO publico rmpile,_ que se 
niio atirada intllvtctwtlmente a nenhum dos !O< nam nocos,•r•~s, o cu.l" ~ltplora~~o ostá 
membro~ tlestll Cnsa, julgou-so com o dirolto confitul~ no ct•ito"to di\ autor<dndo quo tatu 
niia 'do ompr " . q · 1-a ti 1 1 1 ' de ntlmtnlstrnr o palz. e..,at O Ul\ 1 cn VOt Oe.Scll.n! O. o, Ainda maJS, senhoras: l\.0 hltlO dOS mOJlOw 

(') E:stct dillDurJJo DÜ.Ct fol revisto Jlolo ontlD1', 
Sumulo V. 111 

pollos do Estado, ha os do utilidade publica, 
l'econhcc!dcs c pr"tlca<los como legitimas om 
tod11 11 parto. 
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Quando dest~ tribuna combati as conoes· pollo de üon<ls, monopollo de esgotos, de gaz, 
sões feitas às compnnhlas de bonds, nilo foi n 1lc&rla imposolbllltado do, a titulo de mono· 
titulo do manoJollo que ellas viessem osta· pollo, recu80r uma concessão qualquer por 
beleccr : este monopolio existe cm toda a mais manifesto e odioso que tosse nesta con
jlllrte, e a questão a discutir em relagilo a cessão o caracter de monopollo !Ilegal ou ln· 

· elles níio ó tanto a da jurlsdicldade, como a constitucional. 
da utllldnde, da nocessldnde. Ora. SBnbores, n mlnba tbese é esta (por· 
· O monopollo do zonn, e111 relaciio às rnas que não estou habituado a discutir estas 
por onde passam os carris de uma companhia questões no terreno pessoal, busco, quando 
ao viação, é um monopolio quasl lnevltnvel, me é posslvel, dobatel-asaempro na a~•ena 
quaslligado essencialmente á natureza das jurldlca) n minha these é esta: temos um 
cousas, porqun o espaço material das ruas principio constitucional que garante a nós 
não permittlrla a liberdade plena de trafego todos a liberdade de appllcar a actividade do 
a quantas companhias, 11 qu •ntos pnrtioula.- nosm trabalho, da uoasn lntelligoncln, dos 
ros, a quantas indusll'ias quizossem slmulta- nossos capitues, a todns Od ramos da ln<lustl'ia 
neamente usar do dirolto de trafegar eatns que so nos olferecom á ei:~lora~ão legitima. 
ruas por melo de linhas de õond•. . · . Esta éa tbe!IB constitucional, é a da llbor-

0 SR. f,E!TI a O!TIOIOA. dá um aparte. dnde do tra.balho, é n do. Uberdadeda.lndua. 
, trla, é a da I! berlinde do commerclo. 

O SR. RuY B.\RDOSA. - E uma deduoçlio Não podemos traçar limitei arbitrarias ao 
logica ~ que pretendo obegar • uao desta liberdade; nii.o podemos recuar si· 

O prmclpal fundamento do monopollo das nio nas ucepçl!es necelllllrlas, Imposta pela 
companhlllil de viação é a lmposatblltdade natureza das cousas. 
material de se admlttir em rela\io a alias a E eu entendo que evidentemente nio ae 
liberdade ab~oluta de trabalho e de industria. aoha lnolulda no· numero das eJ:cepcõcs a 

O S!t· LBITBI m O!TIOIOA - E a de zona 1 . mater!a que constitue o ol\looto da conoeasilo 
0 SR• RUT BAIUIOSA- Perdôe-me \'. EJ::; ora em debate. 

este é 0 prlnolp·ll fundamento porque t! ma· Aqui está porque nilo existo a contraJieção 
· 1 ' · 1 llb rd d apontada pelo honrado Senador, entre as 

terlalmente mpoastve a e n e de .Indu&• duas columnns d'.A Impr.,ua que constltu!ram 
trla considerada por este modo, em relaQio a ob'eato de aeu lronlco reparo 
este ramo da actividade. • • 

Nósnií.opodemos conceber que e reconbclda Loterias não do matarias de Industria: 
a todolos cldadíiol a liberdade de aaaentarem lote)'IM, nlo silo obJecto de oommerclo.,. 
trilhos por todas aa ruas d" cidade, l'esul· o SR. LllT~ 11 OtTIOIO-' dil um aparte. 
tuse d'ahl outra oouaa que nilo a conl'nl!ilo, · · · · , 
a anarobia e a ausenoia absoluta desta es· O SR. RuY B.l.n!IOU- Perdoe-me v. EJ:., 
poete de vlagiio, boje naoe11111rla a todas as V • Elt, ba de me p3rmlltlr que eu BJ:terne 
cidades polloladas. minha oplnlilo, por mais erronea que alia 

Eate 6 o prlnolpal fundamento do mono- seja. . 
pollo. · Condemno as loterlal, considero-as e.omo 
· o SR LElTIIlil OITIOioA- ~...,0 lllegltlmas, aomo immoraea; e tio lmmoraes 

' · · · ·• ' ns reputo que 11~0 comprehaodo o espeQiotlulo 
O sa. RUY BARIIOBA -v • JJ:x, llãc! póde atrronto110 e rldlculo do mesmo Estado que, 

Ir buaoar p~~a este moaopollo outi'Q tQnda~ tOQI u111a dl.l mios proh!be o. jogo, por maio 
manto qne nao seja o do reclamo, o da utlll· de penas e repre111õea vlolentlls, e oom ~ 
dade publica especial a este senero de ln~ outra milo explqra as loterias '0omo um~ das 
duatrla. Contilll da receltt1 JIUbllca, (Jipoi~dor; m11i1o 

O que eu quero 'provar a. V, EJ:, ti que ba bam,) 
monopollos nuturaes, monopolloa neoeSIUrlos, Mas, si 0 Balado mantem as loterias niio o 
monopollos legaes, • • ' como um ob,leato natural da aotlvidada hU· 

O SR. Llll'l'lll m OITIOIOA. - Nlto oontesto mana. 
Isto. . Ao oa0trario, tlo manll~ata e tio oonhe- . 

O sa.RuY BA.n!los.\- ... mns gue estes mo- cida é a naturezaljlegltlma das lolet•iaa, que 
nopollos silo axoepçõas deante d" l'jlgracons· o Balado as veda a tod01 os cldndiios, debaixo 
tltucional, que nos garante a liberdade de das mesmas peoaa por que lhes ved!l o u~ 
luduatrla, a. liberdade de commerolo e a Uber• de faculdades criminosas, 
dade de trab•lh o. , E' um monopollo de nova especte, de uma 

Pela doutrina defendida, porém, pelo hon· especte abasolutnmente ,,.; gonori1, este das 
rado Senador, todas as monopollos, â sombra loterias, porque é o monopollo de l'••:&er mal 

·deste, se tornariam legltimos, o o Corpo Le· (apoiado•), é o monopollo de'oxplorar o violo, 
glslativo, pelo tacto do ter concedido mono· o o monopollo de especular oom l\ immorall· 
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·dade, explor~do em beneficio do Estado. O Sa. LBlTE ll O!TrcrcA dâoutro aparto, 
(Apoiados; muito bem.) · O Sa. Rur DARllOSA-Y. Ex. dá, tlefiniçiio, 

Ora, si a lolerh• ó Isto, só so póde mau ter nova piLra mim, do monopolio; pardõe·mo, A 
IL loteria n titulo de ro~s de ordem supa· minha dullniçilo pódo ser erronea, mns o 
rlor, que eu niio reconheço, ffiWI que os po· mau racioclnio decorre naturalmente della. 
deres publicas, que os autores da nooaa la· SI a loteria não é o objecto dn industria 
glslaçi\0, teem até boja reconhecido • partlcular; si ó um monopollo immor&l do 

O Estado, Cuzendo das loterias privilegio Estndo, um monopolio a cuJa copartlolpnção 
. seu, tem, naturalmente, o direito, ou do se os po.t·ticulnres não podem pretender nunca, 
constituir sonhar exclu~lvo na C.·ulçiio deola. á dcscrlpçiio do Poder Legislativo comJ)<lta 
Industria, ou do cedel·a a outros explora· exclusivamente Jilzer desse monopolio o uso 
doru. directo ou indlrooto, absoluto ou repartido, 

O SR. LEITE E OtTrcroA- Pordiio,., que lhe convier; l'orqu~. senhores, 1sto mo 
0 SR. RoY DAnnosA _ Par<loe-me; deixe- parece evidente: st mo tirarem o direito de 

me concluir 0 racíocinlo ••• Ou de cedel·a a rnbricar sapatos, de cortar casacas ou calças, 
lndl.vitluo•, i\ com~·nht"•, ó. '""Ooia•iio de de fuzot• cbapons ou de vender agua, tiram

• ~ " - • me a mim um dlralto natural a todo o ho
qualquer ordem, so as llmltaçoes que ubso· mem, o direito it exploração de um ramo co· 
lutamente lbe parecerem. · moslnlto da minha Mtivldade, mas, si me 

o SR. LEITE E Owroroo\ - Esta oonolusüo tiram a mlm-indivlduos, associação ou pro· 
está contra a premissa: quando o Estado assim vi nela-a Jllouldndo de extrahlr loterias, não 
procede, converte a loteria em industria, por· me tiram cousa nenhuma, ti quo ou tenho di· 
que o particular vae explorai·' do melhor reito. 
modo, para ganhar dlnhetro. O que ou disse simplesmente, porque de· 

o SR. RllY BARBOsA-o Estado (e Isto esta claro aG nobre Senador que não vim discutir 
na. historia eoonomlca 0 tlnancelra, que a questão de loterio, o q~e cu disse simples
v. E:J:. conboce melhor do que eu} ·o Estado mente foi que S. Ex. ttnha chegado a uma 
tem multnl vezes tran!lerldo á 81ipeoulaçiío oou.c!usuo que f!iiO el'll de espemr de um es
part!oular 0 uso de matarias que siio do plrtto tiio Jurld<co, tão culto, como do nobre 
aua competenoia exclusiva, oomo, por cxem·· Senador • 
pio, o Imposto; pelo manes. certos ramos O SR. LEIT!i: E OrTICID.\-~ós discutiremos 
ao re11lmen tributaria toem sido conftados lato opJ)<lrtunamente. 
a arrendatar!os particulares, a empre,,as que O sa. RuT BARDOU-Niío pretendo dls· 
.01 exploMm durante corto tempo debaiXO do putir; Isto me é in<llll'arente; qulz a panal 
oertas condiQães. oumprlr um dever do dofeoder & honúrobl· 

O Sa. LBIT2lll OtTiam-Sim, senhor; den· llilnde de uma folha, a que ostá ligado o meu 
tro dos termos d11 lei; mos não ó loteria.. nome • 

0 SR, RuY BABQOS4-Pel'<ll1e·mo ; V, Ex. O _8R. Lf,;!Tlllil 01Tt0I04-FIIllel em contm• 
perturba·me o raciooiolo, mas niio o deatroe, dloçao; nilo fallei cm honorabilidade. 

0 Sa. LllTB lll O!TIOJOA-Bem, Dilo darei 0 Sa. RUY BAROOIA - A contradlcçáo, 
mail apartes. . quanJo é Jlagrante, material, oontigua, como 

ó esta, traz assoolada a al, sobretudo em ma· 
O SR. Ruv BAIIIIOI4- OMoulpe·JQB; nllo teria. de interesso Individual, a idéa menos 

deatroe. airosa de considerações estranhas tlquellas 
O· meu ractoetnlo é_gue a. loteria é uma om quo coatumo manter estas dlsouesiles. 

lmmoraUdade, um privilegio lmmorp.l, eJplo· 
rndo pelo Ellado; nllo é um oJUecto Jeglttmo O Sa, LliiTrt 11 .OITICio.\- Eu 11,!1• trouxe 
da nctiv!dsde P"rtlcular; não estâ compre· para este lado ; noo tive tal intonç•o. 
bandido, pori!LUio, na esphora da liberdade do O Sn. Ruv BAnnoaA- Portanto, sr. Pro· 
trab&llio.· sldente, não tem abaolutamento nada de 

O Estado que oreou eata monopollo a b&m commum o monopollo das loterias oom o 
seu, contra todua as regras da. moral póde monopollo da forQa olootric~. 
fazer deste monopol!o o nso limitado ou ílli· O monopollo dus loterias existe natural-
mltado que qulzer.,. mente · omquanto exl•tirem as lotarias ; é 

, propriedade do Estado, senhor absoluto desta 
O SR. LErTm E OrTroraA-lll exacto. lllculdade, que clle ct·oou a. b&neJ!olo sou. 
o· Sn, nuv B.\ROOSA- ••• póda &xplot·nr Agora,~ f•mllúade t!e disrrlbulr torça ele· 

este monopolio, t~zor oxtraltlr dlroctamcnte otrlca, eota ó oou~a multo diversa, csttt evl· 
os loterias, oomo nos outros pa!zos so d~, ou dentemente é utmt mtm!lastaçiío da nosM 
póde ceder a oompanblul ou 11 particulares a açtlvldndo individual cm um dos ramos ordi· 
axploraçiio das loterias. . nnrloa do oommarolo em toda. n ·parto. 
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A honrndaCommlssiio. cujos Intuitos o com- O SR. RuY DARnosA.-Bom; mas, ainda que 
potencia l'Oiipaito prol'undnmonte, estabolo· se dlf."SBSfH: « 11. ngull. 1ln:-~ cucblloirns ou n. · 
ceu sobre os to ponto uma. oscapn.tDl'io. (om~ agun. dos rios mn.nipulrL'la. .Por estes concos
progo a pabtvrn som segundo. tenÇI1o), umu sionnrios, para. o tlrn do produzir a distribui· 
especio de sahidil, q11o niio mo pat•oco justifi· ção da força olcctrlco », ahi cstnrin o mo-
cavei. Diz a Commissiio: nopolio. 

<A rosoluçü.o consltlornrla resumo-<o, nlls E tanto o monopolio que o honrnrlo Sonn-
scus mais simples formos om licença pnra que rlor nilb o defondou si não com t•azões do utili" 
possnm os concosslonarlos distribun· na ci· rlarlo p11blica, nas qune> nilo estou de accordo 
dilrlo, nos quo rlella so quiwt•om utlll?.nr. com S. Ex., mas cujn invocnçiio demonstra 
força olcctrica hydraullcn, sondo, como ri quo so procura nr.ohortar o monopolio tl som
nolorio, alies possuidoras rias cnchoolras o bra rio motivos supwloros do .·lntot•osso 
corrcdoiras do lUa das Lagos, no municipio commum, tentando-se do domonstt•ar qno os to 
do Plrahy. » monopolio outra na olasiO rlnquollos que o 

Ot•~t, St·. PrCJiuonto, uma licenço com a Interesso publico Jogitima. 
clnnsuln. do gosa oxclusi\·o vem a ser em Ora, pn.ra. mima questiioé constitucional, a 
ultima~tualyso o que nús costumovomos cha· questilo é legal. Esta cnncossilo vom &ub· 
ma•• monopolio; "clausula do exclusivismo ó trahir no commol'cio, vem subtrahir a nctl· 
o c•raotol'istico do monopollo. Agora, si a dada particular um campo consideravel de 
CommisS~lo nnnno om eliminar esta clo.llsuia; explornçilcs, que se reserva o umo. firmo 
eu cston rio accordo com • licença, Entiio ro- commorcinl. 
conhecoroi com a honrada Commissilo que so Dizem: cmns, Sr. Presidente, ns nnlngens 
trato simpleSinonto rio licença a urna certa 
compa 11hitL para montnt• usinas distribui- quo os concessionarias vcom trazer ás pro
rlorns de lor,a olcctrlca, pl'lns inrlustrios, em nome de cujos intel'esscs 

so solicita a concossiio, silo tnos que ollos silo 
O Sn. Tno,uz DreLFINO- E ó asse o pensa· ns pt•imoims " reconhecol-n o a bater palmas 

menta da Commlsiiin. ao privilo~io pretendido.» 
O Sn. Mort.\ES BARnos- A concessão di?. Nesta hypotheso, o privilegio ó superlluo, 

-exclusivo dirollo. porque, si os proprios lntoreslados na ron· 
currencia'prevto.mente hypotheonm a sua fre. 

O Sn, Ruy BAnnos,,- Eis o que di?. a con· guozla nos concessionnrios, o monopollo ostó. 
eosliiO (lendo): «E' concedida a William Reid esta,bolecldo nnturalmento, som a uecossidarle 
' & Com p. permissão pariL ostabolecorom dentro desta concessão odiosa por parto dos poderes 
rJo p21•imotro do Districto Fedornl uma ou publicas. . 
mais nsin:LS accum11lnrloras o distribuidoras SI, por outro Indo, a companhia dispõe do 
do olectt•icido.de, com exclusivo direito, eto.» recursos bastnntcs, si conta com n. quédn. do 

Eis aqui: ó n. i~to que se chama sem nguu. nocessarln. pat•a produzir energia elo
oJfensn-pedra do escandalo-, quot• dl1.er a otricll em molhot•os oondiçilesdo que qu:tlquor 
pedro om que topa o senso juridico rlaquolles outra, claro esth que estnbolooeom seu f,,vor 
que procm•am n vordado neste nssnmpto. um monopolio do racto. 
EstR. e que é a pedra- direito exclusivo. Por um Indo, siio. os p!trtlculares, os coo
Si a Commlssão elimina osso diroito ox· Clll'l'entos passiveis quo abdicam toda a pos
cluslvo, Cll lho hypothoco o mau voto; si slbllirlurlo de concurrencia, !"zendo-so pré· 
mantiver osto dil'eito t:.vcltuivo, n oxlstonoia viamonto consumidores da producçiLO da tu-
do monopolio ó lncontestavel. tum omproza, por outro Indo i\ elln quem, 

o Sn TIIOlfAZ DELFrNo rló. um aparte. sonhorn do todas as fontes prod11ctoras da. 
onorgla olcctrlca, lmpossJbllltn o. intervonçõo 

O Stt, RuY IlAnno<A-0 monopollo <l precl- rl" concurrenoia, 0 , pot•tnnto, nesta bypo
samonte este; porque, si por oxomplo, mo tlwse, 0 monopolio torm!L·SB natul'Bimonte, 
coucodorom um mooopollo do plantar couves, sem necessidade absolutamente do ooncurao 
npoz"r das ~ouves serpm umo. só das mui· do uma lei. 
tas ospocics do logumes oxlstontes o llcnr Nooto caso. n Jntorvençiio ria lei ó uma sn· 
ainda aos outros hot•toliícs e plantadores rio pornnldode rto todo 0 ponto inrlefonsavel. 
hortnllços um gt•anrlo campo Pll'll asun octl· Em um'' onJ1ital como esta, cuja copacldade 
vldado t•ustlcn; nilo tleiXII de existir o mono· e mnltlplicar;ao ó incalcnlnvel, cuJa .ropu· 
polia rlo plantio de convos, concedido num laçiio em poucosnnnos porlerh tot• dUllltondo, 
certo e dolorminorlo individuo. E' o monopo· hypothccnr rlm·nnte 0 porlorlo do ri uns go· 
lio do plr>ntio dn collvo; bom. rn~ões, n exploraçiLo do um" lnrll!stria como 

Aqui o omonopolioda dlstl'ibuiçiio da força oss .. , som motivos concJudentos, o il'rosls· 
oloctrlca o!Jlldn pot• melo do ngun. tlvois para todos os espit•itos , sem uma no· 

o Sn •. LrerTm E on•JcroA dr\. um npltl'te, cossidadoabsolutn, estnboiecondo-so um mo• 
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nOpÕIÍo, .mo .pn1·cCo quO ó neto odioSa o inj·.lE• O Srt. RuY BAnnmA.-Eu t1tml1em r !isso 
tiUcavcl. · ' ü;to. ~lns V. Ex. CJltcn,len qno n. cunce:~silo 

O Sn. LEtTrn 11 OtTtctcA.- Uypothecou 11 desses mnnopolios !mpo,slbihltl o Congresso 
illumlnação.llo go.z por 45 ltnnoa. do rccut:tW agora. o seu voto :t .este, 

O Sn. Ruy BA.RUOSA- Volt~ 0 hollrndo Se· O Stt. LEITE B O!TlCtC.I-Nfto disoo ta\. 
nador no seu arg-umento de que so 'hypothc· O Sn.. ltuY BARll03A.-E' n. conscqnencin.. 
cou • lnz. O argumento nfto/Jóde sot• pessoal, o Sn. LEITE 8 OtTlcw,1-Dbso que lmvin 
porque voto! contr11 Isto, dec nradnmon!e. ta.mbom motivos de ordom supcrt01• quu nu· 

O Sn. LE11'E E OlT!ClCA.- V. Ex. snhe q11o torlzavam est• concos;Jio. · 
nunca rauo pe;soa!munte. o Sn. RuY BARDOSA - Sr. Pr.,sit1ento, 

O 811. RuY BAnnos.-Na imprensa tive sou obt•igw.!o a terminar. 
occn.siüo <lo nbrir lnrgo debato a este respeito Quiz 11pcnns, pela muita considernçiio que 
com um dos orgiios do pnb!icldade mais im· mo morcce o nobre Senndor, tontlo sido a 
por11mtes c1esta C<tplta!. minha propria pe;soa envotvicla incspernt!a· 

Em roiu<;U.o ao corpo legisln.tivo Uesconheço mente no doba.te, dar succinto.mcntu o. r<tzü.o 
todo. a. proccdoncio. do argumento. vorquo llo meu voto. 
não sou compotonte pa.ra constituir-mo inter-, Voto contra o pa.rccer, primcJro e hcim{l. 
prcte dos motivos que o levaram om certa de tudo, pot• mot<vo jUt•lt\ico, por motivo 
ftypothese a conceder monopolio. con;titucional, porqno ontondo que o mono· 

O que mo pareceinnúmissivel, nlnda accei· polia podido viola flagrantemente r.ossa do· 
tn.ndoque os monopoHos so,ja.m idont(cos,O que clar·o.çfio do t.liroitos; o em segunLIO loftal', 
a con~~ossíi.o de um seja. o.rtrumento bastante porque niio vojo uns considtJl'u.çõcs. elo utili· 
para nos tapar tt bocca; aquolles, .1~ em rela· dado pubUca, ttl!ogauns pelo nobre preopi· 
Q<lo ao pl'imeiro, tinbam <lissoutido tio voto nante, motwo n~.nhum suillcionto pora auto· 
dado pelo corpo legishltiVo. t•iznra conccssiio protentl!da. 

O honrado Sena<lor sabe que os tribunaes Peço desculpa ]Jolo de.<nlinho destas pala· 
judiciaria:~ recon:-sideram :ma.s scntcn(!ns na vrns. (~lluito Ucm; muito bem .. ) 
mesma co.us~, quanto mnis cm cn.l!Sil div.or- Ningucm ma.ls pedindo a paltwra., encot•· 
so. i o mUito mais. umo. corpm·ac.·u.o pollttca. .. ra-se u. discus~~o. 
um~ assembléa dohboranto, nm <·ongre:;so, 
que póde reconhecer atei confes>ndamonte o 
erro commettido 

Em uma pretençüo con~enot•e áque seacb11 
cm discussii.o, póde tcr·se feito a collCúSSlio, 
que S, llx. n>Simlia a esta, por motivo de 
ordem diversa !laque11a que S. Ex. lhe nt· 
tribuo. 

O S!<. LE!T" 11 OtT!O!CA-Nilo nego e do· 
alarei que eram motivos de ordem puulica 
que as aconselbnvam. 

0 Sn,!l.UYBAIIUOSA-MI>S, ontt•o OS motivos 
de ordem pub1!ca, vnrindos no Infinito, nin· 
guem póde sabor quaes O$ que propondemm 
no ummo deste ou daquel!e individuo, da 
modo a distingui!• as unidades cuJ• somm. 
constitue o voto d11 corpornçilo delibernnt o 

O qne digo 6 que seria supinnmente odioso 
ostabOlccet• a doutrln11 de tlcar maniatado o 
Congresso dcante do totlns e qunesquet• pre· 
tençõo• futut·~ts, nul.ot•izanclo monOJlo!los do 
ot•igem pnrt!ou!ar, s1mplesmouto pelo l'ucto 
de ILntec·!ormente ter concedido monopollos 
semelhnntos. 

O Sn. LE!TII. E OtTlotoA.-En niio disse 
to. 
O Sn. !luY llAnJJosA-V. Ex. mostrou 

quo Ho tinham concec\ido monopo!los. 
o St~. LEITE ii Ott·tctoA-Por motivos de 

ordem su Jlorlot•. 

o s.-. noze••ril l!"ontenoiJe 
(pela ordCill), requel' votaçü.o nominttl para.~~ 
conclusão do po.recot•. . 

Posto a votos, cl appt·ovndo o requeri· 
monto. 

O Sa·. Pro .. ldente-Vae·se proce· 
der ti. chamada. pat·t~ u. votação nominal d(l, 
conclusão do po.rccor, do vendo responder
sim-o< Srs. Sen~dores quo a npprovarcm 
o-n<To-os que votarem em sentido con
trario. 

Pt•oecclc-so á cbamn.<lo. e ro..;pondom-sim
os Srs. Jonathas Pedrosa, Nogueira Paraua
guti., Ct'uz, Joüo Cordeiro, J. C:1.tundo., Josó 
Herno.rdo, A)vo.ro Mu.cho.do, Almeida. Bo.r
retu, Loito e O!ticica, Coelho e Campo>, 
Le:utdro Macio!, Manool de Quoit•oz, Q, !lo· 
cayuva, Thoma1. Detano, Lo~es Tt•oviio. E. 
Wundonl<olk, Joaquim do ~OU7.11, Aquilino 
du Amaral o Alberto Gonçu! ve;, (lU) o-na o 
-o.~ Srs. Manuel llamt:~, !lcncdicto Leite, 
Be!illl't Vioi1·11, Pires Fert•oirn, llozor1•il Fon· 
teuelle, Abtlon Milunoz, Gonçolv"s Ferreira, 
Josó Murcellino, B. elo Mendon~n Sobt•iuho, 
!lego ~lolio, Rny Barbosa, .<\t·thnt• Rios; Do· 
mingns VJconto, Po1•ciunou1a., Bueno Bt•an~ 
dií.o, Rodrigues Alves, Po.nla Sout.o., Mot•aes 
Bat•t•os, A. Azot•edo, Gusttwo l~iclmrd e Pi· 
nhoit'O ~laclttltlo (21). 
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·----------------------~--------O liJr. Prealdento- A conclusão Joio Cot•delro, Bezerrll Fontenelle, José Der• 
do parecor foi regeltndo. por 21 votos oontra unrdo, Alvaro Machado, Abdon Mi111nez, AI· 
lO. mold11 Barreto, Gonçalves Forreira,.To•é Mar· 

A resolução vae ser devolvlda·no Prefolto colllno, B. de McndoncaSobrlnho,Rogo Mello, 
com a communlcaciio do occorldo. Lolte e Oltlclca, Coelho e Campo•, Leamlro 

Estando exgotndn a m~tterla da ordem do Maciel, Rosa Junlor, Arthur Rios, Vlrglllo 
dia, vou levantar a sessão, designando para· Damazlo, Domingos Vloonte, Q, Doonyuva, 
& da sessão seguinte: Lopes Tt•ovão, Fnllclano Penna, Bueno Bran· 

Dlsoussão unlca do parecer n. 220, de dito, Rodrigues Alves, Pttula Souza, Moraes 
1890, da Commlssilo de eonstltulçiio, Poderes Barros, A. Azeredo, Aquilino do Amoral, VI· 
e Diplomacia, opinando que sej• rojeitndo o conte Maoha•lo,, Joaquim Lncerdo., Gustavo 
~eto do Prefeito á resolução do Conselho Mu· Richard, Pinbetro Machado o Ramiro Bar· 
nlolpal, que rleoiara nu!lo par>' todos os ef· ce!los (43). 
feitos o decreto n. 123, de 27 de Janeiro de Deixam ele comparecer com onusa parti· 
1809, e manda restituir nos Interessados o clpada os Srs. Generoso Ponco, L1uro Soclró, 
que fôr de direito; Justo Chermont, Gomes de Castro, 3oaqulm 

2• dlscussilo da proposição da eamara doi Pernambuco, E. Wandenkol!t, Gonçalves 
Deputados n 63 de 1899 que aprrova e Chaves, Joaquim de Souza, Esteves Junior, 
amplia ao JÍ:xer~lto 0 codigo Pena da Ar· Raul!no Horn o Ju!lo Frota ; e sem ella, os 
JDnda· Srs. Manuel Barata, Noguelr<l Parnnaguá, 

• . . Pedro Velbo, Ituy Barbosa, Cloto Nunes, Por· 
3• dlscussllo do projecto do Sel!!'do n. lO, clúncnla ó Leopoldo de Bulbi5es (18), 

de 1899, regulando a adminlstraçao do Asylo R' ilda posta om dleo tssão e 8 111 debate 
de Invalido! da Patrla; . npprovada a acb da soado anterl~r 

3• discussão da proposição da Camara dos ' 
Deputados n, 47, de 18119, remindo as di· 
vidas para eom a Fazenda Nacional, deixadas · O liJr. 1• liJe.eretarlo dá aonta do 
pelos omolaes a praças que pereceram na seguinte 
campanha de Canudos; · 

3• diacusslo da proposição da Camara dos 
Deputados n, 05, de 1899, autorizando o Po· 
der· Executivo n conceder aos omclaes e 
praças do Exercito, que requererem ma· 
trlcula nos institutos de ensino mll!tar, dia· 

· pensa de Idade, exigida nos regulamentos até 
hoje om vigor, e outroalm, a.conceder mais 
um anuo, para completarem os e~tudoa pre· 
paratorlos, a todos os alumnoa e ex·alumnos 
que houverem, por qualquer causa, exce· 
dldo o prazo regulament~r marcado para 
BISes estudos. · 

Levanta-se a sessio as 2 boru e 45 mi· 
IIUIOS da tllrde, 

-
I iO' SESSÃO EM 22 DIC SETEMBRO DJI 1899 

P<•csitloucia dosSr1, Rosa o Silva, J. Oatuuda, 
Alberto Gonçalo., c IIcnrigu• Coutinho (i•, 2' 
o ao rccrctorios) 

A 1/2 hora depois do melo dla, ~bre·se a 
scsslio a que concorrem os seguintes Sr>. 
Senadores Manoel tle Queiroz, J. Catunda, 
Alberto Gonçalvos, Henrique Coutinho, Tbo· 
maz DetOno, Jonatba; Pedrosa, Joaquim 

. Sarmento, ~·ranclsoo Machado, Bencdioto 
Leite, Beltort Vieira, Pires Ferreira, Cruz, 

EXPEDIENTE 

Offlclo dó Sr. Senador Laüro Sodró, datado 
de hoje, communlo>ndo que, por inoommodo 
saude,. é forcado a retlrar·se desta Capital 
par!l o Estado do Pará, Ooando, por Isso, im· 
POdido de comparecer às sessi5el, durante o 
tempo em que ainda tunoolonar esta Camarn. 
-Inteirado. 

o llr, ~· Secretario lée vne a lm· 
primir para entrar na ordem dos trabalhos o 
seguinte · . 

PARBOIIII 

N. 221 - 1899 

-Em requerimento datado de 16 de julho de 
1897 e enviado 4 Commlss~o de Marinha e 
Guerra para dar parecer, pede o 1• tenente da 
Armada rel'ormaao Artbur Waldemlro da 
Serra Belfort, que o soldo que lhe compete 
sej11 calculado de uooordo com a lei n. 247, de 
15 de dezembro de IH94, que regula o aoldo o 
a etapa dos omolaes é praças do llxerclto e . 
da Armada, . 

O pot!olonarlo foi transferido para o qna• 
dro tl11 reservfl em janeh•o de (89( o refor• 
mado em 25 de abril do meamo anno, untos, 
portanto, de decorrido todo o anno que devia, 
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de IICoordo com e. lei, permane.:er naquelle O Sr. DomlnRO• VIcente(!)-
quadro, Sr. Prosldonte, V. Ex. e o Senado sabem que 

Fundando-ao nessa !rregtilnrldade,o auppll· nós membros de comml•süea n•1o tomos tempo 
cante o"!Jteve do Congresso pelo decreto n,.404, para acompanhar a leitura de outros traba· 
de 24 de outubro de 1896, que lhe fosse eon- lhos apresentados~ considernçiio do Senn1lo 
tado para todos os elfeltos âa sua reforma 0 por outros de diversas commissõc' e, neste 
tempo de oito mezes e :?8 dias que fllltou momento, ou mo acho justamente lllnbamça1io 
para completar 0 anno da reserva. para votar, por quanto o parecer c"ja dis· 

cussiio V. Ex. acaba de ~Lnnuncinr niio foi 
Em conseí}uencin desse decreto a reforma Impresso, nem distrlbuido. · 

do peticlonario passou a sor datada de 22 de o Sena•lo resolveu dispensar a impro,siio 
janeiro de 1895, do modo que tornou·se poste· deste trab11lbo; mas poresb fl1cto co!lncou 
rlor ao decreto citado n. 2•17, del694. aquelh1s que niio estudaram os documentos 

Sendo assim e nttendendo-se a que outra 1•elativos 110 •elo do preCeito na impossibl· 
cousa n[o podia ter em vista o suppllcanlo lidado de darem um voto con.ecieucioso, 
quando requereu ao Congre•so a nddlç[o •lo Em vista disto, si V. Ex .. niio enconli'ar 
maia oito mezes o 28 dius ao seu tempo de uo Regimento disposição alguma que o p1•lve 
serviço, si niio oolber ns vantagens do mrn- de noooitar um requerimento pedindo o o.dla· 
clonado decreto de 1894 e tambom que o uniao monto da discussão do parece\' n. 220, deste 
elfelto que póde ter para a sua rerorn a o anno, até que ellla impresso e distrlbuido, eu 

. accrescimo duquelle periodo, como foi deter- o apresento. . · 
minado pelo âecreto n. 404, de 1896, ó com Assim, mando á Mesa um requerimento 
rclaoito aos vencimentos, entende a Commis· neste sentido e V. E<. o submettel'á. ao voto 
aao que assiste•ihe todo o direito do que ora do Senado para resolver como entender •. 
solicita, e por .isso ó de parecer que o seu Vem á Mesa o seguinte 
requerimento me1•ece ser deferido pelo Se· 
nado com a approvaçãa do seguinte 

PROJECTO 

N. 19- 18119 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uniao. O soldo da reforma do I' te

nente da. :\rmada relbrmado Arthur Wnlde• 
miro da Serra Belfort 1leve se1• calculado do 
accordo com o decreto n. 247, de 15 do de· 
zembro de 1894, desdo a data da mesmo 
reforma ; revogadaa as disposições em con
trario. 

Bala dns Commlssõos, 22 do selémbro de 
1800.- Almeida B1trreto,- Ro11t Junior.
E, Wandeuholh,- Pires Ferreira, 

ORDI!:M DO DIA 

' vsTo J.. l\l!ilOLUQitO \lO OONSELIIO MUN!CIPA L, 
RBLATIY.\ J.. NULLIDADE DO DBORETO No 123; 

' DB 1899 

Entra om dlscussito nnloo o parecer n. 220, 
de 1899, da Commissõ.o do Constitulçilo, Po· 
derea e Diplomacia, opinanJo que s.1,ja rejo!· 
tado o •ct 'do Prel'el to ó. l'esoluçuo do Con~olbo 

REQUIIRlMRNTO 

Rcqneiro o adiamento da disouasii.o do pa· 
rooor n. 220, do 1899, ate se1• impresso e dia• 
tribuldo. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1899,
Damingos Vicente. 

O Sr. Pre•ldente- O pnrecer rol 
dndo pura ordem do dla, em virtuile de deli• 
beruçno do Senado, a re~ uertmento de ur· 
gencia do bonrndo Senador pelo Parnna; 
entretanto vou submotter o. votos o requeri• 
meu to de a~lamento do nobre Senador. 

0 SR, ViàBNTII MAORADO- 0 requerimento 
Dilo ó sujeito 11 dlscues!o I 

O Sr, Prealdente ...o. Embora o re• 
querlmento niio marque prazo o só estabeleça 
que o lldlnmento seril ató ••r impresso e dis· 
trlbuldo o pnrecer, sendo estn impressilo e 
dietribuiçiío tllita com certeza antes da oito 
dlns, puroce que Incide na disposiçilo rogl· 
mentol que ni\o sujeita é. discu881\o os roquo
rimentos de a~lnmento até oito dias, 

O Sr. VIcente Mncbndo (pela 
ordem) - Ml\s o roquorimonto precisamente 
não marca o pra1.o •[o ndinmento, 

O SI\, DO!IIIWos VICENTE- Mas diz •nto 
que,. · Municipal, quo declara nullo 11~ra todos os 

oabitos o decreto n, 123, do 27 do janeil•o do 
IHilll o manda l'eatltulr aos iuteresaa~oB o l---
que for do dll•elto, . (I) Niiolbl rovillo rolo arador, 
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O Stt. Vtci~NTE MACII.\Do- Mns outro dia 
o Sonl\do resolveu que o« ntó qno » é indo
tlnhlo. 
v~mhro npcnns, Sr. PI'OSidonto, que o 

nob1·o Seundot• quo nprosenton o roqueri· 
menta ostovr3 presento {L sessiio do hontom 
qunnUo so roquol'en nr:;oncia o que ossos mo
Uvas doviam tor calo.üo profunrlru.nonto no 
unimo llc S. Ex. pnra, nn. occasiúo llo 1lnr o 
seu voto se manifestar contt•u. n urgoncio. po~ 
didn. 

O Senado nccoitando n. urg-oncirt achou quo 
o motivo allcgnuo polo i \lustro Sonadot• qne a 
requereu ora do ordom a tlotorminM• n. vo..;. 
tnçiio .. , 

O Sa. Do~u:-;oos Vtcm:-.m dá um npnrto. 
0 s ... VICENTE MACIIADO- A l'esoluçúo 1ió 

Conselho 6 conhecido do Sen~tdo h~t mnis de 
oito dias e toda a impren>n publicou ao t•nzõos 
do veto do Profollo. 

Niio acho t•og-ulo.t• conco1tor ltontom o So~ 
nado a urgoncin poro o>te pnrecor cntrnr 
bojo mn tliscussü.o o hojo coocotlor um o.tlil\.• 
menta. 

O Somldo conlwco ,lá. o Jlo.recm apresentado 
peln. Commi::;silo do Legislnçrio e Justiço. np~ 
provando o veto q uo o Prefeito ian~ou oobt•e 
os,:;n. t·csolut;U:o ; ngora. vem o ConsJlho, e o 
Sonndo com umn. rcsolu(;ilo que não -subo os 
te1•mos em qno se concebe porque niio a leu o 
orndOl'. 

Coiligiu, entretanto, do pn.rocer t!n. l!onrndn 
Commis.iío do Consti1.uiçiío, Poderes e Dipio
mncin quo consiste estl~ resoluçiio cm nnnullar 
para todos os etroitos um neto do Proloito. 

O Sonndo, .. qu~ S'1 compõe 1lo constitucio
nalistns, porque é umn nssomblóa legislativa, 
poueri1 autorizar este precedente de um poder 
nunullat• um neto de outro 'I 

E' a quesiiio fundamental. 
U>r Sa. SENADOR-Si o outro neto não ó 

legal . .. 
0 Sn. CoELHO E CAMros-H~t O. questilo UO 

fórmn, hn a questão do modo, que pólio ai' 
fector muito n funuamentnl. 

Pergunta-se : um neto exercido, mesmo 
íóra dn legalidade p:llo Podot• Executivo, Fe· 
dera!, Estotlual ou Munioipttl, plille ser uul· 
lific:tdo positiva e diroctllmente por um outro 

O Sr. Pt•eRidente - O Sonndo re- podet• 1 · 
DolveriL como entender. Du maneira nenliuiÍlll. 

Os Pouores siio indopondentos ent.ro si, tccm 
· Posto" votos, e rejeitndo o roquorimouto. n autonomia que os cnracterizll e ossepnrn. 
Continúa·a tliscussiio do pnrecor. . Nenhum Podet• tem competencia p.rn, posi· 

tivn e dit•octo.mente, re"Voga.r um n.cto de 
· O St•. Coelho e Crutti>O" .pouço outro poder. 
tem n dizer sobl'o o parocor om discussão. Asslm julgou·se somprc, 11ii.o sU no antigo 

Acrcdita.vn. que o senado concedesse o adia· rcgLmen, como no regímen nctuu.l, Jlois o 
monto t•oquoriilo pelo honrn•lo Sonadot• pelo p~lncipio do direito public~ que entfio do
Espirita Santo po1•quu n materin tem biiStnnte mmav11 ó o mos mo que dom1~a actunlment~. 
lmportnncin e niio póde "'" trat:tua fncil- Hn dous nonos, a propostto d11 dlscussao 
ln'lnte. . que se levanto~ sobre o roguhlmuntD, por 

N!io uuti·a no questilo ue sabor si i\ lognl porte do ExecutiVO, do. decreto n. 1 .• 030, de 
o neto do Prefeito que reduziu de 10 "/ .. os ot•· 1890, estn questão fot nssns dcbnlidn, c .o 
denodos dos funccionnrios munlcipnes com 0 orndo~, tmnnn~o parto nel!n, nventou. cons.t· 
fim de contr:thir um emprestimo com 0 qunl dern)oos que lo, citando nutoriun•les tospot· 
pudesse po.gn.r os mosmo:l funccionnt•ios: rtCt'e· ta.vots, o procuran~llo mostrlLl' que eifoct!Va· 
dita quo os intuitos que levo.rnm 0 Pro·reito a monto um poder uno póde directa e positiVo.· 
praticar osso neto foss•lm multo louva veis e mente nnnulinl' actos tio outro poder. · 
porventura plttl'ioticoH, o q ner lgnnlm!mte Si o_Po1lor E~ccuttvo exerce nm po~et• coJ!lO 
ncroditnr que debaixo do ponto do visto do f'!neçuo pi'Ojll'ltt, como.Podor Executtvo, nuo 
patriotismo to•los esses ruuceionut•ios rló>sem 1 puuc osso acto ser poil tl vnmente nunullado. 
muito J.Ill1is; todavia o procedimento do Pro· o Sa. vlcmN'!'E MACHADO-Si exerce comó 
feito nao lhe pnrcr.e correcto. !uucçuo pt·opt•ia. 

Ji1 voem os honra• los Senndot•os o modo im- -
pnrcinl isento pot• quu 80 couilu' 0 orauor OS~. Co~:r,no ,E CAMPOs-Sim, como tun~çao 
ncsto nSsumptO. ' lH'DPI'IO.i quer tltzer, como Podor Executlvo. 

O Conselho, poróm, não I em sabido fttzor o Si, poróm, repete, elle pratic~ um neto, 
sou olllcio. não corno funcciio propi•in. sua, como !'odor 

E' nssim quo, tendo feito umn indicac;ii.o no Executivo, mns sim em virtude de delogaçlio 
sentido •i o ponue!'llr no Profoito quu osso ou nutoriznçii.o, c si o poder nu torlzndo atras· 
qunntin.deviu. sct• png:L poJo runccionn.rlo, ncro· ta.·se tlo podo r u.utoa·!zn.ntc, onlão o ]JOdeJ• nu
ditou que nssim podia )ll'aticat• um acto quu J tol'lznnte pó•le cot•rig-il• o exce"o que, pol'· 
lndnzissu n obrlgnçtlo tlo l'l'c!cito a oxo- ventm·a, o potlct• :cutot•izttdo tenha commct-
cut.al-o. tido. · 

.. \ 
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Foi, porventura, umn. autorização o acto do 
-conselho quo determln•va os vencimentos 
dos ·L\Incclonario>, e que niio foi observado 
Feio Prefeito! . 

Niío; foi uma lo! que fixn. V<\ vencimentos e 
oxe-culat• esta lei e!'ll., sem duvidn, devot•. do 
Prefeito; o Prefeito executando a. lei exerceu 
um acto 110 Poder Executivo, e esse sau n.cto, 
fôsse bem ou mal exercido, não podin. ser 
ulrectn. e positivamente nnnuiiado pelo Con· 
se! h o • 
• L8 oplniõea que toem muito mais força do 
que as paln.vrns humildes que nc .. bn. de pro· 
forir, e que vcem cm apoioU<\ doutrina que 
sustenta. 

Deixn.ndo de yarte mais considern.ções re· 
ln.tivns il quostao, citou o ot•ndor om tempo 
duas·. opiniões de .iuri:lconsultos autorizado:;. 

Uma, do conselheiro Zacharias de Góes e 
V~tsconcellos, que nlli so sentava (indicando), 
e que, tendo de dar sua opiniiio sob1•e um 
projecto da camara dos Deputados anuul· 
!ando um neto do Governo, praticado no ex· 
ercicio tio suas fllncçüos de Poder Executivo, 
elle. o conselheiro Zaclmrias, quo aliãs era 
cutiio opposicionisto, por amor i\ doutrina e 
ii. sua probidade juridica, disso o que o 
orador ainda lô. 

A outra opilliilo ó a do Sr. conselheiro La· 
fuyette, autor!~ ade insuspeita neste nssumpto, 
e quo, em 1870, a proposito de materin una· 
logB, dis!e o que lê cm seguida. 

o veto, ntó que o Cons;clho tenb:. sabido usar 
de seus direito.<, no sontl•lo do tornar do 
nenhum c !feito oste acto ~o Pro!\llto que e !lo 
quer nulllflcar, chegnmlo nisto ou pur umn 
dlspo;!çiio om ter:nos ge•·ucs que impilcita· 
mente importe a. nullidade <Inste neto, ou pela 
responsabilidade, ou p,lo Poder Judiciaria, 

Nota o orador que a honrado. Commissiio. 
não se acha completa; niio sabe si o hoo
•·ndo Senador por Pet•numbuco, mcmiJro da 
Commissilo, detxou de assignar o parecer por 
discordar rln doutrina nelle contido, ou si 
tal se deu po1•que tivesse clle cheg-ado já 
quando o p~rccer estava o.prcsentndo ~ 
Mesa. 

O Sa. VtcESTm MACUADO- Si este facto 
p6do lnfirmnr o parecer ri~ Commissiío, V. 
Ex:. verú quo clle ntt\ngt3 n. muitos flll.l'eceros 
que siio presentes ó Mesa, porque nem todoa 
os pareceres trazem ns nsslgnatura.s de todos 
os membros du. respectivo. Commbsão. 

0 Sa. COELIIO E CAMPOS-Não cita o facto 
pnra iufirmar o pat•ecer: o que diz ó que pa· 
reco que nü.o ba uoa.nimid.o.rio na. Commi::;síio 
sobre este modo do pousar, que parece que o 
honrado Senador por Pernambuco, caso nã:o 
fosse outro o motivo delle niio prcstnr >Ua 
assignntllra. no parecer, niio accctta. o. dou• 
tr i na d? mesmo po1·ecer. 

Nesta duvida, conf,sso, niio quanto no fun· 
damcnto da mntet•ia., mas quanto no modo 
por que procedeu o Conselho para dosrazer o 
acto do Profelto, conCes.la que nüo pódo dei· 
x:tt• do approyar o tJeto, votando, portanto, 
cont1u o parecer. 

0 S&. VICF.N1'E MACIIADo-Jsto tudo póde 
ser muito oxacto. O unico defeito que tem ó 
niio ter applicaçúo aluumo. ao caso, porquo 
ahi de que se trata óde saber si o Legislativo 
tem autoridade para reCorm"r os regula· 
mentos que o Executivo, devidament~ auto· O St•. VIcente :\Inchado (")-
rizado por elle, foz. Niío é isto y Sr. Presidente, confesso q11o tive a iuge· 

nuldnde do pensar que o t•at•ece•· interposto 
O SR. CoELIIO E CA)tros-0 caso ol'a o se· pela commissúo 1te Constitul~:to, Podet•es o 

guinto: Diplomacia tive>õe, sem dl~cussíio, o voto •lo 
Havia umo.Jei em certo sentido; o Governo sen11do, 

regulumentou-o. em certo outro sentido, di· A questilo da deducçiio de 10 ';, !lOS venci· 
verglndo das leis, no pensar de alguns. Velo mantos dos empregndos municipaes por um 
o projecto da Coroara null111cando este acto neto do Prefoltc jll. foi sujeita o.o conheci
do Executivo, e entdo disseram Zaoharhts e monto do senado: o Sanndo já deliberou, 
outros : cNiio se póde uulliftoar; ha. outros em vh•tude de u1n pare:m• interpo;to pell\ 
meios pelos quncs se cheg" ao mesmo resul· Commissi!o do Legislação e J11stlç,, sobro o 
lado, mns niio i:<He ser empregado eote melo facto. 
directo da nuil!ficaçiio.• Sr. Presidente, nilo 1111 quem uiio voja no 

E' perfeitamente o caso de que se trata. noto do ProCoito, a \tingido pela resoluçilo do 
. Siso deixar passar. o precedente de nulll· Conselho, um acto illegnl. 

ficnr actos do Poder Executivo, daqui ha al· E o proprio orador que nclba de sentar·sa 
. guns dias vh•ilo novas leis annullatorias do com f1·anqueza louvnvel assegurou isto. 

actos do Poder !lxecutlvo, o devor-ae·ba 0 Sa CoELUO E CAMPos- Acho ~uc a 
tambom approvnl·ns. 'il '1 I" ii d t • 

E nl!i!ltli cnverodnr·Se·ha por uma doutrillll " rmn '" nnll ucaç• o o nc o nu o re-
inconstltuoional e inadmlaslvel. guhlr • 

Justo é, portanto, ao menos no rrnco en· 
tender do orador, que niio se approve o pa
recer da Commissiiõ, e que se approve antes 
· osnnl!o V, III 

(') Ni'to foi rc\'lsto v~·lo ornUcr, 
ii 
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ô Sn. VtcEsTm MACHADO - Disso, poróm, 
o lllustre Senador qno o neto, watlcodo pelo 
Poder Excoutivo, não pmlla de modo nlgnm 
ser revogl\do por um neto do Poder Legis
lativo. 

Sr. Presidente, V. Ex. h& do YCl', como 
vê todo o Sonndo, que n Commissi\o flrmou 
positivamente este )lt'inciplo : nem o Ex
ecutivo tem o dire1to de revogar um acto 
emanado do Poder Le~islaltvo, nom o Porter 
Legislativo tom o poder de revogar um neto 
emanndo do Poder Executivo, 

O que resta verificar, Sr. Prr,sidente, ó si 
o neto expedido pelo Poder Executivo é de 
sua competcucin, e si ulio ó de sua compc
tencia a lei ha de lbrneccr um meio de se 
fazer a I'evogação doste acto. 

O Srt. CoEt.no E CA~Jpos-lla e dovo haver 
meios·; mns não é annutlamlo positivo. o di· 
l'ectamente. 

O Sn, VICE;<;TE l\1.\CUAoo-Sr. 'Presidente, 
evidentemente o acto do Sr. Preteito mu
nicipal não ó da compotencia elo Poder 
Executivo. O i\lustre Senador por Ser
gipe, que é .iurlsh e jurista <list\nctlssimo, 
conhece perMtamente n \ai da m·ganiznçi1o 
municipal c dev~ ter visto que entre as nttrl
bu!çõos do Prefeito não existe e nem póde 
existir uma que lilc dê o direito de crenr Im
postos, de tt·ilmtnr este ou nquelle gonero, 
este ou aquelte vencimento, 

O que o Sr. Prefoito do Distrlcto Forlernl 
fez com o neto que foi revogado pola x·c;o. 
tução do Conselho Municipal, foi le3lslnr, e 
bito ó attribuiçilo <lo PoJer Legisl:llii'O Muni
cipnl. 

Entre ns divors~s disposições da lei erga
nica elo Dlstrlcto Federal, encontro n se
guinte: 

« Art. -!2, Só é exlgl\•e\ como receita o que 
estiver especificado no orçamento em vigOI', » 

E no art. 5j da mesma lei orgnnica leio o 
seguinte: 

«Os vencimentos do Prefeilo e dos mem· 
bros do Conselho só poderiio sw ai torados no 
ultimo nnnode exeroicio do csda um. AS n\
ternçilos só vi~orl\l'ão no per lodo seguinte.» 

Ha duvldu de que só o .Conselho Municipal 
poderia legislar sobro o cnso 'I 

de lol, fazendo aqulllo que di~ não auto-
riza. 

!ln umn auiAJrlzn~iio do Conselho Munlcipai;. 
dando no Prefeito municipal o direito de ft~zer 
o. J'etilrma dns repartições pu btlcas do muni· 
cipio, diminuindo n de~pezn. O Sr. Prefeito· 
entendeu que o acto sou que croou o Imposto 
de 10 '/, sobro todos os vencimentos dos func
cionarios elos Dlstrlcto catava inc\uldo nasto 
nutorlr.nçíio, de modo quo ora legnlmente e 
trgltlmnmento que elie podia ostabe\ecor esso 
Imposto, . 

E' uma questão simples. Em umn autori··· 
znção dada pnrn n rctormn de repartições· 
municip,es, nttenrlonrlo iL ne.oessirlade de des
peza, pódc-se~ julgnr incluldn essa de fintar os 
funccionnrios com o imposto do 10 '(, sobre· 
os seus vencimontos1 Positivamente quonãa. 

Nas confabu\nçuea que a _ Commi~SJ1o dn 
Constituição, Poderes e Dip\õmncin teve com 
o sr. Pret'oito eobre· este assumpto, s, Ex .. 
jltstltlcava o seu acto do segulnt~ modo. 

Dada a sltunçíio preco.rla: dos cot'ros muni .. 
clpacs e a noccssidnde de nccumular nume- · 
rario pura c.ccorrer a dospezns diversas ela 
municiplo, S. Ex., nrmndo da autorização rio· 
Conselho pam fazer a reforma elas reparti .. 
çü~s munlcipaes, encontro va-so nesta alter
nativa: ou ter de reduzir o numero de em
pregados ou ter de ~cdlr n cada um, um sa· · 
c1•Wcio nos sous vencimentos p~rn equilibrar: 
as flnon~ns do municipio. 

Si o Sr. Prefoito tivesse feito o. reforma 
das repartições e tivesse dlminul<lo o numero· 
do empregndos, por qualquer modo, e este 
acto depois fosse sujeito a "/'provaçiio do po-· 
der legislativo municipal, n nguom llbsoluta
mento poderia Inquinai~ de menos regular ~· 
de IUegitimo o procedimento de S. Ex. 

Mo.~ o Sr. Prefeito ot!octivamente creott 
um imposto. 

Si•, Presldonto, ainda póde ser enenro.do 
um outro aspecto da questão. E' que este, 
lacto crenrlo. uma bnlburdla oxtraoi•dinarln 
na admiulstra~ão municipal. SI passar, estou. 
convencido do que amanliã um outro acto ve
lado, como de com potencia do oxeoutlvo, bndo. 
ser prallca•Jo, e o Consollto Municipal niio IJO· 
dcrá rovoga.l-o, por sor do executivo ..• 

o sr. CoELHO E CA))Pos-?Udo revogar, mas. 
a 9uestüo ó do formula. 

o sn. VIcENTE MAOUADO- ... e o Poder. 
Absolutamente nenhuma. O Sr. Prefeito 

do Dlstricto Federal nchou que dDI'It\ \ogls\nr 
o creou o Imposto de lll '/, sobro os venci
mentos de tocios os funcclonnrios nmniclpnea, 

Louvava\, oxtromamente louvavel foi o 
intuito rlo S1•, Prefeito; \'rocurou thzer ostn 
finta sobre o fllnccionn ismo do munlciplo, 
para OCCO\'t'el' t~\ VllZ ao pa~I\IDon to elo pi'O]li'IO 
t'unccionllllsmo, ~lns Intuitos por mais lou
va veis quo sojnm nela p6llem actunr no cspi· 
rito de uinBuom para l'evogOI' uma rlisposiçúo 

Jndlcinrio obedece tnmbem ao mesmo prin
cipio, 

Assim, desde quo se t.rntou do neto de 
um ]JOder, quo n~o ·pólo sor nnnu!lndo por 
outro, flcn subsistente um quo fur i'Drfeita
moutc i\iogai. 

0 Sn. COELIIÓ E CA~IPOS-Prldo revogOI',moS· 
nfio directamente annutiando. Eslt\ iól·m~ i: 
lilegnl, 

.·-· 
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• 0 SR. VICENTE' MACI!ADO,;,Actos siio dos• 
feitos pelo mesmo modo porque são p••ati· 
cados. . 

O Sn. MnnAES B.•nnos- O nobi'C Sona~lo•· 
por Sot•N\po poderú dlzm• po••qne torma então 
se dove~i~ n.nnullnr um neto dosto:;? 

O Sn .. CoELHO 1~ CA~tros- Digoo em aparto: 
de um modo gorai que impllcit•lmento colha 
ou envolva o neto, mns não annullando posi
tivamente. Não vejo outro modo, 

O Sn. VICENTI~ MACHADO- O proprio Sr: 
Prefeito tlir. que o Po!lor Lcgisl1(tlvo niio o 
cumpetBnto pnra aonullar, mas quo os inte .. 
ressn.dos po!lorinm recorrer aos trlbunaes. 

N1lo diz p·Jsitivamonte que o Poder Judl· 
cinrio p61le revognt• o acto. 

Mas o q uc digo é que de facto o Poder .Judi .. 
cint•lo não revogou um acto cml\Oil!lo de 
q tmlquor outro pod or. 

Como o Senado sabo, o Porlor Judlciat•io 
oonbeco cm ospecio das questões, pm• melo 
contencioso. 

Si entende que um aoto do Poder Executivo 
ou Legislativo é inconstitucional, o julga iii· 
constitnciona.l, nõ.o o revoga. 

Portanto, ninria que o Poder .JudiciOI•Io se 
m~nlfestasso cm l'elnção ao acto do Profdto, 
esse aeto ])Jl'manecerio. ·integro o inato.cn.vcl 
omquanto o proprio Prefeito o niio t•evo
gasso. 

Pódo o legislativo revogar um neto orna
nado do oxocutlvo nos limltes.lie competon· 
cia sua 1 

A!Jsolutnmente niio; o niio preciso nlongnr· 
mo em con•l:loraçileR, para demonstra r n vot•· 
dado des~' nffil'lnnçiir>, que, acredito, está nn 
ccnsclencia de todo o Senado. 

O quo, St•. Pt•osldonto, a Commlssiio tlo 
Con>titulção, Poderes e Dlplomoch\ esturlou 
no oeto cm qunstiio o verificou loi que o Sr. 
Pt•efeito do Olstrlcto Federai assumiu uma 
attt•ilmlçi'io i<•glslativa, altribuiçiío taxativa
mente conslgna:ln no Poder Log\slntlvo MU· 
nlc\pal nn. lei organlcn do dlstt•icto. 

Prn ticamento, quom póclo revogar este 
acto? 

Entendo, Sr. Presidente, que o Poder Le· 
glslntivo lllunlcipni, que foi victimn dn ln· 
va>iio, do neto tio Sr. Pt•efolto, oxor!Jitanto de 
suns nttribuições, Iom compotoncin. para essa 
ravognçiio. 

O Sn.CoELno E CAMros-E n autouomtados 
podares, a sua indepcndoncla 1 

O Sn, VICENTE lo!ACIIADO-A autonomia dos 
~oderos, a sua lnttopen:\cncla I O honrndo 
Sonndot• :mba, e coro certeza eu não lll'·lci:-;o 
do g1·nn1b nl'gumontnçü.o p:lrn. mostt•ar 
quo a compotentJia. e o. nutonomin. dos 
podm·es esMo llmltadns, existem t1o11tro dos 
nttribu\çõcs que lho ~iio conferidos )lJÍI\ lei, 

U.n poder que exorbita, um poder que 
exceder, não estu mais proso ó. considarnção c 
no respeito do outro. 

0 Sn. COELHO E CA~II'OS-A que<lilo Ó de 
fot·mula o nüo do doutrino. ; um poder niio 
nnnulla acto do outro slniio implicitn• 
mente. 

0 Sr.. VICENTE MACIIADO-Repct\rcl O apnr. 
te tlado lla pouco pelo iiiusti'e Suna•lor por 
S. Paulo. 

Como então irin·so revogat• o neto ma· 
nifestamcnte itlogai, o "etc que exorbitou 
tlo su!l c.lmpeteucill, como uo cuso actual? 

O neto uiio é executivo, ó legislativo ; 
ngora, cm vez do cer emanado d·\. autol'idn.de 
compotento legish\tl\'ll. municipal, emanou do 
Sr. PJ•el'cito, roprosont"nte do poder ex• 
ot:utivo. 

Sr. Pt•osidonto, oxempliflquomos: si ama· 
nha o honrodo Presidente dn Republica, 
chefe do Poder Elocutivo, mnndar publicar 
uma lo i do sua lavt•a, um decreto do natureza 
ieglslnti va, o Por ler Leglsintl vo nssi•tirla sem 
protesto cato facto! 

Et•a possivoi que este acto exnrbilnnto do 
Presidente da itopubliOI\ prorluzi;w todos 
os elfoitos, rorqne o PoJor Judic\ario niío 
podia revogn ·o, como \am~cm nii.o podia o 
p,,der l~gisl&tivo. 

0 Sn •. COELI!O E C,\MNS-Podia, Ó questão 
da fórma. 

0 SR. VICENTE MACI!ADO-Oh ! St•. Pl'CSi· 
:lente 1 si a quostiio do t·cto do Pr·ot~ito Mu
nicipal se prendo e cst1i n.tadn. a estn qumtiío 
de frlrma, ó porque elta não tom absoluto· 
mente procodencia alguma; pot•quo, si eltc 
tom com]mtencia., niio pódo estar subol'di .. 
niulo o. este fiiCto-tle ser feita. es~n revogo.· 
çiio de um motlo mais ou menos itabil, mais 
ou menos geitoso. 

Sr. Presitient;, não estou nqui o proclamar 
a oxcollcncio1, a correcção legisla.tlva do o.cto, 
da rewlução do Crlll!el\to Municipal; até do· 
l~laro que elln. está pusaimamoute l'edigiJa. ; 
transitou ntii no Cons~lbo Municipal, sem 
que talvez sobro ol\a tivesse c:~b\do a ncçiío 
ospm•touto do um jurista, 1 

Mas ost:t resolução fel·a o Conselho Muni· 
cipal, usonrlo do a\trlbnição sua, de nttri~ui· 
c;iio lo~lslnth·n.; revogou um acto omnmtllo do 
Prefeito, mns um neto llo nD.tUl'OZ!\ legislo.• 
tlvo., o nü.O um noto cxcoutl\'o, 

Pórle·sc portanto dtzor que o poder logis· 
intivo municipal não podln. revogar esse 
neto! 

E dopols, Sr. P••csillonlo, o neto~ iliegnl, 
confessa o i ilustre Senador pw SeJ•gipe. 

Q11o é llloglll porcebe·so à jn•imo\t•il vtsta, 
dosdo que so \'o o roprosontant•.l do executivo 
municipal estelrolecendo impostos. 
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Portanto, 6 p!•eciso que este neto uiio ox· 
asta. 

Jil provei qno o Porlcr Judiciario niio pódo 
rovogal-o, qno o p,,dm• Leg-islativo, como 
diss•l S. Ex .. tambom niio pó.! e; então fica 
elle snb3istindo ató quo o Prefeito entenda 
que devo revogai-o ! 

Porque, Sr. Presidente, ó Có1·a do tocla du· 
· vida que é unm lei. 

Sr. Presidente, pouco mais tenho a,.,.,. 
em relação ao n.smmpto, o Cttcto ó conlttctdo 
do Senado. 

Disso togo no principio do meu discurso, e 
folgo de repetir, pódcm as intonçõo> do 
Sr. Prefeito ser as mai9louvn.veis; estas estilo 
intciramr..nto fóra do debato. 

~Ias, porque e:"tn.s intenções era.m louva veis 
torna·so sub;istcnte um neto perfeitamente 
illegal! 

Creio que ó uma cousa que o Senado não 
deve nem póde consentir; porque, Sr. Pro· 
sidento, ó preciso que os poderes ajam, so 
moYam doutro da suacompotcncia, dontt•o dos 
limites rio attrilmições quo lho siio conferida• 
por lei, porque no <lia em que 03 porlerc3 sa· 
l1irem fóra da csplma da sua competcncia, 
nãl haverá administraçilo, não haverá ga· 
rantia para ninguom, pol'quo em voz de o.íl· 
ministração teremos nuarchia, e o direito seril 
substituído pela prepoteneia, 

Ninguem mais petlindo a palavra, encerra· 
se a discussão. · 

Posta 11 votos, é npprovadn a conclusão do 
parecer, rejeitando aceto, ~or35 votos contra 
6, estando presentes 41 Sra. Sona•Jorcs. 

CODIOO PENAL DO EXERCITO 

. Nht~~tem pedindo' palavra, encerra so a 
dtscussao. 

Posto n. votos, ó rrpprovn1lo e, sentlo odo· 
ptado, :v•• sct· enviado ó. Cnmnra <los Depu· 
tados, mdo antes ii Commissão do Roda· 
cc;iio. 

REI!IS!ÃO DAS DiVIDAS DRIXADAS PELOS OfFI• 
CL\ES FALLt::OIDOS E:.f CANUDJS 

Eott·a om 3• discussão a proposição da C•· 
mara dos Deputados, n. 47, do \tiDD, decla· 
rando remidas as dividas para com a Fazenda 
Nacional,.deixadna pelos officines o praças" 
quo pereceram na camponh11 do Conudos. 

O Sa•. Domingo,. VIcente (1)
Sr. Presldcn~e, o parecer quo acompon\Jou a 
proposi~uo v meta da Camnra, remindo as di· 
vidas dos officlaes quo fullcceram em Canudos 
da Dabia, é d."' Commiss1io do Finanças, de qu~ 
cu sou o mal< obscuro membro. (Ndo apoia· 
do,,) Nilo venho justificar este pat·ccot•; nüo 
é do~ estylos, nem do Regimento, que a dis• 
cussao comece pela Commissiio; mn.s o mesmo 
parecer soJfrcu impugunçii.o por parlo de dons 
honrad~s Sen~dores, por Piauhy o pelo Paro, 
em 2 11 d!SCUSSUO. · · 

O meu honrado colloga peio Pinuhy justift· 
COil O perdão da divida dado aoS oJOciaeS e 
praças que morreram em Canudcs, com um" 
relação ~ue o Senado, pelo sou ,·oto, a reque
rimento do hOD.)'ndo Senador, havia pedido ao 
Governo, o entoo afflJ•mou ~no a importancia. 
total desta divida estava reduzida a trinta e 
t"ntos contos do réis. 

o Sn.. ALMEIDA. D.\RnEro-Quat·entn e qun· 
Entra em 2' discus;iio, com o parecer ro- tro contos de réis. 

voravel tias Commis,oes de Marinha e Guerra O Sn.. Do)tlsaos VICENTE-Quarenta e qua· 
e de Justiça o Legislação, o artigo unico da tro contos de ruis. 
proposição da Cnmar> dos Deputados, n. 63, Venho apenas (Ó o moa fim, ó o quo me t1•nz 
ile 1890, que approva e nmplln no exercito o 11 tribuna) chamar aattençiio do Senado, antes 
COdigo Pen!LI da Armada. de d11r o seu voto a esta proposição, parn o 

Ninguom pedindo a palavra, encerra-se n ameio do honrado, do probidoso sr. Presidente 
discusSJ1o. da Republica, em resposta 11 sollcibçiio do 

Posto a votos, é npprovado 0 arUgo unico. Senado, pedintlo-lbe licença para let• as pala· 
E' a eroposição ndopta1a paro passar a 3• vrns rlo mesmo omcio e, chamando paro ellas 

discussao, a. attençii.o dos meus honrados collegns, clar 
por concluida a minha mtssilo nc~ta tribuna 

O Mr. A. Azeredo (pela ordem) porque estou certo de que o Senado, nconse~ 
requer dispensa de interst!cio para. a 3" di~· lbado pelo p!Ltriotlsmo, flLrá o melhO!'. 
cussilo dn proposição. Não lerei o oficio todo, mas sómente na 

Consultado, o Senado concede a dispensa. seguintes palavras : c devendo declurar·vos, 
ete. » ... 

ASYLO DOS ISVALIDOS DA PATRIA Depois destns pnlavras,julgo·medispeosndo 
do dizer mais alguma cousa cm rnvot• do pare· 

Entra em 3' discussilo, redigido do accordo cer da Commissilo do Finançls. 
com o vencido em 2', o projocto do Senado, 1----
o. 10, de tsgo, regulando a a.dminis~ração 
do A5ylo dos lovalldos da Pa!rin. (I) Niio foi rov!l;to pelo orador. 
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O l!ii•·· Ooelllo c Cnmpoa,- Para 

que, votaudo·so ~stu. propoaiçii.o, niio se com
metta. desi~uo.l!h.tdo no boo~ficio, que se quer 
Jilze••.o quiç1\in.lustiça ó.s famiiias de officiaes 
o soldados QUo JllHJooram em Canudos, farit 
as soguintc:~ e breves coasidernçi1cs. 

Pergunta a ~uom lho possa informar : dis
poutlo a proposição, no art. !',que ficam re
midas os dividns pnra com a Fazenda Nncionnl 
cleixnclns por oillcmes e praças que mohe,·am 
na campanha do Canudos, de qunado devo ser 
contacta esta remlssiio do dividas 1 do fallecl
rnento desses mlii tares devetlores ? , .. 

O Sa. PmEs FenaEmA.-Nem ho dul'idn. 
O Sn. CoELIIO E CA)tros.; .-da tlatn da lei, 

em que se converte esta. p!•oposi(.'ü.o '1 
Precisn-so do ('Scla.J"ecimentos a e:;te res

peito, porque por factos que se teem dado até 
agorn, parece quo so contnrú, o. remis~üo d(L 
data da lei, 

Qunndo esta proposiçiio foi presento á Ca· 
rnara dos Deputados, famiiias que já tinham 
pngo ns quantias n quo estavam obrigadas 
como herdeiros desses militares do\'ettores, 
foram ú mel)m:t Cnrnara. petlil• que, paro. 
que o beneftoio lambem aproveitasse n elias, 
se lhe mand11sso restituir aquilio que lhe 
haviam pngo depois da morte des:os deve
dores. 

Se disso então quo niio,porque si ora diJH~ii 
pnssat• um pr·ojecto nestes termos-a contar· 
de agorn-, muito mais difficil seria mandar 
restitnit• aquilio quo jit linha sido pago, 
. Por outt•o Indo, o honrado Senador poln 

Parnhyhn (e niio sabe si alguem mais), que 
podia tnformaçõ,,s do Govorno sobre a impor
tancia tolllt da• dividas desses militares fali e· 
cidos em Canudos, o !ez no sentido das dividns 
actuahnonte; o neste mesmo sentido respoo· 
deu O GOVOI'QO, 

Por estes dous factos ó induzido a crer que 
a remis•iio, tle qu> trata esta proposição será 
conllltln dn data dn lei. 

• Ora, segundo o que se disse nqui, pr.Jn in· 
formação do Governo, esta divida ó de 49:000$; 
mas, deduzidos 5:000$, que toram dispen· 
sados ú vi uva do coronel Tamnriudo, a impor· 
tnncia netnnlm11nto da divida é do 44:UOO$, 
salvo a obset•vaçüo que acaba rb fazer o hon· 
rado Senadot• pelo Espirilo Santo, ,lendo n 
mensagem do Presidente da Republico, de 
quo outras dividas <llnd:t não foram apuradas 
o, portanto, não tinham sido contempladas 
nesse computo da realidade dns dividas om 
sua totaiidatle, 

1\las, não ó os to o intuito do orador. Estus 
diviuns, além da observação que rezo honrado 
Senaolor pelo Espirita Santo, !ando a lnfor
maçüo do Sr. P•·osidento da Republica, oram 
do multo mniot• quantia, porque multas e 
muitas tamlllas jtl ~eem pago aqulllo a que 

o•tuyam obrigndns, outras toom pago simples· 
mente em parto, e, ao quo se diz, outras nü.o 
teem pngo. 

De maneira que o deiicto era de quantia 
superior ilqueiia quo se suppõe set• a divida 
nctnnlmento desses militares. 

Attenda, porém, o Senado ao que vae sue• 
ceder. 

Dispensando-se ils viuvas desses militares 
es . ..:as dividas, certamente, não se dit uma 
compen•açiio pela perda de entes queridos, 
porventura a melhor esperança que ciins 
tinham no seu futuro; nem lm mesmo com
pensação possi Yei para pardas desta ordem; 
em todo o caso é nm tal ou qual bene
ficio que ~e presta relevando se estas viuvas 
tlesto pngnmento, com() homenagem áquelles 
~uo em defesa ria ordem publica, snct•ifica
rnm a. propt•in. existencía. 

Ora, essa. homenagem é seguramente do· ' 
vida a todos aqueiies que perderam assim a 
sua vldo., pot•conscguinte, dove O.lll'OYaitnr ás 
fumiiias do todos e>So< mllitares que assim fal
iec •t•am na campanha de Canudos. 

O que succetle, porem i 
Algumas fall1)iias toem jã pago por com· 

pie to a dividll, a que esltwnm obrigadas, ou. 
tras a toem pego sómento em parte, e outras 
não taem pago cousa nJgurnn. 

Como ncabou do demonstl•a.r, ess.1. remissão 
aO'ecta somente ils dividas actualmente exis· 
tentes; aproveita a algumas lilmiiins o niio 
apro1·eita a outrns,quando o tlm do Congresso 
é justamente pl'estnr homenagem ilquolies 
~uo fallecet•am om Canuuos, benctlciando com 
igualdade ns suns familin~. 

Mas a quem é quo aproveita, o a quem é 
que não appl'ovoita. 1 

Nilo aproveita ns viuvas que foram solici
tas em lazet• o pagamento dos seus debitas; 
approi'Oila, pelo contr:nio tique lias que não 
roram solicitas em o1fectua.t• esse pagamento, 
isto é,aquelias que fol'am mais onerosas para 
o< col~e• pubiicos. . 

E' isto justo 1 
A medida não aproveita n classe mais preci· 

sndA,que ó adas mulheres das infelizes praças 
falloc1das em Canu•los. 

E' p•·eferivcl oiio fazer nenhuma lei, a 
fazei-a sou tal titulo. 

Não 11egn. o orndm• o seu voton. uma meJida 
desta natureza, uma voz rtuo sejn perfeita
monto justa, como não nogarà o. tantas outras 
nas mosmns contliçOes , 

Deu mesmo o seu voto n. uma sonhara vi uva, 
que reclnmrtvn. n. romisEiio da divida, n. ~ua 
ot•tt ohrlgauo sou fnllocido marido, porque os 
fundamentos da sua reclnmnci!o eram justos; 
o Seunilo, entretanto, entendeu de modo dlffe· 
rento, e o orador est~ obl'igado, po•• coheron· 
cin, a dar o mesmo voto quo judeu, em rela· 
t;ilo noutras viuvus. 
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Mns como fazer isto 1 
Si se mnnol~ contnr desde o f~lloclmcnto olos 

mllitnres, quo so \mtcrnm em Cann~los, totlos 
os dobitos que eiles tinham, isso ~ó~o ir n umn 
sommn. tão grande qno porvonturrL o oraria 
publico, nas condições dilncois em quo so nchn, 

- Díio possn comportar; tio mais n mnls em uma 
t\pocn, em que o pnlz podo morn.torin. nos sous 
credorol'; mns, por oull'O Indo, tnmhem niio 
mnndn.t• pngm· desde o tempo llo ((l.llt~cimonto, 
e só remir as di\~ida.s n.ctun.lmente oxtstentos, 
ser1i dn1• origem ii injustiça, que ~cnbou do 
notar, do hcnollcinr umns viuvns-ns que niio 
forn.m solicilns em png~r-o deixar de henell· 
cinr outrns-nquellas quo fo1•nm solicitas orn 
so.tisfn.zer o seu debito, c, pol'vcnturo. os mais 
prec\s~das, as vi uvas das prnças, 

O Sn, Ar.MEID.l BAnnETo-As praçns dO 
pret niio derem ccHHl nlgumn; no contrario 
silo credoras do listado, porque o seu soldo 
fica nos corres. 

O Sn. Cm~r.uo E CliMPGS-Como fazm•, poi::t? 
N[o é !""'amonto do orr.dor, ó •le um il· 

lustro Scnndol' cujn. ausouci~ <luplom nes\o 
momento, e tanto· mais pelo motivo que 
a. determina, o qual IOI!d<ira que ulguma 
cousa so deve fnzerj c que qu'ludo mesmo nüo 
se pudcsRo mnnllur remir-· as llivitlns todas, 
porque os cofres podh•m não comport~l' essa 
favor. no menos so rcmioscm as dlvidos co11tr~· 
l1ldas por occasião dn. cum~anha de Canudos, 
contautlo-so do. dala do fullccimento. 

0 Sr., LEITE E Üi1'1CICA-·D:Ir á lei eJfcito 
rctt•oacti vo! 

O Sn, C01:r.uo g CA)!ros- Dosto modo dis· 
tribuir-se-ia o bonoilc\o por tod~s as fumilias 
na mesma iguaidudo, (Apartas.) 

Acredit~ o orn•lor que assim se nttende a 
duas con•i<lemçoes preponderante.< nn. ma· 
terla: 1•, nuo onerar tle m!l.is os cofres ex· 
hausto.11, como se nchl\m; 2n., nttonder, quanto 
passivo!, a os;as vi uvas sem a dosigualdaole 
a que d•1 logO!' o projecto, mandando que 
sojom remidas as di vidas contmhldas 11 PI'O· 
posito do Canudos o dcsdo 11 dai~ do fallccl• 
menlo dos militaras dovotlol'Os. 
N~ ausencia do lllustre Senndor que esta 

idea I ove e que se acha inhibitio de apre•en· 
tal-a pessoalmente no Sonndo, vem o orn.dor 

, otrerecer ó. consilloru~iio dos seus collega.fl o 
substitutivo que mand11 á Mcsn. 

E' lida, npolnda o postn cm tliscussilo a se· 
gulnto 

Sub.~!ltntiva ao art, 1 ,• 
Art, 1." Flcnm r~mldae, !lcsdo o fnllocl· 

Fnzend~ Nnclonn.l, contrah\dns a propositada 
campanba do Canudos, yol' ol\lclnes e Pl'llçns 
que nolla pereceram.- , L, Coelho o ('amp"· 

O S••.Lellec Oitlelcn-(1) Sl',Prc• 
sidcnte, a emenol!t apresentada pelo honrado 
Senador por Sergipe mo p~reco que pccca 
per dous lndos-nn. 1• e n~2" parto. 

A prhnoii'O. duvida que tenbo n. propos\lo 
tlcsttt oftlondaj<t manifootel por apnrtcs, 

1\lla m~ndn. remir as dividas contrah\dos n 
proposito ria campanh!t do Canudos. 

0!'11 V, Ex. comprehonde ~no esta •liSJ10· 
si~úo vao nbl'lt• um lnquerito; é pl'eciso 
saber quaes foram as di vidas contmhltlus a 
proposito •le Cnnuilo5 e quncs as Uividus con
trahhlns niío a. proposito; mataria. con,plcta· 
monte dilferento do projecto, 

A proposiçiio d~ Camnrn. dos Dopntodos 
~ulz li!Zer com que as viuvas dos onlciaes 
lhl\ecltlos nn. campauhiL do Canudos não conli· 
nuassem 1t ter os vencimentos doscootndos no 
Thcsouro Nao\onal, 

U'r Sn. SE:->Aoon- E não hn excoN[O ; 
todas es\iio no mesmo caso, 

O Sn, LimE E OITICICA-Todas as quo tem 
divida com a Fazenda Nsclonni 1\cam habill· 
tndo.s a. vt~rem os mitlguo.dos vencimentos, 
que percebem pol' cn.usn dos fn\leclluentos 
do~ seus maridos, pogos integralmente, sem 
soJfrerem desconto, como deviam soJf••er pelo 
facto de terem < s maridos recebido adonntn• 
mentes da Fazenda Nacional. 

E;l~ é que ó a. disposição da proposição. 
A emenda, pO!'em, manda que não so ap· 

plique "disposição da. proposição, o que, em 
vez tlisto, se abra um .iuquerlto, pnt'i\ saber 
~un.as lbram dos oOlciaes que fnllecernm cm 
Canudos, aquellos que contrul!lra.m tllvidas 
a propoa\to da campanha, allm do que EÓ· 
mente na viuvas dostea uão tenham os seus 
vencimentos dcscomados, sendo que as ou· 
tras, cujos maridos tinham <llV!tlas contl'~~i· 
das, não n. proposito da. campanha do Ca· 
nullos, continunt•ão a. teL' seus voncimcntos 
descontados, 

Ve·so que as duas idóns silo dil!orentes. 
0 Sn, COELHO E CMIPOS dtt um aparto, 
0 Sn.J.E!TE E: OITICIOA-!StO a. que V, EX, 

sg refm•e ó a se~undn parto dn. emenda ; eu 
estou tratn.ndo da primeira, 

V <i V, Ex, Sr, Prolidonte, que a omentla 
nem podia.. ser acce\ta pela Mosn, visto como 
contém materla disUncta. ou dliTC!'en\e do 
pensamento d<t pi•oposlção, · 

O Sn. CoELHO m CA,rros-Apenos modifica. 

menta dos t.levcdoros, ns dividas pura com o. (t) I~sll.l Ulscut·~o niio (o! rcYit:to pulo orAclor, 

• 



' 'j 
' 

>' 
" ~ 
• 
•• 
~ 

i 

•. 
~ . . 

SESSÃO IlM 22 DE SETBIIBRO DI! 1890 215 

' ·0 S.,_ LEITE E ÜlTlOlCA-Niio modifico.: 
·alte:·:c posl ti vu meu to, radiou I mente, oxcl u Indo 
.umas Jl6:3t<:Oils que osta.vnm comprohcnrlidas 
.no. proposlçílo, o ncooito.ndo outras, mediante 
. um lnqucrito. 

Tr;cta-so rle remir dividas que existem; 
mio é po;sl vcl rotrotrair esta disposiç<io e ir 
antoce~er áquo!lns que j~ não existem, que 
jú. foram pagns, obrig1~ndo nsi:!im o Tllesouro 
a uma restituiç-ão . 

Comprobende se o. iuconvcnienoio. di; to : 
vno se abrir no ~llnisterio da Guerra um ln· 
querito para saber quo.es foram ns divit!as 
contrabl<las aproposito da campanha de c,. . 
.nudos a pl'oposito, nem ao ta;nJlO rle guerra de 
Canurlos ... 

0 Sn. COELHO E CA)fpos-Diga no tompo
'00lll0 quizer; não faço questüo. 

O Sn. LElTR E OrTrcrcA-A omeF.t!a diz: a 
Jll'Opo~ito ]JOY causa do. campnuhn de Cnnudo5'. 

Como distingui!• isto ? Quantos cader·nos Je 
.J>npel não so vão gastar, quanto tempo não se 
vao consumir para vorilicnr este facto 1 
· Nilo po;so, portanto, acceitur esta pal'le da 
·cmend•l. 

O Senado viu quo, quanrlo foliei ante·hOil· 
:tem, oppondo-mc á proposir.iio, o justificando 
o parecer da Commis•ão do Flnnnçns,oonoluo 

.'declarando que, á vist~ dn oxiguldude da 
· qunnlin, oxlgui<Jnde que foi ver·ltloada pela 
informação do Governo, e tratando-se .de uma 
qunntirt que o Thosouro j:í tinha despendido,. 
que niío teria de despender outra. voz, si ·O 
':Senado julgasse que rlevia prestar esta home· 
u~gem os vlctlmus da campanha de Canados, 

·OU, membro da Commiss[o, não faria duvicln 
•Sobre o facto. 

Agora, pm•ém, o ponsnmenlo não ó o 
rnesmo: .i~ niio se t:·ata. só monte desta tributo 
de homenagem aos mortos o de nmparo lts 
vluvns em nome delles ; ngo1•a, queNe fazer 
,uma selecção, dlviolindo os vlotlmns do Ca
nudos em duas classes: uma, dns que contrn

.lliram dividas por causa do campanha, c 
·outra <las que contrabiram dividas anterior. 
monte. 

Niio aooelto oata dlstincção; julgo que, si a 
•genorosldndo do Congresso e da 1\'açüo Brnzi· 
lelrn vne no ponto de enten•ter que o ragn. 
mento desta quantill devo ser dispensado ó.s 
.,.iuvns dos que morreram, esta medit'n deve 
se estender a todos. 

O Sn.CoELUOE CA>tPos-Mns desde quando 1 
O Sn. LEITE E OlTIClCA - Isto i• a 2• parte 

ila emenda; estou discutindo a emendo. por• 
pat•tes, pam estabelecer metbodo na dls· 
cus:ii.o. 

Quanto 1\ 2• parle dn emenda, julgo.quo 
· ella incide na prohiulçiío oonstltucionai. . 

Si tal dlsposlçüo fUr ncoo!ta, elln \'na não 
sú obrlgat• o Thesouro a fuzet• restituição de 

.quantias, cousa da que não se cogitou absolu
tamente lll\ r>roposicüo ~1\ Camarn, como 
.tombem vno anteceder• no. sua ncçi!o a um 
·facto que jil existo anteriormente. 

As leis icem execução desie a data em quo 
silo publicadas. 

Desde que n proposição diz: «Ficam remi
das ns ~i vidas», isto se refere as di vidas 
notualmcnto existentes, ils dh·idus que na 
data em que a lei f6r publioadn ainda exis· 
tirem. 

Ap-orn, dizer: «Ficam remidas os dividas 
desae to! dat<L .•. 

O Sn. Cosr.no E CA>rros-Desde o folleci· 
menta • 

0 SR. LEITE E 01T!ClCA-.• , ~es lo O falle
c!meuto », já não rl fazer com que n lei seja 
executada desde n sua data i é fuzm• com que 
a lei tenha acção desde a dat:\ do fulleoi· 
menlo. 

0 S[l, COELIIO E C.urros•dó. um nparte • 
0 Sn. LEITE E Ü!TlCICA - A noção retro· 

activa dn lei esti:. oYidentemonte manifesta. 
Ul! Srt. SE:<.\DOR- Esta lei pó1e relroagit· i 

niio oJJ'endo di rei tos • 
0 S[l. LEITE E 0ITIC1CA-01!'on~o OS direi lOS 

do Thesouro li[oional, otronde os direitos da 
nnçiio. Trata-se <le uma disposição que vai 
atreotar factos anteriores a data da lei. 

O Sn. CoEr.uo E C.'>rros dil um aparte. 
O Sn. LEITE E OITicrcA-Eu entendo assim. 
Julgo, portanto, S1•. Presitlento, que, desde 

que !l emenda se afaste frunoamonte dn me
rlid" ncceltn. quer na Camurn dos Deputados, 
quer no. 2• discussão, onde n. mnterio. 101 deba
tida, eu, com sentimento, não posso dar meu 
voto (L mesma emenda, porque entendo que, 
nesta campanha do genet•osidade, que se 
nbriu relnth·nmento a. estas vi uvas, não se 
devem fllzer excepções nem tão pouco se deve 
esto.t• a impor um processo que muitas vezes 
n~o valo a pena ser levado a etfelto, a vista 
da quantia que vno ser paga, (Ii" <li'"·sos 
a1;ariL'S.) 

E', com eirdito, uma confusiio quo so Ytle 
estabelecer na con tnbllidndo publica e quo vne 
mesmo demornt• a oxecuçüo da di,posiçiio 
Ioga! quanto no não t!esconto no melo soldo 
t.los viuYns, Vi!ito como, a pa.ssat• o. emenda, é 
noces;nrlo primai ro verificar qun11 to rl que htt 
do ser rostiluldo, devaneio a rostitul~ão 
muitas vozes m• do pequeninas quanUas, que 
não valem o trabalho quo a disposição da 
emondn lmpoe. 

E' pot• isto que eu niio acccito a emondn; 
np1•osentada pelo holll'ndo Senado!', 
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o lih•. Pire .. Fe••:t•elrn (")-Sr. ginquas, e com t"llcllidrulo nüo se podiam obter
Presidente, depois da votnçüo eJJ'ectuatln aquellas Informações. 
ante·hootem no Sanado, em roln•;ii.o no pro- Mas posso garautir no Senado que o nu
jecto que se discuto, ou me julgava dispen- moro de ofl!eines suballornos, solteiros, falle· 
sado de vir novamente ii tribuna tratar deste cidos om Canudos, ó multo maior do que o 
assumpto. dos alli fllllooldos que oram casados; o que· 

Mns o i ilustro SonaJor por Sergipe, dls· quando vier a relação dessas outras dlvlilas 
tineto como ú, pormittirá qno lhe diga que para ser junta it que fol jil trazida ao conltC· 
foi Infeliz na apresentação da emenda que cimento do Senado, hn de se doduzir della, 
conjunctamonlo com o projecto s• discuto. talvez não poquoua quantia resultante da 

divida dos otlloiueH solteiros fallecl<los, como 
O SR. CoEr.no E CAlrros dú um nparte. so procurou deduzir ante h ou tem na discussão 
O SR. Pm~s FEn.nrmtA-E eu lamentarei da divirta de 40:000$000, a dos officiaes que 

si mais nlguma coum houver. ta.mbem crnm solteiros e nüo dcix.o.ram hcr-
E S. Ex. foi inteliz, d!2<a eu, porque tlcsta doires. 

manoir•a o ilt ustro Senador procura fazer uma A .quan. la, Sr. Prosidente, é muito lnslgni· 
distlncção entre r.quolles officiacs que coo- hcnnte. Si e !ln viesse nugmontnr ns difficul
trahirnm dividas por ctrolto da Campanha de da1es do Tbesouro, acredite o Senado que Se• 
Canudos e nquelles que jil deviam antes ria o primeiro n votar contm porque o sof· 
desta guerra. frimonto das poucas viuvns o dos poucos or· 

A morto, sonhares, nos campo• de Canudos, phiíos dos militnres que mot•rel'am em Cnnu· 
niio sopnrou aqucltes que obtivemm recursos aos pódo ser alllvlatlo por outro melo, com 
para mnrchnr, dnquellcs que não necessita· tanto que o omrie publico tlcasse a saivode 
vnm destes rccursll!l o que lambem seguiram. difficuldades, pam potler fnzor taco nos gran· 
Ali i, a morte não distinguiu os que dispu· dcs serviços que a Nação ainda precisa el!o· 
nham de mais recursos paPa sustentaçiio do ctliar. , 
suas fnmillns, dnquclles que, minguados ro- A quantia ó lnslgnificaute, Sr. P1·esldente, 
cursos, tinham difficuidadcs, e pOl'lsto pro· o, tiio insignificante, que no seu patriotismo, 
curaram o Governo part>lhes tncllitnr meios ci Senado a dispensou por 28 votos contra 14, 
de sub;istencia par·n na fumilias que oiles Depois disto, depois tlell!a votação havida ante· 
deixavam nesta ou naquelia locnlldadc, onde hontem, podia mo dispensar de vir ii tribuna, 
estava nqnartollado o seu bntnlhiio. Estou certo de quo o Senado, nn grandeza dos 

E o illnstre Senador não tom razilo ainda seus sentimentos patrlotlcos, continuará a 
perante a hypotllose que vou figur<ll' : confirmar os 28 votos dados em favor das 

O officinl que não contrahlu om~rostimo vluvns e dos orphaõs dos bravos que morre· 
para ir a Canurlos, mas queji\ devra à Fa- ram om rlefesn da Republica nos sortões da 
zonda Nacional, deixa vtuvn e Oi•pbiios; os Bnhin. (Muito ucm; muito bom.) 

, vencimentos estilo sujeitos aos mesmos dos- Ninguom mais pedindo n palavra, encerrn· 
contos das vluvas o orl'lliios dnquellcs que se a discussão. 
pediram dinheiro para tr a CanuJos. E' nnnuncinda a votação da em onda do Sr. 

E será justo que o Senado, praticando um Coelho o Campos substitutivo do nrt. 1'. 
noto de gentileza om relação ll8 tamlllas dos 
officiaes fullecidos, procure tilzer umn distln· 
cção, excluindo do benficio da lei as viuvas e O Sr. Pire&~ Fera•eh•a (pela or• 
orpbiios tluquolios que, nüo necessitando do dcm) roquor preferencla na votação para a 
reeursos nnqnolla ocensiiio, entretanto, j~ proposição, 
deviam anteriormente. Aorú lusto isto, ro· Consultado, o Senado concede a prefe• 
pito, quando estes officiaes fambem mar· ronci"· 
rernm 1 Posta a votos, ó a proposiçii.o approvada 

Nüo 6 justo. ' em escrutlnio secreto por 25 votos contrn 9. 
O honrado Sr111ador procurou tirar pnrtido · Fica prejudicada a emenda do Sr. Coo lho e 

das poucas palavras aqui pronuncindns pelo ·Campos, , 
nosso honrado coUega polo Estado do Espirita E' a proposição ndoptadn e ne sor submet• 
Santo e dn leitura que S. Ex. foz da monsn· tido á soncção presidenelul. 
gem do Sr. J>ccsltlonte lia Hepubl!cn, da qual 
CODBtn quo nem todas ns dividas estüo !'ela· ~!ATR!CULA. DE OFF!CIA.ES NOS INSTITUTOS DE 
cionarln• no documento quo foi presente ao E~srNo MILITAR 
Sonndo, porque muitos dos co!•pos que estive· 
ram em Canudos se nohnm omlocalldndos lon· 

(') N11o !o! revisto pelo ornUol', 

Entra em 3• diseussiio a proRoslção dn 
Camara dos Deputarias, n. 65, do 1809, auto· 
rlzando o Podar Executivo a conceder noe 
otllolaes o praças do excrolto, que requererem 
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matricnl& no; institutos d6 onslno militar, 
dispenso •rio idade exigida nos regulamento; 
nttl hojo om vigm•, e, outroslm,.a conceder 
mais nm nnno, paro. completnrem os estudo.s 
prep<l!'nlorlos, a to.lol os alnmnos e ox 
nlumnos que houverem, pot• qualquer causa., 
excedido o p1•azo regulamentar marcado para 
e>ses estudos. 

existe, disposição que me parece boní ponde" 
raua? 

Elia estabelece um certo numc1'0 de nonos, 
durante os quacs os otnciacs o praças que 
~u1zorem so matrlculnt• na Escola Militar 
uovom ficar habilitados nos pt~pnmtorios ox
igidos pa1•n. o curw superior. 

Si aquelles que, sem mo ti v o .1 ustifico.rlo, ex
cederam este prazo, nó> oonceucrmos actual· 
mente ma.is um nnno, com que direito, com 
que razoes de justiça ponoremos nognr iLquet
les que no nono vindouro Incorrerem no 

0 Mr • .ArthUI" RloM (1)-Sr, Pro· 
sldcnte, n. leitura. do pr•o.]ecto eüi discussão, 
!ova-me a pe:lll• á honrllda Com missão alguns 
eEclni•ecimentos sobre a ma teria. mesmo ma.l ~ · 

Que mr,tivos rle ordem publica., que moti
vos imperiosos lmpe:liram que esses alumnos 
concluisscm, dentro do -prazo legal, o estudo 
dos Pre;matorios 1 

O pro,ieoto diz. (U.) 
Orn, o regutnmonto <ln. Escola Militar tt"UÇ:t 

o limito <h Idade para os menores que 
alli queiram mntrlcnl:tr·so. 

O limito oxigido para n idade dos alumnos 
que ali! viio mat1·iculor-se, ó um; o limite 
pn.rn aquollcs que jiL são praças do exercito, 
ó outro. 

O art. I' do projecto revoga completn
mon to cslo. di; posição do regulamento ; não 
estabelece um prazo du1•o.nte o qual se o.br:t 
uma oxcopção em favor dos omclne> o praças 
do exercito, afim d~ so habilitarem com os 
respectivos cursos o terem direito ás pro
moções. 

Não mo parece justa ost~> disposição. 
Parccln·mo que n concessão deveria set• 

feita pelo Poder Legislativo, ma3 pat•a per
durar pot• um corto numero de nnnos, por um 
prazo limitado, 

Si o tlm dn proposlcilo é consentir, com esta 
!acuidade, que os olllciaes do exercito c as 
prnçns possam halt!lltar-se com o respectivo 
curso de armas, uma vez que jiL excederam a 
idade regulamentar, parece que esla. ex 
cepçiio nn lei tlove ter um pt•nzo limitado, não 
deve perdurar por tempo indollnido, revo
gando nsslm do umo. vez o nrtlgo do regula· 
monto que ostn!Jelcce o limite de idade pam a 
matricula. 

Por cousequencia, vou mn.ndo.r uma omemln 
ao nrt. L, determinando que soja de quatro 
annos o l1m1te do tempo pnrn a execução <lo 
nrt, I' do projecto, 

A disposição do nrt. 2', no meu osplrlto, 
·não tom a minlma justificação, Elia. diz. (LG,) 

Sr, Prcsi<icnto, n disposição do nrt, 2" niio 
ó mais que um inccutlvo t\ vadiação. 

Ntio houvll guerra., nfio houve in!errupcüo 
rio estudos pot• fechamento da escola, por con· 
sequencln mio Yejo justlfionção para esta me· 
dido. que, repito, nü.o e mais do que um incen
tivo n vadiação, porque de ngo1•a em deante 
os nlumnos, contando com estns concessUcs 
feitas pelo Poder Legi;lntiYo, nõ:n procurarão 
doutro do prazo lognl, nliM muito razonvcl, 
muito poruleradamentc estabelecido, comple· 
Lw SJu curso propnrnterio. 

O mal que di>\o resulto. não precisa ser 
lembrado ao Senado; Iremos ter, com esta 
concessão, officines uevld&montc hnbilitados, 
jiL quondo estão qunsl n n ttlngir o limito dn 
reforma ou da compulsorln. 
Qua~s o.s vantagens pam o oxorcito desta 

concessüo'l Nenhuma, 
Por isso, Sr. Presidente, vou mnndar uma. 

emendo. quanto no art. 1', e voto contra o 
O.l't. 2'•. 

São successivamenle lidas, apointlas e pOl• 
tas conjunctnmente om discnssilo as se· 
gulntes 

Emendas 

Ao art. 1': Depois ilns palavras: Fica o 
Governo nutor\zado-nccrescente-se: tluran· 
to quatro nnnos. 

Suppt•imn·se o art. 2'. 
Nln~uem mais pedindo a p&Javra, encerra· 

soa diseussiio. 
Posta o. votos, é npprovadn n. emondn no 

nrt. I". 
Po;ta n. votos, é rejeltadn o. emenda sup· 

pressivn do art. 2D, 

Com quo direito o Senado amanltii, tendo 
coneedluo estn Isenção n aquelles que actual

. mente se· ncbnm nestas ·condições, poderá 
negar n outros qno estejam no mesmo caso 
esta tncul•lodo de terem mnis um anno d~ 
que o ro~ulnmento permltte, pnra fazerem 

. os prepnro.torlos, e assim flcar complota· 
monte nulla a dlsposiçilo regulamentar quo 

E' a proposlçilo, osslm emendadn, nppro· 
vnrln o sendo adoplndo., vne ser <levolvrda il 
Co.mnra dos Deputados, Indo antes il Com· 
m Is silo de Redacçüo. 

·- (t) I\iio foi C'!'ovhto Illllo tr.J.dor, · 
Sonl\llo V • lU 

O l!lr. "Prealdentc-Estando esgo· 
tada n mataria da ordem do 'din, vou lovan· 

2B 
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-tar " sessão, designando para a <la ses,ão 
8cguinte: 

2• •liscus;iio da proposlqiío da Camnra dos 
··Deputndos, n. 23, de 1800, autOJ'i?.ando o Po· 
der Executivo a abrir no Ministerlo da Guer· 
-rn ~ credito do 30:352$500, supplemontnr n. 
var1as ve~·bos do ort. lO da lei n. 560, da 31 
·dezembro de 1808; 

2" •liscussiío da proposição da Caml\ra dos 
'Deputa: los, n, 511, de ISDO, autorisando o Po
. der Exocuth·o a trnnsf•ril• pa1•a o Minlsterio 
da Fozen•la o CI'Odito de 29:774$, constanto do 
n. 17 do nrt. 2" da Ioi n. 500, do 31 do do· 

.zembro de 1808; 
2:L disposição da. proposh;ão dn Ca.mn.rn dOs 

Deputados. n. 70, de uma, a.utorizttndo o Po
.der Executivo n. n.brir no Ministorio dlls Re· 
.lnçaes Exteriores o credito do 50:000$, oo 
.cambio de 27, supplementnr ó. rubrica 4' do 
.nrt. 12 da lei n. 560, de 31 do dezembro de 
uog; 

3' diseeusiio da proposição da Camam dos 
·Doputados, n. 63, do 1890, que approva o 
.amplia no exercito o Codlgo Penal da Ar· 
rnnda; 

2a d iscu::~são da prorosiçfío do. Cnmnra. dos 
D_epntsdcs, n~ 17, de 1809, prohibinfio n emis
·suo, por pal't!culnres. emprez11, bn.nco ou so· 
ciodade, fio titules do credito ou obrigações 
·no ~ortndor com o nomo dcst.e em branco 
dcnominnfios l~ttJ•ns, natos vnles, fixas, ficas: 

·l'ccibos, livranças, ou outras diJierontes de· 
nominaçõos, edil outras providencias. 

r.evnntn-se a sessão ás 2 horas e 20 minu· 
-os da tarde, 

--
III' SESSÃO EM 23 DE SE1'EMDRO PE 1800 

.Prcsidcncia do; 81•s.Mo1oJl dtt Queii'O; (Wcc
prejidtmte) c Rosa c SilL'a 

A' moia hnriL depois do melo dia, nbJ•e-se 
a sossiío, o. quu concorrem os Si'S, Sonodores 
~lanoei de Queiroz, J. Catunda, Aiborto 
Gonçnivos, Henrique Continha, Thomaz Del· 
Jino, Jonnthas Pedrosa, Joaquim Sn.rmonto, 
Frauci>co Machado, Belfort Vlelr:t, Noguoirn. 
. Parnnagul\., Pires Ferreira, C1·uz, João f101'· 
·doiro, Bezerl'\1 Fontone\lo, Pedi'O Velho, Jo!é 
Bernurdo, ,\!varo Mnclmdo, Abdon Milanez, 

··Gonçnlvos Ferrulrn, Leite o Oitlcica, Coelho e 
· Cam~os, Roan Junim·, Arthur llio~. Virgilio 
·Dnmazio, Cloto Nunes, llomin~os Vloonto 
LopJs Tl'oviio, Feliciano Penna, Bneno Brnn~ 
cl[o, Rodrigues Alve•, Paula Souzn, ~!ornes 
'Barros, ,Joaquim do Souzn, A. Azere~o, ,Joa
-quim Lncordn e Pinheiro )lnobndo (36). 

Deixam do comparecer, com cnusn parti· 
clpa<ill, os Srs. Generoso Pouco, Lnuro ~odt•é, 
Justo Chormont, Bunodicto Leito, Gomes do 
Cnstt•o, Almeida Barreto, Joaquim Pol'llBill· 
Luco, !\ego ~!eilo, Q, Boenyuva, E. Wauden· 
kolk, Gonçalves Ch .. vcs, Esteves Juoio1·,Gus· 
lavo Richard, Rnuiino Horn o Julio l'rota ; o 
som ella os Sr;. Mnnoel Bn1•ata, Josó Mar
ceilino, B, de Mendonça Sobrinho, Lcanc\ro 
~!nclol, Ruy 13nrbosn, Porciuneuln, Leopoldo 
de Buihões, Aquilino do Amaral, Vicente 
j[nchndo, o Ramiro Bnrccilos (25), 

E' lhln, posta em discussilo o sem debo.le 
npprovado. n nela d<\ sessão antorior, 

O s~·. r Soc••etnrlo dó. conta do 
seguinte 

EXPEúiENTE 

Officios: 
Uo Dr, I' Socrelarlo 

Deputados, datado •lo 22 
remettendo o. segninte 

diL Camnra dos 
do corrente mez, 

PUONSIÇÃO 

N. 72- 1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo un'o>, As vantagens do nrt. 8' do 

dccrotó n. 103 A, de 30 de janeiro de 1800, 
são extensi vns aos pl'ilneiros officincs da Ar· 
mada relbrmados compulsoriamente, a cantor 
:le 31 de outubro de i~O·l ; revogacias as dis
posiçues om contro.rio, 

Cn.mnra dos Doputndos, 22 do setombro de 
1899. - C•trlo< ra: de Me/lo, Preslc\ento,
Ctu·loJ Av[JIUto Yalcnta de Novae.~. 1° Sccre .. 
ta.rio. - ArllW1' Amúro:ino ll6l'Ctlia do Sr!, 
3• Secretario, servindo do 2',-A' Commissilo 
de Mnl'inbn. e Guerra e do Finanças. 

Do Ministerio da Fnzenda, de 22 do cor
rente mez, onviando a l\lcnsn.gom com que o 
Sr. Presltlontedn Republica devolvo dous dos 
nutogrnphos da resolução do Congros~o No.
cional, que snnccLnou, e que autorizou o 
Poder Exocuti vo a abrir os nccoEsnrios ore· 
ditos para pagamento das despozas feltns com 
n rccepçilo do S1•. Presitlonte d•.l llepubiico. 
Argontina.-Archivc-se um dos autogra~ho~ 
e communiquo·se á Cnmara dos Deputados, 
remettondo-se o outro. 

Do prcsldonlo do Eslndo do Sergipe, do 8 do 
corrcnto mez, cfferocondo um exemplar da 
mensagem que enviou li. rcspectivn. ussom· · 
blóa Irgisiatlva, por occasiiio da iustoilaçi!o 
tla sna prusentc sessilo ordinnrla.-Agt•adeça
se e archlve-se; 
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~----------------------·----------------------------------·---------~ 
O Sl•. ~· Sec"<•etn••lo ·declara q11e 

-niio ha pnrecoros. 

ORDEM DO DI.\ 

. CnEDlTO DE 30:352$500, SUPPLE!IlE~TAR A 
VARIAS VS:RDAS DO AltT. 19 DA Ll~I :i o 500, 
DE 1898 

Entr[L em 211 discussiio, com o parecer fa· 
voravel da Commissiio do Flnnnças, o art. J·• 

·<ln proposição da Camara dos Deputados, 
·n. 23, do ISOO.nutoriznn<lo o Po!lor Executivo 
o. nbt•it• no Ministerio da. Guerra. n credito tlt! 
3D: 052$500, supplcmentnr n. vnrins verbas 1lo 
art. 19 dn lei n. 560, de 31 de dezembro de 
1808. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se n 
·<llsoussão. 

Segue-se em discu.siio, que se encerra sem 
·llebo.to, o nrt. 2~. 

Postos n votos, eiio successivomcnte appro. 
'Vndos os artigo~. 

E' o. propo;içiio adoptada p;ra J>assar :i 
3·• discussão. 

O Sr. Rodrlgue• Ah·eM (pela 
.,,.dem) roquer dispen"' do lnteraticio para a 
.3' dlscus><1o da proposição. 

Consultndo, o Senado concedo n dispensa, 

TR.\.NSFEfiE~CIA. DE VEnDA. DI~ U!lt PARA. 
OUTI\0 ARTIGO DA. UI N. 560 D~ IS08 

Entra em 2~ discussão, com o pn.r~..'t:cr ftJ.. 
-voravel da Commi>siio de Finanças, o artigo 
unicodnproposlçiio da Cnmara <los Deputados, 
·n. 5Q, do !SUO, autorisando o Poder E<· 
·ecutlvo a transierir pnn o Ministerio da Fa· 
zonda o crodlto de 20:77•1$ constante do n.17 
do nrt. 2' da lei n. 560, do .31 de dezembro 
rle 1898. 
. Nlng~em pedindo a palavra, encci'l"B-so a 

·discussu.o. 
Posto a votos, ó approvndo o artigo. 
E' a J!l'oposiçiio adoptada para passar 11 3• 

·dlscussuo. 

O S1•. Uodrlgue" Alve" (pela 
.orcltm)rcquer dispons~t de intorstlcio para a 
a• discussuo dn proposição. 

Consultudo, o Senado concede a dispensa. 

<CI\E!liTO DE 50:000$, AO OA)ID!O Pll 27, sur
f'LEMENTAR ,\. VU:ltnÁ •in. DO All.T. 1.2 DA 
LEI N. 560, DE 1898, 

unlco d~ proposição da Camnra dos Deputados, 
n. 70, do !SOU, autorizando o Podor Execntlvo 
a abrir ao Mlni>terlo das 1\elnçilos Extoriorea 
o crectito de 50:000B, no cambio do 27, sup· 
plemental' {I rubrica •l" do !ll't, 12 da lei 
n. 500, •lo 31 de dezembro do !SOB • 

Ninguem pedindo a palavra, encerra·EO a 
tliscussõ.o. 

Posto a voto,, ó approvndoo nrtlgo. 
E' a proposiç!lo adoptnda para pas;ar ó. 

~·· discussão. 
O !!ia•. Gon~nl,•cM l~'"ct•rcil•n 

(pc/a O<'flcm.) ro~uer urgencin para a 3·• di.>· 
cussão tia proposiçüo. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 

CODIGO PE:o;.\.L DA ARllADA E DO EXERCITO 

Entra em 3• c!iscussiio n proposiçiio <la Ca· 
mar:t <los Dopulados, u. 1!3, de 1890. nppro. 
vnnrlo e ampliando ao e>erclto o Codlgo Pe· 
na! <la armada. 
Nin~uem pedindo a palavra, enoerrn·se 11 

discussão. 
Posta a votos, ü approvacl:t a proposição e, 

sondo adoptada, vue ser subrnettida a saucçiio 
presi<lenc<al • 

E:\IISSÃO DE TlTULOS DE CREDITO OU ODUIO.\ÇÕES 
AO POI\T.\.DOR 

Entl'n. cm 2a discnEsüo, com o parecer fa.
vora<el da Commissiio do Constituição, Po· 
der.~s e Diplomacia., o art. tn dn. propo~i(iiiO 
da C:tnmra dos Depu lados, n. 17, de !SOO, 
prohiblndo o. emissão por particuhn•os, cm
prezas, banco ou sociodnrlo de titulas <lo 
credito ou obrlgoçiles ao portador com o nomo 
deste cm L<·onco, dnnomlnados lcttr"s, noblS, 
vales, fixns, tlcns, reeibus. livronça.s, ou 
outras dllfcrentes llcnominaç1ies, o dá. outras 
providencias . 

Nluguem pedindo a palavr,t, encerro-se a 
tliscussüo. 

Scgue·Eo em discussiio o art. 2'. 

O S1•. 1\lornca Dn••••os (I) -
Sr. PlY•si<lcnle, nósj1\ votnwos p1·ojecto sa· 
melhnnte a csto, p!'Oi<iblno!o os Estados, Ca
mnrns 1lunlcipaes o qualquol' corporação 
investida do autoridade, dú emlttir vales 
ou titulas quuesquor do ei•cdito ao porlador. 
ou com o noroo cm branco, porquo ó fabi<lo 
que em nMso pnlz, pela oxcossiva falta do 
moeda divislonnrla, alguns Estados e Cama-: 

Entra em 2• ollscus•iio, com o porecor làvo-
l:avcl do. Commlssii.o de Finanças, o ll.l'tlgo (t) E~t., discurso nüo (oll'o\'hlo V•1lo ornUor. 
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ras Mnnlcipnos, urgidos por os la nocesslrlarle, 
viram-se forçados a omlttlr esses vales, 
esses tltulos ao portador, que nesses Estados 
o municipios COI'riam como moeda. 

Er:c nccessnrio coblblr este abuso, o nós 
votamos loi nesse sontldo. 

Por essa occasifio, infolizmento depois do 
encerrada a discussão, Impugnei a pena com
mlnn<ln. 

A ponn comminada ora não menos do que 
a que ,; npplic:tvol aos passadores do mocd:t 

. falsa: dons nonos do prisão cellular, 
v. Ex. ve:•iL si isto ó rozoavel o justo: 

CJUO Relo facto de um cldndiio dnJ' 1t out1·o 
uma tlos•as npolicesinhns de 100 réis, do 200 
róis, o do outro a recebe!' a pagamento do 
qualquer cousa, estejam ambos sujJ!tos il 
pena do dous nnnos do prisão ! 

Estão olles equiparados a passadores de 
mood:t foi'"! 

Eu creio que poucas vezes igual inJustiça 
teril sido commottlt!a por u:n legislndo!' 
qualquer ! 

Esta. é enorme, ó flngrantc. 
E' uma desproporção nunca. vistn ! 

O que aconteceu que, sendo uma lei <le in
justiça tiio clamorosa, tiio J'evoltnnto, niio ha
verá magbtrado, seja ~lle qual fôr, por 
mnis cumpridO!' que soja tle seus deveres, 
que nppliquo semelhante lei! Elle 1111 de 
quere~ sempre snlvaros cl:ladüos innocentes 
de uma penalidade tiio forte I 

A pona, Jlois, s.era innppllcavel. 
Bem, temos agora oulro projecto, nascido 

da mesma orig-em, do mosmv intelllgonte 
Depu lado quo formulou o primeiro. 

Este tem JlOI' nm cohibir a omiss[o destes 
'Vales ao po1•tador ou com o nome do portador 
em branco, quando emittidos por particula· 
re~. 

A origem ó a rnes1r.a <los vales orniltiúoa 
J,lOlos Estados ou.pelns C~tmaras Municipaes; 
o a necessida:le do moeda dlvlsionat•ia, de 
moeda de troco para ns pequenas tmnsacções 
da. vidn. 

E' Irregular, não ha duvida; é procizo co
hlbiJ•, o ó l!Sto o fim do yrojecto. 

A penalidnde niio ó tiio oxorbitanto como a 
do pt•üneiro; O bom menor, mn.s ainda. nssim, 
no meu fi•aco entonde1·, é exnggorada (LJ ,) 

Temos dous a seis mozes de prisão collulnr 
e mnlla do 5 a lO vozes o valo!' declarado nos 
tltulos. 

Senho!•es, precisamos considerai' antes de 
tudo que aqui l'alta o olemonto capital con
atltuti,·o de todo crime, que é o dolo, a ma· 
llcia o mal intrinscco do crime. 

O mallntJ•inscco do crime aqui não existo; 
a transacção em si u licita,ó moral, niio viola 
principio algum; rlosorto que, cm fundo, niio 
ba crime, niio ha o mal que constituo o 
crime. . 

0 Sn, GONNLVES FEnnEJRA d{l um 
aparte. 

O Sn. 1lonAES B,\nnos-Nós estamos fa
zendo o. lei; estou falln.ndo ele ;m·e constituem/o 
estou fallanrlo corno lol(lslarlor, o niio como, 
executor dalel. E como legislador, ob
servo no Senado que nós vamos punir um 
facto que cm si niio ó punível, niio ó crimi
noso. 

o facto em si niio ó punivel, niio ó crime; 
o facto em si é um facto licito • 

Desde que n[o é orlme,des~o que ó um fa· 
cto licito,mas por un1 motivo qnnlquerconvem 
cohibil-o, basta que o punamos com a pena 
sumcienlo para impeli ir n J'cprc<lucção do 
facto; pena simplesmente eficaz. 

Devemos cohibir, mns o facto em si ú in
nocente. 

Mas, pelas con•equencins que pMo produ· 
zir, conseQuenclas muito desastt•osas, · penso· 
que vem fazer um mal enorme a sociedade. 

Nós devemo• cohiblr a reproducção do 
abu;o de e mi ttlr vales, abuso praticado já 
por particulares, já pelos Estados e Camnras 
Municipaes, mas por isso <lov<~mos applicar 
penas sufficientemente elllcnzc;, que se,1am o 
bastante para impedir n rcproducçiio do 
facto, nunca uma pena exo.ggornda. 

Orn,n pena cornminada neste projecto, con
quanto muito menor do que a pena commi
nada nn lei que votamos o anno passado, 
porque então orll do deus annos de prlsiio 
cellular, ao passo que por este projecto é de 
dous a sois mezos de pr1siio cellulnJ•, além d:t 
mult11, alada é excessiva, carecendo de ser 
muito reduzida. 

Adduzo como melhor aJ•gumonto para pro· 
var a oxorbltancia da pena o projecto do 
Couigo Penal, onde es~c 1\\lta vum punida 
apenas com uma multa, •em p1·isiio alguma, 
multn q_ue ó cnlculada sobt•c o valor da 
transacçao. 

Acho um crl'O g-rave calcular a multa so
bro o valor da trottsncçiío. SI bem mo lem
bro o Codlgo Pennl, assim como o projecto, 
nppllcnm uma multa igual a cinco vozes o 
valor da trnnsacç[o ; si n transncçiio for de 
100 réis a rnult<\ soriLde 500 ré is. Pelo p<'Ojecto 
do Codlgo Penal a pena soriL pequena ; pelo 
projecto em dlscu~scro, a pe11a seriL de•pro· 
porcional. · 

SI a apollce fõr do valor Insignificante, 
como no caso quo figurei, a pena será uma 
inslgntncancla; si fôr um valO!' mnlor, entiio, 
a penn pódo sor excessiva. 

Mas, Sr. Pt•os!donto, tenho nrgurnnnto me· 
lhor ainda o ó que esta ma teria está perfol
tnrnenta regulada por lol. O meu honrado 
collega e amigo representante de Minas 
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.acaba de me mostrar a lei de 15 de setembro 
da 1803, onde encontr<Lmos esta disposiçiio : 

« Art. 3." Nenhuma sociedade ou empre?.a 
de qunlqucr nnturoza., nenhum cOI)I~nerci· 
ante ou individuo do! quaiqum· conrl1çao po· 
docá omlttlr sem autor1zaçilo do Poder Le· 
glsla.tlvo notus,bilhetes, tichas ... • 

Pn.reco ni\o havei' a menor <lu vida de que 
n. rlisposição contida no p1·ojecto ó exacta· 
mente a mesma que jl\ está consagrada na 
nossa leglslaçõo, <!onde se conclue que o pro· 
jecto ó inteiramente inutil. 

Sr. Preslclonte, sirmm ostns considerações 
como jllalincativ:> para o roquerimonb que 
vou ter a honra. de submettcr á conslder<L· 
ção do Senado, nllm de que o projecto volto á 
Commi>são de Constituição, Potleros o Diplo· 
·macia para o reconsiderar. 

E' lido, apoiado, posto em discnss1io o sem 
debate approvndo o seguinto 

REQT:ERD!ESTO 

Requeiro que a proposição n. 17, de 1809, 
volto á Commisião de Constiluição, Poderes 
e Diplomacia pa1•a a reconsiderar á vista das 
obeervaçiles expostas. 

Sala dlls sessões, 23 de setembro de 1890. 
- Mora.es ·narro.-;. 

Fica ndlada a discusslo, sendo a proposi
ção devolvida ii Commls,do, 

O Sr. Pre•ldente- Está esgotada 
a matcrla da ordem do dia e, nada mais ha
vendo a trata<'. do•igno pat'tl n ordem do dia 
da sessão seguinte: 

3" discussão da proposição da Cnmnra dos 
Deputados, n. 23, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a abrir no Minlsterlo da 
Guerra o credito de 30:052$500, supplomen
tnr ás varias verbns do art. 19da lei n. 560, 
de 31 de dezembro de 1898; 

3• dlscussilo da pt·o~oslçilo da C•tmnra do8 

Deputados, n. 56, de 1809, autoriznndo o 
Pode!' Executivo a transferir pura o Mlnis· 
teria da Fazenda o credito de 29:77~$ con
stnnte do n. 17 do nrt. 2" da !ei o, 560, de 
31 de dezembro de 1808; 

3• dlacussiio d•• proposioilo da Camara dos 
Deputados, n. iO, ce 1809, autorizando o 
Poder Executivo n abrir no MlnisteJ•io das 
Relações llxteJ•tores o credito do 50:000$ ao 
cambio de 27, supplomentar á rubrico. 4' do 
art. 12 da lei n. 560, de 31 de dezembro de 
1898; . 

2• dlscuea1io dn proposlcilo do Camara dos 
Deputados, n. 61, de !809, isentando do pa· 
gamonto do quaesquordlreltos, na Alfitodoga 

da Capital Federal, dous volumes Importados 
pelo pintor Victor Melrelles de Lima, con• 
tendo a tola o. as tintas para a pintura do 
panorama representando o Doscobrimcuto do 
Bro.ziJ; 

2' discussito da proposiciio da Gamara dos 
Deputado<, n. 10, de 1800, nu!ot•iznndo o 
Pode<· Executivo a relevar " divida contra· 
bido. eom o Thosouro Fedornl pelo tenente tio 
9'' reg-imento de c.tvn.lln.rin do GXercito Tho
maz llrn~a, fallcoido cm combato no l'Dducto 
de Canudos, o 10 de j:~lho elo 189i; . 

2" discussão da proposlc:io da CnmBJ•n dos 
Deputados, n. 59, de 1800, auto,·izando o 
Poctet• Executivo n. conceder no Dr. Fernando 
Terra, assistente do clinic> dormato-syphi
ligJ•aphica da Faculclnde do Mcdicinct do Rio 
tloJ Janeiro, seis mezos tle licença, C:)Jn arde· 
nado, para tratamento do saude; · 

Discussão unica do parecer n. 217, rio 1800, 
dn Commlssão de Ju::it!ça c Log-iJinçüo, opi· 
nnndo que seJa rejeitado o veto do Prcfetto 
do Districto Federal á resolução uo Conselho 
Municipal, qne autoriza a Sttn!a Cns. de 
i\lisericm•dio. a. desa.proprinr os tcr'l'eoos ne· 
cessarias ao nugmonto do Comiterio de 
S. Jo:!o Baptista da Lagôa, ató 11 importan
cio de 110:000~. indemnizan<lo-Jho a Muni· 
clpalidnde a importnncia, assim despendiclo, 
dada a reveriilo do comiterlo ao sou domí
nio e adminislr,tçiio. 

Levanta-se a Ec3são o I 1/2 hora da 
tarde. 

112" EE;s.i:o EM 2) DE SS.TE>llll\0 DE 1809 

Pt•aJiclmcia dof Sr.~. Rosa" Silo.t, I. Gatunei<~ 
a Alberto Go11ralvc.~ (i 0 " 2·1 stcrctJrio.y 

A' mola hora depois do melo din abro-se a 
sessão, a qne concorrem os seguintes Srs. Se· 
nadorcs: .v.anoel de Quelros, J. Cntun<fa, AI· 
borto Gonc>lves, Hem·ique Coutinho, Thomnz 
De! fino, Jnaathas Pedrosa, Joaquim SaJ•men· 
to, Fraocisco )lacha~o. Benedlcto Leite, Go
mes de Castro, Bellàrt Vieh•a, Nogueira Pa· 
ranaguá, Plrus Ferreira, Jorro Cordeiro, Be
r.erJ•il Fontenolle, Josó Bernardo, Alvaro 
Machado, Abdon Mllanez, Almeida Barreto, 
Gonçalves Ferreira, Jos6 Marcelllno, B. de 
Mendonç" Sobrinho, Rego Mello, Leite o 01· 
tlclca, Rosa Junlor, ArLhur Rios, Vll·gillo 
Damaaio, Cleto Nunes, Domingos Vlcente,Pcr· 
cluncula, Lopes Trovão, JtoJrlguos Alves, 
Paula Souzn, Jonquim de Souza, A. Azeredo, 
Gustavo Richard, Pinheiro Mach~do e R~· 
miro Barcellos (38), 
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Deixam do comparecer, com cousa justill· 
cn.fla. os Srs, Genflroso Ponce, Lo.uro Sodt•ú, 
Just~ Chermont, .Joaquim Pernambuco, Coo
lho e Campos, Q. Bocoyuva, E.Wnndenl<oll<, 
Gonçalves Chave•. Mornos Barros, Esteves 
Junlor, R'•ulloo Horn o Julio Frota o sem 
ella os Srs. Manoal Barata, Cruz, Pedro Vn· 
lho Leandro Maciel, Ruy Barbosa, Feliciano 
.Pcrina, Bneno Brandão, Leopoldo de Bulhüca, 
Aquilino do Amaral, Vicente ~lnchauo o Jon· 
quim Lacerda (23), 

E' lida, posta em tli cus•ilo e Aom deLate 
approvadn a neta da sessão anterior. 

o Sr. J.• Sec••etnrlo dá conta do 
seguinte 

EXPEDI E::<:TE 

Officio: 
Do Miulaterlo da Guerra, transmittindo a 

mensÔgem éom que o Sr. Presidente da. 
Republica dllvolveu dons tios nutographos 
da resolução do Congr,,sso Nacional, quo 
sanccionou e . que autoriza o PoJer Ex· 
ecut!vo a a.b>·h• uo Mlnistorio lia Guerm o 
credito de 1.200:388$, supflementar á Yerha 
16, n. 28, <lo nrt.IO do lo n,5QO, de 31 do 
dezembro do 1808. 

Archlvo-so um •los a.utogrnpllOS e commu
nlqne-se á c .. mara dos Deputados rometten· 
do·se·lho o outro, 

O Sr. ~· lóóleerctn••io 1ô e ficam 
sobre a mosa,pnra serem dl,cutidos na scssõo 
seguinte, os seguintes 

PAUU:CERES 

N. 222-1800 

Reclacçlto final do Jli'D;'ccto d<J S11nwlo, n, 10, 
ela 1899, que rlisJllie so!n·c a adiJiinisttaçl1lJ 
do .rhylo dos [;n:aUdO$ da Patria 

O c,,ng••esso Nacional tlecrota: 
Art. l,' O Asylo dos Invalidas <ln Patrln, 

crendo nestlt Capital pan recolher os sorvi· 
doros do Nnçiio que so lnvolldal'Om ou vonhum 
aso Invalidar no serviço do guorrn, será 
administrado !lOr um Conselho do quotro om
olaes gonorncs ou supel'ioros do ExeJ•clto o da 
Armndn.. sendo dons do cada corpO!'tlQão, no
meados poloOoverno parn sorvirom po1• dous 
nonos, prcsl•litlo ost'> conselho I'Oio 1r.als an-

• tlgo dos nomeados. 
§ \,'Ao Conselbo Incumbirá ndmlnlatrar o 

patrimonlo do Asylo, a.J•recndnr toun a sua 
receita, nJlplict~l·a ao custeio da !nstltulçiio 

e no melhoramento dos odificlos e das condi~ 
ções de vltla dos asyladJs, 

§ 2.• O Conselho p!'ostaró. nnnualmeole 
contas dn StUL O.flministraçü.o, sentia essns. 
approvados pelo Tribunal do Contas, com o 
cllrelto de revisão por esse tribunal. 

§ 3.' As sobras verificadas annualmente, 
<lepols de apuradas as respousnbilldn<les do 
Conselho quanto us dospezns folias o dos jiL 
contracto.das plro. o o.nno st'lguintA, seJ'ilO· 
dcstlnadiiS ao augmento do fundo da instl-· 
tulçiio pela compra de apollccs da divida 
publica, constitutiveis do sou pati•Imonlo 
mallenavol • 

Art. 2.' A rocoita do Asylo do Voluntarios 
da Patria será constltuldtt: 

§ !.•Com a renda do sou patrimonio. 
§ 2.' Com a quantia consignada annual

mente na lei do orçamento. 
§ 3.• Com o. metade do um dia do soldo,. 

dcacontnda no dia I de março <le cada anno a 
todos as praças do prol c inferiOJ'C1, a toclos 
os omclaes subalternos, superiores e gsncraes 
do Exercito, Arma<la c das classes nnncxns <> 
a todos os omciacs reformados c honoJ'arios no· 
desempenho de com missões do actividade, para. 
serem ns quantias descontadas c especial· 
mente applioudas ao augmontodo patrimou!o· 
do Asylo. 

§ 4.' Com as doações feitas espontanea-
mente por pal'ticulares, · 

Art. 3.• O Governo expedir•\ novo J'egula
mento para o Asylo de InvalluQs, de modo a. 
constituir, na ilha do Bom Jesus, as accom· 
moduções necossnJ•illS para alll serem acond!· . 
clonados os ln validos do Exercito e da Ma• 
rinha. 

Art, 4.' O Governo furá converter, em. 
apollces da divida Jlnblica, em augmcnto ao 
patrimonlo do Asylo,as quantias arrecadada..~ 
pelo Mlnlsterio da Marlnbll em favor do Asylo· 
atá 31 de dezembro de 1808, 

Sola das Commiasões, 23 1lo setembro de. 
1800.-J. Jo rquim da Sauz<!.-Joaquim Sa>'•· 
menta, 

N, 223-1890 

Rcrlacç6o final da cmcnd:t do Scn·td:J ,! ;wopo·· 
siçt11l d t Camura dos Deputados, n, G5 da 
1899, que dtAtoriza o Podal' Executivo a ~on
cedeJ• aos officiacs c pi'.IÇas r/o c:t•etcito f)UIJ 
rcque1·erem, Wíltticula nus institlftD.~ d; cn· 
sino militar o rlispen.n ela idade c:cipid.t Jlos· 
?'Cspccti1'oS ''e{JitlamcntoJ 

Ao a1•t, 1.' Depois das pnlnvrM-Fica o· 
OoveJ•no autorlzacto - aecrosconte·s•: <lu· 
ranto quatro annts. ' 

Sala dns Commissões, 23 tlo sotombro do 
180g,-J, Joa~uim do S''";,,-Joa~wim Sa>'• 
"'~~. -

c 
í' 
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ORDEM DO DIA 

OnET,lTO DE a9:052.$500, SUPPLE~tr.XTAn. J.s 
V AUlAS YERJJAS po AR'l'• 10 DA LEI N, 5!30, 

, DE 1808 

Entra em 3• discussão a proposiçilo dn Ca· 
mam dos Deputados, n. 23, de 1809, nutori· 
zando o Poder Executivo a abrir no Minis· 
terlo da Guerra o credito do 39:9õ2$500, sup
Jllementnr âs varias verbas do n1•t. lO tia lei 
n. 560, do 31 de dezembro do !898. 

Ninguém pcllinllo a pllo.vra, encerra-se n 
discussão. 

Posta n. votos, ,·, approvada o, sendo ado· 
piada, vno ser submotLidn. {L snncção presi· 
dencial. . 

da Capital FcJarnl, douSYoiumcs importados 
pelo pintor Victor Moirolles de Lima, con• 
tondo n. tóla o as tintas p01•n n pintu1•n do 
pnno••amn t•epresentando o Descobrimento do 
Brazii. 

Ninguem pedindo o. po.lo.vrn., oncerro.·se it 
discussão. 

Posto a votos, ó npprovado o artigo. 
E' n proposlçüo ndopta.da. pnra passar {~,· 

3·' discu.ssü.o. 

REUtV.\ÇÂO D1\. DIVIDA C"l!'i'TRAUIOA. COM O• 
TJJE.~OURO FEDERAI .. PELO l'AT,T,ECIDO TE!'o/EN1'E 
'l'IIO!!IAZ DHACiA 

Entrn em 21 discussão, com o pa.rccor con
trario da Commi•;iio de Finança•. o at•tigo · 
unico da j'roRosição da Camara dos Depu-. 

TRANSFEitE:o!CIA DE VER DA DB tJM PARA OUTRO lados, D, 0, de 1890, nutoJ•izaudo O Po:lot•· 
ARTIGO DA LBI N, 560, n~ !898 Executivo a ro!ovnra divida contrahidn com.· 

o Thesouro Fedornl pelo tenente do O' regi-
Entra om 3" discussão a proposlçiio da Ca·· monto de cavailnria do exercito Thomaz 

marn dos Deputados, n. 5G, de 1800, nutori· Bmga, fallecido ~m combate no reducto de· 
za)l<!O o Podor Executivo a transferir para 0 Canudos, n lO do JUlho do 1807. 
Mm1sterlo da Faz11nda o credito de 29:774$, Nin"uom pedindo a palavra encerra-se~ 
constante do n. li do art. 2·1 dtt lei n. 560, discusSão. ' 
de 31 de dezembro de !808, 

Ninguem pedindo a palavra, encorra·so a 
discussão, 

Posta n. votos, ó approvadn. e, sendo ado· 
pbdn, vae ser submottida {L sancção p:·csl· 
ilencinl, 

O Sr. A.lmelda Dnr••cto ( pel<>· 
ordem) diz que esta proposição esli• proju .. 
tllcatla em vista da que ultimamente foi 
npprovada pelo Senado, dispensando os dfvj .. 
das dos ofliclaes e praças fnllecidas em Ca·· 
nudos, 

CREDITO DE 50:000$, AO CA~lniO DE 27, SUPPLE· 
IIIENTA!t ,t VERD<I. 4' D~ Al\T, !2 DA LEI. 0 Slt, PliE~IDBNTE diz quo Jhe parece quer 
rs, 5G?, DE 1890 o bonra~o Senador tem razao, mo.s quo o· 

Sanado nua tem outro meio de r••onuncJar-se 

Entra cm 3" dis~ussiio a proposiçíio du cn
marn dos Deputados, n. 70, de !800, autor!· 
znndo oPO<ler Executivo n abrir ao Ministerlo 
das Rolaçües Exteriores o credito de 50:000$, 
no cambio de 27, supptomontar a t•ubrica 4" 
do nrt. 12, da lol n. sao, do 31 de dezembro 
de 1808. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
dlscussiLo, 

Posta a votos, ó approvndn e, sonrlo atlo
ptnrla, vao ser submottida á sancçíio presi· 
ilencinl. 

JSE~Ç:\.0 DE DIREITOS A DOUS VOT .. U~lgg 1::\rPOn 
'l'1\.DOS PELO PINTOR VIC'l'OU. 1\fftlltELLES 

Entl'f~ em 21\ disoussúo, com o parecer ftlVO· 
rn.vol da Commlssiio do Finanças, o artigo 
un ico tia proposição da Cnmara dos Depu 
tados n. 01, do 1899, isentando do rnga 
mente de qnaosrp10r diroltos, na Alf"ntl~ga 

sobre a mesma proposição sinão pela sun, 
rejeição on approvaçiio, nito porlentlo, por
tanto, ser dispensada a votação, 

Posto a votos, ó rejcitarlo o ar ligo em es·· 
crulinlo secreto, por 20 votos contra O. 

A proposição vao ser dovoivid" ILquolla.. 
Camura. 

LIOENCA AO DR, FF.RN.,NDO TERRA. 

Entra cm 2• dls.m•siio, com o purccor ftlVO• 
ravei da Ccmmlssrlo do l'in<Lnçns, o art. i' da. 
proposiçfio da Cama.ra. dos Deputrvl.os, n. 59,. 
do 1800, autorizando o l'ortm· Executivo a 
conccllCl' ao Dr. li'Ol'naudo Tor1 a, ns~i:,tente 
tle c!lnica dcrmnto·syphillgl'aphlca da F:lCUI
<iatle •te Medicina do !tio do Janeiro, sois mo· 
zcs do licença, com ot•denado, pBJ·a tl'alamento .. 
de sua snutle. 

Ninguem pedindo a JlOlaVl'a, encerra-se t1 
dlscuss~o. 
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Segne-sc cm discussão, que se encerra sem 
debntc, o nrt. 2.• 
' Posto n votos, o npprovado o nrt. I' 
·cm ·escrntinio secreto, pot• unnnimidad'J ·do 
30 votos. 

Posto a votos, é approvado o nrt. 2.• 

Jcgios concedidos nosin Capital, julguei do 
convoniencia expor no Senado uns esciat•eci· 
mentos J'clntivos n esses sorviços da Em· 
praZlL r~·unornrln, a CDl'gO lln S:mtn. Casa., por 
meio de um privilegio que om pouco tempo 
tet··s•·hn. de extinguir, pas>nmio a adminls· 
ll•ação dos cemJterlos para a Municipalidade. 

E' a proposição adoptada parn passnr 
3·1 dlscussüo. 

á S1•. Presltiente, quem Jô os tJ•a bnlhos da 

VETO .t R'E~OLUr.Ã.O 1>0 CONSELUO MO~lCIPAL 
RELATIVA. .\. ÔESAPROPRJAÇÂO DE T&::RRENOS 
PARA. Al'O~fENTO DO CI!:~UTERIO DE S. JOÃO 
DAPl'JSTA DA J,.,\00.\. 

EntrA. em discmsiío unicn. o p:1.recer n. 217, 
de !800, da Commi•silo de JustlçtL e Legisla· 
'ção, opinnndo que sejo t•ejeitado o veto do 
Pt•efeito do Distl'icto Foderil ó. resol11çilo do 
Consoiho ~!unlcipnl, que autoriza a Santa 
C.aga da Ml>erlcordia a desapropriar os ter
·renos neces.!nrios no nugmento do ccmiterio 
de S. João Baptisb ela Lagôa, ati a impor· 
!anelo de I 10:00<.$, intiemnizando-Jhe a Muni· 
cipalidnde a importancia a~slm despenuldn, 
dado a reversão do cemiterio ao seu domlnio 
e admltlistrnçã:o. 

O !.ila•. Leite o Oltlcica. (') -
Sr. Preeidente, como podemos esperar que 
haja numero parn as votações tios projectos 
q~e ~s~i'io na ot•dem do dia, o Senado me per
mt!ttra que ·aproveite este tempo fazendo 
Ugelras consideracties a respeito do parecer 
tia. Commi.!são rle Justiça e Legislação. 

Os meus ili11stres collegns dessa CommJ;siio 
ltito do permitt!r que, estando de accordo 
com a opiniilo de ss. EE:a:a., peça, entre
tanto, ao Scnndo a rejoição do seu parecer e a 
approvar.ão do veto, 

A raziio é simples. A Santa Cnaa. de Misa· 
rlcortlia, a guem se permllte o direito de 
desapropriar;uo para augmentar o cemitorio 
de S. João Baptista da Lagôo, mediante In
demnização futura dn quantia de 110:000$, 
pela ncquisiçiio de terrenos, nito póde actual· 
mente fazer a ncquisiçiio desses terrenos, e 
não lhe convem ruzcr mesmo tal acquislçii.o, 
visto como o sou pt•ivllegio de entert11mento, 
·que envolvo a o~r1gação de administrar os 
cemiterios publicas estâ a extinguir-se. 

Tive oceasiiio do convors~r com um dis· 
tlncto membro da mesa administrativa da 
Santa. Casa o oblivo de S. Ex. inCormaç~es 
'que n~o resisto ao deslllo de trazer ao Senado. 

E como se tratou 11a poucos dias nesta 
:Casa da questão dos prlvllegloa, e como o 
pnrecot• da Commlss~o e a rosoiuç!Lo do Con· 
:selbo Municipal entendem com um dos prhl· 

(") Niio foi rovlsto paio oro.tlor. 

sn.nt11 Casa de Mlset•lcordin. tio Rio de Ja· 
neiro ftcn. do fn.cto sut'prehontlitlo rlean te dos 
algarismos eloquentissimo~, representando o 
muilo que a mlssiio rlo bem praticado por 
essa lnstituiçilo póde realizar com t.i\o poucos 
racurso3. 

Devo dizer ao Senado que e1se privilegio 
da: Empreza FuneJ•aria, que tnnta scieumn. 
tem levantado nesta C:cpit111 ... 

O Srt, o\WE!tTO GoN~ALVES- Dá pt•ejuizo. 
0 S!t, LEITE E 0ITICIOA.- ., , está. dando, 

pelas informações que recebi, um projuizo 
á Sonta Casa, c1lcuiado nnnualmente em 
700:00(1$000. 

A raziio timbem é simp!cs, Sr.Presidente, 
eUa está no modo pot•quo se tem posto em 
pratica, entre nós, o uso dos pri vilegios coo
cedidos a diversas cmprezas. 

Devo declarar que nc,se uso, nesse modo 
de encarar a c;uest'io tio> privilegias conre· 
ridos me~lante contractos, está o cort·ectivo 
que rle\'c produzit• otMto de nüo ser prejudi· 
cacto o publico com essas conce>sões privi· 
le~ia.c.ln.s. 

Ha poucos dto.> eu diss·J nesta Cosa e dostn 
tribuno. que paizes novos que teem a no· 
cessldadc tle attr&hlr capltnes, nüo podem 
fazei-o sem conceder CJrtos e. 1le!ermln ulos 
favores ils emprezas que demandam grandes 
sommns. 

.Nps plizes onde Ol capltaes são super
abundantes, 11 cencurrenchl raz com que as 
omprezas que se destinam o. um serviço 
novo entrem pouco tempo depois de inicia
das em .luta cJm outras, de modo que o prl· 
vilogio t~rua-se umo necessidade. D.1h1 ·a 
origem dos I>'HNI nos Esta.dos Unidos, 

Quando o capital é c:a:trnordlnario e pre· 
cisa de collocoçlto, apparoce um Industriai 
quo inventa um ràmo do set•viço no1·o ; e ó 
natnral que pouco tempo depois n concurren· 
cio. so est•beleça e diversas emp1·ezas pi'O· 
curem explorar o mesmo ge11ero, venham 
a constituir·se, lendo por limito o preço ma• 
:a:imo que o particular 1 óde. pagar pelo Jl!'O· 
dueto. 

0 S!t, BEzmiRiL FOST&NELt,&-V, Ex. VÓ 
que ahl se tratr; de um lu vento. 

O Sa. LEtTB-E 0ITIOioA-E~Iou discutindo 
uma questio de principios •. O que digo e que 
quando alguns lndustrtnes propõem se a pro· 
duzlr generos acceitos pelo publico, por 
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exemplo o nssucnr, n exploração da venda 
deste goncro, o exploraçiio do carviio de 
pedra .•• 

0 Sn. BEZERRIJ, FOSTESElLE - 0 monopO• 
Ilo da venda do cafoi cst{l dando excellentea 
resultados. 

o sn. LEITE m' Oll'lO!C.\ ... a exploração 
• do l<erozene ou outras que podem ser Pl'O· 

duztdns por pnrticuluNs, a concurrencia pódo 
inutilizar o tt•obalho daquellcs cnpltalistaa, 
porque niio lho será possivet oO'erecer o ge
nero por preço conveniente. Dalll a necesal· 
dado de se reunirem esses lndu>triaes para 
formarem um monopolio entro si;-comprnndo 
todas as emprczas, fechando nquollas que 
nilo diío rusultn.do o nsslm conseguindo pro· 
duzir menos e vender• mais cn.ro. 

Isto que 6 o offeito de uma lei natural, 
dá·so nos paizcs onde o cnpltal superabunda, 
onrlo ha grande quantidade de cnpllal para 
collocar·se. Nos paizes, pot•ém, onde capl· 
tres não existem, pnr.t onde precisam ser 
attrahtdOS, O privilegiO Ult·Se, mas deVO dar• 
Hede um modo limitado, como esse dn Em preza 
Funernrln, com condlcücs est~belectdas para 
a garantia da populuçiio. 

Foi assim que se ot•ganizou uma tnbella 
para entorrumonto com clnsse>, mediante 
prC('OS fixos. dos q uaes niio se poderio. afastar 
a Empreza Funcmria, ou nntes, a admlnis· 
traçilo da Santa Casa, que so encarregou 
desse serviço. 

E' verdade, Sr. Presidente, qne os enter
ramentos de luxo dão resultados ; mas os 
enterramentos pobres siio feitos de graça ; os 
Indigentes toem o serviço gratuito, nnda 
pagam, é a Santo Casa do Mlserlcordia que faz 
os enterramentos. 

Os enterramentos da 7• olasso, em vh•tude 
da tabelln que existe desdo 18BI, são rettos 
de graça pela Santa Caso, póde·se assim 
,dtzm·, visto a pequenacontrlbulçiioquepagam. 

Não posso deixar de ler ao Senado alguns 
algarismos quo provam quantos serviços esta 
instttutçiio presta a esttt Capital neste gen~t•o 
de negocio. 

Dous benomcrltos provedores <laquella ln· 
stltuiçiio julgaram que davam um auxlllo 
grandioso estabelecendo para a mesmo. o 
privilegio dos enterramentos ; foram o con· 
sethelro José Clemente Pereira o o Marquez 
do Ab1•antos, creio cu. 

Tenho aqui n estatlstlcn de 180~, e por olla 
so vô que nesta C:tpltai foram sepultados 
17.184 cada veres nesse anno. 

Destes, B .. J28. ou 37 •;,, eram do lndl· 
gentes, sepultados gratuitamente pela Santa 
Casa. Os outros tivornm de pagar como de 
6•. e 7' classe, apenas a quantia de 22$ e 24$, 
que é !llstribulda d11 seguinte fórm11: calxi\o 
peht tabella do 1861, 8$, carro com do11s ani· 

f.lOUII.tlo V • lU 

maes 7~, para conduzir •le qunlquor ponto 
da cidade p:\ra. qualquer dos ccmiterlos; se
P"ltura 6$, certidão do onterromonto 1$000. 

Tudo Isto porlilz a quantt" do 2?$, custo 
do enterramento. 

Ninguom dlrit que este preço pngat•it o ser· 
viço prcst:tdo; o caixão, forrado por dentro 
e por fót•a, ftca em mais; n importancin Jo 
carro é entregue intacta no sub-empreiteiro 
dn Santa Casa; os G$ da sepultura, pertencem 
aos que a fazem; o resto é do escrivão. 

De modo que a Santa Cnso. nüo tiro. absolu
t:tmente luct•o; ao contrario tom prcjuizo. 

Entr .• tanto, atum destes onus, a Santa Casa 
é obrigada" sustentar os trcs hoRpitaes, onde 
foram alojados em i8DO, no hospital de Nossa 
Senhor" da Snmle 2.892 enfermos, no de Siio 
João BPptista 1. Wl e no do Nossa Senhora 
do Soccorl'O 871, pet•fazendo o numero tlo 
quatro mil e tantos enfermos, aloja•los nos 
tres hospitaes grntuilll.monto. 

Além disto foram soccorridos no hospital 
de Nossa da Suude 13.512 doentes; no de 
S. João Baptlst:t 7.725; no do Nossa Senhora. 
do Soccorro 4.76!, perfazendo o numero de 
vinte o seis mil e tantos enfermos. • 

E.ites enfermos ·tevaram 39.08,1 receitas 
o.viad:ts. 

Em 1891 sepultaram-se nesta Capital 
W. 710 co.davercs,dos qunes 8. 070 Indigentes, 
u custo. da Santa Casa. e 8.540 pagando 
menos do que o custo, isto é, enterramentos 
de 6'' e 7" classe, que deram prejuízo á 
Snnta Cnsn. 

Os hospttacs reccb"ram aloja.dos, no de 
N. S. da Snude3.597 doentes; no de s. Joiio 
Baptista 1.608; no de Nossa Sonhara do 
Soccorro 408; o que perfaz o numero de 
5.653. 

Soccorrldos no 1• hospital, 10.255; no 
2' 5.088; no 3• 3.227; perfazendo o numero de 
10.470 • 

. \s receitas que estes enfermos levaram 
avindns montal'Bm no 1• hospitala ... uo2• a 
591, e no 3• a •• perfnzentlo o numero de 
28.419 recai tas aviadas. 

SI ou trago estes algarismos,Sr. Presidente, 
é par" demonstrar ao Sona<lo a raziio por quo 
a Santa Casn niio pó~e absotutnment• accei· 
tar mais a obrlgnçiio do custear osso cemi· 
torto, e mais os bospitnes que lhe siio an
noxos, a que cllo so obt•lgou pelo seu con· 
tracto, que vae terminar no anno de 1901. 
O cem!terlo tle s. João Baptista da Lngóa niio 
existi~; foi adquirido o tet•t•eno peltt Santa 
Casa, c aberto o cemlterio á auo custo. 

E' o cemtterio quo o. proposiçiio manda alar· 
gar, entrando a Snnta Cosa com a quantia do 
liO:OOO$, para compt•a do tet•reno, tendo a 
~!unlclpo.lfdade . de lndemnizni·R posterior· 
mente, o quo quer dizer, om JüOl quando o 
contracto vac tlndar. 



,. ' 

221l ANl!Af.S DO SeNADO 

E<tes !Jenotlclos, cujos nlgao·l,mos en qulz 
tet• o pmzor de lot' no Senado, para moslrao· 
n. sua impo1•tuncia, damo&trnm que todo o 
ulnhoiro aclquil'ldo poln Snnta C!ISII :\ cust•t 
,.Jost:t f"!!npr;.,za. fnnorarin., (fi vlrtltllo ,Jo pri-
1'ilogio, não serviu pam enriquecer nioguom, 
não s'•r\·iu paN Incro dJ pmao!\ nlgnma; re 
dundou f!tn vantngons par1.1. os p!'oprios hos· 
pitnes '' p01•a n popn ·a~üo. 

Si o sm·viçn dos cnlorrllmcntos esti\·o~so 
entregue n. ln·lu~trio. particular, o ~onndo 
comprelwnue que os preços do tnbelln niío ~· 
podinm ""tentar ntó hoj,, o torinm servido 
do explomção pnra. diversns, quo teriam ti· 
rnllu r:!.'i\1\tado p.lflL o seu b:JI~o. 

Qul).nto li .S.mta CO.'!:l., ol1:1. não tiron I' •sn1· 
tudo, qu • nii•> fosoo applicado a<s Pl'Opl'ios 
ltospltaes, nm lnnollcio dn pobreza. 

E si outr'orn n. cmp1•ezn. Iun:n•in•in. deu l'J· 
sultndos, como disse, csto.1 lb~·nm npplica.dos 
cm beneficio da popnl•rçiio; mos hü.f' estou 
inlbrn13.do qna o pr~jui2o da S.1nta.C LSn., com 
•·ste sot•vl~o, ú sup1rior n 700:000$ anounes, 
quo dia tirou do s.'ll pntrimonio, ~os rendi· 
mentçs exi;.:uos r1u.1 c lia tem P.'''a o aet•viço 
do beneflconcin que oxorco .no; ta Capital. 

e desde <tuo olla não pú lo cnmpr!t• o quo niío 
\m convtmicncin pat'.'L olln en1 gnzo.r ns nttri· 
butos dn.loi, B"ril, mais convonlenta npprovar 
o vcl'> do Pt•efoito, doinndo quo a proposição 
fique aponns no projecto o m1o imponb~ O. 
Snntl\ Cns:t, ou n. rejeição L!o ouua que a. pro
posição lho lmpõo, ou a o!JJ•ign~iio do nccoltat• 
osso onus, pJ·ojuuicnndo alndn mais o sou 110· 
trimonio o os seus corres. 

E' por Isto quo nccelto o "'I' elo Po•efoito, 
embora osto,i11 do perfeito nccot•do com n Com· 
misEiio do Leglsla~üo o Jmtlça. 

O St•, TIJ.omnz DeUino- Sr. 
Pre:;idente, prtrcco fu.cil rcspondt~r A.~ considc· 
mçües p~·odu~idas pelo honrn.-Jo repr·csen~ 
tanto do Aingüas. 

A instituição denominndn Snntn Cnsn dn 
~tisoricordia do Rio de Jan•lro não ó pol~ foi 
m•.nicip~l obr:gada a comprar too·rcnos o 
lll:n•go.r o comitol'io; é apenas nntot•izada. o. 
desapropriar por utllidu<lo t<ll \.llc11 os t.or
r .. IJlO~ uecessn.r1os n.o· nugmon to do cem l
teria de S. Jo:Lo Ba.ptis tn. da. Lrtgli;\; 11oderfL 
•crviNe da nutorfzaçiio que lho di• o Con· 
!olho Munlclp•l, ou deixar de ntillznr-se 
de!la. · Uo. uns n.nnos passrulos nltatou umn. gt•nml • 

moi h' <lo terra no morro que Hcn nos lhnolos 
dlt S:Ul ta Ca.sn, cn hiudo por osso motivo uma~ 
casinhas qa•r üXIStbm n·,tc togar; o rio no da, 
l'~fel'hln!i ct~slnhns pt'l)TJo·z umn acção d·J in· 
domnlza~iio il San ta C•s• dn Mi•oricot•din " 
PSte n.;tabelocimcnto lll cnridnd:1 ft.li con~ 
tbmnnuo n pngar 3·:0:000$ por cEsas c.rsas 
ou a edidcur uma muralha qu:, S.!gurnsse a 
montanha, obra <Juu custa.t•it> m!lharJs d.1 
contos. 

Si clncot•.lei com o meu honrado coltcg:< o 
compn.nheii'O Ut\ Commissi1o.do Justiça. e Lo· 
gi~la.~iio, o St•. Coclllo e Campos, fOI cm con. 
scquenoia <h situação po·ovisol'l~ eotabelcclda 
parot a instituição om questilo. 

Como corollnrlo força1o dl\ >cpnmçilo d~ 
E:;i'Oj:L do E•tu•lo, um no·tigo dn Conslltuiçiio 
declara a s cu'lll•:z~çiio tios cemltorlos, Diz 
ma!s a Constltulçoio quo cntla co·en~.a reli
giosa. pót.!o, cm log.1r com111um do oalerra
montns, pratlcnr ns cco·lmonlas po·eocrlpta' 
e roolnmntlas polo culto, 

Expit•ando om 19~1 o prazo tio privilegio 
do que gos~ n Smta CMn da Mismcordln, o 
dada n situação ot•eada pcln C·Jnstltuição l•'o· 
dernl, entrarão imonodi .. tament" o> comi· 
tct·los no rogimen mand••lo o!Jservo,r pola 
Constituição, ficando dobaixo d~ administra· 
~iio civil. 

O SR. ALIIF.nTo GoNçA.i.vr.s-~;io so respeita 
o direito de propt•ie<l>tde 'I . · 

O Sn. Tno>~~z D&r.vrNo-ls!o ó ·uma questcro 
111iquidar oro outro terreno. . 

· A Sunta CaF~ viu·sc obriga• IR a f,,zor osso 
T•ngmnento o niio tini'" dinileil•o plll'a ·isso; 
mm•reu o proprlctal'lo e os lieruclros que· 
l'endo entrnr cm ncc01 Jo com a Sant(L Cus:~., 
ostn teve do vender :100 apollcos do seu pa
tt•imonio p~rn adquirit• as cosas oomo reso
lução dt> domnndtt. E' vor.Jndo que " 
ospt•oprin~~o rui Jeita, dando como rcsnltnuo 
<)Uo us casos actualmente urrontlodns rendem 
à S[\,t1t\\ C!\stt mais Uo qt1e lho rcnlliO.Ill as 
apol ices; mas oltn tem .necessidade <I e ns do. 
molir para o.miJ\io.t• o terreno -o constl'nir 
ostncúes tio bnnlovs que a Santa Casa lliltuui· 
mente n:'io possue. 

,\ Pl'Olloslçiio obrigo a Santa C~tsn a nlnrgat• M"s dlz'a que, lindo o pmzo elo privilegio, 
o C9ntitorio da Lllgoa em !Jcnollclo dot popu· ri Rthnlnlstrnçiio civil cnúia toruut• immedia· 
lnçiio dl\ C:apltul, obri,znndo·a a uma despeaa t-tmonte cJnta do serviço dos ente1•ramentos. 
do 110:000~ que olla niío pos•uo nctu~lmente , Como existo o prlvllogloó nece;ml'iO que o 
o quo nuo poderá rc~li~~r. ullm de que dt<ntro instituto do cal'iúndo obvio a's lnconvenlontes 
de dous IIDilOi os cemltct•ios tonhnm do 1·ovur- q11o osso mesmo .privilegio pMe trazot• o ,·, 
tet•á Munluipalidttdo, com0 ó tlo lal, porque ns•lm que, dca<lo que um comitet•io que esto\ 
tot•mina o prnzo <lo contracto <la udmlnisll'nç!lo "' b a lldmlnldia~üo da Smta Ca·" não póde 
dn Snnta Cns1. muis comport~r oa ontot•ramentos da cldnde; 

Julgo que n proposição f•oulta o'• S;tnt~ CilSn tol'llii·So pt•eclso tomnr uma providencia, 
um on!•• inutil quu olla niio poderá cumprir; E' o intuito da lol municipal. 
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A lei dá l'L S1nta Cns• da Misericordln a 
·racul•lade tio des tproprlar um ce1•to trecho 
· üe terrena para n.ecrescet• o cemiterio até 

l9JI, que ó ató quando dura o privllo~io, 
· ilepols dos,. época plssar~ o. administraç·io 

l!os comitel'ios parp. o Governo da cHade, 
,que entrará em accordo rclatil'amento a del· 
.Jlez• folia. 

A Santa Cam ele MisorlcorJia do Rio de 
.Janeiro ó uma •las mais benemeritn.> que 
--cxistcmnomuntlo. 

Devem-se· lhe os mais as; igualados !Ol'l'iços 
·entro nós. 

A cl<iado do Rio de Janeiro tem isto de 
. ospccial: l; 11110 '" nssistencin. so faz cm granel e 

parte particulurmout.e ou pelas sociedades 
llropria.mente de beneGconcia., ou poL• cor .. 
pomçues do caracter religioso ou de. caracter 

-civil, de soccorros mutuas. 
O encargo que em muitos pa.izes pert~mc) 

ti. ü.(lmtnistt•nção cxclusivrun:1ntc, 1m Cnpital 
do B•·azll c1be à iniciativa pa!•ticular, o 
que mostra uma grande olovação moral da 

· cldaclo. · 
Sl o prlvllegio de que gosa n Sanb 

c Casa de ll!isei'Lcordla do lUa de Jnnoii'O, ele· 
. b.1Jxo do ponlo de vlst·1 !los cntor!•os e ilos· 
.pitaes, d:\. prejuízo, este prejuizo é compon· 

·sarJo por ont1•ns vantagens do que, ha 
mullol annos, so:ulal'mente, está em goso 

. esta mesma tvlmi nl•traçilo;compnrados os on11s 
-to privilegio com os favore•, por exemplo, 
quanto a impostos sobre navios qüc entram 

. ucsle porto, os donativos que Oo particulares 

. constnutomento f11zem n beneficio publico, a 
'ncçiio do Estado cedendo os seus impostos, 
. .)leias isonçõos, em favor da nssoclaçiio, este 
p!•.~uizo dcs>ppnreceu por completo. 

O Sn. LÍmE E OITIO!Ocl. dá um aparte. 
0 SR, TIIO~l~Z DELI'll!C-Slm j CU levo cm 

•conta. 
A a•sociar;i!o do beneflcencla é d lgnn de 

,;mllaçiio, ó louvavel, dovcm-se·lho f,<zor 
·elo~ los, 

E' proclso, porém, ter cm consldeJ•ação 
,que, si olln tom ucsto prll'ilegio de onterl'a· 
·mantos o.l:,runs onus, si os onter1'11.mentos o 
. l1ospitnos, do qu 1 pl'OVÕ pelo privilegio, diio 
·onw: ó. Sn.ntn. Ca.iin da Mis·wicordia., as outras 
vantagens que e !ln tom auferido da admlnls· 
ir.~clto, de diversos modo:i, comp)uso.m ost'3s 
. onus, 

ComparnLios todos os onus que tom a S:wt• 
· Cas~ da Mlsorlcordia com os bonollclos que 
rrllo propal'cionüo sccuh\rmJnto o E>tado e os 
.J:larticulal'OS, a vantagem ti n favo!' destes 
boneOclo<, 

Q.um<lo em 1001 terminal' o sorvlço que 
Jll'OVIsm•inmonto est~ fazoudo a Sintn Caia do 
~Jisol'ico!'dia, qu mdo a ad!ninlstrnçiio local 

-entrar no goso daqniJio que sempre loi, na 

ver<lade, propriedade suo, o qno e;;n sacie· 
dado de bonollcencla tom multo rcgnhu•ment·• 
gm•Jdo, o serviço do n~sl:;tencil\ tem de ser 
tratado de modo a acceitar largos melhora· 
me11tos. 

O; principias modernos pedem certos des· 
envolvimentos; por exo·!!plo, no ponto do 
vista hospiblar. 

H<Uo os grand •s hospita(•i:! siio eondeÕmndos: 
por to< la a parte. A a<l111i nlstraçiio om IOQl 
vai (•ntra.r tal V(~z um grand •s llesp:)zaa pnra. 
<'Stab:•lecer um se1•vlço hospitalar modelo, de 
acco!'do com as l't:gras scientiticas. 

Nunca, ~t·. Pl'Csid:·nto (6 esta. n minlu.t. 
opinlilo, mas ni'i.o m·.! fl:ll',•cc s.•t' n do honrado 
:::enador pelo Estndo du Al:t:;.\n.s), nuncJ. o 
s:1t'\·iço da nssist.•ncitt public1, cm algumns 
de suas modolltladcs, poderio. pcrte!!c·ra umtt 
'.ompl'oza particular; de1•e s 'r scmpl'o da 
obri~açü.o ilrL administração. 

Em summa, penso que se· pó:! o estar de 
nccorilo com n. Commlssiio pelo cnt•nclet• emi
nrmtem.onte provisorio !la rJsolu~ão muni· 
cl pnl. . 

Para acudh· á nccesoldndo que h a do a ln~· 
gru• o cemitel'io, cm dada rcf!ião do. cida.dJ, a. 
arlministração da SJnta Cus~ pólio SJm 
nenhum inconveniente fii!a.r no diruito de 
d:~snproprinr uma certa. ó.rea. cl J terr.-~no, 
s•mdo a. dospezn dn dcsnpropria<;iio, <laqui h<t 
dousannos, em 1901, compensada pela a<lmi
nlstr.tçuo <ln cidadf', (.1/uib /.cm.) • 

1\'inguem mnls pldin lo n p>l>l'l'a, e~cerra. 
se a dt,cussão • 

Posta a votos, é approvada n conclus~o do 
parocer, t•ojeltanüo o ~c:o plr. 25 votos 
Cüllt!'O. 7, 

A resolução v~o ser devolvida ao Pro~eito. 
Vem á Mesa a ~egulnte declara~iío de 

voto. . 
Dcclnro que vo!cl n (a1·or do t:elo do Pre

rclto Municipal á resolução do Conselho MU· 
ulcipol que nutoriz11 a Santa Casa do Mlse
rlcordla n desapropriar, pol' utilldn<lo pu• 
blica, os terrenos noccssnrios no augmento elo 
comlterio de S. João Bapti;ta da J.og.ll, por 
consi lcrnr Inconstitucional n mosmt\ relO• 
luciio . 

Sal" ilns ses;iies, 25 de setembro de 1800, 
- JJmcdicta Leit.:, 

O Sa•. Pr<>Midcntc- Est~ esgotada 
a motel'ia da ordem do ilb; o, nndi\ mais ha· 
venuo a tr.thr, vou levantar a sessuo, de•· 
lgnnn!lo pnra a ordem do <lia <ln sessão se
guinte: 

2" cllscussiio <ln proposiç[o d• Ctunaro. dos 
Ooput·1dos n. U, do ISJll, autorizando o 
Governo a nul'lr no Miuist01•io <las ttelaçae; 
Exteriores o credito de ~li:D46:'i01l p>~·a tiqui· 
dar aj l'Oclnmaçü~s da1 Log.Í~õ~s da Gran• 
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Brotnnha, França, Austrla-Hun~rln, !!·J!gic<>, 
Allemanhn, Portugal, suecla o Noruega o 
Itnlla poJa cobrança indevida proceuida pelos 
Estados do Pernambuco, Alng,ias e Rio Grande 
do Norte do imposto sobro navios dessas 
nacionnlidndes, ficando os referidos E;tntlo.q 
rosponsnvols pela somma que for dospenditla, 
e do. qunl embolsn.rü.o n. Uniü.o; 

2• di'scussiío <ln proposiçüo da Camnl'a dos 
Deputados n. 55, de 1890, autorizando o 
Governo a manclnr demolir os dous armnzeus 
da Alfnndogn do Santos, construidos em torre· 
nos municipacs do. mesmo. cidade, na. pl'nço. 
Antonio Tel!cs; · . 

2~ (\iscussü.o dn. "Proposição da. Cn.mn.rn. dos 
Deputados n. 3il, de !809, autorizando o Go· 
verno a conceder " D. Maria Cathariua de 
A Jbuquerque )!aranhão a pensiio e meio soldo 
de que gosam sua tallecidn mile, vlnva do 
mnjol' do exol'Cilo Tlmcleão Poros de Albu· 
querque Murnnhilo; 

2• discussão da proposlcüo da Cama1·a dos 
Deputados n. 40, do 1809, mnudando abonar 
ao tenente-coronel graduado reformado <lo 
exercito Antonio Gnldlno Travasses Alves as 
quotas de reforma iullcrentes ii classe dos 
omciae> suparlores, desde a data do decreto 
que o reformou. 

Levanta-se a sessüo a I 1/21\orn da tarJe. 

ACTA E~! 26 DE oEI'In!BRO DE 1800 

P1'esidcucia do Sr. Manoel de QucirJ: (Vicc. 
Ptesidente) · 

A' meia hora depois do melo-dia, nchnm·se 
presentes os Srs. Senadores Manoel de 
Queiroz, J, Cntunda, Alberto Gonçalves, JO· 
nat11aS Pedrosa, Joaquim Sarmento, Fl•nn· 
cisco Machado, Pires Fe!'l'eiru, Joüo Cordeiro, 
Dezer1·1l Fontenelle, Jose Dcrnnr<lo, Alvaro 
Machado, Leite o Oitlcica, Coelho o Campos, 
Domingos Vicente, Leopoldo de Bulhõcs e Pi· 
n bo il'o Macbado (I B), 

Deixam do comparecer, com causa partici· 
puda, os Srs, Henrique Coutinho, Generoso 
Ponce. Louro Sodl'e, Justo Chermoot, Bene· 
dlcto Leite, Gomes de Castro, Belfort Vleim, 
Abdon MUaucz, Almeiua Barreto, Gonçalves 
FerreiN, Josó Marcellioo, Joaquim Pernam
buco, Rego Mello, Rosa J uolor, Vlrgillo Do· 
mazio, C!eto Nunes, Q, Bocayuvn, Tbomaz 
Dell\no, E. Wandcniwlk, Gonçalves Chaves, 
Rodrigues AI vos, Pauta Souza, Mornos Bar
ros, Joaquim de Souza, A. Azeredo, Esteves 
Junlor, Gustavo Richard, ltaullno Horn e 

Julio Frot:o; o som alia, os Sra. Manoel Bn· 
rata, Nogueira Paranaguó.,Cruz, Pedro Velho, 
B. de MenJooça Sobrinho, Leandro Maclel, 
Ruy Barbosa, Arthur Rios, Porcluncula. 
Lopes Trovüo, Feliciano Ponna, Bueno Bt•nn· 
dúo, Aquilino do Amaral, VIcente Machado, 
Joaquim Lacerda e Ramiro Barcellos (45), 

O l!la•, 1' Secreto1•lo dó. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTF. 

00\cio do I' Secretario da Comam dos De
putados, do 25 do corrente mez, romcttendc 
a seguinte 

rnorosiçlo 

N. 73- 1899 

O Congl•csso Nncionnlrosolvo: 
Árt. 1.• E' autorizado o Poder Executh·o 

a conceder oito m>zes do licença, com orde
nado, ao O r, Ai!í•er\o Moreira do Barros O li· 
veirn. Lima, lento dn Faculdade de Direito de 
S. Paulo, em prorognçii.o á que findou em 3 
de setembro do corrente nu no, parn tratar de 
sua saudo, onde lho convier. 

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

Camara dos Deputados, 25 de setembro do 
1809,-Ca>·lo• V<r; de Mel/o,- Carlos Augusto, 
-Valente de Novacs, 1' Secretarlo.-A>·tltu>· 
A. Her·etlir<' de Sd, 3" Sec1·etario, servindo 
de 2'.-A' Commissilo de Finanças, 

O 8a•. ~· Secretario declara que 
niio ha pareceres, 

O Sr. Presidente declara que 
tendo comparecido apenas 15 Srs. Senadores, 
hoje niio pbdc haver sessão e que n ordem do 
dia para a sessão seguinte, e n m>smn já de
signada, isto é: 

2' dlscu1siio da ~ropcsiçiio da Camat•a dos 
De~utados, n. 44, <lo 1890, ttuto1•izando o Go· 
verno a abrir no Mlnlstorlo da• Relações Ex
teriores o credito de 9G:9·!B$011, para liqui
dar as reclamações das Lognçilos da Grii-Bre
tanhn, França, Austl•ia·Hungl'hl, Be!glca, AI· 
lemanha, Portugal, Suecla, Noruega e Itallu, 
pela cobrança Indevida pro~mlld<1 pelos Esta. 
ilos do Pernambuco, Ah1góas e Rio orando do 
No1•te, do Imposto sobre navios dossas naclo· 
nalldades, ficando os referidos E>tndos res
pousavels pela somma que tôr dispendldn, o 
da qual embolsar~o a Unliio; . 
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2' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 55, de !899, autorizando o Go· 
verno a mandar demolir os dous armazena da 
Allllndega de Santos, construidos em terrenos 
munlclr,aes da me. ama cidade, na pra~a Anto-
nio Te! es ; ' 

2• discussão da proposição da Cnmnra dos 
Deputados, n. 36, do 1890, autorizando o Go· 
verno o. concnder o. O. Mnrin. Catbarina de 
Albuquerque Maranhão a ponsiio e meio soldo 
do ~ue gozava sua fallectda miie, vluvn do 
ma,Jor do exercito Tlmoleiio Pores do Albu
querque Maranhão; 

O s ... 1' Seel"etn.1•lo diL eonln do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlclo do I' Secretario da Camara dos 
Deputados do Esta.clo de S. Paulo, de 26 do 
corrente mez, enviando p"ra o Archlvo do 
Senado, um exemplar dos Aa111ws dnquella 
Camarn oonoernontes it sessilo ordinnrin e ex· 
traor.\lnnria de 1898,- Agradeça-se e ar· 
chlve·sc. 

O Sa•, ~· Seea•etn.rlo (iHterino) 
declat•a que não ha pareceres. 

2" discussão da proposlçiiu da Camar•t dos 
Deputados, n. 40, do 1800, mondando abonar 
no tenente·coronol grndundo rofot•mado do 
exercito Antonio Galdino Travasses Alves, as 
quol,as de reforma lnherontes ó. classe dos 

., ol!lotae3 superioras, desde 11. data do decreto 
,., que o reformou. 

Sfl.9 successivameote lidas, postas cm dis
cussao e sem debate approvadll< a redacção 
final da emenda do Senado ó. proposição da 
Camarn dos Deputados, n. 65, do I SUO, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder aos 
ofilclaes o praças do exercito, que requere
rem, matrlcnia nos Institutos de ensino mi· 
lilat• e dispensa da ldo.do exigido. nos rospe· 
ctivos regulamentos, e do pro1'eoto do Se• 
nado, n. 10, do 1899, que d apõe sobre a 
ndmlnlstraçii.o <lo Asylo dos Invn!idos da 
Patria. 

I!3• SESSÃO E~! 27 DE SETEMD!\0 DE 1890 

Presid1ncitt clo1 Sr.. Manot~ d6 Quciro.r 
(Vica·Preaidente) o l, Catunda (1' Secrc· O Sl". Dezel"l'll Fontenelle -

Sr. Pl'esldonte, ha tres nnnos, desde 1896, 
A mela hora depois do melo·rlin abt·e·se a que a Commil!liío de Marinha e Guerra pediu 

sessão, a que concorrem os seguintes srs. por intermodio da Mesa que o Governo desse 
Senadores Mano3l de Queiroz, J, Catunda fnCormações a respeito do fundamento de 
Henrique Coutinho, Thomaz Delfina, Gustavo uma proposição da Camara dos Deputados sob 
Richard, Jonathas Pedrosa, Joaquim sar- o n. 43, doslie anno, de 18~6, autorizando o 
mento, Franoii!CO Machado, Benedicto Leite Governo a collocar no primeiro posto do 
Belfort Vlelrn, Nogueira Parannguá, Pires exercito, lndepond~nte do yngn, os omclaes 
Ferreira, cruz, João Cordeiro, Bezerrll Fon· graduados por e1Imto da lot n. 350, de 9 de 
tenelle, Pedro Velho, José Bernardo, Alvaro dozembro de 1895, o estabelecendo outl'llS dlll· 
Machado, Abdon Milanez, Almeida Barreto posições. 
Gonoa\ves Ferreira, Rego Mello, Leite e Olti~ Este pa~•ocot• foi approvado em 10 de ou· 
clca, Coelho e Campos, l~osa Junior, Artbur tubro de 1896 e até agora nenhuma lnfor
Rios, Virgllio Damazlo, Cieto Nunes, Domln· mação nos volu; de motlo que estilo pr~ju
I!OS Vicento, Lopes Trovão, Feliciano Penna dlcndos ató certo ponto ossos moços e aon· 
Bueno Brandão, Rodrigues Alves, Paula sou: viria que o Senado, umn vez que o Governo 
za, Leopot<lo de Bnlhüss, Jooquim de Souza ainda não deu lnformnçoes, julgasse si a pro· 
A. Azarado e Pinheiro Machado (38). ' posição póde ou não ser approvada. Neste 

ta•·io), 

Delxnm de comparecer com causa pnrtici· sentido peço a V. Ex. se digne consultar o 
poda os srs. Alberto Gonçalves, Generoso Se.nado sobro si consente que essa proposição 
Pence, Laura Sodré, Justo Cbermont, Gomos SOJa dnda pnra ordem do din Independente do 
de Castro, Joaquim Pernambuco, Q, Bocnyu. parecer • 
va, E. Wandeuiwlk, Gonçall·es Chnvos, Mo· Posto a votos, é npprovado o requerimento. 

ORDEM DO DIA 
t•aos Ba•••·os, Esteves Junior, Rnullno Horn 
e Julio Ft·ota; e sem alia, os Srs, Manoel Ba
rata, Josó Mnrcclllno, B. de Mendonça so
brinho, Lennrlro Mnclel, Ruy Barbosa, Por· cluncuia, Aquilino do Amnl•nl, VIcente Ma· RESTITUICÃO DE IMPOSTOs INDEVIDAMENTE co-
ohado, Joaquim Lacerda e Ramiro Barcollos. BRADOS POR DIVERSOS EST.\DOS D,\ UNIÃO· 

SiiJ succosslvamonto Udns, postas cm dls· 
cnssuo o sem d11bate approvadas a acta da Enlrn om 2• discussão, com o parecet• lll· 
ultima sessão e da reunião do dia anterior, voravel dn Commlssiio tio Finnnçns, o nrt. I' 
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a~ proposlçiio da Camara dos Deputados, 
n. 44, de 1800, ~<Uiorlznndo o Governo 11 abrir 
ao Ministerlo dns l(el"çüos Exteriores o cre· 
dito de OB:941l$üil, pnra liquidar as rcclll
mações dos Legações lln. Gríi.-Bretn nhr~, Franf,1l, 
Austria·Hungl'in, BrJgicn, Allomanhn, Por· 
tugal, sueci11 e Noruega e ltalla, pela co· 
hrança lntlovldn procedida pelos Estados do 

·pernumbuco, Alngõrw e Rio l~rnnde do Norte, 
do imfosto . sobro navios dessas nncionaii· 
daties, rtcan!lo os reJeridos Estados responsa
·Veis pela sommn quo for despendida, e da 
qual embolsariio a Un!ão, 

O l!lr. Leite c Oltlelen (')-St•, 
Preshlcnte, a proposição que se discuto offo· 
rece camt:o a a.Joumns obscrvoçües qua niio 

. quero deix~r de ~razerao Senado, aproposito 
de.<tn especJe. . 

Trnta-so, Sr. Presidente, de uma lei do 
Estado deorotando um Imposto que taro a 
Constituição Federal, o Estado cobrou um 
Imposto que Iili pago por estrangeiros e a 
llnlilo e l'e;ponsavel pela restitUição rlesto 
'imposto com a obrignç,io, diz a proposição, 
do receber dos Estados a restituição •. Nôa 
sabemos multo bem que esta rEstituição ,·, 
bY[.othetlca ,a Uniüo ó credora do dlvereos 
,Estados e niio ha meio de receber es!es cre· 
ditos ; pergunta-se, será posslvel ~ue na 
Constituição r"ederul niio haja providencia 
para evito r esse prejulzo da União? 

Na minha opinião, sujeita ii apreciação 
1los doutos, julgo que por oconslão do set• 
votada uma Joi.lrancnmento inconstltuciounl 
violando a lei 1Meral, o o procUt'll~or sec
cional cn ho propOI' no Juizo Federal a acção 
para julgnmento d• lnconsiituclonalldade da 
'lei ; a nüo sei' nsslm o Supremo Tribunal 
Federal teria de julgar si a lei decretada pelo 
Congresso do F.stn,io, snnccionada pelo Go
vernador ou Presid•,nte deve ou não ser 
'nppllcada e produzir ou não o suu efi'elto. 

Entendo não dever deil!ar passar esta oc
cnaliio sem levantar a CJuestão. 

Nós estamos vendo que nesta como cm 
outras muitas hypotlieaes, a Uniiío vem a 
~~r a prejudicada pelo rncto da lei lnconsli· 
tuclonal n~o ser declarada tal )leio Poder 
Judlclnro, 

Ulll SR, SENADOR- Como so roconlleceu 
enti!~ da inconstituclonalldndo dclla, si alia 
niio foi julgada Inconstitucional pelo poder 
competente 1 

O Sn, LRITJ~ E OtTIC!CA. - Neste caso que 
estamos dlscutin~o. tmta-se do tlirclto do en
tradl\, salilda o estada do nnvlos que a Con. 
Blltuiçiio Fed111'al no art, 7" declara de cxolu· 

.(') E1to u:1curlio niio foi rovl11lo Jllllo ornúor. 

siva competancia da Unlüo, mas a respeito· 
do qual alguns Estados julgnram·so com com
potencia para dccl'otal' o Imposto e mantlac · 
exEcutar o lei, as partes sujeitaram·•• a es>o. 
lib~os!çiio inconstitucional, p11garam o depois· 
vioram por meio de rcclamar;olestliplomntJcas•· 
exigir a restituição destes diroitcs. 

Sondo como é, llugrnnte a inconstituciona
lidade da lei, o Governo di\ Uniii.o cotendelt · 
que devia pedir ao Congre"o Nacionnl o cro· 
dilo preciso para Jazer a restltuiçr.o. 

Mas serí< possivoi que a Constitulçüo tivesse. · 
deixado a União asshn abandonada quanto 
aos seus lliJ•eiics e exposto IÍ< consoquenclns
'la< lois lnconstitucional!s decretndns pelos 
Esta1los! 

Nno póde ser. Entre os nttribuir,ões conco· · 
didas pela Constitulç11o no Poder JudlcinriO' 
nilo encontro a~solutamenle a imrossibilldad<> 
de ser declarada pelo Supremo Trl bunal o'!·;; •. 
polo Poder Judlclarlo, lnconstituclonnJ a ler· 
decretndn pelos Estntlos; ao contrario sup~o· 
oh o que no caso do decretação li c umn lei m· 
constitucional que vil pl'cduzlr os seus eifei· 
to~, a lntorferr.ncia do procura~lor seccional 
da Republico, representante da União ncs. 
Estados, estabeleceria o contlicto rntro o Es· 
tado e a Unlilo, e a decisiio dos con!licto:J--· 
entre o Est11do e a Unlito cabe ]leia Constitui .. 
çilo ao Poder Jndlciurlo Federal. 

Si o Estado decreta uma lei julgado. incon·· 
stltucional, o representante da União pro· 
vaca perante o Juizo Federal e:c-offkio pot• · 
(orça de sua toepresentnçiio como po,let• tia.. 
União, o confllcto com o Estado, em vlrtUJI& 
dessa lei que vae fet•ir dh•oitos reservadoBo
pola Constltulçilo a União, 

0 Sn, LEOPOLDO DE BULUÕma-Parece que·, 
o remedia é pelo r do que o mal, 

O SR, LE!Tm E OITIOJC.I.-Nilo ach~. SI a lei 
não é inconstlluciooal,o Poder Judiciaria assim 
decide, e o contlicto está terminado; si, porum. 
a lei é lnoonstltuolonu i, o conflicto existe, é 
submettido ao conhecimento dos tribuoaes l~· 
deraes, e, na ~rma da Constltulçiío, ó po:c · 
esses tribunaea decidido em favo1· da Unlilo,. 
mandando· se ficar sem el!eito a lei, om vir
tudo do seu caracter de inccnstltucionali·· 
dado, 

0 SR. LEOPOLDO DE BULI!ÕES dá um aparte, 
0 SR, LEITE 11 Ü!TlCIOA-Nilo bn. tutela . 

para os Estados nestas condlçOes. 
O Estado entra em domando com n Unliío,. 

nm conflicto provoctido pelo ropre•ont11nto da 
Unlíio, o estes coufllctos o illuatro Senador 
ver1i. trancamento determinados no art, 5Q • 
da Constltulçiio, lottra c que diz: ••s causas. 
o conlllctos ontt•e a Uniiio e os Es~tdos,. 
etc.:. 

0 SR, LEOPOI.DO DE BULUÚES-Ilm cspecie, .. 
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O SR. LEITE E 0ITICICA-0ndo V. Ex. en
controu o-e'n mpcclll1 

Será cm especic no cnsl de nnl'lionçãc de 
umn lei julgada ioconstltucionnl1 

0 SR, LEOPOLDO DI< BUUIÜ"S dó. um npnrto. 
o sn. LEITE E OiTICICA-QUCI'O que olle 

<lecrctc que a .lei é >nconalitncionnl_. que ellc 

Si n pa.rte ú nnclonal, recot'rll no Po<lot• Ju· 
diclnl'io. o o procesEO O mals longo: ou o. 
parlo nü.o paga o .espero. o Executivo para 
que o SupJ•emo TJ'ihunn.l decla<·o inconstl· 
tuclonal a. lei, ou pogn. o tom que pmllr are· 
=;tituiçüo por uma. acção or11ina.ria. 

O g,., Bt·!LI'OnT VIEIRA <h\ um npnr·te. 

· daclda o confi<,·to em favor dos dJroltoa da 
União, tle sômento el!a. cobt•o.t• estes impo:;tos 
que lhe ,ii,, oxclualvamonte reseJ•va•los. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULIIÜES-Isto 0111 these, 
em ab:olnto 1 

O SR. LEITE E OtTICICA-Nüo encontro nn 
Const.ituiQuo l'edet•ol esta espccinlizaçüo dn 
e3pee1e. 

Para ostes casos digo que se dá o seguinte: 
deade o momento em que um Estado decreta 
umn lei lncoustltuclonal e ella ''ne ser exe· 
cutadn, esta lei fere evidentemente os d lreltos 

·dn. União, porque os impostos que vilo ser 
eobrrutos e:n V1rt1ule diL mesma lei sü.o reser
vados, pela Constltukiio, cxclu!lvamento iL 
Unliio. · 

São ou nã~ pro,iudlca<los os direi tos da 
Unl<\o por eJTeito dessa lei I Iocontcstavol
mente siio. 

0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÕEE dá Uni aparte. 
O Sn. LEITE E OrrrctOA-E' no camcler do 

um~ verdadeira parto. 
O procurador seccional, que é o seu rep<·e· 

.sentante, abre o confiicto entre a. unmo, cujos 
. dircilos oiio prejudicados, o o Estado que 
mandou cobrar impostos lnconstltuciona,s. 
. O Sn. BELFOaT Vmm.l. dá um apartd. 

o sn. LEITE E OtTICIOA.- E' Invasão de d j. 
reltos, que poderó. retlundnr em· prejuizos, 
como no caso vc<•tenle, e obrig-ar a uma re· 
clamaciio dlplomatlca, da qual vae ser juiz 
sen~o juizevi<lentemente dn lnconstltuolona
.Jida.de da lei, o Podor Elocutivo da União. 

Do molo que, para evitar .que o Poder 
Judlclario se deva pronunciar no caEo do ln· 
constltuclonnlldllde de uma lei quo voe pro
duzir otfelto;, nós chegamos no resultado de 
considerar o Poder Executivo como o jui• <la 
causa, obrigando n Uniüo a pagar o imposto 
inconstitucional que o Esbdo cobrou. 

0 Sn. GONÇ.\L\'F.S FERREIRA -E súmentc 
quando se trata de estrangeiros, parque, 
quando se trntct do naolonnos, elles Yilo re· 
corror na Poder Judlcl\rlo. 

O SR. LEm: E OITICICA- Não fullo om re· 
ln.cã.o a nnvios: 1illlo em gora. I, em relação 
a lmpoliOi lnconstltucionao;. 

Qmmdo FC trnts. do cstrnngnil•of!, elles ra· 
correm nos seus governos e os Governos veom 
reclamar por via diplomnticn. os direito,, 
que o poder Executivo julgn-•e competente 
para fnzer valer, reU.indo na Congresso Na.
cionn.l o crerlito para. png:n• • 

Julgo que nüo é possivcl, em um paiz 
qualquer, que a Consli tuiçiio tenha collo· 
cado os estra.ngelros cm melhores con,llcões 
do que os nncionacs, parece que deviam 
estnr todos sujeitos n ~:ma lei geral. que 
p01les•e evitar estas dif!ercnças, esta diver· 
sidude tle julgamento quanto ~tos direito~. 
que devem Eet• os mesmos para uns c pnl'1 
outros. t>ei, Sr, Preshlonte, que csln doutrina j ó. 
vne calando no animo do Supt•emo Tribunal. 
Federal. 

O• primeiros ju\~a.mentos do Supremo Tri
bunal Fe•lernl ntirarum· esta. these: o Su-

J
,romo Tribunal niio tem competencln para 
ulgnr dtt constituclonntida.dc ou inconstltu.-

clona!ldade de uma lo!. · 
Entretanto, os u!Limc·s julgados do Su· 

premo Tribunal jli. corrlglrom a mão, jó. ac• 
coitaram mesmo cm espeele, provocado o 
f•cto ~cr ospccle, a doclaraçiio positiva a 
clara do que a lei é Inconstitucional enfio 
pro~uz seus el!eltos, mnndnndo-sc nnnullal·a. 

Sol até do um· julgamento que teve Jogar 
ba poucos mezcs, E'ndo relator o nosso multo 
nprechtdo ex-collega por Pel'll!'mbuco, Dr. João 
Barbalbo. Tratava-se de Impostos de lmportnçiie de-
cretados pelo Estado do Coara. · 

A parte reeusou·se ao pagamento c recor
reu. Creio que na aociio executiva o pro· 
cesso velu cm grão de recurso p~ta o su-
premo Tribunal. · 

O supremo Tribunal julgou que n lei era 
Inconstitucional o deolnl'ou·n nulla para 
todos os eJfoltos. 

O St\. LEITE m Oi'i'ICICA. - E' exacto. 
Dil·s• mnls esta incongruencla : a cspocle 
que se reclam:t para. a~ decisões do Poder 
Judlclnrlo Fo<lernl é sómonte em relação 
ilqulllo que entendo com os direitos feridos 
dos naclonaes. 

Jnlgo, Sr. Pre>idente, que, plrn· evitar 
futuras lndomnlza~ües como c,t,IS, futuros 
CI'mlitos, futuros prc,iulzos pn1·a a. Uniilo, os 
procuradores soccionaes devem estar avisados 
pua., no caso dn decreta~iio de luis tneonstl
tuclonaes, provocar verd11ddrcs conllictos 
entro a Un!ao c os Estados afim de exigi I' <la 
Supremo Tribunal que 8e pronuncio. som que 
seja Investido o Poder Executll'o da. Umi!o 
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de uma nttrlbulção que pertence ao Poder 
Judlclnrlo, como no calo vertento. 

Este modo de procedm• evitará que a União 
seja obrigada a pagnt• de seus corres impostos 
que foram recebidos pelos Estados o que os 
niio restituem. 

O Senado comprebonde como esta proposi· 
ção t! lnjustn no fundo; os Estadol ó que re· 
ceberam o Imposto ; niio podiam fazel·O,,. 

o SR. LEOPJLDo DE BuLnõEs - Mas, por 
força, hão do restituir á Uuiiio. 

O SR. LEITE E 0ITIOICA- Pergunto ao hon· 
rado Senador, que me diz om aparte que os 
Estndos hão do restituir por força,pergunto: 
qual é o melo de obrlgnr os Estados n esta 
rcstituicção! 

O SR. LEOPJLDO om BuLl!OEs - Prova de 
mais. Além destn, os Estado• devem outras 
quantias. 

O SR.LBITm E 0ITIOIOA- Qual é o meio de 
obrigar os Estados a rostltulrom estas quan· 
tias! 

Só havia um : obter uma sentença, um 
mandado oxecutivo. Mas os bens dos Estados 
não podem sei' penhorados, e a renda tam· 
bem não póde ser, 

Vae o Congresso Nacional deorehr uma lei 
obrigando a Unl~o a Intervir nos Estados, 
para, <le suas rendai, retirar a quantia ne
cesurla a e&tos pagamentos 1 I 

O lllu>tt•e Senador não votaria semelhante 
lei para o Estado do Goyaz. 

0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÕE!-QUe nunca fal" 
tou a seus compromissos. 

0 SR, LEITE E ÜITIC!C.,-Porque recebeu de 
graça, 

0 SR, LEOPOLDO DE BULUÕES- Mas niio OS 
pediu. 

O SR. LEITE E OITICIOA- Teve muito bons 
advogados. 

Não ha melo de obrigar a restituição. 
E, como niio hn meio de obrigar a essa re•tl
tuição, ó muito melhor estabelecer a doutrina 
pela qual se impossibilite aos E, todos invadi· 
rem os direitos da Un!iio, cobrando impostos 
que n União te1•á depois de restltitlr, som 
tel·os I'ecebiJo. 

Não enconll'o, Sr. Presidenta, na Constl
tulçiio artigo que vede esta interpretnçiio ou 
este prçcedime!lto; e, po1• outro Indo, J!tlgo 
que nilo óyosstvel admlltlr que n constttul· 
çrco Federa tenha deixado n Uniiio comple
tamente nbandonnda no. defesa do seu direito, 
como não se pódo admittir que n União niio 
possa executat• na suns lois, dect•etndns pelo 
Congresso em materlo. de lmposlos, desde o 
momento em que olla nüo dlspoe de um melo 
pat•a reprimir as exorbita nelas de attrlbulçõos 
por pni•te dos Estados. 

Um exemplo: até agora entendiam os Es· 
tados que o Imposto de sello era seu ••• 

0 SR. ARTIIUR RIOS-E entenderam multo 
bem, de nccorJo com a Constituição. 

O Sn. LEITE E OITICICA-0 Congresso Na· 
clonai decretou o contrario. Pela Constituição, 
a regra geral ó que o Imposto de sello per
tence á União. 

O SR. AnTIIUR Rios-Mas ba a excepção. 
0 Sn. LEITE E 01TIO!C~-Sim; por excepção 

pertence aos Estados, só nos papeis peculiares 
u. seus interoHses. 

Pergunto a v. Ex., Sr. Presidente, qual a 
sancçüo, qual o meio de tornar elfectiva nos 
Estados a disposlçiio legal ? DiYersos Estados 
cobram o imposto de sello ou o toem cobrado, 
a União o cobra do mesmo modo, e assim o 
restabelecimento da doutrina constitucional 
daril em resultado que o povo.,. 

0 SR. FBLIC!ANO PENNA - PDg& dupla• 
monte. 

O SR, LBITIII iOITJOIOA-... vae pagar o 
Imposto de sello dupl11mentc, como acontece 
com outros, como os de consumo,, importa· 
ção, etc. 

0 SR. LEOPOLDO DB BULUÕEs-E qual O melo 
de corrigir os abusos da Unl~o? 

0 Sli, LEITE E OITIOIOA-0 que é propor
cionado pela sentença do Poder Judiciaria, . 
declarando uma lei Inconstitucional. 

0 SR, LEOPOLDO DE BVLllliES- Nova dOU· 
trlna I ~· 

O SR. LEiTE E OITIOIOA- Mas niio ha du· 
vida que esse é o meio quanto ás leis incon· 
stlt uclonaes. 

Por exemplo, nós estamos vondo quMI to· 
dos os Estado~ cobrarem Impostos de Impor• 
ta.çilo. 

0 SR, BELFORT VIEIRA- V, EX, distinga 
entre Impostos cobrndoa sobre obJectos que 
já entraram no paiz e sobre objectos pro· 
prlamente de producção nacional, 

o Sn. LEITE E OITIOICA- Fallo da impor
taç!o estrangeira, e a Coustltulçi!o rerere·se 
11 mercadorias estrangeiras, 

0 Sn. BELVOÍiT VIEIRA-A importação não 
ó só do producto estmngo\ro. 

0 SR, LEITE E 0ITIOICA- A Constituição 
falia expressamente de impostos sobre mer · 
cadorlas de hnpoi•ttçiio estrangeii'a. 

Mas o que so \'Ô ó que qunsl todos os Es
tados cooram impostos de lmpo!'tnçiio c 11 
consequoncia é que nilo hamelo do evitar qua 
ossos leis inconstltucionnes p1•oduznm efl'elto, 
obrigando o contribuinte a pegar dupla· 
mente uma tnxn da qual estava isento pela 
Conslltulçiio Federal. 
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Será poEsivel, quo a lei fundamental da 
Republica colloquo o cida1lilo brazlloiro ~m 
situnciio de desomparado completamente de 
seus direitos 1 Julgo que niio póde ser nsstm; 
que a Constituição pormittlu um remedia 
para isto, remedia ,que não póde ser outro 
idnAo o conílicto suscitodo • proposito da ap· 
p1icaçi\o das leis incoustitucionaes,e que deve 
ser levaatado pelo procurador da Republica, 
representante da Uuiito, quando as leis fo· 
rem dos Estados e pelo procurador do Eslado 
quando as leis forem da União, deixan1lo·se 
que o Supt•emo Tribunal Federal decida a 
que~ tão. 

O caso estó. dentro das suas attribulçües, 
na fórma do artigo da Constituiçiio,que ncobei 
de ler. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Teremos 
umo segunda lnstancia legislativa. 

O Sn. ARTJJUR Rios-V, Ex. não esqueç~ o 
imposto do registro e o Imposto de consumo, 
cobrado nas fabricas, uma especte de imposto 
do indusli'ia e proftssl!tls, nilo se perguntando 
a quem pertence o producto. 

o Sn. LEITE 11 OITICICA-V. Ex. com o seu 
aporte vem em apoio do doutrina que estou 
sustentando. Si a Unliio decreta impostos 
inconslitucionaes, qual o recurso pora evitar 
Eeu pagamento pelo contribuinte! 

O senado poderá admlttlr que a Constitui· 
çiio não tenha remedia para Isto? 

0 SR. GONÇALVES FERREIRA-E' O recurso 
no Poder Judioiario. 

O SR. LEITB B OtTIOICA-Mas v. Er. at
tend~ qua esta soluçilo póde levar a um 
absurdo. 

0 SR, FELICIANO PENNA-Este recurso u 
uma burla. 

0 SR. GONÇALVES FERREIRA-E' do meoa· 
nlsmo do rogimen, 

0 SR, LEITE E OITICICA-Pols é preciso que 
elle desappareça do regimen, do seu meca· 
nismo, porque esta doutrina traz o absurdo 
que vou mostrar. 

Um E;tado decreta uma lei inc?nstltuclonnl, 
applicnvelniio a um individuo, mas a uma 
classe inteira. Supponha V. Ex. que dous, 
tres, quatro, dez ou oom individuas se oppo· 
riam no imposto que nquolla lei creasse e 
não o pngnrlam. Seriam dous, Ires, quatro, 
dez o com casos sujeitos ao conhecimento do 
Supremo Tribunnl!lederal. Supponba-se mais 
que o Supremo Tl•ibunal Fe!loral decretaria 
que o imposlo orn inconslitucloual que n lei 
Dilo podia I C I' I•XCCUQiiO. 

Pois b'm; esse numero do Individuo> fica
riam isentes do Imposto, cm virtude da mes· 
mo decisilo, apezar d~ qunl 1luzenlos, trezeu· 
tos ou quinhentos Individuas coutlnuorlam a 

Bonntlo V, III 

pagnr o Imposto, que o Estado contlnúa a 
cobrRr. 

De modo que, St•. Prcsidenle, nós teremos 
nsslm uma classe de cilladi\os isentos do pn· 
gamento do Imposto, em vh•tude d:c sentença 
e outra classe submetlida ao Imposto. 

o Sn, An.Tnun Rios-Bem tará o contrl· 
bulnte em submetter-so c pagar o imposto; 
ao menos não terá de pagar a advogados. 

O Sn. LEITE 11 OITICICA.-E' ,iusttmeuté 
par& níio pagar• a. cam o.dvogados ou cem 
vo~es a um advog.tdo só, que cu estou 
defendendo a doutrina pelo qual elle nilo 
pagará absolutamente a nenhum. 

O Sn. PmEs FBnREIRA -A doutrina feia 
qual o Poder Judiciaria annulht umo.lel' 

O Sn.. LJriTE E OtTICIC.t- Si a lei é incon
stitucional, nilo póde produzir c !feito. 

V, Ex. póde querer que uma lei, apezor de 
Inconstitucional, declarada inconstitucional 
por uma sentença do Supremo Tribunal Fe
dero!, esteja s,3ndo executada 1 

0 Sn.. PIRES FERREIRA. dá outro aparto, 
o Sn. L&ITB E OtTICIO.\- Jó. tive occasiiio 

de dizer isto mesmo do. tribuna. 
Um Estado, por exemplo, estabelece sobre 

potentes commerciaes, sobre mercodorlos ou 
qualquer outra tórma taxando a impot•taçilo, 
estrangeira. E este Imposto esla elevado 
actualmente o. 12 '/• em alguns Estados. 

Acontcoe que um ou dous negociantes dei• 
xam de paga! o ; o Estado manda fazer a pe· 
nhora cm predios dclles, que nilo se sujeitam 
á penbot•a e recorrem ao Poder J ud iciarl~ do 
Estado, que os condcmna n pagarem o Im
posto. 

Mas elles recorrem para o Supt•emo Trl· 
bunal Federal que declttra o imposto inco11· 
stttuclonal e manda levantar a ponbora. 

Porlan~o, oquelles dons negociantes não 
pagam o tmposto. 

llm muitos outros Estados, os negociantes 
prefet•em pagar, ,iulgando melhor isto do que 
sujeitarem-se a. despezas e oo longo praso 
reclamado por uma demanda, de modo que 
uma lei declarada inconstltuolonal ostó. pro· 
duzindo todos os doto i tos, 

Mas póde-so querer que a ConstltuiQ!(o 
tivess~ ndmlttido cale absurdo 1 O Supremo 
Tribunal julgando em especie, decinra lncon· 
stitucional o Imposto, que, ontretanto, con• 
tinúa a ser cobrado e continúa a ser pago. 

O Sa. Go!IQALvils FERREIRA- E quem le
vanta o coutllcto 1 

O Sn.. LEITE E OITICIOA-0 procurador da 
Republica, nos Eslados e o procurador dosEs· 
tndos podorti provocai-o sempt•o que n Uniiio 
decretar uma lei que tor jnlgnda_lncOI~Stitu· 
clono!. Em qualquer caso a questt~o sor" sub-

30 
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mettlda ao Poder Jwllciario, competente, pela 
Constltulçilo, para re1o!ver si a lei u ou niio 
inconsti tuoion11l. 

Julgo que a doutrina mais accoitavel o 
esta., o que a outra. obrign o cida.rlü.o a con .. 
stltuir-so um demnn·listn. eterno, sendo le
vado o. recorrer niio só no pr,imeiro corno om 
-todos os cnsos iguaos ; o mesmo quando o 
:Supremo Tdbunn.l declaro que um certo im
posto, sobro c qual se rêola1na, ó Inconstitu
cional, mesmo assim o cillndão não fica.rá 
Isento de png11r ou de ser cxccutodo I>Or r.nusa 
do cut.ros impostos, da meoDla qualidade, em 
occasiões diJfrrentog. . 

Julgo que o, ta doutt•ina aclmn exposta é 
mais salutar a que a ontl':t dit. om resnltntlo 
ter a União de timr do sons cofi•os dinbeil•o 

. para pagar impostos que os Estodos roco
beram. 

Julgo n qu~st,io multo in'erossanto>, o por 
·isso, t:iem me ·opp-,r no credito, porqne esh
mos colloca.t.!oa nesta 1:1ltnnçlo, cm que não .;e 
nognm est•s recursos, ontendl dever· f'Zet' 
estns considerações, paro que niio llcasse sem 
um protesto ao menos, o modo por quo 83 
estilo decretando impostos lnconstituclonaes 
nos Estllllos, de maneh·a quo venham a obri
gar dep~is a União n dcspezas quo nilo esta· 
,vam previstas no orçamento, 

nndcr declarou ao Governo Fedet•ai que trio. 
pedir o credito nccessnrio pnra acwlir no pll
~nmenta tl11s Indemnizações reolnmndai. 

I~ to, poróm, niio so tez, e os rüclamações
oontlnuarnm a ser dirigidas no Governo· 
Geral. 

Eu ainda occupo.va c cargo ~o MinlstJ•o da.· 
Fnzenda quando usto.s reclamações appnre. 
cera.m. E o nobre S:en!\dor vao ve1• que o Go-· 
verno procurou por lodos os moles acautelar 
o> Interesses da União, resalvantlo quanto 
passivei os in'eresses dos Estados. 

Foi msim que o Ministro da Fnzentla de 
enlüo, dit•igiu·se no PI'OCUl'•ulot• geral dl\ R~-
publlca, nestes termos. (LO,) . 

E' a euggcstão indicada pelo bonra•lo Se
nador. O o.viso Cl'll firmado pot• mim, no 
tempo cm quo exerci o cargo de Mlnh.tro do. 
Fazenda ; a nccilo foi proposta, e o pt·conru.
,Jor goml dn Republica disse cm cerlo tempo 
ao Governo Federal. L8.) 

Em vista dosto declsiio, nilo houve mai's· 
providencia n•nbuma a dnr por parto do Go
verno; os governadoNs reconhoclllm a in .. 
constituclonn lidade do imposto, o est1wam 
tllspo>tos a pedir. nos respectivo> Congressos 
O> credites necessarlos para acudirem ás ln· 
demniznçoes. 

O Governo nüo lloha outro alvitro, slnilo, 
parn llbertar·so de difficuldades quo provi-

O Sr. Rod•·l;;::uca AIYeR (') - nham tle semelhantes reclamações, propor-E& 
O nobre Senador por Alaguas niio impugnou a pagar essas quantias, com obt•lgnção .pol 
o pr•'Jecto, nom podia razol·o, porquo s. Ex. parte dos.Estados,de as restttuirem em occa· 
é membr~ consplcuo d,, Commissüo, que slilc opportuna. 
l!Ub.,oreveu COOlnO~Co O parecer. 0 SR, FELICIANO PHNN.\-V, Ex. póde me 

Entretant_ •, approuve " . S. Ex. fazer ai· informar si esses credites foram pedidos pelos 
_gumns consulot•n.ções no sentido de ouggerlr govornadot'Os 'I · 
o alvitre que lhe parcoia mnis proprio parO\ _ 
resolver esta questão de lnoonstltuclonall- o sn. RoDRIGUES ALVES-Com relaçao a~ 
dade de Impostos, quando surgisse nos di· do Permu,nuuco, a mensagem refere que o 
versos Estados. '!'edito fot sollolfAdo, Consta mala com rela· 

O Senado conhece 11 especto. que é lnto· ')lo a Pernambuco, que c governador, logo 
ressanto: alguns llstados da Uoliio votaram que as reclamnçOo> surgiram, mautlou oscrl• 
Jels decretando Impostos do certa ordem; pturn.r estus quantias arrecn.dadas, como de
.Pareceu ao Governo Federul que estes im- posltcs; depois estes deposites passaram .para 
postos otrontliam leis da Republica, e que a renda geral, e o Governo ficou sem recurso 
eram inconstituclonne>, para acudl_r ao pagamento, · . . 
· Ao mesmo tempo surgil•am reclamações A sltunçao é esto : a lei é lnconstttuclonal 

estrangelrn.s, porque catoa impostos oram por. declarnçilc do Governo Fetloral o con· 
lançados sobro navios mercantos estrangeiros; ftssao tios governador&> dos llsllldos; trata-se 
aurgll•am roclnmaçOea lnternncionaes. de reclamações estrangeiros, o as legnçoes 

o Govm•nc Foderal,em vista do taes reola- eu tenderam quu nilc podiam se dh•tglr nos 
mações, entendeu-se por difrerentes vezes governadores dos Estados, o sim ao Gcvern~ 
com os governadores de . alguns Estados, no Federal. 
sentido do promoverem a revogação de tnes Nestes termos, c Govot•no vem multo nntu· 
leis, e s"tlafozerem as tndomnlzaçOos que raltnente pedir os credites ao _Congrosso,obrl~ 
eram reclamadas. go.ndc o~ Estados em occaslao opportuna, 1\ 

Em alguns dos Estados, no de Pernambuco, rest1tolç"0 • 
. por exemplo, n lei foi rovcga<lt>, 0 0 govcr· A lei providencia a este respeito. 

r (•) Ea:o UIICUI'IO tão fui l'O\'Itlo polo orp,c!or. 
O Sp, Lelle e Oltlelcn - Sr, 

Presidente, uma simples observaçilo, relntl• 
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' vomento i\s consi<lcraçcros que acabam t!e ser 
J~itns pelo nobt•e Sonodor vor S. Pauto. 

s. Ex. lia~" p,•rmittlr que eu exponha o 
oplniio que sujeito o sou e;clnrtcldo juizo, 
s!mple.•mento para estudar a mataria. 

A acção niio deveria ser proposta do modo 
porque o foi. 

O Supremo Trlbul!Íll decidiu assim por 
ca.usiL do modo por que o. ncciio foi proposta. 
· Desde qno o Gov.1rno Fe1lernl manrla.va o 
procurndor geral do Republica pugnar pelos 
tnteruses da União, elb deveria suscitar o 
confilato, e nilo propõr • acção ordinario. 

Deveria suscitar o conflicto, declarando que 
na tórmn da Constltuiçilo esta impo•to com· 
polia ao Governo ~·e<torol, o portanto <lovio~ 
ser arrecadado para o cof1•e da União, ou 
cutrro, que a União se julgava unico compe
tente poro. taxar este imposto, o a lei do Es· 
todo de Pernambuco, como do de Alag0as a 
outros, invadiu a espllara de attrlbuiçOes do 
Poder Legislativo titl Uniiio e por isto susci· 
tava o contlicto com o llstado, afim de que 
elle uiio pude&se por em exacuçãc a. lei. 

Provocada as:;im a. questão, como foi, pa.r:t 
ser declnrnda inconstitucional uma iJI, o 
Supremo Tribunal nilo oppiicou á es11ecte o 
art. 59, lettra c, da Constituição: julgou-se 
incompetente pnra declarar a inconstituciona· 
lidado da lei. Mas não se tratava disto e sim 
do conlllcto suscitntlo, desúe que era o Poder 
Executivo da União quem mandava o pro· 
curador do Republica. propõr a questão. 

O Sa. RonmouEs ALvEs- Pela jurispru· 
deneia seguida o alvitre iembt·ado teria ro· 
oultado negativo. 
. · 0 Sn., LEITE E OITICICA. - Eila já ostll mo· 
diftaoda, posso inlilrmar a. v. llx. : o su
premo Tr!Lunai .lá declarou inconstltucionol 
uma lei do E•tado do Cenrll ; o, posterior
mente, deu um segundo julgado, considerando 
nuila oull'a lei tlo mesmo Estado. 
. 0 SI\, FELICIA!I:O PENNA dá um aparto, 

O Sn.. LEITm E Ot'li!OICA -Juigondo-a nulla 
:~~ara todas os etMtos, lia um julgado neste 
sontldo, me !ombro perfoltamente disto (o 
:relator do parecer foi até o nosso ex-coilega, 
Sena<lor por Pernambuco, c Sr. Joiic Bnr
bnlho), deeiorando a lei inconstitucional e 
Julgando-a nuila. para. todos os atreitos. 

Mas aqui, no bypothese, devia ser um ccn
tlictc de jurisd!cção · entre o Govorno tia 
União e· o <lo Estado, para o Supremo Tri
bunal decidir esse· contlicto e da~· ganho de 
causa no Governo do União, artm de que o 
do Estado niio podasse cobrar um tm~osto ln
constltuoional. Julgo que desta lilt·m• a 
qu~st~o seria reaol•ida. a l'avor da Uniilo e 

, llrmar-sc·hin o jurisprudencia sobre este us
JUmpto, 

.E' sómente o que tenho a dizer, 

Nlnguem mais P•'dlndo a palavra, encer
ra·ae o discussü.o. 

Segucm·EC cm dlscusEfio, c1uc so eueerl'n 
sem tlcbo.to, os arts. 2", su e 4". 

Pus tos a votos, são succcssivnmcntc nppro· 
vados os artigos. 

ll' a propoaiçiio adoptada para passar li 
3·1 di!CUSSÜ.O. 

O l!ilt•. Ro<lri.!;'UCII •'-lve• (/>ela 
o>·cl•m) requer dispens:~ do interstlcio para a 
3• dlscussiio da propo>ição, · 

Consult:ulo, o Senado concede ~ dispensa. 

DE~IOLlÇÃO DE DOlJS AR:li.UENS E!tt S.\~TOS 

Entra em 2• discussão com o porccat• f,,. 
voravcl da Commissiio de Finanças o artigo· 
unlco d~ proposição da Camaro dos Depu
tados, n. 55, de tb09, autorizando o Governo 
a mondar demolir os tlous nrmnzens ''" Ah 
randega do SnntoR, consti•uidos em terrenos. 
munlcipnos da mesma cidade, na praça AU·· 
tonto Tellos. 

Nioguem pedindo o patavt•a, encerra-se a· 
dlscussüo. 

Posto a votos, é npprov.:do o artigo, 
E' o proposição adoptada pam pus;ar ti

s~ dlscus~ii.o. 

O Sr. Rodrlguc& Alves (pcl< 
ordem) requer dispomo. de lnterstlcio para n 
3' discussilo rla proposição • 

Consultado, o Senodo concedo a dispema •. 

rENSÃ.O R MEiO SOJ.DO A. D. ~fA.Rt.\. OATIIARIXA 
DE ALDUQUF.Rt~UE JIARANUÃO 

Enh•a em 2" discussi'io com o parecer con
trario da Commlssilo de Finançns o art. I" 
dt\ proposlcilo da c" mara ilos Deputados,. 
u, 3~,. do 1809, autorlzt~ndo o Gavet·no a con- · 
cedot' a O. Maria Catharina de Albuquerque· 
Maranhi'i.o a pensão e meio·soldo de c1ue go .. 
sn>a oua tailecidn miTo, vluva. do maJor do · 
Exercito Timoleito Peres do AiLuqtterquo 
Maranhiio, 

Nlnguem pedindo a. pu h vrn, eneerra-ae a. 
discusiilo. 

Sogua-so em discussito, que sa encerra sem 
debate, o art. 2a. 

Posto a votos, ó rojei\otlo o art. I" em os
erutinio secreto, por 20 volos contra 4. 

A proposiç~o vao ser dcvolvl<la uqueil~L-. 
Cnmo.ra. 
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QUOTAS DE REFORMA AO TENENTE CORONEL 
OR.\DUADO REFOR~IADO DO EXERCITO ANTO~IO 
GALDlXO TRAVAS80S ALVES. 

Entra em 2•11iscussllo com os pareceras, fn· 
vornvel da Commissãu de Marinha e Guerra 
e contrario da <le Finanças o artigo unico 
lla. proposi~ão rla Camora dos Deputados, 
n. 40, de 1890, mandando abonnr no tenente· 
coronel grndua<lo reformado do Exercito 
Antonio Gnidino Travassos Alves as quotas 
de refot•ma inborentes á classe dos omoiaes 
superiorc,<, desde :c data do decreto que o rc· 
formou. 

O Sr. A.lmcldn l3nrreto -
Sr. Presi<iente, membro da Com missão de 
Marinha c Guerra, e mais ainda, relatot• do 
parecer por elia dado sobre a proposição da 
Camara que se acha em discussão sinto-me 
na ohrignçil. o de rliscutil-n, afim do 'expôr ao 
Senado as razões que levaram a Commissllo a 
opinar no sentido que o fez, tanto mais 
quanto elle foi contrariado por um outro •la 
Commlssão de Finanças, o qual parece ter 
assentndo o proposito de discordar sempre da 
de Marinha e Guerra. 

De facto, estas duas Commlucros só se teem 
ncltado de accordo quando cabe á de ftnan~as 
pronunciar-se cm primeiro loa'&r • do outro 
modo não ha hypothese. c ' 

E tantas vozes, Sr. Presidente si tem re· 
Jletido este facto que cu quasi me animo a 
pedtr n V. Ex. que todas as vezes 'I,UC tl· 
verem de ser ouvidas as duas Comm1sscres, 
envie os papeis primeiro á de Finanças, pau· 
pando assim tampo e trabalho á de Marmba 
Guerra. 

Mns, voltando á proposição, mostrarei ao 
Senado QU,!l será uma gmvissima injustiça a 
sua rejoiçao. 

O facto resumo-Ee no seguinte: o tenente 
corone! grnduado e reformado do Exercito, 
Antonto Goldipo Travassos Alves que per· 
tenceu no 28' bataihilo de infantaria achan• 
do-se enlbt•mo ~uando foi dccretad~ n fatal 
lei da compuisot•ta em 30 de jnnolro de 1890 
Jbl admi111strativnmonte, por :letet•minação 
do Governo provieorio, aggregndo li. arma o. 
que pertenom, sem hnve1• ·pnssado por ne· 
nhuma inspecção de saude, como se prova 
com os documentos que ao Congresso :cpre· 
sento_u eile, acompanhando a sua primeira 
pcttçao. . 

A ]1 do março de 1891, deu-so uma pro· 
moçao para o pt•cenchimento do 17 vagns de 
major o neiia deixou o capitüo de que 
se trata, do s"r contemplado apesar do 
ser numero .tl'(S .ou qurltro da. su~ nrma, pOl'· 
que o Govetno,atnda sem proceder n nenhuma 
inspecção de saudo, trnnsfcriu·o · p:u•a a 2• 

clns~e do Exercito, praticando com isso tia· 
grnutc ilicgaii<lade. 

Em agosto do mesmo anno, · cilo recorreu 
ao Congresso, porjm só cm 1893 foi tomndo 
em consi:ieraçiio o seu pedido, e sondo reco
nhecido o direito que lhe assistia, foi a sua 
reforma mand~da considerar no posto <lo 
mnjor, visto cabor·lhc a promoção a este 
posto muito antes dn data em que foi refor
mado. 

Do conformi'lnde com oRSc decreto legisla· 
tivo e desde n sua data, segundo consta de 
documentos que aqui tmho, o requerente 
percebeu todas as vantagens que pelo mesmo 
decreto lho lotam concedidas. 

Em 1895, porém, a Cont~doria Geral da 
Guerra, tomando conhecimento das contas 
que vinham da Thosournria de Porto Alegre, 
ontcn<leu fazer cessar o pagamento das quotas 
de major que eile até então havia recebido e 
abonar· lho sómente as do posto de capitão, 

A' vista <lisso,dirigiu eile no Congresso um 
novo requerimento p~dindo o pagnmcuto 
daqueilas quotas, requerimento esse que foi 
deferido pala Camara dos Deputados com "' 
npprovaçao da proposição que ot•a se <118· 
cu te. 

Nenhuma razão ba que possa justificar 
essa deliberação da Contadoria do. Guerra, 
até certo ponto interpretativa de uma re
solução do Congresso, pnt•n o que falta-lhe 
competencia absolutamente. 

Accresco porém, que essa interpretação 
cxhorbltante o um verdadeiro disparate, 
porque mandando o Gongresso, pelo decreto 
citado,oonsidorar a refot·ma do capitão Trn
vossos Alves no posto do major dostle 1891, 
niío se ~ó:le sem decidida violnç~o da lei, 
deixar de considerar a elevação das quotas 
como um dos effeitos e talvez o principal do 
m'lhoramento da reforma. 

Demais como justiOca-se que essa resolu· 
çlio da Contadoria tinha sido tomada depois 
de havot• eilo. reconhecido os direitos que 
deu no requerente o decreto legislativo, pelo 
pagamento do que indiscutivelmente lhe 
compete! 

Só se explica pelo facto do q~e no nosso 
oxercito n lei é interpretada como se quer o 
mamlada executar oomo se entende. Mas, ao 
Corpo Legislativo cate tomar conhecimento 
desses abusos, 

(lia diversos aJ>a>·tos.) 
o que porém, Sr. Presidente, ainda menos 

so justiftcaró. ó que o Congresso que jó. reco
nheceu to• to o iliroito que tinha este official 
n serpromol'i:lo e procurou compensar a 
inj usttQ:c de que foi victlma, se recuse ngora 
a confirmar o que niío ha muito foz, e pel'· 
mitta que uma niLo menor injustiça se pra· 
tique, fulsoando o sou 11cnanmento bem ex· 
pliclto no decreto <tue approvou, porque não 
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podo dcixnr de sor um f~Jseamonto neg&r 
que o direito úsquotns do major ó um dos 
olloitos do melhoramento da t•eformn tle um 
capltiio . 

Devo fazer notar no Senado, que, quando 
na Commissiio se tratou desta proposição ro
lntim do major Travasses, entendemos ii 
i>rimeirn vistn, que eltn dovin ser rojoitndn. 

Mns, depois de um estudo mais cuidadoso 
e do exame dos documentos que apresentou 
pnrajustificat• o sou direito ó. promoçiio no 
posto de major e outros que acompanharam 
Rua ultima petição, fomos forcados a modi· 
ficar o nosso juizo o a aconselhar 11 apJH'O· 
vnçiio da mencionada proposiçiio, por ter
mo-l'a roconheci<lo do intotro ,justiça, 

Um do mues iiiustt·os collegas da Commis
são, entretanto, nssignou-se vencido, justifi· 
cnndo esse voto 'eu pala incompotoncio do 
Congresso para decidir sobre este assumpto 
<tua elle entende ser da alçada elo Poder 
Judicinrlo. 

Penso do mo:lo di>erso. 
Aqui,a Contadoria d11 Guerrn,dando-so uma 

competcncla que não tem, arvot•ou-se em ln· 
terprete de uma lei do Congresso, e deu-lho 
oxecuçilo do accordo com essa interpt·etn~i'io. 

Portanto/• bem cabido o recurso do que se 
serviu o o!Ucial pt·e,iudicado, pedindo nomes
mo Congresso que,pór uma nova lei desse ex
plicitamente a lnteUi~enclaque devorla ter a 
anterior, do couformidndc com o pensamento 
que presidiu a sua conlilcçiio. E mo parece 
quo só o Congresso o nnnca o Poder Judicia· 
rio, tem competoncla pr.t•a essas Interpreta· 
çDes, · 

Antes de terminar e Fnra tornar evidente 
o fundamento do parecer da Commlssão de 
Marinha e Guerra. reputo conveniente ler 
para o Senado a ot•delil do dia referente iL 
reforma do cnpitiio Travasses Alves no posto 
de mojor o bem assim o decreto legisla ti v o 
que a concedeu, · 

c Or<lem do dia do exercito, n. 470, de 13 
do agosto de 1803. 

Declam quo a rfforma concedida ao c.1pi· 
trio nggreg-ado á o.rmn. de info.nteria,Antonio 
Gnldiuo Tt•avassos Alves, dove ser oonsido· 
rnda no posto úc major com o respectivo 
soldo o a graduação de tenente-coronel.» 

Essn ordemdodla, se vü, mand11 atonar· 
lho o soldo de majot•, Ora, si o melhoramento 
dn reforma diL·lho direito ao soldo por que 
razüo ha de deixar tlar lambem de quotas i. 

Diz o decreto do Congt•esso. 
O Vico·Pt·eaidonte da Republica dos Xsla· 

dos Unidos do Drazll : 
Faço saber que o Congresso Nacional de· 

crott1 e cu sancclono a sognlnto t•osoluçiio : 
Artl•o unico, A enrorma concedida por de· 

creto de l·ldo abt•ll do 1801 ,oapitilo aggrogado 

/ 

Íl arma ~e infanteria Antonio Gal<lino T1·a vas· 
sos Alves, do conformidade com o nrt. 4" do 
decreto n. 193 A,do 30 de janeiro do anuo de 
ISDO,dovo ser considerada no posto ~e major 
com o respectivo soldo o a graduoção de io
ncntocoronel ; revogadas as dloposiçõcs em 
contrario etc.• 

Como v<l, o Senado, nquella ordem do 
dia niio ó mais do qne a repetição rosumi<la 
do decreto, portanto a mesma conclusão que 
se til•n da leitura da primeira resulta da 
sogunda. 

Nem so comprt.henrJe que o Congrosso, 
procm•ando reparar a injustiça <lo quo lbi 
victimn. o ofllcwl em questão, tivesse pen
sado cm fazer csst'. ropn.raçiio pri vnndo·o de 
o.Jguruas dad vo.ntngons. como é n tlns quotas, 
dasquaes e!Jesom duvida alguma estaria go· 
zando si tivesse si~o reformado depois de 
promovido ao posto du major como lhe com· 
petin. 

Isso seria uma consolnção quando muito, 
mns nunca uma raparnção da ilingahdade 
praticada. 

Foram estns J:OU!let•açúed, Sr. Presidente, 
que levaram-me a olabomt· um P"'ccet• Jil· 
Yoravcl ó. proposição relativa ao major Trn· 
vassos Alves, a quem nlius niio tive ainda o 
p.azor do conhecer. 

Julgo ter assim cumprido o meu dever; o 
Senado resolveró. como julgar mais do jus
tiça. 

(Muito bem, muito bein.) 

O S•·· Domingo" VIcente -
Sr, Presidente, em nome da Commissào de 
Finanças agradeço no nosso rcspeitavel 
coJJega Sr. Almeida Barreto, a boa vontade 
e eslbr~o que emprega. na Commissão de Mn .. 
rinhn e Guel'ra, de que O um dos mnis con
spícuos membros, pnm ser agt•adavei á Com· 
missão de Finanças, que, por sou Indo, Iam
bom disputa corresponder a es.<A dei\lrencia e 
gentileza de S. Ex. 

O Su, ALliEIDA DA.RUETO- N1h paro~;. 
(Riso.) 

O Sn. DoMtNGOS VtcE:-.TE-St•. PJ•asi•lente, 
a Commissü.o do Finnnçns,assovero a V. Ex., 
niio tem o propoolto, o capricho como ncabGu 
de dizer o honrado Senador, de cGntt'a!'lar o> 
pareceres da IJJustrada Commi•siio de Mar!• 
nha. e Ouet·rn; mas, nom sempre póde o seu 
desejo do ngmdar ser satisl'eilo, o é obrigada 
pelo sou tio ver a não concordar com o!la.-sem 
proposito. 

Nilo ha proposito, Sr, Presidente, e a pro· 
va é que este projecto •ncontrou lnpngnnçt1o 
<lo um tios illustres membros da Commiosiio 
de Marinha e Guerm. 

O Sn. ALM~ID.\ DA.nnEro-De um unico, 
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· O Sa. Dom~nos V!CENTE-~iio é nnmlme 
·a Comrr.i'):;iio de ~lo.rinbo. o Guort•;t. om re~ 
conheoer o <lirclto do coronal Oaldlno Tra· 
\"{l.SiOS. .. 

E; te officinl e1•a capitiío do 2B• ba~albao o 
·considorava·SJ com dlroLto apromoçao. 

1'•·~s ol"' antos do dar-se " vaga ~uo ollo 
-c;pern.vn. occupn.r, flli tt•a.nsterido para um 
outro cm·po, o 'mtlo, com desgosto, por 

·lle;peito, por um motivo ~unlquol', roquoi·eu 
sua rorormtt, quo obteve no mesmo posto de 
ca.pftiio, · 

)lo.is tnrdB, o C<mgresso Naciona.l, por lei 
jnlcirvi!l nr~ C!l!TII\t'a i\os Deputatlos e lVlr pro~ 
vocaçii.o do oiii·Jial .sr. Gah\ino Travnsssos, 

· .. em ro]norlment·• ~uc está junto a estes pn· 
11eis (iMlicando),,le~bJ.rou que n rcformt1. elo 
;toneuto-coronel graduado o reformado d" Ex· 
-1lrcito Antonio Ga!dino Travnss~s Alves,deviu. 
.Sol' conshloradtl no posto tlO m'l.j01:0 . 

o Sn. ll!Cl.Fultr VtKm•-lllle rofo1•mou·so 
.:J. pedido, ou roi compulslonado 1 

o Sn.. Ar,\tl~lDA. fL\Rn 1~TU- Ello fui rafar~ 
.mado ndmLilisLractivamcnte. 

O Sn. llo>nNnos VIcmxTE- PJrtlôa-mo; do 
l'üf\Ull'imcnto do pntictonnrio nü.o consto. que 

-ello r~)sso rcf,Jr.nnllo ndminlstra.ctiva.mcnto. 
SL o honmlo Senador quir.er prestac• um 

tJoaco d·J tltLon~ã.'l no qnO: estou expondo, ho. 
:tfe re('.QOhll,~C\' rÍ Jll'OC(\I}Ollcin. do qUB diWJ. 

O l'cquct•i:ncnto é conl\iSOi o que ~!lo re .. 
.qum•, Hl entendi l.lc:n, que houve pe(\ulo para 
a rolllrmn, vô-:-c do par..:mn• da. Co.mn.ro. quo 
.diz ter sollcihdo, nlnda como capitiio, e loi 
.c,ncerlida por docroto de abril de !8\Jl, 

O SR. llELl'~I'T VJEIM-lcu quoJia saber 
si ello !'<>i rel'oL'ml1do a pedido ou si solfreu o 
-c !rei to d• compulsaria. 

os ... no,n:o;oos VJcgNTE- Nilo tenho re· 
:media sinii.o n.btt:mr um p)uco da attcnção 1lo 
;t;euado o ler o l'e:juorim~nto do poticlonarlo: 
{Lii.) 

.ct:\'lt)n\a Galdino Travn.ss1s Alves, co1•o· 
-n!Jl honorario o tenontc-coronel gl·a·lnndo l'O· 
·formado <lo E~m·mto, tenilo-so dirlgi<lo ao 
·Cmtgre~;o Nacionnl, n:L scssü.o c1o 1893, o 
.obt·do.c mo u~I.\ resP.:.CI~ tJE lltEr.u mA. o~ nE· 
'l•'Jil:'II.\ o.Ar.·r.uowo ro.s•rJ, e mrmda.do como tal 
-con:iillet•o~r pn.t•n. toJ.os o;, cJI'~itos, desde 1·1 
de nhril tio 1801, por tm• allugado o provatlo, 
tor ~Ido o.g~r·ogoilo admlnl;lro.tlvnmento, 

. quando cnpitüo do·2s• botn.lll'io do lnf•nterlo., 
'POL' docroto <ln 14 de marQ' d• 1890, quando 
··lhe cl!Jia,dlsdc 3D tio janeil•odo mosm"> nnno, 
vromo;;ii.o n. m·J.lot• otrt~ctivo, por a.utiguid:ule, 

. JlOl' oxistit•um entii.o 17 vogc1s dos:;e posto, 
. ULLJl dns quaos lha c)mpotln·.lo por o.n\lgUI· 
cla•JC, ('oi t\'llS ÜitL-;O.ntes.d.O SO l'O::LliiHI,\' 1\. Jll'O• 

· mo;«otle 17 de m·•l'c;o do tiLto nnno do 18UO, 
. tl'aLis!'eri•lo sem decltn•.•ção do motl vos i'M'o. 

~ 2" classo, ficando projudlc~do em Eeus di· 
rei tos.» 

O Sn. Dlm~aos VICENTE-Vê o Sonarlo que 
o Cong-resso Nacionnljil decretou uma esre1ie 
<le melhoria de rutormo. (olle o diz) cm lavo~ 
do peticionaria, um ra.vor, uma graça.,. 

O Sn. AL,tr.to~ DAnRETO- Elle diz isto 
em consideraç1to uo Sona.do. 

O Stt. Do,n:->aos Vrcz~·rz- Elle niío so di· 
rigtu no Sentido; dit•iglu-so ó.. camnt•n. dos 
Deputluos; ela C;~maro partiu a inicintiv" do 
prJjecto, ncceito pelo Congrc::so. ( (~:JlltÍJIÚa 11. 

I C~':) 
•Si tal t,·ansrerencin não se ti;osso dado, 

t1rin. o requerente sido promovido poJo p1•in· 
cipio de nn~iguidu.do, cte, etc,, 

O SR. Do:.rr~oos VrcENTB- Foi nggre;::Lldo; 
niio foi rerormado, porque reforma, nggre• 
goçi\o o transrerencin s'io c:ouilts mnito ditfe· 
rcnto3, como melhor pódo Informar o. hon
rado Sonndor q no coo beco mLlilo bem essas 
cousa>. Nilo sou militar, nilo sou 1nuito forto 
om as•ompto militar e uilo arlmirarlo. que 
ignorasse 1sto; mas, o honrado Sen,ldor il co
nheccdol' do o.ssumpto, como militar illns· 
trado que ó. (Continica a ICI' o "U"i»lc): 

«"PJ!' isso vem rospc:tosamcnto lmpetrar a. 
gorn.ça de se lha mo.ndo.r Consill•Jrar O.'J suas 
quotas de otncial superior, a contai' da cinta 
•lo decroto dJ sua reforma, e não do su'.>nl· 
terno, como cstiL scn,lo considerado, tudo de
vi lo a um engano quo se dera da. aprcci!\ção 
por parle d~ Conta<1oria Oei•al dt< GuOl'ra, 
~ue motivou o seu pL'e.iniZ''• visto que antes 
jiL recebia, 11 contar da thüa do acto do Con· 
grosso Nacional de 5 de agosto do l8\J3 até 
l8\J5, cn r;uo foi mandar.lo cessar pela Alfan• 
dega dosta Capital, do en tiío, o iii to o bono, 
por olfoito do nov" apostilla passada 11n pa
tente, peln. cltt\llo. cantn.dorla. d:t ~uet'l':t, pa.ra 
sorvi r t!e blSO no recallmonto da ditrurença 
de quotas provenientes do augmouto.• 

O Sa. Do>n~aos VICI~STE-Eis aqui o que 
diz o Sr. Ualdino Trnvass·Js. Quoro deixar 
provado quo ello nllega ..• 

O Sa. Ar,,.EID.\ B.\lm1>.'TO- E !;to qno ol!e 
nUcga esti< provado om orll•lm do dln. 

O Sn. Dom~r.Js VIDENTE-... que sl n. 
tr~nsferancln, chomo a nttenção do Sonaclo, 
si a tal transt'eroncla nilo se li ~os se d~do • 
euo. terl~ sido promovido pelo principio da 
antiguidade. 

0 811., ALMEI.D.\. DAlmETO - Tr.msrerancla 
qne foi illcgnl • 

O S11.. Do,rtNaos VICESTE - :-lilo 'e pó·lo 
chamar do lllcgal. Tom ou nilo o Gove!•no o 
dirello de t•·anst\JL•ir otlloluos do umll' pnro. 
outra; armns 'I Tem lnconte;t~vclmonto: logo, 
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.a transferencia f<lllogal. Podia. ter sido ln
_justa, mas lltogal niio foi. 

O SI:. Ar.lmmA !lArrn&To-rsto ó clcsconho· 
COI' a lei mltitar. O otllcial fica nggregudo por 
-ospa.ço de um nnno,, vae depois n. nova in· 
·s~ecçiio o. julgado incapaz, então ó refor
mrulo. Não ~o podia. mandar aggregal-o, 
'"Sif!1, tro3 dias nntes de· se tazor uma pro
rnoçuo. 

O Sn.. Do71rr~aol:: VJcESTE - Perdoe-mo o 
men i Ilustro colli.'g,\; niio so trílta. ugora. do 
rofm•mn. V. Ex. estilcltnnrlo umn di<posiçiio 
da lei referente Ii reforma do official o eu 
trnto tln trun:;ferencla. 

O Sit. ALME!H BArrrtETO - E' n mesma 
•COUS!L, 

O Sit. D >!!Noos VrcEl!TE-0 Governo pódo 
transferir um otllaial do uma n•·ma pai'" a 
-outr·a, do um corpo para outro o foi em vil·· 
·tmlc do .trnnsftJr,,,ncio. quo cl\o não pôJe ser 
promovrdo em um1 dJS 17 vagas que elte diz 
<filO '"abriram dias depois. 

Pnra hn.vot• hso, parn. nggrcgar não é llre
·ciso mnndur inspeccionar. 

0 Sn.: AL:.IEIDA R.,l\ltE'l'U-Ellopnssou ]lOra 
:o. 2.4 classe n.tltl'S d<L promoção, Nii.o pas::ou 
.pela inspecr;iio de saude, 

O Sit. Do>mwos VrCE)(n-Responrlorci ao 
hom•atlo Senador si S. Ex. mo dissor: somo; 
·nós, membt'i•S do Corpo Legislativo, compe
·.tentos p rra. conhecer da injustiça praticada 
.pelo Governo, para ottendet• ou niio á l'Opa
·,l'a~·ão de uma transfc!'onaia, paro. promovei' 
.algum oiTicinl1 Niío somos. Ct•oio q uo no Por.lot• 
Legislativo fnllece competoncia. 
. 0 Sll, LEITE E Ü!TICIC.,-Xiio podemos fa· 

:zel-o. 
O Stt. Ar,lireiDA. 11AnREN -.Tanto somos 

-compotr.ntos, que cl\e recorreu no Poder Lo' 
,gislativo o nós lho rJconhecomos dit•elto ó. 
reclamncii.o, dcclurantlo que ello ora major 

-desde tal data. 
, ú Stt. Dol!t)(Go! V!CENTm - v. Ex. ba rJD 

. mo rlat' llconca par,, que eu justlllquo o po· 
·recer tia. Commis~ii.o de Fin:~.ncns, o nü.o ann. 
ly,e o lei que melhorou 11 I'Jfornn. 

E' o roquoronte q11o nllcgn ter havido .um 
·engano mL Cont!ldnt•ia Geral do. Guet•ro, mo
tivan,\o-lho lst•J projulzos contra. os qunes 
<·eclamn. · 

F} olle quem conro3sa o sogulnto: 
•Que por ctrolto de nova apo3tilla na pa· 

~ente pclr1 Contadoria para sm•vh' de base ao 
recolr\rnenlo do quotas, a Alflmdega não pa
t;ou como antes pagava.» 

E' o Congi'Cllso que deve sanar enganos, or· 
dennr pagamentos que se f.IZem em vii•turlo 
.da ordem ou do le\'1 Penso que niio, 

As p.tlavras rlo otllc'al q~' requer ao Con· 
gres:;o, lidas por mim, SILO Un.st•Jnt~s para. 
rtcmonstrarno Senado quo nos fll\\cco compe
tenr:io. pn.ra tom li' coubec:imento do sun. re
cio.mrl(;ão. 

Ello jt\ obtere do Congresso uma lei que o 
mardnVIl con,idOI'Ul' l'C!OI'tnlldO no posto do 
tnDJOr. 

Ora, si elle.ià t~m um:1. lei cm aeu faval', já. 
olJtevo um p0sto, uum uorneaç[o, um JiLVOJ' 
uma gr.u;u. do Congresso, o que nó::; lho va! 
m "J:I dar mui:;'? 

As duvidas n quo c\lo se rofero, s:io susci
tn.,lns om virtudu de notaH fcilíts na. SUil pa· 
tente poJa. Contt1doria d1t G ue l'l'!l c ú vist.u. tlt?stns 
n A ~fítntlcg.l, por occasião da' pi.L.::n.JIIüllto 1los 
v~nc1mentos, recusou-s' n pagu.1• o que até cn· 
ta.o pogava. · 

E\ lo t•oo,bia do lf03 n 1sg5 o soldo <bom
cinl snpo1•im·. 

Qunes siio as notas de que a alfandega 
tomou conhecimento não no::~ diz. 

Eutretnnt'l, a rosoluçü.11 d11. C&mn.r;t elos 
DL1putrulos mnmln. que so lho p!Lgouem venci· 
mentos, na. fó:·ma. do. lei, dlmlll 1891, niio lho 
tn.zonclo o tl•lSconto tla.; quantias pagas du· 
ra.nte o tempo em ~uo ülte rec3beu venci· 
monto:i a qnilnii.o linho. tlireito. 

Sr. Prl'sidonto, o. CL'mrni~sii/l entende, e foi 
esto o s11u parecer, quo o Congl·e~so muln. ~em 
a resolrot• bOure o pedido do <apitão Travas
so~. rcfurmtvlo em rnujm•, pol' Ulnn. lei tio 
mesmo Congt•osso, loi que 1bu ffiiUhi.L al.ionor 
os venciment1JS dostu p isto. 

E\lo decturu quo 03 t'cccbeu ntrl\:003, quo 
duvidas posteriorJs npplt\~cat•a.m, le\·untadas 
P'l" Atf;tndcg.,, pelas notas da p'ltentc Mtas 
pela Conta.doda Jo. Guci'rn., 

Essas duvid!ti; dovorn ser r~sol vi1lns, pelo 
Poder Executivo, e nii.o sonU.o atlontli1la:3 o 
prejudicado tem roem•, o para o Poder Judi· 
cim•io i n um dtssos }lodet•es cato rocorraL' 
e>se otllc\al. 

Foi csb u. opiniito da CDmmhiiüo de Fi'lrm
Q:lS, por llll\ÍS osf'orços que llzo~so o meu hon-. 
l'ttdo colleg.1, nilo conseguiu p:-ova.t• o direito 
quo assi:oit.e ao pvticionnrio. 

Nn. lli'OJH'i:t Commi::bii.o do M:wlnlut e Guer· 
rn, urn ofiloinl ui<'incLl.simo poJa suo inlelll· 
goncio., peln iscnç:io dn seu c3pirito, pela.. 
iDlparclal\dado com que procedo '"mpi·o nos 
no goelas tlo sun. clasio, o!llcinl q no Ihz parto 
dl~Ss:J. Commls~üo, ns~igoolt vencido, o ou· 
sinto sntistoçiio em estat· do nccordo com e;so 
ill ns tt•o c o li cga .. 

Mo pareee que ello toro muito bons razões 
11a.ra. a.sslgno.r·sc vcncldtJ c quo vil'á t\ tribuno. 
auxiliar-mo n• Impugnação quo faço ti ruela· 
mnQão do cnpitüo Tra.vas:los. . 

Ditas estas pa\nvr·as, SI•. Pro;ltlen\:1, consl· 
derando just\tloa<lo o !lll!'ecol' da Commlssi!Q 
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de Finanças, ou entrego a solução da questão 
no voto 1lo Senado e sinto ter contrariado o 
honrado Senador pela Parahyb!L, que multo 
l'reso e respeito. 

O Sr. Bolfo••t Vlelrn accóJe ao 
!Lppeilo ~uasi 1lirecto que lho foi dirigido 
pelo honrado Senador pelo Espirita Santo, 
digno relator do parecer do Commissão de 
Finanças, que expoz porfoltamente a questão. 

Niio se trat!L absolutamente do snber si 
assiste ou niio dlt•oito ao petlcionarlo ; a 
questtío vorsn sobre a compotencia ou incom
petenciailo Senado para tomar conhecimento 
do facto. 

Oro, o proprio poticlon!Lrio diz que !Lté 
cet•ta data havia recebido todos as qnolns 
correspondentesápotente de major, atu que 
appnreceu a opposlçiio por parte da Conto· 
dot•ia do Guorm ou da proprin ·Alfandega, 
deixando olle de rocober, de então por denote, 
ns vnn tngens q uo rcce bia.. 

Si com isso loi losndo em seus direitos, n 
quem c:cbe providenciar 1 O orndot• cn tende 
que ao Poder .Iudlcinrio; e tendo já se ma
nifestado pela incompetenci:t do Senado em 
questoes idenllcas, niio pouia, como membro 
da Commissüo de ~farinha o Guerra, doixi\r 
de n.ssigmn• como vencido o parecer da maio· 
ria dessa Commissiio. 

E' o quo tinha n dizer. 
Ninguem mais pedindo n palavt•n, encerra

se a discussão, 
Annunc!nda a votação e verificando-se 

niio haver numero para votar, o Sr. Presi
dente m!nun proce1Ier n chamado dos Srs. 
Senadoras que compareceram n SO!SÜO, 

Procede-se á chamada e deixnm de respon
der os Srs. Nogueira Paranaguá, Pires Fer
reiro, Ct•uz, Bozorril Fontonel!e, Pedro Ve
lho, Rosa Junlor, Virgillo Damnzio, A. Aze
redo c Pinheiro Machado, 

. O So·. Pre•ldente-Niio h a nu
mero para votar. 

Fica adiada a votaçiio e, estando esgotada 
n matot'iiL da ordom do dia, designo para n 
da sessiio seguinte: · · 

Votação em 2" d!scus!íio da proposição da 
Cnmnrn uos Deputados, n. ·10, do 1809, 
mandando abonar ao tenente-coronel grn· 
duudo roform .. lo do exercito Antonio Galdino 
Travnssos Alves as quotas de reformo inho· 
rentos à clnsse dos olftciaes superiores, desde 
n data do decreto quo o reformou; 

3" dlseussii~ da ~ropos!çiio dl\ Cnmarn dos 
Deputndos, 11. •14, ilo 1890, nutorlznn1IO o Go
verno n abrir ao Mlnisterio das Retnciles Ex
teriores o credito t:o 90:0!0$911, pam liqui
dar as reciamnçüu~ das Legações d11 Gri'l-

Bretanha, França, Anstrin-Hungrin, Bolglcn, 
Aliemonhn, Pot•tugal, Suec!n e Noruega o 
itaiin, peln cobrança indevida proco:llda pelos 
E;tados do Pernambuco, Alagüas o Rio Orando 
do Norte, do imposto sobre navios 1lcssa~ na· 
cionalidades, ficando os referidos Estn~os re· 
sponsnvis pol:c sommn que for dispenilida, e 
da qual emboisariio n União; 

3·' discussiio 1ln proposlçiTo dn Camnra dos 
Deputados, n. 55, de 1800, autorizando o Oo· 
v orno 11 mnudnl' demolir os dous nt•mazens da. 
All<tnilegn do Santos, construidos em terrenos 
munioipacs do mosmn ciuadc, na praça An· 
tonio Teiles; 

Discussito unicn do parecer n. 219, de 1800, 
da Commissiio de Justiça o Legislação, opi· 
nando que seh mantido o vdto do Prefeito do 
Distrlcto Federal li. resolução do Conselho 
Municip~I. quo manda reintegrar o cldadilo 
Honorlo dos Santos Pimental no cargo 1\e 
agente, que exercia, quandQ foi exonera1\o; 

2• dlscuss[o da proposição da Camarn dos 
Deputntlos, n. 4:1, de 189G, autorizando o Go
verno n contlrmar no primeiro posto do ex
ercito, indopondento do vngn, os olllciaes 
graduados pela lei n. 350, do 9 de dezembro 
do 1895, e a promover ao mesmo posto os 
aiumnos dns escolas militares, que tenham 
mais de tres nonos tlc praça; 

2• discussiio do projecto do Senado, n. W, 
de 1899, mandando que o soldo do 1• tenente 
reformado da armada Arthur WaiJemiro de 
Serrn.Belfort soja calculado do acoordo com 
o decreto n. 247, do 15 do dczombro tle 1804, 
desde a utltn de sua reforma. 

Lev11nt:~-se 11 sessilo ás 2 \10ras e 10 minu· 
tos dn tarde. 

i J4" SESS.tO EM 28 DE SETEM3RO DE 1899 

Prcsidcncia dos S!'s, ·nau c Sil"a, ...tlútJl'tO 
Gonçalves, J. Cat1mda (.:?0 e 1'' Sccrctatios), 
o .itli:m?ol. de Qucü·o; {Yico·P~·aiitlcnlc) 

A' mela hora depois do meio-dia, abre-se a 
scsstio, a quu concorreram os Srs. Sanadores: 
Mllnocl de Queiroz, J, Cntunda, Alberto Oon• 
çn\vos, Honrlquo Coutinho, Thomaz Delflno, 
Jonatlms Pedrosa, J~aqulm Sarmento, Frnn· 
cisco M1tohado, Bono~!cto Leito, Boltort 
Vieira, Noguolrn. Paranngm\, Pirns Ferreira, 
Cruz, Joito Cordeiro, Bozorrll Fontonolle, Josó 
Bernardo, Alvaro Mnch:ulo, Abdou Mllnnez, 
Almeida Barreto, Gonçalves Fet't'Olro, Jos; 
Marceillno, B, de Mendonça Sobt•inho, Leite e 
Oltlclcn, Coelho e Campos, Rosn, Jutllor Al'• 
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thur Rios, Vlrgllio Damazio, Cleto Nunes, 
Domingos Vicente, Porciuncuto., Lopes 'l'ro
viio, fi~cliciano Penqo., Gonçalves Chn.ves, 
Buono Brnndilo, Rodl'lguos Alves, P1mln 
Souzn, Joaquim de Souza, A. Azoredo, Gus
tavo Richard o Pinheiro ~!nchado (40). 

- ... trtlt.H!' A.mbrosino ][(mJClifl. de Stt, 3Q Secro~ 
tn.rlo, servintlo do 2'•.-A's Commissões de 
Mu.rinho. o Guerra. o do Finanças. . 

N. 75-IROO 

Deixam de compnrocor, com causa partioi- O Congresso Nnclonnl rcsol vo: 
pada., os Srs. Generoso Ponce, Lu.uro SOLlró, Art. I, o E' o POIICl' Executivo a.utorizndo 
Justo Chormont, Gomos ~o Castt•o, Joaquim n conceder no cidn~ilo Josó Joaquim ~e ~Ii
Pernambuco, Rego Mcllo, Q. Bocnyuva, E. ra11 da, conferente da Alf:mdoga de Santos, 
Wnndenkolk, Moraes B11rros, Estovos .Juc licença pelo Jll':tzo de lO mozcs, com o respe· 
nlor, Rrm\ino Horn o Julio Frota; o. sem o lia., c ti r o orrlonado, n.fim tlo tratar de sun. :;u.udo 
os Sra. Mnnool Barata, Porlro Velho, Lonn· onde lhe convim·. 
dro Macio!, H.uy Barbosa., Leopoldo ele Bn· Art. 2.n Fien.m revoga.tln.s ns disposições em 
lhões, ,\quilino do Am:t~•al, Vicente ~1nchn.tlo, contrario. 
Joaquim Lacerda e Ramiro Harcellos ("1), Camar:. dos Deputados, 2o rle sotembro de 

E' lida, posta em discussít.O e som debate !899.-Ca,·/,..< r,, de Mel/o, Presirlente.-Car· 
npprovada a a.ctn. Ua. sessilo nntariol', los ,tu(lu#o l'alentu de ,N.Jt'rtes, tu Secretario. 

-A.rtl;ur Aiidn·osi;ro 1/ert:dirt. de Sd, 3<l Secre-
0 Sr, 1" l!ileco•ctn1"jo dU. conta do tario. servindo de 2".-A' Commiasilo do Fi-

eegninto nn.nçn.s. 

EXPEDISNTE 

Oficies: 
Um do l' Secretario da Camara dos Depu· 

ta.dos, de 26 do cot•rente mez, remettendo um 
do cada. um dos o.utogt•apho3 devolvidos 
áquella Camara das resoluçOos do Congresso 
Nacional, fixando as forças do tet·r:t pat•a 
1900 e autorizando o Governo n :tbrir os oro· 
ditos de 2:400$ e 78:453$637, para pagamento 
do ordenado do juiz Pedro da Cunha Pedrosn, 
no corrente oxercicio, e para pagamento do 
ordenados a varies ,juizes que rovertetatn á 
diaponibilidnde, ns quaes lbmm sanccionrulas 
pelo Sr, Presidente da Rcpubllca,-_Archl· 
vem-se. 

Sois do mesmo.Seorutario, 4atndos do 26 o 
27 do corronte moz, romettendo ns se
guintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 74- 18!19 

O Congresso Nacional rosolvn: 
Art. 1.• Fica o Podur sxccutivo antorlza•lo 

a promover, por serviços rclnvantcs, no posto 
do altorus sm 2'' .tenente do exercito o 
2• sn.rgent.o do 2' roglm.mto do artilharia 
Agonor Rocha, ln<lopondontomento do vngn 
nesse posto. · 

Art. 2.0 R:1voga.m·s:) ns disposições em con· 
trnrlo. 

Camnrn dos Dopntados, 26 do setembro de 
1800.-Crwlos Vaz d• ,lfollo, Prosl<lento.-Ca>'· 
los .• -iugusto Vttlrmto rlll Novm:s, 111 Secrotu.l'iO. 

Senrvlo V ,11 

N, 78-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Ficn. o Oovnrno nutoriza(lO a man

dar indemnizai' o capitilo·tenonto Rodolplto 
Lopes rla Cruz de torlas M vantngcns pe
cunlarias de que tiver sido privado, por força 
do processo a qne rcspondou. . 

Art. 2." Pnra. os oll'eitos de!lsa lei, o Qo .. 
verno a.briró. os necossnrioil crotlitos. 

Art. 3,• Revogam-se IIS disposições cm con· 
trnrlo, 

C11mnra dos Deputados, 26t\e setembro de 
1800.- Carlos Vá: dt: Mefl•J, Presitlente.-Car • 
lasAuqttsto Valente de Novaas. 1° Secretario. 
- ,tr·iltur .A.mhrosi»o Ilerctlin de St!, 3° Secre
tario, servindo de2·•.-A's CommisBües de Jus· 
tiça e Legislação o do Fmanças. · . 

N. 77-l8UU 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. !."Ao Ministet•io competente ó o 

Govorun autorizado a nbrir o credito até 
U72$. P"''" o pngnmcnto do serviço feito no 
districto tolographlco de Goynz, om !897, por 
Joaquim Feri•cit•:t uoelbo, !llZCO!lo para isBo 
as necessat·ins oporaçõ.lS do credito. 

Art.. 2.' .Revogam-se as dlsposlç1Jes cm 
contraria. 

Camar.r rios Dopulndo>., 2G do sctomhro do 
18\JO.- Ca~·lo~ Vaz til: M,•l[o, Pl•esidente.
G'al'los AHfl/l.~t.o V't.tft'l•te dt! ~Yn11cws, 1° Secre· 
ta.rlo.- A'1·tlw.t Amln·osintl llcrcdia tle Sri, 3~ 
Secertarlo, servindo de2".-A' Commissiio do 
Finanças. 

:u 

' .. 
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N. 78- 1809 

O Congresso Naoionol rosolvo: 
Artigo unlco. E' o Poder Executivo auto· 

rlzado n abrir no Ministorio da Justiça e No· 
gocios interiores o credito de 100:000~, su\'
plemontat• á verba n. H- Dillgonch" po i· 
oit1es- do art. 2" rl1• lei n. 500, de 31 du 
dozeml:ro de 1808, fazendo as nocessnrias 
operações e revogadas as disposições em cou
trnrio. 

Camara dos Deputa:los, 28 do Eotembro rio 
1890.- Ct.,lo• Va: do Mo/ln, p,·caidonte.
Carlos Augusto Vttlente de Nouae1, 111 Secrc
tn.rio.- A1·tltur Ambl'o.sino Hd~·editt d11 Sr;, :1 11 

Secretario, ~orvindo de2n.-A' Cammtssü.o do 
Finanças. 

N. 70-180J 

O Congresso Nacional decrnt:~ : 
Art. 1.' A eleição para Deputados e pnra 

a ronovnçilo do torço do Senado otfectua•· se
bo. no ultimo domingo de dezembro rlo anno 
da ultima ses,iio de cada lcgislatul'a do 
Congresso Naclona I, 

Art. 2." O 8' <listrlcto tedernl do Estudo 
do Mintts GortLOs pns;nrá a categoria de I', 
e a dnr quatro Deputados, nos tm·mos do 
§ 2' do urt. 3~ d" lei n. 35, do 26 do janeiro 
de 18~~~. 

§ 1." Ao I' distl'icto de Minns·Goraos serõo 
incorpo<·ados os municlpios de San tu Barbara 
o Alvmopolis, desmom~rados do oct,unl I" !IJ;. 
trloto, que passari• ó. categoria de 8", 

§ 2. 0 Emquanto nii.o' tür organizadlLO. rnu· 
niclpaliclade no. copitnl do Estado do Minas, 
as elclçúos seriio apurados pela respectiva 
junta, com sMo om ~abaró.. · 

Art. 3.' O 4' dist••icto do Estudo do Rio 
do Janeiro, Cl\la séde ~oril a cldndc do Pe
tropolls (cnpital ), passa•·ll it cuto~orla do I' 
e dará quatro Do~ULados. 

§ I." A este dlstl'lcto sóra incorpornrlo o 
munlcipio do Mag(\, 

~ 2.' O actual I' dlstricto, com sédo om 
Nithoroy, teró. n categorla'do 4' districto, 

Art. 4," Revognm·se us dlsposiçõos em 
contrario. 

Camnra dos Deputados, 28 do setembro do 
1890.- Corlos Va; da Mallo, Pl'csidento.
Crn·lo~ .~\ugusto Valdnta dtJ Nm.Jms, 1" Seoro· 
tO.l'lo.-Arlhur Amb1·osino Jlercdia de Sd, 311 

Secreto.rlo, set•vindo tlo2",-.·\.' Commlssõ.o de 
Const1tuiçüo Poderes o Diplomacia, 

O St•, ~,:n l!iioc,a•ot.u.rlo lô o vao a 
imprimi!· para entrar na o••dem dos h·~balhos 
o seguinte 

PARECER 

N. 224- 1800 

O Conselho Munioipal pnssarlo autorizou o 
Prefeito, pelo dcCI'Elto n. 580, do 11 de outu
bro de i898, n celebrar com n. Compo.nhio. de 
S. Christovão um ndditivo ao contracto exis· 
tonto, do 3) dJ usos to da 1800. 

O actual Conselho, om 30 de abril rlo cor
rente auno,revogou esta autot•iznr:ão, sendo o. 
t•esoluçiio rovogatori<L vetnda pelo Preloito. 

A Commissiio do Justiça o L•gislnçiio un· 
tende que om ger.il p••ocedern os motivos <lo 
~cto o é de opinião quo ollo soja o.pprovado. 

Snh• das Comrnlssõos.28de setomb1·o de 1800 
-'11homa.: Delf;no.-J.L. Coalho e Campos.
lleuo Metlo, 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE l\IATEIUA lt!\.'CEltRAOA. 

Votação cm 2 1 11iscus"e~iiO c.ln proposir;ü.o da. 
c .. mara dos Deput·lllO<. n. 40, de 18U9,mnn· 
dando abonar ao tenente-coronel g1•aduado 
reformado do exercito Antonio Galdino T•·•
vassos Alves as quotas do reforma inberen· 
tes i• clns;o dos olllclaes superiores, desde a 
data do decreto que o reformou. 

Posto a votos,é rejeitado o ar liso unico, em 
osc•·utinlo secreto, pol' 20 votos contra 13. 

A proposlçõo vao ser devolvida ó.quella 
Camara. 

1\ESTITUIÇÃO D~ l>IPOóTOS JNDI~VIDAMitNTE 
COBRADOS l10R DIVERSOS E~TA.DOS· D.\. UNI:\.0 

Entra em 3• discussão a proposição da Ca
marll dos Deputados, n. •14, de 18UU, autor!· 
zan<lo o Go•orno a abrir no Minl•torio das 
Rol•çOes Extel'ior•s o credito do 96:0~0$011, 
par" liquidar ns reclamações das Legações da 
llrii·Bretauba, França, Au•triii·Hung••ia, Uo1· 
glco., Alloma.nha, Pot•tugal, Succia o Noruega 
o ltalla, pela cobrança indevida 11roc>dldo. 
pelos Estados do Pornumbuco, Ala0oas o Rio 
Orando do Norto, do imposto soore navios 
dess"s nacionalidades, rtcnndC> os referidos 
t.staclos responsavois pela som ma que 1\ir dia· 
pendida, c da quul embolsarão a União~ 

Ninguom JlCdintlo o. pa.lo.vra., onoílrl'it•so o. 
tliscUSIIÜ.O, 

Posta a votog, t\ npp,·ovnda, o senuo ndo· 
ptuda, vao ser submettidn á sunoç~o presl· 
uoucial. . . 
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DEr.lOLIÇÃO DE DOUS AR.!'IIAZI~N9 J·:~l SANTOS 

Enim. em ~~· 1lb;cus~üo n. pruposir.;i•o t1a C!~· 
mnrn. dos D1~putn.dos r{. ó5, do \H\10, auto!'l· 
znncto o '.lovorno a mamlRl' dnmolil' o~ dO\IS 
nrmnzon!l da. All'andogn do Sa.ntus, coJl!tru!· 
dos om tart'enos mnniciprLOS d1t me::;mo. Cl· 
dnuo, na praça Antonio Tellcs. 
. Ningnem pedindo a palavra, encerra-se a 
disous-eã.o. 

Posto. n. votos, é appl'ovnrl_a a pro~osiçfio *c, 
sendo ncloptada, vu.o ser snlJmottlda o. t5ancçuo 
pi'es\dencinl, 

VETO DO Plll'~l"EJTO .\. RESüLU,,:;to DO CON.·El.UO 
MUNICIPAl• UEL,\'l'IVA A lti~JN1'EO!fAÇÃO DlC 
IIONORIO DOS SAN1'0S PJ!\tll:N'l'EL 

Entra em di~cussii.O unico. o tmrccet• n. 219, 
de lBDD, da Com missão de .Justiça o Legisla
cão, opinando qno soja mnnthlo o ue_to do Pre· 
feito ilO DistricLO Federal o\. resoluçao do Con· 
s.!\ho Municipal, que mand:c r~integrai' o ci
do.dão Honorlo 1los Sa.ntus P1mentel no carg-o 
do agent~, que oxorcio, quando foi uxouc· 
rado. 

Ninguem pedindo a palavl'a, encerra-se a 
discussilo. 

Posta a votos, o appr•ovoda a cooclusiio do 
pnrocer, approvo11do o "ato. 
· A resolução vno ser devolvida ao Pro· 
feito. 

CONI~IR.MAQÃO NO PIU~rlmtO POSTO llOS OFF19JAE3 
GRADUADO> !'ELA LEI N, 350, DE 18il~ 

Entro. cm 211 discussão o n.r~. 111 da propo· 
siçii.o daCnmora floR Deputados n. 43, du lSUü, 
autorizando o Governo a conilrmar no pri· 
melro posto <lo exo!'cito, indepondente de va· 
gu, os offic\ncs gl'aduados poilt lo\ n, 350, de 
u do dozemb!'odo 1Bil5, o 11 promov~l' ao mesmo 
posto os alumuos das escolas mrhtnres, quo 
tenham mais de trcs n.nnos de pra1;a. 

O !!i\1", Pire,. l<'ca•a•eia•n (·)-Sr. 
Presidente n lei qno mondou gp,,duar os alfe· 
res em commlssii.o, que dolxaram de sor in
cluidos na pi'OIIloçilo de 3 do novom bro do 
189·1, apenas lhes conccd"u o soldo e a otapll. 

Não foi ,just:c os ta rcsolu~iio ,porque os en
dotes o lnt'erlo•·es quo fizOI'nJn a gu1·rra do 
Paragnay, o quo do lU. vc.Itu.t•nm commi:;sio
nnilos nos pnstos do n\J'el'OS o 2'·H t•.montes rto 
nrtllhal'i!l, 11 esses o Governo mnnrlott consi· 
dorur graduados nesses 11osto3, com todo~ os 

vencimentos, l:sto ó, soldo ctnpn o grrLtifhl.· 
r,ii.o. 

A dilfcrença. flUO passavam n. J'ncebm• os 
o/llcir,os g-raduados, ::i osm propos\r,ü.u da 
Cumnra !'ln· npprnva,Jn polo Cuugres:Jo, niio 
o.tting-o n GO contos, porque tmtn.-so do cel'~.:a 
de 100 offlcines, e a gratillcnçilo COl'l'USpon· 
dento ó do 40 n 45 mil rois. 

O Su.. AL~tEIDA BAitnETO dú. um n.pat•te. 
O Su. P1m« Fl~llREmA-A lei cio O de ou· 

tubro do 1870, quo esta aqui o pátio ser 
consultrtclH, ó clnrn, mandou dar u.os cntlotos 
e infol'iOI'n8 quo vnlt;u•nm d:t g-uerrn. com
mi~sionatlos nos postos do a.lJ'el'es o "::.01 tEmen
te::;, tcdos os vencimentos, como si toasem of
llcines ell'octivo~ ; n lei apenas exceptuou c~ 
D.ltCres é1fectivos gra1luo.do:; cm tentmtes, os 
tenentes oJfect.ivos gra1lundos c1n CtLpitiies, o 
assim pur diPntc. 

Nüo parece l'Llzoavel, SI'. Presidente, que 
o Cong'l'Csso Nacional mnntlo considerar gra
dual los nos postos de a.lforcs do cavo.lltlriu., 
e do infnntu.J·ia, e 1le 2'· 11 totJCntcs de artilha· 
ria, os inftwiores que presturnm serviços du
rante a revolta, e foram comuJis::;ionatlo:-; 
OJbtes postos, porque ni'í.o 1'38 pó1le mu.ndu.r 
tlaro a divisa do oJUciu.l aos inforiorcs, som 
que se lhes dô o quantum nocessa.rio para seu 
alimento c veotuario. 

Este d.JSequillbrio niio ao justifico : um 
o\leres ctrectivo terá 300 e poucos mil l'óis, o 
um alferes gradun.do terá. npenas soldo e 
otap", deixando do toi' " gratificoçiio do 
exorcicio, quando cl\o está em verdadeiro 
exercício, tendo as mesmas funcçücs, quer 
nos corpos de inlu.ntarin, quet•de cavnllo.riu, 
qnor de ortliharia, como nll'oros efloctivos o 
2'u tenente~. 

Venho dar esta oxplicoçiio no Sen:tdo, clla· 
mando a sua nttonçiio par·a o fncto que acn
bel do citar, dos inroriores o c:ulotcs que sor
vi rum nu. guer1•a do Pnrngun~~, quo foram 
gratluotloa, e que tiveram todos os >eus von· 
cimentos. 

O SR. LJ-:J1'" c: OITICICA-V. Ex. confunoie 
a guerra. rio Pnrnguuy com a t•ovoltu., quando 
o revolta é um triste incidente no historia do 
uossa patria, (II< outl'o "l"''tc.) 

O SR. l'JRI~S FBimEm~-0 aparto do i ilus
tro Senador por A lagoas não !ai muito ex· 
piicndo, porque S. !lx. disso que, om rolaçiio 
i• rovolta,t'oi um facto trlsto. 

Mas, si é triste a rovolt:o. 1lo 6<1o sotembro, 
nfio ú trista, no contrlll'io, ~·~ sublimo o prcc.~
tlimunto dnqucl\os quo s~ collocn!'nm ao ln1lo 
do Poder Constituido pal'a doliJndol·o co"1 
risco do suas v idos, 

O SI,, LEITE E OmciCA - E' honroso, IT. us 
oro. o sou dever. 
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O Sn.. Pmts FlmRE!RA-M~s. quem cumpro 
o s:m dever ó quo dovo ter o g~lardiio. 

O SR. LE11'E E OiT!CICA.-TIIIll na sua con· 
sciencin., o tlo ter cumprido o sou dovo1•. 

O SR. PmES I•'Enmcrn.A. - Ora I nosso cnso, 
abramos· mito de nosso sub,!dio. 

0 SR, BE!,FORT Vn:rn.A.- V, Ex. quet'it\ 
que o Governo cruzasse os braços ante o aprl· 
::,lonumenLo do J.úwqtte.: dtJ Olinda 'I . 

O Sn. Pmr<s FEnnE!RA.-llU disse que era 
«iniqttn:., não tlisse 11or parto do que·n ; 
e além disso estabeleci uma hypothcse. 
(Apal'I!!S,) 

O SR. LEITE E OtTICIC.I.-Nós nos satisfaze· sr. Preshlooto, não sou adepto das guerras, 
mos com o no.•so subsidio. embora soldado, e pl'incipalmonto quando 

o sn. Pmns FERREIRA._ Todos trabnlhom ol!os são l'oilus uas con,liçücs em que foi a 
na medida <lo suas forças 0 das fuucçoes que do Paraguay, que foi uma vcrda<loii•a guerra 
lhes süo confiados; 0 pot• isso é quo digo que do extermínio, tendo por causa o despotismo 
é justo que os alfet·cs gradurulos, que tom as de um homem.-
m~smas fun1·õcs que os alferes otrectlvo.;, O SR. DELI'on•r VIEIIt,\ dil um aparto. 
tenlmm os mcsmo!:lvencimontos, o sn. PmEs FEn.nEm.A-Talvcz 0 nobre 

E' preciso que a Naçiio, que tem nocossi· Senador pelo Maranhão, que me apartiliacom 
dado do exel'cito permanente, de otncines, re· tanto afan niio saiba a causa que dotm•minou 
compenoo os seus serviços, porque os que o rompimento <lo governo do Pamguay, 
abraçam tal carreira, niio podem cuidar de apt•••sando-nos o vapor do guorl'l\ Ma1·quez 
outra couso, não podem procurar outro re- do Olinda. 
curso, o llão pod<Jm servir unicamente pelo o sn. BELI'Oil.T VIEIRA-A cnusa primor· 
gosto de bom sot•vh• · <li:tl foi o governo do PaJ•nguay considerat• 

Condomno, como o lllustro Sonador, a re· crtsus·holli a entrada das nossus forças no 
volta i o esporava que S. Ex. como ou, con- Estudo Oriental. 
demnaudo-~t, viesse defender aquelies que o sn. PIRES FERR~'IRA-!llle apressou-sR 
deram liXem rio de submlssiio á lei, b•toodo·se a aprisionar-nos o na v i o que não aprislo· 
pela defesa de,ta. DOI'ia si não v isso j~ algum motivo, naqueile 

Princlpalmentn, quando trago o paraliolo tempo, para acreditar nu interferenma do 
tios aife,·es e cadetes graduados pot• e1Teito da nosso governo no governo <lo Para~uuy. 
gucrn• do Paraguay o quo o meu nobre Mns, Sr. Presidente, o serviço prestado em 
amigo quer a.cbo.r unHL di1fercnça., quando nome dll. Po.trio. no Paraguny niio tem menos 
tudo é guorra, tudo,; risco de vida, quer a Culgor, brilho nem t•olevancla que nquelle 
campanha so désse nos inbospitos campos do quo prestaram os subalternos e alumnos das 
Paragnay, quor se dilsse nesta Capital. quer escolas m\litnJ•es contra a revolta, porque, no 
se désse no Rio Grande, no p,,rana, em Santa caso do Paraguay, aquelle pnlz ainda se 
Catbat•\u:t, em qualquer ioga!' da Republica podln suppor milindrado a ponto de ser lo
em que fo;sa preciso sustentar a lei, vado ao acto fie vlolencin que commetteu 

a.p!'isíonan1lo o nosso vapor Jllargue.: de Olinda; 
O SR. A. ,\"~nEoo-llm Mntto Grosso, por mas aqui, qual 0 motivo do violenc\n que de· 

exemplo. · · terminou o rompimento ria revolt:1 de 6 de 
· O SR. PIRES F&ltlti~IRA.- Sr. Presidente, setembro I Qull! a Iniquidade do Governo 
niio vll'ia u tribuna como militar, si não para com nquelles quo se levantat·nm sob o 
visse que niio ora pos•ivel a approvaç,IO, trapo branco dn revolução'/ 
pelo monos com o meu voto, di\ proposição da Lá erum ·estl·<tngeiros o nqul et•am brazi
camn.t'IL 'los Doputn.dos; nilo 'viria procul'O.I' leirotl que tinham o dever, eoruu nós, de 
rompet• est11 malha do liJJ•ro com que '" pro· dol'ondor a lei que nós mesmos organizamos 
curou separar o exercito <ln Nacão. e votamos. · 

L · 0 , Portanto, dosdo que· a camnra,lageoi, a 
O SR, EIT!l B ITICIOA.-E V· Ex. quem amizade adquirida nos bancos da academia e 

0 quer fazer· quarto is fOJ. rompida cm nome da lei, para 
OS~<. Pm~s F.:nR~!RA.-Niio, pot•que V .Ex. uproscntor ~em campo dous graudes grupos, 

disso que não so podia comparar n guerra do uilo se pódo dizer <;uo não teom lmpm·toncla 
Paraguoy com a revolto i o si fossomos a f.c· estes serviços. 
zet• o p:n•ullelo entre a guerra 1!0 Purag-uay Parece·tno do toda a justiço, sr. Prosl· 
o a revolta, di1•ia V. E>:. que nquolia Joi ln i· dont", a approvaç1io di\. pl'Oposiçiio dt> camnr~> 
qua o Dota uqui rol o cumprimento de dever dos Deputados; 0 ó pol' isso que ouso pedir ao 
de bl'aZ!lolros o do topubltcunos. ('lJial'/os,) Sonndo 0,8a approvnç1io, mc~mo porque com 

lnlqua, sim, porque nüo ó vm• moio de elia não continuarão. n ser sacrificados 
canbão o da bllyoneta que se pod1a lovat• a li· nquolios a quem o Congresso mandou 1lar 
berdade n outl'o povo tambem americano. divisas de oliiclal, sem lhos dar o competente 
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vencimento pum olles poderem mantor-'o 
com n doeon01a que oxjgo a poslçiio militar 
do IUII nlfores do OXC!'CIIO, 

Estou convonoitlo tle que o pll triotismo tlo 
Senado niio se doturá deanto tia poquona 
quantia annual do 50:000$000 em que pos,1nm 
impnrtar as gratiflcnçúo; que vonham a set' 
pa~as a esses officlaes, rejeitando a propo· 
eiçiio; no contrario. estou certo de quo se 
manife.~hr{l o Senado com rranqueza,dando o 
sou voto decidido ú proposiçiio da Gamara dos 
Deputarias, que exprimo um noto do jus· 
tiça. 

O !'ir. Leito. c Olticleo. (I)- Sr. 
Pre>idento, niio pl'eten•lia tomar parto no 
debate, sondoo.gora. obrigado a fazel·O porque 
o. honrado Senador pelo l'iaulty ottribuiu.me 
intenções que absolutamente não tive. 

Niio disso que os defon•ores da legalidade, 
por oocasiii.o da revolta, nlio merecem o. gt·a· 
tliliio nacional pelo raoto de terem ,justa
mente cumprido o seu dover; o que tlisso 
foi que nüo se p011ia compllrat•, para o merlto 
dossorvltlores da Nação no exercito, a campa· 
nba do Paraguay com a oamttunba da re· 
volto.. De fo.oto, de um lado ncbava·se ompe· 
nhada a honra da Noção em lula com uma 
potencia estrang.>lra o o exercito estavo .em 
componha fóra do paiz, invadindo terrltorlo 
estrangeiro o cnminbnndo por torras deseo
nhecido.s, .. 

0 SR. PIRES FERRIIIDA-Tudo isso Se fez 
na revolta. 

O Sn. LIUTE E OITIOICA-... arrostando 
com todas as inolemenclns do um cllm11 dit· 
ferente daquolle que ollc lmbitava, o os sous 
trabolbos duraram cinco annos ; do outro 
laclo, na revolta., níio concorreram ns mesmas 
circumstltncio.s, não o.ssistfmos a nenhumH. 
batalha campal, havendo um unioo oncontro 
em Nltheroy, que niiot>ódo toro nome de ba· 
tallut. Foi sem <luvida uma tlelllsn. berolca, 
digno. do todos os louvores, esta, mas que 
não se compara com a outrn campanha em 
terrltorlo estrangeiro. 
· Deixemos, porém, esta qncstüo o vamo• 
encarar a proposiç[o, j{J. qno o honrado So· 
nadar. provocou o debate. 

O SR. P1R1~s F&tLttEmA-Quom o provocou 
não ful ou, fol o int,.res•e nacional. 

O S~t. LmTE m O!TICIOA- A pt•oposlçúo da 
Camnrn dos Doputatlos ó atti!Dconstituoio. 
nal. 

O Stt. Bmt,FORT Vu-:na- Esse tl que tl o 
ponto. · -

• · (•) Esto tllscur&o nüo Col rovb,to {lo\o ortulor, 

O SR. LEITJC N OITIC!C,\- O Poder Legisla· 
tivo niio O tito soberano como parece no bon .. 
rat!o Scn~dor ; o Poder Logls la \Ivo niio póde 
f,,zm· llfJUil\o que níio cstú dentro daB suas 
altribuiçoes pela Constituição Federa!, a qual 
oleolnra que é attributo do Legislativo crcar 
loh'a.rcs, dal' rcgulo.montos o tlxn.r venci
mentos para os l'uncclonarios. 

0 Srt, BEmRRlL FONTENELLE - Os togares 
ja estüo creados. 

O Stt, LEn•e E OITICIOA -Nilo I Alll tl que 
ef!lá. 

A proposição manda promover a cnrgos 
nos ~U11es nii.o hn. vaga i portanto, nã:o creo. 
louares, não crea ca.rgoP:, ma.s sim manda no .. 
me:tl' l'uncciono.rlos para. crn•gos que não 
exi~tcm, qne a. loi nü.o reconheceu. 

0 SR, PIRES FERREIRA- Depois da guorra 
do Paraguay, fcz·se a mesma cousa. 

U~I Sn. SENADOR- O reglmen era outro. 
O SR. LEITE 11 OITIC!CA - Não entro j{J. 

nesta apreciação, tomo o ponto restricto de 
direito. 

O Congresso Naeional só tem oompetonoia 
pn.1•n. cl'en.r loga.l'es e para prover nos venci
mentos dos funccionm•ios nesses logn.t•os; o.o 
Pode1• Executivo cumpro nomonr os funccio· 
nnrios para os Jogai·es creatlos poJo Po~cr 
Le,q-islativo. 

Perg-unto nos nobres Senadores: dentro d11 
que <lisposição constitucional está esta pro· 
posiçüo que se discute 1 

A proposi\·iio manda promover a nlrorcs, 
quer dizer, manda promover cldadiios nlisla· 
dos na• flloirns du exerelto parn certos cargos 
Independentemente de vaga, Isto ó, para 
cargos que núo existem. 

A propo>lção niio orea os togares, nem 
provli aos vencimentos; o PodiJr Executivo 
b1mbem não pÓI\e nomear para estes Jogares, 

0 SR. BEz~nmn, FoNTENELLE- Ewtos mlll• 
tores jó. forum graduados em virtude do uma 
lo i. 

O Sn. LEI TI~ 11 O!T!CIO.\-JIÍ chego 11 questão 
da graduaçiio. 

Peco nos honmdo~ Senadorns, om nome do 
exercito, om nome da docencia dn. proflssii.o 
militar, em nome do crit&rlo com quo esta 
dosso nrmoda, nobro, nouillssima pela su~ 
mls!ilo, tem do se o.pre:lento.l' dea.nto Uo pn.iz, 
peço que nü.o estejam a. oxi~ir do PotlCJl' Le· 
gislativo, lotloH os 1lio.~. medidas do excopçii.o, 
que tião contro.rin.s u.o proprlo oxorcito. 

O Sn.. BEannn, FON1"10NELLE- Nüo se 
exigo Dl\dn.. Pnrn quo v: g;.::, c:;tJl com i8to 1 

O SR. LEITE E O!TICICA-Sr. PI'osidento,uiio 
se pasou nnno algum depois dn Ropuulicn, o 
ou tenl•o occupo.do a tribuna parlamentar •. , 
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O Sn. nmzrmmt FO~TENr.r.r.rn dá um 
npnrte. 

O SR. LEITE E OJT!CICA-Peço no nobre So
nndor que mo doixo continu!l.t'. 

Sr. Presidente, torlos os nonos, depois 1la 
proclo.mnciio rln HOJ)Ublica, o Senado so occupa. 
(po•lem porcorrer ns collecções do lois para 
vorificnr Mo) de mod idas de excepçiio p>J•a 
o exercito. 

UM Sn. SENAnon.-0 Senado occupa .. ao mnis 
com os veto.~ do Prefeito. 

0 Sn, LEITE E 0JT!CJC.\-0CCUpn-so com OS 
tMtM do Prcfulto, é cel'to; mas occnpo.-so mnis 
com as leis sobro militares. 

O Sn. BEzEnmr. l'o~TENF.LLE-Occupa-se 
tliariamcnte com nposontollOI'ins, molhor•in 
do aposcntnrloriJ's,o tnutas outras comas que 
nada teom de milltnros, 

O SR. LEITE E OITJCJCA-Quor na nposrn
tn•lorlns, quer os <elos do PI•ofeito, quer 
todns os outr•os projectos, não conco!'rom nn 
sessiio legislntlva corno concorrem as leis de 
excepção para o exercito. · 

0 SR. BEZERRIL FONTE'!ELLE dá um 
aparte. 

o Sn. LEITE E OJTIOICA-Tudo qunnto v. 
Ex. qulzer. 

Sr. Presidente, esta lei do grndu~~ão mi
litar tem uma historia. 

Logo depois do extincto a l'dvoltn, pedi u-so 
no Congt•csso NacJonal,em nome dos s~Jrviços 
presta los pm• estes inferiores, a grrvlutH;iio 
para ollf'S, dizendo.~o que isto orn. a recorn· 
pensa que n Nnção devia n. estes homem:, que 
tinham Pl'C!itnrlú sorvlços, aliá.:<, no cumpri
mento do seu dever, JlOl'QUo mo pn.t•ecc e ou 
,lti o 1lisso uma. vez, me pnrcce CJilO I)Uom so 
nlista nas tllolras do llXOl'l!ito tem como fu. 
turo provavet entrar em cnmpnnhn. 

O Srt. B~<z"Rnn. FeN1'f·:~•·:r.r.r·:-Mullos d ellcs 
~stivm·nm mnb!Lrcaflos nos navios ele guoJ'I'R., 
o que nito orn •lever deites. · 

O Srt. !.Em: ,,; Or·r•rcrcA-Ern dever• rnilitnr 
jr parn onde o Govm•no mandn.\'a i pn1•a isto 
elle; tiuhnm os vcnoinumtos do munpnnlm ~ 
outras conceilsõcs qno a. lei til culta ;'tf)uellcs 
quo ontl·nm em campanha. 

Podlu·so, porém, St•, Pt·osldentc, cotllre
compensn extraordlnnrl:t; e>tos homuns ti
nham sido g-rarluudos cm n!fut•os ; era con
veniente que não fossem rebnlxudos de JlOSto 
dopols tb campanhn, rlus·le qu" oito; tinllflm 
~;ot•vldo no~stt. occnt~il1o como nlforas, trazendo 
Oi-1 galõo~ qno torlnm do th•tu• par'n. voltar ús 
fl!eir1ts do oxm·cito,. como iufot'loros. 

A lei concmleu ostn recompensa extra. .. 
orrlitmt·ia. 

Pois llem, isto hoje .iiluiiq bustn. · 

E, ti }Woporr;ão qno FO viío .Pn!i~nndo os 
tempos o qno devem sor osf)uecJdos os odlns 
!lU. l'OVOiltl O qno se d0\'0 C!i'QUerJnr rste facto 
quo o Congresso Nnclonnl, Jl.lr umtt lei, 
mandou llcar cm pet·petuo esfJuecimonto, 
appuJ'ecem du novo os l)orviços do cn.mpnnlw. 
para motivnr novas recompensas, quo avul
tam ti propor~iio que os tempos cor•rem e os 
annos passam I 

Nós jil temos no exercito mil e !antes 
nlfcrcs, e sabemos quanto isto po.sn no orçl\
mento. 

0 Sn. PJRK< FEHREIRA-Ahi j;i estilo ln
clui·'os os graduados. 

O Sn. LEITI~ E OrrrorcA-J1i estilo ineluidos 
os gra1uados, 1liz·mo o honrn1lo Soundor. 

~i j!l o:;lü.o incluidos, V. gx, n), Sr. Pro
sldcuto, quo o c.1SO cifrn·so simplesmonto em 
uma que~tüo do nugmanto do \'cnclmontos, b 
não do honr". 

O Srt. PmEs FEilREI'H-NtTo <I nugmento 
do vencimentos, ó vencimento Igual n.o dós 
effecti v o•, 

O Sn .• LEITE 1~ OtTJCICj\-J.fns, ó n.ngrnento 
da rctribuiçt1o que clles rcc~brm, 

O Srt. Pmcs FrmnEmA-F.IIes niio podem 
ser 2··• tenentes e alferes, tondo vonclmentos 
dllforentes dos dos outro~. (!la muito• o!llros 
apartes.) 

O Sn. LEITE E 0ITICJOA-Dlzem os honra
dos S;nador·es que esta questão, limitada 
como ficou, o o honrado Senador pelo Piauhy 
confessou quo era UIOI\ qucst'Lo •le venci
mentos .•• 

0 Su. BF.ZERR!r, FONTE:<Er,r.E-ll:stou.vendo 
que V. E:x. gostn murto dn tr .. ?.or para 
as questões militares o azinltavt·e do dt
nhoir·o. 

O S11. LEITE>: Omo:c,\-Perdoo-mo V. Ex. 
não !'ui eu quem !t·ouxo Isto, ro·, o honrado 
Senador pelo Pllluhy, 

O Srt. Pmr.s FEilnEmA- Nilo apoiado. 
O Srt, I.EITE E OtTICIOA-Dectnro que ftlQO 

mclhot• ,iuizo do oxo!•cito nncionnl do que 
nquoile quo o honrado Seundor po:o E,tndo 
tlo Pinuhy mnnililstou ha pouco. 

S. Ex. 11cabott do dizer, o o Soundo todo 
ouviu, quo o milita.!' precisrLVil. dC sot• 
pago ••• 

0 Sn, PIRES FERREIRA-Sim, senhor; elle 
preclm ter venclmontos, porque nilo tem 
outro prollssiio. 

O Sn. L•·aTm E OITJOIOA-... e niio era 
posslvel n<tmrttlt• que o mllltllr estrvesse 
Jil'ostnn~o serviços sem se lhe pngnJ'. 

Porém,· acho que os sorvlçoR do exercito 
prrsbm-se muito mnls ~loja llonr·a dos gn!ões 
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----------------------------------
e da farda que o militar veste, do que pelo 
o!inheii•o que ello recebo do Thcsonro. (Apoia
dos.) · 

~lns, senhol'es, atú onde VV. EEx. querem 
leva.l' cstn. do!5ot•gnn\1.l1QÍÍ.O do oxorelto, om 
nome delle 1 I 

0 SR, PmES FERUEIRA. dó. um aparto. 
O SR. I l~ITR E 011'ICICA-llntondo rossim; ai 

clles temn vencimentos, S1'. Prcslrlonte, é 
porque cxorcom uma profiasiio e precisam de 
recursos para viver. 

0 Sn. PIRES FERREIRA. E OUTROS SRS, SE· 
NADORES diio apartes,, 
• O SR. LEITE E OITICIOA-Estou colloc~ndo n 

questii.o no ponto om qno a col!oc;ram. 
· O Su. PmEs FERRElllA. dá um aparle. 
O Stt. LEITE E OITICICA.- E' um engano; 

nü.n acho que ser pedreiro &eja mnis commodo 
e mais rendoso do que ser militar. O nobre 

. Senarto1• diz que ó, m<Ls eu protesto em nome 
do exerci to. 

O Sn. PtnF.s FERREIRA. dó. u:n aparte. 
O SR. LEITE E OITICICA. - E nós temos 

esse direito 'li 
O SR. Ptm:s FEuREIRA.-Temoa; si v. Ex. 

amanhã não qutzet' mal• occnpar esta ca
deira, póde ii' embora para a sua casa. (Ha 
nmitos outros npartcs .) 

O Sa. LEtTE E OITICIOA- Nilo, sonhar. 
Si eu dolxar o meu Jogar e fôr para o meu 

Estado, si faltar óo sessões do Congresso Na· 
aional, em nome de meus intetesses, não 
oumprirei o meu dever. 

O Sn. PmEs FE!tnEIRA.- Niio se traln 
disto; digo quA, ai v. Ex. quizer resignar 
o mandato, ntio é obrigado a estar aqui ; 
entretanto, o mUltar niio póde fazer o 
mesmo •.• 

. 0 Stt. !,EITE E 0ITI0ICA- 0 militar pó !e 
pedir demtssiio do exercito. 

0 Stt. PIRES FERREiltA-Niio póde; V. Ex, 
estó. enganado ; uma vez nomeado para uma 
commtasi\o, o militar não póde se demlttlr. 

0 SR. LEITE E, 0ITIOICA- Sr. Presidente, 
deixemos esta questão ; vamos encarar outro 
ponto •la proposição. 

Os honratlos Senadores querem que sejam 
promovidos os alferes graduados, sem vaga. 

SS. EEx. ni\o pensani na desorganlzaçiio 
que Isto vem trazer ao proprlo exerci to. 

SS. EEx. faliam em nome de sua clnssn, 
onde a dlselp!lna é o verdadeiro esta!iio, onde 
a disciplina ô a primeira obrtgaçilo do militar, 
e ss. EEx. não se lembram que querem pro· 
mover all'eres para postos dos quaes niio 
existem vn~aa, plantando no exercito n in
<llsclplinn, porque veem promover ml!ltni'dB 
para va~ns que não exlstom. 

Deota fót•ma, nugmentHo a classe, 'pt•o,lu 
dlenndo o servlr,o do propt•io exercito, 

( T,•ocron•.çe Clpartes entro os St!l, Domi»!JflS 
l'icc11te c PiJ·cs Fcrrci,·a.) 

o Sn. LEt1'E E OITICICA. - Vô V. E r., Sr. 
Presidente, que, quando me opponho a mc
dillo.s como esta, nü.o ó porque queira re· 
baixai' o exercito, niio é porque queira anl
qullul·o. 

Ao contral'lo; o Senado ó testcmunlm de 
que me occnpo com osaa.s questões de orga.~ 
niznçiio do exercito c da marinha, porque 
nü.o vejo o.hi uma. clasEo, Vl 1jD a honra tl:L 
minha pa.triu, vejo os defensores da nação o. 
que pertenço, vejo nquelles que hiio op 
o.manh;i. gu.ra.nth·-no:; o gu.rantil· o. todos os 
LlrazilL~iros, ddf~mdondo, ncima. de tudo isto, 
a sun. bandeira., n honra. da. sua nacionn
lirtadu I 

Niio ó porque tonha, Sr. Pr,•sldonto, má 
vonta.d~~ ao exnrcito, que mn opponbo a. esses 
proj <cios; ao contrario, tombo-lho n melhor 
vontadu. 

Mns vamos uma corpornção quJ so dtlsmo· 
ra.liza. com essas medidas dt3 oxc11pçi1o, quo S3 
projudlca om um futuro proxhno, em cujo 
nomo ao está a pedir c se procur" consoguir 
tues modldas, quando é um poqu3no numero 
~uo dollns aproveita, medidas do oxoopçiio 
r;,clamadns mn nomo du to ln a claaso e ~uo 
vii.o prt~udicar o serviço, que vi'io prit)U!hcar 
a clasile intnira. 

E dn outro Indo vomos o \besouro ex
bausto. Ora, quando defendemos o tbn
souro do pal1., prestamos tanto ou maior 
serviço {L patria do qun os mllltaroa em tnmpo 
dn paz! 

Tüdos os dias, Sr. Presidrmt.l pndn .. sn 
nugmonto do vencimentos, "quando s:~ falia 
no augrnentrJ do. vet•ba que o t~xorcito uxig~~, 
os húltrn.dos S:mndorns, o prinoipn.Imnnt!~ o 
honraolo S m11nor polo l'iauhy, dlz"m quo niio 
hiL tal augmento ou que a dnspcz• ó po
quoniua. 

O Sa. PIRES F,;nnEIRA.- Eu mesmo ollaso 
que lmportaV<L nm clncoenta o tantos contos, 
sómentu. · :· 

o Sn. L11ITB E ÜITIOICA.- o hOnrado s~
nndor mo interrompo sem ouvir a conclusao 
do t•nciocinto. 

Não ba augmeuto de despeza ou o au• 
gmento ó pequenino e neste caso é apenas de 
50 e tantos contos ! Mas aommem·se estes 
50 com os ·10 e tantos que se t!ispensoram ou
tro dia ás viuvas " aos orphii.oa dos otnclnes 
mortos cm Canudos e com mala 50:000$ que 
se pedirii.o nmnnhã o ver-so -lia que essas pe-
quenos quantias produzem um grande total ! 
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Ainda mais. O Congresso Nacional tom 
Yotndo lois para o exercito no prosnpposto de 
que niio augmentnm ,lespezu.:-;. Depoi!; do 
exocntllfla a lei, começam a al!luir os petlhlos 
do credito. 

Na acBSiío de I SilO, votamos uma autoriza· 
çiio para a reforma rlo estado-maior do ex· 
eroito, Dizia-se ~uo a medida ora rociamadn 
pela necessidade rlo economia; o a Commissiio 
de Finanças louvou·se nns pnlnvra.q do !)o· 
verno. 

lntCI·polloi da tribuna o iliustl'O Semulor 
pelo Rio Orando do Sul, di;tlncto militar, 
para que dissesse si com olfoito aquclin ro· 
forma trn.zia augmcnto do despcza. Quer o 
Senarlo snbcr o que aconteceu? Já existe um 
pedido de credito do 500 o tanto< contos, re
clamado pelo cumprirnonto qno se dou ú. 
lei. 

O Sn. BEZE.RRIL Fo:-:TENgLLI~- A orgn.oi· 
zaçiio do ostndo·rnaior, como foi proposta no 
Congl'esso, não t!'nzio. a.ugmcnto do desp.·za. 

0 Sn. LEITE I~ O!TlOICA- .Eis ahi corno 
nn pratica o.pptn•ccom ns cconomius anuun
clndns ! 

O Sn. BuzmnniL Fo,ITI'NELLJ~ dá outro 
aparte. 

O Sn. LmTc ! OIT!CICA- Si v. Ex. px•o· 
sta-me est11 informnçiio proporei a rejeição do 
credito, porque o regulamento expedido e cm 
execução ni'"Lo estú. do accordo com a lei. 

Outro facto. O Congresso votou verba pn1•a 
15.000 soldados; mas a 1oi de flxaçrio rio for· 
ças do ttlrl'i.t deu no oxorcito ~8.000 prnr;as. 

Quex• o Senado sabei' qual o resultado 'I 
Appareco a~ora um pedido do credito na 
importancia de mil o tantos contos pnrn pa
gar o numero do praças superior a 15.000. 

0 Sn. PIRES FEURE!UA- E' para Jarda
menta. 

O Sxt. LEITE ~ O!TJCIOA..:.. Fardamoato das 
praças que excedem ás 15.000? 

0 Sxt. BEZEllniL FONTENELLl~- Niio hn tnl. 
O Sit. LEITE xo O!TlCICA- Niio diga V. Ex. 

não hn tal, ~unudo o Cacto rl vordndeh•o. 
E assim, Sr. PJ'OSidente, vila so escoando 

os ·rlinhelros pnblicos, cm momento om quo 
ollo; não podom absolutnmonto ser rlespen· 
di dos, qwmdo rl noccssariQ cm·tnx• fundamento 
nrts despczns. 

Pois então ó justo que se dispensem ope· 
rarlos do ostnbo1eclmontos .pnblicos, que se 
exting'l\m nrsenaos, que se dispensem ompro
gados publicas, que '" supprirnam ropar
tloõos, que niio so promoYarn funccionarios 
civis, pu.l'a aproveitar os cxt!nctos, o t:e pro .. 
movam ao posto olfectivo rio alferes otlloiaes 
que ja siio grndnados, niio havendo vagas? 
Niio ó um~ injustiç~ isto? Isto não colloea o 

exercito em mrl situação dennte dn nação 
brnziloirn I 

O exercito ó urnn classe para a qual 11 
naçiio olhtl, para cnjo patriotismo a naciio 
nppol!:t nos occo.sl1les preeiso.s. Convençamo
nos de quu ó necessnrio evito r que a nação 
olho com uuí vontade para o exel'Oito, vendo 
asso augmento ria despozas pedido cm tau 
nome, o que o coUoca cm sltuaciio como essa 
~no sa pretendo agora. croat•, nomeando-se ai
foros oJIOntivos para vogas quo niío existem, 
quando Silo dospetlldos operarias o suppri· 
midns ns repD.rtiçõcs. 

Es!:es poucos alferes não valem o sttcrincio 
da nação Jnt~~im .. E' ncces::;ario que todos nós 
t~~nlmmos sufficiento corngom cívica. pai'a. nos 
oppormo3 n ossc~ augrnentos de despczas, 
como tomo.• nos opposto ás pan·ões e ás re• 
va1'1.1los do rensões em Javardo po!Jres viuvns, 
que se acham cm pelares condições do que 
ossos alferes que jt\ estiio graduudos. 

O Senado tom recusado essas concessões e 
a Commissiio do Finanças, com o snorlficlo de 
suas opiniões e do suas boas intenções, tem 
se opposto a quo vluvo.s a até tllhas de mili
tares as obtenham. 

0 Sn. BEZERIUL FONTENELLE - Com sncri• 
flcio 1 

O Sxt, LEITE E 0IT1010A- Posao ga!'nntlr n 
V. Ex. quo com grunde saorlllelo de opiniões 
o do intenções, porque ás vezes membros da 
Commissiio conbeoem fllmiiins da officiacs do 
exercito quo so acbam orn condiçoes pro
cal'ias o, entretanto, oppüem·se á pasBa/lem 
dos projectos, recusam as pensões. 

E si temos recns tdo pensões n vluvus e 
filhas rio militaJ•os, que se acham em pelares 
condições do que ess••s alferes que já rocebem 
soldo, como iremos aulorlznr o augmonto do 
doapeza que o projecto propOo I 

O Sn. PmEs FEltliEinA di\ um aparte. 
O Sn. Lxmm E OmcwA-Esses alferes já 

receberam uma recompensa extruordlnaria, 
por urnitlcl especial, por urna lei de excopçiio 
votada pelo Poder Legislat1v9. como vumos 
agora. conccdor-lhes novos fnvorcs, promo· 
vendo-os pnra vngas quo ntio exl.tom! 
· Sr. Presidente, fullo orn nome do The· 

souro, fniJo cm nome da Nnçiio brnzilelra, 
om nome da honrn nacional, '1.110 o proprio 
exercito tert\ de tlofenrlnr amanha •.• 

O• Sns. B~zExmiL FONTI;NELLE ~a PmEd 
PimnEmA d[o apat•tcs, 

O sn. LEITI~ IJ OlTlCJOA-Tonham paclenola; 
a Ironia nii.o me chega; niio soroi ou, porquo 
nilo tenho a mls>iio do defender n hont·a na
clonnl.POI·tonco o;ta incumbencia n VV.EEx., 
1\ classe militar. 

O Sn, Pmiis FExtniimA- V. Ex. niio mo 
ouviu; niio tlvo !ntençõo lroni011, 
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O Sn.. LioiTE E O!TICJCA-Eu dizia que, em 
nome da honra nacional, que ha de sor de· 
l'oudid:c pelo exercito, como tom sido até 
boje, devemos zelnt• pelo Thesouro Publico, 
~arque não sei quacs scriio na conscquonclas 
de uma bane" rotn quojiÍ começou. 

o· Sa. BfuzERRif4 "FONTJi~Nl!:LL~- Falia-se 
tanto nella o olla nunca ahegal . 

• O S!t. LEITE E OtTIOJCA-Jó. chegou, V. Ex• 
engunn-so e é ·por isso que defen<le estes 
projectos. Elia já chegou o aggr11vn-setodos 
os dine. 

0 Sn.. BEZÍ!R.niL FONTEN"LLE-Ponso que 
ella não ba de chegar pam a no"a patria e 
para a Republica. 

O Sn.. LEITE E OITICICA-Sr. Presidente• 
prestundo toda n veneração quo o exercito 
mo merece, níio dosconbcccndo absolutn· 
meiJto sua missão bonroaa e superior a to· 
dos os elogies, é, t>or causa mesmo dislo, que 
entendo que cote projecto deve ser recusado, 
po1•que, como disse, o augmonto de venci
mentos desses alferes niio vale a disciplh1a e 
n boa ordem no exercito. 

O S1•. Ph•e• Fea•relrn- (')Sr. 
Presidente, o nobre Senador por Alagúns, quo 
acaba de deixar a tribuna, nao me convenceu 
de que devo desistir do proposlto de vir no· 
vr•mente solicitar do Sonado a approvaçilo 
desta proposição, em nome da justiça que 
assiste aos alferes gradundos do exercito. 

Eu trouxe ao Senado, Sr. Presidente. o ex
emplo duquelles que voltaram cobertos de 
gloria da. guerra do Pat•aguay, aos quae1:1 o 
governo da monarchla niio destribulu lllrdas 
com galões sem os J•espectivos vencimentos; 
ao contrario, úS mandou considorar como al
feres o tenentes elfectl vos das armas de •·•· 
vallaria, inlimtarla e artilharia, com todos 
os vencimentos. 

Como, pois, quer o nobre Senador por Ala· 
gõas que o exercito, a quem S. Ex. attrlbue 
tiio alevantados netos de patriotismo, tanta 
pbnegaçi!o, tanto valor, cumpra os deveres 
de sua prollssiio, quando o Congresso niio lhes 
dá o• mesmos vencimentos que dó. aos aliares 
etroctlvos e 2'" tenentes que prestam os 
mesmos serviços I 

Qual a rozilo desta diO'erença I 
0 SR. LIO!TE E ÜITIOIOA d{J. um aparto. 
0 Sn.. PIRIS FERU.IR.A-Nno é de mais que 

tonbam a gJ•ntlfleação, que é para o exerclcio 
que elles etreotunm mensalmente nos seus 
corpos. 

Isto é q uo vae trazer a annrcb ln entro os 
officlaes, eosa dilforença de vencimentos con-

(•) E~J~o 11lscur.so nl\o tol rovlqle poJo orntlor, 
Son~do v, III 

----------------
codidos pelo me,mo Congresso, quando os 
serviQOS siLo os mesmos, us patentes sü.o as 
mcsmns. 

E qual o cJ•ime, qual a falta elo patriotismo 
desms olllclaes, quando olles se veem ampa
raelos pela outra Cns• do Congresso, que lhes 
mnnclou dar os I'Onclmentos como so fossem 
elfectivos 1 _ 

Pois, V. Ex. não vô qu_e n. proposiça~ qn. 
Cnmarti. llos Deputados nao oxpt•fmo HtnllO 
um acto de justiça, denote de olllciaes da 
mesma. patente, que exercem as mesmas 
l'uncçoos 'I . 

V. Ex. jiL viu nas fileiras d~ oxerml? ou 
da marinha gcnorac• com von01mentos dJlfe
rentes1 majores, ~te. 1 

0 SJt, LEITE 011'!CIOA-0S graduados teem. 
0 Sa. PIR.ES FERR.EIRA-Ahi a lei jó. pro· 

viu o caso, declo.ra.ndo quo nos officiaCls gr&• 
dua•los no posto immediato, era. :.penas 
garantido o direito de suaantiguirlado, quondo 
se tornassem elfeotlvos, e quando algum mais 
moderno tives<o sido promovido de pre!e
rencln a elle, Por essa rnziio, não tem ven
cimentos. 

Mas aqui, no I" posto, dar rllvisn de alferes 
a um sai'~onto, e mandnrquo elle só tenha os 
vencimentos de sargento, nilo é posslvel, por
que esses vencimentos nao chegam para olle 
sustentar a dignidade do posto de que foi 
Investido em nome da nacfio. 

Mosmoque JL dospeza J'ússo enorme, aJndn 
Mslm o Congresso devia votai-a, para nao se 
dar ossa anurchia que se dá no exercito, de 
termos alfer•es com vencimentos dilferentos : 
alferes >:radu:Ldos, que foram commlsslonados 
muito primeiro que outros que toram elrectl· 
vos pelo 'decreto de 3 ele novembro, "!feres 
graduados, que prestaram multo m•is ser· 
viços do que aquolles que serviram nos ser· 
tões do Ooyaz, o não tomaram parte ~a ro· 
I'Oita, no Norte ela Republica, e que Joram 
confirmados nestes postos que oxorola.m em 
com missão. 

Jso é que é injustiça. 
Em relação ncs alumnos das escolas mlli· 

tares, qne serviram durante a revolta, e q~e 
o nobre Senador, como ou, enton!le que n~o 
se deve mais ti>llar nolio, digo eu, liSo uno 
nos autorizo a esquecer os >orvlcos desses 11 
ou 12 alumnes dns escolas militares, que 
niio foram promovidos, e que p!'ostnram dU· 
runte a revolta &ervlços além de suas forças, 
tal foi o sou patriotismo. · 

Nós sabemos que os>a legliio de moços das 
oscolas, quer cl vil, quer mllilar, ha-de se 
recommendnr, quer no presente, quer no 
Juturo, JL tod•R uquollos que forem ln l'ostl· 
lidos do mandu to do Joglsladol' neste pnlz, 
porque, ó O. sombr·a da lei que elles defen· 
dera111 com sua vida o esforços; é i~ sombra da· 

:J,ll 
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lei quo ellos dofondoram com tonto sncrinclo tiveram uma recompensa que os possa am
quc nós estamos nqui legislando desde os parar tia mlserla. 
primeiros dias tio setembro quando se m11nl· Não ó o snltlndo do primeira linha tio ox. 
fostou a revolta. orei to nacional do tompo do lmpot•lo, porqun 

B, portanto, niio se venho. noat.n momento o:zso tinhn. na. lei o nocessario nmpo.ro; ó ·e5so. 
(!UCI'or regu.tenr a. p<Ltento de alfore:; n. cnfla logiíi.n do voluntn.rios da pa.lrln., composta. do 
um dos II ou 12 alumnos que nindn. rostum, lavrador, do medico, rto juJ•isconsulto, do 
que ni\o foram promovidos, o quo nlndn advogado que seguiu para o Pt\raguoy e que 
tt•azom em sous rerlmento9, o atte,tado vi· do liL voltou para ficar na mlRot•la, esquecidos 
branto do sou patriotismo. os seus set•vlços, niio pala Nação, porque esta 

Nüo foi, Sr. Presidente, n dlplomaola que nüe poupa sncrlftcios, mas pot• aquelies que 
vcncou a revolta, nüo foi o espirita tlmorato siio encarregados da dlstrlbniçiio do Imposto 
tia volh'co quo nos trouxa n exaltação da que o JlOVO paga pnra satisfação do compro
lei : Jbl o patriotismo desta mrcldatlll. que ó missos desta ordem, 
o sustentaculo mais seguro quo a Republico. Sr•. P!'osidento, o a !ltn com que a. illustro 
tem nos seus momontos nJI!Ict,i vos. Com missão de Finanças so bate n~ defesa do 

E a provo.esüin.hi. Sr.Prcsidonto; os fn.r.tos, ernl'io puLJico é fligno de louvor; o mnis 
11or menores quo ellcs snjnm, prat.lcados cou- louvor mereceria das Casas do Congresso Hi 
tra a fÓl'rna. do governo ft'derati\'O repuLli· ella. não levnsso o sou rigor ao ponto do 
cano, innugurn.da a 15 elo novembro, nessí's guorer deixar esquecidos, nosto momento, os 
fuctos sente-se logo com n maxlma evitlencla bons sm•vidores c\:c Republica, quando as suas 
pn.lpitnr o cornr,1iO doS:'O. mociclndo, semp•·o feridas ainda niio são de todo curadas e 
prompta na defcs:c dn !11i, pt•ocu!'ando mos- quando nós não sabemos si amanhil to!'emos 
trar-se mais tlieipllnada e mais brava tio ninda de rocoJ•rer a ellos, pedindo o seu nu
que aquellos legiouarios que tlzeram11s guer· xillo de homens urmudos na del'csa tia lei. 
ras elo tempo do Imporia, o que dnranto as P:LI'ece mo, Sr. !'residente, qno o Senado 
guerras do. Republico. niio teom excedido o es;ú, pot• demais intoiro.do u apto n votar· com 
vn!ot• da mocidade. scgurançu, quor medindo o• sacrillcios do 

Por essa raziio, Sr.Presidento, ó que venho Thosoul'O, quet• modindo o sacriftcio t!oque!les 
defender o direito adquirido nos cnmpos do que se bateram em nome da lei o que pre· 
batalbn, o direito adquirido ncs ln trinchei· cisamos niio deixat• desamparados com faltas 
ramentos, nas praias desta cidade i ó que' como teem pat•a poder honrar o posto qu' o 
venho defen•ler o direito adquirido nos pan· Congresso lhes deu depois da revolta. 
tonos do Rio Grande do Sul ; iJ quo vonbo Confio com sincera convicção quo o Senado 
defentlor o direito dnquelles que mesmo a ha rlo corresponder lt ospectatlva da outra 
fome não Jl1zln recuar no cumprimento do Casa do Congresso, dando a sua approvaçiio 
um dever ! f;•anca a essa proposição que é um acto de 

SI todos os Srs. Senadores conhecosaem 
os factos que so teem dado nas lulas arma· 
das da ltopublica, pelos sous defensores, com 
corto~m. nüo hn.vot•ia. um1.4 voz, si quer nosta 
Caso. do Congresso, quo niio fosse em seu 
favor i porque vimos ainda na ultima luta 
do Canudos, omcines proferirem morrer ó. 
fome a t•etirni'om-so tio thoatro dus opera· 
çües ; nssim como nós vimos o pao do um 
tlollcs, um malar de 70 onnol?, dirigir-se n. 
umn. (\as Casas do Congreseo e dizet• : <<Sou 
um velho e pol'Ji o m·1u unico ur·rimo, quo 
era o meu tllho que se~uiu tlllt'IL guerJ',t em 
nome dn lo i o ln poroccu do lbmo, pelo que 
tenho dorrumudo abundantes lrogrhnns i peço 
quo, sondo ello solteiro o meu nmpai'O quoudo 
vivia, o Congresso da minha patrla o da Ro· 
publico niio mo deixe no desamparo nave
lhice>, Pois, foi rojoitnda n,pl'Opo>içõo qno 
I he mnn•lavt\ dar o Roi< lo correspon•lento ao 
que rccobia o seu flllto! 

Como ost.cs fuclos podorin ciiaJ• conto· 
nm~es dellcs, aug-mentu<lo o.in1ht csto numero 
pelas viuvas, orphiis o mutilntlos da guorm 
do Pnrnguo.y, muitoH doH qunes nlntll\ não 

Justiça. 
Mando ó. Mesa umt\ emonda. 
E' lida, npoiatln e posta conjunctamonto 

om dlscnssilo a seguinte 

Substitua-se o primeiro pcriodo pelo se· 
guintc : 

Os 2'• tenentes o nlfot•os g!'aduados terilo 
os mesmos vencimentos que "' eO'ectlvos 
nossos postos. 

Sal11 das Sessões, 28 do setembt•o de 1809. 
-Pirrs FCJ'I'eira. 

O Sa•. Dczora•ll Fontonellc (•) 
-sr. Presidente, na qualidade do autot• da 
petição, em virtude da qual o Congresso con· 
cotleu que ent.J•nsso em discussão n proposição 
da. Camt\l'IL,· ora em 1\ebato, indopontlento do 
parecer, caiJc-mo o dever• de inlormar com 
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Ienldmlc ns r.ondiçõos cm que ~o ncho. osgn. 
proposiçiTu. umn. voz ([!ln, depol~ do t!'es an
uas, o Govorno n~n ligou importnnci!L do
vida. no Sonntlo, aprnscnlando, como dovi11, 
essas informnçõPs; mnR o ([UO cu po1lm•in 
dizol' relntivauwntc :L infor·muçües, dls:;c-o 
com toda a IBaldu~e o meu illustro collega 
pelo Piauhy ,infm•mnndo no ~o ando acerco. do 

• numero do ulfercs gr1uhm<los o dns condiçOos 
cm quo ellos R"J nch:trn em rola~·iio ll outros 
officiue~. 

Eu pPotendi:c lambem ~ir."r alguma cousa 
cm relar,iio nos poucos nlumnos ([ne restam o 
a quom niio npt•ovo!tou a me1ida da gra•lua· 
çüo ; infolizmonte, n;i.o pDSiiO nprc~entm• uma. 
inl'ormaçli.o nfllcial o, Cllmeg-uintcmcnto, 
pouca. va.lin. terü.o a.., infot•moc:ucs qnc pot•
ventura podesso ministral', limitando-me a 
dizer que este numero estie reduzictoa oito ou 
12. 

O meu lllmtre collegn, que com tonto bl'i· 
lhnutismo nca.ba do aprçcinr o. mn.tcrin. da. 
proposição, rec~ioso do que esta medida. nílo 
seja. nccelto. pelo Somvlo, rLill'csontou um11. 
emen•la, a respeito da qual tinh" do additar 
nlp-uo:-; osclareclmr.n tos; o como r.n vejo que 
S.Ex.não póde tornar a usn1• da palavm,pol'· 
que a isso se oppõe o o.t•tig-o do Rogimont.o, 
em vista de já. tet• cccupndo a tribuna duos 
vozes, peco permissão pü.t·o. J':tZOI', pelo meu 
honrado collegu, n narração das suas oxpli
coções, si bc•m pôde apanhar o sou pensa· 
monto, 

Parece·me que o honrado senador pelo 
Piauhy quer amparar opt•ojeclo na hypotlwse 
de que o Seno do consid•re inconstitucionnl a 
promo<)l10 ó. ell'eotivhlu~o do rosto; o. neste 
caso, o Senado, nccci tnntlo a. emendn pn.t•a. que 
os alferes continuem gra~luntl(ls, ·como jh os
tüo, cclloca.tlos no almanrtck, frwulto.t·~Jhes·ha 
vencimentos equivaleu to;, 011 iguaes, aos dos 
officiacs effectivos, som qtw ncsto caso haja 
uma. pt·omoção. 

Eu lnmcnto n maneira pol' qno se mani
festou o honrado Sonndor poJas Alngôn.s, sup· 
pondo que é o dinheiro o argumoulo mais 
J'orto pelo quol nos batemos aqui, qunn~o, 
pela parte que mo toca, o uo1so rle;ejo é 
que so faço justiça n. ostes moços quo pt•ostn· 
rnm se rvicos J•olevnnto!:l, sujellnntlo-so a 
:;m•viç:oR pnrn. osquacs niio se lmvin.m nlistall.o, 
como o dcsompenhnrem aser\'ico tlo gunrnlçüo 
a bordo de no.vios de guorra, porque os ma ri· 
nholra' s"achavnm na revolto. 

Lamento igunlmonte quo o mou collegn 
tonhn nchado di!feronça nota vol enli•o os que 
no Pnraguuy se bateram poln lntcgt•Idndo dn 
Putrla e nquolles quo nn rovoltn so hatomm 
pola Jntegri<lado das lnstltuJ,;úos ropubll· 
cnnns, 

Em o que tlnhn "dizot•. 

Ning11om mais pedindo :1 palavra, encor· 
l'n·:iO a d iscuss:i.o, 

So.nw-so cm dlscns~iLo que so oncet•rn. som 
dolHLto o art. 2 ... 

E' aUIHI!lCiar.ln o. votoção do O.l't. 1. 0 

O S•·· Plrcl'"4 fi"cl·reh•n requer 
prol'LJrcncin., nn. votaçiio, paro. a cmencl11. quo 
offorccou. 

consultado, o Senado nega a preferencla. 
Posto a votos, ó rejeitado o art. !.• 
Po>ta a votos, ó rejeitada a omen~a do 

Sr. Pires li'orl'Oirn. 
A proposiçiio v:ce sep devolvida ó. Cam:.ra 

dos uerutauos. 

CAT.CUf.O DO SOI.IIO DO tn TEXI~:'oi'TE ni~FOR!\f.\.DO 
DA AU.~IADA ARTIIUU. '\TALDE!\IIRO DE SERnA 
D!~LFORT, 

Elltra. om 211 rliscus:-:ito o a.rt. unico do 
pPojecto do Senado n. lU, de 18!19, man1\ando 
quo o sol~ lo tlo }n tenente reformado dll. Ar~ 
rnaua Arthut• Wa!demiro de Serra Jlolfm•t 
S(\ÍtL cnlcnlndo, do nccOl'lll1 com o dccl'cto 
n. 247, de. Jó 1\e dezembl'O do 1801, desde a 
data da sua rcl'orma. 

O 81•, Domingo• Vlcente
St•. Prc,ldon to, parece que este projecto trata 
de um caso identico áquelle que hontem se 
discutiu aqui, o nüo mo consta que l'osse ou· 
vida o. Commissü.o de Finanças, que, nlió.s, 
deve f;cll:u• sohro o assumpto. 

Nostns cowli<;Oe;, si V. Ex. mo informar 
que a CommiEsüo de Finnnçns não deu pll.
rccor, quo ella ainda nüo monl!estou sua 
oplnliio, trat:,nrlo-se, ontt•eta.nto,dc o.ugmonto 
do despczn, caso em que el111. devo ser ouvida,, 
peço a V. Ex. quo remeti• os papel~" 
CommissiTo ~e Finanças, allm de que ella m
tm•ronha o seu parecer, dopois do qual o 
Sonndo tomnt•n uma delibera~ao ilofinltlva. 

;,,.a isto sómento o quo eu tinha a dizer. 
"'lido, apohtdo, posto. em discus!üo e sem 

debato apppovndo o sogumte 

lli~QUEHI:.tE~TO 

Requeiro que o projecto u. 10, do 1809, vá 
ii Comrnlssiio de Fmnnças para dar parecer. 

Sala tlns s·Jssüos, 28 ti" setembro do 1809.
DomlurJos l'iconta. 

Flcn a1lin•la a dlscussiio, S1mtlo o projncto 
r"mottldo i\ Commissüo. 

O 8•·· PI'OMidonto- Estie osgotadl\ 
a mntel'ilt llu ordem do dio., o, nadn. mnis hn.~ 
vendo o. tl'o.tttt•, vou luvo.uta.r a su::;sfio, dosi .. 
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gnnndo para n ordem do din da sessão se
guinte: 

3• discussão da proposição da l'nmat•o. 1ios 
Deputados n. 61, de 1809, is•Jntnndo do pagtt· 
menta de qunesquer direitos, un Alfnndcgn 
da capital Federal, dons volnmes importaliOS 
pelo pintor Victor Meirellos de Lima, con
tendo a téla e as tintas paro. a pintura do 
panorama reprcsonto.ndo o descobrimento tio 
Brazll; 

3" discuss[o da proposição da Camat•a 1ios 
Dl>putados n. 59, de !899, autorizando o 
Poder Executivo a conredor no Dr. Fernando 
Terra, assistente dn clinlca dermuto-syphyli· 
graphir.a da Facu!dndo de Medicinll elo Rio 1ie 
Janeiro, seis mezes de licença com ordenado 
para tTatamento de sua snude. 

Levanm·se o. sessüo ás 2 horas da tardo. 

1!5' SESSÃO EM 29 DE SF.TE,BRO DE !899 

ProSid(mcin do Sr. Ro1a c Siltla 

A' mela-hora depois do meio·dia nbro-so a 
sessi!o a que concorrem os Srs. Senadores 
lllanoel de Queh•oz, Alberto Gonçal vos, Hen
rique Coutinho, Thomnz Delfina, Gustavo Ri· 
cbard, Jonatitns Pedrosa, Jonqul m Slll'mento, 
Francisco Machado, Benodicto Leite, Bottort 
Vieira, Pires Ferreira, Cruz, Joiio Cordeiro, 
Bezerrll Fontonelle, José Bernardo, Alvaro 
Machado, Abdon Mllanoz, Almeida Barreto, 
Gonçalves Ferreira, B. do Mendonçn Sobri· 
nho,Lolte e Oitlcica, Leandro Mnclel, Rosa 
Junior, Artbur Rios, Cleto Nunes, Domingos 
Vicente, Lopes Trovão, Feliciano P~nna,Oon· 
çalves Chaves, Bueno Brandão, Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Mornos Barros, Leo
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza, A. Me· 
redo, Pinheiro Macbndo e Ramiro Rllt•celloa 
(38). 

Deixam de compllrllcor com caus11 jnstlfi· 
onda os Srs. J. Catundn, Generoso Ponco, 
Laura Sodré, Justo Citormont, Gomos do ras
tro, Jonqulm Pernambuco, Rego Mello, Coo
lho e Campos, Q. Bocayuva, E. Wanden· 
kolk, Vicente Mnchndo, E•teves Jnnlor, Rnu· 
lino Horn e Julio Froto.; o sem o lia, os Sra. 
Manocl Barata, Nogueira Pnrana~uá, Pe1lro 
Velbo, Jos1\ Marcellino, !luy Bal'bosn, Vit•gl
lio Damazlo, Porclnncuin, Aquilino do Anm· 
ral o Joaquim Lacerda (23); 

E' lida, posta om disoussiio a ac\!1 da sessão 
antorlor, 

O SI•. PlroF< For••oh•n ( r.ala nr
dom )~ sr. Presidcnto, o Diario do Con!JrOS$0 
de !toj•, pubiicnn1lo o pouco que hontem 
,Jisso em I'Clnçiio ao J'l'Ojecto sobre a! tores 
gradu~tdos, collocou michaq palavras logo 
em seguida no vtlto do PJ•efeito Municipal, 
que se achava na Ol'dom dedJ,,, mas que nem 
se discutiu, pn1·ccon,Jo assim quo tomei parto 
no debato sobro assumpto que nem ao !llenos 
tbi discutido ; o que pt'OVIL que o servtço no. 
Imprensa Nacionni to! feito atropelladamcnto, 
dispondo-se as matcrlns em uma ot•dem com
pietamento contusa. 

Poço, a V. Ex. pa.ra mandar rostaboiocer 
a vor<ia1\e do quo aqui se pnssou. 

O !iiõr. ProMitlento- A reclnmnç;io 
do l1onrndo Senador relere-se n. trabalho de 
impress"o! 

O Sll., PIRES FE!l.REIRA-Siin, sonhar. 
O Sn. PttESIDENTE-Soró. tomada em consi

deração. 
Niio havendo mais recbmnçõos dó.·so a 

neta pai' npprovada. 

O SJ•, I' Seet•etnrlo (interino) dit 
conta do scguin te 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Dll I• Secretario da Cnmnra <lo• DepntnrloP, 

de 27 do corrente mcz, remottendo a RO 
guinte 

PROPOS!ÇÀO 

N. 80- 1899 

O Congresso Nacional r.•solve: 
Prot•ogar novamonte a actual sessão legis· 

latlva at'• o din 2 de novo.:t bt•o do corrente 
onno. 

Camnra dos Deputado•, 27 do setembt•o de 
!890.-0m·/os ""' de Mclto, prosit!onte.
Car/os Augusto Valente dv .J.VOIJUC.'I, 1° secrc· 
tario.-Attlnw Jlmbro.:ino 1I11redia elo Scl, 
3n secretario servindo de 211

• 

Fica sobro n. Mesa pru•,,,. como ma.torin. Ul'· 
g~nto, ser dada pat•n ordem do dia da sossiio 
seguinte. 

Do Mlnlstorio das Relnçõos F:xtorioros, do 
hojo, transmittln1lo a Mensngom oom que o 
Sr. Pt•esldonle da !l11pupilcndovolvo dou; dos 
nutographos da Resolução 1!0 Congresso Na· 
cional,que snncolonou, o quo autorizou it.aber
tura áquello Ministorlo do credito de 50:000$. 
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no Mmbio do 27, supplemontar i1 rubrica 4• 
do art. 12 da lei n. 500, de !SOB. 

Archivo-se um tlos nutographos o commu
n.iquo-so i1 Camara dos Deputados, remetten· 
do·so·lhc o outrtl. 

Do Prefeito do Districto Federal, du hon· 
tem, trausmittindo. a Mons11gem com que 
snbmctto ao conhecimento do Senndo as rn.
züos do 'tMln que oppoz {L resolução do Cun· 
selho Municipal, que autorlztt-O a conceder 
seis mezos de licença com o respectivo or1le· 
nado. no 2'' ofllcia.l dn. Dircctot•io. do Pa.tri· 
monto Luiz Gonzngo. Duque Estrada.- A' 
Commissiio do Constituição, Potlores e Diplo· 
macia. 

O Sr. ~' Sem•ctario (i11te>·ilw) do
clara que não ha pareeol'es. 

ORDEM DO DIA 

ISENÇÃO DE DIREITOS A DOUS VOLU>!ES l>ll'OR
TADOS PELO PINTOR VICTOR MEIRELLES 

Entra em 3·• cllscussão n proposição da Cn· 
mara dos Deputados, n. 01, de 1899, isen
tando do pogao:ento de quaesqucr direitos, 
na Alfandega da Capital i•eclcrnl, doua vo· 
lumes importados pelo pintor Victor Me!rel 
lcs de Lima, contendo a té!n e os tintas pora 
11 pintura elo panorama r.presentnndo o Dos· 
cobrimento do Brnz!J. 

N!nguem pedindo a '(lalavro, encerra· se a 
cliscussilo. ·' 

Posta a votos ó approvada a propo.içiío, 
em escrntin!o >coreto, por 34 votos contra 2, 
e sendo adoptada, voe ~er submettida a sane· 
çfio pres!deaelal. 

LICENÇA AO DR, FERNANDO TERRA 

Entra em 3• d!scussiio a proposição da Ca
mora dos Doputados, n. 50, de IS!lll, auto
rizando o Podo!' Executivo a conceder ao Dr. 
Fernando Terra, assistente de c!inica der· 
mato-syphiligl'apb!en da Faculdade de ~!edl
cinn do Rio de Janeiro, sois mezes de licença 
com ordenado para tratamento do sua 
s11udo. 

Nlnguem . pedindo a palavra, encerra-se a 
dlsoussii:o, 

Posta a votos, é approvatln., cm oscrutln!o 
sccroto, pai' !:0 votos contrn. 5 o, sondo rulo· 
tadn, vao ser submettida a sancçiio prosi· 
doncia!. 

O Sr. Pre•ldcnLe-Estó. esgotntla 
a mater!a da ordem do dia e, nada mais ha
vendo a tl'l\lar, vou levantar a sessão, des· 

!gnando para ordem do dia da sess[o se· 
guinto: 

Discussão unica da propos!çiio da Gamara 
dos Doputndos, n. 80, de 1 SUO, proregando 
novamento a actual sessiio legislativa ató o 
dia. 2 do novembro do' corrente anno; 

2" d!scus;iio da proposição da Gamara dos 
Doputndos, u. 108, de 1808, detorminando 
quo o.< titulas do tet•ra, que por lei se eonco 
tlem nas colonias mil!tnres, sejam oxpedidos 
pelo• rcspoct!vos eommandos de distrieto. 

Levanta-se a sessü.o ã. I hora da. tn.t'de. 

110" SI~Ss,'(o EM 30 DE SETEMBRO DB lBQU 

P1•esidcncict dos Srs . .illitnod de Quciro.: o 
Rosa c Silua 

A' mola hora clepois do melo-dia, abre-se a 
srssiio, a que concorJ•em os Sra. Sanadores 
Manoc! de Queiroz, Henriquo Coutinho, Tho
moz Delfina, Cleto Nunes, B. de Mendonça. 
Sobrinho, Jonathas Pedrosa, Joaquim Sar· 
mento, Francisco Machado, Bened!eto Leite, 
Bc!fort Vieira, Nogueira Paranaguá, Pires 
Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Bezerr!J Fon
tenelle Pedro Velho, José Bel'nardo, Alvaro 
Mach:cdo, Abdon M!lanoz, Almeida Barreto, 
Gonçalves Fet•relra, José Mnreoll!no, Leite e. 
Oiticicn, Coelho e Campos, Leandro ·Mao!el, 
Rosa .Tunlor, Arthut• Rios, Domingos Vicente, 
Lopes Troviío, Gonçalves Cbnvos, Bueno 
Brandão, Rodrigues Alves, Paula Souza, Mo
raes Barros, Leopoldo de Bulhõea, Joaquim de 
Souza, A. Azereao • Pinheiro Machado (SB). 

Deixnm de comparecer, com causa part!el· 
pada, os Sr. J, Catunda, Alberto Gonçalves, 
Genm·ot10 Poneo, Louro Sotlré, Justo Cber
mont, Gomos de Custro, Joaquim Pernam· 
buco, R"go Mollo, Q. Bocayuva, E. Wanden· 
!tol!t, Vicente Machado, Esteves Jun!or, Gus
tavo Richard, Raul!no Horn o Julio Frota; e 
sem olla, os srs. Manool Barata, Ruy Bar· 
bosn, V!rglllo Damaz!o, Porc!unoula, F'llll· 
c!ano Penna, Aqu!l!no do Amaral, Joaquim 
Lacerda e RamIro Barcellos (23). 

E' lltla, posta cm d!scussiio e sem debate 
appl'ovada" neta da sessii:o anterior. 

O Sa•. ao ííteca·eln1•lo (sort•úJtlo doto) 
doclarn que nilo 1m uxpodlonte. 

O Sr. :'.1' Seea•etnrlo (ialorino) de· 
clara quo niio ha pareceres. 
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. ORDEM DO DIA 

NOVA PRORQ(IAÇ'Ã.O DA AC1'UAI~ SESSÃO 
J.EOIST,A'I'IYA 

Entra em discussão. unlcn a Jlroposiçüo da 
Cnmaru dos Doputndos, n. 80, do 18•9. proi'O· 
go.ndo nova.mento a. nctuo.l sessão Jc,t.:isla.ti vn. 
até o di'.l 2 do novembro do corrente anno. 

Nlnguem pedindo a pnla vr11, onoét•t•n-so a 
discussão. · 
Posta~ votos,ú approvndn o, sondo ndopta

(lll, vae soronvio.!ln. oo Sr. Presidente da. ne
publlca pnrn a lormnlidn!le da publlcar;ão. 

EXPEDIÇÃO DE 'l'lTUJ.OS DE TEH.IIAS NAS 
COI,ONIAS ~[IJ.ITARJ~S 

Entra em 2a discussão com ci parecc•r fu.vo· 
ravel da Commlssiio do JustiçiL o Lel(islar;iio• 
o nrt. I' d!L propo&i<;iio d~ Cunmrn dos 
Deputados, n. !03, de !898, detormi11ando 

uo os titulas de~teJ•Ja, ~uo por lei se couce· 
~cm nas colonlas militaras, s~jam oxpo·iidos 
pelos respectivos commauduntos de distl'ictos. 

O Sa•. Alvaro 1\.lncluulo-Sr. 
Presidente, quando discutiu so a<JUI, este 
nono, a proposlçiío d11 Cam~rn dos Deputados 
reldiva á flxnçõ.o de fm•çns <lo terra, foi ob· 
jacto do largo tlobnto o art. 5" da citndn 
proposição, concebido nos seguintel termos: 

• Os vohmtn.rios o as praças qno, findo o 
seu telllpO do serviço, comlnunrcm nn.< III >I· 
rns, com ou sem engajamento, porcoberão na 
grntlficaçilos estlpula1ns nn lei n. 2l7, <lo 15 
do dezembro do 180·1, e, quando fvrem csou
sas do serviço, se lhos concederá um prazo de 
torras de 1.080 ares, cujos tltuloa serão pas· 
sados pelos commanduntes •los rllst!•lctos, 
quando foJ•em em colonins militares, » 

Neste artigo se consignava a idéa do pre
mio para o sol' viço militat•, o, alóm disto, se 
admittla 11 llypothoso do contlnunrem n pro
stnr serviQo activo, prncns que, tentlo con· 
cluldo sou tompo do ~et•vlço, permanecessem 
não obstunte, nas fi!cirns do cxerolto, mesmo 
sem o ongnjamento. 

Tanto a primeira como a segunda ldéa. Efio 
evldontemento rcpollldas pela ConstltulçiLo, 
~ue admlttu que o sorvtço mi li lar ó som pl'O· 
mio, o que este serviço nas llluirns do oxor. 
oito será som pro mediante o voluntariado e 
o sorlolo. 

O Sonatlo procul'ou romo>linr osto Inconve
niente, e o tez até ce1·to pauto, ndoptlt~ulo uma 
omonda, i\ qual a C!lnu•rn dos lleputa.los uca· 
bou do dar o sou assontimento, o que hojo 
ostillncorporada na lei do llxn(•iio de fol'çus 
do tcrt•a pam o oxorclolo do IUOO. 

I Essa omon!ltt ó concebida nos seguintes ter· 
mos: , 

<<Os I"Oinntn.l·ios o as prnçns ~uo, Jlndo o 
respectivo tempo do serviço, contmun.l'rm 
nas lllelt·ns, com engajamento por qnalqum• 
tompo, porceborilo ns gratificações estipula
clns na lei n. 247, do Ir• de dezQmbl'o do 
I SOl. 

Paragrapho nnico. O Governo Federal pro· 
vldoncinriL pura ~uo nus colonlas mllltures 
sojn.m convenientemente Jocnllznclns as pmçns 
quo o deso.lnrem, quando furem escusas do 
scrvi~o. gnrantindo-as nu.s posses das respccti· 
v o~ lotes. ~ 

Agora, achn-so submottido. ao exame do 
Senado IL proposição que, esttttuindo serem 
os titulas d:~ tor•ra concodiclos nas colonins 
militnros, cxpndl•los pelos respectivos com• 
rnn.ndantes do distrlcto, niio til.z binüo rcpotil• 
proposiçiio já I'l'jeitnd!L pelo Sanado. 

A honmda Commlssiio do Justiça o Legisla· 
çüo, a quo foi pl'escnto este projecto, di!-i· 
cutido na C.umu•a dos Deputados, concluindo 
seu primitivo parecer por pe•llr inform:u;üo;; 
ao Govorno, assim se exprimiu: 

«0 nsfmmpto JUOI'OCO considornc;ii.o. E'. n·JI'l 
presente• circumstanci:>s digno dos cuidado' 
pntl'ioticos t!o:; podcr~~s publicas. 

As colonias militares, como se so.be, teem 
poJ• objectivo princip.ll formar nucleos de 
povonções om Jogares alllstndos dos pontos 
mais habitados, que sirvam, não só do om· 
b:u·nr;o ás protonções do ausorpçiio de parto 
do nosso terrrltorio, como para, e~troitando 
ns rolnçõcs com as nnçõe~ vizinhas, augmen
tar n roslstencla dos laços communs que nos 
prendem. 

Contrlbuiriio ns informaçil<s do Poder Ex
ecutivo JliU'Il, desbr·rtvanda•.'\t.) a tlorest1~ da 
Jegislo.çito mtJitn.t•, th•mnrem-so as regras do 
J'unccionnmonto das colonins militares, si niio 
om totalidade, o que >orla dosejavol, cum· 
pr·lndo-so, dest'ortn o dl>posto no n. 31 do 
art. :J.J daConstltulçiio .> 

A I Ilustrada Commissilo do Justiça o Legls· 
J.rçiío collocou o problema em SJU vcrda· 
doiro pó. 

Com oiTclto, diz n nossa Couatituiçiio no 
u. 31 do art, 3•t: ' 

« Compete no Congresso Legislativo sub· 
mottoJ• 1\ legislaciio ospcclnl os pontos do tot•· 
rltorio da Republica !lccoss:trios 1mra n fun· 
!.loção de nt•son:~e·B, ou outros ostaiJelocimuntos 
o Instituições do convonienci" federal.• 

Ainda uo n. 16 do cibdo artigo," Con~tl
tuiçii.o diz (jlL! compoto no Podm• Lflg"i:-Jiativo 
«nrloptnJ' o reglmon convcnionto ti. segurança 
d11s ll'OI\tOiJ'ItS». 

No nl"t. 64, di~ aindt~ n mesrn1t Constitul
çiio «fie~ t•osot•vuda i• Uniiio n porçüo do ter
ritorio que for ln<llsponauvel· pam u •lefosu 

' 
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das frontolras, tortltloações, construcçõos 
militaras o ost,radas elo terra foderao~:.. 

Pela lei n. 601,. do JBdosotombro do 1850, 
a faxa do terreno, ocompanilando os tr·on· 

• toirns do Estado o sobro a qual o Governo 
tinha direito exclusivo, ora da largura du 
10 lcguos. 

Attondunflo-so o. quo a nossa. linhn. do f1'0il• 
teiro.,considcrada. p11rtlndo do rio Arognary o 
lodo ale\ o arroio Chuy,ponto mais mori•lioMI 
do nosso torrltorio,tom uma cxten•itoolo 2.500 
Joguas, teremos, enlilo, um lerrltorlo elo 
25.000 leguas quudradns, no qual o Govcr·no 
poderá, para scgurnnQtl tla.s rrontoiras, crco.r 
csta.holccimontos militares, e, ontro etlcs, 
colonins militares. 

E toi som pro preoccupaçiiodo Go'vel'no pns· 
sallo,estabelecendo as colonias militat•es, nü.o 
!Ó defender as fronte i rns, proteger ns vias flu
vlaos e terrestres e fomentac· a oatooboso do 
indlus, como explorar as Industrias pastoril 
o ag-ricola. 

Multas foram as colonias militares funda. 
das então, e dellas actualmente existem : a 
do O. Podro 1!, no Pari•; as doJatahy, Cha· 
pccó, Choplm o Iguassit, no Parnn~, c n. do 
Alto Uruguay po Rio Grande tio Sul. 

l'o.ra quo o Senado se convença da impor
tancia e d<L justo. preoccupnção com que o 
Governo de ontiio tt•ntou c• to nssumpto e 
procurou do:wnvolvel·o, cltnrni, por Bstãdos, 
algumas das colonla< militares, oxlstentes 
umns, o cutms que j~ tlesopp<Lr.,certlm. 

Assim ó que ainda existo a colonia milltm· 
denominada Pedro Srgundo, in;Lugttrada. cm 
18~0, na margem dlrolttL do rio Araguary. 
Si o governo ~e entilo tivesse a previtleccci~ 
•le situal·a nas proximidades ~o rco Oyapoclt, 
ou melhor, ontc·o este rio o o Cnsslporci, pre
valecendo· se ilas ralas então codtdas pelos 
tratados de Utreeht o Vionnn, tillt•ez não 
tlvessemos nós mais Jltlglo a respeito do 
t•rrlt~rlo do Am·cpt\, 

SI entilo o Govemo dlspu"esso tio colonlns 
mUltares situadas na llnlc~ do limites qtto 
no> dá o t•lo Ptu•,cguny dosdo o rio Apl\ nto n. 
foz do Cuynb~ o mais p:1rn o sul na linha do 
limite que nos fot•noc' o rio Uruguay desd·> a 
foz do tgunssú, passando pela embocntlurn. do 
Iguatomy atú n foz do 1 vahy ou l'aranapa· 
numa, oommunicando Iaos colonlns por uma 
torcolm llnhadndtL pelo Ivlema nt·i encontrar 
o rio MlranJn, poderia, tLUXIllaclo pelas trilms 
amigas, dispor do um contingente do 2.000 n 
4.000 homens que, npolndos nos 1\Jrlcs do 
Colmhrn o Miranr1a, amoncnnllo o Pm·nguay 
pela retaguarda ou por sua linha do limJt,, 
norto, rcsisllr a quulquor ntnquo ús Irou· 
teh•as a.t1·, que rocebo~so nuxillo ou recursos 
das capltaes de Mntto Grosso, Goyaz, S. Paulo 
o mesmo do Rio Orando do Sul, subluolo o 
l'lo Uruguny, 

Em 15 do outubro de 18·19, foi fnntladtL no 
mesmo Estado a colonin milltnJ• denominada 
S,tnt;L 'fherczn. dos Tocantins, no logo r chn.~ 
mndo Rcmansiio, proximo ó. entra1la dn. cn. 
choeira tio ltaLóca. EstLL colonia lbi clopoi~ 
tt•an:-:~lbt•it.la para o pou to do Arnguuyu, no 
log,uem que oxbJtia um rcgi~tro militar 
com n. denominn.çüo tio S. João tlo Am .. 
guaya. 

A colonia militar de O !tidos que entilo exJ;. 
tiu, foi creo.da, em 8 do nbril do 185•1, na 
margem cequcwda do Amazonas, proxfmo it. 
cmbocadurn. tlo rio TromLotns. Foi nl:IÜÜJelc
cida nas proximldudes ola viii<L ole Obidos parti 
rcccller culono:; portuguezes. Alli so con::.trui
l'll.m oUras miJitu.roH muitíssimo imporlo.ntes 
o ainda hojo lá existe uma J'ortu.lcza para 
proteger a no.vegaçiio no Amazonas, coosi
thratlo uquollt, ponto chavo du. nt~Vtlgaçiio do 
mesmo rio o, portanto, naturalmente, situu.. 
çiio ostra lo ·glctl. 

No Amazonas, podot•tn. citn.r n colonia. mi· 
litnr elo Rio llt'anco, muito bem collocada,nas 
proximidocles do forte do S. Joaquim, Isto é, 
na noesa linha fronteira com a Guyann Jn. 
gloza. 

Em Matto Grosso, tivemos n colonit1 mllitt•r 
denominaul\ Dourados, cc•eildn om 26 d.1 abri I 
de 1856, uns ct~boceirns elo rio doa Dourados, 
confluente do lviema para auxiliar a nave
gação intoriol' da. ex-pl'ovlncia do Paraná 
para Matto Grosso e clelonder moradorolS dcss> 
parto do territorio naciono.latcl a frontelrad•' 
Jguatcmy u do t•io Apn. 

A cautoltL quo o govec·no de cnuio tinha, 
fundando essas colontos militares, torno·so 
bom p1lente nas recommondaçõos que nn· 
quello tempo oc·am feitas aos pc·osidentes de 
provinclns. 

Eis como o Ministc•o da Guert•a de entiio se 
dirigia no presidente do Malte Gt•osso: 

« Pat•n observar se recentemente nbl se 
tinham fundado ou tentado l'unt!ar lllzendn, 
povoação ou qu'alquer estabelecimento p<Lru
gunyo, quo no C<ISO de existil' so procm·asso 
Immcdiatamento clestrnll·o, visto que se devia 
tentará cust11 do qual•Juer sttct·illcio diligen
cia.•, mallogrnr ns teutativas cotn que os 
paragunyos houvo>sem pot• esse lado do lm· 
perio de tlrnmr posso, em quo fundassem suna 
prr,tcnçõcs do ndenntnr os limites do Para. 
guay até o lviema.• · 

Amda em Matto Grosso tivemos a colonln 
Miranda croa~n cm 2:1 de novembro de 1850, 
proximn ti fronteira nas cabeceiras do rio 
Montlego ou Miranda alllncnto elo Pnraguay; 
obetlocla no pia nu uo dclesn :mxiliant!o Dou· 
rados o tendo o. baso em Nioac. 

Th·omos t.mbom a colonln militar Niono 
tuncltcclt• em I O do ,janeiro do !SOU no tnnrgom 
do rio Nloao, o mais n colonla militar !ll'l
lhante, crendo no ponto em quo to~·mlna a 
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n~vegaçíio do.rlo Brilhante que é amucnte Em s. Paulo, notaremo9, a colonla militar 
do Pnran~. Em JBQO .ió não eJ'a mencionada do Avanbandava, que existiu, tendo sido 
est11 colonla. CJ'en•ln pelo decreto de 23 de marco de 1858, 

Finalmente, no mesmo Estado tivemos a na estrada que vae da vi lia da Constituição, 
colonla militar S. Lourenço ou De Lamare em S. Paulo, ó. de Sant'Anna do Paruahybl, 
na margem do rio S. Lournnço atftnente do cm Matto Grosso. 
Paragua.y, Esta. colonla foi cstahclcci<la com o fim do 

·Passando ao Estado do Pnrnnil, as colonias fllcilltur as communicnções, por meio dA uma 
militares ahl começaram 11 sor fun,lndas linha de estnfctnli com a e:c-provincia de 
quan•lo a provlncl• fazia pa"te da do SiLO Matto Grosso. 
Paulo e nolln e•lste aotu11lmento n do Ainda tivemos om S. Paulo a. colonla deno. 
Jatahy tnaugurnda em 10 do agosto do 1855 minada !ta pura, na mesma linha dn prl· 
na margem direita do rio Tihagy. meirn, cread11 pelo decreto de 20 de junho de 

o decroto do JQ do novembro de i 850, CI'COII 1858, sob1·e o rio Tf,,tó, com o IIm de guardar 
duas coloniasrililitnres mnnda.ndoesta.belccor o. nnvcgac;ão do mesmo rio. 
uma nos campos Er8, ao occidonto dos rios No E~tado do ~Unns, tivemos 11. colonia do 
Cbapocó e Cbopim o outra nos campos do U~ucú, creada pelo decreto de 14 de feve
Xagtl, ao cocidente dos de Guarapuava nos rmro de 1858, nus margens do ribeirão do 
pontos que fossem designados poia Presi· mesmo nome, confluente do Mucury, no Jogar 
dencla. · em que atravessa. o. estrada de Santa Clara. 

A colonia Chapim foi creada pelo mesmo O decreto do 13 de outubro do mesmo nono 
decreto e eslabeieoida nos campos do Erê. As tJ•nnsferiu a sua sàde para as mar .. ens do 
colonias militares Xngu e as nctuaos Choplm ribeirão das Lo.g-es. " 
e Chapecó formam uma linha parnllela ii No Esplrito Santo, houve a tentativa pelo 
fronteira. Sr. França Leite. e posteriormente pelo pre .. 

Por ultimo citarei ainda no mesmo Estado sldonte Francii!CO de Andrade Almeida Mon-
a actual colonia militar do Iguassú. jardim, para a craação de uma colonh• mi lUar 

Em Santn. catbarina houve uma coionia. no porto de Souza com este nome, o no Jogar 
denominada Santa. Tbereza crcada em 8 de onde finda a navegação do Rio Doce. Em 
novembro de 1853, na estrada que commu- 1855, houve nlli um destacamento militar 
nica a villa do s. Josb com a de Lagos, no para proteoçilo do commercio com o Estado 
Jogar em que corre o Itajaby. de Minas. 

Finalmente, tivemos a colonia militar de Em Alag~as, tivemos a coionia. mUltar Luo. 
Santa Maria, ftllal à primeira. poidina, croad11 pelo decreto de 9 de novom-

No Rio Grande <lo Sul, tivemos a culonia Lro de 1851, estabeieoirln nn margem diroita 
militar denominada de cuseros, no Jogar do do Jaouipe, desde o Salto até a embocadura do 
Matto Portuguez, freguezia da Lagoa Ver- rio Taqunra, em frou to ao togar • Riacho do 
malha, municipio do Santo Antonio da Pa.- Matto », antigo acampamonto do celebre Vi
trulha. Pertenciam a essa colonia os tor- canto rio Paula; ftcava perto de Una, eataçíio 
renos medidos em 1853, em 1854 para os da via terre11 de Pernambuco, buven~o grande 
soldados ailemães ; os demarcados no Matto commercio entre essa colonla e a mesma es
Portuguez, o terreno devoluto denominado taciio. 
Invernada Reúna e todos os terronos devo· Tivemos om Pernambuco uma Colonia MI· 
lutos que ficavam dentro ria ciroumferencla lltar, denominada Pimenteira, creada pelo 
de 12 leguas de raio junto ao ponto cm que mesmo decreto, com ci fim de expurgar as 
existia a. colontn. maltas do Jaculpc, do crhnlnosos que as ln-

Em 17 de o.bril de 1858 fui mandado esta· testavam; assentava, então, na planicie de-
bolecer um nucleo de oolonia militar em oima uma colina que so eleva entre os J•ios Piraugy o FervodoJ', 
da Serra. no munioiplo do Santo Antonio <la Houve no Piauby tentativa. de creação de 
Patrulha. uma Colonia MUitar1em 1854, na margem do 

Actualmente oxlsle no Rlo·Graude do Sul. Parnabyba .• no ponto l'ronteiro ao em que 
a colonia militar do Alto Urliguay [Imitada conflue o rio Medonho, com a denominação de 
ao norte pelo rio Turvo o mais oumenos no Santa Pbllomonn, nome da vtlla ahi exls. 
Sul pelo arrolo Hervol Oran<lo. · tonta. 

Esta colonia sem duvida relevantes ser· No Maranhiio, tivemos uma Colonla MI· 
viços prestou por occasli\o do discutit·-so o Utnr, denominada S. Pedro de Alcnntara, 
nosso ôiroito solJro o· toJ•ritorto das Mhsrles. creada. Jl.llo decreto de 26 rle novembro de 

o sa. MoiU1s sAÍmos-Em s. Paulo bouvo 1853, no Jogar da Boa Vistu,à margem direita 
I I III .• 1... do rio Gurupy, a quatro Jeguas acima da 

a co on a m tar uo ... pum • povoaçilo! Ires .da Cachoeira, 10 de Vlzeu o 
O Sa, ALVARO MAOIIADO-Vou tWlar nella. JQ da oos a,com bom·.porto de dlll<lmbarque, 
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Enumerando as Colonins Mllltaros então 
ct•cndas, uma.s que ,ià. llosappo.roceram, o ou
tras que, co111o acabei do diwr, ainda octuai· 
monte existem, tenho por fim mostrai' o zelo 
com fJUO sompre se~cuitlou do ussumpto tão 
.importnnto, do mntet•in. tilo relovanto, no 
pllt)S!ldo regimon, polos seus respcctivO.'l go· 
voi·nos, que, entreta.nto, uão potler;un ou 
níio soubomm timt• todo o partido de cm pro· 
hondimonto tão grande, tiio util, tiLo ncccs
sn.rio 1Lo progrmso, ile:ienvol vi menta o mos .. 
mo dofes·1 dos tlil•oitos da no~so. patt•in. 

Aprcsentun<lo um su\Jstituti\·o iL proposição 
11110 hoje se acha submettldu. U. cousidernçü.o 
do Senado, tenho cm vist:L concOl'l'rl', no li· 
mito do minhas fm•ç:J.s, pu.l'a. q uo .so decreto 
uma. lei quo detlniti vameute venho. rc~ol ver 
assumpto de tant1l mng-uitudo. 

Snggiro irJóns, aprosouto providencias, que, 
no mnu ontundur, pu.lei'ão activai' o cJeson· 
''olvimonto dns nctunos Colonlns Militorrs, o 
garantir o oxito clnquellas que porvontum, 
de futuro, o Govcr·no venlw.aci'eat• nos pontos 
que lbr·o1u julgados in!lispemmveis pnl'l1 scgu
rançtt dus nossas f!'Onteims. 

A propo;içiio du. Comara •los Deputados, tal 
como se nchn. concobidn., não resolve a. ques· 
tfí.n, visto como limita-se a providenciar soLJro 
assumpto muito restl•icto. 

E o operoso o iliusti'JLdo S1•. Mini•tJ•o •la 
da Guol'ra, cm tiCU medit:~tlo relatnl'io, apre .. 
sentado esta anuo ao conhecimento do con
gresso Nacional, insinUo. que não só esta 
questiio, comu muitas outro.s, devem ter so· 
luçiio immedmta. 

Si mo msse dn.do lo1' aqui t•cclnmnc;õcs con
tittuas, 1ncessantes, con::;tuntes dos relo.turios 
dus dit•octores do colunins militnt'i!S, o Stmado 
veria o. importancio. do u.ssumpto, o onxorgn
rin u. necessidade do immetliu.tamonlo l:le do
crotlll' providonclll< n respeito. 

Por o.ca~o tenho aqui om mãos o roln.torio 
do ox-direotor da Coionla Militar de Chapim, 
o distincto Sr. capitiio João Soores Neivado, 
Lima, apresentado om 1887. 

Esse director nssim so exprimo (iii:) 
«Acho qua não devam sor revn.lilladn.s COll· 

ces.'lijos que niLo tonlmm .sidO occup~dus o cul
tivo.(ln:-; sem intorrup'.'Õ.O 1101' ao11S conces::;iona
rios. 

Ha nestas condições uma feita a um cidatli10 
dlsUncto,Jaborioso o intelligente l'u"endciroem 
GU!U'ilpoo.va, que pretoodondo, ooutbrmo mo 
communicou om cm•tn. rovo.lldnl-n., ro ... pou· 
di-lhe que m•o opposto ti sua pt•etençi\o. 

Pm• ter sido nbn.wlonadn. est:L concus::;ü.o, 
foJ•am, pot· 111~Us :Lntocossoros, noí!liruites por 
eli;L o.Urungit!o, destribuidos lotos, e ou, polo 
mesmo lll'inoipio, cuntiJtUoi u.loctLII~al' tloutl'O 
dos mesmos limites colunas divoi'~Oti quo lt'L so 
acham com estnllolccimonto~ ngricoln.s ruontn
llos UDI:i u cm vhL do rouli:w,çii.o do outJ•o:~. 

Sunndo V, III 

Nestes cstabolccimentos existem já planta
ções no valor do contos do róis.>> 

Ül'a, atlondcndo a questüos 1iostu or
dem, o de outl'a.~. constantes de relatarias dos 
directoras do colonios militnres, julgo qno o 
Senado, do 11ma vez, Uovo tomar providenclllS 
docbivus sobro o a~sumpto, conti'ILlizando n 
superintendencia gorai d' coloniznciio o 
rrontoirns; problema cuja. solução hoje U fa.· 
cilima, pela instituição do estado-maior do 
CXOL'Cito. 

nm;ta uma combinacüo, dando esta incum
llenoia à 2:1 sccçüo 1io esto.do .. mnior a cujo 
cargo está o estudo tios moias tlo defoza llo 
paiz, tendo por auxiliai' a 3:.. twcçü.o dn. di
rcc1;iio g-eral de ongeu haria ; e assim teremos 
ro:::olvido Hs:-,umpto ~ue reclamo. a. attenção, 
o oxigo promptas e immedio.ta.s providen
cias. 

Não PI'ociso encal'ccor aqui os benofiolos e 
os grandes resulta•! os colhido> pelo systema 
do colonias civis. 

A prcsuntaroi do passagem o exemplo fri· 
santo do. antiga colonia civil, dooomioo.cla. 
Morro do Queimado, llojo actual cidado do 
NoVIL Friburgo, Iogu.t• apl'asivol e procurado 
Jlor aquelles que lbgem da Capital Federal 
com o fim do e vital' os rigores do voriio. 

Apoutaroi nindu. a. antiga. colonia nllemã, 
si tua•hl na Serra da Estrolla, bojo a linda 
cidade do Potropolls, rende:-vous da di piO· 
macia estrangeiro, e capital de um poderoso 
E'tndo. 

Assim tam\Jem as colou ias militares po· 
1torüo vir a sct• incromentos tlo povoados im· 
portante~, que, mais tardo, emancipando-se, 
e iot•no.mlo-so municipios, poderão se tro.ns .. 
li.lrrua.r em outras t.•mtas cidntlos. 

St•. Prcoillonte, o povoamento o n cultura 
do noBSo sóio, tambom objectivos das colonias 
militares, jamais deixaJ•ilo do sei' conside
J'ados factores decisivos tia prospe1•idado da 
nossa. pa.tria, que, nlém disso, torO. a cur .. 
tcza tio ver ass:>gumda a tlefeza do seus di
reitos pot• es;as atalaias dcstnco•las nas linhns 
da~ nossas J'ronteirns. (MHitu bem, muito 
údm.) 

B' lido, opoiado e posto conjunctamouto 
om discussilo o soguinto 

l'HOJI~CTO · 

N.~0-189!l 

Subsl it uti'!Jo ri J•J'O)JUIIi,!río c"t Crt mar a dos D!l]Jtl• 
wdus u, 03 dtJ !SUO 

O Congoresso Nacionnl tlecr"Oiu.: 
At•t. 1." As colonlnt~ 111iJitm•o~:~ são tlc:;ti .. 

llllllns ó. tlotü.-:n.dtt ... f'runt.cil•tw, ú pl'Otecçiio ~~~ 
vias oHh'ILtogi(on ... , tanto Jluvltw~:~ como tot·· 
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rastros, dns Unlias telegrapblco.a, il. catecliese ordenando que lhes sojam po.asndos os tllulos 
doa lndios o ftnnlmento aexploraçiio agricoln, provlsorios do que trata o§ I' do art 9', 
Industrial da zona. em que forem localizadas. Art. 7," Os colonos dos na. I, 2 e 3 do 

Art. 2.• O Governo poderiL crenr novas art. 5• ooriio alimentados a custa do Governo, 
colonias militares nos pontos do terri· durante o primeiro nnno do sua pormunencia 
torto da Republica que forem julgados ln· nn colonin,o n cada um sara foruecido, per uma 
dispenso veis para a defo;a dns fronteims. só voz, um machado, uma foca ou taciio de 

Ps.ragrn.pbo unico. Nonhuma. coloni~L scrit mutto, uma espingarda. ou clavinn, um kilo 
fnndadnsem que previamonto so est·•boleçam de polvom o quatro ditos de cliumbo grosso. 
vias de ccmmunicaçiío com o ccnt1·o popu· Art. 8.• Os conoessicnarics do lotes rtcariio 
loso mais proxlmo. para onde possam ter sujeitos no l'egulamonto militar. 
sabida os productos da colonla que procurem § i• Os colonos dos ns. I, .2 o 3 do art. 5• 
os mercados consulnirlcres. scr[o obrigados, em dous dias de co.dn soma· 

Art. 3.' Em cada .co!onh1 esto.belccor.se·h~. no., li qualquer serviço colonial detorminntlo 
alem das casas de residcncia do pessoal pelo du•cctc1' da cclcuin, ficando resorvado o 
:tdministrativo o pnm a escola primaria, resto da som11n11 paro occuparem-sc em pro
alojnmentos com ns acccmmodações neces· veito pl'Oprio com os lotos que lhes foram 
sarlas n moradia dos colonos militares sol· concndi<los. 
toiros o lambem dos casados, cmqunnto niio § 2'' Os colonos de n. 4 seriio obrigados aos 
tiverem casas proprins, o para deposito do seus contractos. 
armamento e munições de guerr:~ o bccca § 3• Os colonos dos na. 5 e 6 seriic obriga· 
pertencentes nos colonos. dos a uma semana, pm• mer., a trabalhos em 

Art. 4.• A administração de cada colonla se obras de utilidade publica. 
compor1i de um tlirector, de um ajudante, de § 4" Todos o.qcclonos maiores do 10 nnnos 
um auxlltar enco.rrogado· da policia colonial, terão obrigação de prestar o serviço policial 
de um professor primnrlo, ele um escriviic, na colonia e do defesa cm caso de ntaque ils 
de um nlmoxarifo, todos officincs do. activa fronteiras. 
ou reformados, de um med1cc e do um pilar· Art. O.• Os titules do posse dos lotes sorilo 
maceuticc militares. pl·ovisorios e deOnltivos, 

Paragrapbo unico. Cnda coloola clovorli ter § 1.• Os titulos provisorlos serão passados 
um contingente, no maxlmo, de 50 praças, pelos directores das colon;as pOl' despacho do 
sob o commando do um officinl. Ministro da Guerra o o •cumpra·IIB> da Super· 

Art. 5,• Soriio considerados colonos e como intendencia Geral do. Colonius e r'J•cnteiras, 
nos requerimentos dos pretendentes, que de-

toes matriculados: clnrarem n resoluçiic do residirem nns colo· 
!•, as praças que, tendo eoncluldo o seu nlas e do cultivarem os lotos pedidos. 

tempo de sm•viço aotivo o na qualidade de § 2. • Os lltulos provisorics conterão oxpres· 
reservistas do oxereito, requere1-em e obtive- so.a na ccndir,iies: i• do serem as terras ccn· 
rem residencin o lotes de terra nos colonins cedidas lmmodiatamente habitados e culti
para cultivarem; . vadns pelos ccncosslcnnrios, ou povoadas cem 

2', ns ex-praças de exercito e dn armado o.nimnes so !orem campos do crJação; 2•, do 
que Igualmente J•equorerem e obtiverem re· caducarem as concessões, revertendo o ter· 
sldenciu e lotes nas colonillS ; reno ao dominlo publico, si nilo for cumpl'lda 

3•, as ex-praças que cccuparem cu ferem a condi~iio anterior, dentro do um anno da 
occupar os lotes concedidos por lois anterio· dato. em que foi feita a concessão, on ainda, 
!'OS, em virtude <le clausulas de seu engaja· sendo cumprida, se torem interrompidos a 
mente ou continuação no serviço militar sem hauitaçiio e·oultlvo por mais de nm anno. 
o enga,iumonto; . § 3.• Os titules· de po:se definitiva seriic 

4', os OJ>Omrlos eonirilctntlos pnra o sol' Viço assignados pelo Ministro da Guerra, 11 vi;ta 
dns colcmus ; do titulo proviscrio competententcmente 

5". na tilmilillB brazllelras ou esli'ongeirns apostillo.~o pelo director da colonia, com a 
que reqnereremeobtivorem residenoia e lotos deciaraçao.de que o pretendente reside etre· · 
nos colcnias; · · . ctlvumento na colonia ho. mais de tres unnos 

6", o.a fumilias nctualmento existentes nns dns beml'oitorlas especlficado.a que realizou 
colonios que ja tiverem oLtido residenclo. e nas tr.rras provisOI'inmcnte ao mesmo conce· 
lct~s nas colonlas e cm cujo gcso se achem <lidas, sondo o processo encnmlnhudo pela 
explorando 11. industria pastoril ou ngricoia, Superintendencia Gemi de Colonlos o Fron· 
on uma o outra. toirus. ' 

Al't. 6.• O Governe devorll ser solicito om ~ ·t.• Oil.dil'eitos herodiinrlos serilo rospei· 
attender Eompro de preforencia e com a t11dos, no ·caso do satisleitus as condic.,ücs 
maior prompt!Uiio os requerimentos dos PI'O· pura acqulsição dos titules de posso doÍ!ni· 
teodentos dos ns. I e ~do artigo anteJ•ior, tlva. 
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Art, 10. Niio podem snr revalidadas as turoza. qno·se destinem a dar conhecimento 
concessOes que tiveram inci<lldo nas dlsposi- dos lotes possuidos nas colonill!l, legitimados 

• ções do § 2• do artigo anterior. e rovalldnelos, dos ocoupados por aldoamontos 
§ 1.• O; colonos localizados nas concossOes e ostaboieclmentos do utilidade publica; 

elo terra, que foram por outros aiJandonaclas, B", á organizaçilo das instrucções que do
podorcio adquirir titulo de posso definitiva á vem ser dadas aos directores de coionins mi
vista da declaração do Director ela Colou ia de lilaros ; 
que os pretendentes residem effectlvamente o·•, ós lndlcnçOes que os moamos devem re
na. colonm ho. ma.is de trcs nnnos e teom, sem spoitu.r na confecção dos seus rolo.torloi o.n
lnterrupçiio, cultivado os lotes concedidos. nuaes aprosontados á Superitendencia Gorai 

§ 2. • O Ministro da Guerra manclará ex- do Colonização e Fronteiras. 
pedir titulo cio posse definitiva aos colonos Art. 12. Os tore•enos das colonlas sorilo 
que tenham cumprido as oxlgencias da lei prúviamcnto discrlminaclos em tros zonas : 
anterior, ordenando a modição de sun.s torras, IL primeira, parn centro ou nucleo da colonia., 
caso não estejam ns mesmas Llomnrco.do.s, que devorã. ser o:rrua.dlL o domnrcada sobre 
sondo respeitados os direitos adquiridos.· uma ó.ren, nunca inferior n qu,.tro kilomotro" 

Art. 11, Incumbe ó. 2" secçii.o do Est~ldO quarlrados ; o. fiogunda., para a. oxplora.cü.o da. 
Maior do exercito a Superintendoncin Geral agricultura, o a terceiro., para a criação de 
de Colonizaçilo e Fronteiras, qua terá" seu anlmaes. 
cargo: o nrchlvo, o serviço o corrcspondencla Art. 13, As terras, nas colonias militares, 
relativamente á colonl1.nção e derosa das podem ser concodldns simultaneamente nas 
fronteiras. tres zonas citadas no artigo anterior, 

§ J, • A 3' secçiio da Directoria Geral do § J, • o loto para resldencln somente será 
Eugnnbariu Foró. auxiliar da Suporintoncia denominado loto urbano, teril. de frente 
Geral de Coloniznçiio o Fronteiras, no quo 22 metros e elo tunda BB metros, ou uma su
disscr respeito o. exccuçilo tocbnica dos sor- pertlcie de 19 nres,36 (equivalente a uma 
viços. goira elo antigo systema) ; este lote só será 

§ 2.• A Suporintendoncia Geral de Coloni- concedido na primeira zona. 
zaçilo o Fronteiras devorá providenciar sobre § 2 .• o lote paro. rosidencia e culturo seró. 
os serviç~s concernentes : denominado loto .suburbano, terá quatro 

J•, ti inspecção nas colonlas mllitaros oxls- vtzos n i>refl •le loto urbano ou 77a••es,44, e 
tentes, ó. exploração, medição, divisão e sorll. concedido na segunda zona. 
discriminação dus terras e sua dist••ibulçiio s 3.' o lote paracriaçiio sómcnto será do-
em lotes pelos colonos ; nominudo pastoril, teri> cinco vozes a área do 

2", á legitimação de posses o concessoes 1le lote urbano ou 06ares,BO,e sori> concedidoua 
lotos, l~cur.sos Interpostos nos referidos pro· terceira zon11 , 

cossos, duvidas ou reclamações do compe- §4 ... 0 lote partoril pódo ser concedidocon-
tenoia administrativa ; b b 
· 3', á verlftcação dos trabalho& teclmicos, junctnmento com o lote urb:~no e su ur ano 
·rectificações 0 reformas do medição 0 demur· uo mesmo pretendente, ou uma superficie de 
cações que niio estejam no caso de ser acceltas, 174nres,24; nesto coso, n concessão terá uma 
0 reconstrucçiio dns plantas parciaos, á vista· parto em cada uma das trcs zonas citadas no 
dos rolatorios e momorlaos correspondentes ; art, 12. 

~·. {L indicação dos lotes que devem ser § 5.• Aos colonos que tiverem tres pessoas 
reservados ús praças o às ex-praças e ás rami· de famllio. capazes do trabnlho,podoró ser dis
lias de brazlleiros ou estrangeh'o>, aldeamento trlbuido muis um loto de 10ares,36, si o re
de indlos, abertura de estradas, nssenta- quererem; aos que tiverem mais do cinco, 
monto de linhas telograpbloas, séde de esta- outro, o assim mais um lote, na mesma pro· 
bolocimento.• ngrlcolas, industt•iaos, conde· porçilo, 
larias e quacsquer outros de utliidndo pu- Art. 14. Nenhuma colonia militar se po· 
bllca • dert\ emanclpur, se1n que tenha polo menos 

5•, I. orj!ll.nizaçüo do quadro das terras 6000 hnbitnntes o edetlclos proprlos para a 
medidas e demarcadas, conceelldas o niio con- admlnistraçilo civil. 
cedidas ; Art. 15. Fie" o Governo autorizado n ex-

6", ó. orgnnlzoçüo pela mesma fórma do pedir o regulamento para execução dn pro
quadro das posses legitimadas e concessocs sente lei. 
rovalldndus, com n indicação dos pari metros, Art. 10. Revol!ll.m·se 85 disposlçüos em. 
nomes dos possuidores e concesslonm·ios ; 

· 7•, i• org-anizoç"o e desenho do plantns o contrario. 
mappas topographlcos o BllfiS dcscripçúos e Capital Fedorf\1, 30 de setembro do 1809.-
quaosquer outros trabalhos da mesma na- Aium·o Machado, • 
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O S1•, 'l'homn.z Dei fino-Sr. Pro· 
sldente, o propo<lçiio da Cam•n·a tloH Depu
tados mnnd11ndo que os ti tu los d•3 tol'l'll-' nns 
colontns milltnros snjnm dados pelos cornmun· 
d11ntcs do distrlctos, Iili AXttmlnada pela Cum
missílo de .Tustiço. c Lo;.rislnçiio, uo ponto ele 
vista. tia compotoncin, o quo ern purtlculu.I'
monto das attribuiçüos destn Commissiin; on
treta.nto, n. Commissão niio so l'ostping!u uo 

!eiras, do Estudo\ etc.; nsslm, parece-me 
tambom I'nzonvcl que soja ouvld!L ccnjunctn· 
monte n Commissü.o do Mal'inha o Guerra. 

Oll'er·cço, pois, iL cousitleraçiio da Casa um 
•·cquorim<onto pedindo que a proposiçiio da 
Cumarn, com o px•njecto substitutivo npponso, 
S<•.la. enviarltt do uovo iL Commlssilo de .Justiça. 
e Leghlnçito, o fluo igualmente sejn. ouvida a 
Commi~siio UoMnrinhn. e Guerra. 

campo d:L competencln; quiz or.umlnnr aln•la E' lido, npoindo 0 posto em dlscussíio c se· 
a convenltmcin. tio. uttJ•Ibuiçli.o. ~uinte · 

Fez tniLis n Conunlssiio: n.bt•iu onsanchHs 
para quo o Govnrno so mnnilbstasse sobre o 
assumpto de colcni:IR militares. ItEQUEIU:O.lENTO 

Roqueiro que !L pi'Oposiçiio n. 103, de 189K, 
da Cawai'IL dos Deputados, volto iL Commlssão 
· o JuStiça c Logislaçüo !l:I.I'a, conjuncto.mente 
com a. de Mn.t•inlHl e ouorr1t, rlizorom sobre a 
mesma proposiçiio o o substitutivo quo lhe 
lbi otrorecldc. 

O primitivo parflcer du. Commis~ü.o de Jus
tiça o J..rgiNiaçuo sobro a. proposição dn. Cu
mo.rn. tios Deputados, pedindo informações no 
Executivo sobro o <~s:-:um)Jto rle colonins rnili
!ai'os, l'oi l:tvt•arto neste objectivo. A resposta. 
do Poder Executivo niio lbi no Hentido amplo 
c lat'i(o de estnuclecer ns bases pa.ra um pro· 
.iocto em que to• la a materi" de colonia• mil i· Saio. tias sessilcs, 30 de setembro de 1800.-
tnres lbsse conshlnrarln.; mn.s limitatHIO ao '1'/toma; .Delfina. 
pol\to tratado pela Cama•·a tios Dcpntados; 
rcferin-sc sómento nos titulas dA posse tlns O Sa·. J.eltc o Oltlclcn (1)-Sr, 
tm•r:.1s. A Cornmisslio, então, concluiu o sou Prosidouto, o lwnrndoSnnu.dor pelu.Parahyba., 
tr1Lbnlho, n.pprovaudo o projecto rln. Cnmn.rn, cujo. prorlciencin. na discu:;sü.o dr!Sto n~snmpto 

O honrado t•cpJ•escnta.nto dn Parahyba, com revela o sou estudo o o seu grano lo llllento ... 
o cuidado que dedica cuustn.nlemonte aos a.s- 0 sa. ALVARO MACIIAPO-~!uito obt•igudo, 
sumptos rle que cogita o Congl'osso, rln.udo 
mais umtt domonstrnçiio do •ou csplrlto O Sa. LEITm E OtTIOLCA- .•• me ba de des
nttcnto patPioticamento aos negocies publl· culpar si julgo que a mataria do substitutivo 
cos, tOrnecenclo mn.is uma prova do sou bcllo não tem rrLzl1o de ser q tmnto ao projecto em 
motbo1lo rio exposição, t.\o claro e tão bri... Uh~eussãu, pois que a proposicão da Cnmo.ra 
llmnto, apresentou hoje um plano. completo dos Depu todos trata unicamente do modo do 
do orgnniznçiio do colonius militat•cs. serem expedidos os ti.tulos, •• 

Att'• o presente, sabo-so, niio existe uma lei O Sa, Pa~:s!DENTE -O que está em dis· 
prescrevendo re~ro.s fixas sobro osso. ma.- cu~ão ngot•a ó o roquet•imento. 
ter•ia ; os nucleos colonhLes estabelecidos O Stt. Lt.:ITE E OtTICICA-Mas, pnrn discutir 
aqui, alli, por divm·Nos pontoa,oram erigidos o requerimento, preciso expor o nl!sumpto. 
pela necossidn•le de momento c po1• disposi- 0 E ó 1 t 1 
ções rlestaondns; l'Cgiam-sc om grande pnt·te Sa. PIU:SIDEN1'E-V. x. p •• re Ol' r-se. 
po1· intermotlio do avisos. ao assumpto, mas o que est" em discus,iio é 

Para obviai' ostn inconveuiente é que 0 ° requerimento. 
illustro roprosontante da Parahyb!L apre- O Sit. LEITE E OtTIOICA-Como ia dizendo, 
sontou, de accordo, CI'Oio on, com o Pode1• ;L pl'Oposlção refere-se no modo do expedir os 
Executivo, ou pelo menos, tendo tomatlo ln- tltnlos; o substitutivo refere-se á reo•·gnni· 
t'ormar;õ:~s e foi to no.:"~ linhas gnl'll.es o sou tra.· 1.11çü.~ tlna colonins mllftn.res. Pn.t•oco que a 
bnlho do nccordc com o Podei• Executivo, Commlssiio rlevcró. ser ouvida, ineontestuvcl
projecto do orgnniznc•lo completa. mente, sobt•e este projecto, mas niio para dnr 

A simples proposição da Cnmarn dos Depu- parece•• em um projecto do lei que tende 
lados acha-se, pois, ampliada, muito am- unicamente a regular o modo da expedição 
pilada ; não Bll ~tpplicnnrlo o paJ•accr slniio a de titulas. 
esta proposição, tiio simples e ti\o nua, pa· .Julgo que o projecto do honrado Senador 
r~c_o-me razoav?l que do novo volto a p1•opo- moPeco totln a nttonçiio do Senado, om pro· 
~u;uo,,com o l~l'o.ICC~u ~uu EO lho :~~hn. appen~o, joctoospooinl para n roorg'lllliznçü.o do sot•vi~~o 
ao _!lOIO da. Colmmssuo do JusL1.;o. o Log1s- 1Jus colou ias m!Htat'tJB; mn.s, quanto a esta 
In.çno, . proposir;.,úo que aponu.~:~lli::;põe :;obre o.modo 

Accrosco, Sr. Prosldonl.~, quo ·" matm·m ti, de oxporiiJ• ""titules mo paroco que niio lia. 
pOl' sua nu.turozo., espocml, pots que nella ' 
ostüo envolvi tio~:~ intoro.,:sus o questões tio or
dem mllitaJ•-a dul~sa, a gunrda das J:rou- (I) Nito foi l'ovh;to 1•ulo orndor, 
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parhlado do aKSumpto, de tal modo a conRti· 
tuit• um projecto sub•t.itutivo om nma propo-
aiçií.o. ' 

0 SR. LEITE ll ÜITICIOA-Nilo j aqui niio !10 
m011illcnciio, aqui lut inveJ•,ão complotn ela. 
propo:o~içü.o, hn absoluto tLbaudono do. propo .. 
:;içiio primitivn. pa t'fl. ~or sulJstituida pnt• outl'!l. 
coutAIItlo di."'posb;~tio~ fJUO n. Co.mm•a dos 
D(lputndos n;i.o pc'Hlo mo•ii!lcnr. 

Julgo po1• ii"so, Sr. Prosi•lente, ~ue, pn1•a 
ouvh• n Commissiio sobro o :-;ubstilntivo, ciWL 
deverá set• OU\'ida. sob1·e os to outro nssumpto 
-si o suhstitutivo cabo n•• proposição da 
Camara do< Deputados. 

Por cau:;a 1lo mndo elo runccionnrem ns 
dum1 Ca~ns do Congro~so, ó que o. CamnJ•a. dos 
Deputatfos, como o Sonndo duvo ::;cl·o, é 
cios1L eh sub::~titnição de um pt•ojccto pot• 
nutro. 

0 ~1\. ALVAI\0 MACUADO - Amplia-a, 
O Sn.. LEITE E OITJCICA -A~ ui não l1a quo 

amplhtr, trata-se simplosmonte do modo de 
expedir os titulas. 

A commissiio,tratnndodostl1 nfl:mmpto,lnca· 
nicamente. disse o seguinte. (L8.) 

0 SR, Al,VAI\0 MACHADO c!{\ um aparte. 

Niio ontt•o no. lliscussii.o rlosto assumpto, o 
que f•rol,si o requOI'imonto ficar projudicnuo 
por não haver nu moro, ou si nlio l'nr :q>pro· 
vn.do; mas, não entrando na apreciaciio da 
proposição quo·me parece não ter cabimento 
nem l'nzíi.o fJUO a JUStltlqno, nutro duvidns 
sobro si o projecto que reorgu.nfzn o Perviço 
das oolnnias militares pode servir de snhsti· 
tivo a este.que tom sómento por fim •lar aos 
commanunutes de districtos a att•·ihuiciio de 
oxp11dir titulas, o q uo outr'ora enmpntla. aos 
presidentos elas províncias. 

Umn. cousa niio tom que vor com a outro. 
A propasiç[o é rostricta, tem um IIm ospo
cia.l, só tem este ; niío trata de set•viço:-~ do 
ooianias militares, absolutamente não se 
rofare n taes serviços ; n.penas pn.tisn. para os 
commandantes de disl!•icto um:c nttribuiçiio, 
que outr'ora competia aos prosllentcs do 
provi nela, para um fim especial, qual o d•> 
expedir tituios do terra. 

O SR. PRPJliDENTE - O que está 11gora cm 
dlscussiio é o requerimento de auiamento. 

O SR, LF.ITE E OITIOJOA-.lust"mento,e;tou 
discutindo o re'tuorimnnto, tanta que niio 
entro na npreciaçao do substitutivo. 

Julgo, portanto, quo a discussão eleve vor
Sil.l' sobro a propo~içiio, niio hn.vendo neoe.c.~sl· 
dado elo ir esta ó. Commissüo p:tra conhecer da 
um substitutivo. gue não tem pariclaelo com 
a mesma propos1çao. 

A Cumara dos Deputados é ciosa (o julgo 
que com razão) do systoma de suhstitulcilo 
de um projecto por outro. A discussão cios 
projectos substitutivos é rostrict" ua Camara, 
e!la niio pódo omondlll·os, ha de accoitar o 
substitutivo tal qual Jbi do Senado. 

Nii.o ó, nii.o mo pnreco regular, no tunc· 
oionnmento das duns Casas do Pnrlamnnto, 
quo uma proposiçilo vinda de uma Camara 
s~jn completamente substituhla pela outm, 
porque a Camnm lnioludora fica impossiblii
tadll do emendar n proposiç110 substitu-
tiva. · 

0 Sn., ALVAI\0 MACHADO d{l um aparta. 

O SR. L.oiTJ~ "OJTIOTOA-Rom; mns V. Ex, 
veja: bn. uma emenda. om uma pt•oposlçfio, o 
Sonndo nfio concorda. com as mecliUas con
ticlas cm cOJ•to artigo de umn. proposi~ü.o: 
suppt•ime-so estu ar·tigo; comprehP-ndo-::;o; 
mns n110 so compr•lhondo q uo, vindo uma 
proposiçiT.o om que se tro.tn. 1los s,vstema da 
ex['odic11o do titulas de terrH, o Sonado do· 
vo vn ó. Camaro., nii.o uma proposlçiio so!Jre a 
expedição do titnlos de terrn., e sim umtL 
rrfnrmn. comple~;t rlo ~m·viço dns co\onia.s 
militares, sem poder n Camm·a. omentlar cstn. 
reforma. 

Julgo, portanto, Sr. Pre~idento, que niio 
lm ncce)l:;id!Ldo, de onvint• ttgor·a a proposição 
com o substitutivo à cornmissíi.o, par;.L elln. 
da.r parecer• sobro nsso substl~utivo, apre· 
sentado n. uma propll~içüo quo tem uma. só 
dispusiçü.o rostrictn., enmo olla é. 

Resot•var-mo-hoi para (Uscutit• o projecto 
opportunnmente. 

O Sr. Thomnz .Delflno-Sr. 
t,rosi1lente, n."l Comrnissões de .Tustiça. e Lo· 
gii:iluçiio e tlu Mo.rinhn e Gnort•n dirin.m ox
nctnmeute o que o nobr•o Senadw acabou de 
dizer-C]ne niio convlri:t que a proposição 
lbsso substituilla. para a Ca mar/\ r tos Depu
tados, JlOr~ue lll'ltn. nii.o pódc omonrlnl-a, o 
nconsnlhn.riam qtto o sub.~õ~titut.i vo fosso 1lestn· 
c;trlo da. propo;;lc;iio pura form!lr um projocto 1í 
parto. · 

O s". LEJTIO 1~ OITICIOA tiá um aparto. 
O Sit. THOMAZ DEtFJNo - Niio atHrmo que 

dilYTo; digo qne diriam. Está ahl: o. respostn. 
no nobre Senntlor ostá daua pelo nobre Se· 
nndor. 

Para que ó que voo a proposição ~om o 
~ubstilutivo a essas •luas Cummissões! Proci· 
samonte pam. examinarem t01Jas essas bypo· 
tbesoo: SI cunvum que a proposição siga com 
o substitutivo, si convóm quo o snustitutivo 
cOUtititun. projocto sopo.rndo, üU si convr\m 
que uste proprio projecto om separado snja 
upprovndo com emonrlas; ornllm, p:~ro. rocn~m· 
as impressões, n oplniiio das duas Commislllícs 
munidas, que podem ser no sentido mais vn· 
l'indo e atu Ol>posto. 
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O bonrado Senado•• quiz flgurat• um similo 
que nhsolutamento nuo so dá, A proposição 
da Camnrn dos Ooputndos não estli exc!ui<ia 
do substitutivo tio honrnt!o ropt•oson 
t<tnte da Parabyba; pala contrario, ostá ln· 
c!uida, ostá no 'oio do substitutivo; om vez 
de ser uma exclusão da propos!çiLo tia Cama••a 
dos Deputados, o.o envez di~so, ti uma ·accei
tnçiio comp!et~ da melma proposiçiLo: a pro
postçito ~·, ampliadn, ,·~estendido., ú o.largn1la., 
tal me paroco so<' a intençiio <lo honrado So· 
nadar que apresentou o substitutivo. 

0 SR, LEITE E 0JTICIOA dt\ Unl aparto. 
O SR. Tno>~Az DELFINo-Attonda V. Ex. i> 

o. sua propria cxposk~ã.o prova o contmrio. 
Nossa po·oposiçiio, a competencia do oxpedit• 
titulas o a idim p<·incipal; no substitutivo, o 
um ponto Incidente: a idua p<·inc!pal ó n ro
tbrma. 

Mas, !doa principal, Sr. Presidente, ou !doa 
nooessor!a, a mat01•ia está Inteiramente con
tida no substitutivo. 

Pareco, Sr. Presidente, que o Podor Legis· 
lativo 1oderal, achando uma oeoasli\o nzada 
para veia~• sobre intm·ossos tão importantes 
para a Un!No, oomo aquolles que se prendem 
ao estabelecimento definitivo do colonlas mi
litares; achando uma occasliio aznda para 
fixar ilS regras, o modo<le procedot• sobre esta 

·ma teria tão dellcnda, deveria, sem duvida 
nenhuma, nprovoitnr essa occosião, 

0 SR. ALVARe MACHADO-Foi o que ftz, 
O SR. TnoMAZ DeLPINo-Foi oquo fezollon· 

rado representante da Pnrahyba, com uquolle 
cuidado, com uquelle esmero, com que se 
appllo!!: nos trabalhos que lho attt•ahem a 
aitençao, 

Não vojo , Sr. Presi<lente, procedencia nus 
objecções Jevantndns pelo lllustro represen
tante das Alagõas. 

Entretanto, um ponto de suus observn 

nnilo deixo do decidir que sojnm enviados lis 
d11ns Cornmissoos, <lo J11st!ça o Leg!sinçiio e de 
M~tr!nh" o Guerra, a propos!ciio e o substitu
tivo npi'a<cutauo pelo honrado Sanador pala 
Parabyba, 

Ninguom mais pedindo a pah•vra, encor
rn-se n. discussão. 

Posto a votos,ó approvado o roquct•imento, 

O !>ila•, Pt•c .. ldcnlc-Ficn adiada n. 
<llscu,.i'io d1t proposi<;~io, quo ó remettida lis 
Commissões de Just!ç<t, Logisiaçiio o de Ma· 
r!nha e GueJ•t•n. 

Nnd:t mnis havendo a tmtnr, vou levantar 
n sossiio, designando para a ordem do dia da 
sessão segulnto : 

D!scussiio unica do parecer n. 224, de 1809, 
da Commissiio do Justiça e .Leglslaciio, o pi· 
nnndo quo seja appl'OVado o ••to do P1•ofoito 
do Distrlcto Federal <1 resolução do Conselho 
Municipal, que nutorlza a ce!ebraçiio de um 
add!Uvo ao contracto colobrndo com a Com
panhia de S. Christoviio, em 30 do agosto de 
1800; 

2" d!scussiio do projecto do Senado, n, 3, 
de 1809, regulando a locaçiio do serviço agri· 
cohL. 

Levanta·ae ~ sessiio a I 1/2 hora da tarde. 

--
117" SESSÃO E!l 2 DE OUTUDR.O DE 1890 

Presidencia dos Sr,'l. Rosa o Sílua c Honriguo 
Ccutinl•o (9' Secretario) . 

coas feriu pnrtioularmente a minha ottençuo; ,10001,1_ le~u·~~~~~i .• ~~~n~ii,~~~ ello nilo se rotoro ao. roquor!monto, mas ó. •· 1 ~ proposição. 
Parece que S. Ex, nilo oonoorda com o 

reg!mon estnbeleo!do na proposição do. Cn
mnra, isto •\, que os t!tn!os de torra, que 
eram dados antigamente pelos presidentes de 
provJnc!a, sojam de ora em denote dados 
pelos commandantes do dlstrictos, 

O sa. LEITE E OITIOIOA. - Obedeci no 
honrado Sr. Presidente, que me observou 
estar om disoussiio o. requerimento de adia
mento, e não discuti essa assumpto. 

0 SR., TIIOMAZ DRLPINO-Bem; ni'io JnsistJ. 
rei neste ponto, para ficar com as mesmas 
vantagens o com os mesmos onus com qno 
ficou o honrado ropresentanto dos AlngOas, 
. Não vejo, permitia S. Ex. que diga, nos 

suas objecções motivo nlioso para que o Se-

·. ,. 

.. 
l 
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ORDEM DO DIA 

VBTO DO PREPEITO ,\ RE90LUÇÃO DO OO'S:lELIIO 
MUNICIPAL ML.\TIV Â Á CEf,RDRAÇÃO DR Ulol 
ADDITIVO .lO OONTR.\OTO DA. COMPANIU,\ DE 
S, OIIUISTOVÃO, 

Deixam do comparocor, com c~usa parti· 
cipada, os Srs •. }. Catunrln, Alberto Oonçal· 
ves, Generoso Ponce, Laura Sodré, Justo 
Chormont, ,Joaquim Pm·nambuco, Q. Bo· 
cayuvrt, Vicente Machado, E•tovos Junlor, 
Raullno Horn o J111io Frota; e, sem olla, os 
Srs. ltuy Barbos 1, Lopes Trovilo, Feliciano 
Pennae Joaq11tm Lacerda,(l5). 

1 

.- . ••. 

E' lida, posta em dlscuqsão o som debato Entra em dlscussao !,llllc•doparecorn. -:-1, 
approvada a neta <li\ so'Bíio anterior. do _1899,, da Commlssa.o do Justiça o Leg•s· 

' • tnçno, opmando que seJa npprovado o •eto do 
• , • • •• • 

1 
) dll prefeito <lo Dlstriclo Federal ii resolução do 

O St · 1. Sooretnr•o (ontr->" ° Conselho Municipal que autorisa a ceie· 
conta do segumto bração do um ndditivo no contraoto celebrado 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Um do I' Socretnrlo da Camam dos Depu

tados, de 30 do mez findo, communic~tndoque 
aquolla Cnmara, om sessão daquetla data, 
approvou as emendas do Senado á propo
sição da mesma Camara, que amplia a acção 
ponnl por denuncia do Mlnlster•o Publico, 
augmonta ns penas do algumas contravon
çüas e dó. outras provtdouclas, com oxcopção 
dne relo.ti vo.s o.o art. 211, ao art. 3<), § 2° e oo 
at•t, 6·', §§ 2'', 3P, 4° o 511, ns qunos devolvo 
para os devidos fios.- A' Commtssiío de Jus
tiça e Legislação. 

com n Compnnbla de S. Chrlstoviío, em 30 
do agosto do 1890. 

O Sr. Domingo• Vleonto-(1) 
Sr. Preolrlente, nãomeopponhoao parecer da 
illustrnda.Commissiio de Justiça o Legisla~ão, 
mas devo a este respeito fazer algumas con· 
slderaçõos. · 

Si tudo quanto a respeito deste •eto foi pu
blicado divers~ts vezes nosjoroaes dos!~ Capl· 
tal, ó vort1adetro, o l'arecer da C~mmissiío é 
multo resumido e é tsso prtnclpnlmonte o que 
me leva a pedir a palavra para deixar escripto 
o meu voto. • · · 

As razões oppostas poJo Prefeito IÍ resolu· 
çiío do Conselho Municipal que revogava 
uma outra lei do mesmo conselho, permtt
tlndo atnnovação do. contracto com a Com· 
panhta do S. Chrlstovão, niio estilo todas 
pubUCIIdns, tal vez por engano do Imprensa; 
ole Córma que, por eata publlonoão catar tn
oompleta, nem todos aq uelles que niío tiveram 
tempo de eatudar um folheto que foi dlstrl· 
butdo nqul no Senado, conhecem perteltnmente 
as ra111es do ~~~o. 

Oanno pasaarlo tuleo quem, ao dtsout\Ne 
o <HIO do Prefelto'oppotto ú. resoluo&o do 
Coulolbo ljDD permUtta alnnoviiQio do aon· 
.iraato à OomJ!&nbla Ferro Carril do Jardim 

· · 'Bolanlao,. 11 levantou para pedir cópia. do 
. . . . .• · .. . · . contracto e o adiamento da út10usalll ~o pa • 

• ·Aó.'""''d- · '· .1: · ·. '1· · · reoer· · a til que a contraalo nos fosse enviado. 
au oarap 101. : De!lOII ·.da tmpugnaoilo que, por pal'tol de • 

Depulãdos, uur d01 mala llluttres membros deata. Oas&, · 

, . 

. ,, ,. ' 

· · · relator do parecerentiío em disoussiío,101'treu 
· de 30 esse requerimento, 1ol a resolução combatida 

oom vivamente pela palavra eloquente do hon· 
u .rado Senador pela Baht11, sendo SU.IIIentada a 

. Oon· resoluo&o do Prefeito a reapello da Ferro 
ba· Carril Jardim Botantoo. • 
AI· O Cons:~lho Municipal tinha autorlaado o 

Prefeito a tnnovar o contracto Coito com as 
as companbtll.!l Ferro Carril Jardim Botanico 
e a de s. ChrJstoviío; om virtude de ter o 
Senado approvndo o """do PreCeito opposto 
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á rosolnçii.o flUo tnuovavn o oontrn.r.to com 
n. Companhin For•r•o CBI·ril.lnr<lim Botanico, 
fez o con:;olho novo contt•ncto CJUO nli.O l'oi 
sujeito no conhecimento do Se•lado, porque 
não houvo t.Mto. 

Todos sabem quo nsta compnnllia. o!o\'ou n.s 
suas passagons, dnnrlo com Í!:illolog-ar n n.bmos 
como um, quo vou citar, succ~ldida commlgo o 
com o Sr. Mnrcolioo de ~!oura. 

A passagem pn.rn Ln.ranjeiras é de 300 róis• 
e os conductoros col.n·am 200 t•óis até o ln.rgo 
do Machado o dahi ils Laranjeiras mais ~00 
róis. 

O Sn. AnTnun Rros d1i um aparte. 
O Sn. DomNaos VIC&NTm-Som duvi<ln., é 

um abuso, mas foi o quo se deu commlgo o 
aqueilc illustre Oeputado. 

O Sn. AnTIIUR RJOs-Esse não é o pi'Ccedol' 
constnntc duquella compn.nhia, é t:Li vez abnoo 
do conductor. 

O Sn. Do>tiNaos VIOEN1'E-A innovllçlio do 
contracto <111 Comdonhio Fcrl'o Corl'il<lo Jar
dim Botanico 1lou togar a osto nhnso 1le, au. 
gmeotnndo o preço dn. possngom. alguns con· 
duotores cobrarem 20"0 róis do Jni·go rln. Ca
rioca ao largo do Machado, e mais 200 róis 
desto ponto ás Lnmnjeiros, qwtnllo a pnsst· 
gem Inteira ó de 300 réls. 

Quero .iu•tlflcnr o meu voto em favor do 
••to do profeito. O Conselho Municlpol ·auto· 
rlsou o prefeito, pelo. lei n. 580, do 11 de ou. 
tubro de 1898, n lnnovar com a Companhia 
do S. Chrlstov[o o seu contracto; o pr,feito 
ootou esta lei ·I e, tondo·n oelnrlo, olla foi no 
Conselho Mun clpal, que recusou o oeto por 
dons terços, na fórmo. da te!, ficando de pô a 
resolução do Conselho nutorlsando o pre!~ito 
a lnnovar cem a Companhia do S. Chrlstoviio 
o sou contracto, e, pot•tanto, tornou ollrig;L
torla, imperativa osso. detormlnaciio : o p•·e
!elto tinha obrlgnçiio, por essa lei, do innovar 
o contracto com a Companhia <lo S. Chrls· 
tovilo. 

Mais tarde, sem dar as razties, som dis
cussão, sem motivos, qull.Bi que cn.mn.rnria

·mento, o conselho rovogou osta lei por uma 
outra, quo aqui diz que foi de 30 de abril, 
mo.s que foi de 3 de abril de 1899, e foi a 
esta resoluciio que o prefoito municipal oppoz 
sou tlCto, , 

Pnrece·me, Sr. Presldento, que, doada que 
se fez a lnnovnçiic do contracto com a Com· 
panhia Fe1•ro Carril Jardim Botanlco e <lepuls 
com n do Vi !ln lzabel, niio se póde estabcloco!' 
uma excopção para n Companhia de Silo 
Chrlstoviio, cu,lns linhas pt>!'corrom jogares 
despovoados o servem 1i populnç[o mnis 
polire. 

l'ul contrario a todos ns lnnovaçõos do 
contraqtos, porljnO entondl, ontiio, o nnno pns-

~ruJo, qno, feito um contracto, as compn.nhina 
1lovin.m espot·nr a ópocn. do Run. tm•tninaçii.o 
ptl.l'!ll'6f}Uorr.rom novnçiLo delle, o ntio liovinm 
vir muitos n.nnoa nut.ol:l, ~un.n1lo ni'"to podem 
prcci:mT' as vanta.~ouA ou de:;vautngt•tts do 
fl:lUs contrnctos, po11ir nltol'nções. 

Uma voz, porém, quo .iil. O:l 1 ão n. Com
panhia Ferro Car••ll do .Ta•·dirn llotanico o 
toclnH as outras, com sous conll'ncto..; nltct'll· 
dos, tonrlo ohtii.lo nlguns favores dn. Mnnici· 
palid;ulc, om trocn de o11us tmo~lgnillcnntes, 
porque os f1L\•oros sii.n muito HUperioros aos 
rmu.~ qno ellns ncceitarnm, ou nüo ponho du
vida. em dar o meu voto n. fn.vm• do velo do 
prAfeilo do Dist1•icto Fedornl. 

O meu 11m, Sr. Presidente, foi dolxnr ••· 
cripta o mou voto o nccellln• n responon.hlll· 
Untlo quo 1lollo mo possa. vil•; Jhllei \f!ll'a quo 
Jlque oscripto quo voto pelo parccm· 1 n Com· 
m1BS11o. quo voto polo vt:tn do prolelto. 

O Sa•. P••c,..ldcnto-EJI'cctivnmonte. 
hn omis~iio elo uma pm•to das mzi'ios do vctn 
nn publicnçiio do parocor. 

Sou infm'nHHlo peht Secreto.t•ia quo n. omis
são ó devida iL lmpt•onsa Nncioual. 

Si o Sonudo ontonder. podoró. por o~se mo
tivo adhr n dlacussii.n do parecer, o então n 
Mesa mnntliLt'li rcpro<luzir n publica~iio. 

O Sa•. Uomlngo,.. VIcente (pelu 
otdem)-Sr. Prosillento, notei esta 1llltn., niio 
porque Jlzesso cabedal dolln. 

ConlH!C.!O todas as rnzries do vato : eu tutlo 
li com atteru;ão: c ponso qno o Sonado tnm
bom conheco toda a qucstào. 

Reflr•o·mo a Isto apenas para quo se cor
rl,ia.m, uo futuro, o .. ~toH ·engano:~ quo se dito 
todos os rlins. 

Não oxl,io, o penso quo o Sanado tnmbem 
niio oxlgirti, que sc,iam puhlicndns na intcgrn. 
os ra1.tios do ·l)cto do prcreito: estas Jll. silo 
conheoidas, pelo mesmo lolhoto qun foi di· 
stribuido. 

O íi\r. Pa•c .. ldonte-0 que ô regular 
e i\ isto quo tom acontecido sompro, li. a pn· 
blicaçito integ-ral das rnzi'íca do ttefo. , 

Dc>lde quo, por consequencin, esta pnhllcn
ção integral nlio so !leu, nada mnis nntu•·al, 
s1 porventura qunlqner dos Srs. Sonndoros 
nii.o se .iulgnr suO!cientemento esclnrooldo 
pela publicnçt1o feita, do que o adiamento da 
discussão. 

Por Isso. disse o repito, o Sena•lo poderá. si 
qulxor, adínr o. discussii.o do pur·ocer•, o IL 
Mosa mnndnrn repetir "pnblknçíio dns rn· 
zties do veln, que :;e nch11m completas na. lrn· 
prensa Nacional, sogundo mo lnibrmtl n So. 
crotaJ•in. · 

. DIVERSOS Sns. SmNAUonblli-Nilo ha noccs· 
sl<lndo. 

I 
!. , . ... 
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0 SR. PRES!ORNT~-Conilnúa a dlscu~silo 
do parcoor. 

Nlngnom mnis pedindo a pn.l_avrn. enccr· 
rn.·RO o. diRom;sfio, 

Posta o. votos. ó npprovndn. a conclusfi.o do 
prt.I'Ccor a.pprova.ndo o 1ll!fO, 

A rosolul)liO vai set• devolvida no P1•efoito. 

LOCAÇÃO DN REitVI~~O AORICOT..A 

Entro. em 2;• 1liscnssiio o llrt. 1° do pro .. 
,ieoto do Souo.llo, n. 3, 1lo 1800, regnlaJltlo a 
locação 1lo sorvlco ng1•ioola. 

O Sr. Cocnu; c CnmJm" (")-Vo· 
nho occupat• a ntto11ÇÜ.O <lo Sonndn por hreve:; 
instantes, Sr. p ... eshlcnto. pala noce~~il.l:ulo 
om quo ostou de explicar 11 rcstricçiio ~uo 
acompanha. a minha nssignnturn, nn. qunlt· 
dndo do membro da Commissi\o de Juslir;a e 
Lo~lslnçilo. no parecer dado sobro o projecto 
om discussão. 

Comoco doclnrn1lo quo n divop~oncin quo 
determinou Odtl\ minlm rostric~iio é de todo 
o ponto fundndn, em mau conc01to, prlncipnl
mente JlOr ~et• n mo.teria sobre que olln. vm·:m. 
ponto tundamentn.l no nssumpto dA quo se 
trata. 
Qu~ndo o parecer da Commissilo rio Justiça 

o Legislaçilo, olnhorndo pelo sou illu,tre re
lator, me foi apresontn.lo, Ienrio-o o pondo· 
rnndo sobro os termos cm que se ncbn.vn con· 
cobido, divergi, Sr. Presidente, em nl~uns 
pontos, o então lancei minhn. n.ssignnturn. 
com rostrlcçiies. 

Acontecnu, poróm, Sr. Pro,idonte, qno n 
Commissiio rcunfu .. so novamente o no~ en· 
tendemos n -respello rios pontos de tlivor· 
goncla; houve retoques no parocor dn Com· 
mls!!ão, esta ficou de inteiro nccor(lo em ro· 
lnçiio no parecer, o n.utorh:oi o illnstro ro· 
lator n eliminar, como otroctivnmonte ell· 
minou, a rostricçi'io qnn ncompo.nhrLVa n mi· 
nha. ussignntm•a. 

Qnnndo, porém, publicado o pnrecor, rc .. 
apparcco c é mautiJa n mlnhfl J'estrlcçi·Lo, 
oxpllcantlo o illustre relator quo tnl lmvin 
Coito, porque entre os pontos tia nos;n divor· 
gencia o sobro os quaes houve accortlo allnal, 
um havia sobre o qual S. l>x. dou opiniüo, 
mas de um modo po1· que ontondin o cu•o, 
visto como a l'ospeito mantinha sun i<lén nn· 
torlor, o, em consoquencin. disto, enteudln. 
tnmbom dovo1• muntot• a rcstricçfio pt•iml· 
tivn do minha·IISSignatura. 

Comprobonde o Senado que nada tinha on 
a repl1cnr ao lllusll•e relator: S, Ex. ostavt1 
cm 'eu plouo dil'olto mnntondo o sou priml· 
tivo pnrooor, n su~ primitiva oplnliio, .<aJiiCll· 

(")EstE, d!Br.nrRo nüo (ol ravlato pelo Ol'tLllnr, 

::lonn.rlo V. III 

----------------
ti.-; cs/, mutara con.'lilium o o. mim só restn., 
s1•. Presitll'nto, cxpút• o caso, tl mataria ao 
Senn.rlo, para. quo decldtL como ontonrlor om 
sua StLhctlorin. 

o Slt. TIIOMAZ D~T.I'INO-V. Ex. disso quo 
eu mudei do opinliío '~ 

o Sn. Cmn.uo m C.urpos-Quo V. Ex. do· 
clnrou que tiulia comhimulo por equivoco. 

o S11. TuoMAZ DELI·'INO-Não mudei tnl de 
opiniiío. 

O Slt. COI~Lno mCAMros-llom; mna V. Ex., 
c10j1DÍS !lo concordar, voltou it sm~ opiniü.o 
primitiva. 

o Sn. Tnm!.\Z Dmr.Pl"o-Nunca abandonei 
essa. minhn. opiufão. 

0 Sll. COEr.TIO E CAMPOS-V. lCX. tlisse quo 
por ongo.no, concorrlo.ra. com esta Jmrto, com 
es~o. olimlnnçiio o nisso combinamos ; rno.s 
depois mnntovo" su:. p1•imolm ltlt!n, 

o Sn. Tno~rAz Dm.FrNo-Ni\o quero quo 
isso ttqne constnn(lo nssim. O 1·cu1H ormfi· 
tc11tw· tlÜ.O tom a.pplicnçiio o. cstrL caso. 

o S!l. CoEr.uo 1~ CA>U•os-Niio lovo V. Ex. 
o. mal ostns observuc;õos, foitn...; muito amis· 
tosamonte. 

O Sn. TIIO,.lAZ DEI.FlNO- Soí i mus niio 
p01lia. deixar do contcsto.l'. 

o Sn. CoELuo 1~ CA~Iros-Portnnto, Sr. 
Prosldento, o que mo traz iL lribun~ é expór 
o. divcr,encia. quo houve na Commtssiio, paro. 
CJUe o Soun.do, com conhecimento ~o causa, 
com scioncin (la ma teria, possa decidtr. 

Senhores, o assento dtt nmtorin., na qual 
occorrou n. diverg<mcia miulm com a honrn.dn. 
maioria dn Commi'iilO de quo Caço parlo, é o 
nrt. ou do projecto o a emendo. que ro.i pro· 
posta pol~ hout•atla maioria da üomm1ssao á 
disposi~üo dnqnello. o art. 9" do pr·ojocto dispü" que, quando 
nfto houvor sido astipulnclu expressnmento o 
tempo tlo contracto 1lo Jocn.çii~l, esto tc!Jlpo 
JJresumCl·SO do um o.nno agt•arto, IL tm•mmnr 
no Jlm dn. snl'l'n.. E continún. o o.rtigo:-salvo 
si o loctulor ficai' dnvendo ao locu.ta.rio, caso 
em que ello toriL rio sorvir por um o mais 
nnnos, ató qno pague. 

Ha, por conscquoncia duns disposições 
neste nrtl:;ro, uma., estipulando o prazq pr~· 
1-iUmido pat•a n IocaQ1lo, qua~do est~~ nuo Cor 
dotorminO:tlo oxpl'f'ssnmonto, o sob osto ponto 
totla a Commi>siio ostiL tio pleno nccol'do; a 
~JOg'UDdn. disposiçi'i.o, porém, consistente nas 
pn.la.\'ms-salvo si o locador dever no loc:ttn
rio, cnso om quo torá do servir p011 um o.nno 
ou m~is até quo Jlngne, motivou " tlivor
gmu:ln li qno mo t•ofiro. 

Nesta segunda parte, o nrtigo quor quo o 
Iocntlo•·, o trabalhado!' quo, lindo o contracto 
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fcar devendo no locntario, continuo a ser- O Sn. OONQALYES CHAVES dó. um aparte. 
'ir por um onno ou mais, até quo pague. o Sn. COELHO E CAMPos-Pelo Codlgo Civil 

A honrada maioria ela Commissiio, nn. sua. Fra.ncez, um contrncto celobrado pa.l'a. n. lo· 
emenda, quer que so olimina toda estil dis· cnção do serviços sem tempo determinado ó 
posl~~o. tsto ó, que findo o tampo do con· nullo de pleno direito. . 

· traclo e ftenndo o iocnuot• dovon!lo no locatn· Pelo Codigo Civil Ailemilo, fica ao locndot• 
rio, possa o locador sahir da fnzondn, do es· 0 dit•oito do denunolnr o contracto após cluco 
tnbelecimento, sem quo tenha obrlgaçiio de nonos. 
servir, nem do garantil•; tique como nm de· o pt•ojecto do Codlgo Civil Brnzllelro, do 
vodor commum, sujo! lo iL loi geral que rego mou lllustro amigo D1•. Coolho Rodrigues, no 

· ns rolnçlles entro doveuor o credores. art. 2. 353 <li< põe o segninte. (LG,) 
Quanto a mim, Sr. PJ•esldenlo, nem estou Pot• consoguinto, 0 nt•t, 0' do proJecto, 

pelo artigo do projecto n'1stn parle, nem poJa quando determina quo o locador fica obri· 
emend<i da honrada maioria da Commissão; gado a set•vlr por um auno ou mais, até que 
ncbo que o artigo só cogita dos Interesse~ do pague a sun divida, autorlsa prazo indeter· 
locatnrlo, nilo tendo em consideração os ln· .minado ou indefinido, que póde ficar sujeito a 
teresses do locndot•, Acho que n omondn da circumstancius intercurrentes, como jil. disse, 
ltonrnda maioria da ·commlsS!1o nttenuo ox· de molestias 0 de novos ndinnlamentos, pro
cluslvnmente nos interesses do lncador, pro- longando o tempo d!l prestação • 
. iudlcando de lodo ao Jocatario, ao ponto de 
fazol·o perder a divida contrahlda pelo loca· O SR. GoNÇALVES CnAVES - Seria uma 
dor, fnlsn Interpretação, nulla, em face do nosso 

direito. O Sn, MonAES B4Rnos- Quer a fio!açi!o 
completa. o Sn. MoUAEs BARROS- O projecto esta· 

belece o prazo maxlmo da loonção de cinco 
O SR, TnOl!AZ DELFINO- Porque dizer annos, 

Isto 1 
O SR. CoELHo E CAliPOs-Bem; o projecto 

O Sn. CoELI!O E CAMPOS- Nem uma, nem ostabeleco quo o locador ó obrigado a servir 
outra cousa. Divirjo do projecto od:t omendn. um ou mais annos até que pague. 

Divirjo do projecto. porque quando o lo· Ora, considere-se que a divida fosse nvul· 
cador, findo o tempo, ficar doven1lo, que1• o taua; consldore·se ainda mais que, dando-se 
projecto que elle pague essn divida só em molestla intercurrente, houvesse novo adlan· 
~:!/~:: por um anno ou mais, até satis- tamento, e, porconsegulnte, ainda novo 

Entendo que não lm raz."to pat'R 80 exlgh· tempo para que o locador pagasse a divida ; 
sómento 0 pagamento em serviços, des~o que por conseguinte, bavla uma locaçiio lndetl• 
0 locador, por si ou por terceiro qno garanta nlda o, quiçá, uma locação por toda a vida, 
a divida, possa exlmh•·se dolla, niio devendo, uma locação, portanto lmposslvel. 
portanto,.tlcar obri!.'ndo a prestar slrvl•os. Opponho·me a esta dlsposlçilo do projecto. 

" ' Por outro lado, divirjo da maioria da Com· 
O tempo indefinido, Indeterminado -um missão, porque tratando-se de locador que 

anno ou mais até que pague a divida, tnm· 1 t 1 - só •· b 1 
bem não róde ser accelto, porque circum· estàa dever ao oca ar o, nao n..u o r ga a 
ta I i d 1 I serviço por tempo algum, como niio obt•iga 

a no na n erourrontos, o mo ost as ou no- a prestar est11 ou aquella quantia da divida 
vos a!llamontos, podem dnr-so, que tornam di i•• d 
a locação lndollnlrfa, o que o nosso direito, o !lontra h ida. Do maneira que, a spos .,.o o 
que 0 direito moderno nilo ndmitte. projecto ostnbeleoo a perda da divida pelo 

Com eJrelto, os Codigos modernos, a come· locatarlo, . 
çar pelo Codlgo Civil Francoz, obouecen1lo Quem conbooe as rclnçõea jurldlcas de lo· 
a ·preor.cupnção do tempo, não admittlmm cador o localarlo, quem conhece o traballto 
contractos que parccenca tivessem com sm•vi· agricola, quem saiJJ o que se passa nas l'a· 
dilo po•sonl. zendas, sube que, quando o locndor oatil a 

O Codlgo Ft•ancez, nest11 matorln do Joonç[o dovor o retira-ao, ou para uma outra to.· 
do serviço, incere a seguinte disposição no zenda, ou para um outro municlpio, sem 
art. 118: niio se pormltte empenhar serviços protesto, está de facto a dlvl.da perdida. 
slniio por tempo determinado. Nem uma o nem outt•a cousa; nem o artigo 

O Codlgo Clvllallemilo, falto ultimamente, do projecto, nem a emenda da Commlssilo. 
comquanto niio obedecendo ás preoccupoçüos Nem o artigo do projecto, quo Eó trata de 
a que teve do sujeitar-se o frnncoz; estabe· garantlt• o locatarlo,aemconslderaçilo alguma 
loco a mesma doutrina, no seu artigo 624. do oquldnde par•• o locador, nem a omonda 

SI os serviços fot•em estipulados por toda a da Commlssdo, que só trata de garantlt• o 
vida da possoa, ou por mui; de cinco t~nnos, Jooador, dando em resultado a perda com• 
o contracto pódo ser denunciado, plota da divida. · 
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Como fazer 1 
A meu ver, 6 proclso nttender ao locnta~•lo, 

som deixar de ter consldornçOcs do equidade 
cm l'olnçiio ao locallot•. 

DctorminCt. entiio, em uma omcnllu. o se
guinte. (U:) 

Acrodlto,·s. Prosillonto, que esta emenda, 
nos termos em que se ncbn. concobid!J., está. 
do o.ccord.o com o. n:tturezn. flo contracto do 
adiantamento de quantias pelo locMnrio ao 
locadot•. 

Elia consulta, a mou ver, o espirita do 
direito, garante no locatario, e mais que 
tudo, o.proveittt no locador. 
Est~ de nccordo com o. nntureZIL do con· 

tracto, porquo, do. ortlino.rio, ne:::;sas relaçuos 
do locatarios e locador, quanto a adianta
mentos, o que se tem em vista. sü.o os serviços 
"receber em pagamento da divida. 
. Isto por uma raziio muito natural: o loca
dor, de ordinario, só possue sua actividade, 
seu braço, sou trabalho; o locatarlo, som 
duvida não lhe adeanturia quantias, si nüo 
fosse a esperança de conservai-o na fazenda 
por algum tempo para regularizar o sou ser
viço. 

Por outro lado, vem o espirlto de direito 
por dous princípios contlrmar esta conclusiio, 
que tiro da natureza do contracto, 

O Codigo Civil Frnncez, consil!oa no-seu 
art. 16G,a seguinte disposi~ão. (U.) 

E no art. 160, vem outra rcgr" de inter· 
pretaçiio. (LG.) 

Isto, a· meu ver, quer dizer quo, além de 
que pela pratica das cousas entro nós admit
tidas, quando o locato.rio faz adeantamento 
no locador, é para ser pago em serviço, 
quando mesmo isto níio ll.'ltoja estipulado 
no contracto, isto é, o fim que se tnm om 
vista. 

0 SR. GOTÇALVES CIIAVES dil um aparte, 
0 SR. ·CoRLIIO E CAMPOS - Sim, Sr. Prcsi· 

donte, sl niio l'ôra a intenção de Eorvlr, segu
ramento o locntarlo não li>rla adenuto.mento, 
porque o locador que recebe quantia adean· 
ta!la, em regra, ou nr .. sta-se da fazenda ou 
dil motivos a ser depedi~o. 

Portanto, ai assim ó, pola natureza do con· 
tracto, pelo. uso feito, pelo csplt•ito do di· 
reito, que duvida hn., digo cu, em odmltth•·se 
que o locador, findo o tempo da di vicia, pague 
cm serviço ? . 

JIJ. eliminei uma difficuldado apontada, não 
consentindo quo o contracto fosse ludcOnldo, 
jl!. dou um limite para a prcsto.çilo desse ser
v. iço, isto ó que o individuo seja obrigado a 
trab~tllmr por um anno mais, ou si oito qui· 
zcr, sej11 olirlgado a dar um dador <la divida, 
alugando sou serviço "um outro. 

. Que duvida, pot• conseguinte, pódo havm• 
em nccoltnr qne ellc sl\la obt•lgado a este ser· 

• 

viço por um anno, quando alio niío pódo 
pagar ou niic d~ n .. nça? 

O SR. B8ZE<LHIL FoNmSELLE-Si o locador 
não quizcr prostttr serviço'! 

0 Stt. MOUAES BAnnos- Paga. 
0 S!t. BEZE!t!UL FONl'RNELLE-Si niio tivor 

dinheiro para pagar 'I 
O SR. Coguw ~<: Cl\~Il'Os- Pois bem; agora. 

parmittom os to n.pa.pto: deixam-mo quo con
tinue; o meu aparte ó este. 

Sr, Presidente, niio vejo inconveniente de 
ordom nlgnmn nn obt'lgnçiio que estabeleco 
no loca,lor de, lindo o tempo o devendo ao 
locatnt•io, preshr·lho serviços ató o prazo 
rnn.ximo d() nm anuo. Si assim nlio fôrn., o 
projuizo elo locnto.rio ::~orin. certo, como acabei 
do mostrar, pois que niio se iria. cobrn.r essa 
divida desdo quo o tocadm• snhisse do uma 
fazenda para outrn,on para outro mnniciplo, 
on para outra comarca, on pum outro Es
tado, 

!l, Sr. Presidenta, si prejudicado o loca
tario, muito mais projurticado seria o locador, 
como passo a demonstrar. 

Sonhares, por na'is modesta quo sej<t a po
siçiio do locador, alie nilo tem om vista vi ver 
sómeuto do trabalho de seus br11ços, ello tom 
necessidade de adquirir um modesto pecullo, 
que garanta sous filhos o sua fomil!a. gste 
peculio niTo se faz sómonte com a torça do 
trabalho de seus bt•aços, ó mister uma outra 
operação, um outro poqueso negocio, uma ou 
outra aventura agricoi!L on commeroial, quo 
demande capital. 

Por exemplo: o loendodem em mãos um 
pequeno negocio, de que tira certas vanta· 
gons, mas ello 11recisn de capital ; si, .JlOr· 
ventura, trata-se tle um pequeno arranJo de 
familia, a ao !locação de um tllbo ou do uma 
ftlba, pura isto olle necessita de caplt•l, que 
niio tom, sl são membros do fiLmilia. que 
adoecem, ó neoessarlo tratai-os, mas elle nilo 
tem capital. 

A quem dirlgil'-So 1 A um terceiro, com 
quem olle nilo tem relnçilos de serviços 1 Niio, 
porque dlriio: <ViL ao seu patt•üo.» 

E' seguramontono Ioca.tni'lo, no seu pa.tt•ü.o, 
quo olle se dirigira; mas o patl·ão dir~ to.m
bom: • O seu tempo os tá a oxpirnr, eu niío 
posso adinutnr quantia alguma, porque nilo 
tonho na lei gnrantlu para a divida.» 

Só l'or uma con•lderaçrto ospoclnl de nmi· 
sade, ou por generosidatlo, ou ntó certo 
ponto por cnrlda,io ; mas estes sentimentos, 
cortamento, niio são contemplados nas roln~ücs 
juridicas. 

O que se segue ó quo o locador deixa de 
fdZcr osto negocio, do que poderia tll'ar van· 
tagcns, pnra formar um poculio, dnlxa do at· 
ton,Jor li colloca~ilo do •eus filhos e Ilibas, 
deixa de attender {Is pessoas de sua fnmllia, 
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quando atacadas por molestins. Isto niio lllz 
porauo niio tom capital, po;·quo niio ln~plra 
con nncn, porque niio tom cr•edlto ; o nii.o 
tom ct•cd!to, porquo a lo! ó que lho tira <•sto 
credito, porquanto olln, tlndo o contracto, 
nii.o dâ. consiilernçfi.o nonhuroo. lt di viria., não 
a gn.rn.nto, nito trntn rle obrigar• o locador· & 
prestar serviços por corto tompo ao locn.ta.rio, 
como so ainda lho dovosso. · 

De mn.noirn. (jue o:-: ta disposiciio da m:1.lorin 
da honra.dn. Commlssii.o, no onvoz ile ser um 
beneficio piu•a o loc!ldor, ó pat•a ollo uma dos· 
graça. 

A honrado. Commissiio dolxa.so levar por 
consldernçiíos do liborchulo e de um:t. corta~ão 
do locn.dm•, pn.ra. o !ocntnrio, que r'1 o cr•ndor, 
consentir que aquollo so rlespoç:t. ela Fazontla, 
aliás do vendo, som pi'estar• sor•viços, sem ;.:-n.· 
ro.ntir n divida, qurmdo não f<lZ mnts rio que 
prejudicai-o, porquo til·n.·lhe n contlanr;a, 
tira-lho o credito; alio fica como quo redu
zido no sou trahnlho br•nçal, o, pot• cnnse· 
quencin, fica reduzido n sor um mnltro.pilho, 
um rniaorn.vel. 

Niio comprehendo JibOI'dnde som oootn ln· 
dopendoncio.; niío comprohondo iudeJlorulen· 
cin. som cer·tas fitcilirlades do virln. e do meios; 
o n. omondn. do. honrada rnnlol'ia d1~ Com
mis~io protondo thr no loe.ndor liberdade, 
tlranrlo·Jho justamente o elemento do credito 
e da confiança. 

O Sn, MonAES llARnos- Tirando todo o 
credito, 

O Sn. REaa MELL0-0 credito so adquire 
· por outro modo. 

O Sn. Coror.no E CAMPOS - Mn•, si para 
adquirll·o, olle só possuo os br:wos o nnrla 
ma~1 · 

O Sn. R~eao MEJ,LO dÍI um aparto. 
O Sn. COELHO " CA~IPOS - Senhores, ros· 

pondo no llparto rlo meu no~re nmlgo, So· 
nador• pm· Alagüo.s: níio obst11nto a lei de
teJ•minar qno o locador·, devenrln, o finrlo o 
tompo, pódo Ir om paz, snm pi•ostnr serviço,, 
som ~;aro.ntira divida, póde todavia olocarlot• 
dizer ao locatario: cEtt ronovo o contracto. 
Mas renova <JUando ? Quando terminado o 
prime!r·o .» 

0 Sr. REGO MELLO dá llnt npo.l'te. 
O Sn. CoELllo m CA~tPos-Perdôe·mo ; siio 

considoracüos morn.es que nü.o entram nns 
rolnçõos jnrltlloas, O oommoroio ó o com· 
morolo; ossos sontimontos tio hnmanlrhulo, 
ossa.s constderaçiíes de p~1ssoas niio ontram cm 
linho. do conto., siníio multo lndlroctnmonto. 

O Sn. MEJ,J,o REao-Entram multo. 
O SR. Comr.no ic CAMPos-Uma Jol póde co· 

gltat• AI o homom ó honra<lo ou niio honrn<lo 

po.J•a celohrnr um contracto ? Nilo pó1le. O 
contracto ó com toes o tacs hnsns. 

O SR. MEr.o Rmoo d1i um npol'to. 
0 Slt. COICLIIO E CA~!I'Os-Consirloro O ltoll• 

l'ndo Senador: vom uma Joio ostabeleco uma 
disposiçiio que tlrn o credito, qu11 tira a con· 
fiança. 

O Sn. MELJ,o Rrcoo-Níio tira. 
O Sn. CO&Ll!O H CAMPOS-A lei tira O cre• 

dito, Oe;do quo o locador, tlovondo, pódo ra
tirnr-~u par·n. umn outra :fltzenda, paro. um 
outro municipio, para uma outra comarca, 
ou paro. vor outro Estado, t,irl\-lhc ou niin o. 
lei o crcrli to ? 

O Slt. MEr,J,o REno tlri. nm aparto. 
O SR. CorcLUo rc CAMPos-V. Ex., St•, Pre

sidente, ó ln vmdor, eu tambem o sou, o nl· 
guns outras collegas o são ; q uontlo um laca
dor, regro. geral, saile, dovondo, de uma 1\J.· 
zondo. para outra, do um municlpio para 
outt•o, do nma comarca para outra, ou de 
um Estado para outro, estiL perdida a divida. 

o Sn. TnoM.\7. DELFJNo-E' porque ollo ó 
l'uim, ó impruho, niio ó homem do bom. 

0 SIL, COEWO " CAMPOS-O caso Ó !\.parte, 
e ns leis niio devom cogitar desses ousas I!Spe· 
ciues. (Aparte•. 

Sr. Presidente, rontr:r. !'netos niio !ta argu
mentos. 

0 SR. TUOMU 0ELFINO-l!O antros fuctos. 
O Slt, CoEwo 1c CAMPOS- O facto ó este, 

senhores: Eu disso ainda !ta pouco quo o lo
cador, snhin<lo com dlvilta do uma fazonrht 
p1n•a outra, de urn municlpio para outro, de 
uma comarca pnr:r. outra ou do um Estado 
para outro, a divida ó perdida. Por esto. ra
zão: siio diviclas, eru gor•111, {lllquouinna, de 
40$, 50$, 80$ o !00.~, o não valo :r. pena ques· 
tionnr por quantias mínimas. 

Dapols dir11 o c1•ednr : « O looarlor. só tom 
por si os seus braços : pótlo·so oxocuto.t• os 
b1·acos do um homon ludtvldudo 1 o. suo. II!Jor
dntlo ? 

U~r sn. SENADOR- A sua liberdade valo 
tanto como o capital. 

0 Srt, COELIIO E CAMPOS-Sr., Pros!dento, 
ost111llvida do loco dor, qu~ndo BILha de uma 
fazendo. pnra outra, 'ó perdida ; ó um tàoto 
constn nte. 

0 811. MELLO REaO dá um aparte. 
0 Sn. COJ<I.IIO E CAMPOs-Mas, o. lo! niio 

pór1e descer• i\CBtll' mlnuelosidadcs;n lei sócon· 
sido1·a os casos gornos. O caso geral tl osto: 
do facto, sahindo o locador d11 lilzont111, 11 rll
vltltt osti• pordlda, por·que niio so pódo qnoR
tionar 11or quo.uUns pequenas, c mesmo ollo 
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nilo tem com que pagai-as; ó perdida de 
tacto. SI é pordld" de tacto caho ~o legisla· 
dor, desde qno s11 do este facto o pet•dn do 
divida peln sabida do locador, garantir tle ai· 
gumn sorte, quanto passivei, o locatorio. 

Ao emvez do bonollclat• ao sou benollclado 
vai prejudicai-o, vni Ji.zot·llte um ~rnndo 
mal, rmluzindo-o no proletn.rio de sompt•o, ao 
maltrapilho ou ~o misor;~vol, 

Não compt•ohondo, ropito, liberdade som 
independcncia, o indopewleneia. St\W cortu.H 
titeilidades do vida; e ll omon(ln. da. Commis
süo, tit'ltndo o credltn, tirn.ndo o. conftnnt;a 
reduz o locatn.rio sú ao sou IJrnçn, i~to ó, a 
tirar o.pnnas o pão lmlispenso.vel â. Vitln. o ao 
vestido clil sua. f!lmiih. Nho ó possível esta 
philosopbin c un nii.o a cvmprehcndo. como 
uíto comprehendo esta concepçii.o do lii.Jor~ 
dnde, quo nüo desojo pariL o mou paiz, nom 
paru. paiz algum do mundo, porque om voz 
~o trnzor o bom, traz o mal. (Aparte.<.) 

Si o principal i,ntero!Sado coll}prohondesso 
o quo nós discutunos aqut e vts::;o que nós 
estamos ti-atando do nma qun>tão vital para 
o. sua. pessoa., viria n.tó nós pedir que v,ota.s· 
somos ;L disposição niio como eliDo esta na. 
emenda da mniodn. du. Commissiio, mns como 
so acha cossignnda na. emenda. do obscUI'O 
orlldot•. 

0 Sn. TIIOl\IAZ 0ELGINO-Püdiria lt cmon1llL 
que esto no projecto. 

O Sn. CoELHO " CAMPOS- Sonhot•os, osta 
liberdade, pela concepçiio que dei!IL tom 11 
bom•ado. Com missão, que u presentn o. emondu., 
é antes uma injustiça que se fnz oo locatario 
o um grande mol que •e traz ao Iocadot•. 

Nilo entendo " Itilerdado nsslm ; ontendo-:t 
t.lebaixo dLI outro aspecto ; uma liber1l:tdo 
o.ssim, incondicional, que nii.o tom limites no 
direito de terceiro, l'u.z·mo lombt'lLI' o conceito 
do publicista que dlzil1 que a llhet•dado, como 
as virgens, prcchm sei' violada. para. ser fo· 
cunda. 

Esta liberdade como a quer a emenda d:t 
bonraila. mn ioria dn Com missão, ó umo. HUer
dado que prooisa ser violada pat':t sor re
cuuda. E, tanto mais ó do not~r . que assim 
tenho. procedido a honrodtl mawr111 da Com· 
missão em su11. omonda, quando, entretantú, 
olln adoptou um artigo do projecto, o qual, 
tratando do loca<lor, quando credor, dá-lhe o 
direito de preferoncla para o seu pllgtLmonto 
nos productos da safra om que olle trllhalhou 
qun.udo, entretanto, o locata.riu tle ordlnario 
ó um homem quo tom to.os ou quaes bons 
~:~olJt•IJ os qunos ~o pót.lo t'UZOl' umu. execu~ii.o 
pOl' t'ol'ÇO. lle t.livtt.lns. g, 1le nota.t•, cntrctunto, 
que com rolaçii.o n.o locatl\rlo, qnu.ndo cre•lol', 
não se UU. pa.t'a. com o locatlol', como dovodot•, 
nenhmnn go.t•tmtlu., uom ao menos mais um 

anno de ~orvlço. Porquo não ha reciproci• 
dado? 

Pelo exposto, Sr. Presidontc, ontcn•lo que 
n emendo. da honrada maiorln. do. Commis~:l.o, 
do que faço parto, c>mo injuata que é, não 
deve ser accoita e qna o nrt. 9') como so acho. 
no projecto, devo ser limitado como o faço nn 
emen•la que mandnrel O. Mesa.. 

Entendo que mlo clOVd pnsso.r• o. emendo. do. 
hournda maioria da Commissü.o: 1°1 porque ó 
Injusta, tlo.nrlo garantias preferonciaos ao lo· 
Cilclor em rclaçiio ao loco.to.rlo contra o loca· 
dor o de facto dotet•mlnan<IO n perdiL da di· 
viria. pur p:trto do locatarlo; 2U, porque, salvo 
a intonçii.o. ó immoro.l, visto estabelecer um 
sy~temu. 1le libtll'fln.de tiCm limit11S •le terceiro; 
P porque com essa. immoralido.do, com pro
juizo para o lo':!~to.rio o para o locador vem a 
socicdu.do, q uo se com põe cm grande parte 
Uo }l)c;.ltn.rio e locn.tlor, ao1l'I·or a~ cousequen· 
elas de >enielhante doutrina. 

Corri io com a minha emenda esses defeitos 
do tmbalho da honrn<la maioria da Commls· 
sii.o, porque, como ostt\ concubida o. idéa do. 
Commissü.n, o locadm• fic:Ll'iÍ. rt3liU~iUo, como 
disso uo aeu brnço, níLo torit capital. 

O Sit. Tuo~IAZ D&I.FtNo-Quo vnllo a terril. 
sem trabalho? Elle tem o seu bt·aço o a sua 
actividade. 

0 Stt, COELHO E CA~!P0"-0 trnbnlho e O 
capital fot•mam uma t•iqneztt ; é preciso dar 
uo locndOl' osBo capital por meio do crodito; e 
é jus~nmento o que n Commissü.o t1ra. no loca· 
dot• que tlct• tt•abalhanc!o pnrn o pão de cada 
dia e pnra o vestido da famiiia. 

Sinto llivergil• de mous dig-nos companhei
ros, com os q unes too h o estado sem pro do 
nccordo nos diversos misteres da. Commlssü.o 
de que 1in~omo:: parto; mns em um ussumpto 
desta ordem, om que vejo que se entendo a 
lilJcrtlado som li mitos (Lo tm·coiro, não posso 
n.companha.l-os, t•azüo pula qnn.l enviu ó. i\fosa 
t~ emenda quo ofl'ereço concebida uoa seguin
tes termos. (LJ). 

I~ nado. m11.is. 

o Mo•. I•o•o•ldonte-A omonda sorti 
oppOt·tunnmento apoiada. 

O til o•. l\loo•no" Dna•ro" (') - Sr. 
Presltlonte, dou par11bons " mim proprio, ao 
Senado o ~ todo o plliz pot• vm· que afinal 
cnti'OU orn c.liscus~ilo o proJecto regulando os 
contractos do loc:tçiio 1lo serviço agrlcola. 
Approvu.do em ta (U~cuss~o n. '20 lle maio, 
com o n. :l, :sonllO o terceiro O.Pl'O:;untmlo na 
se~sii.o tlo:;to llltnO, Mll bt)je encontrou o seLl Uiu. 
llo ~cr :lprocittllo pelo Somulo. 
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Dessa demora oxtraordinaria, Sr. Presi· 
donto, não faço capitulo de nccusnçfio contra 
a Commissiio ; ú possivol que elia tenha tido 
razüos da maiot• pondm•nçao, quJ justiliquom 
plonamcnto o~ta demora, por isso as minhas 
palo.vrns não envolvem censura ú. honrada 
Commíssiio de Justicn. o Legislação. Cnnsigno 
npoms o facto <la domora ; o mesmo niio 1m
vendo rnzito pO-I'Il. censura, niio é mono~ 
ca'o do dar pnrabens no Jlaiz, por ver que 
hoje vne o Senado occupnr·So do uma das 
suns aspirações m&ls urgontes. 

Sr. Presidente, o nosso Brazil ó um palz 
Dlsencialmento ugrieola, nilu ma cnncnrei de 
o t•epetir. Tudo aconselha no Brazil que so 
dedique li. ngt•icultura: c~sa immcnstt oxton
são rle territorio, occupando n. zona. intcrtro· 
plca.l o parto nponns !la 1.ona temporada, e 
tendo, por isso, o clima mais ndoqundo ó. 
agricultura, tendo um solo de uma f,•rtili· 
dade nnnca contestada, da uma. ext·)nsão de 
qunsi 0.000.000 de kilometros, tudo diz quo 
os te paiz foi croado por. Deus para dedicar se 

·. ó. agt·!cuttura. 
O SR. T11o~rAz DEL!•'JNO - E a Amet•lcn do 

Norte 1 
0 SR. MORAF.S BARI<OS - A Amarica. do 

Norte tom n parto sul muito adequada ó. 
agriculturo, o tem a parte norto, que ó in· 
dustrial; ao r.nsso quo o nosso J•alz niio tom 
norte nom •u, niio tem hiato nem oeste, quo 
nilo Peja proprio para a agricultura. 

u,r SR.. SENADOR - E o mesmo so dá em 
relnçilo li industri~. 

0 SR. MORAES BARROS-Desde que um pa!z 
é apto para a agricultura, é ó. agrioultura 
que elle devo dedicar-se, porque o cultivo da 
terr~ é, de todos os ramos de trabalho, o me
lhor; a agricultura ó a lndu•trin mãe, c é 
tombem aquella quo vom em primeiro logar. 

Neste palz só deve existir a agricultura, o 
do Jllcto é só Isto que existe no Brazil ; pot•· 
que entendo que niio merecem monçiio estes 
pr!ncipios <le industria manufuctureira, que 
l1a em nosso pai?., porque isto é uma creaçilo 
puramente artillclal do loglslndor, quo JlOI' 
meio do medidas Ultra-protccoionistas, tem 
!oito nnscot· em nosso pn1" industrias nrtlft
claes, sem base solida, vordndeirns para"ltns, 
na pltrase do ltonrndo Ministro tia Fnzondn, 
que vivem a sugar a lbrça pro1luctiva do 
palz. . . 

. 0 SR, GONQALVEBC!!AVES-Graças 00 nosso 
atraso. · 

O SR. MDRAES BAnRos-Pt•ooisamos consi· 
dernr que toda n medida protocclonisla de 
uma i!lllustJ•ia manufuoturoira ti um Imposto 
lançndo sobro n agt•!cultut•a elo pnlz, unjca 
1bi'Çtl. l'cu.l, unlca fOI'Çn pl'oductiVl\1 qúO 
existe, e que devo existir no Bruzll. 

E' por Isso quo, com toda a r:t"iio, estas ln· 
dustrlas foram classificados do p'l'nsitarias' 

Desde o momento em quo o lojl"islndor brn· 
zlioiro volto no dit•eito commum, Isto ó, t•evo· 
gue estas medidas ultra-proteccionistas, taes 
Industrias estilo condomnadas a desnpparocor, 
porque olios violam o grando principio de 
economia politica e mesmo de direito: devo
mo~ comprar a.o cstra.n~oiro o.quillo que o 
estrangeiro produz mais bnrnto do quo po· 
domos produzir. 

U~r Sn. SENADOR -O assucar, por ox
omplo, .. 

O SR. MoltAEs BAJmos- Si o estrangeiro 
pudc"o· pro,iuzir .ssucar mais barato do 
quo o Brazil, devíamos comprar a.ssucar ao 
estrangeiro; mas não ú Isso posslvel, porque 
jamuis a. beterraba, esse vil tuhercuio, po· 
derá competir com a nobre conna do assucar. 

Estou foliando dos industrias manufactu
reiras, quo niio devem existir nqul, niio só 
porque o nosso pniz deve 1ledicar-se principal 
e exclusivamente a agricultura, como tom
bem porque o nosso ndeantomento niio é tnl 
que permltta o desenvolvimento natural do 
semelhantes industrias. 

O Sn. GoNçALYES CnAv~s- Por esta razilo 
unica, niio pol~ primeira ; niio ha lncompn· 
ti!Jilidado nenhuma, o paro prova oh! estão 
os gstados·Unldos, palz quo é agricola e tam· 
bem industrial. 

O SR. MoRAES BARROS- OsEstndQS·Unidos 
constituem um pniz ugricola no snl ; no norte, 
não, porque ahi o clima jó. niio é tão proprio 
pnra a agricultura. 

Nao rest11 dnvida do que a ngriouitnra é a 
força rrin<'ipal da pt•oducçilo do pniz, ó o que 
con•ti ue toda a Vtda. nacionql, todo o tra
balho produottvo ••• 

O SR. Gor.-çALVES CHAVES- De accordo: 
graças ás nossos circumstnno!ns. 

O SR. MoRAES BA!IRO;-. • • o a locaçiio de 
serviços ó a alma e vida da agricultura ; ó o 
contracto que liga o trabalhador aos donos 
dos torras, para a producçilo dos geueros 
agrlcolos. 

O S~t. GoxçALTF.S Cn.wEB- O brn•:o ope
rarlo é necessario lambam nas fabricas. 

O Slt, Moi<AES BAtmos- Mas nós estamos 
misturando muito as questoes. 

Ninguom nega que o braço oporario soja 
neoossar!o nas fabricas; mas o trabalho nns 
fabrlcns tem uma uaturoza !nteit·amooto dlf· 
l'orento do trabalho na agricultura. 
. O trabalho na fabrica tem uma legisla~iio 
muito mllls liJcil do que o trabolho na agrl· 
cultura ; nlll vence o tra!Jalhrulor um jornal 
diarlo, no pnsso que na agricultura tom do 
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perm~ncccr no serviço contractndo, durnnte 
onnos o annos. 

Port~nto, o contt•ncto ó do n~turezn intol· 
rQ.mnnte lliYersn., quo demanda. lei especial. 
·E ó estn necessidade de regulnrls~tr ns rciiL· 
ções entre os patrões e o• trab~llm<loros, o 
que o projecto tem om vlst~ satisf~er tonto 
qnanto possi vel. 

Sendo esta a lmportoncin do proJecto, Sr. 
Presidente, é incr!vel que ne3to pnlz, cu,lo. 
vldtt de trabalho ci constituída prlncip_al· 
mente pela locnção do sct•vicoa, nii.o oxiE.ta loi 
alguma t'JUO re~ulo s:..~mulhanto contraclo, 
como o. honra.tla Commissüo é n. primeirn. a l'C· 
conhecet•. 

Nos pa.izoa cstt•angoiros nfio se 1m de ncre· 
ditar que não tenba o Bmzillei alguma n re· 
speito tia locn~ií.o do sel'viços i entretanto, é 
estn n triste l'crdude. 

Na nuseneln dtl lei domina o arbítrio. 
O Sn. llEZERRIL FoNT8:<ELLE-Tem Jmvido 

leis sohre esta mntet·la, e foi preciso que n 
Republico as revogasse completamonte. 

0 Sn. MORAES BARIWS- A ostc aparte rcs· 
pondo com ~ Commissão. 

0 SR. llEZERIIIL FoNTENF.LLE- V. Ex. nté 
jil citou ~s leis promulgados sollrc o ns· 
sumpto. 
· O Sn. Mmt~Es BAunos- Respondo lambem 
a Commlssiio ~ este npartc. 

· . Eu repito, com~ honr~dn CommissU:o: M 10 
annos que niio existe no pniz lei nlgnmn re· 
guiando n locação <lo ~erviçoo. Desde 22 
de fovorelro de 1892, em que o Govm•no Pro
vlsorlo, multo sensatamente. revogou tod~s 
as lois nntcrlores relativas ó. locação do ser· 
viço,q, está o p~iz vivenrlo som lei nlgum~ n 
respeito, 

Parece incrlvol, Sr. Prcsirlentc, o as n~· 
çilos estr~ngelras ni\o acrerlitnriio, que tenhn· 
mos vivido todo esse tumpo uo. a.usonoin. o.!J .. 
soluta de lo! tão necessarin. Parece que se 
quer que provnleçn o domiulo do nrhitrlo, 
que t~nto pódo ser do pntriio, como da nuto· 
rld~de policial. 

o arultrio do p~trão não tem protluzldo 
m~l. porque o. neccssld~<le do braços, em que 
ost~mcs totlos, soll't•endo toJos ostn grande 
tnlta, faz com que soj~mos obrigados n tratar 
o tr~b~lhador com multo carinho, com muit~ 
generosldnde e com muitn fr~nquozn, p~ra 
que elle nito nb~ndoue o serviço. 

O que se dt\ na pratica ó o contr~t·io rlo 
qus p~rece: os p. t1·õos toem vivi <lo r\ dit•coçiio 
dos trnbnlhndoros;ostaó a vordndc, l'OJ•tunto, 
do nrbi trio. do p<ttrão níio tem result~rlo mnl, 

Do nrbltrio, poróm, da policio, nlgunJ mal 
tem vindo. 

Conheço mais do um dalegado do po
llol~, quo uiio oscrupulls~, quando um trn· 

bnlhador foge no serviço do pntriio, deixando 
divida, em m~ndnr ng~rrnl-o, em m~nd~r 
pr.•ndel·o, fazendo-o voltar para o serviço. 

E' um abuso que dcsopparocot·ú. desde o 
momento em que ti vermo:~ lei e respeito. 

Tra.tnnllo, SL·. Presidente, de or~anisa.t• um 
projecto sobre esta m~terln, hl\ dous annos, 
nutri ~ mesm~ convioçiio, que dlctou o do
ct•cto do Governo Provlsorlo, rovocntm•io dn~ 
leis nntoriores que havi~ sobre o assumpto: 
a convicçiio profrtnd~ rio que não convem 
us:tr, contra o trohnlhnnor, de medidas coar· 
citlvns. de medid~s violentas par~ forçal·o a 
cumprir o contracto, ou a prastur o serviço 
a ~no se obrigou, 

~'oi dominado por esta convicçõo que for· 
mulei o projecto; o, por isso, ningucm encon
trat·únelle a. menor tncdidn coercitiva contra 
o colono, n mais insignillcante pon~ de multa.. 
Nom no menos,~ obt•igaçiio de cumpt•iro oon· 
tracto, existo no projecto. 

O 8". Tno>rAz DBLVIl!O dó. um aparte. 
O Su. MoRAEs llArmos-Eu peço attençiio. 
O projecto consagra o direito no colono de 

pngnr a suo. divhla., e retirar-se dosm•viço em 
toda c qualquer occashlo, porque niio dó. ao 
patrão o.direito de o Mcionar p~ra obrigai-o 
a cumprir o contrncto; dó·lhe ~penas o di· 
rei to de accional-o para~ cobrança da dlvldn. 

Tiio I!beral 6 o projecto, que nenhum~ ou
tra acçao const~.gra. 

Pódo·se oritio~r um projecto do semelhante 
natureza., que nilo ndmitt9 n menor coacção 
contra o colono, que niio estabelece a mais 
lnsigoificnnte mutlll, que não determlo~ o. 
monot• acçilo pnra obrignl-o o. cumprir o con-
tracto! · 

Pôde merecer esb projecto a ceosur~ de 
proteger o p~triio contr:c os colonos, como já 
aqui se disse, c como acabo de o f~zer o hon· 
rodo Se,tador· pelo Ce~rt\ '/ 

O Sn. Conwo CAMros-Estc ó rndicl\1. 
O sn. MoaAEs BAnnos-S. Ex. declarou 

que não admltte regul~mentar:ão do serviço, 
querendo que prevaleça em mataria dootes 
conlr~ctos nqulllo que ~s p~rtescombinarem 
entre si. 

lslo niio é oxtranltavel om S. Ex. que ci 
official muito <listlncto do exercito, mns que 
nt1o tem obrignçiio de conhecer• o direito 
civil. S. Ilx. niic reílectlu que si este con
tr~cto deve ser somente rogulurlo pela con
von~üo dn.s partes, será. ohrigado a concluir 
que todos os contractos prossivois em direito 
devem ser roguhl!los tambom pela convençiio 
dtls p~rtr.•; e que, portanto, to<lo o dlt•oito 
civil, todos os cotl igos civis ::~ii.o completas in~ 
utilida!.lc.~, quo us no.çüos, entretanto, tcom 
tido tnuto trubnlho om organizar; por•quo a 
mo.terin principal do direito civil ó a dos con
tractos, que se fazom entro os homens. 
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Com o sou npnrto o honrado Sonndm· inuti· rosponsnhllisn, o obrign a pngnr o dobro <lo 
Usou todos os codig-os civis, porque lotlns os que o colono astiYor devendo. 
contractos sü.o regulado.-; por loi, nh .. ~olutn. l~sta rlisposição foi nccoitn.Ilolo. Commissiio, 
meu to todos. qulnq)J'O::ientou uma. emenda, sómoute lle ro· 

Percorro S. Ex. qunlquer codlgo civil o dacçi\o. 
ha do encontrar dispo~Jçúos rola tiv11s ó. compra No projecto lm vilt umn lhnlta~iio pn<·n que 
o venda, ltOmJn'estimo.-:, a. polthor, n. hypo- o allici<~tlor 1iJsso ro~pon::iavcl pelo dobro da 
tllec:t, omllma. todo:; os cuntru.cto:~ po~~iveis dlvitlu.; ct•n precil3o que o scrvko do colono os
om direito. tlv,sso. sondo presta• lo no mesmo Estado, ou 

O Sn. BEZ<mRIL FoN1'ENELLE-Eu citei no nos E't~do.s liJ!1itrophos. 
anno pn:-;sndo as p1Lli1VI'ns do sr. Borno.l'llino ~::i~o.lumtn9u.o o honrn.tlo roln.tot• da. Com~ 
do Campos o. respeito doste llssumpto. 1 nw;sao .auppi·Jmiu na sua omon~a.:. 

Accetto a omonda. do. Comm1ssao, sem dls-
0 ~It. M~nAES HAHHos-A~ pa.l!LVI'!LS do cutir mui tu l=li é t•uzon.vol ou não ostn. sup. 

Sr. Borua.rdwo de Campo::; nu.o comba.tom o pressão. 
projecto. Desde <jue so trato tio mó. fó, o <luloso devo 

O Sa. Ba:zl~ltRIL ~,ON'l'gNJCLUc-Ello u.p!'o ser perseguido esteja ondLJ esti vm•; acho, por .. 
sontou idlH\S quo do vem, no l:ien ontendor, tanto, porCeitnmonte nccoitu.vol a orncmla l'O· 
ser posta.s cm exccucii.o mesmo om S. Paulo. lntiva ao nrt. 55, 

O Sn. MonAES BAmws - Niio conheço O _urt. 5G rego hypothes~ divors:t. 
outras idé:ts mu.is livres 0 mais Jiboraos do Nua se tra.tn. mal~ do u.Jilcuvlor do .colonos, 
quon.d consn.~radas 110 proJecto, e uos:tfio m;~s dnque~l.e quo suuple~ment11 uccmta.;pa.ro. 
v. Ex o. que ns n.pt•esento. o !';CU :-;crvtço, o colono quo vom oJ!orecer·se 

• ., csponto.neamouto. 
O S)1. BEZE<UUL l•ONTENEr.LE-p~nheço IJcm Contra ello o p1•ojecto não comminou p:tt•a 

o proJecto e touho iiobro. ol.lo tdu~;t.t~ ussen- alguma; •locbu•lt·o simplesmente rcsponsa.vcl 
twlas, mesmo som sn.bor thretto. .111 o anuo poJa. divi1Ja pura e simples do colono. 
pussu.do as expuz. Estn disposição não tom o .menor caracter 

O Sn. MoRAES BAnRos-St•. Prosidonte, poual: não tom por fim impm• uma pena qU<tl· 
nii.o obstn.nto st.ll' o projecto traça.do com estn. quer ti.rtuolle que simplesmente recebe o co~ 
largueza. oxco~Hivn, mcHrno do UIJei•ilado o t.Jo lona. E' ll.i~po~·içiio do direito commum, não 
"aruntius om favot• tio tmha.lho.tlm•, ainda o ó uma. dlsposiçlio oxtt•o.ordinario., nüo ó uma. 
honrado rolo.tor da. commis:;ito encontrou disposit;ii.o exol'bitunto. 
objecções " far.cr-lhe. s. Ex. a;lt'esontou Ct'oio que sor-mo·hn facil domonsiJ'I\t' esta 
umn.lougo. sorie de emendas ; o, corno ello tbeso · , 
mesmo reoonhcco, muitas tlo simpltlS l'01ln.- Qua.nrto o colono entra para um ostabc· 
cção, que molhot•am o JJrojoctu, e outras ntó lecimento agricola, modiu.nte contracto de 
corroctlvo.s do ort·os tlo iwpi'(!Ssii.o, que do prel:ltllçiio tle set•viçvs, e recebe quo.ntina nde· 
boo. vontade occcito, enteni\en1\o que o Se- nnta.dtLs, pn.rn serem pa:;us com o seu trabtL
nado as dovo accoilllt• tumhem. lho, o objecto do contJ•acto ú o serviço do tra

balhador; ,·, este o IIm que o potriio tem em 
vi> tu qunutlo o contructJL e lhe adianta di
nheiro. 

Mas S. Ex. om 1llguu~ ponto::; tocou hem 
no nmo.g-o, ou nn. os::loncio. do projecto ; o n. 
mou ver tocou elo modo mouos feliz, do modo 
dosarrat-ioB.do1 tio modo que o Senado uilo o 
pódo acom;Hlnhar. 

Comcço.roi exacltLmunto pula. ultima Uo 
suns omendas, por aquulla que se rofo<'O ao 
o.rt. 5U. 

Jmpossil•llltndodo tomar metlidns coercitivas 
contt•n os tralnlhltdore:;, visto rccou\tccot·quo 
todas eUus sorin.m lia. mniot• incnnvonienclu., 
no pr•ojeclo procurei outt•cs meio:; dtl com~e
gulr aigUJn:L ostnhi!idnde dos tJ•nimiltadOI'OS 
nos ostalmlocimentos ag-ricohu;, o ptlra isso 
lnnco\ mfio de um moia illllil'ecto. dlt•igln!IO· 
mnú.quellos que ot:~ ti rum dos estabeluc\monto:-i 
om quo Sll :Lclmm tlomici1\u.dos. 

A quem !.il'IL, tL quomo.lllchL o colono, 1dh.s· 
tu.utJo .. o do pntrlLu 11 nu,jo t:llH'viço liO achu., 
]>Ut'lL lovnJ .. o JlO.l'lL SUl~ fl~zoJttla; n. qttom nsslrn 
procedo COlll mauifostn ma fó, O [ll'Ojecto pUno, 

Deode quo o trabalhadot•, lhltnndo ao seu 
contracto, vu.i levar 0.-1 I:)OUS serviços a um 
outro !tlz<mdeiro, o este os llCí'Oita, reoobo·OIJ 
ouor·ados peltL divida. contra.birliL pttru. com o 
prlmolru paLr~o. Pot•tnuto, ó .de justi~a. é t"a· 
zoo.vel quo, usslm eoinoolltém osso tl.Lzondeiro 
o bone1lcio do que precil:itt, it~to é, o SOl'• 
viço 1lo colono, carregue com o onu::~ que vem 
posando sou1·e esse '.lovodor. 

As·lm co111o o adquirente do um p1•ódio 
hypothecodo fica re>pon,avcl pola hypotuoca, 
n.sslm o utlquironte do um sut•viço ouo1·ado 
pol' um:c dlvltla fica rosponsavel por essa 
dJvitl!l. 

lstu Ó Un,LUI'U.I, é l'UZOiLVCl 1 Ú de diroitll COJU~ 
muro. 

Si o :mg-uudo t:outruc!.aute quur uvitar Ctil.e 
put·igo, o projccLo lho fm·ueco os meiOS i o pt'D· 
joctu obrigo. todo o loo~ttario o. to L' uma csct·i~ 

.. I 
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ptur~çilo dupla, om seus livros ele contos cor· 
rentes, o na. carlerneta do colono ; 1lo mm\o 
quo ~ esoriptnração dllcodornota, que ó leito. 
no mesmo tempo '\ue a. do li Vl'o do IOC!ltarlo, 
nocossarlamonto m do ostm• em di11., mos
trando si o colono ó credor ou dove:ior. 

Nndo. m~is f~cil quo o segundo p~triio oxi· 
gir do colono que lho apresento o. sua Mrlor· 
nota : dosde q uo o colono não o f, r z, tlá mo
tivq, po.ro. que so dcscotífto tlello. 

SI, o.pozar disto, ó contracto.do, cnrroguo o 
contro.ct~nto com n culpa do. su:c Jo.clll
dade. 

Não ó sú isto : to,lo o colono, no tloixnl' o 
servi~~o dn um pntrüo, tom dlroito do exig-ir 
delle um ~ttcstndo do que estil isento de di
vido.. 

Si o patrão nego. soa o.ttesto.r, tem direito 
o colono do cho.mnl·o o. jnizo, o o juiz, on· 
vindo o patrão administrativamente, rlo.rá 
um cortlftcndo declarnntlo si o colono dov~. 
ou se >ao isento de divida. 

0 Sa, BEZERIL FoNT!,NE!,LE-ISto, si ollo 
ti vor diniieiro para ~uestionar. 

o sa. MonAES BAnnos-Ahi tomos : pri· 
melro, o o.ttestndo rio patrüo ; no. !alta do ai
testado, o certific~do do juiz. Nada hn mais 
natural do que osto segundo patrão, ao ro· 
ceber o colono, dizor-lho : « Apresentai o o.t· 
testado rio vosso pt•imelro patrao•, c no. falto. 
do attestn.do : • apresentai o certificado tio 
juiz,,. 

SI na ausencio. do qualquer documento, 
contrn.ctar, soft't•a. as. consequcncins da su:t 
facilidade ; ftquo responso.vel rola divida. 
Isto ú o t•azoavel,lsto é o natura • 

Ainda haveria para esse patrão outro N· 
curso. 

Aqui existo no artigo uma limltoçüo, que 
devia ser conservado., a rle serviços prestados 
oo mesmo Estado ou nos Estados llmltro· 
phes. 

Do sorte que a quostilo dar·se·ha sempre 
entro lavradores mais ou monos vizinhos, 
quer dizer, I'esldeutes no mesmo Estado ou 
om Estados limitrophes. Quem fot• bnsto.nle 
prudonto !ovo a sua cautela ntó ao ponto de 
osorever no primeiro patt•ão, porg-untun<IO· 
lhe qual a divida que deixou lo. o colono. 

E ftoalmento, Sr. Preslrlente, aluda quom 
contractar um colono indivldado niio tom 
multa ro.zil~ do queixa, porq uo nós com 
multo boa vontarlo contraclttmos colonos lndl· 
vidarlos e lhos 1\lzomos nileantamentos na oc· 
cnslão da entrada para o serviço. 

Porto.n to, niio se!'á Isto rio cstrnnl1ar. E' 
tanta a falta do bràços, que não tomos remedio 
sonüo pagar dividas de colonos e fnzor·lhes 
o.tloanto.montos, o os fazemos com multo 
pouca-t•elucto.noia. 

Sonntlo V. 111 

l~u disso, Sr. Presidente, que erarle direito 
nntm•n\ a dispo~lr;iio do projecto, c niio quero 
qun esta thuso fique só com a minha outori· 
dlldO, que ó nonhumn,. E::~ta diaposlcií.o não ó 
nova, ó rio. lei do 15 do mnrço tlc IB19. E eu 
preciso dizer que esta lei vaio revestida do 
uma grnnde autoridarlo ; quem a ler veri1, 
pelo seu contexto, que é ttmn. boa. iei; o o 
projecto aproveitou-a om tudo quanto foi 
posslvol aprovoitn.l-a. 

Quom oxnminnl' n sua origem, verificn.rú. 
que ó das mais nobres c dos mais autor!· 
sarlas. 

Esta lei ó producto da autorirlado do Na· 
buco do Araujo, um dos maiores .lurisconsul· 
tos que tom ti1lo o nosso po.iz ; t'ui to.mbem 
l'Cvist.o. o rliscutida por Lnyottc !lodriguos Pc· 
reira, quo considero hoje ''primeiro juriscon· 
snlto brnzileiro. 

Po~is bem ; ostn lei responsabillso. puro. e 
simplesmonto o sogundo patriio pela divid" 
do colono, que recebe no seus serviço ; é a 
disposição do art. 80 (lô): 

« a) Aquolies que seduzirem para sou ser
viço, e admittirom, ou consentirem, om suas 
casa.s, fnztmrlas ou ostabelecimentos, indivi· 
duos obrigados a outrom por contracto do 
locaçiio do serviços presto.vois em qualquor 
parto do lmporlo 

b) aquellos quo tomarem p~ro. sou sorviço 
ind1 vlduos obrigados n outrem por contracto 
de loca.ç:io de serviços pre>to. v o is na mesmo. 
comarca, som o atteslado de que tratam os 
arts. 27, 30o32; 

c) aquolles que, npeznt• de judicio.lmento 
notificados pulo locatorio, conservn.rom em 
sou serviço tnrlividuos obri~arlos por locação 
do serviços prestovois em qualquer outra 
comarca, som preencl1er a obrlgaçiio do 
art. 33 : 

Pagnrilo ao locatarlo, além das dospozas e 
custas a que tiverem dado causa, o dôbro do 
quo o looador lb~ dovor, o não sorilo ndmltti· 
doi n allegal' qualqnor dofesa em juizo, sem 
depositar essa quantia. 

Compoto acçiio exccutl v a ao lucatorio paro. 
haver os te pagamento.» 

Aqui estil. No. disposição estilo confundi· 
d:ts duas hypotbesos diversas- os quo so· 
duztrem p1ro. os sous aol'Viços o os quo sim
plesmente arlmittirem ou consentirem ; mas 
nn palavra .<udu:il·cm vai impliclto. a má tó, 
vai lmpllclto o dóio ; o nas pal:tVras admit· 
tirem ou coHscnti1·cm não se pódo suppor dólo 
algum. 

O S!t. Tno~r.\Z DET.Ftso-Entilo o que ó que 
se pótlo supCr1• '/ bon !ó nos quo nrlmittom ou 
consentem '! 

o S!t. MonAEs BAnnos-Pois certamente; 
niio si pódo chamar dóto; pódo-se dizer que h a 
J'n.cllidado, qne ho. culpa, mos não dólo. 

a~ 
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O Sa. Tno~!,\Z DELFJ:'(O- Si não hn tlólo, riM, ftcnnrlo I'osponsnvol pela divida do co· 
não lm orimo. lono no 1' pntt•ão. 

O StÍ. Mon.\El BAnnos-8 ulnguom tt•nt.n Nada mais ruclonnl do que Isto; ó umn 
do punir crimo. Acabo do mostrnt• ~uo n dls· eouSrL rlo dtreito commum; 11i1o hn aqui pe· 
posição ó do dil'üito commum i uüo 1w. m·im1) nalido.de lll.J.~olutamento. 
nl~um. A loi do 1870 não altt•ibuo dólo, niio Mua o honr;ulo J•olutor da Commlssão com
nttribllc mt\ fó úq11otlcs quo consentem ou metteu a clamorosa ln,iustlca de equlpamr 
ndmittom om suas casas, t);zendos ou ostabe· aquollo quo procedeu do boa fó com o homem 
Jac!mentoR indivirhtoH obt•iga.doHt outt•om pol' doloso. que vae no ostaboloolmonto sotluzir 
contracto do !ocoçiió do sm•vlços, os trnbalbndores, quando catas duno posições 

Portanto, ó como ou di,so: rl cstn disposi· são lnto~romeuto deslguoes, o as responsnbi· 
çi!o da lol do 1879 11rova ovidonto do hd.ad~s mtelmmcnto, diversas, porque um ó 
que a dispo<lcão 1lo nrt. 57 do projecto rl rio crtmmoso e o uutro u lnnocento. Ora, niio ao 
direito commum ; nõ.o ó disposiç;lo penal, niio póclo sujeitar o innoconto t\ penn quo s. Ex 
ó disposição exorbitnutc dtts re;;l'as do diroito com mina contra o criminoso. • 
natural, do direito racional. A emenda relativa ao nrt. 50 nilo pódo do· 

Entro tanto o lwnrndo rol;ltor do. Commis· modo algum ser ncceita, porque vao de en
sii.o entendeu que dovia exigir a prova dn mi~ contra a. uma roga•a de dil•eito commum estn• 
fó nesto que recebo ou nccoita o colono, r01U- ileleoldn nosso artigo, o oxarndu. tambem na 
glndo neste soo tido a sua omenrln, loi de 15 do mnrço de 1870. 

E condomna " pngat• o dúbro, quando o O projecto não fuz mais do que repetir as 
projecto condemnn a pngttr Bimplesmento a disposições de!sn lei, distinguindo as duns hy· 
divldn. . polheses, n do nlliolador ou eeduotor, o a do 

Mas exige a omondn: «Quando tonhn raziio homem do boa fé, que simplesmente recebe o 
do saber que cstó. obrigado a outrom por con- colono, quo se lhe vae oJfut•ecor. 
trncto verbal ou escripto do locação de sor- Polo facto do set• a reproduc~ão da lei 1le 15 
viços»; e p01•tanto oxlgo que >o provo o de mat·ço de 1879 prova-ao que é uma dispo
dolo, quo se provo n má. t'ó, sição do direito commum, 1lo direito racional 

Or~t, nós, 9uo temos pratica do mro, sabe· pm•quo, como disse, quem accoitn soJ•vlQO d~ 
mos quanto e rlifficll a proya da mtl frl. 01'· tmbnlhadorque vem onerado por uma dtvlda 
dluar1amente pt·evnlcco qualquer disposição ó .nntU!'al que fique reaponsavel por e!ISIL di· 
do lei, q_ue independe ria pt'DVn de miL fó ; n VJdn, 
disposlçuo, pot·ém, que Ee tunda nessa p1•ova ll' uma ·cousa l':t.eionnl: o in<llvlduo nAo 
nunca so cumpro, tol'nn-su inutil, porque é pódo ficar sujeito n pcn~ nl~umn;: ftca su. 
muilo dlfficll a prova da ma fé, JeitO SÓ & Ut~a.respoos&htltdada_ civil. 

o s R M N" 1 . b t A CommiSsao. portanto, nao tem razão n. Eo_o ELLo- ao son tor • ns am. pa1•n Impugnar essa dlsposiçiio do projecto • 
os prcsumpçucs. o si o Senado qnlzer consorvar a lmportanci~ 

O Sa. Mo~tAE< llAtmos-E' muito dilllcil. desta lei, ó preciso conservar G art. 50 como 
Do sorte que oxigh·, pnra que so veriftqu~ a so acha redigido, o l'ojoitar a emenda dn 
responsnbilidnde do segundo patrão, ostn honrada Commlss!lo, por mnlot• que soj<L a 
prov" da mt\ fé, ó lnutili!ar a disposlçilo, ó 11Dtor!dudo do honrado relator que a de
reduzil-a a zero, é Jh•ar-lhe torlo o vaiO!', é fende. 
destruir o ponto capital do pt•ojecto, é nnnul· Von agora tt•atar da emenda ao art g• do 
lnl·o na sua parto principal. que já tJ·atou o bon!'ado SenndoJ:> p~r ser-

E aqui notarei a tlugl'llnte, a clamo!'osn in· gipe, quo é tambem membrG da Comml,~ilo 
justiça qno o honrado t:olator da Commi,são No art. 8•, dtspõe o projecto quo a durnçã~ 
commotte n1~ pena, uqUJpul'ando o seductor, do contractn ni\o possa.ró. de cinco nnnoa sal· 
o uUicindor ilqnoUe qne oimplo;mento l'eC'-bu vo o dlrolto do renovação ; e no art 9" dls· 
ao sou serviço o colou o 9ue se' 'lhe vai olJ"e- püe, que, niio hnvenrlo tempo !liustudo, pre
rocor; qu:tntlo n este nmguem )lo1let•a fazer sumo-se quo o tompo da loouçiio é do um 
outra cocsurn seniio a do. sua faoilhl!L!lo em anno ngl'llrio, o qual termiDlL oempre no fim 
contrnotar colonos, e nqueUo ó sempre um ua colheita, ou dn safra, salvo si o tocador 
lwmem mnlfazejo. estivar n dever ao locatnrlo,caso em que de· 

Ao lnrllvlduo quo recebo um colono que se vera continuar no serviço por um ou mais 
!!to vai offot~cer, sem ter tido o ouidudo de nnnos nté que pague. ' 
exigir o attestndo do !• patrão, o, nn t!tlta Esta ultima parto 110 artigo Sr. Pro•l
dcssn attoatnrl2, o cm tillcn1io d? jniz por ondo dento, foi a po,!lra do cscapdnlo' par11 a h~n· 
prove _9ue OILO, o~tb. om d!Vidn. cnrn n 1'!{'11 ro.da Co~ml~ .. sao. Os Hous tllustl'CS mombros 
111 puLl•ao, u. m:LIOl' c.tmfl~t·!~ que 1;'0. !l1.e pô1.lo e:;cn.mllli::lflritO·SO po1• exig-il• o nrligo que mn 

· :tb.zer ó a tio lol' snlo luctl ; o s1 101 tactl, homem, quo reco~o dinheiro para pagar om 
devo-ao exigir que eUe sotl'ro ns consoq uon- ~el'Viços, paguo a sua divida pela J'orma por-
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que contrnctou. O artigo niio exige outra 
cousa mnis do riue o cumprimento do uma 
obrigaQão contractual, isto ó, oxi~o pura e 
simpiesmonte que se guardo a 1'6 do con-
tracto. · 

Sr, Presidento,o projecto ó tão llbernl1 que 
:di tncltamonto no colono o direito do fintar o 
patrão: 

Si o colono, que ostâ. devendo, nbo.ndono. o 
serviço a que se obrigou o vno contrnctar-so 
com sognndo patrão, o locatario prejudicado 
encontra no projecto o meio do coLrar n sua 
divida, reclamando o 'ou pagamento do novo 
contrnctn.nte;st o colono, que n.bnndonn. o ser~ 
viço,Iova. bons com que possrL pagar,o pro,jocto 
dlt. to.mb.1m remedia pn.rn o co.so, concedendo 
ao loca.ta.l·io a ncçiio summn.rin. para obrigar o 
devedor a pagar pelos seus bons o q uo llcou 
a. dever-lhe; mns si o colono n1m procurou 
sorvi r a. um torcoiro, nom t!lm lnns por ond~l 
paguo, tinta impunomonto o patrão, a qnom 
o p!'Ojocto ddxa do<armado. 

E' o caso do ropotir-sn n mnximo. tJOpulnt•, 
quo o projocio confirma: .: O.tdo não lm, 
ol·rui o p:.lt'do. > 

E' umn oonsagrnciio taclta do dlrdito quo 
t!ca tondo o colono do fintar a sou patrão. 

Mas o honrado t•.!lator da Commissiio vni 
adianto. 

0 SR. TIIOMAZ DELFIN0-0 projecto obriga 
o Individuo a tralJalbar até cinco annos, no 
modo do entender do V. !lx., para pogar o 
quo devo .. 

O SR. MoR.l&S BARROs-E V, Ex. desobri
ga-o lntoiro.monto do pagar aq utllo quo 
devo. 

O SR. Tno>rAZ DELFINO-Niio; !;to nilo. 
0 SR, MORAES BARROS-V. E:t., pela sua 

emenda, supprimo oxactnmonto esta obriga
çiio, que está. oxarada no at•tigo cm questão. 

O SR. Tno>!AZ DELFINa-O pagomouto por 
_. moto do trabalho obrigatorio, ó a unica cousa 

que ao supprlmo, 
O SR. MoRAES BAnn.os"-V. Ex. supprlmo 

ostn. partn: «salvo, si o locn1lor ustivor então 
n dcwel' no loca.tnrio, cnso nm qu.~ dtJvorlt 
continuar a servir por um, ou mais nnnos, 
até quQ pague. » 

E' tJ:ttnclamonte esta parto que V. llx. sup· 
primo, o quu quer diznr que, niio obstnnto a 
loca!lor ter contratado pngar um serviço tudo 
quonto recebeu cm diuholro ••. 

0 SR, TUOMAZ DELFINO-Duraute Um COJ'tO 
pr~zo. 

o SR.MOllAES BAR!l.OS ... <lurnntocorto prazo, 
sim, m1\R qne cm tlm, ó dinheiro quo obi•igon· 
so n /lu.g:~t· om SOl'vico, segundo o contrato 
que t rmou; uiio obstante isto, V. Ex. desobri
ga-o de cumprir csto dever; tiUtorisn-o a fnl· 

tará fó dos contractos; autori<n-o a ·ser um 
tro.tnnte, a SOl' um filltador. 

Eis ns consequcncias naturaes da emenda 
doV.llx. 

O SR. TuolJAz DELFJNO-Não apoiado. 
O SR. Mon.us BA!l.ROS- Felizmente, isto 

chocou o espirita justiceiro do honmdo Se
nador por Sorglpo, quo roconhMeu quo n 
omend:t nito m•a rason.veJ, nfio era. justa, o 
entiio propúz nquilio que entendeu ser um 
meio termo. 

O S1t. RHGO MELr.o-E que ó um desastre. 
O Sn. MoRAES B.mnos-Pois eu accolto a 

omondrr. 1lo nnbre Scnn1lOl' por Sergipe o 
V. Ex. tombem a acccitou. 

Houve a conferencia na Commissiio, ii qunl 
ou tive a honra Jo assistir. 

o SR. REao MELr.o-V. Ex. refore·so á 
nossa confabulaçiio na Com missão I 

O SR. MoitAEs BARRos-Sim, senhor. 
0 SR, REGO MELT,O d{l. um aparte. 
0 SR, MORAES BARROS-A emenda da 

Commissão supprimln qunlquar obrigação do 
pngamento; o honrado Sanador por Sor~ine 
propoz nm:t transacçiio, isto é, que llcaàse 
oLr1gado o locador a tro.bnlhnr ao monos por 
mais nm anno ; c eu, para transigir com o 
honrado Senndor, accoitei isto, o os honrados 
membros da Commissilo que me estão apor· 
tcando lambem acceilaram. 

O SR. Tuo~rAz DELFJNo-Não apoiado. 
o SR. MoRAEs BAnRos- Sahlmos de ló. 

todos de nccordo, declarando o.cceitar 11 
emendn nessa sentido, 

0 SR. TI!Ob!AZ OELFJNO-Ha nisto um aqui• 
voco, que boi de explicar. 

O SR. MORAES BAn.nos-Nisto nada lt& do 
doshonroso para V. Ex. 

O SR. Tuo~rAz DELFINO-Sim; nem mudar 
do opiniiio IJ de<honroso para ninguom. 

O SR. MottAF.s BARnos-Sem duvida. Mns 
o que ó exacto ó quo nUs quatro clwgúmos a 
ost!l nccordo, c o bom·ado Senador por Sor· 
gipe mandou eliminat• n restricção com que 
tinha nssignado o pa.rocor. Entretanto, 
quando o pnrecot• foi puLilcado, lá surgiu 11 
restrlcçilo. 

O SR. TUOMAZ DELFJNo-Houve um equl· 
voco; ou hei do oxplicat• Isto. 

O Stt. 11mtAEs !lAltROs-0 honrado relator 
tinha mudado do parecer, tinha rcconsl<lo
rndo, e ptLroco que lmvla entendido que fizera 
mnl em nccellnr· a transacçiio proposta pelo 
honmdo Sonadot• por SOJ•gipe.,. . 

0 SR. TI!O!\!AZ DELFJNO-Niio foi Isto, nãOf 
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O SR. ~!oRAES BARltO>-., .o ontiio recuou. 
Esl:cva no seu pleno dirolto i nlnguom 11ódo 
levar· lhe isto a mal. 

Eu só me queixo de quo, ten<lo S. Ex. re· 
cuado, a.ponlls communimlsso o tncto ao seu 
collegn ilo commts:;ão, e não o fizcs:3e o. mim, 
quando eu tinha pleno dlroito a ser tratado 
por S. Ex:. com todn. a consitlol'o.çiio, com n. 
mesma consillerução com quo tratei o lllnstre 
Sonarlor desde o tempo em que o projecto lhe 
foi para~• ás miios, ato que S, Ex. censo· 
guisso dar o sou parecer. 

0 SR. TUOMAZ DIOLFINO-V, Ex, nega qno 
ou o tenha tratado com totla a con>idcraçilo, 
com todo o respeito 1 

O Sa. MoRAES BARnos-Tenbo uma queixa 
de V. EJ:, : o nobre Senador tez scicuto ao 
·nosso estimado collega, o Sr. Coelho o Campos, 
•le quo tinha voltado atráz sobre a trans
acção Cai ta.; mas, não ob:;Lo.ntc ncbo.r-mo pre~ 
sento no Senado, V. Ex. niio me bonrou com 
o. mesma. consiJernçü.o. 

Entendi que V. Ex. f;Lllou-mo assim com 
a conslderaçiio a quo ou tinha direito. 

0 SR, TUOMAZ DELFINO-V. Ex. mo des• 
culpe, mas ontendou mui: ou era incapaz de 
faltar á consideração para com V. Ex. ; 
prezo-mo do sor um modelo de attenções e de 
cavalheirismo, princlpalmonto tratando com 
V. Ex., sempre tiio dell~ado, sempre tão 
cordato, 

0 SR. MORAES BARROS - Procuro tratal' 
os mous collegas com " maxlma dellca<le?.a; 
e creio que doi provas disto no illustro Se· 
nadar. 

Mas, omfim, domas po1• terminado o incl· 
dente. O lllustre rola to!• declara que nilo teve 
a menor intençiio do deaattender·mo, de mo· 
llndrar•mo, o ou declaro-me satlsiCito. 

0 SR. TUOMAZ DELF!NO- Hei de eJ:plicar 
isto ainda mais longamente. 

O SR. MoRAES BARROs- Sr. Presidente, a 
emenda ao art. fl' niio póde ser acooita. 

SI o projecto s6 tacitamente deixa no colono 

Figure V. Ex." hypotheso do quo o colono 
entro. pnt•o. o serviço oxo.cto.mentc no mula, 
ou q u"si no IIm d:t colheita do caf:,, ou da 
sa.fro. lle aasuco.r, pot• ho.ve1' falto. do braços 
pn.1•a se concluir u. colheita, ou n. !n.Ct•a., 

Este homem, entrando para o serviço, pre
cls:c de adilmtamcntos ; não troz com que 
alimentar-se; n"da plantou na fazenda, e é 
preciso que o patrilo lhe forneç' tudo; o. con· 
sequencia é que ontrn, contrahlndo divida. 

No IIm do um mez, Isto .;, no Om da 
colheita, ou no Om da safl'D., termina o prazo 
1lo contracto; fica., pol'to.nto, 'o. dever; mas o 
illustrc Senador diz quo ello nilo tem obriga
çilo de pagar o quo deve. 

U>! S!l. SEXADOil- Mas porque raziio ha 
de fuzer o contracto por um mez, por exem
plo, o nilo por mais um anno 1 

o s". MORAES BArmos - o homem preclsa 
do ganhar dinheiro pa1•a sustentar-se a si o a 
;ua famiUa, ou para nilo tlcaJ• vadio, diga
mos; o po.triio, por seu lado, preciso. dos 
seus serviços, porque raziio não ba de con
tractal-o no moia da colheita 1 

Porque raziio não bnde contractal·o quando 
faltnr npeuas um mez pam acabar a colheita? 

Para contractal·o é pr.1clso tilzer·lhe ndian· 
tamento .•• 

0 SR. TnOMAZ DELF!NO-Si O patrão qulzor, 
niio ó obrigado a isso, 

O SI<. MoRAr1S BARRos- Não tem querer i 
é obrigado a fazer o adiantamento, porque 
nquelle homem na<la traz para comer, o ó 
preciso dar-lhe o neccssarlo parn a sua nll· 
mentação e para o sustento de sua famlllo ; 
bo do po1• força o patrão fazor o adianta· 
menta, ha de por força o colono contrablr a 
divida. 

Acontece Isto sempre quando se contracto 
um colono. 

Mns, lndlvldado o trabalhador em duzentos, 
om tresontos, om algumas centenns de mll 
róis, acaba-se a colheita dahl a um moz, ., 
tlnbi n. dous mezos, o n.cn.bn.-so, porta.ntot o 
prazo do contracto·; pude, pe••gunto, pódo vir 
o honrado relator da Commlssiio dizer-nos: o direito. ou a fnculdllde de {int•<r o patriio, a 

emenda faz mn\s: autoriza expressamente, 
termlnantomonte a {int''; sancclona a t:rlta 
do fé dos contractos, autol'!ZtJ. t\•ancamento o 
colono a niio cumprir aqulllo a que se obri· 
gou. 

O S~t, Tuo~rAz DEI,FI>:o - Mostro V. Ex. 
Isto que oslt\ dizendo, 

c Niio, sen!Jer, não obstante estar oste ho· 
mom in<livldado, devemos dar-lho plena llber· 
do.de II!Lra. retifllt'•SO t10 SBrViÇ01 p1!Ta fintar 
o seu Jl&trão, para não pngar o que devo ; 
elle nao tem mais obrlgaçoes a cumprir i 
nom mesmo as que contrablu como oondlção 
para obter o ndlantnmen to quo recebeu. » 

O SI\. MonAEs RAllUOs- Quer V. Ex. vor 
quantos lnconvenlontcs podem resultar disto 'I 

Diz o a.·Ugo quo, na r..tta de estipulação 
cxpt•o,c;sa (\c prazo, sot•ú, este o do um o.nno 
agl'n.rio, que ttwminn sompl'o 110 llm do. SLlfL'n, 
ou no fim da colho! ta. 

0 SR. Tno>IAZ DELFINO ••· Tom a obrlgnç;1o 
moral de pnb~•r. · 

U>! Slt. SICNADO!t - E niio 11avcndo tempo 
ajustado para o cont•·acto i 

O Sa. MottAEs BA.ltROS - Si o colono entra 
no melo da colh01ttL, quando falta um moz ou 
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qu~n<lo faltnm •lons mezcs paro. o seu termo, 
entcnde-so que tlcaril no serviço par" pog~r 
o que rocobcu. 

Não 6 costumo, contractnl·o por tempo 
..determinado, nsslm como não ó costume 
ln.vrar·se con trncto cscrtpto; tudo 6 Jeito 
verbalmenle. 

Si elle so retira no fim da colheita, um ou 
uous mezes depois de ter entrado pura o ser
viço, é nestas condições que o honra•lo So· 
nadar o dcsobt•iga. do todo o serviço, autori· 
zando a (inlaç~o completa o solemno do 
pa.trii.o, e concorrendo para que n.dquiru o 
trabaihn.dor m1ios costumes, o habito, pelo 
meno8, do c,lllote f11cil, que o desmoralizo., e 
inbabilitn. pn.rn o trabalho honesto. 

Nilo é mais untura!, não é mais razon.vel 
dizer no colono: « Contrahisto uma divido, 
promettondo pngal·n. em serviços, 6 preci.<o 
trabalhar n.té pagn.l·a? » 

Nada mn.ls licito, porém, nndn. mais lndis
pensavol do que uma limitação a esta clau· 
suln.. 

Pois bom, senhores, ella nquiestó. expressa: 
o art. s• dclcrminn que a prestação do set·· 
viços não poderá exceder de cinco annos. 

Realmente, em todas as legislações existe 
a exlgenola do prazo para a prestação <lo ser
viços pessones. 

A lei do 1870 marcava o de seis nnnos; 
entendi que o projecto devia reduzir este 
p1•azo a cinco. 

Mas, Sr. Presidente, t\ pntento o empenho 
do honrado relator da Commlssilo em emendar 
esta parte do projecto; e lombrando·ma dus 
o.ccusn.çõcs feitas no nono passado contt·o. cstn. 
dlsposiçilo, por mais lnnocente que olla seja, 
entendi dovor tronsiglr com o honrado Se· 
nadar por Set•gipe, accoitando a emonda que 
diz: 

« Serão obrigados, nesto cnso, a trabalhar 
por tempo que não exceda de um anno, salvo 
prestando fiança á divida. • 

A disposlçiio do artigo parecia· me razoa vel 
e justa, porque nnda mais razoavel o justo 
do quo pngar o trabalhador o que ficou a 
rlever; mas ontendlser convenlonte transigi!• 
e nccelto a emenda. 

O Sn. Tno>tAZ DF.LFI~o-Logo, n disposlçiio 
niio era t iio bott assim. SI fosso, por si pro· 
prla se dofondorin. A accoltnção <la emenda 
mostra que havin algum perigo a evitar. 

O Sn. Manus llAtmos-Accoito a emon<la, 
com medo de V. Ex., com medo do honrndo 
militar, nosso collt•ga paio CearA. 

E' o caso do dizer que su,jeltol·mo pelo 
medo ; mas protostnndo e reclamando, por· 
quo c quo esti• n~ projecto t\ .insto, ó o que 
dove ser, ó o que u do dirolto. . 

Oes•le quo o trabn.lhrulor, o colono rocobou 
dinhch•o pu.ra pago.r cm sel'vlços, dove tro.· 
balhlll' até qoo pngue. 

Este ó o direito, o ó isto quo está no pro· 
jacto . 

0 Sn, Tl!O"AZ DEL!•'INO dó. um aparto, 
0 Sn. MOilAES BARROS- ~las é isto mesmo 

quo estil. no projecto, e é isto quo V. Ex. 
supprimo. Peço nttcnçã.o: 

«Nilo havendo tempo ajustado, diz o pro· 
jecto, presume·so que a duraçlio do conll•acto 
serU. de um n.nno agrat•io, o qual termina. 
sompt'-.! uo fim do. colhcitn, ou da snfra, salvo 
si o locador estiver devendo o.o locu.ta.rio, 
caso cm que deverá continunr p:?r um anno 
mais, atú que pngue.» 

Natla mais natural, nada mais razoavel do 
que isto. O colono ficou do pagar em serviço 
uma tlivida, o trabalho. até pagai·•· Si não 
quizer trabalhnr, póde pagnl·• em dinheiro. 

O projecto oilo obriga a trabalhar; não llé. 
ncção pum obrigar o colono a. cumpril' o coo· 
tl'l\cto; mos sómento pn.l'a a cobrança da di~ 
vida, 

O Stt. TI!OHAZ DELF!,;o dó. outro aparte. 
O Stt. MOR.<lOS B.<RROs-V. Ex. com o seu 

aparte confessa que a sua emenda ó desarra· 
zoado, e deve ser rejeitada. 

0 Stt, TUOMAZ DRLFINO-Si estou dizendo o 
coutrnrlo do que V. Ex. está sustontando ! 
Ntio confessAi cousa alguma. 

O SR. MORAES BAnttos- Ja disse que o 
artigo do projecto ern o melhor. Mas tui 
obrigado a transigir com o !Ilustro Senador 
por Snrgipo, a.cceitn.ndo o.emen1lo. que obt•ig-a. 
o colono a trabolhnr por tempo ni\o exce
dente de um nnno, salvo prestando Jlança i• 
divl•la, 

Como existem no projecto outros artigos 
com disposições identicas, a mesma emenda 
vne·lhes sel•appllcn.vel. 

O parecer fulmina o art. 13 com a peno. de 
suppressão. Acho-a injusta; penso que o 
artigo deve sor conservado nas suas duas 
partes, ambos uteis e convonlontes. 

SI o locador não tiver dinheiro para pn~'Br 
n sua divida, con tiuúa a tmbalhar na fazenda 
ató pagar. No caso do nllonaçtio do predio, 
quando ontl•e o pntrão c o colono esttver 
ajustada a con•llçilo de que falia o projecto, 
fica estabelecida esta gal·antla. 

0 SR. BUENO BaA,;oÃo - Mas nhi lm vor.IL 
uma novnçiio de contracto sem oousontt· 
monto de ambas as pu1•tes. 

O SR. Mo!tAE.< BARILOS - Nilo hnvori• tnl 
novnç1lo; o snrvlço ó o mesmo, e ll. condição 
tio colono nilo so aggrnva ahsolutamonte. 
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o SR. Tuo~rAz DELFJNo- Niio sabemos si 
pelara ou não. 

0 SR. MO!tARS DARROS-Si peiorm', nillo9tu 
a providencia no prc>jeoto: ollo não llca mais 
olirigndo a cumprir• o contracto, e está, por
tanto, perfeitamente garantido, à vista das 
dlsposiçoes do projecto. 

Portanto a condição do colono não jl<liorn 
pelo fl\cto da nlionnçiio; o desdo quo clle está 
perfeitamente g-arantido pelo projecto, desde 
que elle não poiora de condição, n:"\o ba razilo 
alguma pura se desobrigar de paga1• a divida 
om s"rviços, jà que nilo tom dinheiro pa1•a 
resgo.ta} .. a sem trabnlbar; mas como acceitoi 
a emP.nda <lo nobre Senado!' por Sergipe no 
art. 9'1

, aqui vigorn. n mesmn limitação: sorú 
obrigado, nesse coso, o colouo a trabalhar 
para o adquirente por prazo niio excedente 
ae um nnno, salvo prestando fiança, para 
garantir n sua divld!t, 

Ha um outro ponto cm que o nobro relator 
mostra·se de uma injustiça clamorosa. 

O art. 19 provhlenela sob1•e a hypotilese do 
patrão negar no colono o atte•turlo, o dispõe 
quo o juiz, ouvindo a c'te, darlt um cortltl· 
cado, no qual declare a lmportnncht quo o 
colono estiver a devor. 

·No caso de contratar o devedor os seus ser
viços com outro, diz o pJ•ojccto, dove ser• de
clarada a importancia do debito pelo qual 
ftca responsavet o novo locatnrto. 

Do sorte que isto ó ató um contracto ju· 
diolal, colobratlo perante n justiça, com um 
colono, que o segundo patrii.o sabe que dove 
quantia certn, conforme o certiflc:ulo, 

Pois bem, o nobre rohltor da Cornmtos[o 
supprlmo esta parte do projecto; quer que o 
novo looatarlo contracto o colono, &Jlezar 1le 
saber pelo cei·titlcudo do juiz quo elle deve 
ao primeiro patriio; quer que o contracto, 
sem ficar obrigado a pagar a divida do con· 
tractado. 

O Sn. TuouAz DELFINO- Mas V. Ex. 
aclia rn~on.vel essa pnrtedo projecto! 

O Sn. MaMES BAnnos-Mns V. Ex. acba 
razoavot que o segun<lo patriio fique com o 
colono, que devo ao primeiro, sem pagar a 
divida, cujo resgato Impediu 1 ,,. 

Isto tl justo, ó razoa vel 'I 
0 SR, TUOli.~z DELF!No-Nada mnis l'n· 

zoavcl, nada mais justo. 
O Sn. MoRAEs BAnnos-Entiío niio com

prehendo, · não sei mais o quo é justiça, n[o 
não sr-i mesmo o quo ú sonso commum. 

0 Sn. ltEGO MELLO dó. um aparte, 
0 SR. MORAES BARROS- Quem O diz DÍÍO 

sou eu, é NaiJUco do ArauJo, é Lalfayotto, na 
lei de 15 do março do 1870, que os senhoi'os 
conhecem. 

Aqui passa·so a cousa jud!clalmonto, na 
presonçn. tlo juiz; fica eonstnndodo cortWmulo 
que o colono' dovo ; quem .quizer conti·nctar 
osso colono, devo nocossnrlnmonto, ó. vista do 
attestado, pagar a divida. 

Muls cllll'O do que isto, Sr. Presidente, ó 
impos;!vol ! . 

O honrado Senador, coma sua opiniiio, sane
clona um facto muito commum em S. Paulo: 
sancciona o o.llicinmcnto do Colonos indi
vidados. 

Os fazendeiros que siio escrupulosos, nilo 
alliclnm, mns reco bom os colonos que se v~o 
otl'erocer; o sabendo que devem, manrlnm 
quo ajustem primeiro ns sua; contas com o 
patrão quo tleixai·am, e responsabillsam·se 
pelo pagamento. 

E' nssim quo procede o homem do bom. 
Mas o tratante procede por outra fórma: 

contracta com o colono, apezar do saber que 
e•tli tnd!vldado, e quando o primeiro patrão 
o intima para pagar a divida, não lhe dà a 
menor tmportancla, e vai so aproveitando do 
serviQo do colono. 

E' isto que o nobre Senador acha multo 
moral, multo razoavel, multo regular! 

E' um conto do v!gario passado pelo se
gundo patrão ao primeiro. 

Entondondo, pois, que o seguntlo patrão 
deve ficar r•espousavel pela divida, consagro 
no art. 20 a obrigação do pagamento. 

Creio ter demonstrado, de modo n entrar 
polos olhos <le todos, que a dlspostçiio do 
art. 19, dove ser conservado. o, por conl'e
guinte a do art. 20, quo conceda a acção 
executiva parn garantia do direito prejudi
cado. 

Para mostrar qne o Sr. relator nilo foi 
Mlz em outras dns suas emendas, peço para 
o seguinte &. attenQão do Senado: 

Ao parngrapho unlco do art. 43, que trata 
da parcer!11 peeuaria, api•esentou lambem a 
CommJsaüo umo. emendo.. 

Mas a un!ca dillerença que ba entro a dia· 
posição do artigo emendado e a .da emenda ó 
que o artigo m&.nrta quo primeiro se observe 
a convenção das partes; quando a oonvençüo 
for omissa, observe·se o costume do Jogar, se 
houver ; quundo nii.o houver o costume do 
togar, ontao que se ob<erve a disposição da 
lo!; e a em onda supprime apenas a condição 
de so observar• o costume do Jogar. 

O Senado julgarll si ó de bom criterlo sup· 
prlmh• o costume, que é o melhor interpreto 
da lei. 

·o Sn. TumrAz DretFJNo - Nilo, a emenda 
não fn.z is~o, nem pod in. fazer. 

O Sn. MonAE< BARROS- V. Ex. tenha a 
bomlade de dizor o que faz a emenda 1 

V. Ex, vai ver, aqui ha engano. 
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0 SR, Tno~tAZ DELFJNO - Niío hn engano 
nonhum. 

O Srt. MoRAES llARnos- Houve on;;nno de 
V. Ex., houvo irr_çdlexilo, ou ho. erro do iin· 
prens11. 

• 0 SR, T!!OMAZ DELFINO- Nem uma cousa, 
nem outra. 

O SR. MoRAES Barros - Entro n emen1llt e 
o paragmpbo nnlco, a uni<'a diJfm•onçn ó que 
a emenda. supprime o costumo, o o paragt'n· 
pho manda observai·O. 

Vejamos ogoro. o commentn.rlo com quo 
V, Ex. ncomponha esta disposlçüo. 

O Sn.. Tno:'lrAz DF.LFINO- Sim, vamo3 ver 
o commonturio. v. Ex. lilz bom cm repot·to.r
so no commontnrio, porque e!lo dá perfoilit· 
monte n ro.ziio dn. omonda.. 

O SR. MoRAE& BARROS - O commontarlo 
torna a eouna pelo r. 

0 SR. TUOMAZ DELFJNO-V~tmos Ver. 
O SR. MoRAES BARROS (lonrlo) - « Art. 43, 

paragrapho unlco, Salvo convcncüo, a parco· 
ria pecuaria será regulada pelas disposlçüos 
destalol.~ . 

O Sa. TnoMAZ DELFrNo - Sim, porque 
V. Ex. altera os costumes. 

O SR. MoRAES BAnRos- Como'll Si a dls
posiçüo do projecto manda. observar os costu· 
mes, como mando cu supprlmlr os costumes 'I 
V. Ex. é que os supprlme. 

O Sn. TnoMAZ DELFINO - V. Ex. é que os 
supprlme; leia V. Ex, o resto, 

0 SR, MORAES BARROs-A emenda da Com· 
mlssilo dá logur a um ombroglio tal, que é 
absolutamente lnexpllcavol o inapplicrLvel. 

O SR. TnoMAZ Dmr.FINo-v. Ex. niio tom 
boa vontade de entender. V. Ex. alterou o 
costume po•• melo de disposlciio legislativa e 
quer que prevaleça o costumo. · 

0 SR. MORAES BARROS-A emenda retiro 
palavras cujo valor ó contradiotarlo por to•lo 
o projecto! As unlcas pahwras que o emendo 
retira aüo oquellas que mandam observar o 
costumo do lagar, onde o costume houver. 

O Sa. TnoMAZ DELFINO da um n parte. 
O SR. MoRAES BArmos-Ondo achou V. Ex. 

a alte••nçüo do costumo. quando a dlsposlcao 
·justnmsnte manda observar os costnmcs? 
'V. Ex. faça o favor ile'ouvlr ler ·pela ter· 
coira voz (lendo) : 

« Salvo convenção, e, om rolta della, o cos
tumo do Iogm•, si o houver.> Manda obsor· 
vnr o costume. 

O SR. TnoMAz DEJ.FJNo-Diga-mo V. Ex. : 
quanclo o costumo oontrarla a lei, o que ó 
que se oxocuta i 

O SR. MonAES Jl.\lmos-Exocuta·so .•. 
O SR. REao 1!Er.La-A 1"1. 
0 Sn. TUOMAZ OELFIXO- Digo. O quo BO 

executa. 
O Srt. ~foMES D.mnos-V~tmos ver a uis

posiçiio do o.rtigo: A primeira lei ó a con~ 
vonçilo das pm·tcs; n. sogundn. lei ó o costume 
do lo~ar, se houver ; a torcoira loi é a. dls· 
posiçii.o do projecto. 

0 Sn. TUOMAZ DELFJNO-E quando O COS• 
tumo çontrario.r n loi, o que é quo entra em 
oxocuçiio! 

O SR. MonAES BARROS-A costumo. 
0 Sn. TUOMAZ DEL;'JNO-E' O quo está dito 

na omonda. 
O Sll. MaRAES BAnnos-Nüo está dito na 

emenda. 
O SR. TnoMAZ DELFJNO - Agora V, Ex. 

comprellOndcu "emenda; tuça o favor d• a 
ler. 

0 SR, PRESIDENTE - Attençüo I Peço no 
nohro Senador que niio Interrompo ao orador. 

0 SR, MORAES BARROS-E' imposslvel com· 
probender o commentario quo nqui estí•; ó 
um ver•ladelro omLrog!io, completamente 
Inuxtrlncavol. 

Mos isto niio tem importancia alguma. 
Pouco Importa quo. esta emenda soj": appro
vn.do. ou nii.o : ao fhr approvada, vira algum 
mal para o crilerlo, para o senso do Senado ; 
mas, como medida legislnti va, niio tom lm· 
portancla. 

O SR. Rr~ao MELLo-Traz clareza para a 
lei. 

O SR. MonAEs BArtnos - Quero apenas 
mostrar que o S•·· relator descuidou·se, foi 
Irreflectido, niio pensou bem, ou entíio esta 
rcdn.eçiio osti~ errada. 

0 SR. TIIOMAZ DELF!NC-V. Ex. entenrleu 
tiio bom; o ngot•a niio quot• mais entender. 

o SR. MoRAES BARnos-Aqui niio ó pos· 
sivol cntondot'. F.u dosllllo n quem possa en· 
tender a cmondn·e. mais do que tudo, o com· 
menta•·! o da emenda. 

·O Sn. TIIOMAZ DELF!NO-QUando O COStume 
f!Jr contrariado pela lei, o <Jno subsisto! 

O SR. MoRAES BARnos-A costumo. 
0 SR. TIIO~!AZ DELFINO-E' O que está na 

emenda. 
O Sn, Monas llAnR03 - O paragrnpho 

unlco niio 11!1. o contm•·lo disto •. 
O SR. TnoMAz DELFJNO- V. Ex. cntiio 

leia o sou projecto, o hn de v o r como.so col
lomt o costumo sobro a lo!, V, Ex. colloca n 
lol em ultimo Jogar, 
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O Sn. MoRAES BAitnos- W a proprla lol 
que considero. o costumo como lo i superior a 
e lia. 

O Sn.. R1~00 MEJ.r,o-0 <tuo niio pódo sor. 
O SJt. MoRAES JlARIWs-Devo ser. O cos

tume ó o direito f.oitu na sociedade, solldtt!
o:tdo entre as pn.rtes; é n direito costurnoiro; 
ó a melhor do todas as lois. Por Isso muito 
sensatamente o projecto 111!0 como primeira 
lo i o. convenção entre na pn.rtes; como sor;un
tla loi o costumo do togar, porque o costumo 
do lagar é n molhorloi, quo está acceita por 
todos nos.<n localirlnde; só na falta do costume 
é quo entrar~ a tlisposiçüo un loi. 

O Sn. THO>tAr. DELFI:<O- E quando o cos
tume contrariar o. lei ? 

O SR. MonAES BAnRos-Qunndo o costume 
contrariar a lei, a costume devo vigorar. 

0 Sn.. Tno~!A7. DELFINa-E' o quo está na 
emenda. V. Ex. ag-ora a entendeu muito bom, 
dlvlnamonto. 

O SR. MoRAES BARRos-V. Ex. quizemen
dar uma disposição muito sensata o razoa vel 
do projecto para suppril·& por uma por domais 
dosarrazoada. 
. o SR. REno MELLo-Pelo menos (pormittn

mo a franqueza c pcrdóe-mc) estil mal redi
gida. 

O Sn. MoRAES BARn.os-N[o está. 
O SR. R1mo MELLO-Porque, si o costume 

é gorai, uniforme, secular, n lei deve lLd
optal-o expressamente. 

O SR. MoRAES BARRos-V. Ex., que é um 
dlstincto jurisconsulto.,. 

O SR. REGO MI~LLO-Nilo sou; muito obri
gado, 

0Sn, MORAICS BAIU.OS-.,. muito pratico, 
no osturlo de direito, snbo melhor do que eu 
quo a melhor das lois é a quo é feita ~elos 
costumas das partes, e n melhor lei pos1tiva 
ó nquelln que sancoiona estes costumes. 

Aqui o projecto sancclona, põe acima do 
tudo o direito feito pelo costumo das partes. 

UM SR. SrtNADOR-11' um ert•o em direito 
collocat• o costume acima da lei. 

o SR. MoRAES BARRos-Não ú orro em di
reito, porque alai nunca deve contrariar os 
costumes. 

E' Isto o que fuz o projecto, 
O Sn. TnoMA'- DELl'INO dó. um aparte. 
0 Sn.. MoRAES BAnRos-SI V, Ex. lbr ca

paz de traduzir om lol os costumes quo a re
speito do p<Lrcorla pocunri:t ha no Brnzll, 
prestar" um bom serviço, porque no Rio 
Grande rio Sul ha uns costumes, no Piauhy 

1m outt•os, cm cada Estado, omftm, os cos
tumes mudam. 

Orn, na Impossibilidade de conhecer todos 
ossos costumes, opino com o pt•ojocto, respei
tando os costumes com~ loi antro ns partes 
naquellas locnli<hules onde olles existirem. 

O tlirolto costumeiro deve, como disse, estar 
acima do dlrolto escrlpto, quo lho ó subm·dl
narlo. 

O projecto copia n disposiçüo ria lei de 1R70, 
que estabelece como principio absoluto o ao
corda; na falta deste, o costume local; e alndlL 
n11 falta do costumo local, as disposições le
g-nes. A lo i do 1870 é muito rnzoavol, mas 
nüo assim a disposiçiio do projecto, no onton
dor do Commlssüo. 

Mas o n.rt. 78, parngrapho unico, da. lei do 
1870 diz: •salvo convenção o em falta della, o 
costume si houver•; e o projecto diz: •salvo 
convenç[o e em falta dolla, o costumo do la
g-ar, si o houver, a parceria pecuaria será 
regulada palas dispos1çõos dos artig-os quo se 
seguem, elo 50 a. 59. • 

Qual o !L dilforença 1 
Eu Impugno as emendas ao art. 56, no 

art. O•, no art. 13 e nos arts. lO e 20. 
Todas !LS outras acce!to, mesmo a embru

lhada que analyset • 
0 Sn., REGO MRLLO dá um aparte. 
O SR, Mo~<AES BARRos-O projecto é cópl:t 

11 ttornl h a disposição da lei do 1879 ; o bon
ratlo Senador acha <li1ferença.,, 

O SR. REGO MELLo-Acbo, Assim, a pnr
cerio. pecua.t•ia consiste no seguinte, om 
poucas palavras:- um fornece o gado e o 
outrotrata deste gado mediante certas vanta
gens. 

Estas vantagens c obrigações do um o de 
outro resultam do accordo quo haja entro as 
partes; na. falto. do ncaordo, prevalece o cos
tume local ; u, na tn!ta do uma e de outt•n 
cousa, do costume da localidade o do accordo 
prévio entro as partes, a lei do 1870 estabe
lecia en![o regras .. , 

OSR. Mon.~.Es BARROS- O projecto tambom 
ostabeloco regras ; mas ,·, passivei quo nas 
regras estabelecidas pelo projecto V. Ex. 
acho nlgumns que não sejam ra1.oa veis. 

. 0 SR, REGO MELLO da UUI aparto, 
0 SR, MORAES BARROS - Isto tudo siio 

disposições já nccelhs ; o, ontiio, a quost[o 
os tá em outra parte e nüoestá no paragrapho 
unico, onde o projecto roprotluz a disposição 
da lei, sem dl!ferenoa. do uma virgulo. 

O SR. Rnoo MELLO- Nom ou estou dl
zontlo o contrario .•• 

O SR. MoRAES BA~tn.os - V, Ex, estD. a 
domonstrar·me Isto ha mais do mola hora: 
V. Ex. 'J.UOr achat• dl!forença, quando as pn
lavrns suo idontlcns. 

•• 
' . 
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O SR. REoo MELo d~ um aparto. 
O Stt, MoRAES BARitOS - Entiio, Isto quer 

dizer que DILS outras disposições V. l'x. acb:t 
d!Jl'oronca entro o projecto o IL lei, nlio 1 

O Sn. MoRAES BAnnos-Desde que é obrn 
de f~oendoiro, concluem logo que é projecte 
do arrocho, 11ro,í~cto paro. oscravisar o colono, 
para. !o.zor do colono nm :-;orvo da. gleba. 

0 Sn. Tuo~tAZ DEL!o'tNe-N[o dig~ V. Ex. 
i~to ! 

E V. Ex. impugna. dessas outra::; disposições, 
algumas .•. 

o SR. R E ao M"r.Lo - v. Ex. niio mo com· 
pi•ehOnrlen ; parece-mo qua niío mo fiz com• 
prohonder. 

O Sit, REGO MELLO -Pela parte que me 
toca., llosso garantir que não tive e::;te in· 
tulto. 

O SR. MonAgs J1,mnos- E' impossível 
comprohentl• t'. 

0 SR. REGO MELLO- A noSBIL quos\iío foi 
a seguinte ... 

O SR. Mo!tA.ES BARnos- Niio posso per
ceber " quostiio, quando as palavras silo per· 
fcltnmcato i•lcnticns. 

0 Sit, REGO MELLO - A lei de 1879, para 
a qual V. Ex. appellou, csposiiVO, ostllbO· 
Jecla como principio Jo~al ou o costume ou o 
n.ccordo; na fa.lto., porom, do um e do outro, 
ollada.vn regrll!l poJas quaes se deviam reger 
O.d parcerias pecua.rias. 

O Sn. ~foRA.ES BA.RROS- Eu vou ler, poJa. 
ultima voz. 

O SR. Rzoo MELLO- Eu creio que ha. nisto 
muito. que;tilo Ile palnvrns. 

O sn. MonAES BA.nnos - Nem isto póde 
ha.vor, porque as polavr~s sii.o iileoticas. 

Diz a lo! do 1879: «Art. 58, § 2•. Salvo 
convenção, e, em Iili la delin, o costume !lo 
lugt~r. si o houver, o. po.rcorlo. pecnaria será 
regulada polns Ilispo~içoes dos arti~os que so 
!:leguem, Uo 59 a 8B.»-

Diz o projocto: cArt. ·13,paragrap!lo unico. 
Salvo convenção, e, om tiJ.lto. tlelln., o costumo 
do luSar, si o houvor, o. pa.rccri1L lmcun.ria 
sorlt regulado. polas disposições dos nrtlgos 
quo SI~ süguem, de 50 n. 50.,.. 

Ho. só a di lferença dll nnmoraçiio dos nr· 
tigos. 

O Sn, R zoo M ELLO - E nt.o tr:tça as regras 
sobro a pnrcería, como traça. na falta do 
costume e Dl1 fttlla do nccortlo, a lei do 1870, 

0 Sn. MoRAES BARROS-A oste pnragrapho 
seguem-se ns rogrtts do projecto sobre a par
ceria pocunria, como seguem-se na. lei do 
1870. 

Agora, julgue quem qnlzor da IliiTet•onca 
que ba entre nma disposiçiio o outra. 

Sr. Ptcsldonto, este lll'Ojccto tem lutado 
com uma prevonçíio tüo grande 1uo nem 
mesmo aquelles que o loem, como o wnrado 
relatot' da Commi:.;:-;ü.o, por m;Lis quo vejam o 
seu libm'<Lli~mo, perdem o:·üo. provençü.o, nn.s· 
clda tia circumstancio. tle ser autor do pro· 
jeoto um fnzcndeiro que tem colonos. 

O SR. Tno>rAZ DELFrNo-Não tlign V, Ex. 
isto: ó .uma grande injustiça, 

Somulo V, III 

0 Sn. 1"10UAES 8A.RROS-Niio me refiro JlOS· 

soai mente a V. Ex. 
0 Sn. TUOMAZ DELFtNo-Entiío, refere-se 

pessoalmente a mim li 
0 SR, MOMES BARROS-Refiro-me ;iquclles 

quo teom muita.~ prevençllr.:o; om relo.çii.o no 
pi'ojecto. 

Eu fiz um apanhado dos garantias que e 
projecto olfoi'ece ao colono, e vou ler: 

« Gtmmtias ofT~J1'ecidas pelo proJecto aos co
lo>JDs- Art. 2.• Applicovol tanto aos naolo· 
naes como aos estrangeiros. 

Art. 5." Os menores assistidos por seus 
pac.< ou tutores, mediante prévia licença da 
autoridade competente. 

Art. 8." Duração do contracto nunca cxco
donto de cinco annos. 

Art. 0." Na falta de tempo ajustado pro· 
sumo-se ser a duraçiio de um anno agrarlo, 
que termina sempre no ftm da colheita ou 
do. so.t'rn,. · 

Art. 11. A locação do menor niio pode ró. 
oxcodor da menoridade. ' 

Art. 12. O locatario niio póde transferir o 
contracto a outrem som o aprazimento do lo· 
ca.dor. 

Art. 13. Síio nulios os contractos, que lm· 
puzorom no locador rosponsobilidade por dl· 
vidas de outJ•os, que niio mulher e filhos ; 

ol!rig-açüo de pagar mais de metade tlns 
passagen• e dospezas ; 

ol!rlgação do pugnr juros poJas quantias 
adlnnt,.dns, 

Art. li. E' licito ao locador, dentro do um 
moz depois dll chegada, romper o contracto 
celebrado no estrangeiro. 

Art. 16. Escripturaçiio dupla no livro do 
contas correntes e na caderneta de cada co· 
lono. • 

O Sn. Tuo>rAZ !lE!,FINO -Isto <l do vanta
gem para todos. 

O Sn. MoaA.ES BARROs-E' uma grande gn.· 
rantia pat•tt o colono. 

0 SR. TIIOMAZ DI",!o'INO-E para o proprio• 
tario tambom. 

0 SR. ~IOUAES BARROS-Ahi os\~ a prevcn• 
c;iio l (Canlinüa aloitw•a): 

« Art. 17, Obrigação do Jocatarlo dar ao lo· 
cndor attostatlo do achar-se lindo ou rosoi· 

30 
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vldo ·o contracto, sob multa do 50$000 a 
100$000. 

Art. 22. Resolvo-se a locação poln morto 
do locador, mns nilo pala do locnlnt•io. 

Art. 2·1. Siio justns causas para o locador 
despedir·se: I "• falta do JJa~nmcnto do seus 
salarioa; 211 , oxigenei a do set•viços niio com
prehendidos no contrncto; 311

, enforrnidadn 
que o ;privo de trnbaib:u•; 4•, constranger o 
locatnr:o no Iocndot• a comprnt• só dcllo ou a 
vender só a olle; 5", ferimento ou injUI'itt do 
Jocatario no locaclor ou á familia dosto. 

Art. 27. Acção oxccutlva para o locador 
haver do locatnrio o.-1 sons snlo.I'ios; ao passo 
que osto só tem ncçiío summnrin. para. hnvor 
o debito dnquello. (AI't. 57,§ 1".) 

Garanti:ts na parcerin agrícola- Art. 32. 
Nilo so resolvo n parceria por morte do par
ceiro locador, qtmmlo a cultura j~ o;tlvor CO· 
meçada, ou houver esta feito dospezns adian
tadas. 

Art. SO. O parceiro locador tom o direito 
de retenção do prcdlo por bemfeltorins. · 

Art. 40, Sttbslstlró. a parceria nüo obstante 
a al!enaçüo do pro:lio rnstico. 

Disposiçtro o•ml- Art. 57. O locador torá 
prererenc!a para ser pago pelo proclucto da 
colheita ou safrB, para o qual houver concor· 
rido com o sou trab:dho. ~ 

Eis ah!. O paJ•cetro !ocndor tom diroito t\ 
retenção do predio por Lemfo!torias. E' uma 
garantia. pflro. o pal'ceiro locndr.r, o quo, en· 
trotnnto, o honrado Senador trata de sup· 
prim!r. 

Subsisto a parceria, nüo obstante n nllonn· 
çüo do pred!o rust!co, u uma gamntia pnr11 o 
parceiro Joca:lorJ· e assim continüa n parceria 
agr!cola, ainda epois de nllemido o predto: 

Supponho que o honr:tdo Senador não com· 
prehendeu a d!sposiçüo do artigo e P''r isso 
levantou-se contra ella,pt•opoudo a emenda. 

Figure·se quo o predio ó vendido nns vcs· 
paras da colbo!ta. 

O colono teve o trabolho de tmtar, de Jim. 
par o entesa!; ha uma safra abundante e o 
parceiro, que ganhou com o tt·ntnmento do 
cnfesal, vae ganhar ainda mais om l'azer a 
colheita. 

Mas, na vespera,o proprletnr!o vende a fn· 
zenda. Diz o pJ•ojecto : .. 

«Nüo obstante a venda, o comprador é 
obrigado a sustentat• o contracto.» 

O SR. Tuo~IAZ DELFJNo- V. Ex. suppilo 
um caso unlco, especial. 

O SR. Mon.us BARRos-Como ! Diz o pro· 
jecto : 

<Nilo obstnnto n n!ionação, continua o con
lt•ncto de pnrcorin~; diz a emenda: Cessa o 
contracto de parcOJ•in.~ 

Na hypothooe da nlionnção do )Jredio om 
vosperas de colho!tn, peltl omond11 ost~ dos· 

foi to o contracto de parc01•ia e vne o colono 
pn.rn. n. run. 

A~ot·a rn!cuie·se o pro,iulzo, que ollo vae 
to r pela o monda, o conslrlero·se quo pelo 
pro,iee!o ello cstti. porfc!tamente ~rarant!ilo. 

Os Sus, REGO MELLO E TUOMAZ DELFJXO 
diio aparta<. 

0 811. MORAEB RARROS- lia falta do ro• 
fltjxiio nns oltiecções assim rormulndo.s. 

g' proci8o considerarmos que o parceiro 
locador ó qunsi um proprietat•io do só lo; alie 
recebo umtL cert11 exten>iio do cafosal para 
trato. r como seu, durn.nte tres, quatro c cinco 
annos; com interesso rio propt•letar!o, trata 
bom da plantnçiio, paro. tot• boas coiholtns. 

Entretanto ha de !ntorrompot• este sot•viço 
oxactamonto quando suas ospornnç•s cstiio 
pres tos a so realizar. · 

Ello aoltou um cafesal em máo estado; 
tratou multo bem delle no ·primeiro anno, 
e qu:tndo no segundo anno vne dm•-lhe o ca· 
rosal uma grande remuneração pelos Ct•uotos 
colhidos, ó alienado o pretl!o I Pela emenda 
o colono ó posto para fóra e seu· prejuizo ó 
certo. 

0 S11. REGO MELLO-TO!U dil•o!te á iodem• 
nizaçüo. 

0 SR. MOltAES BARROS-A emenda manda 
revogar as dispos!çõejl do projecto que offe· 
reco garantias no porcoiro Iocadúr. 

Fico, porém, sat!stoito com a interpt•etaçiio 
que o 'honrado .Senador lhes quer dar •. , 

0 Sn.. TUOMAZ DELFINa-E' um coso par· 
tlcular que V. Ex. apresenta, 

0 Sn.. MORAES BARROS-, , , 'o, portanto, 
devo ser retirada a emenda, · 

Mais uma garantia do projecto. O locador 
terti. proferencia pura ser pago polo produoto 
da colheita, ou satrn,pnra a qual houver coo· 
corrido com o sou tt'llbnlho. 

E' uma dispo;lçiio nova; nilo estava no 
proJecto do IBU6, nem a conheço· em lei ai· 
guma anterior. 

o Sa. Tl!O~JAZ DELt'JNo-V. Ex. corrige a 
obra de Nttuuco, e Jl!.z muito bem. 

0 Sn.. MORAES BARROS- Não corrigi Na
buco ; com olle aprendi a reconhecer o dl· 
roito dos colonos, 

Finalmente, sonhoros, o projooto niio en
cerro. medida coercitiva, nem n mais leve 
multa contra o colono, nem mesmo a acção 
para obrlgal·o a cumprir o contracto. 

Aluda um ultimo argumento em lavor do 
pt•ojocto, argumento de autoridade e argu· 
monto de parto lntorlls!Brla. 

O Sr. Conde P!ott•o Antonelll, que ó 
envlalio oxtraord!nar!o e m!nltitro plonipo
tenclario da 'ltalla perante o Govor11o do 
Bruz!l, conhocedot• do projecto, tom tomado 
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tntorosso por olle, e no anno passado manl· 
festa v a o sou profunrlo pezar por ter sido re· 
jeitado o que npresontoi. 

Esto n.tlDO, por mais de umll voz, tom mos· 
traria interesse pelo ar.tu"l projoeto, inda· 
gaurlo da marcha que tem tido, pedindt> ex· 
plicações da demora que tem havido pM'a ser 
dado n discussão, o finalmente dlzondo-mo 
que este projecto, nmn voz conVl~rtido cm lei 
e publ!eado na lttüia, produzira a mais til· 
yoravel impressão. 

Em eonfttbulações commigo,t•2couhcceu quo 
o projcetu era multo honesto. 

O St•. Conde Antonelll é o primeiro ro· 
presentante dos italianos existentes no 
BraziL 

Elles constituem a maior .colonia cstrnn· 
geira no nosso palz. No Esta•lo que !cubo a 
hom•a de representar, talvez es;a colonla nilo 
soja Interior a 000.000 pessoas. E' o nosso 
principal brnço para o trabalho ngricola. 

Pois bem ; ti o seu primeiro representante, 
intelligento, sagaz, crltot•ios~, amigo <!a 
Italia como ó, mas tombem nmtgo do Braztl, 
que uio bons censolltos tecm sabido dar a seus 
patrlclos lá no meu Estado, quo ,iii percorreu 
quasi todo, é elle o advogado nl\tural <ios 
Italianos, o derensot• nntural dos Interesses e 
direitos de sous ]latrlcios, é elle quom iC 
empenha pela conversão do projecto cm lei, 
que iró. produdr muito bo11 Impressão n11 
ltnlla. 

Ora, nenhum de nós devo ser mais itn • 
llano do qne o Conde Antonclli, porque nln

. guem deve ser mais realista do que o pro· 
prio rol. 

Entrego o J>rojecto à justiça e ao patl'lo· 
tia mo do Senailo, 

O Sr, Prcaldente- As omendiiB 
sorno opportunamonte apoiadas. 
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PrcsicleHcia dos Srs. Rosa o Silva, Ilerwique 
Coutinho (3° Sccl'Ctm·in) c Manocl de Qu~Ji .. 
l'O: ( Vice-Prcsidanre). 

A.' meia !tora dopois do mele-di", abre-se a 
sessão n que concorrem os Srs.~onndoro~ Mn.
nollldc Qucil•oz,.J. Co.tuntln,l-Ionrtquo Coutmho, 
Tbomaz Delfina, Gustavo Richard, Jonatltas 
Pedroso., Joaquim Sarmento, Frnnc1sco Mo." 
ehado Bonmlicto Leite, Gomes de Cnstro, 
Belfo~t Viéirn, Nogueira Parnnnguil.,, Pires 
l•'orroir<L. Cruz, João Cordeiro, nczcrr1l Fon
tcnell••, Poldro Velho, Josú Borna!'rlo, Alvaro 
Machado, Alulon Milanez, Almcndn. !3arrot~, 
Gou~aivos Ferreira, Rogo Mcllo,, Lot\~ o.Ot· 
ticlc.,, Leandro Macio!, Ro'\' Junw:, Vtrgtllo 
Oama.zio, Cleto Nunes, Dommgos V~eento, Q. 
Bocrtyuva, E. Wo.ndonkoll\., Rodrigues Alves, 
Paula Souza, Moraes Barros, Loopoldo de 
Bulhilos, Joaquim <lo Souza, A. Azorcdo o 
Plnltoiro Machado (38), 

Deixam de comparecer com causa portlei· 
parla os Srs, Alberto O onça! vos, Gcnero'o 
Ponce, r.auro Sodt•ú, Ju;to Cbormont, Joa
quim Pernambuco, Coelho e Campos, Gonçal· 
ves Chaves, Buenn Brantl[o, Viconlc Macharlo 
Esteves Juniot•, Rnullno Horn c Julto Frota; 
e, sem cll11, os Srs. Manocl Ba~ata, Josó 
Marcellino B. do Mendonça Sobrmbo, Ruy 
Barbosa, Àrthur Rios, Porciu,n.cula, Lopes 
Trovão Felielano Penna, Aquthno do Ama· 
ral, Jm:quim Lacortla e Ramiro Bat·ccllos (23), 

E' lula posta om discus,ão c sem debate 
"'pprovnria a neta da scssiio anterior • 

o Sr. 1' Sccrctnrlo d~ oontn do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

E•tando muito adeantada a hora e ha· 
vendo oradores inscrlptoa, fica adiada a dia·. 
cussão. 

omcios: 
Do 1' Secretario til\ Camara dos Deputatlos, 

do ltontem, remcttentlo a seguinte: A ordem do dia da sossão seguinte o: 
Continuação da 2" discussão do projecto do 

Senado, n, 3, tle 1800, regulando u locação 
do serviço agricolu, 

Levanta-se a sess~o às 3 horas o 40 minutos 
tia tarde. · 

--

rnorosiçÃo 

N. 81-1809 

o Congresso Nacional resolvo: 
Art. i.'l'ica rostabclcclda a AICandogn da 

oldade de Porto Aleg"l'e, no Estado do Jtlo 
Gran<le do Sul, supprlmltla por· decroto 
n. 2.871, do 31 de dezembro de 1897, e auto· 
rlzado o Podot• Executivo a nltrir, para osto 
fim, os neccssarios cro,Utos. 
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Art. 2.' Revognm·se as disposições om 
con l!•ar!o, 

Camara dos Deputados, 2 do ontubJ•a do 
!899.-Carlos l'az du Mello, prosldonte.
Carlos ... tugusto l'ahmte do .. Yov1WS, 111 sooretn~ 
l'Jo.-Arthur Ambrosino llcr11dia d~ S1l, 3•' se
cretario servindo do 2'.-A' Commls<iio de 
Finanças. 

Do MlnlsteJ•io rln Justiça c Negoclos lnterio· 
res, de 30 do me>. findo, trnnsmittlndo o. Men· 
sngem com que o Sr, Presidente da Republica 
devolvo dous dos autographos da !tosoiução 
do Coo grosso Nnciona.l, quo so.nccionou, e quo 
manda vigorar nn proxima legislatu•·a o de· 
croto n, 407, de 6 de novembro de 1896, quo 
fixou para o presento o subsidio dos Senado
res o Deputados ao mesmo Congrosso.-Ar
cbive-se um dos autographos e communique-so 
li. Cnmnra dos Deputados, remettendo-se-lhoo 
outro. 

O Sr. ~'Secretario interino lê o 
vão a imprimir parn entraram na ordem dos 
trabalhos os seguintes· 

PARECERES 

N, 225-1899 

Do exame feito na proposição da Camara 
dos Deputados n. 81, do anno passado, reco· 
nhece a Com missão de Finanças que esta 11ro· 
posição, relevando as dividas contraludas 
com a Fazenda Nacional por todos os officiaos 
do exerclto,quo morreram em combate ou em 
consequencia. de ferimentos recebidos na cam· 
panii& do Canudos, é !guni a outra no mesmo 
sentido e jiL adoptada pelo Sonado e deve ser 
rejeitada. 

Saia das Commissões, 2de outubro de 18GB· 
Domingos Vicente, relator.-Rodriguas .tll-ues. 
-LeJ'te c Oiticica .-R"miro Barcellos .-Pol'· 
ciuncula. 

N. 226- 1800 

A proposição UIL Camarr. dos Deputados 
n, 67, do corrente anno, dotoJ•mino que, n& 
Uquldaçüo do tempo de serviço para 11 con
cossiio do meio soldo niio seró. descontado 
aquello que fôr passatlo no goso de licença 
para tratamento de salide, nos termos do 
art. lO do decreto n. 1.388, do 21 do fevereiro 
de ISO!. A Commiasilo de Finanças entenilo 
que a proposição devo sor rojeltada. pelo Se
nado. 

Snia das Commissõos, 2 do outubro do 
1809.-Domin[JOS l'icCJito, rolator.-Rodrigucs 
Alves.-Porciunculcr.-LcitiJ c Oiticica.-Ra
miro Barcellos, 

O Mr. Domlngoa VIcente
Sr. Presidente, o nosso colloga, o Sr, Senador 
Bucno Brandüo, reprosenta.nto do Estado de 
Minas, rccobeu nqui, hoje, a dolorosa noticia 
do haver falleoido naquollo E•tado sou il!usiro 
pao; ao retirar-se, pediu-me, entretanto, o 
nosso digno collega que commnnicass:. á 
Mesa, que deixava por tnl motivo de tomnr 
parte hoje e por mais alguns dias nos tra· 
balhos do Senado. 

O Sr. Prealdente- O Senado fica 
Inteirado. 

Vao·se amolar ao nobre S:mador dosano
jando-o. 

ORDEM DO DIA 

J.OCAÇÃO DO SERVIÇO AGRICOLA 

continúa em 2' d!soussito, com o parecei' 
•la Commissão de Justiça e Leg!~lnção, o 
art. 1· do projecto do Senado, n. 3. de 1809, 
regulando a iocaçüo do sorviçq agricola. 

O liilr, Thomnz DeUino-Sr, Pro· 
sidente, nilo sei si me seril possivel guardar 
muito ordem e multo molhado nas respostas 
que devo aos tlous honrados Senadores quo 
l!ontem se pronunciaram sobre o projecto de 
!ocaçiio de serviço, do qual me coube a honra 
do ser relator. 

O honrado representante paulista, nas suns 
considerações não tomou rumo certo, nilo se· 
guiu caminho sem vaci!laçi\o; entrou por dos· 
viics, o ue!les perdeu-se. 

Procurarei descobrli·o o seguli-o nossos des
viios,dcixando assim do ter as rnzõss que vou 
cmittlr, cert.~ ordem o certo mothodo, como 
disse. 

Convem que responda primeirnmonto ao 
l!onrndo Senador por Sergipe. meu dis
tinoto companheiro Je Commlssiio do Jus· 
tioa e Legislação, um dos ornamentos desta 
Casa, S. Ex. confiou ao Senado lnc!dontts 
passados no !cio da Commlssiio de Justiça e 
Legislação. 

Pareceu a S. Ex. que o relatai' do parecor 
tinha mudado de opinliio, tinha alterado o 
seu modo de ver. 

Contostoi a S. Ex. a sua assevornçüo, 
O que etfect!vamente se deu foi o seguinte: 

o projecto, que esteve durante bastante tempo 
em meu poder, teve afinal o parecer. Este 
parecer tal ter ás mãos dos dons oull•os hon
rados · mombros 1la Commlssiio de Justiçi~ e 
Leg!slaçiTo. 

Depois do examinado o parecer por el!os, 
soparadnmento, houve para estudo ool!eotivo 
vurins reunlõos; om final roun!iio, e na pro· 
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sença do Senado!' de S. Paulo, autor do pro· 
,lacto, examinou-se deflnitivamonte o pro· 
jocto, fazendo-se certas omnndas, entrando· 
se utó certo ponto em accordo com s. gx, 

lustre representante do S. Paulo tinha con· 
cordado oom o relntoJ' da Commissiio no muts 
quo o parecer Indica. 

E1n um ponto, Sr. Presidente, o rolt•tor 
da Commissõo tinha idóos assentarlos e defini· 
tivas, em um ponto que ó dos princlpaos da 
propúliiçilo. 

Acontecera que na procedente oonforonela 
veriftonra·se que o prazo para os contractos 
de parceria pecuaria, niio podia, como quot•ia 
o projecto, ser igual a.o do. parceria agr1coln ; 
Isto u, que o contracto da parceria pecuaria 
não podia o.cabat• no fim da safra ou ·co• 
lholta. 

Era nccesso.rio tomar uma outro. medida 
rle tempo, do accordo com a nmteria do con· 
t.racto. 

O relator, que não ó thzendeiro, que não 
conhece o. mataria particularmente e na pt•a· 
ticn, entendeu estallolecer um prazo do um 
modo vogo, nrbltro.r\o, sem elrJmentos de se· 
gurança. 

O honrado ropresAntanto do S. Paulo, pon· 
deroti que o prazo razoavel ot•a o do troa an· 
nos; accetleram neste ponto todos o< membros 
do. Commissilo. 

Afastei-me por um instante da reuniilo; 
quando voltei ouvi do honrado roprosentnnto 
de Sergipe que todos ostavo.mos <lo nccordo: 
julguei que a unica <li vergeucia sanavei, quo 
em essa do prazo para ·a parceria pocuat•io., 
estamlo obviada, tinha o honrado represen· 
tanto do S. Paulo entrado cm lmrmonia de 
vistas commigo, relator do parecer, e com os 
outros membros da commtssiio. 

Mns, eis que,separados os memb1•os dr• Com· 
missiio, vi quo o honrado representante de 
S. Paulo estava convonoido quo eu adhorim 
{l.s SUI\8 idél\8. 

O Sn. MaMES BAnnos-As ldóas nito eram 
mlnhns; a proposto. partiu do honrado Se
nador por Sergipe, proposta que foi accoita 
por V. Ex., pelo Sr. Sonndor Rogo Mello e 
por mim. 

O Sn. TnaMAZ OELFINO-V. Ex. não ouviu 
grande parto das expiicar,üos que ou estava 
dando porque não estava no recinto. Jtl disse 
!lentem o repeti bojo, que julguei que se tr<~· 
tnvo. apenas do prazo para parceria po· 
cun.ria. 

O Sit. Mon.us BARROS di• um aparto. 
0 Sn.. TIIOMA?. D~LFINo-Achoi multo ra 

zoavel, tonto maia quanto nilo tendo conho· 
cimentos espoc\aos sobre a mnterin, ou não 
podori:L "ber quol o prazo conveniente; jul· 
guoi que o honrado rcprcsontun te do S. Paulo 
tinha concordado commigo quando s. Ex. 
pela aua porto tombem jntgou que cu tinha 
concordado com S. Ex. 

O Sn.. MaMES B.•n.nos - A proposto. par
.tiu do honrado Sr. Coelho e Campos. V. Ex. 
nccottou-a. i todos os outros n. o.cceito.ra.m. 

O Sn.. TuoMA?. DI<LFINO-P"rtisse do nobre 
representante de Sergipe ou partisse do 
V. Ex., n questilo niio mudn. 

Separados os membros do. Commissiio, per· 
cobl, palas palavras que me dirigiu o bonrndo 
representante dos. Paulo, que s. Ex. estava 
laborando em um equivoco pensando que eu 
tinha abraçado suns opiniões. 

O Sn.. MonAES BAimos dit um aparte. 
0 Sn. TIIO~!AZ DELFINO- Pelna palavras 

q'!le V .. Ex. pronunciou depois, vi que hn· 
VIa oqmvoco ila minha parte ou da parto do 
V. Ex. 

Sr. Presidente, o honrado representante do 
S. Paulo ó um propugnador enthusiasta 
deste projecto, que j~ apresentou em 1800 o 
em 1808, e agora em i8U9 do novo apresenta 
ao Congresso por ontender qno a. salvação do. 
lavoura uo Bt•azli e o; grandes intoros;es na· 
cionaes estão ligados a el\o. 

E>te seu tamanho enthusiasmo. tão con· 
stante, originou, devo confessai-o, fraqueza ... 

o Sn.. MonAEB B.\nnos-A proposta não 
partiu de mim; partiu do Sr. Coelho o cam· 
poe. . 

O Sn.. TuoMAZ DELFINa- Vio!Bo de quem 
vlesso, niio importo. no o:tso, o equivoco ficou 
estabe\"c\do entre nós; assim, só por deferen· 
ela para com V. Ex. é que tive a f1•uqueza de 
não dizer-lho logo quando vi o equivoco, que 
niio concordava com a ouns opiniões e qneatiio 
me arasttwa tlns minhas; as mlrlhas idéas 
nesta questão siío invartavels, devo ftcar 
onde estou. 

O Sn.. MonAES n~unos- V. Ex. roconsi· 
dorou. 

0 SL'. TIIO)I~Z DKLFINO -Não rcconsi· 
derei porque nilo havia, nem hn, ruzüo para 
reconsülol'llr; auppuz qno o pt azo n. que so 
referia ou Iro membro dt1 Commissilo era o 
prazo da parcot•\o. pccual'itl, quo ttcou ostt~bo· 
tecido sot• do tros annos; pareceu-me que to· 
do~ estavam do accordo com isto e que o ii· 

Eu podia,enti•otanto,mudar de opinião e re· 
considerar si ficasse convencido do contrario. 
Estava no meu direito, e· er" até o meu dO· 
ver, dever de consc\eno\a,devor moral e a que 
niio mo podia furtar. Niio mudar de opiniiío 
om cttso nonhum, perante o. convicção, pa• 
rn.nte o. evidoncia, ú o mnim• d JS nbsurdos. 

Não sou um obstinado; e mesmo ninguom ~ 
mais decil do que eu; sobre tudo qunndo vojo 
o onthusiasmo com que V. Ex. se maplfesta 
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neste assumpto, o Interesse que Jlg,, num De~•! e que ba divida, pagn·so n ·divida. A 
projecto que ao lhe nflgma n salvnçüo doBra· obrtgnçilo ó moral. E' superior a todas as 
zll. Mas,porgunto a mim meomo, que Importa leis, 
ao. Senado o conhnclmonto dos motivos pos· o sn. ~tonus DAnnos-Com ossa doutrina 
sonos do olaboraçiio do pnrecores; qual a VLn· nlnguom adoantaril dinheiro do boa von· 
tagem que ba K"rn o Sonndo em s:tber "i eu t 1 

I • I 1 "'e. mudei ou nüo o oplnliio, s no se o ' a Com· 
I • I 1 0 Sn.. TI!OIIIAZ DELFINO- Quom tem abri· 

m ssiio houve ou nno cqu voco gaciio de ndenntar dinheiro I O patrão ado· 
Entrotanto, sou obrigado a demornl'·me anta dinheiro como negocio, simplesmente 

neste ponto porque o illustro reprosontanle para ter dinheiro; vae ruoilitando o cJ•edtto 
de Sergipe amrmou que cu hnvla mudado do confo1•mo n margem que calcula lho pe••mit-
opinlão. ti r o prnzo do contraoto; si no IIm do con· 

O Sn. MonAF.s BARRos d~ um aparte. tracto o fazendeiro póde gorlr o sou ne«or.io 
o Sn. Tno~rAz DELFINo-Quan<lo os motivos com cnntoln, niio lhe ftca a doYor nada o co· 

tono, silo logi\imos, nada mals natural que mudar 
de opinião; e pnra quo serve o exame das O S~t. GoMES DE CASTRO dá um ap!lrto. 
commissõos e a discussão no selo do Congrosso o SR. TuoMAZ DELPINo-0 legislador niio 
sinilo para formar as convicçõos, determinar pólio descer até a mlnuclas nas relações so· · 
os votos oom as optnloes I clnos ; niío pódo deixar de ficar no torrono 

Sr, Presidente, o honrado represou tanto de geral ; tão pouco não ho. do abrir excepções 
Sorgi!lO, .formulando hontem uma emenda, contra alguns a tnvor d~ outros. 
entendeu co\locar-se entro mim, quo sou o SR. PmES FERn.EmA da um aparte. 
exaggorado, ponsn S, Ex, • e o honrado repre- O Sn. Tno~IAZ DELFJNO - O braço do Ira· 
&entanto do S. P•ulo, aue tom 0 ospirito balhador tom tanto valor, ó tão sagrado, ó 
multo." muito.'. como Irei? multo mnn- mais sagrado mesmo do quo o oapital. (Ha 
tenedor do antigo. muiros npartc.,) 

O projecto diz, no nrt. O•, quo é. um dos Sr. Presidente, o projoeto sanoolona a prl• 
seus artigos cardoaes: •Niio havendo. tom~o siio do devedor, como melo de fazer desap· 

. ajustado, prosume·so quanto ~·· duração do pnrocer os onus que todas as industrias, que 
contracto, o do um anno agrnriO, o qunl ler·· todo o trabalho, que todas as explorações 
mina sompre no fim da colheita ou da saii•a, humanos teom como possibilidade. 
solvo ai o locador os li ver entüo a devor no Nilo é só o fazendeiro, que emprogt. os e&• 
locatarlo, caso em que dever1i continuar por pltaes na terra, quem póile ter desvantagens 
um ou mais annos, até que pague.» na collooação dos cnpltaos, as explorações da 

o projecto quer qne qunndo o colono es· Industria c do commorclo, seja qual tor o 
tiver a dever ao fazendeiro, pague a dlvidil ramo da nctivtdnde humana, tem uma parte 
oom o sou trabalho por um ou mnts annos, nlr.atorln, problemntlcn, duvidosa, relativa· 
até cinco annos • o honrado repre110ntante do monte nos lucros; Isto outra na parte do que 
Sergipe propõe q'ue o colono no flm do con· ostn sujeito aos acontecimentos lmprovlstos, 
tracto quando ostiver a do ver no fazondolro aos acoaos das lutas da vld1~. 
pague a divida ainda com trabalho, durante Si bn de entrar o legislador nesto caminho 
um nnno. do garantir os oapitaes que ao empregam 

A commlssilo entendeu estabelecer 0 re· nas terras, porque nilo ha de fazer· o mesmo 
glrnen commum para 0 oolono, nilo fazendo em rolaçiio nos oapltnos que ao empregam na 
pressão sobre 0 colono nilo obrigando 0 trn· Industria mnnuructureira, no jornnl1smo, na 
bnlhar num clnoo nnnos' nom tempo noilbum· explornçilo das vias ferroas, na• edlilcaçõoq, 

di 1 em todas II.II obras, de todos os modos 1 Qual o 
deixando que olle pngne a Vil a como en- pl'l\'lle~lo que merece com Justiça ter o ex· 
tender; permnnoconilo no tr.!bnlho da PI'O· fiO!' d3'r da torra em rolnçno a todos os OU· 
prln fazenda, passando a servir n outro pn· a 
Irão ou continuando ainda n trabalb~r na roa ~uo trabalham, quo exploram sua aott· 
mesma fazenda, mudando do trabalho, pn· vtdude, que ompeubam seus onpltaes em uma 
gando com um titulo dando llador· elo .. , emprezaqualquerl 

• • ' . E' uma excepção, e excopçüo odiosa no 
SI por acaso o razemlelro, ou por prodlrro rogimon. 

ou por rnilo onlculo, jul,:ando que tinha OS M D . d" t 
multo Incro, niio o levo snfllclonte, adcantou n. onAEs Annos ~ um apar e, 
dinheiro do mais ao tl·abbalbailor, sujello·so O Su. TnoliAZ DE!,FJNO-Tanlo n~o a pro· 
na consoquoncl~s do sou erl'o, <lo sua pl'evisilo, volta n induotrla, que V. Ex. não mosli•u ne· 
orronea, como toll~ a gouto so sujeita cm: nhuma "Plllléação li Industria aqui neste seu 
onsos taoa, projecto, 
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O Sn. Mon.AES BAnnos-0 projecto não 
trata do Industria, trata do agt•iculturu.. 

O Sn. TuoMA?. DELl•'INo-E como ó quo 
v. Ex. diz que ist;, opt•evelta a imlustl'iO 'li 

O Sn. MeRAE> BAnnos-E' uma disposição 
do direito commum, que apl'OVelta a todos os 
patrões. ' 
. O'Srt, Tno~IA7. DELI'!No-Nüo ha disposição 

de direito commum quo ohrlgne o trn.hn.lha
dor n ficar sujeito desta fórmo ao proprlota· 
rio industriai. 

0 SR. MORAES BARROS d(l um aparto. 
0 SR, Tno>!AZ DELFINO-!Sto niio il obrig:t' 

çõ.o só do trabalhndor inllustrin.l ; ú obrigaçiio 
do toda a gonto pagar o quo devo. 

O Stt. MoRAES BAnRos diL um aportc. 
O Sn. Tno~!AZ DELt~No-Pilga como pódo 

nas condições que quer : paga om dinheiro, 
. paga om tr:tbalho, pag:t em titulo, paga Ira· 
balhnndo para aquel!e individuo n quem 
deve, paga tt•nbnlhando para outro com qnom 
vae buscar dinheiro, trabalho o recursos, paga, 
em fim, do mil mnnoirns, 

Sr. Presidonlo, a rrgra do dlroito commum 
6 a liborda<le dos contractos. Esta é que c o 
regra gorai, que se applica tanto lt. lavoura, 
como ás Industrias, ·como a todas as outras 
maneiras de exercitar a actividade r>ara ga· 
gar dinheiro, 

Este 6 quo tl o principio do direito com· 
mum, que niio 1levo soíl'rar uma excepçii.o 
sómento em beneficio do lavrador. 

0 SR, MORAES RARROS-E o projecto viola 
a liberdade dos contractos! Mostro V. ~x. 
onde é que o pro,jecto viola n libordndo dos 
contractos. (Htt outros muitos aparteS.) 

O Sn. TIIOl!Az DELF!No-Sr, Prosldànto, 
V. Ex. oemprebonde como esta 1ituaçiio 
creada parn o colono póde ser a porta aberta 
a largos e clamorosos abu,os. 

Chegado o fi1n do contracto, desdo·que se 
estabeleça uma pequena, uma divida insigni· 

·acante, Isto sera razão, Isto serú. motivo par:. 
·a retenção do colono no trabalho, 

O Slt. MoltAES B.lnnos-Mas retm·, como 1 
Sl o colono niio quizer ficlll', como ó quo o 
patrão o rotem i 

o Sn. TuoMAZ DEtl'INo-Sim, si niio ~uizor 
trabalhar, nlnguem o retom, como tambom sl 
qulzer desde o prlnolplo cumprir o seu con· 
trncto, nlnguem o pódo obrigar a Isto mate· 
rinlmente. E' claro, o não vejo o valor da 
pergunta. · 

Mns, pelo texto do art. GO, V. Ex. sabu 
que olle ni\o so póde ir omprognr em ontrn 
parte dostie que os tuja contmetado; quem o 
receber, tou<lo ello contracto, sabe V, E%. que 
paga a divida ao anterior ptLtrão, 

0 SR, MOitAES BARDOS-Foi O primeiro a 
dize•• quo o projecto tncltamouto sancciona ... 

O SR. Tumuz DELF!No-Niio sanccionn. tn· 
cilamouto o quo V. Ex. dls;e, nem se póLio 
~·lmittir ~U? hn,in algucm que proponh~ P<'O• 
,Jcctos snncCJona;Jore::; do abusos. 

o Sn.. MeRAES BARRos-V. Ex. não ouviu 
o ~ue ou ln dizer, 

O SR.· Tno~!AZ DELEINo-Estou ouvindo 
ngorn, mns sl o interrompi, u que já ouvi do 
outro.s vezes. 

O Sn. MoRAEs BARRos-O projecto sanc
cion~ Incitamento o direito que o colono tom 
do finlar o pntriio. 

o s". TI!O~!AZ DET.~!NO -o pt•ojocto do 
V, Ex. g:Lro.nte pet•lóitamente o ll,!;I'icultor. 
A emenda npresentatla poln maioria da Com· 
mts~iio ostn.be!ece o rogimen commum, o re
g:imen que a todos se applica, .o reglmon da 
\tberda<lo, omllm. · 

O honrado ropreseittante do Sergipe disse 
quo, com esta omonda da Commissão do Jus· 
tiça e Leglslaçiio, com esta probibição da 
prisiio, t•údo acontocet• que se mfolicitom ato 
fllU\ilias do truballmtloros; o lavmdor, em 
vez do benotlci~r essas lilmllins, de fazer-lhes 
adoantamentos, o quo faz ó corcenr-lhos estes 
adenntamentos, restringil'·lbcs o credito. 

E' possi vel que uma vez ou outra isto 
aconteva: niio nego Isto; mas tombem é pas
sivei que m<~itas voz9s fnmilias inteiras fi. 
quem prosas ao sólo, fiquem prosas ás Jitzen· 
rins por um pequeno artificiado ln.vrador, um 
UgD<ro adeantamonto do dinheiro, ou cousa 
que o valha; pois uma divida lnsignilicante, 
um ·compromi~o, por mono1• qno seja, bnatn. 
para do!m•miuar o rigor da prisiio por um ou 
mais ao nos, segundo o projecto, 

Entre o tacto do !lcarcm muitas tamilias 
presas no serviço do um agricultor, adstrl· 
ctn.s a trabalharem · para e!lo, o o facto de 
uma ou outra familia não ser beneficiada, 
pro!lt•o que tique na lei, conformo a emenda, 
a li bordada do t•ogimon commum. 

O S~t, MonAGS BAnnos-Mns como o tazen· 
doiro prondo o colono ao serviço 1 

0 Stt. TIIO~!AZ DELF!NO-Bnsta que DO fim 
do contracto a fnmilia dova no fazendeiro 
uma quantia qualquer, por menor que seja, 

O SR. MonAES BAnnos -Mas como prende, 
si a fl\mllia fica com n liberdade material de 
r o tirar-so 1 

O Sn. TnoMAZ DELF!NO - A iihortlado ma· 
torlnl existo em totlos os oasos; doldo que 
niio iutorvem a. violonoln., n. forçn., n. nntot•i .. 
dada o o soltlado, oxbtoa libot•dndo material. 
Ha iibordn,le matorinl de roubai', do toatar, 
emquanto houver IICtividatle nos museu! os e 
vontade no cet•obro, 
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Nilo fallo da llbordado material., , 
O SR. MoRAES llt.mws d:\ um aparto, 
O SR. TnouAz DEJ.FINO -Elia fica, om vir

tudo da loi, cultivando a term, Jazendo n co· 
lbelta, prestando todo o serviço da agrlcul· 
tura. 

E. repito, entre multas lilmillas ficarem 
presas ao sólo nestas condlções, e umn. outra 
não pO<lor ser tnlvoz boneflclada, p1•eftro o 
prejuízo problematlco dostns ultimas. 

O SR. MoRAE> BR.mnos diL um aparto, 
O SR. Tno~!Az DELFJ"o-Laço material ó a 

prisão dos braços e das pernas, o forro dns 
o.\ gemas: o mais, são lnços mornos, siio laços 
leg~>es. 

. sr. Presidente, o beneficio vat•dai!OÍJ'O que 
so póde prestar ás fnml!lns ompregadns na 
agrlcultum niio é retol-as no sólo por esta 
fórma: ti dar-lhes a terra, os instrumentos 
arntorlos, o dlnbclro parn ns primeiras des· 
pczns de installaoilo, ó tornai-as inrlependentes 
polo trabal11o,aproveltu.ndo para !ÍI con 'enion· 
tomonto, poJa posse d11 terra, pelo. proprie· 
dado; não é prendei-as ao e\ to, ao servrço 
obrigado, retendo-as durante um, c ato! cinco 
annos; quando ostiio muitas vezes, pelos che· 
fcs, poJa prole, na força da vida, da moci
dade, na oxpansõo de todas ns suas energias 
physicas, e retendo-as só om ben11ftclo do cU!· 
tlvador rico, 

O SR. MORAES BARRos -Isto agorn é mora 
declamação. 

o SR. TnoMAZ DELFJNO - V. Ex, me res· 
ponda, sem declamação, diga-me com toda 
frieza: o que é melbor para uma familia: ter 
ena pequena propriedade, possui!• um certo 
trecho de terreno para cultl vnr, com seus 
engenhos, com sous instrumentos aratorlos, 
sous machlnismos simples, sous appnrelbos 
pouco custosos, ou viver no melo do oito de 
um j!r•ando tu.zendoiro! O que é melhor, o 
que o mais desejavol1 

0 SR, MORAES BARRos-Garanto a V. Ex. 
que ha muitas fnmil\u.s do lmmlgl·antes qun 
preterem ser colonos em fazendas a ser pro
prletarlos. 

O SR. PmEs FEnl\EmA- Ua muilas. 
O Sa, BEZEHRIL FoNTENELLH-Roalmente ó 

extraordlnarlo ! Mns, antlgamonto, lambem 
ouvi dizer quo ora proferivol ser escravo a 
trabalhar para ol. · 

0 Si<. PIRES FERREIRA -E para muitos 
era melhor. 

0 SR. TUOMAZ DEWINO- Sr. Presidente, 
ba n.tllrmaçõos tão exnggoradas que o propt•io 
oxagget•o dollas as tio! ta por torrra. Esta rl 
uma deltas. 

o ostaholoclmonto agrioohl não rl um~ in· 
stltu1Çt1o honotlccntc e humanltari~>; as fn
zondns nfio sii.o casas destimuln.:o;; n. t~occorror 
}JOlJI'es o necessttndos; sü.o fundadua para 
so ganhar dinheiro, para dellas so tirar 
lucros. 

o SR, MoRAEs liAimos-Continua a decla· 
mnçiio. 

O SR, TnoM.\Z D&LI'JNO- V. Ex. noga·me 
Isto 'I 

O SR, Moi\AES BAJtROS-Pareco que V. Ex. 
nunca viu um estabelecimento agricola. 

O SR, TnoMAZ DELFJNO-Para quo V. Ex. 
diz Isto 1 Daqui a pouco affirmarit quo eu 
nunca. vi umn. fazeOLltt nem tlescripta. l Um 
pouco mais e chega a esta conclusão I 

Sr. Presidente, o honrado Senador por Ser· 
glpo é l!loglco na sua emenda, Si S. Ex. en· 
!onde que se beneficiam as Ji•mllins, retendo· 
ns nas IU.zendo.s, por um n.nno, devo logica
mente querer, como propõe o projecto, que 
ellns sejam retidas 110r mnco nnnos. Pot• ovi
dento maioria de razão, S. Ex. devia acceitar 
Cote p1•azo. 

0 SR.MO!\AES BARI\OS-Acbo quo ahi V .Ex, 
tom raziio. 

O S11. Tno>tAz DBLI'JNO-Jó. V. Ex. vao me 
dando alguma. t•nzü.o. 

E' lllogiciL, por!eitamonto illogica a omenda 
do nobre Sunador. S. !Cx. qulz consorvM' o 
meio termo, como :ttnrmou: não teve o ar
rojo, e om tiio poquono I do ficar no terreno 
da Commlssiio, do plona libet\lade, nem a co· 
ragem que tevo o nomado representanto de 
S. Paulo. 

O honrado Senador h•bora om um erro, 
quando pensa que se esta!Jelecotn om uma 
oerb disposição ilo projecto garantias cspo· 
ciaos, do oxcepçiio, pura o colono. 

Sr, Presidente, quando uma Cazenda cri· 
vada de divirtas é penhorada o vae iL praça, 
os productos que so acham nus tulhns, nos 
depositas, nos torrolros, são oedldos aos cre
doras: os colonos, qne com sq:L energia., com 
a sua actividade, com o suot• rio seu t•osto, á. 
força do sou barço, contribulram pat·a a ob
tonçiio daquollos productos, vcem tudo des
!Lpparecer, 

Ora, Isto é UIM cousa iniustislima e até 
uma escandalosa hnmoraUitndo, O projecto 
neste ponto obvia ao que. ba de esbulbo no 
facto, mandando q no os productos recolhidos 
M hypothoso !lgm·ada, pertençam aos colonos 
ua proporção das dividas do proprioturlo. E' 
um slmylos dovor de moral, ó uma simples 
obrlgaçJLo resultante dos compromissos toma
dos com os colonos. 

O Sa, Rmoo MELT.o-E' uma l'ogra geral de 
direito a quo se d1\ applicaçiio, 
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0 Sn. THO~fAZ DELFINO - Sr. ProRidonto, 
respondo agora. e fHU·tlculnrmente n.o·honro.do 
reprosontnntn por S. Pnulo. 

s. Ex. romeçou o seu dlscurfln, o.ffirmlm,Jo 
m!l,lB uma vez o sou lommo., qunsl quo 1llzla 
o. sua arriem e progresso, Isto ó, nssevorando 
que o Brnzll ú um pnlz cssencinlmeut.e ng1'l· 
coln. 

A Amcrlca do No"rto, diz S. Ex .. contom· 
'"piando o ju!ltillc:tndo o sou Iommn., diviflo-Ro 
r.m dun.s ~onn.~: n dn no!'to, industrial, o rt 1lo 
sul, ngl'icoln. Mns todo o llrnzil, do sul no 
norte o do los te a oeste ó unicnmcn te ag-I' i· 
cola.. s. Ex. quer. ten1lo om conf.lidemçiio a 
rcrtiticlntlo do solo que todos os cnplta.os,tndns 
as omcino:~. totlna ns trn1lif:ües, todo o eR Jbrt:o, 
toda n. cnm•g-la inrlu)Ítrial flUO entre nós 
exista rlosn.ppn.t'oçn. o tudo se tr·nn:-;J'or·rno em 
lt\VOUrll, 

O Sn. MOJtAEs. RAnRos-Só o quo digo ó 
que huncnto que se- ttvossem ct•ondo no BJ•azil 
industrias nrtinclalmento. 

0 SR. TIIOMAZ DELFI:<O- A Americn do 
Nm•to, Sr. Presidente, chegou 110 nngo da. 
força o da grnndrz~ matorinl ~ue npresen tn, 
pela circumstanclo. d1L coincideucin. da. ex
ploro.ç-ü.o ngrlcoln. com a. exploração imlus
trial. 

Snbo V. Ex., Sr. Presidento, Lo Play, um 
1los ospirltos snporioJ•es dosto tempo, cujo 
plano do organiznçiio social, ho.sAado om esto.
tisticllS, ú conhecido o admirntlo,tom nota. veis 
discipulo• que" continnnm a sun obra: um 
dolles, Paul do Rousiers. visitou os E•tnd,.s 
Unidos, estudou ns con•liçOes economlcns da 
grnnde nncão, em um bello IiVI'O, Abi nosso 
Uvro se vê que n. grande r·iquczn. ngricohL não 
ora dovilla. a lavoura extensiva, ás gr~tndcs 
fazendns, mns no contrario, ó. pcqueno.lavou-
1'0., ó. lnvoura intonstvn, que permitte umn. 
supora!Jundnncla tnl do pt•oducção que ató 
tnz penetl•o.r os cerenes n.merlcnnos nos con· 
fins dos pnlzos ouropeos. 

O honmdo Senu1lor por S. Paulo sómonto 
conheco o. gro.ndn lavouro., n. gt•autle cuitur1\ 
existente no sou Estado o ó ost:t que deseja 
ver ostnbelecor-se no Brazil. 

O Sn. MoRAES BAtmos - Estó mo fazendo 
umn grnndo inju,tiçn.Nuncn. mo ouviu dizer 
isto. 

O Sn, TnoMAZ DELJ•'INO - Estou lnte!'pro· 
tan•lo o pon<nmonto fie V. Ex. 

O SJt. Monas AAJUtoS- Nunca disse isto. 
V. Ex. ó ~lio ostá confuudludo a poquena 
lavoura oom a In.vonrtL intensiva, 

O Sn.. TumiA?. Dm.mNo -No meu modo do 
senth•, qun.nlio o hom•ndo Sonndor reforo-se á 
lavoura., tem gr•nv11dn l'IU sen cspil'lto o. irlún. 
Ja grande l!tvonra.. Quando tliz que o Ht•,,zll 
ó um pniz ossonolalmonto ngl'icollt,quor dlzoJ•: 

:=:nnndo V, UI 

todn a oxplorncito agricola devo ser, como n 
oxlstonto nctuulmonto, om ponto grande. 

O Sn. Monns BAimos-Niío apoiado; fallo 
em !Jonotlclo do todo. n lavoura, soja grande 
ou se,ja pequena. 

O Sn. TJJOM.I?. DELFINO- V. Er. (Isto ó o 
que so me n.figura pelo monos) quando so 
rofore lt iaVOUJ":L, á agric111turn, quor tnllar 
da. g'l'nndo ln.voura, dn. lavoura. do grando 
oxtonsiio. 

Esta. ln.vourn., srtbom todos, oxigo certo. dis· 
eiplinn, corto tmlmlho cm or•rlnm constante, 
corto tro.balho .s~guido, certus condições do 
pessom:: para. serviços, a. volta dessns pessoas 
paro. o 1le~crmc:o, a sua sabida cm turmas 
para os serviços, o isto por muito tempo: o 
~erviço continuo em grandes extensUcs quer 
e; ta disciplina, exige esso trabalho assim me
thodizndo. 

E' natural que o nobre Senador assim 
ponS•\ S.Ex:.e ílO um meio assim feito; velu 
des:-;e meio,est~rt ntmosphern. S.Ex.roapirou·a., 
rAS\lil'am-no. amigos seus; seus parentes, 
tudo quanto so relaciona com o honrndo ro· 
prosontante vive; tom vivhlo neste molo. 

E', pois, nntuJ•nl quo S. Ex. fnllo assim, o 
dessa maneira pense. 

Ma., Sr. Prositlente, ó preciso tormos em 
consideração que o trabalhador, afinal de 
contas. O um ente como nós, como nós orga
nizB~Io, tem vontade, tem sensibilidade, tem 
lntolligoncia ; estas Jitculdades que todos nós 
po.·suirnos, possuem tombem os colonos. 

Quando se •liz que ao contracta o serviço, 
o que se contractJt ó o homem, ó o seu mus· 
enio, é" sun lntelligencin, ó a sua sensiblll· 
dado, são todos estes appnrelhos que nós tam· 
hom tomos. 

E' preciso consltlorar o .trnbnlbador como 
homem ; sómento o que se da .r que elle niío 
tem capital ou não tem torras, o então vae 
fazol·os, ou trnbalhlLr para conquistal-os,com 
o sou osforco. 

E' pt•eciso ter om consideracilo ossn. situnçiio 
do trabalhador, pnr" se ohtborarom ns lois 
quo so referem no trabnlho, 

Feitns estns consillera"Oos preliminares 
sobro o discurso do honrodo Senador, pnra 
seguir o. ordem por que s. Ex. se referiu ao 
projecto, direi que S.Ex.contestn que se dovn 
11Ccoitnr oat•t. 50 do projoclo, emendado como 
quoJ• n Commissão. 

O SJt. Manus BAI\ItOS- Contesto que se 
llevn n.cceital' o. emendo. do. Commissiio. 

O Sn .. 'fnn~rAZ DELFI:-.'0- ConttiStn. CJUO so 
t.lovn 11cceitll1' a onwnda dn. CommlssUo ou o 
lll'tigo omendntlo. como quer 11. Commissiio. 

O hont•ndo rcprosontanto, pormittn que lho 
•liga, lendo n lot do 1879.- pnssou por cima 
dnquillo que olln tom tio mnis hnportnnto 
neste ponto. 
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A lei do 1879 exige que ltajn. dolo para que 
se dõ penalidade do propriet,.rlo, que retem, 
conserva ou guarda na sua fazenda ou uns 
dependencias 'do sua 1ltzonda um colono con
tiaotn.do com outro fazendeiro. 

o sn. MoMES Bannos-Nilo exige. 
0 Sn, TI!OMAZ DELPINO- Perdão, oxigo; 

V. Es. vejaa lei •. 
O Sa. MeRAES BARROS- Quando emprega 

a pMavra -aliciados, ja vae o dolo ; mas, 
quando falia do que recebe ou accnltn, abi 
nilo e.,ige dolo. 

0 Sn. TIIOMAZ DELFINO-V, Ex. veja Os 
termos dn.icl,e\IIL exige o dolo e claramente. 

Mas, Sr. Presidente, imaginemos que a lei 
nilo exige o dolo. 

SI o fazendeiro recebesse de boa fó um co· 
lono que eativosse preso a outro por contra. 
cto, teria algum crime, mereceria alguma 
ponn., algum castigo 1 

Nilo, evidentemente. 
Pois onde não ba mó. fé, póde havJr ai· 

gum acto mão que mereça reprossiLo ? 
o honrado representante de S. Paulo julga 

que se devo tlmr da emenda a disposição quo 
estabelece o dolo ; para S. Ex., desde que 
um colono, obrigado a um fazendeiro pm· coo· 
tracto, vo.e se olferocer a outro, é som pro 
posslvel que este outro saiba da obrigação 
contrublda; deve sabei-o, dl•se S. Ex., pela 
caderneta: deve saboi·O pela carta, que póde 
mandar ao antigo patrão; deve snbol-o por 
lndagaçllo; deve · sabei-o sempre, ha de sa· 
bel-o por força. 

o Sn.. Manus BARROS -O projeto fornece 
todos os meios de saber. 

o sn. TuoloL\Z DEJ.PINO-Mas quando esses 
meios falbarem 1 Quando o colono niio tiver 
Clldernetn I Quando ello disser: 

c Nilo devo 11 ninguem, nunca servi ". nln· 
11uem, ll&lo de um serviço Industrial, venbo 
de longe 1 

Qual o melo que nesses casos tom o fazen· 
doiro 1 

Nilo !em meio nonlmm. 
E si tomar esse colono, que crime tem 'I 

Tnmbem nenhum. 
o honrado Senador quer que se tiro <la 

emenda da Commlssilo a prova do dolo ; para 
S. Ex., desde que o fazendeiro recebe um co· 
tono, obrigado a outro por controoto, com• 
metto um crime e ostl\ sujeito á pena, 

O Sn., Monuts J!Anaos-Crimo niio ; o 
u.rt. 5B encerra uma disposição do direito 
commum, ni•o ó uma d1sposi~ilo pcnnl. A 
CommiKsiío impun a pena do tlobro dlL divida; 
o projcclo t·esponsnbllza simplesmente pela 
divida. 

Para castigar nquelles quod estroem o tra· 
balho organizado, nquellos que vão turbar o 
trabalho na soa fonte, estabelece duas ordens 
de disposições o projecto emendado; aos ali· 
cindoros um cast1go; ó.quolles que mantoem, 
que reteem nns suas fazendas pessoas ·que 
sabem estar contrnctudos, outro castigo ; mas 
neste ultimo caso exige o reconhecimento do 
dolo, 

Não basta que soja conservado em umn fa· 
zenda um trabalh<Ldor contractndo com ou
trem para que o fa1entleiro poguo o dobro do 
que esse trabalhador devo ao anterior pnlrito; 
é necossario que se prove lL má fé, que se 
prove o dolo, que se provo o engano. 

E isto, Sr. Presidente, ó umu disposição 
do direito geral : onde nilo bn. mó. fó, onde 
nilo ha dolo, não ho. orlme nenhum, nem obri
go.çi!o nenhuma. 

V, Ex. sabe que os eontraotos que são fei
tos com dolo, são contractos nullos do pleno 
direito. 

Sem insistir muito neste ponto, examino· 
mos o gora o celebro art. 9", o. que nllás já me 
referi, quando tive occasHio do respon<ler o.o 
discurso do honrado roprosontnnte do Ser· 
gipo. 

8r, Presidente, o traballtador mais nobro 
que se conhece, o Dinis antigo dos trabo.lho.• 
dores, ó exactamente o trabulltarlot• dlL torro. ; 
o homem quo trnbalha na ter1·a, por toda o. 
parto, em todo o tempo, é o.pontildo como o 
motlolo do traualha<lor; ó a ~obrezo. do Ira• 
balho. 

O Sn. Mon.1.1~s BAntws-E ó exaotamente 
por Isso que ponbo a lavoura aohllll de tudo. 

0 SR. TIIO>!AZ DELFINO-Como que as for• 
tunus que so adquirem pelas industrias, niio 
tcem o. olevp.oã.o, nilo teem, por assim dizer, 
o. honeriLbllldade, os elevados carootercs mo· 
raes, que tom a fortuna adquirido. n:t lo· 
voura ... 

0 Sn, MaMES BARROS-V, Ex, ostó. do 
pleno accortlo commigo. 

O Sn. TnoMAZ DEt.FtNo- .... ou é pela tra· 
dlçito, porque vem assim dos tempos pas· 
sados, ou ó porque o. alma o os sentimentos 
se o finam e se elevam mala nesse trabalho ou 
ó porque não ha nelle um certo jogo de co.• 
pltnoa, umas cortas operações finauceirns, ~ue 
multas vezes se fa>.em uns outras lndustrms, 
nas outrns explorações, a fortuna que se 
adquire no tralmlho agrlcolo. é a mais illgnl• 
llcoda, o trnbalhador ngricoia ó o mnis nobre 
de todos os trabalhadores •. 

O Sn. REao MELLO-N11 lavoura ba mais 
Usnrn. 

O 811, TnoMAz DELl'INo-Mns voja V. Ex., 
S1•, Presidonto, n sitnnçilo quo so quet· erent• 
pat•o. nsse nob<'e trabalhador: um cnrplntelro, 
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um ferreiro, um s!mphis feitor, um homem 
que trata dos animaes do uma fozenda, este, 
si no fim do seu contracto dove oc fazendeiro, 
não ó obrigado ao trabalho utó o pognmento 
da divida ... 

O SR. MoRAES BARROS-Onde está isto I 
0 SR. TnoM'Az 0ELFINO- . ,. mas O tra

lhador ngricoln ó obrlgodo. 
O SR. MoRAES BARRos-Todos silo. O car

pinteiro, o terreiro o o Joitor não são traba
lhadores do enxada, mas são todos trabalha
dores agricohtH, quando estão ao serviço de 
uma fazenda. · 

O SR. THOMAZ DIOLFI:'Io-E;to é trnbalbodor 
industrial. , 

O SR. MaRAES BARnos-São todos traba
lhadores agricolos na fazendo. 

O SR. TJIOMAZ DEÜ'INO-A distlncçüo é 
muito facil : um à trabolbndor agricoln, é 
trnbnlbador da terra, outro ó trab~>lhndor 
industri:tl, ó o ferreiro, l\ o cn.1•pinteiro, etc. 

Pat•a estes o projecto não cstabeluce penas. 
Pois bom; esto homem quo l'az um trabalho 

inferior, que ni!o tom a nobrez~> o n .dig-nidade 
do outt•o, não flca preso, não ó obrigado a 

· servir até mais cinco anuas ; vae, como q uni
quer quB deve, buscar rccm•sos pa.ru. pagar a 
divida. 

Veja·se a situação designai o Injusta sobre· 
modo quo se croa para o tm~ulhadnr ngrlcola. 

O Sn. MoRAES BAnnos-Lcla. o n.rt. l\§2°, 
do pro,iecto. 

o Sn. Tno1rAz DEI.FJNo-Nilo posso ficar 
noste ponto eternamente; jll me dem<ll'oi !Jas· 
tanto, devo psss<Jr adeante; si ou poi•mnnccer 
neste terreno, niío podei·oi acompanbnt• o 
nobre Senador na apreciação de outros ponto~ 
lmportuntcs. 

St•. Prnsidente, o. Constitulciio gnranto a 
todos o livre exorclcio das profissões. 

E, a libot•dode Industria, que está em ,logo 
nas relações do trabalho do projecto: o pre
ceito da Constituição aqui se t•pplico. 

O Sn. MoRAEo BARnos-E o projecto viola 
esso preceito I 

O SR. THoM,_. DELFINa- Viola quando es· 
tabeiooo regrns fóm do contrncto, viola 
quando estabC~Ieco obrigações que nõo são 
do ·mutuo accordo: sei·vlr até cinco o.nnos, 
si so devo, não está no contro.ctn, níi.o está 
na loi; e, portunto, a lei violando a li bordado 
industriai, infringindo a Constituição. 

O SR. MoRAlCS DARnr•s-V, Ex. está repe· 
lindo uma razão ílada pelo veto. 

o SR. TIIOMAZ DELPI~o- Si ella ó bon, 
po1• que ruziío ni\o repetll·a i E tanto ó boa 
quo o voto foi approvuuo pelo Senado, 

Vejamos agora o art. 13: 
Neste ponto Sr. Presidente, confesso quo o 

nobre Senndm• tem rnzão ; houve no esplrlto 
do relator certa confu,üo.O projecto ,; grande, 
considera muitos rolnçõcs, tem muitas rere
rencius de uns artigos a outros ; a ordom 
por que são tratadas as matarias dentro do 
projecto, para quem não é lavrador, para 
quom não conhoco nn. ·pra.ticn. bem o assum
ptc, offcrece certa ditnculdade. 

Duas hypothescs se apresentam: ou se 
nlien:t a l'azend11 quando as relações entre o 
propr!etario e o colono são simples relações 
de proprietar!o e colono, ou se aliena a fa· 
zcn<ln quando essas relações silo de parceria, 
quando ha uma especte de sociedade, ou 
cousa que outro nome tenha. em direito, o 
que é multo d!scutivel. . 

No primeiro caso a disposição do projecto 
6 Inconveniente. 

Pela disposição do projeoto, quando se 
nllona uma fu.zenda em que ns relações entre 
o proprietnrio o c colono são meras relações 
de serviço acontece o seguinte : 
~ Art. 13. No caso de a!lenaçiTo do prodio 

agrlcola,as contas entre locatario o os locado· 
res serilo njustadas o pagas rospeottvnmente, 
a dinheiro, ou em serviços ao adquirente ó.s 
dos locadores que não podem razel·a de 
prcmpto.» 

Vende-se a razentla ; as contas entre os 
colonos o proprietarios são liquidadas em di· 
nholro; nquc!les que niio parlem liquidar em 
dinheiro, ficam retidos no set•viço o são en· 
treguos n.o novo proprietario, isto é, a fa
zenda. é vonrlida, Ol'ga.nizn.da. como está., isto 
é, aindn, 11. titzenda é vendida com os tralha
dores ! 

O SI,, MoRAEs JlARRos dll um aparte. 
0 Sn. TIIOMAZ DELF!NO -0 que Ó conVe• 

nlente, o que é vanta,ioso ó que no contracto 
se regule esta situação, se diga por exemplo: 
quando bouvor al!ennçiio do prodic, o con· 
trncto terminará e as contas seriic ajustadas 
dcstll e daq nelia manei m. 

ltozoavelmente deS<Ie quo se faça n aliena· 
çüo o coutrn.cto oo~sa, deixa do oxfsth·, o as 
coutas serão pagas em dinheiro ou pelo medo 
porque o trabalhador qulzer. 

Qnnndo o tl'Ubalhudor não pódo pagar pelo 
projecto, os eeus serviços são ndquirldos 
tombem pele novo l'ropi'ietarlo; isto é, a !'a· 
zcnda é vendida com os colonos, oom os tra· 
bolbndoros. 

Isto fnz, pormitta o nobre Senador quo 
diga com frunqueza, faz lembrar situações 
de outr'ora, e ó isto que n. Com missão cortou. 
estabelecendo o rcghnen commum, o regi
moo do accorrlo. 

A Commissito estabeleceu uma certa con· 
fusão, o em iogar do corrigir o art. 13, ap· 
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----------------·-··--
pliCOU ll omenl!n 00 art, ~2 Ql!O SO refere noS 
contrnctof:l do parcm•in .. l•~ o •hss·•, 101 um en
gano; o nrt. 42 d1wo flca;r como esttí., ~~ ga· 
mntldor o 6 justo. . 

Quanto ao art. 1:1, nito ; nflui tlov,~m t~t· 
a.pplicaçiio úS principias commnn~ _i isto o, 
no cn..'~o de nliennção do pre,l!o rustico, en
trar!'\ o colono em nccordo com o n.nti~o ~ro
priota.rio para n.col'to do én~taq :. e, si qmzer 
acompanhar•~ o novo pPopt'l!ltar\0, 

o n.rt. 20 mn.ml:L ClllO no c~tso do nm co· 
lona llcar a dovcr no fim 1lo contrncto. em· 
PI'Cgl\ndo·RO na rnzenrln di) ontrn pntrão, ostn 
tl~ue responsa vcl pdn. di vida. 1!0 colono~ 

Estn. ilispo~içii.o uiio pn.l'fiCO conv0111~nte: 
qual 6 o principio Uc di1'11ito, qnn.l n. l'nz;Lo fle 
conveniencia que nos obrig-o. n tomo r n. re
sponsabllitiacle do divldns alheias? 

O SR. MoRAES BAttRO,-Abl cllo ncccltn o 
colono snbcndo·o o devcclor de tal ~unntill e 
neste caoo fica responsovcl pela quantia em 
divida. 

O SR. Tuo>rAz OgLFINo-NiLo pódo ser. O 
similo ó o do caixeiro que nbandona um 
patr!Xo o vne ompregonr-so om caso. de outro: 
osto segundo patrão nn<la llcn devendo 
ao patrão anterior: o guarda·livros, que 
sahe do uma casa deixaD<Io divllla, Indo 
empregar-se em outt•a niío lova o. esse Fe
gundo patrão a obrigação do pn~ar a dl
vid<t que ello deixou no primeiro. O que se 
quer estabelecer 11 uma violencia porfoltll· 
monto lnjuslificnvel para com o propl'ietat·io 
novo. 

0 SR. MORAES BARROS-Não ncceite O co
lono ln<liv!<lndo. 

o SR. Tuo>ro~z DELFI"o-Como não, si oito 
quer empregar n. su11. n.ctivitla!le 1 

0 SR. MORAI'S BAHROS-Entito paguo a di
vida. 

O SR, TnoMAZ DEI.FtNO - Pois o nego. 
cit~nta tem obrig;~çio do pagn.t• !\ 11iVÍ!l(L dos 
sous caixoh•os, ou do gUt\rllO.·IíVl'OS aos nnte· 
r oros pa.' rUes 1 

O Slt. MoRAEB RAtmns-0 pntriLo n quem 
sn oO'ercce um cn.ixeiro que vom inclivl!ln.do 
de outra casa., conhecendo o5ttL divida, não 
llccoltn o caixeiro. 

O SR. TIIOMAZ Dm.t'tNo-lsso nüo se viu 
o.indn.em pol't~J nlgnmn. 

O Sn. MDitAE~ BAnn.of-l-Quom inventou o 
sim ilc tbl V. Ex., wto nu. 

O Sit. TnOMAZ DELFtNo-0 simil<' 6 contra 
v. Ex. 

Sr. Prosldonto, qunnto ao art. 43 o ltonrn<lo 
reprosontanto do S. Paulo ftz um barulho OX· 
tt•nordlnnrlo, concordou commlgo divorsns 
vezes o discordou outras tantas. 

O SR. MoRAES BARnos-Eudlsse que V. Ex. 
fez ahi um~ contusão absolutamonto incom
preiwnsl vol. 

0 SR. TIIOMAZ DICI.FINO - 0 paragrapbo 
un!co !

10 n.rt. 43, ó, ontreto.11to, tudo quo.uto 
lm ele ma!H slmploH o cl~ro. 

V. Ex. sabo que hnt•eia.çõosnovas crondas 
nali pn.rcorius pocuo.rio.s por esta lei, ro
Jncões desconhrculas sobro tudo no norte do 
Bl'~zll ... 

0 S~t. MoRAES BARROS-V. Er. esbi com· 
mettendo umu Injustiça contra o norto ; n. 
creaçiio fie gudo no nurto não ó novidu.do. 

O SR. TIIO~!AZ DEr,nNo-En conheço bas. 
tanto a historia das cre:u;õos do norte; 1:\. 
os tá nó Southey ató u. clescrlpçii.o dospt•imoiros 
o~tabolccimentos do cr~ac;ü.o no norte do paiz; 
lnlL-. o quo tligo nii.o ó fJUO n. crenção pecuaria. 
~Pjn. novidade no norte, e seria. isto uma ver· 
d:uleira oxtravagoncla, digo quo ba relações 
crondas pela lct que siio em graado parte 
ig-noradas no norto. As \üs no norte per .. 
toncelll sómeute no localarlo, ao pllSso que 
pelo art. 45 desta lei constituem objecto de 
partilha, por onde se vi\ que a Jel contraria 
os co'::ltumes. 

O SR. MoRAES BARRos •lil um aparto. 
0 SR. TIIOMAZ DELFINo-Entendo IL Com• 

missiio que quando nconvençiio entre as par
tes niio estabelecer regra, o que deve pro· 
dominar é a lei, que modifica os costumes, 
como mostrei. 

O SR. MoRAES BARRos di• um aparte. 
0 SR· TUOMAZ DmLFINo-Para a Commlssiio 

ccr~1s dlspostções rlo proJecto alteram os cos
tume~; " Commlssiio entende que os regras 
e•tabolccidas são para a Industria pecuaria de 
todo o Brazil, ~uer se refiram ao norte quer 
ao sul; o nestas condições quando os costumes 
em IJ.Ualquet• ptuio Jorem aontmrios á lei, o 
que" que llca vigorando 1 · 

O Stt. MoiiAEs BARRos- Fica vigorando o 
costumo. 

O S~t. Tuo>tAZ DET.F!NC - Mos si fosse 
llSslm, para que ostttbelocer rogrns que mo
dificam O COStUl!lO 1 

(Trncam-ss apartes entra os S1•s. Rago Mello 
o J1limtc:.· Btwrcs.) 

O SR. TIIOMAZ DELl'!NO - Sr. Prosidente, 
niio o~t011 no. tribuuu. para sophismtu• nom 
p11ro. thzoJ' discurso: estou n. exn.miuo.r com 
boa. vontnde o p1•njocto, confrontando com as 
cmontlns e ouvindo a opinião dos llonrndos 
pt•eopln:mtcs. 

Sobre esta matorin disse eu o quo mo 
paroalamals apropriado para osclarocel-a o 
pat·a rospondor ao honrado representante do 
s. Paulo. 
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Passarei agora a outros pontos mais ge· 
raes, niio se npplicundo tiio do pot•to, tiio 
pr·oximamente ao projocto. 

o bonra.IIO roprcsontauto do s. Paulo 
disse, e, aliás, mostrou-o o parec•)J', quo o 
projecto ó enleado na !oi de !H7G, obra tio 

101 tio 1870 siníi.o em duns po.rtes: tiramos a 
parte processual, que 6 hOJO dos Estados, o o. 
parto dtL pri:lii.o, apn.rte da penn.Hdndc, o isto 
mo~mo tllffi V, Ex. dito varia~ veze:i n.peno.s 
pot• inuttl, lmpt'ollcua ... 

o Sit. Mon.,u:s HARHOH- Porqno os tempos 
mudnl·nm. • Na.buco; S. Ex. foz um grade oiOA"iD a. Nn· 

buco, nlogio mereci(lo: com cif!!ito, nllo foi 
um dos Iumino.rcs d1t politica. brnzil·~irn., toi 
um dos notares mo.is .iustnrnonto appln.udidos 
na. scuua politico. do nntig•J imporio.,. 
U~I Sn. SKNADDIL - Principo.,lmento no 

departamento elo direito. 
O Sn. Tnou•z DRLI'I:O.o- ... no deptu·ta· 

manto do direito, ~obrctudo. 
:Mas, quando o SAmulor No.buco dor(•J!Ilcu, 

neste mesmo Sonado, a lei de 1870, e!le leve 
o cuidado de dizor, e disse·o claramente, o 
dlss"·o expressamente, que esta lei era uma 
loi de necossidaílo, era um:L l~l do occasiílo, 
oro. uma lei devida lts circumstancins do 
tempo, ás oircumstanclns do moio J>Olitico e 
social. e ó. organização do trabalho. 

Sr. Presidonte, ho.\e n época mutlou; as 
circumst:tnclo.B siio 11iversns. 

O SR. MoRAES BAnnos - Por Isso, alle· 
ro.mo• a lei. 

O SR. TnoMAZ DELFINa - Em que a! tora 
V. Ex. alei! 

O Sa. MoRAES BARROS - E ou altero 
prorundamente " !ol. 

O Sn .. TnmiA.Z Dmr.Fiili'O- .. . unte.s 1lo ma.is 
nada, por inutil, o honrrulo ropt·u~cntnnto o 
tem tlitu n(}ui Vlll'ia.s vezes. 

Outrns pa.Ptos, por:·m, flUO rcprescnt.nm 
verrladciras excepções, quor para o colono, 
quer pa.ra. os ruzewloiros, outras pnt•tes Jlca.m 
ál\ lei fie 1870. 

Nnbuco, Sr. Prcsirlonto, quo nn.quolln. oc
cusiiLo uJmlitlcon llS lois ri e 1 S:iO e 18:17, cl1lO· 
rio-lhes fei1,~fio ruais motlet·ua, mais odequa.da. 
its cit•cumsto.ncins, maiS liLorar~s, ernt111i: -
h~!Je,.si ti vosso de oaca.l'IU'n. situnçü.o actu1d, 
moílitlr.o.T'ía. n. loi, e!:itá clàro, no sontíJo das 
necessidades dn. occo.~i<io, das circumstuucias 
do momento, emftm, dus !ibord•des e>tabole· 
cidas p111'~ todos pu!~ lei !lo 13 de muto e pelo. 
revoluçü.o •le 15 de noYtJillbro. 

Sr. Presidente, não acredito na. emcacia 
tia !ui que estamos c!uhot•undo. V. l':x. s~be 
que o trabalho obodoee ~ grande lei da or
rertiL o do. procura. Uojo lu~ necossidudo o 
A"ro.ndo do trabalhador; o trn bttlh••lor, por 
coosequenclo., tem um valor elovudo. E, em· 
quanto Uouver osUTL CtltTt, emquanto os to l'ucto 
pt·edominur, o trabalhlldOt' hn do natnriLI· 
mente oer bem tratado pelo !'azen•leir•o, bem 
agasalha: lo por olle, stmdo tolemdas muitas __ 
vezes mesmo cl.'rtatJ cousns que em oUtras 
mrcumsto.ncia.s uii.o seriam. 

O SR. TnouAz IJELFINO - o honrado· Se· 
nndor Nabuco modificou ns lois t!e 18~0 e 
1837, mns modlftcou·as fundo, tirundo·lhos 
toda a parte violentamente penal, Ji.tzendo 
desapparecer em grande parte o que havl" de 
excesso coercitivo nestas leis. 

O SR. Moau:s BAtmos- O que eU• fez foi 
diminuir a penalidade. 

0 Sn, TIIOMAZ DEU'INO - Diminuiu a pe· 
nnlldade, aurandou essas leis; a prisão, que 
era indeünlrla para os nae!onaes e que pat·a 
os estrangeiros podia se alongar nté aous 
n.nnos, o ~ena.clor Nnbuco Jez dosnppareeer. 

Ult·Sn. SENADOR -Isto em virtu,Je dn. lei 
economica.. 

O Stt. Tno>tAZ DELFI:O.O- Sim, om virtu•l" 
dll. \ei, que, pódO·SU diZCI', Ó O. alma. dilo UCO• 
nomia politicn. 

E toào o muntio ccmprebende em quo oc· 
casliio vinha o. lei de !870: elht vinha depois 
da lei do ·vontre livre, do 1871 ; era em um 
momento em que se ponsova. quo a oscro.· 
vltliio niio se mant•rll multo . tompo no im· 
parlo; viriam levas de immlgrnntes, e ora 
preelso que houvesse leis que fizessem com 
que os colonos se adaptassem ao trabalho, tnl 
como este estava. ol'ganizado, 

HoJe, St•. Presidente, dadas as cil'cum
stanclas em que o Bruzil ostt\, Nabuco, quo 
modificou as leis de !830 o !837 .. , . 

O SR. MoRAES BAn11os dá um npat•le. 
O SR. TnOliAZ DELFINO - Mas , nssim, 

como V, ~x. quer, nós níi.o modificamos a 

O honrado representante tio S. Paulo, no 
terminar, n.consnlbou-nos, Sr. Presidente, 
~ue lassemos ittllit1nos, que fossemo> tiio ita
hanos como o Conde Antonelli. 

Sr. Presidente, o Coutle Antone!ll, digno 
representante da Italia, conhece bem os ne· 
goeios da Italia e conlltlcerá os do Brazil ; 
porém, mais conbccem os colonm; italianos os 
seu~ proprios negocias. E, quando O:i colonos 
tli vergem de S. Ex.. acho que quem tem 
rnzii.o niio ó s. Ex., siLo os colonos. Ha um 
grande oxotlo do oolonos italianos de Síi.o 
Po.uio i elles niio ao tlü.1) 11om om S. Pa.nlo. 
8.0lh' colonos !Iallanos desse exodo foram se 
localizar no Pa.rnnó.. E por quo esaos colonos 
se !'oram luon.liza.r no Pttru.nó. 1 l1orque no 
Paruni• ul!es se acbnm molhO!' 'lo que em Siio 
Paulo. Porquo no PnraDt\ cl!os tecm torras, 
lotes demarcados ... 
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O Stt. MoRAES llAnnos- V. Ex. tom a 
protonciio do conhecer os interesses dos ita
lianos, melhor do que o Sr Conde Antonolll ? 

0 SR. Tl!O!IAZ DELFINO -Eu tenho n pro 
tenção do julgnr que os CJiones italillnos co· 
nhecom melhor seus interesses do quo o St•. 
Conde Antouel\i, que elles sobem qunndo sua 
situaçiio polora on melhora mais do que 
S. Ex. O Sr. Canelo Antonelli conhece muito 
bem os ne~ocios clt1 ltalla, estou por ISBn, niio 
levanto objecciio, dou Isto \'"r estabelecido, 
mas, ai os colonos italianos c eixnm S. Paul?. 
e viio procurar trallalho no Estndo dn Param~ 
ó porque julgam que assim nttondcm molhoc· 
os seus intet•estes. 

Som duvida que e!les sabem mclhoc• delles, 
siio melhores juizes e mnis com potentes nesta 
questiio do que o Conde Antonelli. 

0 Sn. MORAES BARROS dti um nparto. 
0 SR, TJJOMAZ DELFINO- Posso dizet•, si 

V. Ex. quizer. que o Conde Antonolll co· 
nhece os interesses dos colonos ltnlinnoa mala 
do que eu, mnls do que V. Ex., mala do que 
o mundo i ntoiro, porém, monos do que .os 
proprlos colonos italianos. 

O Sn. MoRABB BARnos- Mas V. E>:. quer 
conhecer melhor desses lntaresses do quo o 
representante itnl!ano. Quer ser maia realista 
do que o rei. 

o sn. TI!OMAZ DELI'INO-V. Ex., que vcl o 
seu Estado invadido pol11 colonia Italiana, 
volta·se naturalmente parn essa gente que 
veiu trazer o trabalho para a exploração 
ngrlcola, que velu garantir a producçiio, 

O honrado Senador deaculpo·mo, ou prefe· 
riria que s. Ex. fosse monos amante da 
lavoura do seu Estado e mais da la vou r a do 
todos os Estados. 

0 Sn. MoRAES BARROS-E' Uma inveotlva 
Injusta que V. Ex. me Jllz. 

O Sa. Tuo~!AZ DELFINo·- NITo tenho tnl 
intenção. 

Desejaria que S. Ex. elevasse o sen pensa· 
mento patriotlco a leis do caracter gorai• 
que conviessem ao paiz Inteiro o consultassem 
não os Interesses de uma· corta rogliio, mas 
todos os intoresses naclonnos. 

O honrado Senador diz-se naturalmente 
conservador. Hoje ó moda no Brazll ser-se 
conservador. Assim sa denominam republi· 
nos e monarcltiatas, os que acceitaram a 
Republica e os que 11 vcro acceittmdo, os que 
que querem a rovlsiio <la Constituição .•• 

O SR. MoRAtes BARRos- Os radlcaea e os 
jacobinos nilo soo conservadores. 

O Sn. Tuo~IAZ DEr,t•INO- Eu jtl esperava 
que V. Ex. mo ch11masse radical e jacobino, 
o qunsi que provoque! mesmo n quallfioaorro. 

N1ío sou radical nem .iMobino. Todos se 
dizem· consorvadoros : os monarobistas. os 
roaccionarlos, os que niio fa1.em questão de 
fórma de gOVOl'nO, OS rerub!icnnos qne niiO 
f11Zom quostiio de re~imon proslclencial ou do 
rogimon pnrlamentac•, os quo dos~jam n 
rolbrma constitucional, os livre-cambistas, 
ou proteccionistas ... 

NITo lm romcclio siniio h• na corronto do 
di;t. Eu ta.mbom sou conscl'vndot•, to.mi.Jom 
sigo ;L moda... · 

•renho aqui um pequeno folheto contendo 
um Lom claboraclo discur>o prof<lrido em 
!882, na tribun;\ da Camnt•a dos Deputados; 
pronunciou·o um Jllzendeiro, que ora ao 
mesmo tempo um legista, do Pl'ollssiio. Per· 
tencia ao partido conservador e cllllma.vn-so 
Alfredo Chavos; deixou nome, foi um homem 
di~no o sua memoria ii respeitada e honrada. 

Eis o que olle dizia foliando sobre a locação 
do serviços nnqueila época: 

c A locaçiio para serviços ngrioo!as e outros 
seria fe!tn sob o principio da mais completa 
llbordnde. Este tl o typo que eu aclopto em 
mataria do locnçi\o do serviços, contractem as 
partos interessadas, o a lei niio Intervem 
sinilo para tornar real aqu!Uo que foi contra· 
ctado. » 

0 SR. MO!<AES DARDOS-Mas c! esta a titoso 
quo o projecto estabelece. 

o Sn. Tno~rAz DELFtNÓ - Isto cí o que se 
dizia em 1882. De ontão para cá teom occol'• 
rido varias cousas, siio passados quasi 20annos; 
fez·ae a nboliçiío, lez·se a Republica. 

O conservador que em 1882 dizia isto não 
deixaria, pelo menos, de dizer hoje a mesma 
cousa. 

Nabuco, o grande espirita liberal 11 que o 
nobre Sanador se roCorlu, como que partt 
salientar a lncompetenola reconhecida do rela· 
torda Commissiio, a comeoc1r por elle proprlo, 
Nabubo não viria presentemente fazer a re· 
surreiçilo d~ um projecto destos .••• 

O SR. MoRAES BARRos-Está aceusando o 
projecto do nilo sor ilberal i 

0 SR. TAOMAZ DELFINa-Está. claro; estou, 
O SR. MoRAEil BARRos-Mas niio aprosonta 

uma unica disposição do projecto que otrenda 
o liberalismo. 

0 SR, TUOMAZ DELFINO- Niio tenho feita 
outra couoa ciesde que estou na tt•ibuna. 

Sr. Presidente, creio ter respondido, ponto 
por ponto, nos honrados Senadores, 

Seria pat•a desejar gue a defesa dos prin
clplos a que me clecliquol coubosso n quom 
tivesse mais lu?.Cs e molhares estudos; mas 
a generosidade ela cidade dou·mo um Jogar no 
Senado ; o Senado, ainda generoso, collocou•me 
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nn espinhosa commlssi!o; que mais tazor slnílo 
pôr o mon esforço, todo o esforço, na altura 
do dever I (•\!!fito /JJm; )liUito uem.) 

• 
O Sr. Mot•nea lln•·•·o•-Sr. Pre

sidente, nas breves considerações quo vou 
optlôr no d1scurao que acaba do ser proferido 
pelo honrado relator !la Commissão, come
çarei respondendo 1\s ultimas obsorvaçõJs 
qno S. Ex. nprosentou, para levantar n 
acousação que fez no projecto, baseando-a 
na opinião do Dr. AlfJ•edoChaves, de saudosa 
memoria. 

S. Ex. accusou o projecto do n"o sor libo· 
ral; S. llx. disso quo, si aquollo honrado os· 
tndlstn, tito cedo roubado rla Patrln, tivesse 
do formular uma loi de locação do serviços, 
fal·o·hia guiado pelas mais llbarae~ Jnspl· 
roçoes, o sob \IS bases das idéns adoantadas, n 
que so refere o trecho do sou clrscurso, quo 
S. Ex. acabou do ler. 

Mns, Sr. Presidente, parece que o honrado 
relator da Co1nmlssão nem uma nnica vez me 
ouviu, quando manlfestei·mo sobre o esplrito 
quo me guiou na confecção do projecto, apeznr 
de o ter feito, nesta Casa, repetidas vezes, 
desde 1896. 

Tenho dito e repotillo que o projecto é ua· 
soado na convicçü.o profun,Ja do que nü.o con
tém medida alguma coercitiva, nem a mais 
leve multa contra o colono, que, violando o 
contracto, subtrao-se ao serviço a que se 
obrill'ou; que semelhantes disposições apenas 
serVIriam p>ra produzir máo atreito na Eu
ropa, e para Impedir ou diminuir a oml-

. grnçüo para o Brazll, quando é essa emi
gração a maior necessidade do nosso pnlz, 
cuja grandeza o futuro dependem essencial· 
manto rlo braço estrangeiro. 

Desde que Jbl esta a idén doml~nnte na or· 
ganlzaçüo do projecto, S. Ex. nüo tinha o 
direito do vir accusal·o do menos libero!, 
sem apontar qunes as suas disposições justlft· 
tivas da aceusaçü.o. · 

Desafio S. Ex. a que me mostre, nosta lei, 
uma unlca medi•! a coercitiva contra o colono, 
a autorlznçüo da mais pequena vlolencla, a 
mnls Insignificante pena de multa. 

Desde que nenhum" medida destas se acha 
consagrada no projecto, n~o pódo olle moro· 
ce1• a ~ooha rle monos liberal, que S. Ex. 
aonba de atirar-lhe. 

Uma outra acousnção S. Ex. fez: " de que 
o ~rojocto viola a llbllr<lade proftss\onal <lo 
toill\ o qualquer profissão, tanto moral, como 
Industrial ou commerclal; e isso só pot•que o 
projecto t•egulamenta o contracto do Iocaçi!o 
ilo serviços. 

Disse em aparto quo esta foi a razão dnda 
polo sr. Vloo-Pro•ldente·da Republica no ucto 
que oppoz ao projecto. 

De sorte que pelo simples facto do ser o 
pr~jocto um regulamento .<lo contracto de lo• 
caç110 de serviços, só pai' tsso ello viola a 11· 
bm·dade do trabalho, eô pOl' isso viola a llbor
dade pt•ofissional. 

Mas responderei a S •. Ex. que todos os 
contractos Jlllll'lvels om direito são rcgul:t· 
montados pelo Codlgo Civil do tod\18 ns na
ções. 

O Codigo Civil ó, na sun maior parto, o ro· 
guiamento dos contractos passiveis entre par· 
tos. 

Alli so acham regulamentados o contracto 
de troca, o contracto de venda, o contrllCtO 
de omprostlmo, o contracto de hypotheca, o 
contracto de penhor, emtlm, todos os con• 
tractos pos,lvels om direito. 

Logo, na opinii'i.o de S. Ex., o Codig-o, a lo i 
civil violn a liberdade profissional. Eis n que 
so reduz o seu argumento. 

0 Sn, TIIO~J,\Z DELF!No-Nilo, senhor, 
o sn. Menus BAnnos-A consequencla é 

necllllsarla. 
0 Sn. REGO MELLO da um aparte. 
O St~. MoRAES BAnnos-0 argumento do 

honrado relator ó exactamente o mesmo nr· 
gnmento do honrado Senador pelo ceartl, 
avesso a toda 11. regulo.mentt\cii.o, porque, 
soja ella qual for, atao~ a liberdade profts• 
slonal. 

Os Sns, REGO MELLO E FRANCISCO MACIIADO 
dilo apartes, 

o Sn. MonAEs BAJtnos-Rem; então o hon
rado Senador pelo Ceará diz quo o penl>t· 
mente do hoDJ•ado relator da Commlssi!o é 
este : que em todo o contracto o que regula 
é a convenção das partes.,. 

0 Sn: REGO MELLO-A livro inanifestaçilo 
das partes. 

0 Sn. MORAES BARROS-,, ,a livre manl!CB• 
taçü.o das partes . o 

Mas, pergunto, o projecto Impede a liber
dade das partes, ao celebrarem as suas COD• 
vonções, ou, muito ao contmrlo, estabelece 
como lelnqulllo que ellns tiverem conven-
cionado I · 

Senhores, nqul não ho, par" onde roouar, 
quan•lo o honrado relator argumenta. «Toda 
a regulamentação é contraria ii liberdade 
profissional.» Eu mostro que Isto é um 
argumento que prova <le mais, porque todoa 
os contractos passiveis em·direito estilo regu
lamentauos 11o1o Codlgo Civil. 

S. Ex. disso: o projecto não respeita n 11· 
bordado de convençiio, quo as partes devem 
ter. 

Eu poço ao nobre Senador quo mo mostro 
qual o artigo em que essa liberdade é dcsros
poltada 1 
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Ao contrario, senhoras, o projecto ostnho· 
Ieee sempre como lei entre ns pnrto~ nquiilo 
quo ellns convencionarem. Ont1o, poiH, t':tlttt 
o pl'o,l~cto r'ts regra~ gerars do diroito com .. 
mum! 

Mos, Sr. Presidonto, continüo no. dcmon· 
strnçilo rto ilbm·nlismo do pt•ojocto; pt•eciso 
repetir scmpro 1 pm·que parece que niio lt<Hho 
sido ouvido, on mio tenho sitio compt•ehon
dido. 

Convencido dn. irtUti1idn1le rle mPdidns coot·~ 
citivas contro. os colonos, niio introduzi 110 
projecto dil::lposlciio alguma a es~e 1'esp~1ito, 

Figuremos n hypothese: qunndo o colono, 
abandonando o se!•vico tle ~eu pntrü.o som 
:pngar o que t!cve, doixnn lo rlivilf;t em pot1ot• 
ael!e, vno contt•actnr os seus Ferviço~ cnm 
um segundo patrão, a· pl'o,iecto pl'ovidencia 
responsabHisa.nrlo este segnmlo Jocntarlo, 
por nquelln. divida, JlftJ'(Jno clle duvia, 
antes de rocebor o ti·abn.lhndol', procurnr 
sa.bor si trazia divida on nüo. 

Desde quo nilo c fez, pelos meios quo o 
projecto lho otrereça, ó JUsto, ó rasonvei 
que fique reRponsavol poin divi•la, 

Esta disposiçüo do projecto niio tem ca· 
racter ~l~:um penal ; ó flispc;içiio de simples 
direito civil. 

Si o colono, abandonando o serviço, leva 
bens com quo pos>~ pngnl', aind~ o projecto 
providencia dando ao p.•triio acçiio summ~ria 
p~ra cobrar do colono, polos seus bons, aq uillo 
quo elle lho deve. 

Orn, um pro,ir.cto quo doixn. o po.tt•iio, o 
crodor, llo~gunt'n<!Cldo pm• estn. fórrnn. contra. 
o sou dev,•dol', i'iü,ja. o. divida do i.linhoiro ou 
sf'jn. de ~o1·vlços, n ponto de niio te1• recurso 
nli:urn pn.rn. cohrur o seu Uinhoir11, ou os seus 
serviçüs, nü.o pódo sor n.ccusntlu do monos li· 
b•r•l, 

Fal'Oi alg-umns obsorvnçúos om rolnção ao 
n.t•t, go, 

No art. 8" ostab •loco o )lrojocto que o con· 
trncto do locnc:;"io rle servil)o m1o póde ~er co• 
leiJmrlo por pmzo maior do cincu nnaos. 

No o.rt. 911 c~tabuloco que, nn. fu.lta de prn zo 
cStllllclecblo cm um contracto c~peciu.l, pr•o .. 
sumir·."i6·llll. flUO o prazo Vtto ntó o IIm da co .. 
lhoitu, ou da S!lfro., salvo si o locador t!StiVd' 
dovc~ndo ao lor.n.tnrlo, caso ern que deverá 
eontinun.r u. trnbnlhat• rltó que pague, 

E~tn. dispo:JiQiO, 110 continum• o doved01~ u. 
trab:tlhar uttl que prtgue, e:-;cawlalizou a Com· 
missão, qrw propoz emontJo. supprimjndo·o.. 

O honrado Senadot• por Sergipe quiz osta
beleccr um melo termo entt•o n dispo:-;Jc;tw do 
projecto o a emenda da Com missão, e apro· 
sentou novo. emenda, obt•rgando o loca.dot• a 
trli balhar pm• tampo quo ntio excoda de um 
n.unn, su.lvo tii der tio.uçm da divida. 

A Commi"ilo sustent" que a di< posição tio 
prqiecto lle~tôa, ó contradictoria com os regras 
do llireito commuru, o por isso o. impugna. 

lllns supponhamos que o colono nem se 
contraota com outro putriio,nem tem bont~, o, 
ainda assim, abandona o serviço. 

Para esta bypotbese o projecto niio achou 
meio passivei ; o moia soria a Jiriailo por •li· 
vlila, mas de mo•lo algum o proJecte quiz os· 
tabelocer semelhante medida. 

Nesta hypothese, pois, o colono ansenla se, 
abandona o serviço. !loixn do cumpri•• o con· 
tracto, sem que soil'!'lt nad~ ~bsoiutamenlo; 
o plena e int01ra a sua libei•<lndo mutet•inl do 
abandonar o :-ct•viço,de l'ngir no CUillJH'iJnento 
do contracto. 

Creio ser Jilcil domonstmr que a dispc.;ição 
do pt·ojecto ó qno é do dir.•llo cummum. 

Todo o dinlwiro que o trabalhador recobe 
adoantildo do sou patri\o ó, pelo conti•ucto 
cPrto e tlrme entre ambrs. de set• pngo em 
sorvkos, O tm' albador contrabe a obt·tga~ão 
rigorosu.1 ,iuridiea, de IJD.go.r C lU serviços essu.s 
quantias a.deo.ntn.llu~; O um contracto so.ncclo .. 
nado pelo diroito civ•l do toda; as nações 
culta~, }Jeln. conscioncia de cada um; é um 
contrncto que tem fot•ça obri~tatoria. Portanto, 
o que ó mtturu.l, o quo e de rliroito commum, 
,·, <ruo o devedor trub~lbo tanto tempo quanto 
lilr noccssnrio pl1!'a (Jitgar a quantia quo re
ce ~on odcantu<lnmonte. 

E' por isso que cu disso ~UP,na impossibili .. 
dade de garantir o pntriio crr:dor. o pi'Ojeeto 
snnccionnva tncit11mento a llleuldatle que o 
colono tem, de finlat• o p~lt•üc, tiio livro ó 
cllo. 

Ou o contt•acto tom fó. o o colono ó obri
gado n. prestar esses serviço.'l, ou então uoguo 
u. commis~iio a fi) dos contr·actos. o diga com 
rrnnquezo. que ntnguem tem obt•igoçiio tle 
oumprh· uquiilo que contraotou. 

Ou is! o é a fó do nm contracto, quo é pro
ciso cum}lrir, ou ou niio soi o quo st~u. dil·elto 
commnm, o que sejn t.lh•oito nnturul, o que 
seja •li rol to racional. 

0 Sn. FRANCISCO ~[ACllADO 1111 Ufll aparto, 
O Sn. MoRAESBAmto•-Polo contracto, ella 

tem obri~:açilu mm·al,obrlgnçilo jurhlicn m••· 
mo, mrts obriguçü.o it11'1tficn soni snncçüo ju
ridica.,porQue ó resuitanto de um contraCto 
lcgnljmas; como u. Jei não achou suncçü.o pos· 
alvol po.ro. c~to contmcto, porquB ü irJConvo
nlent~ o emprego d~ IOI'r;a material, n prisilo 
pm• fiJVId~, fica essa obrigação jnridlca aom 
anncçiio quo obrigue o sou cumprimento, 

Mus ha um \'ou to em qnc isto dovo tor uma 
lindtaçiio; to< os os jui'isconsultos csttlo de 
acco!'do em quo nluguem pó lo cont1·o.ctar os 
aeus :;arvtcos pesson.es indellnidamente, par .. 
que isto seria voltai' i>. oscr:tvldiio. 

O projecto remedeia Isto, cstubolocondo o 
prazo tnaximo de cinco nnnos; roduzlndo, 

,, 
·~ 
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portanto, do um anno o pl'azo d:c lel 1lo 
1870. 

De sorte que o artigo' elevo Het' ontonllldo 
com õsta Jimitnc.~iio: censo em que d(WI!l'Ó.. 
continurít• por um ou mtLis .nnnos ntU q uD 
pn.gucj nü.o excedendo de cinco annos.» 

Níio ó ncce~sn.!'io tamul' exprus:;a os 1n. li· 
mitaoiío, porque 6 11isposiçiio absoluta, ew~r
gicn. do o.t•tigo immcclin.tamont\J a.ntea:ulento, 
quo ó o de n. 8, e rostnbr!locn quo a. duraçü.o 
nunca pmlorU. oxceJet· do chwo :tu no'l. 

A ornondu. dn. Commis':!ÜO nii.o somou to l'el'o 
o projecto 1undamente,mas atucu. do h·on to o 
diroito commum, a fõ do:~ contracto:;, o. mo· 
ralidade juridica, po1·~uo ó isto o que se acha 
consngrn.do no projHcto. 

Preciso dizer, sem tot• a intonçiio de me· 
llndrar no honmdo relator, que ó o dil'eito de 
finta.çiio que se proclama, porque o colono 
obrigou-se n. prost1trservicos o rL png-n.r ns 
qurmtias ndinntntlas, o a omenda fliiiipensa·o 
dessa. obr•iga~iio Jll!tan•lo idt\ ola contracto. 

A emenda nta.sto.-sc rlo 11i1·(•ito cnmmum 
para. prejudicar o credor reconhecido e con 
tessado. 

A Commissão diz cm sau p:n•eacr que esta 
obrig:<çilo prendo o colono solidamente no pn· 
triio e o.n pró1iio agricoln, 

Eu niio sei on1lo o honra.•lo Senador foi 
o.ohnr osso. solidezo essrL prisão, além lln 
prisão moral. 

O colono pt•ende·se q~ora.lmente, juridica· 
mente, não b11 duvida. nenhuma., porque alio 
pelo contracto que celebrou cxpontnno,.meute 
pren1leu-se o.o ::;eu po.trão, obrigu.llliO·RC prLt'n. 
com este a. presttn• l!et•viçoil om pn~ameuto 
das quuntias rocebhlas i r11as é pl'i:,ü.n pm·o.· 
mente moral, prlsilo som solidez, de modo 
quo o adverbio-sotidamcnlc-ó ina.pplrca.vel 
o S. Ex. só o encont•·ou no seu rad!e~tlismo. 

Ha.ligaçõe• pummente m"l'a.os, pot•qne o 
colono accoltou-as no contracto quo llrmon 
com o sou po.tt•ão ; o é o. ob:->ervnncln. t.lcsto 
contracto que lhe impüu a obrh:a.cü.o de con· 
tinuar n servir no predio ngt•ieolu, não oh· 
stanto cstn.r findo o n.nno ugt•ario. 

O l'ro.lecto estabelece o prazo pa.ra. a. vi· 
gencrn do contl'acto, e quando niio ha prazo 
estipulado, conta-se o anno a.gt•a.rio, que é o 
quo vao do Jlrn de uma colheita ao fim da 
colbelta seguiu to. 

Mas os\~ bem vi•to qno nnm todos os trn· 
bnlbadoros entram par·~ o ••t•viço logo no Jlnr 
dn pr•lmoit·a colhoitn ; elles vila ontmndo om 
qualquer tompo, do sot•to que póelom contr•a· 
cto.r o seu sm•vico quntHio làltom seis mezos 
para. findar a colhoitl1, quando faltem trcs, 
quando fnltem Mó 15 dias. 

Supponhamos que o colono vem oontracta.r 
o sou sorviQO qunnolo tlllta um moz paro tot'· 
minar n collrelta ou a sal'••a. l'ato homom 
outra contrabindo dlvilla, porque precisa que 

SllnP.Llo V, III 

o p<Ltriio lho adea.nto dinheiro p.r•a a sua. 
lnRto.llaçü.o Uomastica., pn.l'IL a su;~ subsistencin. 
H do SUIL J'a.milin. t mns no ro~to dn tempo quo 
li\lt.n. pu.1 n. tm•rninar o anno n.gTn.rio ll lmpos
:-~ivol pngar olle a. di viria, e, neste co.:-50, que 
8e htule fazer ·~ 

Nwht mais rnwnvel, nada mais nn.turo.l, 
do que continuai' o colono quo se ttcha. indi
vidnt.lo, qutHontrahiu divida pnt'l\ pagar om 
!iCJ'VÍÇO:l, continua.r IL sor•vit• o.tó ~ue pugno. 

E' i:~to quo ó justo, ó isto qne U ra.zoavel, 
ó i"to quo é de direito commum. 

O S11.. Rimo MEI.Lo-Ficar obrigado a. pagar 
orn ::~ervic;o, nã.o ú do direito cornmum. 

O Sa. MonA.Es B,umo:::; - ~Ins, senl10ret:J, 
ning-uom ;ttteudc 11 i~to: polu projecto ho. 
pJ1miL lib..it'dnde pnru. o colono, quor oste,ia. 
!Indo o pl'I\ZO do contracto, quer niio, de li· 
Uert.ar-w Uo ::;eu compi'Orni:::;~o, pngando cm 
dinhoiro. 

E' pr•eciso que os honrados Senadores atton· 
dama que o projecto n~o etita.bolecc ucc;ü.o ••• 

O Sn.. REau MELLO de\ um aparto. 
O Sn.. MollAES B.\n.llos - Aqui ainda hn. 

motivo:-! nspeciao8. 
O pl'ojecto niio estabelece ncçilo para. o 

po.trilo obl•igu.r o .colono a. cumjlrh• ~l cont~acto, 
u. pt•ostu.l' o Hcrvu;o ; eHto. acçu.o nao osb~ con· 
sngradtt no projecto, pelo contrario, a unicn. 
a.cc;ão ..• 

O Stt. R&ao JIELLO dú. um aparte. 
O Sll. Mon.A.ES B.\n.ll.os-Deixe-me V. Ex. 

concluir o meu pens11montu ; ú um11 explica· 
çü.t• que ostou danelo a V. Ex. 

A unica. acção quo o patrão tom contra. o 
colono é o. u.ccão i.ltl simplo.-: credor paro. a. co
br:lll\'<L ela di viola. 

Portanto, estó. firmado o principio do que 
todo o colono, quor esteja. tinO.o o contracto, 
quer uilo esteja, tem o direito do liberar-se 
dolle, pugorulo a. divida. 

E•te ó o principio estabelecido pQIO pro: 
jecto. 

o Sll. ltEoo MELLO - E' principio de di
rmto. 

O Si<. 11ouus RAil.llOS- Pt•incipio de di· 
roi to, uü.o so pótle dizm• quo sej11. 

0 Sit, REGO MELLo-E', sim. sonhar. 
o sn .. ~fOltA.gs BAnltOs-Com llcençn. ; não 

c'o principio de direito. · 
Dui·ante o contracto, o principio do direito 

t\ ousorvrLt' aqui! lo que contr.wtou. Quem 
fogo do contru.cto, quom doiX!L do cumpt·ll-o, 
ó obt•iga.do n po.gn.t• pordo.s e do.mnos. 

Mas, no pr•ojecto, nom isto lrn; pelo pro· 
jecto, O colono niio Ó rospOO!:iO.VOl por~pol'dtlS 
o damnos: ó responsavol pela. dlvidll pul'll u 
simples. 
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O SJL. REGO MELLo..:v. Ex. altora as hy. 
pothesos. Quando o colono osti• dovondo, ollo 
só ó responsavel pelo pagamento <la divida· 
não ó assim! Mas, si o colono fui ta 11 fó dà 
contracto, si nii.oquor cumprtl-o, ollo dú, pro· 
juizo no. pi:o~J'lutaJ•io; portanto, ó obrigado, 
pelos pt•mctpws gamos do direito {I indomni· 
zaçilo por purdas o damoos. 

0 Sn. ,MORAES BARROS-O que Ó do direito 
civil ó tsto quo V. Ex. ncniJa do dizer: 
desde quo o colono, faltando !I fú dos con· 
tractos, antes de terminar o prazo, abandona 
o serviço, deixando divltla ••• 

UM Sn. SENADO!' - Ou mesmo não dei
xando. 

OSn. MonAE< BAimos-.,. ou mesmo niio 
deixando, pelos principias goraea do direito 
eile osta obrigado, si dever, a pagar a divida 
o, além do pugat·, a t•csarcir perdas o damnos 
quo houver causado com a sua retirada com 
a Infracção, que commettou, do contr:>cto. 

Pois bem, o pro,iocto ó mais favoravol ao 
colono d~ que o direito commum, porque 
pelo pr~Jccto o colono não tom obrjgação de 
tndemn12ar perdas o damnos. 

0 SR. !(EGO MEL!.o-Como uiio Iom 11 
o. SR. M01u~s BARRos- Nilo t'm : pelo 

proJecto, elle hbora·se pagando pm·a e sim, 
plesmente a divida, só a divhJa o maia nada. 

disposições polas quaes o colono é obrigado o. 
pngt~r pura o simplesmente a divld&. 

O St<. Rreoo MELLO dá um aparta. 
O Sn. Manus BARRos-Acabo de dizer que 

o pro,iacto nilo estabelece ncçiio para o patrilo 
ob1·i~ur o colono o. cumprir o cont1•1cto; cata. 
acção não existo ; o que o pi•ojocto estabelece 
ó puramente a acçi\o para o patrão cobrar 
sua, divida., ó o. ncoão do credor. 

O potJ·ão só tom acção, o noção summarla 
com direito a ombarg'Os assecuratorios, para 
cobrar a divida, ao posso que o colono tem 
coutra o patrão acçilo executiva para haver 
seus sal ar ias. 

0 SR. REGO M8LLO E OUTROS Sns. SENA· 
DORES düo o. partes, 

0 Sn. MORAES BARROS-O projecto não CO• 
giton disto, porque eu orolo que, á vista das 
suas disposições, o pat1•ilo não póde recorrer 
ao direito civil, porque o projecto o termi· 
naute : o colono libera·so porteitamonte pa· 
gando simplesmente a di vlda ; é loi especial 
para o colono, e qne devamos entonder como 
oxcoyç!lo á regra get•ai do direito civil. 

Nao continuemos, porém, com esta ques· 
tão. 

O honrado Senador reconhece que o pro• 
,ieoto nfasta·so das regras geraoa do direito 
om benollclo do colono ••• 

0 SR. REGO MELLD-E, ai nilo dever 1 0 Sn. REGO MELLO- Niio reconheço isto. 
0 SR. MORAES BARRos-Si nilo dever, nada 0 SR. MDRAES BARROS-••• Porque O pro• 

lhe acontecerá; o patrão niio tor1\ direito ai· jacto não o sujeita a indomnlzaçilo por per· 
gum sobro elle. dua e damnos. 

Portonto, o projecto afasta·se do direito o sn, REGO MELLo-E' isto justamente o 
comm.um ~m beneficio do colono, que fica som que nego; digo que o colono está sujeito a 
n obr1gaçuo de pagar perdas e damnca. inrlemniz~çilo. (Ha outros aparte~.) 

O Sn. REoo MELLO- Tom obrigação, sim. o Sn. MORAES BARRos-Estamos dlscutinJo 
senhor • o projecto· não estamos discutindo direito 

O SR. MORAE> llAnnos-Pelo projeclo; nilo. gerul. Estamos discutindo o .Projecto:é •!to 
· O projeoto ostabolece 0 pJ•incipio de que 0 que procuramos aquilatar 81 devo, ou nao, 

colono libera· se pagando pura e ~lmplesmente ser a~pl'~vadJ>. Fallemos, portnnto. do pro· 
11 divida 0 mais nad~· 0 aintliL n divida é sem jacto , nao ~11lemos do diretto geral. 
juros ' ' Em relaçao ao ~rt. 9'. o honrado relator 

' achou quo o nobre Senador por Sorglpe era 
Portanto, si o projecto merece censura, ó toconsoquente apresentando emenda, que 

porquf!_ so afasta do direito commum cont1•n obrigava 0 colono a trabalhar só por um 
o patrno, com beneficio do colono. anno. ·. 

Esta consura,poróm,não lho devo sor Coita, Realmente S. Ex. justU!cou a emenda pela 
porque Isto ó uma mediJa do protoc\'ão, quo necessidade de. obrigar o colono a pagar a 

. devemos dar ao colono. divida; mos, reconhecendo esta obrlgaçilo. 
Creio que agora a ma teria ficou bom escla• não dó. ao oolono o tempo necossnrlo para tal 

recld11. pagamento; ao contraJ•to limlt•L a obrigação 
0 SR. REGO MELLO-Ello alnJa está s)ljelto 

a pagnr lndemnlznção. · · 
O Sn. MonAEs BARnos""Polo projocto,niio; 

V. Ex. nilo mo mostra Jisposlçilo do pro
jacto obrig~tndo o colono n es<~ indemnlznção; 
pelo contrario, eu mostro a V. Ex. dlvot•sas 

a um tompo.:domnsladamente rostrlcto, só 
um anno ... · 

0 Sn. REGO MELLD-Ató um anno. 
0 Sn.MORAES BARROS-, •• OU áté um anuo. 

SI esso anno ror lnsullioionte, a divida nilo 
ficaró. paga, e as neccssldades que noonse· 
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Jbnvam o principio da omondn. ficarão pot• 
so.tistilzor, não scrüo obscrvndn.s. 

No. con~cioncin. do nobre relator 1ln. com
missão bn. O- receio do que o po.tríio n:leo.nte 
dinheiro no colono po.1•a. scgural .. o na filzondo. 
no sou set•viço. E' umn. hypot\wso grntuitn.. 
Ninguom ndonnt:c •linlmlro no colono, do bôa 
vont~1le, porquo vu que f\cn sem garn.ntit>:_ o 
aeu dmhetro, que corro o grande risco do nno 
ser rostituldo. N•\s udinntnrnos dinltoiro for· 
Qlt!los peln. nocessidndo do serviço. O trnho.
lhador exige, pnr·L vir prestni·O, uma. quantia 
ndca.ntrvln.. Urgido poltt necosshhtdc, o ln. vra· 
d,n• faz o:; nrlinnto.montos, mns cnmo quem so 
estlt despedindo do seu •linheiro, que fica 
muito o.t•riscndo. . 

A hypothese, portanto, figurado, pelo hon· 
rntlo Senador• O gro.tnido., O impossivel,pornuli 
ntnguem vuo nrris~nr o.-J seus hnveres de bon. 
vontade, o não ha lei alguma que poss~ ~a· 
rantir o pagamento, no caso do não sot• elle 
foi to pelo colono, como muitas vezes ncon· 
tece. 

O hom•ado Sonndor deu realmonto um 
nproco oxtraordinnrio, o, pa.receu-me dopri· 
mente do alguma r.írma do Estado de S. Paulo, 
quando disse que o exo1lo dos colonos pnulis· 
tas tinha se oncnm!nhado em grnndo porte 
para o Estado do Paraná, porque nhl ba lotes 
de terrenos medidos, do< qnnes os colono,, ou 
muitos delles, vão ser proprietarios, ·ao pns!-lo 
que em S. Paulo são sujeitos a virga·ferrea 
do patrão. Si não foram estas l\S suns pala· 
vrns, foi este o seu pensamento ••. 

O SR. Tuo~rAz DELPINO-Disso cousa muito 
diJl'oronte. 

O SR. MoRAES BARROS- Parece-me ouvir 
V. Ex. dizer que os colonos levavam em 
S.Paulo vida muito aporreadll, o Isto os fnzin, 
procurar o Estado do l'nranil, onde h~t llbor· 

. dltlie, e ando Iam alies sor proprlotarios; o 
quando eu disso om aparto que muitos colo
nos preferem ficar colonos a set•om propt•ie· 
tarlos, S. Ex. taxou·m• de exagerado. 

O honrado Senador lnfellzmento conhece 
pouco o Brnzi!, conboco pouco a nosso la
voura, porque tom passado toda n suo vida 
no seio des\lt grande Capital, on1le é distincto 
modico. Si oonhecosse um pouco da vida da 
nos;n lavoura, bavin de compt•ohondor quo 
o facto pot• mim garantido é vordndolro, é 
gorai e não se refere sómonte a uma locnll· 
drode. 

Calculo S. Ex. que o systemn gm•nl da co· 
lonlznção om S, Paulo ó o seguiu to: 

O colono encontra na fazonda casa de gmçn 
pn.r!L morar: pasto do graça par~~o criar; torras 
de graça par<L plontn.r i tudo como so fosso 
sou, como si alio fosse dono de tudo. 

Alóm ~Isto, o!le tem o cnfo?.al do patrão, 
onde ganha dlnholro, ·pelo tratamento quo 

1ln illovoura, o tonto por capina o ando tom· 
bom gnnlm dinheiro pela colho i tu quo r., do 
fl'Ucto, a tanto pot• alqueiro. Tom ~tssim uma 
Conto do l"ondn muito importante, quo n~o 
toriu, se vivesse lavrando o sou pedaço do 
tot'ra. ; go.nha mn.is como colono do que po
doria gnnhal' como lo.vro.tlor liVI'e e imlepon· 
dento. 

Sou l~tvrnilor antigo e poSlo citar foctos. O 
Sono.rlo mo rotevarú, portnnto, nproaontnr 
tL!guns quo mo sii.o pos:Maes. 

Conto a hi~toria do primeiro colono que 
tivn: gr;L um nllomão, pao de numerosa 
prole, sendo os filhos quas1 todos crennçns. 
Já ost.ava. acclimado quun1lo foi contractnr os 
seus sot•viQos commigo. Ello jú. possuía. um 
conto do t'óis, que mo deu u. pt•emio. Esse 
homem trabalhou pura mim dm•anto tres 
nnnos ; tru.ballu:wa. como mom·o, trazendo a. 
sua crlnnçnda apertada no sorviço. No flm 
dos trcs annos, liquidamos contas o e!le re· 
cobeu de mim dous contos setocontos o tantos 
mil róis; impOl'tnncio. do conto do réis com 
os ju•·os e do mais quo tinha ganho durante 
aquollo tempo. 

Bsse homem foi compro r um sitio de ln· 
vout•o. nn cstradn. que vn.e do Piracico.ba o. 
Campinas, a legult e moia do o'dn<le. · Al!i 
estabeloccn-so e logo me nppnrecou para 
dizer que nu fazendo gnnhan mois do que 
no sitio. A oxplicaçi'io era osta que vou dar. 
Os !Ilho.< do ollemiio fornm·so omnnclpnn•lo, 
cnsnram·so, o quatro voltaram paro a la?.enda 
de onde o pae tinho sahldo, e onde ellos 
tinham trabalhado com o pae durante trcs 
nnnos. · 

Desses quntt•o filhos, snhlrnm, no fim de ai· 
guns n.nno:~, tres, rtco.ndo o quarto no.til.zenda. 
ando permaneceu durante dez annos. 

No rtm de doz nonos ,e!le, quo tlnhn tnm· 
bem o sen peculio, comprou, vtsinho do pae, 
um sitio de duzentos nlqueiros do terras ln· 
vrndns por 3:500$000. . 

Fazia. meze:~, alndt\ nüo um anno, que ello 
estava estabelecido, quando me nppareoeu 
cm caso, dizendo·mo : 

Hn um pretendente que quer comprar o 
meu sitio o oiforeoo·mo ~:000.$, estou pedindo 
0:000$, o creio que olle chego. nos 9:000$. 
Quero quo o St·. mo aconselho si devo vendet• 
ou niio. Eu lho disso : 

Niio venda o sou sitio, voo~ tem recursos, 
monto umo. engcuhoaa, plante canoas, fabri· 
quo aguardente, quo ha do ganhar multo di· 
nholro. · 

Mas, respondeu olle : para fazer isto, pre
ciso coutt·o.cta.r cnmaro.das, e não teubo pa
clencia partt Isto. 

-Homem do Deus, observo!, que V<IO vocô 
faz o r, vendendo o seu sitio I 

.. 
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- Volt~re! p~r~ ~ su~ lilzenda, disse-me 
olle. 

Eis ahi : ol!e estava prompto n voltat• para 
O. fn.zoiulo., contractaUIIO OS l:lOUS ilOJ'VÍÇDS COIUO 
colono. 

Outro caso scmelh~nte oc•:m•rou com outro 
allemüo : 

Havia dez tmnos que o!lo trali~Llhava n:i. 
1il.zenda, o no flm Uo~~o tompo snhiu o l'~<i 
administrar um n~tubeleciment.o ogt•icoln om 
Pirns.inunga. Não so dou bem pot• I~ o no fim 
do um n.nno voltou par·n. a mmho. 1U.zonda ; 
'Voiu tor commigo o t.lil:lso·mo : 

Quoro voltar lHlrO. a sua 1ilzcnda.. 
Et'il um uxccllenlo colono ; voltou o o:;tove 

na. fo.zend<L mais 6 annos, que com O.'i 10 an· 
toriores 1lzeram 16. Era um homem de ro .. 
cursos o de ragu ln r poculio ; no fim do G an
nos sahlu o fol negociar na cida•lc. 

Sito factos acontecido; com migo, e om to
dus as ru.zen11as o. regra. geral ó esta ; os co
lonos tcom ca:'inl'l, pastos o terras, tudo do 
graça, como si do tudo fossem donos, como 
si fossem !U'oprietn.rios, vivendo no seu po~ 
daço de tet•ra, que niio lhes custou ~inhoiro. 

Além ~i>to, elles teom o cafezal ~o p11tri\o 
donde tit•am multo boa rendtt; portanto, 
nada m:tis n~ttura! do quo ganharem ellas 
mais sendo colonos, do que sondo proprie· 
tarios. 

Aqui, meu honrado collega., ú que estn.v;L n. 
grandeza o a prosperidade tio S. Paulo, mas 
tudo ngora vao dosappnrocondo, porque, !n
fellzmento para S. Paulo o para o Brnzll 
inteiro, o café baixou tanto que jó. não cot·
responde ó. despeza t!e producçiio. (,lpoiudo'.) 

S. Ex. fallou da grande la vour11. Eu ape
nas direi : a granrlo lavoura ni\o ó um mal 
para um pai" ; deixemos a lavoui·a em plen" 
liberdade ; ella que se ol'ganlzo como enten
der : em g'ra.nrle lavoura, ·em l1~vourn. mé· 
diu, em pequena lavoura. O molhm• do torlos 
os regimens ó o roglmou d11 li bordado (al>oia
do.•) ; a libortlatle ó o remedia pan todo~ os 
maios. 

Deixemos a lu.vourn. organizar-se como 
bem lhe pa.recer; não intervnulm.mos ahi, 
não ; nã.o ha nece~sldade do. intllrvençiio do 
legislartor nesta matol'ill, continuemos a go· 
sat• da liberdade, do quo temo~ gost~do ató 
aqui. 

Nós tomos leis civis muito liboraos, que 
dito rosultudo moamo á partilha . das r;ranilos 
lll'opriedados, 

0 Sn. REOO MELLO di\ um aparto. 
O Sn. MonA EH E BAtmos-A lei hypotho· 

caria não parcolliL aa JH'Opl'iedu.dos i a. loi 
das hm•anças lo quo a parculla : o pai uito 
tem o direito tio dlspot• siniio do tot•ço, o ahl 
vao a grande propl'iodndo sot' partilhada por 

todos os Olhos. Ahl ostà o modo natural, 
facil o simplos tio sorom partilhadas as gran· 
dos proprierlados, som ucccs;ldtllle da inter
vonçiio do Jegisladot• ~ 

Direi aponu~ algumas p11la. v1•as mais n. re~ 
spoito do malsinado at·t. 5G. 

Por mu.is q uo ou reclamasse, o honl'ado re
lator da. Cllmmlssiio continuou a considOl'al' 
o arL 5!3 como dlaposiciio ponal, aunndo cu 
dizi1~ que não em llispm.;ir;ão penu.l, mns sirn~ 
pios consugl'HÇtlo tio um principio do direito 
commum~ 

O o.rt. 55 ubrign. o nllicintlor, o fieductor 
do colono, o pngnr o dobro dn. rpmntia de· 
vida no p:•imuh•u patriio. 

l~tn é justo, pot·que concm•t'ül'ilffi o dolo o n. 
mil. t'C p!tra n :;Niucção e 0.:1 ~ous nutOI'Cti me· 
rccem sor punidos; ma.s, nos~o cn.:w a pena. ó 
o p•gauoento do dobro d11 divida; porque os 
seductorcs prejudicaram os seuij vlsinhos, 
desorganizaram o ~eu sm·viço o commettoriio, 
su póde dizer, um t'luto. 

Mas no art. 56 a hypothese é diversa : o 
sogundo pn.trão limito.·so a recoller, a nccei~ 
tnr para """ set•viço o colono, quo so lhe v:te 
offerccer. · 

A hypotitese ó inteiramente diversa. Aqui 
não se póde nr.cusar o segundo patrii.o •lo mó. 
tii, não se pódo dizet• que procedeu com dolo. 

O Sn. REao MmLLO- Como está redigida a 
emeu~a. auppõe-se má fó. 

O Sn. MonAEs BA!mos - O projecto nii.o 
exlgo mó. m. 

O Stt. TnoltAz DEL~'tNo- v. Ex. leia o 
artig·o do projecto, · · 

O Sn, MORAEB B.\nnos- O projecto niio 
oxigo miL J'ó. 

«Art. 5U. Aquelies que dit•ectn on lnd!re
ctamonte acceltarem ou consentirem om sons 
casas, fnzend•s ou cstaboleo!memos; Indivi
duas olrrigados a outrem, por contracto ver" 
bal ou oscrlpto do locação de serviços, presta· 
veis no mesmo Estado, ou nos ll:stad<lij IIm!· 
trophes, pag:iriio ao locatario, u.lém das des· 
pezas e custas, t~ que tiverem llu.rlo causo., 
flimporbtncla qu6 o Jocatlor lhes estiver a de
ver, o niio serão admittltlos 11 allegar qual
quer t!ofe>a ante~ de cnuclonnt• o juizo.> 

Aqui aio lm extgeneiu de má fó. 
O Sn. Tno~tAZ DEL;'INO- E porquo caucio-

nar o juizo 1 · 
O St<, Mott.\ES 8.\ttttos- Para garantia da 

divida. · 

O Sn. Tno•tA'- DEr.FrNo- Mas JlOrquo 'I 
Porq!'o ó utn acto da mt\ fó, o do segundo 
po.tmo. 

o Sn. MonAEs BAnnos - E eu entendo e 
sustento quo essa disposição ó do d!reltocom-
mum, não é dlspõo pena!, . 
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O Stt. REoo MELLO - E' penal no sen
tiria lato. 

0 Stt. MORAF.S BARROS- Nem em sent\elo 
nlgum. 

procurou lnclagoar, não procurou J!Or ellos, o 
ainda. n.sslm contrnctn. o colono, nadt~ mais 
rasoo.vel, mula mnis nn.turnl do ~ue carregar 
com u responsCLL!lldade da divida. 

FÕi, nüo si p6tlc dizer doloso ou do mú. fó, 
mas pode-;o elizet• que foi Jhcll ou J'acilitaclor; 
lo\ o que em direito chamamos-culposo; 
co.rrcgno, portn nto, cClm ag consoqucnciu.s do. 
facilidade, o 1\quu rosponsavel pela liivida, 
Isto é quo új usto, isto ó o quo est(l no pro
jecto. 

0 Stt. REGO MBLLO - Desde quo impõe a 
privacuo de um rl\rolto,,\e um goso, ó uma 
pen&; mus propriamente pena., juriflica
monto I'C\1\nndo, niio 6. 

O Stt. MO!<AF.S BARHOS- Desde qun o so· 
gundo patriw occoita sr.rviços quo voem so
brecn.rre~ados com o onus anterior do uma. 
divido., l\co. i11w {.!ciO rospon~avol por ~esse 
onlfs ; ipso (ctcto fica. responsa.vel por essa. 1l0· 
vida. 

O Sn.. Tno~rAz DI~T.l·'INO -Não ~~ razrn.vel. 
O Sn. Mot<AEB BAtmo< -E para el\e vori· 

Jlcn.r si o colono vem sobi'Cco.J•reg-lulo, ou niio, 
dosso onus, o projecto lho ofi'ot•eco tortos os 
meios. 

O Su .. REGO MEL LO - Qunes >iio 1 A caclor· 
nota? O attestado do juiz 1 

O Sn. MonAES B,\.nnoR- Primeiro n cader· 
neta, onde devem set• \an~ad:ts diariamente 
todas as vet•bas de creelito o o elcbito do CO· 
tono. . 

Do sorte qno pela caderneta o 'egundo pn
tri"to ractlmonto vcwitlcn. si o colono devo ao 
sou pl'imeiro patrão, ou si, pelo contrario, ó 
crerlor, ou sl nad~t c\ ove, porq uo o projecto 
obriga oR patrõo< a darem um" caderneta a 
cndo. um do:-: seus colonos. 

o sn. Rnoo MELLo-E si o colono niio urro
sentar a caderneta 1 Si TIL1grt.r .. so o. mostra ·a'? 

O Sn. MonA.toS BAnnos-Aióm disso, nlnela 
um outro recnt•so que o projecto fornece, é 
este: dosdo quo o colono se retira ela fnzcncla 
por estar terminntlo o pt•nzo 1!0 :-;eu conlracto, 
o patrao ó obrigado a dar-lho um attcstndo 
da que el\o saho isento do dividas. 

Sl o patriio neA'ar·lb> esse attostndo, o pro
jecto providencia: o colono tem o direito de 
'chamar o patrão a juizo o o juiz, Impondo no 
patrão a multa ele 50$ a 100$, ouvtl-o-ha a 
respeito das suas eontllll com o colono, a 
quem dnril onti\o um cortiftcaelo, elcclarandu 
q uni o estado do relações do;se colono com o 
primeiro po.triio, isto u, si devo, si ú crétlor, 
ou si nnda deve. 

Hn ainda terceiro meio ele veriflcnçiio. O 
projecto cstnbo\eco esta rosponsabi\idnde 
quanto nos serviços pt•esta.1los no mesmo Es· 
tndos, ou noR Estados 1\m\trophe.<; elo sorte 
que ó sempre entro vlsinhos, que tnos casos 
occorrem. 

O segnntlo patrão, 'flOis, uin1ln tem mnh~ 
este recut'l!O; indagar do primeiro pntriie si o 
colono ost11 !nr\lv!rlado ou não. 

~l. totlos essos diversos recursos niio dorem 
resu\t,do, ou porque o segundo patrão niio 

Vejamos n.gm·u a omomln.: 
A omen,la comcçn. por commettor um!l. 

injustiça. clamoro~a, rovoltan to, porque equi .. 
para aquello que simplesmente rccuhe o co .. 
tono quo 5n vn.o otferccer, ftquello que vao 
a.\lic:iur, que vae seduzir o colono na 1'azonda. 
do :-:eu visinho. 

Siio elous factos inloiramonto diversos; o 
n.llicindor merece l-ler punido mesmo com ri .. 
gor, porque ó um mal fnzojo; vao levar <L 
cto:~ortlem, a o.na.rchln. no osto.bclecimento vi .. 
sinho, nrroncando·lhe trabo!haeloros que CB· 
tão cumprin(lo os seus contractos; vo.e como 
qnn furtnr o tralmlhndor do visinho. 

A omenela puno a este quasi ladrão em pó 
tio Igualdade com nquel\o que recebe quem 
vno se oJrerecot• osponJ:tneamonte. 

o Sn. l<Eao MEr.to-Do má fi•. 
O Sn. MonAES BAnnos-Qunndo houvesse 

mil l'é nestes dou•, n pcn:c jt\mais podlu ser 
tgl1nl, assim como não pórle ser ig-ua.l o. pena 
do quem .dá tuna bofetnrla h dnquelle que 
commette um asanssinnto. 

Os \'actos silo multo divor;os, e a emenda 
iguala na posições ; mns eu nca.boi de demon
strar que no Reguntlo caso nü.o ha. crime. 

i~Xigil'•Se a mil. fio pat·~ que Se torne ei\'O• 
ctiva a r"sponsab\liclnde, é \nutlllzar-so a 
rPsponsalcllidado qno o projecto estabelece. 
Fôrfl mclhot• oliminnl·n, porque o nobre Se
nador por A\ngôns conhece "dUJ\ou\dne!o que 
h a om juizo de provat•·se n má 1\l; as teste· 
munhns mesmo, quo.ndo snbem dol\a, \com 
recaio, toem acanhamento do o declararem om 
juizo. 

De sorte, que, exigir·se esta. condição, ó 
innt\liznr·SO n d\sposi~iio, e melhor seria 
risco.l-n. 

Mas riscai-a, não é po,sivel, porque nlóm 
do sor justa, n.lóm de ser rle direito commum, 
ella é tln. maior convonienci\\ soc\lll, ello. vai 
prevenil• um a.lm~'~o que ~.<o dti. em lnrgn. os· 
cn\n rio mon Estatlo, qunl o do um lavrador 
njustar colonos contrnctndos pelo sou vlslnho. 

~ei tle um municiplo, meu vislnho, onde 
muitos \nvrndot•os dizem: «A minha caso. do 
lm\gruçiio ó a ruzondn do bnriio»; e altl, sem 
o menor oscrupulo, mnudam contrnctar co .. 
tonos. 
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Repetidos oonntctos se tcem dado por falta 
desta providencia, que o projecto determina. 

Nesse mesmo munlcipio, a que acabo de 
allllfllr, jó ~e deu o seguinte facto: 

maus collogns e de tõdo o Senado, desta vez 
surti ró otrelto, sondo o nosso palz dotado do 
uma lei regulamcntadora do contracto do 
locação do serviços, baseado. no esph•lto do 
mulor liberalismo possível; de uma lei que, 
publicado no pai! quo maior numero do co· 
!~nos nos fornece, ha do produzir a lmpros· 
suo o mais favoravol possivol, como me gu. 
rantiu o Sr. conde de Antonelli, ropresen
tnnto supremo da colonia ltnlio.na no Brazll. 

Cinco ou sois fomilias de colonos, lndivi· 
dadas de uma fazenda, dolibernrom sahir, 
porque tlnbam contractado os seus sor1·!ços 
com outro fazendeiro de municlplo diverso; 
o ndministra<lorda fuzcnda,sabeudo do facto, 
cercou os colonos em caminho, e conseguiu 
fu.zoi·OS voltar. Tenho dito, (Jlluito bem; muito bem.) 

Ninguom mais pedindo a palavra, allCer· 
ra-se a discussão do art. 1•. 

Emquanto estava no terreiro da fazendo, 
aconselhondo-os, o· discutindo um accordo 
porá quo elles continu:tssem a tmbalhar, foi 
Imprudente um dos camaradas, e dis1o orl· 0 8 ,._ P••eHidente-Estondo adean· 
ginou-se um conmcto; bouvo luota e feri· tadn. a hora c trotondo-~o de matoJ•!a impor· 
mentos, e roi morto um dos colonos. tante, Oca adiado a discussii.o dos domais ar-

Si a disposição impugnada (osso lei vigente, tigosdo projecto. 
isto mio teria acontecido, porque o ndmlnls· Vou levantar a sessão, designando para 
tradcr teria deixado os colonos seguirem o d 
sou <lestlno, dirigil'·So·hla a fuzonrla do novo or em do dia da sessão seguinte : 
patrii.o e al!l limttnr-so·hia a reclamar n im· Continuação da 2• dlscussiUJ do projecto do 
portancla que elles tlnlmm ficado a dever. Senado n. ~.~e 1800, regulando a locação do 

Jil not•rei tombem nqul um caso occot•ritlo ·serviço agricola. 
no .Talni, e esse muito mais grave. 

Tendo os colonos de uma fazon~a poJ•ontes Levanta-ao a sessão ás 3 ho1·as o ·10 mi· 
ou conhecidos cm uma outra vlsinho, pre· nulos da tarde. 
pararam cm corto domingo algumascnrroços, 
e lá fornm far.er a mudança dolles para o es· 
tnbclccimcnto em que trabalhavam. 

O proprletnrlo da fazenda invadido oppoz
se, como o1•a. natural, U snhicln. dos sous tra· 
balhodoros, e duhl seguiu-ao um confllcto, 
em quo morreram não menos de tros pe::soas, 

Si a dlsposiçilo do projecto .iã en!l\o fosse 
lei, Isto nuo teria acontecido, porque o dono 
dn primeira fazenda ter-so-lua opposto no 
mó.o proce~imeuto dos sous colonosi ou, no 
caso contrario, o fazendeiro projudlcado ovi· 
tarin. o conflicto, corto do receber o pnga
mento do que lho ora devido. 

Por isso, Sr·. Presidente, a disposição não 
só é justa, não só é do direito commum, como 
ó da maior convoniencia tt bem dtt ordem so· 
cial pn.rn. ovltn.r o:;~ confllctos, quo se teom 
repetido ntó entro lu vro~orcs jtor causo da 
ganancia, que os leva n fm•tarem colonos 
.couh•actnüos. 

E' exactamente por est:t mor\ida que mais 
nnceia a lavouro; e po1• olla principalmente 
que se toam feito aa principaes roproscnta
çücs dos diversos clubs de S. Paulo c até dn 
Assembldo do Estado, 

Creio lmvor tomado em consido1•açüo as 
princlpacs observações <lo honrado relator dn 
Comnussilo, · 

S. Ex. rcconltcccu com muita leal<la•lo que 
ni'io tom ruzilo o emend1L nou.l't. ·121 Ioaldn.tle 
que louvo, o reconheço porque nunca duvidei 
~olln. 

Tenho ospot•auças de que este ultimo os
forço quo emprego, nuxllludo pelns luzes dos 

110··• SESSÃO EM 4 DE OUTUDRO DE 1899 

PrcsidC11cia do Sr, Jll moei de Quciro: 

A' mola hora depois do melo dia, nbre-se o 
scs.s11o, u. quo concot'I'Om os Srs. Sano.doros 
Mo.noel do Queiroz, ,J. Cntunda, Hcnr·ique 
Coutinho, Tllomuz Dclfino, Gustavo lticbard, 
Joaquim Sarmento, Fruncisco Machn~o. Go· 
mos do Cnstro, Nogueira Paranngut\, Pires 
Ferreira., .João Cordeiro, Bozorrll Fontcnello, 
José Bernardo, Alvaro Mncbtulo, Almeida 
Barreto, Josó Murcolllno, B. de Mendonça 
SoLrlnho, Leito o Oiticlca, Coelho o Campos, 
Raso. ,Junioi•, At'thur Rios, Domingos Vicente, 
E. Wandcnkollt, Rodrigues Alves, Paula 
Souza, Moraes Barros, Jo~~o~uim de Souza, 
A. Alorcdo o Vicente Mnohndo (20). 

Doixom de comprtrocct•, com causn parti
cipada, os Srs. Alberto Gonçalves, Genero;o 
Ponoo, Jonntlrns Pedrosa, LaUl'O Sodré, Justo 
Chermont, Bcnodicto Leite, Bolfot•t Vieirn, 
Cruz. Pc~ro Velho, Abdon Milnnez, Gonçalves 
Ferreira, .Jonquim Pernnmbuco, Uego Mol1o, 
Loanrlro Mnclel, Cleto Nunes, Q. Bocayuvn, 
Gonçalves Chaves, Bueno Bt•andiio, Esteves 
Jnnior, llanllno Hom, Plnllciro Machado e 
Julio Frotn; o som olla, os St•s, Mnnool llo
l'ata, Ruy !Jurbosa, VirgUlo Damuzio, Por
ciuncnln, J,opoH,Troviio, l!cliclano Punna; Lco-
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poldo de Bulbões, Aquilino do Aimtral, Joa
qulrn Lacerda o Ramiro Barcollos (32). 

E' Ilda o posta em discuss[o ~ neta da sos-

E' li<l~, ~patada e posta conjuntamonto em 
discussão, que so encerra som debate, a se· 
guinto 

são anterior. · 

O Sr. Jo•ó Mnrcellluo ;_ 
Sr. Presidente, na acta ha uma inoxnctldão: 
estivo presento ú. sessão do hontem. o, entre .. 
tanto, o meu nome acbn·se lnclnidc no nu· 
mero dos que não comparocora.m o sem ca.u:;a. 
participada. Poço ~ V. Ex. par:1 mnndat• fa· 
zor o. respectiva corrig-otulo.. 

0 Sn. PRESIDE~TE- Far•SO•ha a rectifi· 
co.çiio. 

O Sr. Pret~ldente- Niio haveurlo 
mais reclamações, dá-se a neta por nppro· 
vado. 

O Sr. 1• Seca·~tnrlo dó. conta do 
seguinte 

. EXPEDIENTE 

Officios: 
Dos Srs. Senadores Pedro Velho, Leandro 

Maciel o Cleto Nunes, datados de 4 de ou
tubro corrent~. communlcando quo, pot• mo· 
tivo de molestla, dnixam do comparecer, por 
algum tempo, ils sessões do Senado.- Intei
rada. 

O Sr. ~~·Secretario (intel'ino) de· 
clara que niío ha pnreceres. 

ORDEMDO DIA 

LOOAÇÃO DE SERVIÇO AORICeLA 

Entram suc~essivnmante em 21
' discussão, 

que se encerro. aem debate, os o.l'tS, 2'' e 311 

do rrojecto do Senado, n. 3, do 1890, ragu· 
!ando a locaçiio de serviçoagricola, com as 
emendas da Commissito do Justiça o Logls· 
lnçiio. 

Seguem-se em discussão, que so encerra 
sem debate, os arts, 4° o 5. 11 

Seguem-se em <liscussilo que so encerra 
som deb!'Lto, o art. CU, com a omcuda do. 
Commissii.o. 

Seguom .. !ie em 1lhrcussü.o,quo so enc:ot'l'lL Eom 
debo.te, os O.l't!i. 7° o 811

, 

Seguc~so em tUscussiio o u.1•t. 0\ com a 
emerida d~ CommiSlliiO. 

El\lgNDA. 

Art. 9.• Substituam-se ns palavras:-.cnso 
om que llovorú. continuar, etc., pelas se· 
gulntes : - caso om que deverá continunl' 
salvo dan<lo flndor iL divida. 

Salas •las soss1les, 4 de outubro do 1800.-
J. L. Coellwa CampM.- M:traes BarroJ, 

Seguom .. so cm discussão, quo se encerra 
som do bato, os at·ts. 10 e 11. 

Segue-se am di::icussão,quo so cnccrrn. sem 
debate, o art. 12, com a emendo da Com· 
mlssiio. 

Segue·EO cm dlsoussi!o, com a emenda da 
Commissão, o nrt. 13. 

São lidas, apoiadas o postas conjuncta· 
mente om discussão as seguintes 

EMEXDAS 

Ao nrt. 13.- Accresconto-se in fina :
caso om que continuarão a servir nos termos 
do o.r~. ou. 

S:tlns das sessões, 4 do outubro de 1800.
Moraes BaJ'l'OS. 

Art. 13. Alienado o prcdlo agricola ns 
contas outro o locntario o os locadores serão 
ajustadas o pagas respccti vamonto om di· 
nhoiro ou por mutuo accot•do. 

Sala das sessões, 4 do outubl'O do 1800.
'l'homaz Delfina.- J, S. Beyo MaUo, 

Seguem-se em dil!cussii.o, que se cncerm. 
sem debate, os arts. 14 o 15,com as emendas 
da Commlssiio. 

Segue-se om discussão o art. 16, com a 
emondn •la Commlssito. · 

E' lida, apoia•la o posta conjunctnmonto 
em discussão, que so oncerra sem debato, a 
seguinte 

EMENDA 

Ao art. 16 - Accresconto·se : 
§ 3.' O livro do contas correntes o a car

dorncta, regulnrmento cscrlpturados, f<1zom 
prova rospoctlvamonto entre o locat11rlo e o 
locador No caso !le •livergonch\ entro o ll· 
"Iro o a cndornotn, pt•evalccorti esta. 

~ 4.' O locador torit di rol to de lmvor do 
locntnrlo qunlquet• verba do credito, •inll~ 
quo nilo lancmhL na caderneta. 

Sala dns sess1los, 4 do a·utubro do ISDD.-
J. L. Coc:lho o C.uupos.- JVoràc:; Barros, 
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Seguem-se otn 11lscm:;sii.o, quo so encerro. 
sem d•bate, os nrts. 17 e 18. 
Se~nem-so em 1liscussiio, quo so encerra 

sem debato, os arts.lD o 20, com ns emontla.i:i 
dtt Comm issüo. 
So~e-so cm discns!:iÜO o ll.rt. 21, com a 

emenda rla Commi"1io. 
E' lido, npoindn " posin con.lunotnmonte 

em rliscussüo, quo se encerra Hem debate, n 
seguinte 

ltl\ti~NDA 

Ao nrt. ~~ ~ 1°- Accy•esconte-se:- cnso, 
om que devcril continuat· o. sm·vir no::; termos 
tio a.rt. 8." 

Sal11 dns sess•1es, ·1 de outul ro do 1800.-
J. L. Coelho c Campos,- .Mamas B1tr1·os, 

Segue-se em discus:;ü..o, que se encei'I'a som 
debate o nrt. 22. 

Set.tunm·so cm discussão, que so encerra som 
dobo.to, os arts. 23, 24 o 25, com as emonllas 
da Ccmmissiío. 

Seguem·so em discu~11ão,quo se oncorrn. sem 
debate, os arts. 20 e 27. 

Segue-se em cliscusf'üo, qne se eocorm sem 
doba te, o art. 28, com a emenda dn Commis· 
sü.o. 
Seguom-~o em diRcnssiío, que so oncert•n. 

sem debato, os nrts. 20 a 3·1. 
Segue-se em discussão, que se encerra som 

llebtLte, o art. 35, com a mnentln da Commis· 
sõ.o. 

Segue-se em discus.:;ii.o que so oncerr~t snm 
debato, o art. 30. 

Seguom·so om discussiio, quo se oncorra 
sem debato, os arts. 36 o 37. 

Segue-se em discut\siio, (jUO se encerr:L sem 
debate, o art. 3H, com a. o monda lla Commls· 
são. 

Sogue·SO om discussão, que so encerra sem 
dobate, o nrt. 30. 

Seguem·so o~ .• tlisr.msiio, quo se encerra 
sem debate, os arts. 40 o .Ji, com as emendas 
da Commissiio. 

Seguo-se cm dlscmssü.o o art. 42, com a 
omen(la. lln. Commissü.o. 

E' lilln, npoiatln. o postn. conjunctn.mente om 
discussão, que se oncCJrra som llebato, a HO· 
guinte 

E:0.1ENOA. 

Suppt•imn·so·a emen~n no nrt, 42.- Tiro· 
ma= DalpMno.- J, S. Rego Mal/o, 

Soguo·so em discussão o nrt. 43. 
Silo llrlas, apoiadas o postas conjunctnmonte 

em discus~[o as seguintes 

HMENDAS 

Suppl'imn·se n omond11 ao nrt. 43.- Tho
ma.: Dclphiuo.- J, S, Rego Jl!t!/lo. 

Ao nrt. •13, pnragJ'ilpho uulco-Substituom· 
sons palavras- dos a1•1.igosque se seguem, 
de 50 n 50, pola~ seguintes- destu. lei.-
J. S. Coctl~ ou CamyJs.- .VorliSc !Jai'I'Os,-

Se~uom-se em dh:mussã.o, que se encerra. 
som debate, os arts. 44 n 48. 

Soguo-se cm discuusüo, que se cncerl'lL som 
debato, o art. •19 com " emenda dn Com· 
missão. 

Seguem-se em cliscmssiio, que so encerra 
som debate, os o1•ts. 50, 51 e 52. 

Segue-se em discussão, que se enco1•ra sem 
debate, o nrt. 53 com a emondn da Com· 
mis~iio. 

Scguo·se om tliseussiio o art. 54, 
E' lida, apoiada e p0sta conjnnctamonte 

em discussão,quo se ence1•ra sem deba.te,!t 1!1& 
guiute 

EMENDA. 

Capitulo VI. Substitua-se n opigrapbe
Di:oposições pena.cs-por-Disposições gora.os, 
Moraes BarJ•os, 

Seguem·so em disoussiio, que se encerra 
som debate, os arts. 56, 57 e 58; com as 
omond:ts do. Commiss[o, 

Segue-se em 'liscussüo, que se encerrit sem 
debate, o art. 59 e ultimo do projecto. 

O 1!!1•·· P••oooldento - A lista d& 
po1•tn uccu;a o comparecimento de 20 Srs. So· 
nn.doros; níio ha, portanto, numero po.ro. ~ro
cerlor·so IL votação rio projecto, que fica adiada 
e, no.tla mo.is havendo n. tratar, vou levantl\r 
a sessão, designando para ordem do dia da 
sessão soguinto: 

Votaçilo om 2" clisoussiio do projecto do Se· 
nado, n. 3, do 1800, regulando n ioonçiio do 
bCI'Viço n.gricola ; 

Continuuçü.o dn 211 di~cussíi.o tlo projecto elo 
Sen:.do, n. 2, do 1809, regniamio o sorteio 
militar. 

Lovanta·sJ a sossilo 1\ i bOI'a da tardo. 
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120' SESSÃO E~! 5 DE OUTUilRO DE 180\l 

Pl'esidcncia dos Srs. Rosa a Sil"a c Ilcnl'ique 
Coutinho 

A' meia·hora depois do moio·dia, abre·SO a 
sessão, a que concot•rom os Srs. Mnnoel do 
Queiroz, Henrique Coutinho, Thomaz Dolflno, 
Gustavo ltiohard, Joaquim Sarmento, Fran· 
cisco Machado, llonedioto Leito, Gomes do 
Castro, Belfort Vieira, Noguoira Paranoguil, 
Pires Fet•roiro., Cruz, João Cordoiro, Bozerril 
Fontenelle, Josu Bernnrdo, Alvaro Machado, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, Gonçnl· 
ves Ferreira, .José Marcollino, Leite o Oiti· 
eica, Coalho o Campos, Raso. .Tunior, Domin· 
gos Vicente, Porciuncula, Lopes Trovão, Fe
liciano Penna, Gonçalves Chnvos, Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Moraes Barros, Leopoldo 
do BulbOes, Joaquim de Souza, A. Azorodo, 
Vicente Machado e Pinheiro Machado (36), 

Deixam de comparecor, ·com causa partici· 
puda os Srs, J, Catunda, ,\Jberto Gonçalves, 
Generoso Ponce, Jonathas Pedrosa, Lnuro 
So<lrtl, Justo Chermont, Pedro Velho, Joa· 
quim Pernambuco, Rego Mollo, Leandro Ma· 
ele!, Cioto Nunes, Q, Boc:tyuvo, E. Wan· 
denkolk, Bueno Brandão, Joaquim Lncorda, 
Esteves Junior, Raulino Horn o Julio Frota ; 
e sem ella, os Sr. Manoel Barata, B. de Men· 
dança Sobrinho, Ruy Barbosa, Arthm• Rios, 
Vlrgillo Damazlo, Aquilino do Amarai c Ra
miro Barcellos (25). 

E' lida, posta em discussão e sem debote 
approvo.da a acta da sessão antot•lor. 

O Sr. J• Secretario (interino) de· 
clara que não hn. expediente. 

O sr, ~· seereta••lo ( intal'i11o) de 
clara que nilo hn pareceres. 

O 81•. VIcente Mnehndo- St•, 
Presidente, o meu illustre companheiro de 
representnçiio, Sr, Senador Lacerda, pediu
me que communicasso il Mest\ do Senado que 
o seu niio comparecimento tem sido devHio {l. 
~!estio. 

O Sr. Pre.,ldente- O Sonado fiet\ 
Inteirado, 

0 Sn. VICENTE MACHADO - Aproveitando 
n occaslão de estnt• n~ tribuno, St•, Presi· 
dente, poço a V. Ex. o seguinte: 

O Sr. Sona•lm• Pedro V olho, mombro <111 
Ccmml,,iio de Constitulçiio, Potleros e Diplo
mo.cin, retlrou·so Jmro. o .sou Estado, con
formo communicoçno feita 1\ Mesa. 

Sonndo V • lU 

Para que a Commissilo do Constituição, 
Po<loros o Diplomacia niio flquo <losfulcnda, 
peço a V. Ex. que interinamente nomeie 
qnom substitua esse illuRtre Sanador na 
mosmn. Commissiio. 

O S•·· Presidente - Do aceorrlo 
com o pedido do honrado Senador, nomeio 
lnterinamento, paro substituir na Commlssão 
do ConstiiuiQilo, Pmloros c Diplomacia o Sr. 
Senado!' Pe<lro Velho, que se acha ausente, o 
Sr. Senador Joaquim do Souza. 

O l!il", GomeM <le CnRtro-Sr. 
Prosidcnto, continuando n subsistir os mo· 
ti vos qno me inhibem do exercer o cargo do 
membro da Commissilo de Fino.nço.s, peco o. 
V. Ex. que consulte no Senado si se digna 
acceitar a demissiio, que dou, desse cargo. 

Consultado o Senado concede n dispensa 
pedida. 

O Sr. Presidente - Para substi· 
tu ir o St•. Senador Gomes de Castro na Com
missão de Finanças, nomeio o Sr, Senador 
Gonçalves Ferreiro., 

fi Sr. Gonçnlve"' Ferreira
Sr. Presidente, accoito a incumbencln de que 
acabo do ser investi<io pela Mesa ; mas, fo
zondo parto da Commlssiio <le Constituição, 
Poderes o Diplomacia, peço a V. Ex. que 
consulto no Senado si mo concede dispensa 
do cargo de membro desta ultima com· 
missão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa 
pedida. 

O 8••, Pre<ddente - Para substl· 
tuir o Sr. Senador Gonçalves Ferreira na 
Commissão de Constituição, Poderes e Diplo
maol~>, nomeio o Sr. Senador Gonçalves 
Chaves, 

ORDE~I DO DIA 

VOTAÇÃO DE !IIATERIA ENCERRADA 

Votação om 2" discussão do projecto do Se-·. 
nado, n. ·3, do 1890, rogulnndo a locnçi\o do 
sorvico a.gricoln.. 

Procedo.so iL votaçiio, com o sogulnte ro· 
sultado: 

E' a.ppr0\'1\IlO o o.rt. Jn. 
A requerimento do Sr. Thomnz Delfluo, 

votam·se do proforencia o siio approva<las os 
seguintes emendas da Commlssão de Justiça 
o Logislnçiio, snbslttutlvns dos nt•ts. 2' e 3•. 
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Art. 2," Esta lei <'• appllc"vol no Iocndo1• 
nacionul r. no cst1•n.ngeiro. 

Art. :1." O contmcto do Jocaçü.o do SOl'Viços 
'(lOdorit constar de escriplo pn.rticullu• ussi
gmulo pelos contmctuntos ou por n.lguom n 
sou rogo, o mn.i!-3 duns testemunhas, Hcando 
cada um do~ i utul·o~s:tdoB com um ox
omplal'. 

N" Iili ta do csllpttl..ção cscripln, enlondor· 
se-hn. hnver os pu.rte:; tlCN~it.lldo, como rog1't1. 
entre si, as mesmas rolnçõos cx.lstente:-; com 
os mais IocnUores do mesmo os tu bolccimen to 
ngricoll.L ou dos do mesmo município. 

São successivnmonte approvndos os arts. 
-i() e 5°. 

A requerimento do Sr. Thomaz Doi fino, vo· 
tn·so de prcferencio o ó approvodn" seguinte 
emend" da Commlss[o,substitut!VII do art. 6"< 

Art. 6.• Esta lei comprohendo: 
§ I.' A locação de sorviços proprlnmonto 

dlt". 
§ 2.' A locnçiio de serviços mcdianto n 

pnrtlllm dos l'1•uctos do predio rustico, dono· 
mi nndn. parceria agricolu.. 

§ ::J,u A 1oeução do sorviços mo1lin.nto n. 
partilho. ml creaçüo do n.niml\es, denominado. 
parcori:c pecuarla. 

São succossivamento approvados os arts. 7' 
e 8°, 

Posto a votos, ó nppt•ovudo o art. 0", snlvo 
a emenda dos Srs. Coelho e Campos e Mo· 
raes Barros. 

E' rejeitada a emenda. 
Fica proju•licuda o omenda da Commissiio, 

substitutiva do art. 9•, 
São approvados os at•ts. lO o li. 
E' approvndo o art. 12, salvo a emendo da 

Commtssüo, subslitutiva do§ }11
, 

E' n.pprovo.da. a cmonJn., assim concebida.: 
At•t. 12. 
§ !." Este :tprnzamonlo devo constar de 

oscriptura publica ou oscripto particulnt• de 
transr<Jrencia, intervindo o lí1c:Ldor em qual
quer destas actos t:omo ltSsistento. 

A requerimento <lo St•, Thom"'· D.•lfino, ó 
retirada. a omonUo. da Conunh;s[o, suppres· 
slv:t do al't. 13. 

A requerimento do Sr. Thomaz Dolflno, 
vota· se do l>l'eferoncia e ó rojoi tad" n emenda 
da t:ommis,ão, substitutivo do art. !3. 

E' rejeitado o art, 13, ficando pt•ojndicnda 
a omonda do SI'. )!ornas Bart•os ao art. 13. 

A requerimento do Sr. Tbomaz Delfino, 
votam-so o silo n.pprovallns ~s seguintes 
omondns d~t Conumssiio, substltutivns dos 
nrts. 1·1 e 15 : 

Art, 14. 
§ L' Os contractos, na parto om quo lm· 

puzorom ao locador obrigações por dividas tle 

outros quo nilo forom Sll<t mulher ou lllhos 
menores. 

§ 2.u Oi:l contractos na parto om que im .. 
puzorom ao locadot• a obrigação de pngat• 
maio do metade das pnssngens c dcspozns do 
installaçiio. 

§ 3.' Os contractos"" pat•lo em que eati· 
pularem juros polo debito do locador, 

§ 4." Nüo ó nullo o contracto ~ue estipu· 
lac· o preço da locação em dotormlnnda quan· 
tidnde do lructos. Em faltn !lo con vonçüo, 
presume-se consistir o preço em dinheiro. 

Art. 15, E' licito ao locatlor estrangeiro, 
contractado fóra do BI'IIZIJ,romper o contracto 
dentro do um mez depois de sua chegada o 
celebrat• outro com terceiro, pagando inte· 
gralmente as passagens e tod"s as quantias 
adonntadas. 

E' approvado o a!'t. IG, solvo as emendas. 
São approvndus as emendas da eommlssão 

e dos Srs, Coo! Lo o Campos e Moraes Barros, 
assim conco!Jidas : 

Art. W. 
§ 2.' O Governo determinnrlt em regula· 

monto uma fórma simples da escripturação, 
do livro e das cadernetas. 

Ao nrt. 16-Accrescento·BO: 
§ 3." O livro de contas correntes e a co

dorneta, regularmonte oscripturados, fazem 
prova respoctlvamente entre o locatario o o 
locB!lOl'. No ca.so do divergcncin. entre o 
livro e a caderneta, prevalecerll esta. 

§ 4.' O locador torá direito de haver do 
localario qualquer verba de credito, ainda 
que nüo lançada na caderneta. 

São approvudos os arts. 17 e 18, 
Fica empntada a votação do.; arts. 19 e 20, 

a qual, na Jürmado Regimento, seró. repetida 
na. ses..,iio seguinte. 

I;' appl'OVado O art. :li, SOlVO as emendas 
ela Commissiio o dos Srs. Coalho e campos e 
Morno• Bart•os. 

As emendas são julgadas prejudicadas; de· 
pois do obsorvações dos Srs. Thomaz Delfino 
e 1\Ior-a.e:s lia.l'I'OS. 

E' o.pprovado o ar·t. 22. 
Siio approvados os ncts. 23 e 24, salvo as 

emendas da Commislliio. 
Sü.o approvndas ns emendas, assim cone~· 

bidns : 
Art. 23. 
§ I. • Doença pl'Dlongado. tlo locador que o 

impossibilite de continuar a soc'l'ir. 
.6.rt. 24. Siio·justas causas pnrn o locador 

so despedir: ' 
§ 5.' Si o locnturlo fi1.er algum ferimento 

ntt pessoa do locador, ou injurinl·o na. surt 
honm, ou na do sua mulher, tllhos ou pos• 
so~ de sua famllia. 

... 
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A' requerimento do Sr. Thomnz Delfina, 
votn·ao dn preferencin o ó approvntln n. se
guinte emenda dn Commissíio, substitutiva 
do o.rt. 25, os8im concobiJn. : 

' • Art. 25. Dospodindo-se o locador com jnsta 
causa ou sondo despedido com justa cnusa, 
niio tom direito senão aos ~anhos vencidos. 

Síio approvadoa os arts. 2G o 27. 
A requerimento do Sr. Thomaz Delfina, 

vota-se o ,; approvada a emenda dn Commis· 
sü.o aubstitutivn do n.rt. 28, nssim concebida: 

Art. 28. Parceria Agricoiu ,; o contracto 
pelo qual uma pessoa entl'ega n outra algum 
prerlio rustlco para ser cultivn.rlo, com n.cun 
diçilo de partirem os contraclantcs oatro si 
fructos pelo modo que accordarem. 

Silo npprovndos os arts. 20 a 34. 
A requerimento do Sr. Thomaz De!Jino, 

vota-se de preferoncin e ,; nppl'Ovada aso
f(uinto emenda da Commissiío, substitutiva 
do art. 35: 

Art. 35. O parcoiro loca<iOI' níio pódo co
lher os fructos som licença •lo parcen·o loca
ta rio. 

Sfio approvados os arts. 36 c 37. 
A requm·imonto do Sr. Thomnz Dolfino, 

vota-se do pre!erencia o (, approvndn a 
emenda da Commissilo, substitutiva do 
art. 38, assim concehidn: 

Art. 38. Siío npplicavois iiS paroorias as 
dlsposiçilos dO.< Ul'ls, 8", 9'', 10, 12, 15, 17, 23 
e 24 desta loi, assim como o nrt. 292 do 
codigo commercial. 

B' approvado o art. 3D. 
A requerimento do S1•. Thonmz Doiftno, 

votam-se de preterencin o siio approvadas as 
seguintes 

Emendas da Commisslfo substituti~:as aos 
arts, 40e.Jt 

Art 40. Aos parceiros compete acção ex· 
ecutiva para cobrança do saldo da conta cor· 
ronto respectiva. 

Art. 41. Ao parceiro locatario compete n 
ncçfio de despojo incontinentl contra aqnollo 
que occupa o predio rustico, violando o 
nrt. 31. 

A requerimento do Sr. Thomaz Delfina, süo 
retiradiiS as emendas da Commissiio aos 
nrts. 52 e 43. 

São approvados os nrts. 42 a 48. 
A requerimento do Sr. Thomaz Doifino, 

vota-se do pt·ol'ercncia, o ó ap,ft-ovadn a se· 
guinto emenda d:c Commis,iio, substitutiYa 
do art. 49 : 

Art. 40. O parceiro ponsndor nüo tosquiará 
o gado lnnigoro, sem qno pi'Oviml o pnrcolro 
propriotario; sob pena do pagar em dobro o 
va.lol' da parto que lhe cabot•in na partilha. 

Siio npprovados o~ nrts. 50 o 51. 
A requerimento do Sr. Thomaz Dalftno, 

vola·so íle proforoncln., o ú approvarla, a se
guinte omon!lll dn. Commi...:sao, su\Jstltutivll 
do nrt. 53 : 

Art. 53. São npplic:tvoi• ti parceria pccua
ria. ns disposições dos m•ts. 8°, lO, li, 12, I-i, 
22, 32, 33, 40 o ·12, dost:L lei, e o art. 2.02 do 
Codigo Commor:cio.l. 

Accrosconto-su o nrt. Niio havendo tampo 
ll,]ustailo, presumo-se ser a duraçfio do con
tracto a do tro.< annos. 

E' npprovalla a seguinte emendo. do Sr. 
1-.Ioracs Hn.t•ros. 

Capitulo VI. Substitua-se a epi;;rnpho
Disposições penaos -por disposições gome.,, 

11' approvndo o nrt. 54. 
A mquorimento do Sr. Thomaz Do !tino, 

vottt·se de prcnwcnciu, e é o.pprovado., a se
gulntn umenda da Commissiio, substitutiva 
do nrt. 55: 

Art, 55. Aquclloquo, por si ou interposta 
pet:soa, seduzir ou n1lioiar pnrn. seu serviço, 
ou de outrem, individuo obrigado o. outrem 
por contracto oscripto ou verbal de locaçiio 
do serviços preslnvcis em qualquer parte do 
pniz, pagnrú ao iocat.ario pt•ejudtcaclo o dobro 
do quo lho estivo!' o locadot· a dover. 

Parngrapho uuico. O pagamento da divida. 
no rlobro não excluo :c indomniznçfio por 
perdas o damnos rosuitantos da privação de 
serviço do locador no restanto do tempo do 
oontracto. 

A requerimnnto do Sr. Thomaz Doillno, 
vota-se de prcJhroncio.,o ó rejeitado., u. emon!.lo. 
da Commissüo, substitutivo do art. 5G. 

E' rejoita<lo o art. 56. 
E' approvndo o art. 57, salvo ns emendas 

da Commissíio. 
São app1·ovn!lns as emendas assim conco· 

bi•lo.s: 
Art. r.7.- § i' Convorta·Se em artigo. 
~ 2.° Conver•tn-so em a.t•tigo. 
E' approvado o art. 58. 
O projocto tica sobro a mesa nftm do repe

tir-se no. ses~ão seguinte n votnçilo ompa .. 
tndn. 

Vem (L Mesa as segointes 

DECLAHAÇÜES DE VOTO 

Declaro quo doi o meu voto contra o PI'O• 
jecto n. 3, tle,..,te anno, roputando-o h1convo .. 
nilmto nos interesses o. t,ue se propõe Unr ro~ 
modio. 

Sala das sessões, 5 •lo outub!'o do l80D.
Viccntc JliiJcltt~clo. 
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Declaramos tor votado contra o projecto 
n, 3, sobre locallzaçtio do ~crviço. 

Sala das scssüos, 5 de outubro de lBDD.
Lopa.'i 2'rol.la'a.-A. Aze/'cdo.- J. Corrloiro.
Ba;;<rril Fontcna/le, 

SOll'1'11!I0 ~IILI'I'AU. 

Contioua om 2" discussiio; com o substi
tutivo ollll!'ecido polo Sr, Alvaro Mnchndo, o 
art. 1" do proJecto do Senado n. 2, do 1890, 
regulando o sorteio militar. 

0 SR, ALVARO MAOIIADO- Do modo que o 
exercito só será organizado em tempo de 
guorrn.. 

0 SR, MO!tAES BARROS- 0 OXOI'Clto ha do 
ser or!(anizndo pm• um melo qualquer que 
não SeJO. o mola forç:tdo, que nào seJa nem o 
recrutamento, nem o sorteio militar. Ha de 
ser organizado pelo modo por que o silo todos 
os exerci tos americano•, e C(> mo ó organizado 
o exercito da mounrchicn Ioglntorr•a, isto ó, 
pelo voluntariado, que ó n. tonto mais pura 
para so obter o conllngonto nocessario ás 
llloiras do exercito, 

Mns, como eu dizia, não concordo com o. 
o sr. Mo•·ne• U•u·o·o,.-Sr. Pro· interp1·etaçiio que so toem <indo no nrt. 8B da 

sidcnte, dividirei em duas cln..,ses as cousi .. Constituiçüo, e creio quo esse n.rtigo favorece 
durações que vou tora ou>nrlia de aventurar per·foitamonto o mou modo do pensar, quo é 
sobre a materi" em discussão: umas rofe- distinguir n obrigação do cldadao em tempo 
rentes a to1los os projectos apresentados, que de pnz, d11 obrigat;iío do cidadíio em tempo 
eão niio monos de trcs, o primitivo, apresen- do guerra. 
tado polo honrado Sooador pelo Paranu, o da Em tempo de guerra sim. todo 0 cldndiio 
Commissão do Legislação e Justiçtt, e o 6ub· dovo pega1• om armas, A obrigação consti· 
stitutivo arreson1ado poio honrado Senador tucionnl ro!ore-so só ao tempo de guerra. 
poltt Parahyba; outras referentes a cndn um 
delios, separadamente.. O SR. ALVAIIO MACIIADO- Não apoiado; 

Trata.so de promulgar umu loi que ragu- .nem podia fazer esta di;tlncção. 
lamento o alistamento e o sor·teio militar. O Sa. MoRAES BAnnos- Diz o nrt. 86 : 

A primeira impugnação quo opporei é que «Todo o brnzlleiro ó obrigado no serviço ml
semelhnnte lei é contraria aos principias ge. litar em defesa da Patrla o da Constituição, 
raos do direito, porquo pelo direito rnclonal, na fórm" das leis federaos, • 
pelo direito commum, reconhecido principal· Ora, só so dofonde aquillo que é atacado; 
mente na Americn, é livre a caún cidaâiio portanto sempre que a Patr•ia e a Constl• 
escolher a profissão que bom lbo porecor. tuiçiio mio soJ!'rorcm aggro~siio, niTo hn obri· 

E' ató principio consagrado no Constituição gacão do as delimdor. 
da Republica a hberdndo profissional. Em Ora, nos tempos de paz, nos tempos em 
tempo do paz a prollssiio de soldado ó uma que as cousas publ1c"s corram com toda a 
profissão tifo bo" como qu~lquer outra; nln- sua normalidade, em que os animas silo 
guem tem obrlguçiio de sognll·n, o direito ra· calmos e a Patrla o a Constituição niio correm 
clonai gnr~nte a todo o cidadão a livro cs· o menot perigo, não ba. necessidade de ~o· 
colha da proOssiio que proferir, seja olln tender a Patrla nem a Constituição ; por
qual for. tnuto o oldndiio não tom obrigaçiio, do pegar 

O SR. ALVAllO MACUAno-A Constituição emNnrmas. d' 
diz que I01lo o cidadão ó obl'igndo no serviço . OIISna con IÇOOB não prevalece o preoolto 
militar. constitucional. (Nno apoiados.) 

Mas dlzom·me as hooratlos Senadores q uo 
O SR. MoRAES llARRos-Entrotonto, trato.· a conclusão seru a supprossilo completo do 

mos do formular uma loi quo obriga a exercito. 
uma certa classe do ciuadiios, r.o maior N" é 
numero ató, n todos nquollcs que tiverem a 00 • porque salvei 0 oxoi'Cito composto 

d d do voiunliwios. Para o tempo de paz o exor· 
Ida o e 18 n 45 nonos no sorteio p~ra 0 Sol'· cito sará con:posto exclusivamente de volun-
viço militar. tnrlos. · 

Mas dlzom me em aparto que n Constl- · 
tulçiio da Republica obriga tudo o cidadão no O SR.BEZERIUL FoNTENELLE-Niio apoiado; 
serviço militar, Eu nrro concordo com a ln· a Constltulçiio não diz Isso. 
terprotaçiio que so tem dado ao art. 86 da O SR.' MonAEs BARRos-A Conslltuiçilo diz 
Constituição da Republica. ,, -em defeso da Patrla e d11 Constltuiçilo : 

Nós precl•nmo> distinguir o mnterin deste em defeso da Pntria, quando esta sotrror 
artigo, e roparnr que om tempo do paz a aggrossiio ~o nlgumn potencia ostraugolra,ou 
!I bordado ó illlmitada ; a profissão ~o soldado houver recolo dessa aggressão : em defesa da 
devo ser tomada por quem a quizer e nunca Constltulçiio, no caso da guerra civil, da 
l>Or constrangimento do legislador. · guerra int~stlnn, quando houver dontro d0 
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pn!z nlguem que a ameace, quo ponlm em 
perigo a Const!tu!çiio da Republica. 
. Nns. duas palavras e.;tiio perroltamente 1ils· 

tmg111dns a guerra cstrnngelra contm n P~· 
trio. o n. guerra clvtl contra. n Constituição. 

Entiio, sim, qunnrlo houver perigo, ó oi.Jri· 
gaçiio de to~o cilladiio correr em defeso. da 
Patria ou da Censtituiçiio ; mos, repito niio 
. se. defende aqut!lo que niio corre perigo: 

nações vivem : por cnusn da~uelles ciumes. 
dnquellns rlvnlldalles. daquelle perigo cen· 
Hlnnto do gum'rf\. de nmaH nnçõos contrn as 
outras: do modo que todos cll:ls menos a 
livro Iugla terra., tcem se n1·mudontú os dentes, 
algumas toem mesmo 1leixo.do elo ser nnções 
para serem acampamentos, mas ycrdadeiros 
acampamentos . 

A Allemnnlm, n França, n Italia jó niio siio 
mnls povos. Jó. n[o silo nações, são vorda· 
delres acnmpomentes em que todo o mundo 
ó soldado, o cidadão ou cstlt na flloirn, no 
êerviço nctivo, ou vn.o pnrn. n rosorvn. 

O SR. BELFORT VIEIRA- Mas v. Ex. nr· 
gumonte agora do nccordo com o dispositivo 
constitucional, que trata d~ composi,•iio do 
exercito, ' 

O SR. MonAES BAunos-Isto ficará para a 
segunda parte das minhas observações · por 
ora ostou na. primoirn parto. ' 

Croio hnver !lemonstmdo a them de que 
em tempo do paz, hn plena liberdade de se~ 
soldado ou de niio ser, prevalecendo em toda 
n sua plenitude a liberdade profissional ga· 
rantlde. pela Const!tulçiio da Republicà · e 
haver demonsti•ado mais que esta tbese estÍl 
em plena conformidade com o texto da Coo· 
st!tuição ... 

O SR. V!CENTm MACHADO- Niio concordo, 
0 SR. MORAES BARROS,,,- que SÓ obriga 

o eldadãu e. pegar em armas, quando a Patrin 
e a Constituioiio precisam de detose., isto ó, 
quando correm perigo, ou s~jn externo, ou 
seja Interno. 

Il assim tenho demonstrado a plena eonfor· 
m!dado da Constituição com o prmclpio geral, 
absoluto, de direito, se~undo o qual cada um 
tem a liberdade de escolher o genero de tra· 
balho que mais se adequar ó. sua vontade o 
genoro de trabalho quepreferir,sem a me~or 
rostr!coão, 

0 SR. BELFORT VIEIRA-ISSO niio Ó protis· 
s~o ; ó um devor para com a Patria. 

0 SR. VICENTE MAOllADO dó um aparte. 
0 SR. MORAES BARROs-Já argumentai )le• 

rante_o 1~i~elto constltuldo, que ó o art. 86 da 
Constltu1çao. 

Demonstrada a tbese geral, Sr. Presidente 
creio que conseguirei demonstrar esta outra; 
que o alistamento c sorteio militares oõ.o 
!nndoptaveis no nosso paiz, silo contrm·ios ó. 
indo te do povo brnzi!clro; e posso dizer mesmo 
ó.. !~1lo!e de todos os povos americanos. (NeTo 
apo•ad:Js,) 

Mas esta reserva que sentido tom 1 Tem 
este: estó. na reserva, mos prompto o. ir para 
os fileiras tto primeiro chamado, ao primeiro 
grito de alorta. 

Eis IL virln. quo vivem cssns no.çUes, vidn. tlo 
rivulido.des, Ue perigo constante Uo guerra. 

E' a. pa.z nrmn.da., que perpetuou-se na Eu· 
repn; por Isso o ter1•eno nlh era pruprio, era. 
adequado a. cstlt planta despotica chamado. 
sorteio milit1u',., 

O SR. ALVARO MAOIIADo-Niio apoiado. 
O SR. MoRAES BARROS-••. ao passo 11ue 

osto. nü.o o. vida. das naçüoa americanas. 
As noções amel'lcnnns silo naçnes de paiza

nos; aqui tudo ó paiznno, os soldados siio 
excepções ; os oxercitos siio pouco nume· 
l'OSOS. os Estados Unidos, com perto de 80,000.000 
de habitantes, tinham hn pouco tempo um 
rid!cnlo exercito de 20.000 homens. · 

O SR. BELI'ORT VIEIRA-Mas vej~ V. Ex. 
as dificuldades com que, por causa disso,elles 
teem lutado ultimamente. (.11<< oulrosaJ>artas.) 

O SR. MoRAEBBAmtos-Como eu achavain· 
teressante ver o exercito da grande Uniilo 
Americana, de uma dus nações mais podo· 
rosas do globo, travar lultt com os índios e 
ser derrotado! 

O exercito da Unlilo ser derrotado paios 
índios ó ronlmente um ospectaculo bonito, 
porque aqnella naçilo ó composta do agri
cultores, de industrin.cs, de negociantes, com 
um mini mo de sol !lados, com um mínimo de 
exercito. E' ve••daue que elln agom varoce quo vne 
mudar de poli ticn. 

Jó. ouço fallar em que vae dominar ali i o 
systema imperialista on colonial, que trará a 
noccssidnde de elevaçiio do exercito de 25 a 
100.000 bomens. 

E' uma lnstltuiçilo que, tendo nascido na 
P••uss!a, estendeu·se por todas as nações eu· 
ropéas. 

UM SR, SENADOR-E' uma !mtitulçilo qne 
nasceu da igualdade. (Muito bem.) 

Por i;so, Sr. Presidente, o sorteio militar 
nasceu das c',rcnmstnuclns especiacs em que 
se ncbam us noções curopCos, o, como os clr· 
cumstnuciaa dos noções americanos sõ.o oxo.
ctnmonto contrnr!as n planta que medrou M 
Europa niio póde me!lrar na Amarica. 1!esmo 
nn Eul'opa tomos a monarcbica Inglaterra 

O SR. MonAES BARRes-Protesto om nomo 
<la igualdade, 

Estondeu·se por todas ns naç~es europóns, 
Por causa da vld~ apertada em que aquolias. 
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quo, pelo fltcto do c~tnr separada do conti
nouto por um pequeno cannl, como quej~ 
dosprendida desses laços o torrm·cs, do ri va
lidados o do n.meuças, quo J.a. no continente, 
não tom o sortoio militar·, nlli domina a libor· 
dado, domina o dh•clto, só ó soldado quem 
quer; o oxeroito ingloz compõe·so unica· 
monte pelo voluntariado. 

O SR. ALVAno :>TACnAno-E pesando oxtra· 
ordinariamente sobro o Thcsouro. 

O SR, MoRAES BARROS - E' natural ; mas 
à melhot• sncriticar o rlinboiro, como fuz a 
Inglaterra, do que sacrificai' 11 liberdade de 
seus subditos. 

OSa. ALVARO MACIIADD- Mas isto llÜO Ú 
sacrificar n libordndo. 

0 SR, MORAES BARROS - Como não, si 
rorça·so o cidadilo o sm• soldado ? ! 

Sonhoros, Isto que digo ó om rolaçiTo ris 
nnçoes, nos Estados, a situnçiio de uns om 
roluçiio nos outros. 

Sustento mais que o sortolo militar é ln· 
adnptavol á indole dos povos·amm•icanos. 

E inteiramente contraria iL iadolo dos po· 
vos europeus, n. indolo dos povos nmoricn.Iios. 

Quem presta ulguma attcnção !t organiza
ção da sociedade ouropé~t, compnmndo-a li 
socletlnde amuricnnn, võ que ollns gy1•am 
sobro uases inteiramente contrarias, 11 ponto 
do constitui rem pólos oppostos. A bnso da 
oivllizavüo curo pua é n autoridade, o respeito, 
o predomlnio da autoridade, ao passo que a 
ba:;e da civilização arner•icann é o individua• 
lismo, l:iÜO os direitos individunos. · 

Na Europa, n nutoridndo li fm•to e o indl· 
vidualismo ó fraco : na Amarica, nesta Amo· 
rica que ha do ser livro a todo o transe, o 
lndivldnalismo ó farto e a autoridade ó 
troca. . 

Consldoromos um pouco nquella socledndo 
ouropóa: que vemos nlll 'I 

São as volhns societlados carcomldas 1lo 
preconceitos seculnros, onraizndos no amngo 
doa povos. 

A III ha o preconceito do religião,., 
O Sa. CoELHo E CAMPOS- Proconcoito de 

rollglão! 1 

O SR. ~lonAEB BARnos -v. Ex. nüo se ha 
do oncandalizar com n explicação quo vou 
dar, 

0 SR. CoELIIO E CAMPOS -Nilo me escanda· 
lizo: apenas ncho a phraso Incorrecta. 

0 SR, MORAI<S BARROS- Accoitarei esta 
observ~Qüo o direi,. P?r exemplo, preconceito 
do seuttmentus rcl!gtOIIOS. V. Ex. vuo ou vil• 
minhn oxplicnç~o. que mula tem do hereticu. 

O Sn. CoELHO R CA>tros -Embora tivesse, 
eu niio reclamaria ; nabo que onda um pensa 
como entende. 

0 Sa, MOILAI<S BARROS - Quero roibrir·me 
iL pratica, o níio n. dogmru;, nüo a. doutrimti; 
quero roJ'ut•Ir-mn á. i ntluoncia. excoasi vo., 
oxtr.~ordinnria quo tom o curn do uldoia. 

Eilo ó odircotor o;plritu~l dnqnellcs povos; 
nnquol!as nldoins do camponozos, ninguem 
faz cousa n.IgnmfL som consultar o cur·a.; o 
cura e uma grande infiuoncla, é umapotencln 
na au~ parochla. 

Alem desta preconceito, ha o preconceito 
do firtnlguin, do nobreza; h a o fidalgo do 
cnstelho vi11inJw, qne rtquelles povos conai
del·nm do uma ou.turoza superior, de' snngue 
nzui, dcscondento dos doze J>nros de França, 
cm um• g-enealogia que se estende pelos 
soou los passados 

Diante do flt.lnlgo, o camponoz julga-se um 
ante inftirior, indigno de approxima.r-so delle, 
a. n11o ser com n cn ber.o. descoberta, e niio mo
rocondo um nperto do mão. 

Ha nln>la os preconceitos monnr·chlcos, de 
direito divino, poios quaos se acredita que 
o rei é o ropresontante di recto enviado por 
Deus para governar os povos. 

Estes proconc,;itos acbnm se onralzndos 
nnqueila sociedade lm muitos scculos, e 
eiln não póde ver·se 11 vro delles, por ruais 
que lute. 

H11 100 annos que a Franç~ luta oontrn 
oiles, e ató hoje ella sento-se amarrada a 
estes preconceitos, como o.indn o prova esta 
trista luta emponbnda ultlmnmentn em 
Fr·ança, pai' motivos religiosos, e em que 11 
Fr·ança inteira se agita por c11uoa do uma 
nnica questilo: aa~or si um individuo é in· 
nocente ou si ó criminoso. 

DIVERSOS SRS. SENADORES- Abl O que 
iufine il o miiitai•lsmo. 

O Sr1. MORAES BAnRos-E' o mllitnrlsmo o 
o anti·semltlsmo. 

Aquolh• quostiio Dreyfus soria impossivel 
na Amarica; elln só ó possivel em uma nnção 
enropéa, ondo bajn preconceitos do mliltn· 
rlsmo o onde hajn preconceitos do crença, e 
onde o ju>lou seja o condemnndo perpetuo, 
indigno de Ogurnr nn socledude. · 

o Sn. AI.VARo li!AOI!Ano-Crelo quo abl ba 
uma quostiío do alta politica. · 

o Sn. MoRAES BARRos-Ultimamente, to.l
ve~; miLs a origem da questiío nílo ha d~· 
vida quo Jol religiosa. 

UM. SR. SENADOR-Os partidos monarchlcos 
nproveltaram·so delln. 

O Sa. MoRAES BARRos-Sim, é já a espe· 
culação monaroblca quo a osttl esporando. 

Em todo o caso, vil-soo principio r!n auto· 
rl<lndo, sen1lo respeitado, ombutldo nestes 
preconceitos todos. 

E' o pl•lnclplo da autoridade, ropresontndo 
polo cura; o o principio da nutorldado repro 

.. 
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~ontndo polo Ollnlgo; ,; o principio dn nntori· 
d11do ropro.r;ontndo polu roi, ó uiwln. o prin· 
pio clll nutorldode ... 

UM SR. Sr.NAOOR-A quostilo a que v. Ex, 
ao referiu foi toda mtlltnr; isto do anti· 
somitismo foi um jlrotexto. 

0 SR. MORABS BARRos-Foi a origem, O 
principio; o bonrudo Sonndor nilo póde con· 
testo.r quo o. con,lomilllç;io elo Dr·nyfus cm 
IBU1 foi devida ao oc\io nos judeus; dnhi parn 
có. o. quostiio temnpresontaclodiverslls phnsos 
o ultlmamento olln sorviu de explomçiio 
porn os partidos monnrchicos. 
· Como cu dir.ia, po1•ém, vomoR r.;empro o 
principio dn nutoridadeprovnlcconclon:tquolla 
sociedade, pi·incipio dtL a.utorid.a.de ropre
sentallo pelo curo., roprm'!ontado pdo fi<lnlgo, 
representado pelo rei, ropresentodo pelns 
olllllses militares, roprcseotDIIo por toclas ao 
autoridades, omftm, c ainda ropresentndo 
pelo. divisão em clnsses que cl feita pela so· 
clodaclc européa. 

Os honrados Senadores sabem melhor do 
que eu quo aquella socicclnde divi<le·so om 
tres olnsses: a classe nobre, a classe média c 
a olc\sso plebéa, com inteira separaciio ontre 
umas e outras, do modo que o plebeu niio 
tom relacõos com c individuo da classe média, 
nem se julga digno disso; " olnsse métlin não 
tem pretcnções de ter rolac;ões com a cle"e 
nobre, assim como não dil confiança ó. classe 
pie bOa, que lbe ó Interior ... 

UH SR, SENADO~<- Na França olá-se o 
contrario: o cbole de Estado é desta segunda 
classe. 

0 SR. MORAES BARROS-., . o, finnlmento, 
a classe oobro niio ndmit.te rolaçues nom 
com o. classe média, nem com a plebóa. 

Esta é a organlznçiio de toda a sociedndo 
europé:~, Inclusivo a França, inclusive a livre 
In~laterra. 

Na França, c! lllustres Senadores niio po
dem esquecer-se do celebre Fau~ourg Saint 
Germain, o bairro da lldalgulo., o bcürro da 
velha r.obrem franceza, 

Jó. observei que a Republica Franceza 
luta ba IDO annos contr" os tos preconcoitos, 
e niio pudec·am as suus revoluções ••• 

UM SR. SENADoR-V, Ex. est!& reformnndo 
a historia da França, 

O SR. MoRAIS BAI\nos-Niio estou rnfor· 
mando a historia; estou traduzindo llelmente 
o estado da sociedade ouropóa, me1mo na 
França. • 

Na livre Inglaterra •.• 
0 Sn. CoKLHO E CAMros-Alli, niio: ahi ó 

direito do facto; e níio vila mal. 
O Sn. MonAES BARRos-V. Ex, p~rcco nilo 

conhecer bem u socled"de inglcza. 

Nií.o vou fall:w mn.l dn. ln~ln.t~l'rn: pn.rn. 
mim, 6 o primeiro povo do Inundo, nenhum 
~~~00 f~~o;~wto espirita do ,ittstiçu. como o 

O SR. OoNÇALYES CII.\VES- Ec.ph•ito do 
justiça. na. lngl!ttert·a; l'órn. da Ingln.ten•rn., nii.o. 

O SR. MonAES BAm,os- Mesmo fót•a: a 
lngln.tert•n. ó a nnicn. nnc;ã.o quo do vez om 
qunn,\o fnr. justiçn ás nn.çüea mais fro.cns; 
lnfelizmonto Isto ao d~ de wz om quando, o 
nii.o St,mprc. 

O Sct, GoNçALVES CnAvgs-Qunodo foi quo 
o tez 1 

0 Sn. MORAES BARROS- Tem feito; foz 
com o.s ilhas YoninA o com n. Greclu.; com as 
suns pt•oprins colonins. que c~tii.o ornnncipn.llns, 
com o Ca.nndá, o C11bo dn noo. ~sperauça, o. 
Auslrnli~. 

o SR. GoNQALvms CnAVEs- Isto, por um 
calculo mercantil. 

O SR. MoRAES BAnnos-Ccmo dizia, a livre 
Inglaterra tem o sou povo dividillo nossos 
t1•os closses ••. 

O SR. GoNçALVES CHAVES- Para V. Ex. 
aquilatar do esplrito de justiçB da lngln• 
terra, lombre·so flo quo o. mn.xima, quo estit. 
mnclando c direito publico lntornacconfll
naçõos Cortes absorvem ns nncõ1JB fracas -
foi proclamada polo primeiro ministro inglez, 
ha dous ou tt•os nonos. E os inglezo~ invn.
diram lmmediatamente a China. 

O Sn. MO[t-A.ES I3Annos-Aindo. agora. vemos 
a lnglntel"l'l\ vncillando, com pouca vontado 
do fnzer guerra no Trnnsvnol, mostrando 
muito oscrupulo de J•ompo!' as hostilidades.,. 

0 SR. GONÇALVES CIIAYEs-Receio das con· 
sequeuclas. A Africa tom sldo lata! aos in· 
glezcs. 

O SR. MoRAES BAnnos-••• o creio que, si 
o gTando Olndstonc fosse vivo, essa guerra 
niio 8:) fo.ria. 

Mas, ta dlzon<lo, na proprla livro Ingla
terra, c povo está dividido cm Ires classes. 
Alll ha para a classe nobre theatros, onde 
ninguem ó llllmittillo a n•1o Ror do casaca. o 
de gruvo.ttl bra.nca.; bn., para a. classe rnédi,t, 
thcotros, omle ninguem ó ndmltticlo n niio 
sor, polo menos, de sobt•ccasncl\ ; o ho. thea, .. 
tros para" picho o ahl entra todo o mundo. 
De sorte que, mesmo na livre Inglaterra, ba 
porCcltn dlvlsi\o do classes. 

o Sa. GoNQALVEs CnAvEs-Mals acccntuada 
nos Estnclos Unidos. 

O SR. MoRAES BARROS- Niio, sonhar; nos 
Estados Unidos " divisão 6 entro broncos e 
pretos. 

Essa dlvls~o entre classes, ossos velhos pre
conceitos slgoltlcam •~ !orça, o pcdor da nu to. 
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ridndo o a pouca força ê o quasi nenhum 
valor do individuo. 

O SR, GoNÇALVES Cu,\VEs-E' o individua
lismo que predomina nn lnglntorra. 

O SR, MoRAES BAnnos -O individuo na 
Inglaterra ó livre, nii:o ho duvida nenhumn; 
mas mesmo na Inglaterra o povo ostil divi
dido em classes, o qno significa o podO!' do 
autoridade. 

Si quizessemos fazer• uma apreciação da 
Inglaterra, havlamos de nos demorar muito 
sobre olla. 

Niio ha duvida nenhuma que o povo inglez 
ó essencialmente nntoritario e conservador, 
e Sua Graciosa Magestade é um anjo, que foi 
mandodo do cêo para presidir aos destinos 
daquelia na~ão. 

0 Sa. GONÇALVES CHAVES - E' um povo 
liberal quo tom juizo. 

0 SR, CoELHO III CAMPOS- Um poVO liberal 
que tom juizo, quer dizer um povo conser
vador. 

O SR. MoRAES BAnaos--Passemos agora 
para a Amorlca, Abi vemos o contrario. 
Vemos o individualismo levado até o exaggo• 
ração e o autoridade multo pouco respeitada, 
Vemos aqui (agora com elogio) o nosso povo 
isento desses preconceitos, não posso dizer de 
religião c quereria achar uma palavra· que 
exprimisse melhor o meu pensamento ... 

O SR. GoNÇALvEs CnAVES- Espirita reli· 
gloso. . · 

0 SR, MoRAIS RARROS-Slm; Isento de pro
conceitos do espirita rellgloso, preconceitos 
de tldaiguia e preconceitos de realeza. Nada 
disto a~solutamente existe neste nosso povo, 
Aqui o que ha é uma naturezo ·apta para 
todo o progresso, mas por ora inteiramente 
virgem. 

o SR. GoNçALvEs CnAVEs-Massa informo, 
0 SR. MORAES BARROS - Sim, massa ln• 

forme. Olhemos para o caipira paullsta,para. 
o tabaréo do norte. E' um homem ignoranto, 
analphabeto, bruto, desculpem-me a expres
são. 

O Sa. GoNÇALVES CnAVES-0 camponio do 
Danubio ó mbsalruto ainda. 

O Sa. MoRAIS BARROS- Creio que a pa· 
lavra bruto niio quer dizer falta de intelll" 
genola ; qnor dizer sem educação ... 

0 Sa, BELFORT VIEIRA- Sem cultivo, 
O Sn. MoRAIIIS BARROS- . , , sem cultivo. 

Vejamos este homem que ó, como disse, ln
culto e Ignorante, mns que. ó uma natureza 
virgem, uma naturllZI1 apta para todo o pro· 
gresso, póde penetrar naquella cabeço, na
quella lntoUlgencla tod~ a idóa do progresso, 

porque nella niio vne encontrai' preoonceitos, 
o que não ncontoce com os povos da Europa, 
on!lo o'sod preconce1 tos resistem a todo o 
progresso. 

Por outro lado,o caipira paulista, o labaréo 
i• uma natureza altiva, livro e Independente, 
Isto mesmo ~01' causo da vidn mais ou menos 
isolada que leva, em contacto constante em 
que se acha com n natura, d~t qunl recebe 
sentimentos de altivez, do in<lopendencia e do 
houestidade. 

Si um fidalgo (um homem rico viajando 
poderia ser considerado um fidalgo) encontra 
um caipira ou um tabaróo, si o rico e pode
roso tira-lhe o obapóo, o pobre homem tira o 
o seu ; mas si o viajante conscrvn. o ehn.póo 
na cabeça, o caipira ou tabnróo diz comsigo: 
-tiio bom como tiio bom ; fuça Deus bom 
tempo-o oito tira o seu chuplo. 

Efs n. natureza americano. ; ó cata a !ndole 
do nosso povo, livre, indopondento, altivo, 
pouco obediente é. autoridade, muito menos 
do que devia ser. 

Agora, pergunto: é poasivel plantar neste 
meio o sorteio militar 1 E' possivei entrar no 
nmago de umn. populaqiio e dolla arrancar á 
forço. uma porção de membros da sociedade, 
para fazei-os assentar praça na fileiras do 
exercito 1 

0 SR, BELFORT VIEIRA - 0 argumento de 
V, Ex. chega á seguinte consequencia: o 
tnbnréo do norte, o caipira do S. Paulo não 
vem submetter-se ao regimen m!Utor, nem 
como voluntarto. 

0 SR.. MORAIS BARROS - Elle vem vo!UD• 
tariamente, porque póde ter lndole marcial, 
~óde ter amor á vida militar. Acontece muito 
illsto ; ha multa gente que acha bonita esso 
vida, e quer mostrar o seu valor, a su11 intre· 
ptdez, quer ter dragonas. 

Ha quem tenha estn. inclinação, essa bOII. 
vontade... · 

O 811.. BELFOBT Vmuu - E como existe 
actuolmente esta difflauldade do vo!unt• 
rindo 1 

0 SR, MoRAEB BARROS- Explico pelo máo 
pagamonto; aohoque é preolsopagar melhor; 
paguemos melhor, e os voluntarlos appare· 
cerú.o. 

0 SR, BELFOBT VIEIRA -E' um engano. 
0 SR, ALVABO MAOIIADO-Mas a hypotbese 

está na lettm da Constituiçilo; havendo vo· 
tuntarlo, nilo. se 1\trá sorteio. O honrado 
Senador porece estar confundindo o sorteio 
com o recrutamento forçado, 

O SR. Menus BAnnos - Estou tratando 
de curaotoriznr, de mostrar n autonomia ma
nifesta 'lue ha entre a civilização ouropéa e n 
civ!Uzaçao americana. 
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E pormilta o Senado que ou roOra uma 
anodocta muito carnctoristicn, acontecida na 
minha torm. 

Em um domingo, tlopois tl11. misso. do dia, 
um ollcmiio, multo d11do oo vicio da ombrln.· 
guoz, estando mesmo muito nlcooilzndo, 
quando o largo cstn.vo. mais povondo, desfez. 
soem descompostura.s o 1111.s mo.iores injurias 
contr'\ todas ns antoridado> da terra, camara 
mnnlctpnl, dr;Jegado do policln, o jniz do 
dil•nito. O homem dizi• o· diabo contra 
todos •.. 

(O orador interrompe n seu discurso Jlor 
alguns »u'nutos, por causa do rumor prorlu
~ido.J!or um disWrbio na rua pro.:11inaa ; depois 
conttu~t.) 

Eu referia-mo a uma onedoctn muita ca· 
rnctorisUca da civilizoçiio bt•nziloiro ; ora o 
caso do um nllemiio embriagado insultando, 
descompondo ns outoridados da lccalid11do do 
modo maia desbrag-ado, sem h1\V01' 1 entre
tanto, por porte do povo, que assistia a tudo 

. aquillo, um protesto siquer i ninguem se 
Importou ; o o homem, quando cansou do 
insultar, rottrou·se em paz, som quo nenhu
ma providencia fosso tomada contra alio. 

Quem havia de se escandalizar com lato 1 
A colonln. allemi\ da Pit•uc\caba ! 
A' noite, conversando com nlguns membros 

dessa colonin, mo disseram alies : 
«Que terra é esta, onde um individuo como 

aquello Insulta as autoridndes puulicnmento, 
e ninguem faz caso 1! Si isto fosse om nos<!L 
terra, logo ás primeiaas palavras dest•ospoi· 
tosns por alie pronuucindns, seria preso, pt•o
cessaáo e punido. 

Ao passo quo aqnt, qualquot• Individuo, 
por uma bofetadn que d(l em outt•o, é mettido 
em processo, ao p:~1so que n oJfeusa ao iudi
dividuo, por mais )ovo quo seja, Li mataria 
paro processo, uma ol!ensa ú. autoridade ni\o 
tem importancla nlgumn ! I 

Em nosBIL torra o individuo póde brill&r, 
pódo espancar : emquanto níio resulta dahl 
uma. oll'ensa grave, a autorldnd" entende que 
niio deve intervh• nessa. luta pnrl!cutar •• 

E' preci•o uma força extrnordinarla do 
principio da autoridade para conseguir osto 
rosultulo, 

A lei, o autorltlado neste paiz niio toem 
forç:c para isto, E os fLlCtos voem em apoio 
da mlnlm asset•çiío. 

A lei do sorteio millt.~r existe ha 25 annos 
no Brnzii i 15 nnnos de monarchin e 10 de 
Rupnblica ; entretanto, em 25 nnnos ainda 
niio do11 um sotdndo para o exercito. 

O SR. ALVARO MAcnAoo - E' porque o 
Governo do então usou o abusou do oxpodien· 
te tnlquo do recrutamento forçado, enchendo 
os fliotras do exercito justamente da classe 
mais dos~worecitla da fortuna. 

0 SR, MOUAES BARROS - 0 Governo do 
então niio teve outro recurso para preencher 
as tlleiras do exercito siniio o rocrutnmonto. 
!orçado, porque esta lei do sorteio militar 
nunca pódo ser oxecu tuda. 

Eu aou desse tempo, posso dar teatemunho. 
Uma vez na minha vida soube ser pro· 

pheto, quando foi promulga~a esta lei de 28 
do setembro do 1874, vaticinei- semelhante 
lei nunca ha do pn.ssar do papel ; nunca ha 
de ser uma realidade i nuncn ba de dar sol
dados para o exercito. 

Os litctos vieram confirmar o meu vntl
cinio. 

O Governo teve sincero empenho de ex
ecutar a lei; dnva or1lens :po.ra. se reunirem 
em todas os parochlas ns Juntas de alista
mento, que ornrn compostas do juiz de paz, 
do subdoioll&do o do pt~rocbo. 

Ern n primeira diiftculdade, conseguir a 
reunliio dos tres : ora flLltava um, ora fal
tava outro. O Governo repetia ns ordens, 
vinham os ameaças, as multas, o com multo 
custo no fim tle longo tempo, conaegula·se a 
rounillo das juntos ; lltzia-se o nllatamento, 
rounla·sa a ,junta de revisão ; mas o que 
Dltnc• se pôde conseguir foi o sorteio 

Esta anodocta caracterizo por!eitamento a 
oivlliznçiio bt•azileira,. em que pt•evo.lece o 
valor do individuo, compnt•ndo com n civili
ILiçilo ourop<ln, em quo predomina o principio 
da nutoridndo, for to c esmngndor, 

Sendo assim, Sr. Presldonte, ó Cacil dedu· 
zlr a consequenci• de quo o sorteio mllltar, 
quero dizer, a entrada dil. autoridade no selo 
desta popttlnçiio, para arrancar do melo delln 
alguns ilos mombros mais vnlidos, o.t•rancar 
os filho8, arranco. r o irmt1o, n.rra.nco.L' o m[l.rido 
do selo do sua lltmilla, paro tnzel o assentar 
praça nas Jlloh•as tio exo1·cito, é o maior os
lorço dn. autoridade que é passivei haver, 

Agora pergunto ou, si o Governo dn. mo
narcbia, unilario e centralizado como era, 
nunca pü<le coooeguir exeoutor a lei, fazer 
della uma retllidadJJ oonsegull·o·ha o go
vorno republicano tedoratlvo, cujos braços 
ai\o fracos e niio se estendem longe 1 

Porquo nós prccloomos considerar o que 
era contrnlizac•o monarchtoa, tinhnmos na 
cupoln dn controliznQiiO o mlniatro da justiço, 
dahi a couso. passava paro os presidentes 
doa provinoina, dos proaidentcs para os che
fes do policia, dos oilotos do policia para os 
dologodos, ~ara os subdelegados, para os 
inspectoras de ~ullrteiriio. 

StiPI\dO V • lil 

Nesta gorat•ohin todos, ató o ultimo ins· 
pector do quarteiriio, tinham obrlgaçilo ro
stricta de obedecer às ordens omonudns do 
ministro da justloa. 

•o 
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SI osto Bri~rc11 do 100 braços, o Govc.mo 
do outiio, ~uo nuncn. conseguiu executar a 
loi, como ó que a. Ropublicn, maneta, som 
braços que alcancem longo, o lm do conse
guir I 

Por isso creio q no digo bom qum1do um r
mo que o lnpso de 25 annos, decorridos desde 
1874, é nma proYa. suficiente de que a lei é 
inexequ!vel. 

0 Sn, VICENTE MACHADO di\ Um aparto. 
O SR. MoRAES BARnos- Creio quo da Re

public~ é que podamos dizer que ella não 
tom feito oslorço para executar~ lei. porque 
além das dlfficuldodes quo houve no tempo 
da monarchin, a. loi hojo ó obsoleta o inndo
qun.vel á nossa organizncão; ó umu. lei in
constitucional; por isso po~emos conlessar 
que a Republica não tem {oito osfoi·ço para 
e:.:ecntnl-a convencida como estit do sua in
oonstltuoionnlidadc. 

Nilo podemos negar os osforçoa persistentes, 
sinceros da monarchia porn executar a lei, 
sem fazermos um~ gran,Je injust.iça., porque o 
governo pussa<lo fez tu<lo o que pôde para 
pôr em cxecuçilo. . 

Creio haver demonstrado que o sorteio mi· 
lltar é contrario no dil·eito racional, ó. liber
dade protlsslonal, á Coustitulção da Republic:t 
que só obriga os cidadãos a pegar em armas 
quando a Patria e a Constituição precisarem 
de defesa, quer dizer, quando forem atnoa
das; quo é contrat•la mais ó. indolo da civi· 
llzaçilo americana, quo ó toda baseada sobre 
o individualismo, ao contrario ~a olviliznção 
européa, cuja base é o principio da autori
dade ; que, pm·tnnto, é lnutll todo o esrorço 
empregado em tornar o sorteio militar uma 
reallda<lo neste pnh. 

Mais um argumento a favor desta asserção é 
o esrorQo manifestado nestes tres projectos. 

0 Sn. VICENTE MACHADO - Nüo ba pro· 
priamcnte tres projectos, ha o projecto pri
mitivo com algumas alterações quo a Com
mlssito propoz, o o projecto substitutivo do 
nobre Soiuldor pela Parabybn. 

O SR. Monus BARROS - Argumento a 
favor desta tho•a, S<·. Prosidcnte, é este 
osrorço que contlnuaroi a chamar do' tres 
projectos, nenhum dos qunes, no mou enten
der, póde vingar, porque vem encontrar 
obstaculo.• invoncivois n~ Constituição da 
Republica. 

O Sn. MoRA"s llAnnos- O honra<lo Se· 
nn.dor, no projecto, impõe nos Eatndos a. 
obrig-a.ção de na pi•irueira sessão 1lo suas le· 
gisliLturus voln<'olll leis que regulem o alista· 
menta o o sortoio mil!tur. 

!Ma disFosiçilo obrigando os Estados a pro· 
mulgarcm leis sobre o sorteio para o serviço 
militar é Inconstitucional, porque viola o dis
positivo da Constituição quo manda regulnt'· 
so o oxorcito por lois r~~deraes. 

U~! Sn. SENADOR-E quo não houvesse essa 
disposição, o sorvi~·o ó fetleral. 

O SR, MonAES BAnRos-... c ainda pcr1ue 
o serviço fedem! li ove ser julgado por eis 
federnes o ni\o por lois est(l[luaes. 

,\Jóm disso, o projecto fere n. autonomia dos 
Estados, garantida pela Constituição, a qual 
dispõe que os E,tados regor-se·bilo poJa Con
stituiçilo o pelas leis que adoptarem, o não 
por leis que lhes forem Impostas pelo Con
gresso Federal. (Apartes.) 

O Congresso não póde obrigar os congressos 
estnduues a promulgarem leis sobro il!I!O, ou 
sobre nquillo, porque seria terlr a autonomia 
dos Estados; por isso CJ'oio que podemos dar 
por for!do de morte, e morte por lnconstitu
cionn.lidade, o projecto do honrado Senador 
pelo Pamná. 

Mas a emenda da Commissilo de Leglslaç~o 
e Justiça não me parece mais feliz. 

O SR. VICENTE MMnAno - A emenda da 
Commissiio ele Legislnçilo o JustiQa est/l. oon· 
substanciada no substitutivo do bont•ado Se· 
nadar pela Paruhyba, 

0 SR. MORAES BARROS- Está; é a emenda 
quo truta de uma organ!znoüo por meio de 
juntas pnrochlaes de nllstnmenta. 

0 SR. ALVARO MACUADo-Eu n~o concordo 
com ossu. denominação pa>•ochial; entendo que 
é mais uma divisão cccles!nstica; o, portanto, 
eliminei Inteiramente do meu projecto este 
qualificativo; não digo i«ntaparocilial digo 
;urata do ali.'itamanto. 

0 SR. MonAE3 BARBOS- Voltarei ainda ao 
projecto do honrado Senador com duns pe• 
qucnas ob8ervaçiles. 

Primeira observação: os sorteados pelo 
nllstnmnnto feito pelas autoridades estaduaea 
toem a chr!gaçilo do servir só por tres nnnos, 
ao passo quo, quando o Estado falt:tr a eata 
obrigação o o sorteio tiver de ser fel to pelas 
nutor!dadus foderaos, ficam com a obrlgaçiio 
de prestarem serviços por quatro annos. 

0 SR. ALVARO MAOIIADO- E' uma grande 
lnju•t!cn. 

O projecto do honrado Sona•lor pelo Paranil 
crolo que póde confessar-se turido do morte 
pela argumonlnQi\o produ?.Jrla poio l1onrndo 
Senudor pela PHrnhyl•a, quo facilmente do· 
monstrou" sua lnconslltuolonalidndo. O Sn. MoRAiS llAnRos-E', de tlloto. 

Ul! SR. SENADOR- Achou perfeit11mento 0 SR. VIOICNTE MACHADO- Não, senhor; _é 
constitucional o projecto do honrado Senndor par" que os güvernos looaes sintam a pressuo 
pelo Parunil, · I da opinião, · 
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0 Sn.. MonA&.'! BARROS-E' unm grande in· 
justiça. Que culpa tem o paJ•ticuiar de n[o 
bavor o Governo de seu Estado cumpt•ido 
os ta obrlgaçiio! 

O SI<. ALVARO MACHADO- No meu substi
tutivo salvei isso, 

O Sa. Mon.AES BARROS- Entretanto, clle 
vae sotrrct• as consequenclas de um fucto, para 
o qual niio.concorreu de !ürma alguma. 

O Sn. VIcENTE MACIIAD0-0 intuito da dis
posição do meu projecto foi csto: pres!iio do 
povo &obt•o as autorldu<los estuduacs, afim de 
quo e\IM niio ao furtassem ao cumprimento 
da lei. 

O Sn. MoRAES BARRos- A outra oh<e~va
ção ó que S. Ex., assim como o honrado Se· 
nador pala Parahyba, nilo Isenta !lo serviço 
militar os cnsados. 

0 Sn. ALVARO MAOIIADO- No meu Substi
tutivo ha alguma cousa a esse respsito. 

Mo.s vo.mo~ a.procin.r n...q-m·n. o substitutivo 
•lo hOnrado Scnadot• pela Parnhyua o o da 
Commissiío. 

No substitutivo ui\ Commissrto <liz: 
Em cada pamcMa: Aq ni esti1 umn oxpres

sli.o que nü.o 6 logo.l1 nü.o U pa.rlamentn.r, por
que a palavra p troe/da ó uma diviSiiO eoc\1-
slnstlca, e nó• estn.mos no rcgimon da com
pleta separação da Igreja o do Estado. 

O s,,, ALVARO MACn~no-Foi a raziio por 
que eliminei do muu suustltut\vo essa deno
minnç1io. 
· O Sa. Mon~ES BAJmos-Aqui n[o se deter
mina qual o pcswnl quo devo compor a junta 
de pa.rochia, mo.s decln.ru.·so de quem deve 
sor oompo:;ta. n. jnnta. 1lo t·evi:'i[O, o. qual cons
tará dn autoridade jiHlicin.ria., do vre::~idcnto 
do governo municipn.l e da autol'tdtulo poli .. 
cia.l de m:Linr graduação. 

Da junta rovisorn lia recurso para o Supe
rior 'l'ribunul de Justiça do Esta<lo. 

Bn•tu-me Isto. 
Estas dispo.•i~õos sOCo manifestamente in· 

O Sn. GoNÇALVEs CHAVES- A lei de 1874 eonstituciouacs, porque fo.zem com que o Con-
tambem ni!o os isentava. grasso Podcral so arrogue o direito do impor 

O Sn. MoRAms BARRos-Ni!o estilo isentos. 

O Sn. Mon.AES BARRos - Mas ontão como 
se explica essa contrndlcç[o: o casudo, homem 
que tem mulher e tUbo, a sustentar, tn.nto 
pelo projecto do honrado Senador pelo Parnnil, 
como pelo projecto <lo nobre Senador polu 
Parahyba, está sujeito ao serviço militar; 
entrctanto,eiles isentam deste serviço aquello 
quo unicnmentc servo de amparo a uma irmil 
honesta, solteira ou viuv:L, ou o. irmãos or· 
phãos, menores de 18 annos 1 

Basta ter uma irmã ou monor orphão sob 
sua. protocçiío, para ficar isento do sorviço 
militar ; entretanto que, tendo mulher o 
filhos (vejam que Olho• podem ser lO, 15 e 
at<\20) debaixo de suas n.zas, não Oca isento. 
E' uma eontrn.dicçOCo flagrante. 

0 SR. GONÇALVES CHAVES- Creio que a 
disposição da lei de 1874 era idontlca; não 
sei si era mais extensiva. · 

O SR. Monus BAnRos- NOCo ; na guarda 
nacional oa casados estavam Isentos. V. Ex. 
que, segmtdo creio, ainda é dosso tempo, deve 
lembrar-ao de que cnsavnm·so do propos\to, 
para escnparcm da doslgnnção, 

O · Sn. VJO&NTII MAOIIADO - Do sorteio, 
nilo, 

O Sn. MonAEs BAnRos- E' a mesma cousa 
a deslgtj~tção era ató menos gravo que o sor
teio, 

obrigações novas 11 funcclonnr\os estaduncs. 
O Sn, GoNQALVI<S CUAVE3- Nós nOCo temos 

Isso no. lei eleitoral, por exemplo ! 
O S~t. Mon~Es BARRos - E' inconstitucio

nalidade da lei eieltoml. 
O Sn. GoNÇALVEs CuAVEs-E' melhor dei

xar Isso; é uma garantia. 
O Sn.. MoRAES BARROS-Não podemos de\. 

xnr, som quo se uesvirtue completamonte o 
nosso regimen. 

Toda n sabedoria do regimen federativo 
estil nesta organlz tçilo-a acçiio estauual e o. 
acção federal, ue modo que marchem paralle
mento, sem nunci'L so chocarom, sem laços llo 
dependencla, de en lrelaç11mentos entre uma 
e outra, afim do ~ue corram Indo pendente
mete, sein attrlctos posai veis,,. 

0 Sn. GONÇALVES CHAVES- Mn.s ldiga-me 
uma cousa: o tribunal da rotaç1io dos Estados 
não é composto do brazilo\ros 1 Sobro estes 
brazilciros a União niio tom acção? V, Ex. 
fnz uma scpnraçOCo absoluto. entre o Estado c 
n Unli'io1 

o Sn., MonAES BARRos-A Uni[o não tom 
llCQOCo alguma sobre os trlbunaos dos Estados ; 
v. Jlx. está. me f,,zen<io precipitar a minbn 
argumentaoOCo. Expunha. qunl e aindote, qual 
e 11 soberania do regímen tbdm1!.tlvo ; ó osta: 
evitar toJos os entrelaçamento.•, tod11s M 

O SR. VIDENTE MACJJAno-No mou projeoto rol~ções de depeudouoln entre a acçiio foderai 

d
esti

1
t
8
o
7
cznaiguadas toda~ os disposições dn lol 0 a occi'io estudunl, p:n•n que niio hnja ntt1·t

c · ctos, confiictos, entro n. União o os Estados, 
O Sn.. MonAES llAnn.os-Pols out~o a !njus· E ó oxaatamento Isto o que fazem os substi· 

t!ça já vem do longe, tutlvo~ dll commlssOCo do Lcgisl~ç~o e Juat!çn 
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o do IJonrndo Senador pela Parahyba : esliío 
violando do frente dlsposiçDos expressas da 
Constituição Federal. 

O Sa. ALVARO MACHADO -Não entendo 
assim, não. 

O Sn. Moru.Es BARRos-E' facil do ver. 
O Sa. GoNQALVI':S CuA VIIS- Isso ó multo 

rigorismo ; está intorpetrando a Federação 
de umo. maneira muito rigorosa. (Ha outros 
aparte~,) 

O Sa. MoRAES BAnnos-Si oi rlgot•lsmo, é 
da Constituição, no art. BO, § Jo, quo assim 
resn.: 

< E' vedado ao Congresso commctter qual' 
quer jurisdlcção ó. Justiça dos Estados ... 

UM Sa. SIINA.Doa-E •ico•vor.o. 
0 SR. MoRAE! BARROS-O honrado Sena• 

dor por M!nns parece que niío ouviu. 
Sendo assim, como é que os UI projecto vem 

commctter jurisdição federal á autoridade 
"Policial dos Estados, aos juizes de direito dos 
Estados, ao T••lbunal Superior do Justiça nos 
Estados, violando francamente o. disposição 
constitucional! · 

Sr. Presidente, ha mais um argumento a 
favor do. mlnh~t tt.esll, de que o sorteio mi
litar élmpratlcavel. 

Nós vemos o patriotlco esforço dos autores 
destes diversos projectos, procurantlo os meios 
de tornar l>ratico o sorteio mllltar e não os 
encontrando, 

Os que enveredam por um caminho vila 
ferir uns artigos da Constituição; os que 
enveredam por outro, viio ferir outros ar
tigos. 

Elias ftcnm mcttidos em um beoco sem 
•ahlda: não podem nvancar, niío podem pro· 
duzlr obra que sc,la valiosa, que soja de utlll· 
dnde pnblicn. (NI!o apoiados.) 

Este servi~oé um serviço federal, e só pódo 
ser feito por funcclonarlos federnes, exclusl· 
vamente fcdorJes; mns, pergunto: como é 
possivel !nzcr este serviço com funcclonarlos 
rederaes i 

SeJ•á preciso que a Unl~o constitua estes 
funcelonarios nas mala pequenas povo&eões 
do interior, porque nessas pequenas povouçGe.i 
h a de se t'uzer o alistamento. 

Mas a quem a Unlílo ha de procurar para 
constituir as juntas de alistamentos e de ro· 
vlsiio i 

· Nilo é só em relnçiio o. justiça: esta dispo· O Sn. GoNÇA,LVII' CI!AVBB-V. Ex. é muito 
slçiio constitucional, a meu ver, tem um ca· rigoroso dema1s ••• 
ra~ter da g:e~;~eralidade; o !ln não se refere o SR. MonAEs BARRos - ~prendi com 
u.!ncamenta nJustlca dos Estnd~s; a problhl· v. Ex. a respeita•• a Constitulçuo da Repu· 
çao, pela. lndole do nosso reg1men, ó gene· bllca, e é o que estou fazendo: aproveitei 
rica : o Con!l"~esso Federal niio JH\de commet· suas lições. 
ter attrlbu1çuo alguma federal n qualquer Mas, agora estou perguntando: qual será o 
funcclonarlo estadual. meio pratico de conseguir a Unliío este alista· 

com esta goneralldatle é quo devo ser esta· monto do sorteio I . 
beleoldo o principio. W preciso quo o taQa por tunoclonarlos 

seus; mas, como cate serviço se ostende ás 
mais pequenas povoações do interior, é pre· 
ciso que o. União nestas pequenas povoações 
constitua juntas do allstarn~nto, e, cm eh• 
cumsorlpções um pouco maiores, juntas de 
revisão. 

0 SI<, ALVARO MAOUADO-Entiio, n lei 
eleitoral é lnconatltuclonnl neste ponto, 

O Sn. MoRAEB BARnos-Niio ha duvida 
alguma ; a meu ver, é Inconstitucional : o 
serviço federal só póde ser desempenhado por 
tuncolonarlos fedcraes. 

Entretanto, noto, com toda n franqueza, os 
autores doa projectos diio todos as attrl
bulções relativas ao aliatumento e sorteio 
militares ás autoridades pollciacs dos Estados 
e ás autoridades judiciarias. 

Creio que sobre este ponto nioguem poder{!. 
dar-mo resposta : a lnconstltucionalldade é 
flagrante. 

Além disto, o projecto fere o. autonomia 
dos Estados, porque tcom estes o direito do 
reger-se pelas Constituições o leis que adopta
ram ; ontrctunto,os honrados Senadores estão 
tratando do confeccionar leis para reRel-os, 

De sorte que não só é violado o art. eo, 
§ 1•, dn Constltulçiío FcdeJ•al, como tam~em 
o nrt. 03, que garanto a autonomia dosEs·· 
tadoa. 

Com que possoal a Uolito vao organizar 
estas juntas do alistamento i 

O sn. GoNçALn:s CIIA.VEII- Com brazl· 
loiros. 

0 Sn. MORAEB BARROS- Ni!.o hn duvida: 
com brazilolroa; mas o brazlleiro é um ente 
animado, que occupa espaço: vamos a ver 
quo espaço será occupado pelos brozllelros 
aproveitados pelo Governo. 

Ou silo brnzllolroa duquellas pequenas lo· 
calldadcs, ou súo urazlleLros de !óra, • 
. SI são 1lo pequ~nas Jooalldadcs, o Governo 
pódo contar como certo que nilo .aoharh ho· 
mcm, por mais patJ•iotn. que seja, quo se 
presto a executar estes deslgnios, que so 
preste a fazer o allstamonto de seus conclda
dii.os, do seus amigos, porque nas pequenas 
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local\dadcs todo o mundo ó amigo, parente 
ou conhecido; nlnguom se Jlrosto.r6. o. organi
zar listas de seus patriotas sobre os quacs 
tem do finar pendente, duro.nto niio sei 
quantos annos, n valha c onl~rrujado. espada 
do Do.moclcs paro. cahit•·lhos um tlia sobre u 
pcecoço. 

U111 SR. SENADOR- Nostns \ocalidtldes \ta 
muitos vadios: os 11omons bons so reunirão 
para alistar os vadios. 

0 SR, MORAES BARROS- Os bomcns bons 
quer~ obrigar os vadios o. trabalhar, mns 
niio a Ir paro. o exercito. 

Póde-se contar como cert.o que não se on· 
contrariL nessas !Ocltlidados quem so Erosto a 
. esse ::;ervlço; o Governo será. ontiio obrfgado 
o. fazei·o com pessoal de fóro.. 

E pessoal de fóro. om localidades ando é in
tolramente dosconhocldo, anuo não conhece 
pessoa alguma, é matorlnlmante Impossível 
que taça o serviço. 

Uu SR. SENADOR- E serviço gratuito. 
0 SR. MORAE< BARROS- Niia; ó lndispcn· 

so.vol quo o serviço seja pago, porque esse 
pessoal de fóra tem do so.hlr do log'ar do suo. 
resldencla para ir f<Lzer o alistamento. 

Além disto, haverá o. má vootudo em todas 
as povonçOcs; e, quando o povo não se rouno. 
para expelllr os membros do. junto. do nllstt\· 
monto e das j notas revisoras, om todo o caso 
iaes juntas hiio de encontrar tanta miL von
tade, que ser·lhes-ho. absolulamonto impos
eivol proceder a alistamento, e multo monos 
a sorteio. . 

Mas snpponho.mos que a Unliio consegue 
este resulta,lo, consegue o alistamento, con· 
segue o sorteio. 

Isto tudo, poróm, ú ainda no papel: é pre
. ciso fo.zor com que os sorteados venham 

assentar praça, . 
Elles são chamados: em tempo do guerra, 

todos obedecem, mas em tempo normal, om 
tempo de paz, nlnguem ou quasl ninguom 
obedece 

E qual 6 o meto do obrigai-os a virem 
assento!' praça! 

Prestel totlo. a attençiio ao projecto mino
cioso do honrado Senador pela Parahyba, e 
proourel ver qual o mola pratico qne olle 
dava para constrange!' o sorteado a vir paro. 
o exercito. Verlftquel que ello niio lorneco 
nenhum melo para Isto. 

0 SR. ALVARO I\IAOI!ADO - 0 sorteado que 
não so nprcsontn ftca sujeito As leis mllttoros: 
é considerado desertor. 

, o Sa. MoRAES BAnn.os-E' consldorndo do 
sertor o tlca sujo! to ii pena de ser capturado, 
sim; mas ou pergunto: capturado por quem 1 

0 SR, B~LFORT VIEIRA-Pelo. policio. local. 

. i 

0 SR, MORAES BARROS-A policia local, do 
Estado, uilo tem obrlgaçilo de l'o.zor este aor· 
viço totlero.l, 

O Sn., GoNçALVES CnAv&s- Mas esta nüo 
aprosontar,ilo niio é a violaçiio de uma. dispo· 
slçiio de lei 1 

0 SR, MORAES B:.RRos-Mas n·pol!oia e,. 
tadual niio tem obrigação do tazor o serviço 
fotloral. 

0 SR, GONÇALVES CIIAVES-Entiío, o. policia 
estadual tambcm não devo prender os cri· 
minosos, porque o crime ó definido por lei 
federal. 

0 Sn. MORAli:S BARROS - 0 oodigo não à 
estadual, nem federal ... 

U>~ SR. SENADOR-E' nacional ; mns esta 
lel lambem é nacional. 

0 Sn., MORA.ES BARROs-Mas O serviço Ó 
Cedera!, e nós temos disposição a respeito na 
Constituição, re~rns nascidas da lndole do 
nosso systcma: [; prohibldo ao Congresso Fe· 
dernl commetter qualquer o.ttribulção do ca
racter federal a qualquer runccionario es
tadual, vrinclplo no o.rt. 60 estabelecido om 
relação a magistratura :" é vedado tLO Con
gresso commetter qualquer jurisdicçiio fe
deral ti justiço. dos l!:stndos. 

E' principio geral, niio 6 nppllco.vol só iL 
justiça. Logo, nós, Congresso, Dilo tomos 
competencta eo.ra dar a menor attrlbulção, a 
menor funcçao federal a um funcclonario 
ostadanl. 

Si tal tlzormos, ·violaremos trancamento 
uma disposição constltuclcnul. 

Portanto, contlnúo a perguntar: quem lta 
de capturar os sorteados, que não se apresen
tarem 1 · 

O Sn. ALVARO MAOIIADO- E' a guarnição 
toderal nos Estados. 

o·sn. MoRAES BARROS- A guarnição fe
deral nos Estt1dos consta de 200 ou 300 ho
mens nns capltnes ; como poderá usta guar
nlçiio percorro!' Estados exton>os como MI· 
nas, s. Paulo mesmo, lá nns pequenos loca
lidades, pnra prender os sorteados 1 

Depois c meu hOnrado colloga esquece-se 
da maximo. popular : «Deus ó grande, po
róm o matto ê multo maior.» A. quem uma 
voz ohegou no tuodo do malta niio ho. quem 
delle o arranque. O que estou demonstrando 
ó que o sorteio militar não estiL do nccordo 
com a lndolo da nossa populaçiio, encontra · 
lmpossibllldndo physlca o moral entre nós. A 
lei seriL uma lnutllidndc. 

Mais um argumento em lo.VOl' da minha 
those o vou terminar. 

Em vista de tanta lmposslb!lldadc,de ordem 
morai, material o mesmo soclat,e em vista da 
Impossibilidade mesmo do Ol'dom coostituclo. 
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nnl convonçnmo-nos do que devemos ab1ndo· 
nnr• cate recurso,flO logisln.r inutiJmcnte,po.ra 
voltarmo-nos ilquillo quo iJ mais natural, 
que é o eccurso legitimo em todos os sentidos, 
o unico convonieuto, qno .~ o voluuto.rlado. 
Dosdo que a libai'dade ó o un ico romedlo 
para todos os males soolnes, rcspoitomol-a, 
constituindo o nosso oxorcito só do volun
tnrios. Quando ello fôr composto oxcluslvn
mento do voluntnrlo, a disposição constitu
cional que falia em voluntario som premio 
niio Jlcnril projudicnda. 

0 SR. ALVARO MAcliADO- 0 mau substl· 
tutivo estabelece providonc\ns polas quaes 
póde-so di,ponsar o sorteio; refere-se li con· 
stituição de contingentes do voluntarios ; do 
modo que o sorteio potlorá ser dispensado em 
muitos Estados. 

O SR. MoRAES BARROS- Composto só do 
voluntarlos, o exercito brnzileiro llcara collo· 
c•1o em uma situação de dignidade •. , 

0 SR. VIOEN1'E MACHADO- Por estes quo 
nós temos, não podemos julgar assim. 

0 SR. MORAES BARROS- Refiro-mo a um 
oxorcito composto de cidadãos que venham 
espontnneamen to pegnr em armas. · 

o SR. ALVARO MAciiADO- Ilm brovo niio 
teremos exerci to. 

0 SR. M'ORAES BARIIOS- Abolido como se 
acha o recrutamento forçado, pórlo-se dizer 
que ha 25 annos o nosso exercito é composto 
de voluntarlos. Logo, o voluntariado militar 
já existe. 

Para a prova lambem ahl ostiio os corpos 
~ollclacs dos Estados, multo numerosos, mats 
do que deviam ser o cuJo po>soal é de volun
tarlos, que viio servir com o Exercito Fodoral 
em mui tos CIISOS. 

0 SR. ALVARO MACIIADO-Mns na falta do 
voluntariado ó quo se Jará o sorteio. 

O SR. MoRAES BARROs-Devo sor o volun· 
tarindo só, porque o sorteio é lmposslvol. 

0 SR, ALVAitO MAOIIADO-!l' preciso rocor• 
ror ao sorteio quando Ji>Itom os voluntarlos. 

O Sn. MoRAES BAnRos-llntendo ftnnlmento 
qno não devemos ser uma excepção nesta 
livro Amerlca, niio <levemos sor o unico pnlr. 
amoricano que tenha sorteio militar, 

O SR. ALVARO MAnADO -A Ropnblioa Ar· 
gontlna o tem pela lo! do 1872, 

O SR. MoRAES BARROS - O exercito do 
Chilo ó compo;to do volnntnrlos; n Ropu~lica 
Argentino. tem a surt guarda nucionu.l muito 
bom ol'ganiznda o não t(:m sorteio. 

Não ponsu o nobre Senador quo sou avesso 
ao exercito. . 

Desejo a mllltat•lznçiio do palz, , , 

0 Sn, ALVARO MAOIIAOO-E OU não quero 
Isto. 

O SR. MonAES BARROS- , •. poJa fórma por 
quo vou explicar. Quoro quo o menino desde 
a escola aprenda exorciclos milltaros; 011 es· 
cola primaria, n11 escola secundaria o na es
cola superior ; quero quo depois o homom 
continuo 0:1 guar<l11 nac10nal. 

Quero que chobuemos a osto resultado, di!· 
tlcillmo, é VOI•dndo.,. 

0 Sit. ALOARO MAOIIADo-Jsto é que é UIDII 
utopia. 

0 SR. MORAES BARROS- , , • e que todo O 
oidudão brazilolro conheço. o mnoojo das 
armas, saih:t os exorcicios militares. 

o SR. BELFOJti' VIEIRA-SÓ começando na 
escola primaria. 

O SR. MoJtAES BAnRos-Desde a oscola pri· 
mario, ó o que eu digo, 

Assim, hnblllta•lo, quando houver perigo 
para a p:ttrla, ou para a Constituição, tere
mos sohfudos promptos ; os soldados oiio fui· 
tarilo, como não faltaram na guerra do Pa
roguay o na revolta. 

A guerra do Purnguny, <lizom os historia
dores, foi vencida, principal monto com vo
lnntarlos. 

0 SR. ALVARO MACBADO-Coni muito hero• 
lsmo dos nossos soldudos ; mas com grande 
prejuizo de v1dns; perdemos qunsi 100,000 
homens, justamente por niio termos exel'Cito 
organizado sumc\entomente. 

O Sn. MoRAEB BARROS- A revolta, depois 
que e\Ja tomou o ca1•nctor da restauração, 
lo! vencida principalmente pelos voluntarlos 
e pelo. guaraa nacional. 

Depois do manifesto de Saldanha da Gama, 
nós tOdos fomos testemunhas do grande ou
moro do voluiltarios que atnulram pnra esta 
cidade e para a capital do S. Paulo. 

0 SR. VICENTE MAonAoo-Antes disto. 
O SR. MoRAES BARROs-Antes disto ; mas 

augmentou consideravelmente a atnuencla, 
depsis do man\lesto, 

Portanto, querer sujeitar este povo livre 11 
um11 lei bar~ara, draconiana ... 

0 SR. ALYARO MACIIADa-Niio apoiado, 
0 SR, MORAES BARROS - , , , fazendo com 

q uo o oldadilo possa ser m•rancndo do selo da 
filmllln pnra Ir prestar serviço militar, é 
uma !njustlca que se rnz a este povo, que 
nunca fultou ao sou do ver patl·iotlco, porque 
niio fulturam .soldados quando a patria cerrou 
perigo na. guot•t•a do Pnraguny e quando a' 
Coustitulçilo tombem correu perigo no tempo 
da revolta da esquadra. 

Tenho dito, (•Uuilo bon1; muito bvm), 
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O St•, Pt•cMI<lcnteo - Estando ado· 
antada 11 horn e tmtiLnto-se do m:ttm•ia im· 
portanto llca n<iiado a discussão. 

A ordom do Jh~ para o. sessüa soguinte ó: 
Desempate da votação dos arts. 10 u 20 do 

projecta do So.nndo n. 3, elo 1800, roguiando a 
locação do set•viço ngl'icola. ; 

Continuação da 2• discusoilo do projecto do 
Senado, n. 2, de l8W, rogula.ndo o l:iOrteio 
militar. 

Levanta-se a sessilo os•3 hm•as o 40 minutos 
dtl tln'de. 

12i • SESSÃO EM 6 DE OU?UBRO DE 1899 

Presidoncia dos Srs. Rosa c Silva, Jlenn"que 
Coutinho (.'1° Sccl'ctal'io) c .~1IaiiOCl de Queiroz 
( Vicc·PrC8idcntc). 

A' moia hora dopois de meio-dia, abro-se a 
sel!lslio n. que concorl'orn os Srs. Senadores 
Mnnoel dn Qnolroz, J. Catunda, Henrique 
Coutinho, Thomaz úolftno, Gus~1vo Richnrtl, 
Jonathns Pedrosa, Júaquim Sarmento, Frnn· 
oisco Macharlo, Benedlcto Leite, Gomos de 
Castro, Belrorl Vieira,Noguei ra Parannguil, 
Piree For•reira, Cl'UZ, João Cot•deiro, Bozert•il 
Fontenello, José Bernardo, Alvaro Macbaclo, 
Abdon Milanoz, Almeida Barreto, Gonçalves 
Ferreira, José Mnrcellino, B. de Mendonça 
Sobrinho, Leite o Oitlclcn, Rosa Junior, 
Artbur Rios,Domlngos Vicente, Porciuncula, 
Q, Bocayuva, Lopes Troviio, Feliciano Penna, 
Ooncalves Chaves, Rodrigues Alves, Paula 
Souz11, Moraes Barros, Leopoldo do BuiMos, 
Joaquim do Souza, A. Azorodo, Vicente 
Macltado e Pinhelro Machado (40). 
· Deixam de oomparocer com causa partlci· 
pado. os Srs. Ail·erto Gonçalves, Generoso 
Ponco, Louro Sodrú, Justo Chormont, Podt•o 
Velho, Joaquim Pernambuco, Rogo Molio, 
Coelho Campos, Leandro Macio!, Cloto 
Nunes, E. Wandenkollt, Buono Brandilo, 
Joaquim Lacerda, Esteves Junior, Rauiino 
Horn o Julio Frota; o som oila os Srs. Ma· 
noel Barata, Rny Barbosa, Virgilio Da· 
mazlo, Aquilino do Amaral e Ramiro Bar· 
colios (21). 

E' lidn, posta om discmsiio o som debate 
npprovada, a neta tla sossilo nntot•ior. 

O Sr. I' 8cerctnt•lo db. conta do 
aeguintc 

EXPEDIENTE 

OJ!lcios : 
Do 1 n Sem•otarlo da. Cnmara dos Deputn.cloa, 

untados de 5 do outubro corrente, remottendo 
o.s seguintes 

l'ROl'OSIÇilES 

N. 82- 1809 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. F.' o Poder Exocutivo auto· 

risndo a contar ao Dr. Joiio Martins Tei· 
xoira, lento cathcdratico da Faculdade de 
Medicina do Rio do Janeiro, para os etreitos 
do art. 2{)5 do Corligo do Ecsino Suporior, 
mais quatro annosquo lho siio computados do 
todo o tempo durante o qual prestou servi
ços ú instrucção publica na ex-provincio. do 
tuo do Janoii•o ; l'ovogadas ns disposiçõos om 
contrario. · 

Camnra dos Doputados, 5 do outubro do 
1899,-C,trlos Yuo da Me/lo, Presidcnto.
Ccu·los Augusto Valened de N oiJaes, I · Secre· 
tarlo.-Angt:lo Josd da SiliJtt Neto, 4° Secre~ 
tario, servindo Uo 2••.-A' Commissiio de Fi· 
nançns. 

N. 83- 1890 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. i.' E' o Poder Executivo autorisarlo a 

concedo!' ao Ot·. Josrl Bernardino Baptista 
Pereira, me<lico odjuncto do exercito, lO me
ZtiS de licença., com o t•espoctivo ordenodo, 
p:ll'o tratar de sua saudo onde lhe convier. 

Art. 2.' Revogam-so as disposições om 
cQnt.rnrio. 

Camara dos Doputndos, 5 do outub1•o de 
1899.- Cario• Ya: da ,lMlo. pt•osi<Iente. -
Ou· lo.~ tlllgusto Falante de Noraos, 1 b sccrc .. 
tn.rlo.- An!Jclo Jo$J da Silva .Neto, 4° socro
tario, servindo do 2'.- A' Commissiio de Fi· 
nnnças. 

N. 8·1- 1890 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1.• Fica o Poder gxccutivo autori

zado a concodot• ao cidodiio .Ioiio Antunio Co· 
quoit•o, engonheh•o-chofe do rlistrioto da He· 
pol'tiçiio Geral dos Tolegrapltos, uma liconço. 
polo prazo !lo seis mezes o com o rospE!otivo 
ordenado, nflm do trntnt• de suo. snudo ondo 
lhe conviei', 
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Art. 2.• Revogam-se na disposições om oa eiieitos, como si ostivossom providos olfo' 
contrario. ctivamento da classe ele quo tinham ou \Ivo-

c d D t d 5 d t b d rem n gradunçiio; o concm•tlnndo com as 
amura os opu n os, 0 ou u ro 8 razões oxpondirlas pela Commlssilo do Mari-

1899. -Carlos Va: de Mello, pres~dcnte.- nba e Guerra no pttrccol' sob o. 180, desta 
Carlos All0"''0 V<~lentc.tlc Nova.,, 1 socrota- anno ó tambom do parecer que a dita propo
rio.-Anpclo Jo•J da S•l,•a Neto, 4.: secreta· slçiio'niio esti• no caso de merecer a np[>rova• 
rlo, servLUdo de 2•.- A Commlssao do Fl· çilo do Senado. 
nanças. Sala dll8 Commlsslíes, 5 do outubro do 1800. 

O Sr. :2' 8ecre~orlo (iutc>'Í>Io) lô 
c v~ a Imprimir para entrarem no. ordem 
dos frabnlhos os seguintes 

PARECERES 

-Rodrigues Alves.- Feliciano Ptmna, roln.
tor.- Po1·ciunc«la .- Gonçall.le,{ Fdrrdlrtt .
Domingos Vicente, . 

N. 220- 1890 

N 189 A Commissiio do Finanças omltto suo. opi-
• 2'.!7- 9 niüo á proposiçüo da Camaro. dos Deputados, 

n. 57, do 28 do mcz findo, autorizando o Go-
A CommissiLo de Finanças tomou conbocl- verno a abrir no Mlnisterlo d~ Industria, 

menta do. proposlcilo da Camaro. dos Depn· Viação o Obras Publicas os creditas especlaes 
tados, n. 78, de 1896, autorizando a abertura de 13.162:061$027 pnra regulnrlznr contas da 
do credito necessarlo para pagamento do vo· Estrada de Ferro central do Brazll, de 
Juntaria da Patrla Manoel Marinho tia Ro; i: 5.507 .. 12-0 a Tlle Western anrl Bmzi/an 
cba, dos bonorarios de 1873 o. 1804, relevando Telogrllph Company, de;~; 6,442·66 para pago.r 
a prescrlpçilo em quo incorrou por · tb.lta de a Quayle, Davidson & comp., e annullando 
recebimento. 118 sobras dll8 consignações correspondentes 

Em 18 de julho approvou o Senado o pa.- a cinco divisões da referida estro.da, no 
recer desta Commlssao sob n. 10, sollcl!:Lndo exorciclo do !898, as qu<Los Importam em 
do Governo lntormações, quo toram pedidas 7.253:501$102. 
em 20 de julho, tudo de 1808 o que até Siio muitos os. documento• que acampa
agora nllo firam prostadllB. nbam o. exposicilo do actual Ministro da 

O requerente allego. que por ausen tar-so do Vlaçiio, em virtude da q uni a Mensagem 
seu Estado, por motivo de padecimentos, por presidencial solicita os creditas indioados,des
espaço de 20 nnnos, a Alfandega reconheoeu tlnndos a corrigir h·regularldo.fies, vicias e 
o seu direito sómente nos exerclclos do 1899 abusos commettldos pela direcção da Estrada, 
o. 1894 o deixou ele pegar·lbe nos de 1873 a toillrados pelos superiores, apontados pelo 
188$, que diz torem cabi<lo em presorlpçiio e Minlsterio ila Viaçiio e sallentndos no parecer 
por isso requer o pagamento dos seus bano- dn Commlssita do Orçamento do. Co.mara. 
rarlos, durante este parlado. O Seno.do teril oooasillo de conhecer as lrre· 

Entretanto a proposlcito, ora sujei~\ il. gularido.des e tudo quanto se deu. 
apreciação do Sonndo manda pagar ele 1873 a A Commlssiio opina pela approvacilo do. 
1874. propoaiçilo e espera que o Gove••no providon-

Não tend. o vindo as lnformaciles po<lidas e cio para que sejam punidos os lunccionrrtos 
niio sendo dooumentado o pedido do Sr. Mu- encontrados em falta. 
rlnbo da Rocba,.é a Commissüo de ~·tn_unças Sala das Commlsailes, 5 de outubro do 1890. 
de pnrocer qu& seja rejeitada a proposlçao. - Rodriguos Alves;- Domingos Vicenr., re· 

Sala das Commissiles,5 de outubro do 1899. lator. - Poraiuncula. - F_. l'onna, com re
-Rorlrigt4es Alues.- Domingos Vi('ente, reln- strlccõos.-GonçttlVC!S Forreara. 
tor.- Porcluncula,-F, Pcmna .- Gonçaluos 
Ferreira. N • 230 - 1890 

N. 228- 1899 

A Commissilo do Finanças, teudo estudado 
a proposição tlo. C11marn dos Doputndos, 

· n. 125, de 1808, deolamndo que os officlaes 
da nrmoda o classes nnnexo.s e os do exercito 
t•eformo.dos ou qno ae rofol'marem de acco•·do 
com ns disposições dos decretos u. 108 A, do 
30 de dezembro de l880o 103 A, do 30 dela· 
neiro do 1800, ~no considerados para todos 

Foi presente á Commtssiio do l'inançllB a 
proposição do. Camara dos Do .. uto.dos n. 69, 
do corrente nnno, qno autoriza o Governo il. 
conceder a Jo;ulno Bnrroso de Mello, I' om
clul da ad·nlnlstraçiio elos Corroias do Por- · 
nnmbuao, um anno tlo licença. com o rcspo
otlvo orelenado. 

Em vlstll · do o.ttost<ido medico com quo 
lnst••ui u o sua petloile ·nquello funoolonnrio o 
do quo.l sô evidencio. quo careoo do llcouoa 
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para t.ralnr·so do onformirlade roa!, ó a Com· 
mlssiio de pnrecor quo soj" appravadn o. pro· 
posição. 

Snliulns Commissõo;, 5 de outubro do !SOO. 
- JWdr(qua.i Alves.- Domln.rJoS Vlcanlf\ l'C· 
lo.tor.-F. /'IJmw.- Porr:iuncttltt.- Gonçal
tMs FCI'I'CÍI'a, 

N. 231- 1800 
' 

· â Commis•iio do Constituir;iio, Podoros e 
Diplomacia vem, em vlst;t rlo despacho du. 
Mesa !lo Socado, intorpôt• sou parecer sobre 
n pr•oposiçilo n. In5, da Comam dos Depu· 
tndos, quo designa a dul!• para o oloiçilo de 
Doplltn.rlos o J•onovaçüo do torço do Seno.rlo, 
dando outras P''ovidoncias. 

Os assumptos que constituem mataria dessa 
proposlçiio são d:c maior lmportnncla o ro· 
clamam med1da legislativa que niio póde ser 
adiada, o assim ,·, a Commissilo do iJilrecer 
que n mesma proposl\'l'io dovo sor adoptado, 
para ser convm;tlrla em loi. 

Saladas Commlss~es, 6do outubro de 1800. 
- Vicente Machado.- J. Joaquim de Sou:a, 
- Gon!:alt'es Chaves, 

N, 232 :... 1890 

O projecto n. 26 do 1807 disp~e que as es· 
posas, ftlbos e filhas menores dos otDdaes do 
exercito o dos corpos rle policia, mortos em 
combate, o elos ,1uo fallucorom ou vierem :t 
thllecm• de ferimentos rucebldos na campa
nha do. Canudos, gosariio as vantagens n 
que teom direito, consldorando·se promovi
dos ao posto immo•llatamonte sup01•ior, som 
prejutzo do art. 4" do decreto de 31 do de· 
zombro de 1890, si nos termos rio 11rt. 13 elo 
decreto de 7 de fevoreit'O do 1801, tlvorom 
..sido mencionados como tendo prntlcar!o actos 
do bravura, ou si jil lhes tocasse promoção 
por• antiguidade ou estudo, e dá outras pro· 
vldenoias. 

Ouvida a Commlssiic rle Marinha o Guerra 
deU raroCOl' favomve\, cono1u!n;lo por um 
subs ituttvo do qual exclue os otnclnes de 
policia e os do exorolto quo fallccorem ou 
v!orom a fallecer do thrtmentcs. 

Dns lnformnçaes sollcitlldas do Governo o 
que constam de nove t•eln•;Oos do officlo• rlo 
govornador do Paril o do conunandanto do 
brigada policial de 8. Paulo, do ajudante·go· 
neral consta quo em S. Paulo niio morreu of· 
ficlal algum, quo no Pat•O. morreu nm 
caplliio doixando mulher e tres Olhos meno
res, o o.inda. um a.UOres solteiro, osto om con .. 
soquoncla do fut•lmoutos o oqnollo em com· 
blltO, 

Das nove l'olacões conslo. o ~ogulula:mortos 
om combate e quo pot·t~ram-se com br"vur~ 

Souu.do V, 111 

37 omciao~; em consoquoncla de torimontos 5· 
mol'tos cm combnte e não mencionados coni 
br!lvurn. !"iOj em virtutle do ft~rhnentos o não 
mencionados com bl'<tvuro. 2; feridos em com· 
bnb o não mencionados com bra.vurn.. 43 · ex· 
ll'~Vill<lOS 3; faJ•idos Om combato C nilo meneio 
nados com bravul'll. 47 ; mortos em Canudos 
com deciai'nção das dnto.s 3; officia.es o praças 
fallecidas em Canudos o do ferimentos om 
combate, 3 otncioos o 12 praças. 

011 informnçiT.o da ltoporliçüo do Ajulante 
General, datnda do 28 do dezembro do anno 
findo, c:t.hin. promoção. por estudos, no 2,.' to
nento Alf1•edo Gnudio Souto o por nntigui· 
d:ulo ao alt'••res Mnrcionillo Alves Ribeiro. 

As promoções obcrlccem :\ lei ~ue as ostn
bcleca, sii.o lbitns pelo potlel' que conlwce 
qua.cs aquellcs o!llciaes que por nntiguidatloo 
estudos teem Uit•oito ús vagas; o congresso 
vota n lei. mos não promovo officlnl algum. 

Si vi uvas e filho; meno1·es de otllclnes t\tl-
1eciclos tcom direito no favor do art. 4" do 
decreto rle 31 de dezembro do 1800, por terom 
os officio.Ps cm seu f11vor n. recommomhu;ão 
do art. 13, do decreto do 7 de fevereiro do 
1891, o projecto c substitutivo niio augmen· 
tam·lhes os direitos, 

A Intenção dos autores do p1•ojocto e sub· 
stltutlvo o muito c1aJ'a, 

O nlfot•as, tenente ou capitiio que, conside
••ando-se com direito ii pro·moçilo por anti· 
guf.la,1e ou estudos, folleceram em combato 
cm C11nudos, devem ser considerados olfe· 
clivas no posto immorllato e suas vluvas o 
filhos terilo direito ns vantagens do posto se· 
gulnte. 

O a1fora3, quo fallecesse sem ter• tido pro· 
moçilo, seria considerado tenente o a suo 
vi uva. e filhos gosa.t•lnm ns va.ntagens inho· 
ron tes ao posto rle c:.p iti'Lo e nesta r,roporçiio 
dever-so-ha ob.;ervar n mesma van ngcm ató 
a maior e ultima pllente. · 

SI ass'm nilo rl, lnutll ó a votação do lei 
para casos já t·~gulados o provenldos, 

No momento prosonte, por maiores quo 
sejam os senllmontos rlo Senado na manil~s· 
taçilo do gratlrlilo ilquellea que per.teram, na 
defesa d1t Patria seus chefes, os condições rla 
Naçiio roclo.mo.m o. mnis severa economia. o 
por iam a Commissilo do Finanças opina pela 
rojolção do projecto e substitutivo. 

Sala das Commissõ,s, 5 de outubro de 189ll, 
-Rodri,qucs Alt'es.- lJowingos_l'icante, rolo.
tOJ'. -Porcit~ncula .-Fdir:i tno .Peut1a .-Gon
çalves li'\Jn·oira, 

O l!ilr. VIcente 1\lnehudo -
Sr•. Presidente, foi presonto 1\ Mesa um jlll· 
ro!CCr rln Com missão c\o.CO!lStltulçiio, Po~eres 

(1) l~~>~d dlscttrt>o uno ftJI ruvhlo ltolo o or•dor, 

'I 
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·--------------------------------------------------~ 
e Diplomacia, opinando pela approvaçilo tio 
uma proposição da Cnmara dos Deputados, 
que marca o d'a para as eleições do Depu· 
lados o renovação do terço do Senado; peço 
11 V, Ex. consulto á Casa sobre si consente 
que, independente da publicação do porocet• 
em o.vulsos o apenas com a publico.çü.o no 
Diario do Congl'tlS$0, soja datla pu.ro. ordem 
do dia do amanhii a aliudida proposição. 

Posto a votos, é npprovado o requeri· 
monto. 

ORDEM DO DIA 

DESEMPATE DE VOTAÇÃO 

Desempato da votaçiio dos arts. lO e 20 do 
, projecto do Sonado, n. 3, do 1809, regulando 
a locação do sorviço agrtcola. 

Posto a votos,é approvatlo o art. 19. 
, Fica prejudicado a emenda tla Commlssito 
do Justiça e Lcglslaçiio, substltutiva. do 

, art. 10. 
Post11 a votos, é rejeitada a emenda da 

C0mmissiio, supprosslva do at•t, 20. 
. Posto a votos,é approvado o artigo. . 

E' o projecto, com as emendas npprovadas, 
adopt•do \lltrn pnssnr cm 3' discussão, indo 
ant"s á Commlssilo do Justiça e Leglslaçiío 

,para rodtgll-o de accordo com o vencido. 

SORTEIO MILITAR 

Continua em 2• discussão, com o substilu· 
tive olforecldo pelo St•, .Alvoro Machado, o 
art. I' do projecto do Senado, n. 2, tle 1899, 
regulando o sorteio mllitnr. 

6 SR, MORAES DARROS_:NÜ.O apoiado, não 
mo .manifestei nsslm; pelo contrario, mnn· 
festol·me a favor do exercito permanente em 
ponto pequeno, desde que este aproveito o 
voluntartndo. A minha questão folaó sobre o 
melo de angariar soldados, mais nnda. 

0 Stt, VICENTE MACIIADo-Pnroceu ao ora· 
dor que S. Ex. havia combatido o meio de 
angariar pessoal paro o exercito, mas tambem 
~ue havia declarado logo no principio do sou 
discurso que não havio necessidade de ÓX· 
erclto permanente. 

O Sa. MoaAES BARROS_, Até advoguei o 
militarismo desde a oscola primaria. · 

' . 
0 SR. VICENTE MACIIADO - Lembra•SO 

tombem do qu11 S. Ex. fez um" recapitula
ção dos estudos europeus e declarou que 
aquellcs niío eram slníio verdadeiros acam. · 
pamentoa militares, onde a vida civil se la 
extln11ulndo-paru dor Jogar unica e cxctu· 
oivamente ávida mUltar. 

Esplrlto conservador comu é a. lliustt·e re· 
presontante de S. Paulo, não acredita o ora· 
dor e folga do ver' hoje S. Ex. oonftrmnr 
tombem este motivo que o lovn por outro 
Indo a niío acreditar que S. Ex. soja capaz 
de combater a Instituição militar, porque essa 
tnstitulçao niio é mais do que a garantltl da 
honra o dignidade da Patrla. 

·o Sn. MORAES BARROS-Atá pedi exercites 
como os da Inglaterra o da Amarica, 

O Sn. VIOEliTE MAcnAno-Os que comba
tem " Instituição militar são aquolles que ou 
se deixam levar pela anarchia politica ou se 
submcttom ás Imposições do soolaltsmo, 

Anarahista politico niio podia eer o lllustre 
Senador por S. Paulo, que fi1z timbro em 
proclamar o sou esptrlto de codscrvatorismo, 

o Sr, VIcente 1\laebado _ e socialista ainda monos podia ser S. Ex., 
Como autor do projecto, cuja tliscussiio acaba ~uo de corto acredita que temos um" patrla, 
do ser annuncladn, cabo ao orador responder e 9ue esta patrla tem limites, e que esto•ll· 
aos discursos aqui pronunciados, a respeito mttes precisam ser defonrlldos, o que alies 
do tal mataria, pelos lllustros Senadores pela só podom',S!lr clllcazmente por melo de um 
Parabyba o s. Paulo; allemrtl, porém, a exercito ~rmanente, rigorosamente dlsolpll· 
ordem nesta resposta, tomnndo em considC•' nado, obedtonte á Conatltulçilo o ns leis, e aa· 
ração em prtmefro togar 0 di;cur.o houtom bentlo om Lodos ~s momentos cumprir os de
aqui proferido pelo IJ!ustro representante do v11ros que lho ano Impostos por assas mesm:1s 
s. Paulo. leis. · 

Hontem, quando viu o !Ilustre reprosen· Os socialistas que niio acreditam na pa-
tanto do Estudo do S. Paulo!Hvantar-se p11rn trio., que não toem pntl'la, para quem climi· 
combater, nlto só o projecto que havia apre· nam·se ~~~ rronteirua de todns as DIIQÕes, 
sentndo, como o substitutivo olforccldo pelo estes, sim, leem xaziio para querer a ali· 
li lustro Sonarlor peta Parahylm, notou que minação elo exercito, porque com a eliml· 
S. Ex., reonpitulnntlo todas as r•convençoes nação do 'exercito tnlv"z alies possam obter 
dnquellos quu combatam ,a insLitui~ão mlll· resultados que 11iio se compadecem com os 
tar, acabava por proclamar 11 tnutllltrltido molboros prtnolpioN, com as melhores noções 
desta mosm" lnsLttuição, confcssando·so de ordem : talvez elios possam satisfazer 
rt•ancamcuto adepto tia eiimlnuçilo dos ex- as sons asph•ações do um liberalismo exag· 
oroitos permanentes. gerado, 
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Alóm daquelles que gucrem a anarchla po· 
litlca, alóm destes que defendem o socialismo, 
tambom apparccem os que ~eso.lam a ellml· 
unção do oxorclto porque entendem que o !lo 
ó lncompatlvel com o rcglmon t•epu~llcano. 

Não ha affirmo.çiio mais audaciosa nem me 
nos verdadeira : o exercito, a lnstltulçilo nr· 
mada se compadoce t~nto com o regimen re· 
publlcano como com o regimen monnrchlco ; 
a obrigação do exercito e ó defender o. Constl· 
tulçiio dentro do pnlz é tambem delendm• a 
patria contra os ataques do exterior, som 
prooccupações do forma do governo, porque 
o supremo dovor do exercito é servir a causo. 
do. patrln o nunra estar em desaccordo com o. 
opiuii:io nacional, 

Ha um equivoco, ho. um engano, em que 
laboram todos os que não sentem a!feição pela 
Instituição militar : é confundir n proprla 
lustltuloão milltnr com o militarismo. 

O militarismo é geralmente condemnado .•• 
0 SR, PIRES FERREIRA-E não existe no 

poiz. 
0 SR, VICENTEMACIIADO-.,, e felizmente, 

como diz o honrado Senador pelo Plauhy, niio 
e:~lste neste palz. 

O honrado Senador por S. Paulo, hoje, 
aparteando o orador, logo no principio deste 
discurso, declarou que queria o militarismo 
até nas escolas. 

Cre que S, Ex. usou Impropriamente desta 
ph!'ILIIe. 

Naturalmente o que S. E1:. queria er~ a 
lnatruoclio e a educação mllltaJ•, e niio o mi
litarismo, que S. Ex. combate,como o orador 
combate-o, como combatem-no todos aquelles 
que amam as causas da patria; 

O SR. MaRAES BARRos-Quero o. instrucção 
militar do povo. 

0 SR, VIOENTE MACIIAD0-0 militarismo, O. 
lntervençiio da lnstltulçiio militar, do exer· 
cito, uos negocias e. nas causas da politico, é 
tacto que merece reprovação geral, e que só 
póde ser amparado por alguna esplrltos iles· 
valrados, quo qubrem, do melo das agitações 
produzidas por um tal estudo de cousas, 
cren1• situações nrtlflclo.es de onde possam 
tlrnr proveito, 

O honrado Senador por S. Pnulo combateu 
o projecto apresentado pelo orador, combateu 
as emendas pela Commlssilo do Leglslnçllo e 
Justiça apresentadas ao mesmo projecto, e 
formulou lambem a sua opposlçi'ío ao substl· 
tutlvo apresentado relo lllustro Senador pela 
Parnbyba. 

O lllusti•e Senador per S. Paulo, doclltrou-o 
com toda a frunqueza, sentia que, nlhls .i<l 
eram oonhocltlos pelo Senodo as opiniões. de 
S. Ex. O honmdoSenatlor 6 li>rmalmente con· 
traria a disposiçilo constltuciomd que esta-

beleco o sol'toio para o preenchimento !los 
claros <lo Exercito. 

s. Ex. ó dos que entendem que o volun· 
tnJ•Iado sem premio osta~clecldo pela Constl
tuil;iio é o unico meio emcaz e bastante po.ro. 
o preenchimento dos claros do exercito, 

O lllustro SeOBtlor por S. Pnulo ho. do por· 
mittll• ao orador que diga que 8. Ex. não 
estudou convenientemente a situação ela 
nossa instltulçiio armada, porque, si S. Ex. a 
houvesse estudado não havia de vir lilzer 
perante o Senado o. affirmação de que só com 
o volnntarlatlo sem premio estabelecido pela 
Constltuicüo se podia mnntor o e!fectlvo rias 
tbrçns do Exercito e lambem das fo1rçns da Ar· 
mnda, quando todos os dias os factos esmo de· 
monstrando positivamente o contt•arlo. 

E. si o voluntariado sem premio estabele
cido na Constituição, fosso lmstante para o 
preenchimento dos claros do Exercito, cer
tamente na. discn.saüo do.s lois o.nnuas e do 
llxaçiio do forças de mar o de terra niio ha· 
veria necessidade do se estar cogitando dos 
melo~ de prcencbet• os claros do ~exercito com 
outros recursos que niio fo~scm aquollcs fo•·
nocido~ pelo voluntariado som premio. 

As com missões, .iá dostn Casa, já da outra 
Gnaa do Congresso Nacional, teem suggerido 
meios, toem su~gcrldo ldéas para que o ser· 
tele militar se lllço. o!fectivo. , , 

O Sa. MORAEs BARRos dil um aparte. 
O SR. VICENTE MAciiAno-... meios e idéas 

que Dilo teem vingado, é verdade, que não 
toem tido e!fectivi<lo.de pratica, 

Mas, sabe o illustro Senador por~ue estes 
meios e illtlas niio toem tido etl'•ctlvidade pra· 
tlca? 

Em primeiro lagar, porque ossos disposições 
constam do lois unnnns, tle leis de vlgencia 
passageira e que niio podem constituir obr!
guçilo nlém do prnzo po.ra que silo feitas. 

De que serve crear disposições, por mais 
snlutnres que sejam, em leis annuas, como são 
ns leis de dxnç!lo de forças, qunndo, terml• 
nodo o anuo em que Ines leis devem vigorar 
desappnreco toda a força da disposição? 

ÜM SR. SENADOR-Mas, nós temos leis que 
mandam vigorar n lei de 1874 o os regula• 
mentos com !\ltorn.çtios. 

0 Sn, VICENTE MACIIADe-A lei de 1874, 
sabe o lllustre Senador, foi mandada vigorar 
por uma disfoslcilo da lei de fixação de Jbrças 
do terra tle 894, por umo. disposição do lei 
annua, de modo que, passado o anno do vl
gcacla dessa lei de llxaçiio de forças, a lei 
que so mandava vl)!orar niio era mais lei, por· 
que nilo havia prmcipio leglslatil'a algum 
que dotornnEso suo. vigencia. 

Aquilla tio qu" ora ucées:nrlo oogltar, 
~quillo que ora nece.;;aJ·io que p~coccUJlll886 
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a nttoncito dos legisladores, era o facto que 
agora os til sujeito 110 debate : o estudo de uma 
lei que tornasse etTectivn a disposição constt· 
tucionnl que manda ostabolecm• o sorteio mi
litar para o preenchimento dns vagas do Ex· 
orei to. 

O Sn. GoN~Af,VES C!IAVES-F.<Jtou de occor
do; mas, ó preciso quo ossn lei so conforme 
com as tondenoins do palz. 

0 Sn. VICEN1'E MACIIADO-Protonde O illus· 
tro Senador por Minas Geroes, quo est~ de nc• 
cor<lo com o quo o orador aatrma, com tanto 
quo ess:. lei se conformo com os prioclplos o 
sentimentos do p11i1.. 

ConfessrL que, cstutlan1lo o meio sociid, apu· 
rando tudo q uc se tom feito cm •·olaçiio 11 as· 

.sumptos deeta o•·dom, ninda niio pôde IJercc
her essa klcompatlbllldadc, que nventnm os 
lllustres Senndores, entre o espirlto do noeso 
povo o a obrigação, que a Constituição da 
ltepublica lhe traçou, de prestar serviços mi· 
lltares {L P:.trl11. 
· Niio ba Incompatibilidade, nem per cdu· 
.cação, nem p9r traulcciio, nom por Cacto de 
ordem alguma. 

O que tem havido, é o pouco deso,io, a 
. pouca vontade de que a lnstltulcão militar 
1eja rodelarla de todos os meios, ele totlus os 
elementos para que olla possa pt•cencber 
a sua alta runcçi!.o social, a sua elevada 
luncçiio politica no selo da soclednue brazl· 
letra. 

U>I Stt. SBNADcn-ll' !orça conlilssm• que 
o espirlto nacional realote a Isto. 

0 Sn, VIOIIINTIII MAOIIA.DO- 0 espirita na· 
clonai niio resiste, não pôde resisti r. 

O que ao espii•ito uaclonaL deve causnt• es· 
pecle ó a continuàçiio tio actual estado de 
cousas, em que diz a lei que ha exerci to, e 
ell'ectlvamente, realmente exercito niio oxt.te 
sem pessoal do pret. . 

Os Sna. GoNçAr.vss CIIAYES, Pmws FER· 
· RBIRA. E BEZRRRII• FONTIIINELLE dão npar• 
· tes. 

O orador tom estado ó. espom que os nobr88 
. Senadores cessem n multtpllclúade de seus 
. apartes para poder continuar o sou dls· 

curso. 
O lllust<O Senadot• por S. Paulo, 11lacando 

os projectos np1•esentados e que estão sujeitos 
a debate, demonstrou cabalmente perante o 
Senado que niio tlnb11 razão de ordem alguma 
para esta oppoolçiio. · 

· Lembra-se de ter ouvido do lllusti'e Sr. 
Senador por s. Paulo, que s. Ex. atacou o 
projecto firmado na tllsposlçiio constltuclonnl, 

' que a•segur" a liberdade do exerciclo do to· 
das as prollssões. · 

Quando ouviu o lllustre Sonodor alfii•mat' 
da tribuna !JUD o projecto u !tentava contra 

essa ~lsposlção constitucional, confessa quo 
ftcou.om duvlrla si roiLlmente S, Ex. tinha 
dito Isso, si nilo tlnhl\ havido equivoco da 
parto do orador. 

Perguutl\ o ot•adoi' cm que a disposição con
stltucioual, que garante o llvl'O xerclcio das 
protlssões, estít lncomputlvel co• o serviços 
mil !lar obrlgatorlo 1 

Diz o honrado Senador que a !aLies é livre, 
pela · Constituição, escolher uma prolls8iio, 
m~ts que o sorteio milltiLl' viria ob1•igar o iu
dlvlduo a seguir uma protls;iio, para cuja 
88CO!ha niio tonba concorrido com o elemento 
da sua ventado. 

Mas, o art. SG ~" Constltuiçiio da Repu· 
blica, que ob•·lgou no servi~o milllilr os cida· 
dãos b•·azileiros determina o exerciclo de uma 
protlssii.o? Nii.o, inquestiono.volmento nií.o. 
Este serviço é um do ver para com a patrllt, 
imposto a todo o cldadtlo. 

0 Sn. ALVARO MACIIADO-Apoiado. 
O S1:. VICl~N1'E MAcn•no- Existe a pro· 

fiss[o militar, sim; mas pnra aquellos que 
abraçam ess• carreii·n, na qual alcamçam 
todos os postos, d•sdo o tio simple; soldados 
ató a culmlnancin do generalato. Estes, po
rém, seguem a profissi\o millt11r, por multo 
livro vontade sua, sem suggestues do ordem 
alguma, riam diL lei, nem da Constituição, 
porque nlnguem é obrigado a seguir es1a cnr· 
I'elra. 

AO que, llOl'ém, todos silo obrigados, pela 
Cons.itulçfLo <la ltopubllca ,·, no imposto de 
sangue reclamado pela patrla para a sua de· 
Cosa, Imposto de que Jalluva outro dia o lllus
tro Senltdor pelo Mat•anhi!o, referindo toplcos 
do um livro intorossunte,escrlpto sobre ques· 
tõos tle Impostos. 

o S11. OoN~ALVM> Cu.tns-Acho quo isto 
ui•o está om quostão. 

o S11. VIOl•:NTm MACHADO·- Está respon· 
~ando no honrado Se11ador pai' S. Paulo que 
al!lrmou hontem que o acu pl'O,Iocto, assim 
como o substitutivo apresentado polo llluatro 
rep1•esentante da Paral<yb&, eram inconstltu· 
clonaes, pot•que attent.vam contra a disposi
çiio constitucional que garanto a libel•datle de 
profis:úes, · 

O Sn. RmEs FRllRElllA-0 que ha ~o ln
constitucional nos projectos eão as otliosas 
isenções, quo vcem no sou bojo. · · 

0 S!L, VIDENTE MACUADO-Outro ponlo do 
discurso do lllu•t••e Senndor, que obrlg~t a 
l'Oparos, tolaquolle cm que S. E<. disse que 
o servl~o mUltar só ó obrlgntorio q uan~o " 
pal!•la t•oalmente corre perigo, quando ha l'O· 
colos do invasi•o estrnngolt•a. 

cromos 4~0 S. l!!x. nin~:. unm voz clau· 
dlcou. · · 
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O Sn. MonAES BAntto• '- Su ha ~efesn 
qmtndo hn ntnquo e n Constltui~iio f~lla om 
~cfosn •. 

0 Sn. VICENTE MACHADO - Em to~a o 
qualquer situaçiLo. nln~a mos mo quo esteja o 
pnlz na mais completn pnz, hn necossidado do 
U"<exercito permanente, osso exercito ne· 
cos:-ita do pessoal o esso pessoal ~~ quo, pelo. 
Constituiçiio, deve sor com bosto pelo volnn· 
ta rindo sem premio, ou pelo sorteio mllita1·. 

0 Su. PIRE< FEilREIIIA - 0 prepal'O elas 
forças nrmadns ovita as guerras. 

O Sn. VICENTE MAcnAnc-0 honra~o Se
nador por s. Paulo, alllrmando principies 
contrarias 1\ Constltui~ão •lrt 1\opuhllca, ex· 
clnma.va hontem que nüo h[\ via rnzüo para 
nem siquar ir om soccon·o da pntl'in, quando 
existisse n paz; que só no caso do l'ertur
bnçilo da ordem on do nmençn de nvasiio 
estrangeira, só no caso de peri~o, portanto, 
pnra a pntrla o pnca n Constltul~lio ó que 
apparecla n. necessidade de arronenr-•e o 
cidadão ao trabalho parn.· levnl·o !l caserna. 

E' J>Or l'so, repete, que nas pabwras pro
nunCiadas pelo bonrn.do Senador estava lm
pllcita a condemnaçüo da institulçúo mili
tar, Em todos esses conceitos, •m to~as obsns 
afflrmnções <le S. Ex. fic:dóra de duvl<la que 
S. Elt. condemnn o proprlo Exercito, não 
querendo 4ue eUe vlvn, Isto é, negando-lhe 
todos os recursos pnra que elle possa ter 
oxlstoncin. real, 

O Sn. MonAES llAnno•-Quoro o exercito 
composto de voluntnr!cs, sómente. 

O Sn. VIOENTR MAOIIADO - SI bem se ro· 
corda dns pnlnvras do honra<lo Senador• 
S. Ex. o que tinl1a om mente não era com· 
bater a instituição militar; S. Ex. desejaria 
nm pequeno exercito permanente, quo ser
visse de nucleo para a formação ~as grandes 
forças regulares, quo Eervlssem no momento 
dado, em um caso de invasão ~n pntrta ou ~o 
pe1•turbaçilo ~a ordem. 

Parn responder a e• te topico ~o discurso 
do bonrndo Senndor niio ó necessarlo mnls 
do que estudar os condições actm>cs do nosso 
Exercito o do séu oJTectlvo. 

O que bn no paiz nem é uma força militar 
que sMisfa~a a todas as necessl<lades, em 

. ocoasiiio do pol'igo ou ~a ameaça do que ln i· 
lou S. Ex., força quo pos011 servil• de nucleo 
cm toJ•no da qual se congreguem todos os 
elementos quo o patriotismo devo fornecer 
cm clrcumstnnclas d11das. 

E o que se não pude vermlttll• ó ficar ln· 
teiramente '' morcô <lu!Scs movimentos do 
patriotismo, como os que se de1•um, o o nobre 
Senador os recordou, durnnte a guerra do 

. Pnl'nguny e n revolta da osquadra. Esses 
movimentos de patriotismo s~o rospcltnvois, 

mns trazem dous grandes projuizos : primei
ramente posnm multo sobro o Thcsonro pu· 
bllco i o em segundo logo.t• tozcm com quo 
snjam lovn<los a sncrlficlo mil\mros o mllbn· 
reM de ch.Jndiloe, s:~m instrucção militar, sem 
pt•cparnçiio pal'n. potler arJ'Ostnr n.s t\~l.'Ul'O.S o 
ns nspercFas <111 vida <lo sol• Indo, ús quaes nlio 
r·cslstom. E' este o anct•if1cio rJUe o. pu.tl'in. não 
JlÚdo querer, quo o Govet•no nií.o [1údo oxiglr. 

llstá convencido ~o qúo ó pJ•cciso cogltnr 
no melo do tbrnecOI' ús tliolrns do exercito o 
pe!lsonl neccssario, para. ltne uão ha.in. neccs
sidn<lo do a to~o o memento o a to~o o In
stante msgar.so a Con~tituição da Republica, 
que merece nca.tamento. no menos dos rept·e· 
sentnntes tla. soboranin. na.cioual, l'cunldos em 
congresso, chamados legisladores. 

Si n lição e a oxperioncin do todos os dins 
ostiio demonstrando que o volunt~oriado som 
premio ó absolutamente iosuiHoiente pnrn. 
preencher os clai'OS ~o Exercito, si se observa 
qua ha necessidade do complotnr a unidade 
tacticn dos cospos do Exercito, de que meios 
se ha ~o lançar mi\o 1 Obrigat· o Governo ao 
recurso do recrutamento, fnze1• com que elie 
attento contra a Constituiçiio? ou soccor· 
reNe dos disposições constltuclonnes, o !'orne· 
ce1• ao parlar publico os meios de teJ• ello o Ex
ercito tal como rtuer a Constitulçilo, sem ne
cessidade do rasgar n mesma Constitulçüo1 

o voluntarin<lo niio servo, niio fornece, 
pelo menos em tempo do pnz o olemonto ne· 
ces~ario para preencher os claros do Exer
cito; 011 ter.se·ha infalllvolmonto de rccor· 
ror ao sorteio mllit11r, porq_ue oste ó o . meio 
que garante a ConRtltuiçno, este é o meto 
assegurado pelas leis existentes, o;te é o 
moio, como teve occasiiio do declarar, de 
ovita1• q uo o Governo entro pelo arhltrlo e 
vil ntó o recrutnmonto, porque niio se póde 
nbsolutamonto tlcnr sem exercito, 011 ter· 
se-ha <le !'Ocorrer ao melo do recrutamento. 

Mas, contra n lo\ do sorteio, contra o pro· 
jecto quo o ora~or apresentou, contra o sub· 
stitutlvo do honrado Senador pela P11rahyLa, 
o bonrado Sent~dor por S. Paulo trouxe um 
argumento que e!le julgou de~nlt!vo. 

Disse S. llx. por que é que a lei do 1874 
em 15 anno• de vldn de impo1•lo, ~O ~nnos do 
vida republlcan~t niío teve cxecuçuo! 

Porque é que uiio >o foi procurar na lei <111 
1 B74, o meio ~e obter soldados p~m o llxer· 
cito I 

81·. Pre>id6nto,respondl llontem em npnrte 
no nobre Senndur, que nunca houve preoc
cupalilo serln. do ria r execução ó.lel.~o. sorteio 
no tempo ~o lmpe!•lo ; r•lla servia de in.tru
mento oloitornl, servia do olnvn perlgo•a do 
pcrsegulçilo na mii.o dos poderosos, cont1·a os 
opprim!dos do dlu. . 
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Agora, praticamente, ella niio teve ex· O nsb1•e Senador osqueoou-se nessa occasliio 
ecuçiio, porque o Governo nunca qulz que que lmvla uma disposlçiio constitucional, que 
olla fosse oxecutnda. obriga todo cidad[o no serviço militar. 

O orador não acredita quo a lntorvençiio A accusaçiio de lnconatltucionalldudo do 
sentimental do mola duzia de mulheres, quo seu p1•ojecto, foi formulada pelo lllustre Se· 
om Minas atacaram as mesas de qunlitlcnçiio nador por S. Paulo, o em apartes, foi tam· 
e rasgaram os papeis, fosso tão poderosa bom formulada pelo nobre Senador por MI· 
junto do Governo, que fizesse com quo elle nas Geraos; e o proprlo nobre Seno.<!or pela 
estacasse na exeouçiLo da lei. Pnrahybn, quo apresentou c projecto .ubstl· 

Não foi a resistonéla do povo, porque este tutivo, nffirmou que niio estavam perlillta· 
povo é o mais doei! pcsslvcl lls insinuações mente resguardados as disposições constl· 
da. lei, ó o povo que mnis facilmente recebe tucionaes no projecto quo npreseutou o 
a acção dn autoridade, orador. 

Niio aocredita que uma lei como esta, que Aproveita a occasiilo para iniciar a re· 
trnta de arrebanhar 0 pessoal para a forma· aposta do nobre Senador pela Parahyba, sem 
çi!o e a continunçi!o dn Instituição militar, com tudo nbun<lonurcompletnmente o discurso 
e?contrnsse da porto do povo essa repugnan- do nobre Senador por Siio Paulo, ao qual 
c1a. ainda fará referencias, emquanto estiver na 

Houve tambem um faeto, e este o oradora tribuna. 
constata, c o illustro Senador por s. Paulo E' justamente o ponto em que existe dlver· 
lembrou, o quiLl é 0 seguinte: como se dava gene! a, entre o autor do projceto e o nobre 
etrectlvldade á lei do sorteio, armncando do Senador pela Parahyba. 
selo das lamillas cidadãos para armal-os em S. Ex. julgou que attendla á. disposição 
contacto com o pcssoul abaixo de toda a elas· constitucional a lei4'otada pelo Congresso Na• 
slficação com que se fórma actualmente 0 clonai, attlngindc a todos os pontos do terrl· 
Exercito. teria nacional com a sua obrigatoriedade; o 

o sa. PIRES F••'RREIRA-E' do meio desse orador no projecto que apresentou, entendia 
~ que no Congresso Nacional competia dar olfe· 

peSIIoal que tem sabido os bravos generaes, ctivldade à dlspc;ioãoconstituclonal, que es• 
quo toem defendido a patria. tabelecesso o sortalo, e, estatuindo os prinoi· 

O Sa. VIOE~TE MACIIADo-Realmente, um pios gernes dentro dos quaes devessem agir 
pessoal arrebanhado na lnfima classe social, ns legislaturas dos Estados, fosse a estas com· 
com elementos no toda procedcncla, .onde se mettldo. a attrlbuiçiio tle votar leis que asso· 
encontro o branco, o preto, o Individuo mo· gorassem o modo de fazer o nliatamento e o 
rlgerado a· trabalhador, mas lambem o ban· sorteio. 
dldo, o evadido das penitenciaria a, niio ó um O illustre Senador pela Parnbyba declarou · 
pessoal de primeira ordem. que a solução dada pelo proJecto que o orador 

Mas, este pessoal lr·SO·bla eliminando, h•via apresentado, niio era pertoltamento 
desde que o sorteio fornecesse ao Exercito constitucional. 1 1 O orador amrma que perfeitamente constl· 
pe1111oa para preonc ler os seus claros. tncional era 0 modo da encarar a questão n.o 

Esta consideração posou no esplrito do ponto de vista do .seu projecto; e vai demons· 
orador quando apresentou o projecto de sor- trar do modo o mais categorico. 
leio militar, tnnto que marcava um pt•azo A dlsposlçiio constitucional, que estabelece 
para a oxocução da lei do sorteio. n obrlgaoiio dos Estados de fornecerem á. 

E' verdade, que podia o oraclador repetir, Unli!o os contingentes necessarlos p&J'I!opreen· 
fazendo eJfctto orntorio, 0 que disse 0 hon- cblmento dos quadros do Excrclto,esta conce· 
rado Senador pelo Plnuhy: é com esse possoal bida nos segulntea lermos: 
inftm'! que a patrla om lodos os momentos Ãrl. 87 (lú). 
dlfficeJs, tem se havido. "!11 todas as occa- Pela disposição deste artigo constitucional 
s!Oos cm que tem per1chtad.o a ordem ln. é fóra do duvid1\ que nilo é Inconstitucional o 
terna, ou apparocem nmeaços do estrangeiro, projecto que 0 orador apresentou, porque os 

O lllustro Senador por s. Paulo niio quer Estados é que terão de fornecer os oontln• 
o sorteio militar, S. llx. entende que o sor- gentes para o pt•eenchlmcnto dos quadros do 
tela militar é um nttentado contra a Constl- exercito. 
tuição da Republica. Agora, quanto ao numero, este é fixado nas 
· Nilo so· admiraria que s. Ex. fizesse affir. leis annuas •le torça; o esta ó a unloa subor
mações como esta perante o direito a constf. dlnação, a que por lei federal estão obrigados 
tuir ; mns1 perante o di rol to oonstltuldo, pe· os Estados. " · 
rnnte o alreito publico brazllelro, causou Antes, porém, bn prlnoiplos geraos, ha re· 
extranbosa ao. orador !I amrmaçiio do s. Ex. gras, a que devem ser subordln•das as legls: 
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!aturas tios Estados na votru;iío destas lois; S. Ex."veln ainda com out1•a disposição 
ostns ficam consignadas no. loi fcdoral. (1\21oitt· constitucional e disaCl: csl cstll. nüo fost:~e bas-
do.<). !unto, lm uma entra tllsposivi•o. tia Constitui• 

· ·t · · 1 r ti r 11 çiio, rela qual so vG que 1t lei para o ostabo-
E, nsstml'ospot • ao pt•tnctp 0 0 0 u vo 0 loclmonto •lo alistamento e sm·toio militar só 

projecto que apresentou. ód 1 c N 1 1 ó 
O Sn. B•zEnniL FoNT,ENELLE-Ficurti um p o otUilnar 'o engrosso 'ao ~na : a 

,. " dispoiiçiío tio nrt. 80 d" Constltuir,ao ,,. 
cabos. . O ot•ador não quiz, não porlin. querer quo n.s 

Ha prlneiplos goraes, quo devem sor :cb<o· Jegisi:tturas dos Est:cdos dectarnssom ns con
Jutamento observados: estes siío consignados dlçilos om que este ou aqnotlo cldadilo devia 
nas lois da Un!1lO. ['restar o serviço militar; nos questões do 

o Sa. VtoE:-.."Tro MAciiA.DO - l\Ia~, o il· dn.de, nas CLltel'ltÕLJS de isençMs, no.s questUes 
lustro Sena<lor pelo ,Co"'it, que !\cita quo tmlas que dissessem respeito nos direitos ln· 
Isto veria estabelecer um cabos, dirit divitluaes do cliladiio, niio quiz que as logls· 
si as condições tl~ população do - ilstado !aturas dos Est1tlos inlel'viessem. 
tlo Coará, que S. Ex. ropt•asonta, serão a.hao· Firmou o principio do que essas legisla.· 
lutnmente as mesm>s condições d:c populaç,io turas só interferlt•tom nns leis concornentes 
do Estmlo de Matto Grosso para que ·por uma oo modo de fazer o alistamento o ao modo do 
lei se vil. impõr as mesmas obrigações o tio hll.er o sorteio militar. As disposições do 
mesmo modo ao povo do Coa rã, como no povo pro,jocto que isto consignam, nttontarilo por· 
de Ml>tto Grosso. ventura con tt•a as disposições constltuclonnes! 

o SR, BEZERRIL FosTENELLU:-V. Ex. estit Admira-se o orador de que o itlustre Se· 
justamente corroborando aqulllo que eu nadar pela Parahyba fizesse atnrma.ção po· 
dleso. sitiva deste facto,.. ' 

o SR, VICENTE MA.CnAno-Justamentopara O Sn. ALVARO MACIIADo-E' uma opl-
attender {ls necessidades do tl•abaJho, para nliio • 

• que a lei não Incorra no. odiositlada do povo, o Sn. VICENTE MAOnAoo- ... por umn ln· 
é que tl necessario que os Estados façam as terpretaçiio, que niio se p1•ende á Jettra da 
leis de alistamento tio sorteio do accordo com Constituição, ~ quelt·a ro~us:cr a lntorpre
as SUtiS condiç~es. tnçiio !lati& de accordo ~osJtivamente com a 

o sa. BEZIIRUJL FONTENELLE-Ass!m 0 que Jettra o com o esplrito '"' dlsposlçiio constl· 
ba.verá odlo•ldndo. tuoionnl, qunt o. que deu no art. 86, em quo 

se declara que os Estado< fornecoriio ii U miio 
o sn; VICENTE MAC!IADO- Não baverit os contingontes para o procnch!mento dos 

odiosidade, po1•que tem de set' respeitado o quadros do Exercito, tio nccordo com a lei fe· 
principio geral estahelecldo na lei d1' Unlilo. dera!. 

Mas, o illuetre Seoador pela Pnrnhyba H1, nm ponto cm que, conrossa que di' ns 
disse que, em contraposição a cate nrt. 87 da miios ft palmatoJ•ia no l!!ustro Senador ·pela 
Constltulçio da Republica, por cuja Jettra Pat•o.hyba, • 
podia se julgar constitucional o p!•ojecto do o sn, AT.VAno 'lACRADa-O que mo honra 
orador, existem dlsposlçiles da mesma constl- " " " 
tuiçito qne mostram que todas as leis, que multo, 
commettessem nos Estarlos a obrigaçiio de o Sn. VICENTE ]JACIIADO - Ronlmente 
conoorrer pelas suas leg!slaturas, para a o seu projecto loi doficionto, dolxou escapar 
formação de leis sobre o nl!stamentoe sorteio, um ponto essencial em uma lei eomo esta: 
deverão ser consideradas lnconstitucinnnes, providenciava sohre o melo dos Estados coo
Mas quaes são ostns d!spos!ç~os 1 correrem com contlngentos para o proen-

0 sn. MonA. toS BARRas-E' o direito que cb!mento dos qua~ros do Exercito o deixava 
0~ Estados toem de reger-se poJas lois qne cm absoluto esquecimento o Dlslt'lcto !'e-
adoptarem. dera!. . 
· o sn, VICENTE MAOIIADO-C!Iou s. Ex. 0 SI o seu pro,leoto lograr a votação do. 
§ I• do art. 87, quo <liz (lo) malorh' do Senado, desde iii se compromette 

Ho. lneompo.tibiildade entre a disposlçiio a sanar e;to lnconvonlen'to ua 3• d!scus>ilo. 
dosto parngrapbo. e a dtsposlcão do art. 861 Mas, crll que uem terit este trabolbo. O 11· 
Absolutamente niio, lustre Senador por S. P"ulo, proclamou fe· 

A lei da orgo.nlsaqilo do Exercito ó lei fe- rido do morto o sou projecto, o pl'Osonte nos 
doral, é lei que só póde sor folia polo Con- mnnlfestnçilos do Sena< lo, nas manifestnc<ics 
gres~o Nacional. dos competentes da Cn>a, que o voto d~> mnio

NILo vô, como disso, antinomia entro a rlls- rio. desla lllustre cot•pomçiio propon•lo paro. o 
poslciío deite pnrngrapho o aquolla ,em quo substitutivonprcsent,lttopelo,ll!ustre;senador 
se baseou para. apresentar o sou proJecto. pela Parnltyl", 
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Isto absolulamente niio o desgosta. 
osn. AI.VAno MACllADn-V. Ex. mo flit 

lic~"'nça para Um npa.rto? 
O Sn. VICENTE MACIIAno-Niio tt~m nbsoln· 

tnmontc a preoccnpnçüo •• , 
O Sn. AI,VAno '-IACliADO- Aproseitnndo o 

meu substitutivo, ou apenns fui um co!lnbo
rador do V. Ex. no. decrctnr,iio desta lei. 

O Sn. VICENTE MACllADO - Prevendo este 
o.partu, qniz ovltot• quo V. ~'"·o désso. 

O que 1lesoja o ora•lor é que o Cougresso 
Noolonal cogito desta assumpto da mnlo rolo
vnnte importancio o que fique estabelecida 
neste palz o. lei do alistamento o sorteio mil i· 
tnr ;· o (]UO não tlquo como Jcttra mortn na 
Constitulçiio o. disposição que obriga todti o 
eidadilo a prestar serviços militares iL patrla. 
(;lpoiadol,) 

Comlmtendo ainda o. idéa principal do pro
.incto, o i!Justro Senndor pela Parahyda <ie 
clnrou que, si o!lc conseguisse ser votadu o 
convertido em lei do pn!z, haveria falto. do 
homogeneidnde neccssnJ·i!\ ~m umn. lei de or
ganlsnçüo do exercito. 
· O !Jiuatre Scnndo1• pela Po.rabyb11, uiio 
npnnbon perfellnmcnte o pensamento do 
nutor do projecto; o. homogeneidade existe, 
c niio podia delxo.1• de ex1stir, porque essa 
ponmmento estava contido nos Unhas gemes 
nos principias tndestl'Uct\vcis marcados poln 
loi reaeral, e dos quacs niio se podiam nfosta1' 
as Jegislaturos dos Estados. 

Onde haveria falto. do I1omogenoidnde era 
no modo de fazer o sorteio; mas, ahi, como 
jó. levo occasiiio do dizer, a disposiçilo do seu 
projecto em o. maior provo. de respeito pelo 
J'cg\meo fodel'ativo. • 

Em todo o coso, adoptada, ou a 11éa cootliln 
110 projecto on a contida no substitutivo do 
bonrndo Senador pela Parnhybn, o quo póde 
o orador assegurar ó <Jlle em quaJquc1• das 
hypothcses, estão pc1•tcltam~nto salvas uR 
disposições const1tuc1onnes. 

Nilo ú o orador do numero dos que pensam 
que a Unliio nüo possa legislar sobro Isso ; 
mas, t~tmbem tom como perfeitamente con
stitucional o facto du so commettor as Je:;Js
Jaturns dos Estados o crlterlo do Jog!slal'em 
sobro o modo de fa•or o alistamento o o sor· 
tolo. 

Consinto., porém, o lllustre Senatlo1• pelo. 
Parahyba que o orador se insurja, o com ve· 
homenola, contra. uma dispoaioilo tio sou pro
jecto, noto a que é levado pelo seu espirita 
dcmocra llco o que devo cn1nt• no animo 1\e· 
uma lnsti tulçiio, como o Seuado da Repu· 
bllcn. 

Uma das idén~ capltncs do sou projoclo. 
era to1•na1• eJfect1va cm toda o. sna mtelresa 
o. disposlçi!o constltuelonnl, que diz que todo 

o ci<latlüo bra?.ileh•o tl obrigado no sorviço 
rni\itnr • 

E U1o intrgt'tt qucrltt o Ol'nllOI' quo perma~ 
ncccsso a disposição constitucionn.l, quo fez 
con~tar do seu pt•o,\ecto a ausolnl.a prohliJiçl'lo 
do se1• substltu\do o individuo chamado por 
meio do so1·loio no cumprimento do 1:cn dovm• 
pnra com IL 'Pntl·la; reputa. odioso o contrario 
aos prlnclpios r.onst.lt.ucionoos, oquillo quo foi 
cstn.tulllo uo auhstltutivo do nohJ'o Senndot• 
poln Parahyba, isto ó, a 1'0StQ nraçiio do uma 
1mmornli<lndo da lo\ do 1874, em l'irtudo da 
qual o Indicado ~elo sorteio pam pro>tnr o 
serviço militar, pude sol' rc•g1tado dando um 
substituto, substituto que quasi sempre ou 
scmpro, ó obtido pelo dinlu•iro. · 

Qucr·so nssfm fazer instaurar um Vl!rdn· 
deiro rcgimen da aristocracia. plutocrnticn, 
em que o deshor•ltttlo da sorto, aquollo que 
niio consegue lll•B sohros do sou trabalho 
accumulnr fortuna, está obrigado ao devor 1\e 
concorrer rom a sua pe•soa para o serviço 
militar, e o rico pola horanço. ou porque com 
o seu 1rnba\hogonhn quantias com que possa 
nccumultu· fortunns, póde re~go.to.r-so clnndo 
substituto cm seu lognr. 

Esta lei póde sm· conveniente, mas antes de 
tudo é inconstitucional, porque desta Isenção' 
a Conslitulçõo n[o curou, antes obdgou cloro 
o expres!amentc todos os cidadãos a presto.· 
rem o seu contingente no exorclto, Gnde o 
serviço ó pessoal, 

Esta obrlgoçüo e rersonallssimn, o nenhum 
cidadiio a póde exercer po1• intermcdlo do 
outro. 

Todos os ontnndillos na ma teria dizem quo 
lsso oro. umn justo. transucção com os escru· 
pulos de. todo o JlOVo, escrupulos que foram 
Lro?.ldos ó. trliJuna pelo illustro Scuodor per 
S. Paulo, com n rcpugnoncilt mosmo que 
ox\ste poro essa obrlgnçílo ml\11111' que o. Con· 
stih1içi\o creou. 

Mas, niio é posslvol tronsigil• com os cscru· 
pulos, com ns cont\genclns o!lcgodns ; ó pre· 
cioo fuzer uma lei que aat<s de tudo tenha 
ell'cctlvidodc prntlcn; nenhuma -transocçiio 
pódo ser feita com /ll'o,iulr.o do texto constitu· 
cion11l c o orador c Jtcnde que a faculdade do 
podc.r o Individuo cltomodo Jlelo sorteio no 
scrv1ço militar oJfercccr um ~ubstituto tl 
contJ•ot•!n 1\ dispcsiçüo constltuclonnl quo 
obrigo. to:Jo o cidadiio no serviço militar. 

O orador tiio lntrnnslgonte so colloco. nestes 
prlnolplos que, si o voto do Senado fulminar 
de m01·tc o sou projecto, fnzcndo surgir vi· 
ctorloso o substltutii'O do lllustrn Senador 
pela Parahyba, desde i•l nBBevorn que 110 de 
vir i< tribuna, e fundamentara uma emenda 
que consigne o prmolplo democratico estnbe· 
lecldo no. ConstiLaiçito. 

Devo·so estabelecer o sorteio mllltnr, ne· 
cessldado reconhecida, <levc·se concor1·er para 
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·-·-~----------------------------·------------------------------· 
O orador dosviou·so um J>ouco do seu rlls· 

cur~;o, p:trn dor torlo o. at.tonc;iio que lho mo~ 
reco n illuoi.J'll Seuadot' por S. l'nulo, Vnl 
conllnunr, o mui lo t•vuco mal:i dlnl. 

i'J'oclnmou-so n lncnpncldado •los Jogisln· 
tuvasestadoaes pnm voJ,arem leis, rcgul~tndo 
o uiistnmcnto o soJ·Loio militar. 

quo o oxet•e\to se nobilito pn1• osso. fu:-iio do 
snnguo novo, Jo sangue pu r9, dtl patriotismo 
brnzileil'(\tlltS suns voi;IR, mnR (\UC t1entrnclo 
eXel'cito como dentro do. lei, todcq.;os brazilel· 
ros Sl',iam igun.cs, quo niio \m,j11. logare.'l mo.l.'i 
commoilos pnrn nqnollos que 5iio protvghlos 
po\11 fortuna o legare> tio !Offl'iuwuto o tio 
Jlrovnçüo pnm os deshorilodos dn sorto. 

Todos OA repuLi'cnuos clov•m occoitn1• os O SR. MoMv.s RAnnos-lncopncldndo, não; 
1 

tlit:~posiçües da constltulçiio ern su 1 ~ integri· in~ompetenci~t constitucional. 
dnde ; o turln isto que nstít dizendo ti perloi• O SJt, VICE~TE MAciiAno-A iocompotoncln 
tnmento regulai', e não nmpam o oplnlüo ó umn lnmtpocidade. 
conti<!o no pJ•ojecto substitutivo rlo i ilustro Entondor~tm que n lei, ·desde quo se referia 
SonndoJ', ó. orgonisaçJlo do exercito, devia ser feita 

O ii lustro Sonnrlor por S. Poulo foi hon· mlic11 c oxclusivnmente pelo Congresso No
tom o defensor rin llberdndc, e tecbou mesmo cionni. • 
o seu discurso com nmu dota. profnndnmento Pois bem, nü.o flUilO!'O.Ol, Jlii.O pódc o Ulustre 
s~:~ntimcnln.l, l'nllundo em :wme rl:t familio. o autor do substltutixo Jívrat'-so de subordinar 
da sua con~tit t1iç11o, em non1e da. li llcJ•clade elo n. oxecu<;ã.o tia lei ils autoridades esto.doo.es, o 
t.rnbnlho ; rmtrctnn to. S. Ex. que queria essa es;a execuçno III r~ foi commettlda om todas 
liberdade <JUILJlllo so tratava da mstltuição as disposições do projecto. 
do fOJ·çn nrmadu, repello·n quondo ao trnto Hn um ponto unlco em que cessa, om que 
do nssoguJ•or o trabnliJO ngricoln, porque dosappareco a acçüo das autorid11dos locaes, 
aiodn bontnm foram votndns disposições do dusautoridarlcs estodoaes:é qu:tn!loha omls
um projecto e hrojo dons artigos em que n· Joi são por pn1·to destas autorldttde3, dando-se 
da libordado do lntbalho ti :t ncgaç:io riu então n intet•vonção necessaria,a Intervenção 
Igualdade constitucional. cfficnz dos poderes da Uni[o, 

Pois quer s. Ex. snjcltnr no rogimen de O substitutivo ndoptn, neste ponto, neste 
um direito todo especial aquil!o que já estó particular, o tacto que tombem consta do 
regulado polca pt•inclplos gnrnc~ de direito projecto primitivo. 
commum ? Porque ci qun "·' r.onlt•actantes Por este projecto, si ns IegisJatuJ•a"s dos Es
tlo trnbolho ugt•ilola. I1iio 1'e c~cap11r {L regrll tados não cumpri~;som a. obt•igação, que lhes 
gel'al 1\o todos os contrncto> rcgiJios pelo cli- er.t imposta em lei, de votal'llm lo!; para so 
relto commum 'I Jlizor o nliatamento e o sorteio militat•, dnt·· 

se-~lin. a intervenção dn. Uniiio,por intermedio 
O SJt. Mo~tAEs' BARRos- No pro.ieoto niio dns suas autorirlades militares, e não ficaria 

ha a mais !ove pena elo muLta, quJLnto mnis um Estado sem concorrer com o contingente 
pessoal. · necessario pnrn o prooncbimento dos claros 

O Sn. VtcKNT& MACIIAno- E••• ontrmoçiio do exercito. 
J!otormlnn n'lnnocencln do pt•ojecto; " re- N'om pedia serdispnnsovol ostrt intervoncilo 
spelto do qual '" disso pam nlronnl' JL snn po1·que, dada n repugnnncln, ql!o o orador 
bondnclo, que não continha disposições eoer- 0 or11dltn oxlstlr P"rn o sorviço militar, dada 
citlvas, Mas, o m•ndor niio comproheude lei, a má vontade dos governos locnos. do concor· 
nn quul, no lado. da parto rllsposltlvn, nilo orem com os contingentes pnrn o prcenohi· 
í·XIstn. osto. tia coerclt\vidiLdo, · rmoto dos cla.t•os do oxorcito, que meios, quo 

o sa. MonANS BAanos- Entrotnnto, ó 8 °lomontos tlnila n Uniilo paro obrigar esses 
nurn verdade ., 110 t>ro.'tecto nüo lm snncr,iio governos no cumprimento do dovn!' 'I Impor· 
,. lhes mult"s t>eeuninrias I 
alguma contt•a colono. Serh\ lll'eciso \et quo tal dotm•minnsse, e, 

O SR. YIC"NTE MACUAilO- S, Ex. nl en nlóm dl>so, estas multaR pecuniarias seJ•Iom 
tü.o .iú. proclnmnndo n. ncec&sldolln dn. re,joi· inolllcn.zos: porltJriam ropresento.t• umn. finta 
çiio do. pro,iecto, pois que n\lo niío. vale da Unifi.o ptu•:n. com os E!to.dos1• mus quo nunca. 
como lo1, ]rorque n[o póüe valor como lo! sem polierin soJ• nprovoitllda nem slquet• pOJ'& ob· 
stmcç[o, · jacto quo "e lia dera origem, isto ó, para obtor 

E o nobre Senador Enbo, que toc! 11 a lo i que voluntorlos, porque n Constltulçõ.o impede 
fôr foll11 rcgutamonlando o tmt>nlho sorJI uma que so provoque o voluntarindo por mola do 
ameoçn contra o proprio trabalho, o ha do premio. 
provocar resct•ipto< como nquollo do Governo A lntervonçiio da União ero, pois, nocei· 
da Allomanha, que pro!Jibin n lmmlgrnçilo snrln; o orador o comprehonduu como autor 
J>nrn o BJ•nzll porque no Brazll so fozlnm leis do projecto primitivo; compreboudou-o o il· 
do forçns, lois do excepçiio p11.111 gnronllr o lusíre autor do substitutivo, que posltiva
proprlotorio contra o tt•ubJtlbador. monto consignou Isto no sou projecto, de 

Sonndo V. IU · I " . -
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morlo quo, si a lei votado. poJo Congresso Na· 
olonnl om relação no nll•tamonto o sorteio 
militar, !ôr vasruln, ou nos pt•incipios que 
dominnrnni o projecto primitivo. ou n:ot1 prin· 
cipios que dominnrnm o substitutivo, de um 
facto se póde estar seguro: <l que esta lei ho. 
de ter exeouçiw, porque nenhum Esttulo se 
sujeitar<i {J. possibilidade rln intervenção mi· 
Utnr, e ent~o tl'atnró. do conc<mor com o 
contingonto neccssnrio que fór fixado na lei. 

Esta cançado, o com n consignnçilcr deste 
tncto, vai terminar o muls do quo pnllido dis· 
curso (wio apoitldos gcrac~) que proferiu de· 
fonden,to o seu projecto, . 

Quer nccreditnr quo a iniciativa, que teve 
de aprcsental·o {J. considornçiio <lo Senado ... 

O Sa. ALVARO MAcnADO - Prestnn•lo um 
grande serviço ao paiz. 

0 SR, VICENTE MAOIIADO-.,, foi, vaidade 
iJ. parte, um serviço que prestou no pniz, 
porque acredita que o projecto seró. convel'· 
tido em lei ; que aquillo, que a sobemnia do 
Senado acceltar, a de ter a acceitnçíío do 
outro ramo do Congresso Nacional, da Camarn 
dos Deputados, visto que nilo ó possivei que 
se continue n assistir exta.tico, sem movi· 
monto algum, a este fncto, presente aos olhos 
de todos: o nnniquillamento, ou o dcsappa· 
recimento do, exerci to, por fai ta de pessoal 
combatente. 

Nito se quer. um exercito para que seja o 
Brazll uma potencia militar ; nilo se quer um 
exercito para que elle, intervindo na vida 
J!Olitica da Naç1io, se constitua o primeiro 
fuctor de todos os movimentos politicos. 

O paiz quer que o exercito soja unicamente 
aquillo que elio deve ser; quer que elie sirva 
para a de!eza da patria perante a ameaça 
externa, e pnra a defeza das Instituições uo 
interior, 

Este é o sagrado dever do exercito. E, para 
dignifical·o, para que clie possa cumprir essa 
missão com toda a honra e com toda a a! ti vez, 
é preciso que a lei •i o alistamento e do sorteio 
venha assegurar·lhe uma posição digna no 
seio da sociedade brazileira. (Muito bom ; 
muito bom). 
· Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão do urt. 1°, 

Segue.se em discussão, que se oncerra som 
debate, o art. '2". 

Segue-se em discussilooart. s·•. 
1!.' lida, apoiada e posta con]unctnmentc em 

discussão, a seguiu te · · 

O§ 7' do art. 2' substitua-se por estil: 
c Os maehinlstas no serviço das estratlas 

do for1•o, das embarcações naclonaes 11 va· 

por, dns . fabricas, dos estaboiocimentos ru
rnes e dns usinos dnstinadas ao beneficia
mento de productos fia lavoura c os em pro
gados dos Correios e Telegraphos.-llonriquo 
Cout,'nl~o. 

Ningucm pedindo a palavra, encert•a·se n 
discussão, 

Suguem-se em discussão, que se encorra 
sem debate, os arts. 4·• a JS. 

Annunciada a votação o verificando-se nilo 
haver mais numero para vot11r, o St•. Presi
clen\e manda proceder {L chamada dos Srs. Se· 
nadores que compareceram Li. sessão. 

P!'ocede-se ii chamado. o deixam de rospon· 
der os Sr, J. Catunda, Gomes de Castro, No· 
g-uelra Paranaguú, Pires Ferreira, João Cor
doiro, Bezerril Fontenene, B, do Mendonça 
Sobrinho, Leite e Oitieica, Rosa Junior, Pol'• 
ciunoula, Q, Bocayuva, Thomnz Delflno, Gon· 
calves Chaves, Paula Souza, A. Azeredo e 
Pinheiro ~!achado. -

O Sr. Pre,.ldente-Nilo ha numero 
para votar, fica adiada a votaçuo ; o, nada· 
mais havendo a tratar, vou levantar a sessilo, 
designando para ordem do dia do sessão se
guinte: 

Votnçiio em 2• disoua&io do projecto do Se· 
nado, n, 2, de !899, regulando o sorteio mi· 
litar ; , 

2• discussão da pro~osiçilo da Oamara dos 
Deputados, n. 79, de 1899, determinando que 
a eieiçiio para Deputados e para a renovação 
do terço elo Senado seja elfectuada no ultimo 
domingo de dezembro do nnno da ultima. 
sessão de cada legislatura, e dando outr!l8 
providencias. 

Lovanta·se a sessito ás 2 horas da tarde. 

. --
122• S&SSXO &M 7 DE OUTUURO Dll 1899 

Prcsidoncia do Sr, Rosa c .Siloa (P>•es!clente) 

A moia hora depois do meio-dia, abre-se a 
sessiio, a que concorrem os Srs, Sonnrlorrs Ma· 
noel de Queiroz, Alberto Gonçalves, Honrique 
Coutinho, Thomaz Dalflno, Gustavo Riehai'd, 
Jonathas Pedrosa, Joaquim s,.rmento, Fran
cisco Machado, Manool Barata, Benedicto 
Lo! te, Gomes· de Castro, Nogueira. Parunaguá, 
Pires Ferreira.; Bezerrll Fentenalle, José Ber
nardo, Alvaro Machado, Abdon Milanaz, 
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreim, José 
Marcallino, ·Rego Mel!o, Coelho o Campos, 
Rosa Juniorl Arthur Rios, VirgUlo Damazio, 
Domingos· V cento, Q, Bocayuva, Lopes Tro· 



SESSÃO IlM 7 Dll OUTUBRO Dll 1890 331 

viio, E. Wandeukoll<, Feliciano Pcnna, Bueno 
Brandiío, Rodrigues Alves, Paula Souza, Mo· 
raes Barros, Leopoldo de Bulbões, Joaquim 
de Souza, A. Azeredo, Vicente Machado, 
Pinheiro Machado e Ramiro Barcellos (·10). 

viços designados nas seguintes verbas, em 
ouro, I. 070:200$, o em papo! 526:020$000, 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. J. Catunda, Generoso Ponco, 
Lauro Sodré, Justo Chcrmont, Bclli>rt Vieira, 
Joiio Cordeiro, Pedro Velho, Joaquim Per· 
nambuco, Leandro Muolel, Cleto Nunes, Gou· 
çalves Chaves, Joaquim Lacerda, Esteves Ju· 
nior, Raulino Hot•n, Julio Frota; e sem ella 
os Sra. Cruz, B. de Mendonça Sobrinho, 
Leite e Oiticlca, l-tuy Barbosa, Porciuncula o 
Aquilino do Amarni (21). 

E' lida, posta em dlscussilo e sem debato 
approvada a acta da sessiio anterior. 

O Sr. l.' Secretario Interino dá 
conta do 'seguinte 

EXPEDIENTE 

Officlos: 
Dous do ·I' Secretario da Camarn dos Depu

tados, do hontem,remettendo os seguintes 

1. Secretaria de Es· 
tado, moeda do 
paiz (como na 
propos a) ..... 

2. Legações c con
sulados no cam· 
bio de 27 cl. st. 
por l$.nugmen· 
tada do 7:000$ 
para. o consu-
lado de neor .. 
~e Town: do 
6:200$ para 
nm vice-consu .. 
lado no Japiio, 
sendo: 5:000$ 
para ordenado 
e gratltlcaçiio 
de um vlce·con· 
sul, 500$ para 
despezos de ex· 
pod1ente e 700$ 
para. um inter-
prete, tlcando 
extlncto o Jo-

Ouro 

gar .de consul 
bonorarlo .... , 728:200$ · PltOl'OIIÇÕEB: 

N. 85-1899 

3, Empregados em 
disponibilidade, 
moeda do palz 
(como na pro· 

O Congresso Naolonal decreta: posta) ...... : .. 
Art,' !.• E' o Poder Executivo autorizado 4. Ajudas deoustu, ao cambio de 

a readmlttir no logor de i• official da Secre· d 1~ 
tarla da Justl•n. e N .. oclos lntoriores, o ci· 27 • st. por • v ..., augmenfuda e 
dadll.o Augusto Henrique de Almeida, tlcundo 2,000$ para .o 
addido ao respectivo quadro até que, em vir· coosuln<lo do 
tude de vaga, possa a elle reverter. George Town, 

Paragrapho nnlco. O Governo obrlri\ os 5. Extraordinat•ias 
credito& necessarlos pat•a a execução desta no ex t e r i o r 
·lei. Idem (idem) ... 

Art. 2.' Revogam·sc as disposições em 6. Ditas no Interior, 
contrario, moeda do palz, 

tad d b 
.• (Idem) .. , ...... 

Camara dos Depu os, 5 e o~ tu ro ue 7. eommissões de 
1899.- Cc&rloa Va; de Mel/o, pres!dBI\to.- limites, sondo 
Cctrloa Augualo Vc~lento do Novaes, L• secro• 200:000$000 ao 
tarlo.-Angolo Jaad rl• Sll•a Nelo, 4' secre· cambio de •7 
tarlo, servindo de 2'.-A's Commissõea de d st por IS 

. Justiça e L,eglsl ao~o e de Finanças, e' ;ioÓ: 000$ em 

82:000$ 

60:000$ 

211:020$ 

70:000$ 

45:000$ 

moeda do paiz 
(Idem) .... ., .. , 200:000$ 200:000$ 

N. 86- 1899 

Art. !.• O Presidente da Republico ó au
torizado a deapeuder peln reporllçiio do Ml
niaterlo das RelaQOes Exterlore,, com os sor~ 

Art. 2.• E' o Governo autorizado a •pagar 
durante a licença, ao cambio de 27 d. st. por 
1$, os vencimentos que oompotlrem aos t'unc· 
cloaarlos diplomaticos ou consulares que de 
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quatro cm quatro nnnos obt!vorom !iconc~ 
para virem no Bl'ozi!. (Art. !G do decreto 
n. f1n7 A, de li do novembro do IHUO.) 

Art. 3.' Ficam oxtintos os ndr!idM do lo· 
gnçiio, 

Po.ragrnpho unico. Os nctun.es n1ldidr.s serão 
consi11ora11os sc~undos E"ecrotn.rios, sem vem· 
cimentos e em disponihi!ltlndc. 

Cnmnrn dos Depuiotlos, 6 de outubro de 
IBDD.-Carlos V a; ela Jlcllo, Presidente.
Cm·los Aug11Mo Valente de Nr;vacs, \ 0 Secre· 
to.rio,-Anoelo .Tosd da Silt:a Nelr1, 4" Sect•o
tar!o, sorvfndo do 2".-A' Comm!ssão do l'i· 
nnnçns. 

Dous do mosmo secretario e tinto, commu· 
nicando quo, tendo nquelln Cnmnrn n<loptodo 
as omondos do Senado ás suns Pl'aposiçõcs, 
relntiv11s á roorgan!znção do corpo do enge
nheiros, o do ostado-mnior do exercito c ;, 
vo.!!dsde na Esco!n Mi!!tor e v ice-verso, dos 
ex,ames pre,<tndos nn Escola Polyteclmico en
viou naqne!!a dato á. snncçiio presi<lenc!nl os 
respectivos resoluç11cs tio Congresso Nncio
nol.-Inte!rndo. 

Um do mesmo socrelnr!o, do 3 do corrente 
m•z, rcmettondo um dos nutogrnphos devo!· 
vidas óquel!a Comam dn. resolução do Cou
A"resso Nacional, sanccionadn pel~ S1•. Presi· 
dente do Republico, relevando a divida do 
5:000$ contrn.blda para com a Fazendo. Nn· 
cionol pelo flnndo coronel Pedro Nunes 
Baptista Ferreira Tamarlndo.- Arohive-so. 

Um do M!nister!o da Justiça e Negocias 
Interiores, de 30 de setembro, ultimo, trans
mlttindo n mensagem com que o Sr. Presi
dente da Republica devolvo dous dos auto· 
gropbos da ltesoluçiio do Congresso Noclonnl, 
prorognndo novamente a nctunl sosaiio !og!s· 
Jotlva ató o dlu 22 do novembro do corrente 
o.nno, que mnndou publicar pelo decreto 
n. 013 doquel!a data.-Arch!ve.so um dos 
o.utogro.phos o commun!quo-oo ó Camara dos 
Deputados, remettendo-se~!he o outro. 

Um do Minister!o dos Relnc11cs Exteriores, 
do hontem, trnnsmittlndo a mensagem com 
que o Sr. !Preshlonto da Republica devolve 
dous dos nutor,rrapbos da llcso!uçii.o do Con
greseo Nnclonnl, quo sa.nccionou o quo auto
rizou aquel!e Minlsterio a abrir o crodito,do 
\l6:940$011 para liquidar as reclamocões <las 
legações da Gl·on Bretnnhn, França •. Austl'ia· 
Hungria, Bo!g!ca, Al!emnnhn, Portu~n!, Sne· 
cin o Noruega e Jtalia, pela cobrança indo· 
v!uo a que p!'Ocederam os Estodos <lo Por
namLuco, Alngons c !tio Orando do Norte, do 
!mpósto sobre navios dessas nac!oún!idndes. 
- Arcb!vo~Ee um dos 11utogrnphos o com• 
munique-se ó Camara tios Deputados, remet
tendo.se-lho o outro. 

Dous do Prefeito do Distrlcto Federai, do 
hontemt romettendo n.s monsn.gens cm que 
st1~motte no conhec!rnonto do Senado ns r:~· 
z1ies pelas qun.ns nflgou mnccíio ú.s resoluçuns 
do Conselho Munici~nl, uma pcrmltt!ndo nos 
funccionarlos muntcipnes contrnhit' empres
timos com n. caixa llo montepio, e outra au• 
i~rizando n cobmnça dos quotas do monteplo 
do Dr. Augusto Carlos da Si! v a To !!os o do 
oui.ro~.-A' Commlssiio do Constitui~ilo, Po· 
dores o Diplomacia a pr!moirn,o it de Justiç:t 
o Loglslnçilo o. scgunun. 
Reprcsontn~iio dos cidndiíos bnchnrel Vi

cento do Toledo c Augusto deA!mo!rla Torres, 
contra o •cto do Pt•ofoito do Dis\ricto l!odernl 
~resolução <lo Conselho Municipnl quo lhos 
concedeu, ou iL emprezn. quo organizal'em, 
permissiio para ostolte!ocorom dent~o do. pe
rimetro desta Cap1tol uma ou mn\S usmas 
pl•oductorns e destruidoras do at' compri
mido,-A' Commlssão de Justiça o I.og!s!n
ç[o. 

O M•·· ~~·Secreto rio (i»le>'i>lo) de
clara que não ha pnrocores. · 

ORDEM DO DIA 

Votação em 2~• discussão <lo prQjcolo do Se· 
nado, n. 2, do 1899, regulando o sorteio mi
!!tar. 

E' onnunciadno votnÇJiO do nrt. !•, 

O Sr. Alvoro 1\locbnclo (pela 
01•dem) requer proferenc!a na votnçiio pnt·a o 
substitutivo qUo'otroreceu. 

Cou;ult.nrlo, o Sonttdo concotlc a pro
torencia. 

Postos a votos, silo .npprovndos os nrts. I• 
e 211

, ' 

Posto a votos, ó approvm!o o art. 3', salvo 
a emenda do St·. Henrique Coutinlto. 

Posto o voto1, ó approvndo o emendo, 
assim concebida ; 

O n. Vi do urt. 2" snbstitua se )Jor este : 
«Os mnchinistna ao set•vioo das estrndns 

do t'l.1rro, !lilS omiJn.l'cnçücs nl\cionnes a vapor, 
das fa~rioas, dos cstnbeleoimeutos I'Ul'oes e 
das usinos dc•tmndns no bencflcinmento de 
pro<luctos d" hLvour:t c oH ompt·egn<los tios 
Correios e Tclegrnphos,-Jlenriqutl Coulinlto'P. 

Postos,a votos, suo succcss!vnmonto uppro· 
vndos os urts. 4° o. 21. . 

E' o PI'Ojecto assim emendado ndoptnrlo 
para passar 1\ .1• dis~ussiio. 

DATA liA EL~IQÃO 1-'F.DERATj NO ULTHitO ANNO 
Dl~ CADA LltOISili\TUitA 

En1.rn. oin 211 disoussü.o,com o parcc"or favo· 
ravcl d" Commi~siio do Constitui~iio, Poderos 
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e Diplomacia, o art, 1' •1" proposlçiio da Cn
mara •los Doputa•los, n. 70, do 1890, !leter
mlnond~ que a eleição paro Dnputndos o pnra 
ronovnçao do tor.;o •lo Sonndo sojn <\1\'ectuailo 
no ultimo domingo lle dezombro do o.unO do. 
ultimo soosão de cadologisloturn o dando an
tros providoncins. . 
:>. Ning!lcm }lC<lindo"l\ pala.vro., oncerra·se n. 
u1scuasao. 

Seguem-se ero discussü.o, quo se cncorra. 
sem debate, os arts. 2u n. 4•1, 

E' " proposição n•loptadn paro passar 1\ 
3·• discussão. 

' O Sr. Vleonto l\lnchudo (pela 
ordem)- 'Sr. Presidenta, vou nprcaentrLr i1. 
Casa o pedido do •lispons~t 1lc intorsticio pura 
o projecto ~uo acaba de ser approvodo em 
211 discussão; ht\ urgencio. pa.ra isso. 

Como V. Ex. sabe, aos diversos Estados da 
União tom de ser levado conhecimento do 
adiamento da eleição federal; cstnmos nos 
p1•imeiros d1as do mez do outnllro, e proximo 
do tempo om que poli\ lei vigente tom de ser 
feita a eloi~iio t~dernl; si esta communlcoção 
não for prompt,, uconto,oriL que em muitos 
lagares serão organizados mesas de nccordo 
com o. loi actual. 

Por isso, peço para essa proposição di.<ponsa 
·do intersticlo, afim de que s•Ja o lia incloida 
na ordem do dia d~t sessiio s•guinte. 

Consultado, o Senado concede a dispeosa, 

O Sr. P••o,.ldcnte- Está esgotada 
a mataria da or.Jom do dia e nado mais 
lm vendo n. tra.ta.r vou levnntnr a. sessiio, dü· 
signando para ordem do dia dn sesslio se

. guinte : 
3• disoussiio da proposição da Ca>narn dos 

·Deputados, n. 70, ,(o i800, detorminundo que 
o eleição para Deputados e (lara J•onovuçiio do 
torço do Senado SOJI\ efroctoada uo ultimo do
mingo dn dezembro do anno dl\ ultima sessão 
do oo•la leglshtturJI e dando ontrns provi
tlnncins ; 

2• discussão da propollçilo da Cal!lara dos 
Deputados, n. 67, do 1810, detetminando que 
na liquidaç~o tlo tempo de serviço para a con
ccssiio do maio-soldo niio seriL descontado 
aquelle que for passado no goso de llconça 
para. 'tratamento dn saudo, nos termos do 
nrt. 10, do decreto n. 1.388; de 21 de janeiro 
do 189i ; 

21
' discussão dn ~roposlçüo dtt · CtunaN dos 

Doputmlos, n. Si, de 1~98, I•olevando as •livl· 
da.s contrn.ludos com a. Fazendo. Nacional, pot• 
todos os otllclon< do nxercl to quo morr<~J•am 
om coml.ate ou em consoquoncin'de fot·hnontos 
rocobillos na campanha do Canu~os. 

Lovonto-so n sos;iio a 1 llorn do tnt•de. 
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A' J!ICia hora depois do melo dia nLro-se 
a sos~·mo a que concort•em as Srs. Sen:ulores 
Manoe1 de Qooiroz, Alberto Gonçalves, Ucn
l'Jquo Coutinho, Thomnz oeillno, Jonotbns 
Pedroso, Jonquim Sarmento, Francisco Ma
chado, Bonedicto Leite, Gomes do Castro, Be1-
fort Vieira, Nogueira Pnranuguil, Pires Fer
reira,Croz, Joiio Cordoiro,Bozerri! Fontonel!e 
Jos& Bernar<lo, Alvaro M11chado, Abdon Mi!a: 
nez, Almeida Bnrroto, Gonçalves Ferreira 
L? i te o Oiticica.: CoeJ!lO . 1; Campos, Rosa. Ju~ 
mm•, 1\rthur R1os, Vlrgtho Dama.sio, Domin
gos Vtcente, Q. Boca.yuva, Lopes Trovão 
Feliclnno Penna, Gow;o.lvcs Chaves, Buen~ 
Brandão, Rodrigues Alves, Pa.ul;L Souza., Mo· 
raes Bari'Os, Leopoldo do Bulhocs, Joaquim 
de Souza, A. Azeredo, Vicente Machado, Gus· 
tavo tUchai'll e Pinheiro Machado (40), 

Deixam de compnrecor-com call'il\ parLici
pado., os Srs. J. Cu.tuodu, Generoso Pence, 
~auro Sodré, Justo Chermont, Pellro Velho, 
Joaquim Pernam bnco, Rego Mel!o, Leandro 
Mncicl,Cleto Nuoe!;, g, 'Vo.ndonl\.olk, .Too.quim 
Lncerda,Estevcs Junior, Raulino Horn e J nl io 
Frota.; e, sem elln, Sr.i. Ma.noel Bn.rattL, Jose 
Morcel!ino, B. de Mcndonç' Sobrinho, Roy 
Bnrbosn, Porciuncula, Aquilino do Amarai e 
Ramiro Borcellos (21). 

E' Üdu, posta em diSilussão e sem debato 
•?provada a acta da sessão nnteriOJ', 

O SI•, I" Secrotorlo (intcriHo) dÍI 
conta do seguinte , 

EXPEOI&NTE 

o mo: os: 
Dous !lo 1 '' Secretal'io !la Camat•a do:; Depu· 

todos, de 7 do corrente mez, romotLenilo as 
aoguinttls 

Pll.Ot•OSlÇÕE~: 

N. 87-180U 

O Congresso Nncionolresolvo: 
Art. I.' Fie:~ o Poder Exocutlvo nut01•izado 

a concollor ao 4• esot•ipturarlo da Al!hndega 
do Mannos Bernardo Pereira de Bllrredo um 
:tono 1lo llcenç11 com ordenado para trnbt· 
manto do saude. 

MI. 2.' Revogam-se as disposiües cm con· 
tt•ario. 

Ca!DJtrn dos Dopnb1dos, 7 ile OJttubro do 
1SUU.-Cal'los V a; !la Mvllo, Preslilontc.-
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Cm·los Augusio Valente do Novaes, I• Secre· 
tario.- ArtliUl' Ambrosino HCI·edia de Sd, 
3' Secretario, servindo do 2'.-A' Commissilo 
do Finanças. 

N. 88-1800 

tod~vln. quo ellas merecem ser mantidas, 
como passa a expor; 

A mesl)la Commlssilo deConstltuiQilo, Legis· 
lnQilo o Justiça da Camara dou parecer fuvo· 
rnvel a essas emendas, o da discussão alli 
1m vida apenas foram adduzldos argumentos 
contra uma dollas-a do art, 6'; não assim 

O Congresso Nn.olonal decreta: contra as outras, rejeitadnl sem que razões 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo nutorlze~o fossem apresentadas ou, pelo menos, publl· 

a considerar interrompidos, por tres mezcs, ondas. 
os prazos do contracto celebrado com a Com- Pelo que, em justificação das emendas aos 
panbia Viação Ferroa o Fluvial de Tocantins arts. 2' o 3', § 2' do projecto, ltmlta·se a 
e Araguaya, parn a construcção da linha do Commlssüo n transcrever o que sobre ellas 
Alcobnçn á Pt•ala da Rainlm, para o fim de oxpoz em seu parecer, sobre o projecto, 
ser revisto o traçado desta estrado, reduzindo com um addltamonto apenas, quanto à pri-
o seu dosonvolvlmento. moira dollns: 

A~t. 2.• Revogam-se ns disposições omcon· A emenda ao art. 2•. 
trar10. · 

Camara dos Deputados, 7 de outubro de Lli·se sobre elln, no parecer: 
1899.-Carlos Vao de M•llo, pregldento.- c SI legislação ha em que o crime de furto 
Carlos Augusto Valente tlc Nooacs, 1• secre- é inaftan~avol ele modo geral ou restricto, 
tarlo.-Arthur Ambrollno Hercdia de Sd, 3• se- assim nüo é, nem foi pelo nosso direito, e 
cretario, servindo do 2•.-A's ccmml~sões do p11roce que não deverá sel·o alnüo em caso 
Instrucção Publica e de Flnnncns. multo especial, dn maior temebllldnde do 

Um do Mlnlsterio da Fnzondn, do 7 do cor- :~~~~fuente pelo maior perigo para a defesa 
rente mez, trnnsmlttlndo 11 Mensngem com • . 
que o Sr. Presidente da Republica devolve Por tsso pensa a Commlsaiio que, conver· 
dous dos n.utograpbos da Resolução do Con· tido em acçílo publica o crime do furto 
gresso Nacional que sancclonou e que au· (11rt. i•, § I• 4o pl'ojeoto), dando-se realidade 
torizaa transfereocia para aquené Minlsterlo e omcacla. 11 ftnnça (art. 5•, § 5•) e asse
do credito constante do o. 17 do art. 2' da gurando o JUlgamento dos réos (art.5•, 6 ~·), 
lei n. 500, do 31 de dezembro do 1898.-Ar- para que nGo se livrem pela presorlpcao, 
chlve·se um dos autograpltos 0 communique· como por vezes t~m suooedldo,_ter·ae·ha feito. 
se á Camara das Deputados, romettendo-so·lhe o bastante para a sua repress11.0. 
o outro. Quando, poróm, o delinquente ó profts-

slonal do furto, tem a habitualldade deste 
crime e seus congeneres, é propl'iamento o 
gatuno, em sua slgnlftcacr.o espooiftca, ver!· 
ftca-se sua maior temebllidado a que devem 
cootrapor·se medidas do maior rigor, entre 

Requerimento em que o Dr. Tlburclo Va· 
lerlano Peceguelro do Amaro!, lente calho· 
tratlco da Faculdade de Metliclna do Rio de 
Janeiro, pede lhe seja contado, para os ell'eltos 
do art. 295 do Codlgo do Ensino Superior, o 
tempo om que serviu como ajudante de pro· 
p~rador do Laboratorlo de Hyglene o como 
D.JUdante de preparador de cbimica mineral. 
-A's Commlssoes de Instrucção Publica o de 
Flnançns. 

O Sr. :'l' f!leeretaa•io lõ o vae a. 
Imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, 
o seguinte 

PARliOER 

N, 233-1899 

as qunes a denegação da ftança. . 
Como tal, Isto é, como denunciando esan 

teme bllldado, considera a com missão o re· 
Incidente no furto, ·e os que o commettem 
tendo já cumprido pena por crime de roubo, 
falsidade, estellionato o extot·são. 

Por igual, sómente no caso de rolncldencla, 
não devem ser admlttldos a prestor fiança 01 
réos dos crimes previstos nos arts. 141 e 142 
do Codlgo Penal. 

Pelo que propõe, substitua-a& o art. 2' 
pelo s~gulnte: .• : ·· · 

Art. 2.• Nilo' serão ndmlttldos a prestar 
A Commlssilo do Justiça e Legislação llança os réo~.do: • · 

examinando novamente as emondnsdo Sena•lo i', furto, quando rolncldentos, ou quando 
aos arts. 2", 3', § 2" e 0", §§ 2"' a 5 do jlt tivel'em cumprido pena por crime de 
projecto n. 122, do 1898, da Camnra dos roubo, 1\\isltlado estolllooato e extoraiio ; 
Deputados, ·e por esta Cumuru rejo iludas, 2", Cl'imcs previstos -nos arts. 14l'e 142 
salvo o l'aspclto uo voto contrurlo, ünloudo do Codigo Ponal, si lambam t•oincldontos. 
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O addltameuto é oote: 
Si bem que pelo art, 2' § I do projecto se· 

· jam lnamançavois os furtos. de valor Igual 
ou excedente de 200$, no § 2', entretanto, so 
faz lnamançavel o rurto do anlmaes nas !a· 
zendas de cultura, e criação, seja qual fôr o 
nnimlll e minlmo que soja o seu valor. 

• Altlm do mais, este rigor não parece j usti· 
ficado. · · 

A emenda ao art. 3·• § 2'. 
Este art. § 2' dispõe: 
cNas operações do que trata o citado nrt.207 

§ i', 2' parte do mesmo Codigo não se com· 
prohendem as quo foram praticadas para o 
resgrLto do titulas de companhias, quo func· 
cionam do accorclo com a lei, nem parn. cum
primento annunl ou semestral do obrigações 
poln mesma contrahidas.• 

Disse o parecer: 
cEsto parographo é escusado. E' manifesto 

que ns operaçOes nutorisadas poJ• lei nilo se 
contém na prohibição do art. 267 § I, 2' parto, 
parn que possam ellas incidir em sancoçiío 
penal sómente roservada ás opoJ•açües pro· 
hibidas.:. 

ln olaris non est interp1·etatio. 
A emenda ao art. 0' § 2 n 5. 
Esta emenda interessa as duas pbnses do 

processo-a saber-o preparo pela autoridade 
pollalal e p julgamento pelo pretor, como se 
passa a ver: · 

Pelo projecto o processo se prepara em um 
ou dous dias, poden~o em onsos dados, por 
excepção ser prorogado por 48 horas. 

A emenda do Senado l unde a excepção na 
regra e dá quatro dias (as vezes cinco) para 
o processo, sem. cogitar de prorogoçilo. Isto 
quer dizer mais amplitude a defesa e á nve
riguaçilo do tacto. 

Na pbrnse do Julgamento o projecto dispõe 
que, conclusos os antas, o pretor fará Intimar 
em 24 horas o réo para, em 48 horas, requo· 
ror o qne for a bem do. sua dofeza, e nilo o 
fazendo o réo, siga-se o julgamento imme•iia· 
tumente. 

A emenda do Sonatlo dispensa osso intlmn· 
çilo, por isso que, no preparo do processo, dá 
mais 24 horas para allogações finaes, nas 
quaes poderá o réo requerer para ser dofeJ•ido 
pelo pretor o que for a bem de sua defeza e 
autoriza o pretor 1\ rectlllcar nullldades e a 
proccuer a dlligen~ias quanto no facto o suas 
oircumstancias. 

Concilia assim a emenda a eeloridade do 
processo 11 a apuração dl\ verdade: a colori· 
ilado quando, pela r>~zilo expandida, d is· 
pensa a nova mtlmação do réo ; a apura· 
ção da verdado, porque, requeira ou não o 

réo, o juiz rectifica e Pl'ocodo a diligencias. 
necossarias. 

Entretanto, foi pondomdo no solo da Com· 
missii.o: que, niio sendo esscncincs n~ di1Te~ 
ranças dn emenda e do nrtlgo, quor quanto 
"?prazo do processo, ~uor quanto ós dillgon· 
mns para o julgamento, nern ~uanto 11 dofcza 
do róo pornnte o pretor; porque si n omonda 
concerl?·iho 24 horns parn allegaçõos nnoos 
que SoJnm nttondiclns nas diligencias a fazer 
polo protor, o urtigo dispõe que este Caça ln· -
timar o róo em ~4 borns pnra requerer o que 
for a bom elo sou direito, tüo acceitavel e u. 
emondn como o aJ•tigo pnrn o fim dosojado. 

O mesmo occoJ•ro ~uanto J\ emenda ao 
a1·t. 3 § 2. O artigo ontonde quo devo Jazer 
expressa a mataria do que trata, A emenda 
aoha disponsnvel n materin por claramente 
subentendida. 

Por todo o exposto, ontende a Commissão 
quo merecem ser mnntil!o.s ns emendas nos 
tormos expostos, ftcnnclo no Senado resolver 
como Co1• em suct sabedoria, 

SaliL dns CommissOos, O de outubro·de 1890, 
- J. L, Coelho e Campo•. - Tlwm"z lJcl· 
fino. · 

ORDEM DO DIA 

D\1'.\ DA ELEI9ÃO FEDERAL NO ULTIMO ANNO 
DE OADA J,EOISLATURA 

Entra cm 3' dlscussiio " proposiciio da Ca• 
marn dos Deputados, n. 79, de 1809, datar· 
minando que a eleição para Deputados e para 
reuovaçilo do terço do Senado seja effectuada 
no ultimo domingo do dezembro do auno da 
ultima sessilo de cada Jeglalntul'a e dando 
outras vrovldencias. 

Nlnguom pedindo a palavra, oncerrà-se a 
discussilo. 

Post" a votos ó npprovnda e, sendo ado
ptada, vno ser submottlcla 1í Sancçiio Pras!· 
dencial. 

CONTAOE:'tl DE TEMPO PARA CONCESSÃO 
DE MElO SOLDO 

Entra em 2' discussão, com o parecer con· 
traJ·lo da Comm!ssilo <le Finanças, o art. 1• 
da proposição da Gamara dos Deputados, n .67, 
do 159U, determinando que na liquhlnção do 
tempo do serviço porn concossões do melo 
soldo não ser1\ deo~oc1tndo aquello que for 
passado no goso do llconça pa1•a tratamento 
de saudo, uos teJ•mos do art. 10, do docroto 
n, 1.388, de 21 de janeil•o do 1801, 
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O l!!lr, Almei<ln Dno•reto -
A proposição da Camara dos Deputados n. G7, 
do corrente nnno,quo ncaba de ser lida o posta 
om discussão, é acompanhada de um parecer 
da Commissuo !lo Finanças, tão resumlllo quo 
acho impos•ivel por ollo, dehb"rar-so com 
imparclalldndo a respeito do n~sumpto. 

Diz o parecet• (Lí:): 
« A proposição da Camar:t dos Deputa•los 

n. 07, do corrente a.nno, determina quo na 
cont.gem do tempo t!e set•vlço P""" a con· 
cessão do meio sohlo não seriL descontJ•do 
nquolle que for passado no goso de licença, 
pam tratamento <lo Stmile, nos termos do 
art. 10, do decreto n. 1.388, 1lo 21 i\c janeiro 
do 1801. » 

O SR. DoMINGOS VICI!NTE - Isto diz a pi'O · 
posição, 

O Sn.. ALliEIDA BAttRETo - 1\stou lendo o 
impresso do parecer, que accresconta apenas: 

« A Commissão do Financas entende ~ue 
esta proposição deve ser rejeitada Jrelo So· 
nado. ~ 

Ora, pergunto, Sr, Prosidento, qual" razão 
porque a Commissi\o aconselha a t•ojoição 
desta proposição no seu parecer ? 

0 SR. DOMINGOS VICENTE-V. Ex. O com• 
pleto. 

0 Sn.. ALUEIDA BARI\ETO-VOU completar. 
Peoo a V. Ex. Sr, Presidenta, que !ola o 

art. 07 do Jteglmonto, pelo qual se vot•ú. que 
esso parecer níio estú. om condições do ser 
posto em discussão, 

0 SR. DOIIINOOS VIOENTE-POI'que 'I 
0 Sn.. ALMEIDA BARRETO - Porque julgo 

não estar de accordo com o que m11nd11 o ltó-
gimento. · 

O SR. Do~nNaos VIOEN1'E - Faz fi• vot• de 
lõr •• 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Não posso com· 
jlrebendet• o motivo porque o honrado Sena<lor 
,Julgou-se dlsponarulo do expor no parecer que 
la.vrou, a. caus[L ou co.usna que aconselham o. 
a rejeição da proposição a que olln so refere. 
obrigando assim o Senn<io a dar um voto ln· 
tolmmente Inconsciente. 

0 SR, DOIIINOOS VtOEN1'E- 0 ]laJ'()COr <i da 
Commissiio. 

0 Sit, ALMEIDA BAl\RETO - Alóm disso, 
supponbo que por nilo tor sitio cort•igidos, 
encontra-se nollo uma cit.çiio orrad•. · 

Com olfeito, o parecer cita o docroto do 21 
do j11noh•o do 1891. PJ•ocuroi nns colleeçües 
das leis da Republica o niio encontrei somo
lhante decreto. 

O que ha e o quo ou encontro! foi o dcct•oto 
n, I , 388, de ~I de tevorolro ~ 

0 SR, DOMINGOS VICENTE-E' uma questüo 
rlo impres•ffo. - . . . 

0 S", AL~IEIUA BARRETO-Ju/guoi 11 prin· 
cipio que S. Ex. tinha quorldo rapo ti r o que 
1Í3z um dh1,neste recinto ou no da Co.mo.rn dos 
Deputarias, um Ministro da Guerra, o Sr, 
Joronymo Fr.~nclsco Coelho, que clmmarlo 11 
dar explicações sobro um decreto que havia 

r.
ubli.·o.llo e ::;obro outras comm.s responrleu:

elam o rlecro!o tal, do t•ntos, outro dnm·eto 
do tal dnto.,, · 

E as•im foi citando om sua defesa, leis quo 
não existiam ! 

Como disse, iL primeit•tt vista suppuz qno 
S. Ex. tinha quorirlo cmital-o citamlo um 
decreto que nü.o existu .. . 

O SR. DomNoos VIOENTI~-Tanto existo quo 
V. Ex. o achou. 

O S~t. ALMEID-' BARni~To - .. , mas vm·i· 
fiqnol depois pela propo•içiio <la Cam•ra que 
havia apenas engano na cltnçiio. · 

0 Sa. Do~UNGOS VICEN1'S:-E' uma questão 
de sabonça. 

0 Sn.. ALMEIDA BAI<RETO-Mos O quo não 
póde ser devido n. engano- algum, o constitue 
uma J'alta iusunavel é niio ter fundamontu o 
pat'OCO!', tonto mais q Uall to OIIO aconsolh11 a 
rejeição de um pt•ojocto do Jol fot•mulado na 
outra Casa do Congroa<o o que jó. ti'VO h\ 
nada menos do tres tliscussú ·~, o quo só pot• 
si ó motivo pura quo o voto do Senado a res
peito seja. pondm·a.do e nilo dado ::;cm so apoiar 
em algum motivo, JIOI' ft•aco quo sojo.. 

Essa Calta de rnzõcs no 11arocer püderia até 
corto ponto set•ncceitavel si alio nconselhnsse 
a aprovação da pt•oposiçiio, que alh\s 81'!1. o 
que dovh• ter• feito, pu1•quo a lei de 21 de l'o· 
verelro de 1~91 di• dirolto aos ollloiaes l'ofor
mados do contarem o tempo tio liconça cm 
vlrtudo de inspecção de saudu, 

0 S", DOMINGO; VICENTI•l - E O JlM'ccor a 
citou, 

O Sn.·. AI.M:I~IDA 8An.n.~1·o-:Hm senhut•, mo.s 
repetindo a proposlcii.o. Quanto ao parecm• 
ni\o mo p~troco que estejam do accot•<lo co1n o 
ospil•ito ilo art. 07 do Itoglm,mto. · 

O Sr<. LEt1'E 1~ Omotc,,- E' bom IOI'. 
O SJt, PltEMU>IONTE- Eu posso ler: 
cNii.o l:!iio O:dmissivei.-; plu'occros que con

cluam pot'' IÜ!•ma dubitntiv~t uu som emlttil' 
opinião. . 

O po.recet• concluo que lt pt•opo:..;içiio nii.o 
dovo so1• approvau~t. Emltto opinião.» 

O s ... LWt1'J! E Ot'I'ICIC'- Não lin nada m:o
uos tlubltati vo. · 

0 Sit. ALMJilll,\ BA!\R&Til- Mas oi evidonto 
que a conclu&iio dovo sOl' acompauhatll1 da ex- · 
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poslçiio tias rnzilos que fazem chegM' " cila, 
porque só assim o Senado podoró. 1icn.t• orlen· 
tado o cada um de 11\Í.l em comliçilus do mpl
damento dechllt• sollre o voto que dnvu tla.t•, 
basoO<Io no estudo feito pela CommLsiio. 

.. · PrLl'cce que o hom·ado Sonndor julgou o as· 
sumpto desta propos!çiío do somono; Impor· 
tancla o niio morecodot• da fadiga de um ex· 
amo um pouco prolongudo e assim, talvez, 
por :mtlpathla, som mais demora aconselhou 
a sua rojuiçiio, tiio apressadamente que engu· 
nou-so un citaçiío do um decreto. 

O Sn. DOMINGOS VICENTm (most>•"ndo ao 
orador os origúwcs marwsc!'I]Jtos) - V. Ex. 
dê -mo liconça. Aqui está o pnrecer em ot•i .. 
gitml o vo,la que o moz citatio lbi o de fovo
reit•o. 

0 Sn. AL~Im!Dol BARRETO- 0 que eslil no 
porecer, lido por mim, ó janeiro. 

O SR, Do)tisoos VtcE~rm- Mns 11ca vori
tlcado guo no lmprog,o houve este erro, do 
qual nuo tenho culpa. 

O sn. ALMb:JDA. BARREto-Eu, porém, como 
todo o Senado, gulnvn-mo pelo impresso. 

M.s, Sr. Preoidente~ niio foi isto o motivo 
principal que me trouxe n tribuna. 

Tenho tluvidn. sobre o modo porque foi en
caminhada osla pt•oposiçilo. Trntando-sJ de 
nssumpto militar, ·el'!l multo naturllol que 
fosso ouvida i\ Commlssão do Marinha o 
Gum•ra, com mais ca.bimento, mo po.t•oco, do 
que ó. de finanças. 

E' llrlo, apoiado, posto em !\isoussiío o ~em 
debato appx•ovado o seguinte 

lLEQUB:UDIENTO 

Requeiro que a proposlçiio ~a Camnl'it dos 
DeFutados, n. 07, do 1899, seja retirada da 
ordem do di•, anm do ser romettida ti Com
mis,iio de Marinha e Guerra, para Interpor 
sou pa.l'ccor.-Almcicla Barreto. 

Fica adiada a discussão, sendo a proposi· 
ção remottlda itquella Commissiio. 

RF.Ll~VAÇÃO DAS DIVIDAS OONTRAJIIDAS CD~( O 
TUESOUlLO FEOJmAL POIL TODOS OS OFFIOIA.BS 
FALLEOID08 E~t CANUDOS 

Entra. cm 2~ discussão, com o parecei' con
trario da Cornmissiio de Finanças, o at·t. 1' 
da proposlçiio da Camara dos Deputados, 
n. 8i, do i808J relevando as dividas con
trnhidas com a Fazontla Nacional, por tooJos 
os oillclaes do Exercito, que morreram em 
comhate ou om consequencia de ferimentos 
recebidos na campanha de Canudos. · 
. Nlnguem pedindo a palavra, encdrrn-se a 

discussão. 
Soguc·stl em discussão, que se oncerr& sem 

debate, o art. 2.n 

O Sr, P1•e•ldente- A conclusão 
do parecer é que a pt•oposlçiio seja rejeitada, 
porque ú lgue.l ti outra que Jti foi adoptada. 

Posto n votos, ó rejeitado o nrt. 1.' 
A proposiçiio v ao ser devo! vida ti Camara 

dos Deputndos. ,. O Stt. TnoMAZ DELFINO -Tem mais cam
po t~mcia 1 

0 SR. ALMEIDA BARRETO- Núo ft~llei nem 0 Sa•, P~cl\ldente- E~tando eS· 
podia fallar om compotencla, porquo todas as got":.da " matorl& d& ordem do dta e no.da 
eommissões do Sen!l.do siio competeotos. ll,!al• havendo a tratar, vou leva~tar aso~

Mas 
11
ttendeudo-se !l.O assumpto justifica- sao, designando parn ordem do d1a da sessao 

se plen~tmente a interforencla da do Marinha segumte: 
e Guerra. Trab&lhos de Commlssões. 

Ainda ha poucos dlns o honrado Sonndor, 
rol:ttor da da Commissrio do l'inançns en- Levanta-se a sossiio n I hot•a da tarde. 
tendeu que um projecto quo estava em dls· 
cussiio e que tiniu• sido apresentado poltL 
Commlssiio do M:.rinha e Guerra devit• h• 
nquolln Commlssiio o votamos por esto 
roquorimonto. 

A>sim, Sr, Presldonto, vou requorer que a 
pt•oposioiio vti ti Commlssiio do Max•inhn e 
Guorrc'\ o si o Senado acceito.r o mou roque .. 
rimonto hei rio om occnsliio opportuna,qunndo 
t~ quostü.o voltt.Lt' o. debato, o mostrarei quti o 
i !lustro rolotm• dn Commlssflo ~e Finança< nilo 
tem raziio. Poro! então os pontos nos 11. 

Potlorln 1\Lzei·o desde jt\ ; mos como o pa
roaet• nfio nos n.dennto. cousn. n.lgumn, vou 
submotler ó. considernçiio dn Casa o mau ro
quorimouto, deixando a discu9'iio do ns· 
sumpto para occnsli\o proprl:., 

Sunnrlo v. II( 

12·1• SESSÃO m~l 10 DE OUTUDRO !IR 1890 

P1·~sicltmcia do St._ Manoal de Ou~Jiro.: 

A' mela hora depois do meio-di~.abro·so a 
sessão, o. quo concorl'Otn os Srs. ScnadorcB 
~lanoel rle Qnelroz, .1, Cntunda, Albe1·to Gon· 
çalvos, Hrmrique Coutinho, Thomaz Delfina, 
Jonathas Pedrosa, Joaquim Sarmento. Fran· 
cisco Machado, Gomes do Cnstro, Bellbrt 
Vieira, Nogueira Paraunguti, Pires Fer1·elrn. 
Cruz, Joiio Cordeiro, l:lezerrll Fontenello, 
Jos" Bet'nl\l'llo, Abdon Mllnnoz, Almolda Bar-

·" 
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roto, Rogo Mello, Leite e Oitlclca, Coelho e 
Campos, Rosa Junlor, Artbur Rios, Por· 
cluncula, Q. Boc~yuva, Gonçalves Chaves, 
Rodrigues Alves, Paula Souza, Morocs Barros, 
A, Azeredo, Vlcento Machado, Pinheiro Mo· 
chodo e Ramiro oarcellos (33). 

Deixam de comparecer, com causa partlci· 
padn os Srs. Generoso Pouco, Louro Sodré, 
Justo Chermont, Benedlcto Leito, Pedro V e· 
lho, Alvaro Machado, Joaquim Pernambuco, 
Leandro Macio!, Virgllio Damazio, Cleto Nu· 
nes, E. Wandenkolk, Leopoldo de Bulbões, 
Joaquim de Souza, Joaquim Lacerda, Esteves 
Junlor, Gustavo Ricbt~rd, Raullno Horn e 
Julio FI'Oio; e som ella, os Srs. Manco! Bn· 
rata, Gonçalves Ferreira, José Marcelllno, B. 
de Mendonot> Sobrinho, Ruy OaTboso, Do· 
mlngos Vicente, Loyos Trovão, Feliciano 
Panna, Bueno Brandao e Aquilino do Ama• 
ral (28), 

E' Ilda, posta em dlscusaiiÕ e som debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. J.o Secretario di\ conta 
do seguinte 

EXPEDIIlNTE 

Officlos: 
Quatro do I• secretario da Camara dos 

Deputntlos, de 9 do corrente mez, remettendo 
os seguinte.s 

tor de guerra, nccumulnrá ns funccões desse 
cargo o juiz secolonal, com a grat!Hcoçilo ox· 
troordlnarln annuol de I :800$000. 

Art. 2.' Essa gratlflcaçiio niio sora compu· 
todo para a oposenta<loria a quo tiver direito 
o juiz seccional, que accumuiar as l'uncçõos 
de auditor de guerra. 

Art. 3.' Revogam-se as dlsposlcões em con· 
trarto. 

Camara dos Deputados, O do outubro do 
1899.- Cario.< v,., do Mel/o, Presidente. -
Cm•los Augtuto Valente de- Novaos, 111 Socrd!l.• 
rio.-Arthu,. AmbJ'OSÍHO Heredit~ do Sd, 311 So~ 
cretnrlo, servindo do 2°.-A's Commlssões de 
Justiça o Legislação e do Finanças. 

N.Dl-1890 

O Congreeso Nacional resolve: 
Art. 1.' Fica o Poder Exooutlvo autori· 

zado a conceder a Antonio José da Costa Ro· 
drlgues, I' official blbliotbocarlo da Escola 
Navul, seis mezes de lioença, com ordenado, 
para tratam··nto ele saude. 

Art. 2.• Revogam-se as dlsposiclles em con· 
traria. 

Camara dos Deputados, 9 de outubro de 
18911.-Carloa V a• ds Mello, Presidente.
Carlos Al<guSio Valenle de Nooae1, I' Secreta·· 
rio.-Arlhl<r Ambraoino Jloredia do 8<1,3' Se· 
oretario, servindo do 2•.-A' Commissiío de 
Finanças, 

PROPOSIÇÕES I N, 92- 1809 

N. 89 - 1890 O Congresso Nnolonol resolve: 
O Congresso Nnctonal resolve: Artigo unlco. E' o Pode•• Executivo auto· 
Art. 1•. Flcn. 0 Potler Exeeutivoautorlza- rlzado a abrir no Ministerio do Justiça e 

do a mondar ogor 110 ex· I' sargento do Negcolos Interiores o credito de 5:050$, sup-
p 1 d 1 d pJementor ó. verba n. 9 do ort. 2'' da lei 

oorpo de opernrtos mil tares o Arsona e n 500 de 31 do dezembro de 1898 Lnclulda 
Guerra do Capital Federal Augusto Candldo ' ' dito 11 1 SOO$ ' j d Pereira Baptista de Ollveir" a lmportancla nesse ore a quon a 'a , para a u a 
da gratlftcaçilo de engajado, desde 7 de de· de auato no Deput<Ld_o Pedro Leite Cbermo.nt, 
~ombro do ISSO até a datt> em que teve baixa do Estado do Pará, tazentlo as ne,cossn!las 
do serviço. operações e ••evogodas na dispos1~ões em 

Art. 2'. Revogam-su os disposições em oontrarlo. 
contrario. Camara dos Depu todos, 9 de outubl'o de 

Camara dos Deputados, 9 de outubro de 1890.-Carlos Va• do Mello, Prosidonte.-
1809.- Carlos Va• do Mollo, Pre•idento,- C<1rlos Augusto Valo11te do No•aos, I' Secre· 
CarloN Augusto Valento a., No!Jaes, 1o Secre .. tario.-Arthur Ambrosino Hcredia dtJ Sd, 
tarlo.- Arlhur Ambrosino II.rcdia do Sd, 3' 3' Seoretorlo, servindo do 2',-A' Commissilo 
Secretario, •orvtndo de 2'.- A's Commlssoes de Finanços, ···· 
do Marinha e Guerra o de Finanças. Um, do Mlnlstorlo da Justiça e Negocias 

Interiores, do 7 do corrente mez, remettendo 
a Mensagem coin qne o Sr. Presidente da 
Repnb!laa devolve dons dos nutographos da 
u.esoluçilti do Con!l'rtll!SO Nacional, que sane, 
olonou, autorizando o Podor Executivo a 
conceder ao oaslstente de ollnica dermato· 

N. 90-1899 

O Congre~~so Nacional deoretn: 
Art. 1.' Nas copltaes dos Estados, onde 

nilo estiver areado o Jogar privativo do audl· 
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syphiligraphlca d~ Fooulrlode de Medicina do pelo !J<:_neOciado oranm urna sltuar.iio jut•idica 
Rio de Jaoeiro, Dr. Fernando Terra, se1s que nao pótle ser dostrulda •lnii.o pot• sen• 
mezes do licença, •:Om ordenado.-AI'cblvo-se t•nça emanada do Poder Judicial. 
um dos autographos e communlquc-se ó. Ca- Ao Pod•r Executivo cabo provocar a seu· 
lnara dos Deputados, remettendo-so-lbo o tença, mandando promover ns acções compe· 
outro. tentes e para isso não precisa de autorizaçilo 

Um, do Mlnl~tet•io da Fazenda, do o do legislativa. 
• corrente mez, remettendo a Mensagem cm A autorlzaçilo para ser declarada a nn)ll· 

que o sr. Presidenta da ltopubllca presta os dado por decreto do cl1efe do Poder Execut1vo 
esclarecimentcs solicitados pelo Senado Fo· é insustontavel,. dcsdo que a Comml,.iio jil 
"dom!, relativamente á lei municipal n. •108, extcrnou o conce1to de que. ao Poder Judicial 
de 17 de novembro do 1897.-A quem foz a cabo a comp~tencia exclusiva. 
roqulaiçiio, devolvenrlo depois ti, Secretaria d A Commissao, confiando em qu~ o Governo 
do Senado. ará as providencias, que lhe parecerem 

O 
t d 

1 
. . d acet todas, para que sojüo satisroltos o• pa-

u ro o mesmo m mstor1o o R mesma tdoticos Intuitos rovolados na ro osl ão, 
<lata, remettendo a Me~sagem com que o oconsolim ao senado a rejoiçiio .fest~ ~los 
Sr. Presidente da Repubj1ca devolve dous dos fundamentos expostos p 
autographos da Resoluçao do Congres110 Na- . · 
clonai, gua aanccionou autorizando o Governo Sala doa Commissõea, 9 de outubi'O do 1899. 
a mandar demollr os dous armazena da AI· -Rodrigues Alva•.-FB!iciono P•nna, l'olator. 
randega de Santol, construidos em terrenos .-o. Boca11u•a.-L•ita a Oiticica.-Domingos 
munlclpaes da mesma cidade, na pmça Vic6ntc,-Gonçalus Fm·eira, 
Antonio Telles.-Archive-se um dos au!ogra· 
phos o communlquo·se ti. Camara doa Depu· 
t&tlo1, remettendo·se·lhe o outro. . 

Um do Prereito do Districto Federal, de 9 
do corrente mez, remettendo a Mensbgem com 
que submette ao conhecimento do Senado ns 
razlles pelas quaes negou snncçlio ó. Resolu· 
çii.o do Conselho Municipal que providencia 
para a execução do art. 7• da lei n. 547, de 
10 de maio de 1898.-A' Commlssiio de Con
atltuiqiio, Poderes e Diplomacia. 

O lir. ~· l!lecretorlo lil c viío a 
Imprimir para entrarem na ordem dos tra· 
bo.lhos os seguintes · 

PARIICIIllES: 

N. 234-1899 

N. 235- 1890 

Foi presonte á ComrniSBão de Finanças o. 
proposlçiio da Camnra dos Deputados, u. 77, 
do corrente anno, autorizando o Governo, 
pelo mlnisterio competente, a abrir o credito 
até 972.~ para o pagamento do serviço feito no 
dlstricto teiegraphico de Goyaz, em 1897 jlor 
Joaquim Ferreira Coelho, fazendo para' Isso 
as neoessnrins operações de credito. 

Tratando-se do divida de exeroiolo findo, 
para o qual consigna o orçamento a respe
ctiva verba e oujo pagnmento deve ser orlie· 
nado depol• de proceSBada pelos meios regu
lares no.mlnisterlo competente, pensa a Com· 
mlssiío quo a proposição deve aer rejeitada. 

Snla dns Cornmissiles, 9 de outubro de 1899. 
- Rodrigues· Alvas. - Domingos Vicentl, 
relntor.- Q. Bocayu1:a.- LeittJ tJ Oiticica.
F. Penna.-Gonçalt'es Ferreira. _ 

N. 23G- 1809 

A' CommiSBil.o do Finanças foi presento a 
propo~lçil:o da camnra dos Deputados, n. 52, 
.ilo 1899, que autoriza o Govorno a rever ns 
aposentadorias concedidas depois de 24 de 
fevereiro de !801, para o ftm de declarar acm 
atreito as quo niio tiverem sido decretadas do Examinando a proposição da Camnra dos 
nccordo com o art. 75 li~ Constituição e leis Deputados, n. 83, do corrente anno, que au· 
ao tempo oxistaJttos, e sobre a mesma propo- torlza o Governo n conoedm• 10 mozes do ii· 
slção emltte ·o seguinte parecer : cença, com o respectivo ordenado, ao Dr.Josó 

As aposentadot•ins concedidas com vlolnção Bermtl'l!lno BaptiSta Poroirn., medico_ adjunto 
das lois que regem a especie não potlem do exelolto, ó do parecer a Commi'~'o de Fi· 
sub•istlr podem e devem ser annulladas nançus que mereco eU~ a approvnçao <lo Se· 

SI neste ponto porém a 'eommlssilo estó nado, porquanto a molestin se acha compro· 
de acoordo com' o espl~lto, que Inspirou a I vada por dou~ attestados _do proftsslonnos e 
proposiçilo, ora sujeita n sua apreciaçno, já o pela lnlormnçao da Direcçao Geral do Saurlo. 
mesmo nüo acontece quanto no processo Sala dns CommiSBiles, 9 de outubro de !800. 
lembrado p11l'& ser nttingldo o desidoralum. -Rodrlguc• Alues.- Go11çaluc.< FBrroira, re· 

A Commissilo entende que o 110!0 pelo qual lator.-0. Bocayu•«.-LIIit• e Oilioioa.- F. 
ao concede a aposentadoria e o goso desta PmM.-Domirlflo• v;..,,t •. 



. ' 
' ' 

-

I 
.. 
• ] I 

840 ANNAES DO SENADO 

N. 237-1899 

Foi presente li Commissão de llinnnç~a a 
propostçilo da Cnmara dos Doputados, n. 84, 
do corrente anuo, que autoriz11 o Govcmo a 
concedor a João Antonio Coquotro, aoge· 
oheiro choCo da Repnrttçilo Gorai dos Tcle
l!l'&phos, seis mezea de licença, com o respc· 
ctlvo ordenado, par11 tratar de sua saude, 
onde lhe convier. 

Os documentos juntos justificam o podido, 
pelo gue ó de parecer a Commissiio que o 
Senado opprove a proposição. 

Sala rlas Commissiles,9 de outubro de 1890. 
-Rodrioucs Alves,-Gonçal.,es Ferreira, re
lo.tor.-Q. JJocayuva.-Leite c Oiticica.-Do· 
rn.ingos Vicente.-1',• Perma, 

N. 238-1890 

· A Commtasiio <le Finanças examinou a pro· 
posição da Camara dos Deputados, n, 86, de 
1890, pela quul se fixa a despezajulgoda 
necossaria para satlsfaçilo dos diversos ber· 
vioos do Mtnlsterio das Relações Extet•iorcs 
para o futuro cxerclclo de 1900. · 

Entre a pro~osta do Pcdor Executivo e a 
proposicllo adoptada pela Gamara doa Dopu· 
todos ha uma ililferença para mais du 7:000$, 
sendo esta dllferença resultante da vet·lia 
creada jlar& a manutenção de um Consulado 
no Jnpao, medida julgada uttl pela Oamara 
para até certo ponto nttenuat• a ausencla da 
nossa representação diplomatica naquelle 
pniz, ausencla determtnaila pela suppressilo 
da nossa Legação naqueilc imperlo aslatico. 

ACamara dos Deputadosjulgou Igualmente 
necessarto autorlznt• o Poder Exooutivo a 
png1tr ao cambio de 27 dinheiros sterl!nos pot• 
mil réts o ordenudo dos l'uncclonarios do corpo 
diplomntico consular, quando licenciados para 
virem no Bra.zll, de accordo com o que pre· 
ceitúa o art. i6 do decreto n. 997 A, de 11 
de novembro do 1800. 

. A Commlssão de Finançus reiteraria, sl a 
occasiiio fosse opportuna, as mesmas rescr· 
vos feitas no parecer que cmittiu no anno 
passado, com referencia U. dotaçilo e distri· 
buição de alguns doN serviços dll Ministerio 
das Relações Exteriores, mas como o Con· 
grasso terá de pronunciar-se sobre os regu
lamentos ultimamente publicados pelo Podar 
Executivo, reformando o serviço dtplomatico 
o conauiar da Republica, prescindo de qual
quer observução, que seria tutompesttva, 

A Commlssilo de Finanças julga que sem 
prejuizo para o serviço publico póde·so 
ell'eotuar a reducção das dospezns do Minls· 
.terto das Jtelnçocs Exteriores, suppt•tmlndo-se 
na rubrica dos cousuiudoa as verbas votadas 
pela Camnra dos Doputndcs para o Consu
lado em Geot·go '(own ; para o Vico-consulado 

no Japiio ; ficando assim dlsponsnvel o aug
mento !lo 500$ para o expedionta t!esto Vlce· 
consulntlo ; de 700$ para um Interpreto e de 
2:000$ para ajuda do custo no funcctonnrlo 
~uo fosso occupnr o posto do Consul om 
George Town. -

A croação dostos Jogares não rol sollcitn<la 
pelo Poder Executivo e esta slmplos clrcum· 
stancla basta para que ella não seja reputada 
nocossarla. 

A Commlssão do Finnnçasjulga lgualment~ 
devor propor a rejeição do paragrnpho unlco 
do art. 3" da proposição da Camnra, conside
rando 2"' secretat•ios sem vencimentos e om 
dlsponibillilndo os actunos nddidos. 

Desto modo deve reduzir-se no Orçamento 
do Ministerlo das Relaçües Exteriores n quan· 
tia do 14:400$, equivalente ás suppress1!es 
aconselhadas pela Commtssiio de Finanças. 

Assim emendada " pt•cpostção da Camnra 
dos Deputados, ó a Commissilo do parecer 
que ella entro na ordem dos trabalhos e soja 
approvadn, si assim o entendei' o Senado em 
sua sabedoria. 

Sala dos Commissües, 9 de outubro de 1809. 
Roclriyuos Alves.- Q. Bocayuva, relator.
Leite c Oiticica.- JJomingos Victmtc. -li', 
Penna. -GonçalvtJs . FcJI'reira. 

ORDEM DO DIA 

TRABALIIOS D& 001\U!IBBÕES 

O Sa•. Pre111ldente ..;;;-constando a 
ordem do dia de trabalhos de commissiles, 
tlarei a palavra aos Srs. Senadores que a 
queiram para nssumpto <le expediente. 

o Sr. Ph•e01 Ferreira-Sr. Pro· 
sidcnte, a duvida ora levantada no fôro desta 
Capital, em rclaçiio ás senhoras diplomadas 
pelllB Fnculdadea de Direito, sonharas a que 
nõ.o BB quer consentir, ou admtttir, ou suppor 
com dil•otto de advogar no f<lro, dctormi· 
nou-me n aprosontaçilc de um projecto, que 
nõ.o vae do encontro á Consiitutção, e ~uo 
vao flrmat• uma ·doljtrina que evite a tiul· 
burdia quo se póolo dar no roro. 

ASsim, apresento o seguinte pt•ojecto: 
cO CongreBBo Nacional decreta: 
Art. !.• E' livro o cxercié!o dns profissões 

liberaes ú. mulher diplomada pelas academias 
da Republica. , ... 

Art. 2." Rovognm-so as disposições cm 
eontrnrio. 

Sala das sessOea, 10 de outubro de 18\lO.
Pircs F'erreir1t, » 

O l!ir. I•rellldcnte -O projecto do 
nobre Senudot• fica sobre a mesa durante o 
triduo rogimontal. 

'·. 
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125" S!<S9ÃO 1m ll DE OUTUDRO DE Í890 Nlnguem mais pedindo a palavra, vou le
vantar a sessão, designando para ordem do 
dia dn sessão seguinte: 

2" discussão da proposição da Camara dos 
Peputndos, n, 57, de 1890, autorl,.nndo o Po
der Executivo n. l'u.zer n.s necessarias opera-

Jlrosidencia dos Sr~. Rosa a Situa, J. C~1ttmda 
e Alberto Gonçalves 

• ções, afim rie abrir ao Ministerioda Industria, 
Vin.çiio o Obras Publicas vnrios creditas cs
poclnes, sendo: do !3.102:061$027 para regu· 
lnrlzar contas ria Estrada rio Forro Central 

.do Brazll; do $5.4-12,00 para pogomonto ÍL 
The Broolu LocomolÍDl! 1l'orhs ;.ompaHy; e de 
L 5.!307, 12,0 para pago.monto n. The 1Vc.~tflrn 
and Bl'azilian 2'clcgraph Company; o annulla 
o.s sobras do.s consignações correspondentes ás 
cinco dlvisües dnquella estrada de ferro, no 
oxercicio de 1808, na. importa.ncia. de 
7.253:591$102; 

2• <llscus&1o da proposição da Camnra rios 
Deputados, n. 60, do 1890, autorizando o 
Governo a conceder um anno de licença, com 
o res?ectlvo ordenado, ao I' official da A<l· 
ministração dos Corl'olios do Pernambuco 
Jcsuino Barroso de Mello; 

A' moia hora depois do moio-dla abre-se a 
sessão a quo concorr2m os Srs. Sena.dores 
Mnnoel de Queiroz, J, Cntunda, Alberto Oon
cnl v~s. JJenrlq11o Coutinho, Thomaz Delphlno, 
Jonathns Pedrosa, ,!oa~uim Sarmento, Fran
cisco Mnchndo, Manoel Barata, Bonodicto 
Leito, Gome• de Castro, Boll'ort VIeira, No
s;meil•n. Parnno.g-uà, Pires Ferreira, Cruz, 
Joüo Corrlelro, Bozorrll Fontenolle, Alvaro 
Machado, Abdon Mllauoz, Almeida Bnrreto, 
Gonçalves Forrelra, Josó Marcolllno, Leite o 
Oltiolca, Coelho e Campos, Rosa Junior, Ar· 
tbur Rios, Virgillo -Damnzlo, Domingos Vi
conte, Lopes Trovüo, E. Wandenkolk, Foll· 
clono Ponna, Bueno Brandão, Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Mornos Barros, Leopoldo 
do BulbOes, Joaquim de Souza, A. Azeredo, 
Vicente Machado, Gustavo Richard, Pinheiro 
Machado e .Ramiro Barcellos (42). 

Deixam de comparecer com causa parti· 
cipnda, os Srs. Goneroso Pence, Lauro Sodré, 
.Justo Chermont, Pedro Velho, José Bernardo, 
Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leandro 
Muclel, Oleto Nunes, Q, Bocayuva, Gonçnl· 
ves Chaves, Joaquim Lacerda, Esteves Ju
nior, Raullno Horn e .Julio Frota ; e, som 

2• dlscussiio da proposição do. Camam dos 
Deputar! os, n, 78, do 1806, autorizando o 
Governo a abrir o crodlto nocessarlo para 
pogomento dos hooorarios do cabo do volun
tarlos da patria Manoel Marinho da Rocha, 
dlli3dO 1873 á 1894, relevada a prescripção 
em que incorreu ; 

2• discussão da proposiçiio da Camara dos 
Deputados, n. 125, de 1898, declarando que os 
offiolaes da armada e do exercito, refcrmo.rlos 
ou quo se reformarem de accordo com as dls
. posfções dos decretos ns. 108 A. de 30 de de· 
zembro de 1889 e 103 A, de 30 de janeiro de 
1890, silo considerados, por todos os e!feltos, 
como si estivessem pt•ovldo~ etrectivamonte 
na classe de que tenham ou tiveram a gra· 
duação; · 

ll' dlscussiio do projecto do Senado, n. 26• 
de 1897, dispondo que as esposas, tllhas e ft• 
lhos menores dos officlaes do exercito o dos 
corpos de policia, mortos em combate, o dos 
que fallocorem ou vierem a fallocer do fet•i
mentos recebidos na campanha de Canudos, 
gosnriio as vantagens a que teem direito, con· 
slderando·se promovidos no posto immedlata· 
mente superior, sem prejulzo do nrt. 4• do 
decreto de 31 do dozembro de 1890, sl nos 
termos do nrt. 13 do decreto de 7 de teverolro 
de 1891 tiverem sido mencionados como tendo 
praticado actos de bravura, ou si Jlt lhes to· 
casse promoctto por antigulda•lo ou estudo, o 
dá outras pruvldonclas. 

Levanta-se a sossüo O. I hot•a da tordo, 

o lia, os Srs, B, de Mendonça Sobrinho, ltuy 
Barbosa, Porclunculn e Aquilino do Amara! 
(lO)' 

E' lida, posto. em discussão o sem debate 
approvada a acta da sessão anterior • 

O Sr. 1' Secretnrlo dó. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Quatro officlos do I' Secretario da Camo.ra 
<los Deputados, de hontem, remettendo as 
seguintes 

N. 93- 1809 

o Congresso Nocional resolve : 
Artigo unlco, E' o Poder Exeoutlvo auto

rlso.do a abrir no Mlnistcrio tia Justiça e Ne· 
goclos ltltcrloros o crmllto de I :616$935, sup· 
plementar á verba n. II-Justiça Ferlernl-do 
urt. 2"dalei n. 500,de31 de dezembro de 1898, 
para pag-amento dos vencimentos do escrivão 
seccional do Estndo do S. Paulo, Antero Go· 
mos Barbosa, nomondo tle accordo com o 
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nrt. 93 do decreto n. 3.08~. do5 do novembro 
do 1898, sendo : 

Correspondente no perlodo de 
3 a SI de dezembro do 1898. 

Exerclclo de 1890 ... , ..•.•• , 
116$935 

I: 500.'1000 

flzendo na necessarins operações e revogadas 
as disposições em contrario. . 

Camnra dns Dcpntados, 10 de outubro do 
1899.- Carlos Va• de Mello, Presidentc.
Car/os Aug1Jsto Vttlcnte de Novaes, to Secre• 
tarlo.- A>•thur Ambrosi•o Heredia de Sd, 
3• Sccrctnrlo, servindo de 2•.- A' Commissito 
do Finanças, 

N, 04-1890 

O·Congressc Nacional resolve: 

N, 95- 1899 

O Congresso Nacional deoreta: 
Art. 1.' Fica o Governo antorlsado ades· 

pender com a reparação do material tluctuan• 
te da armada, as economias e!fectuadas na! 
dlveraas verbas do Orçamento da Marlnhtl 
para o presente exorclclo, transferindo-as 
para a de- Material de construcçAo navat
ilo reforldo orçamento. 

Art. 2.• ltevogam-sc as dlsposlçl!es em 
eontrnrlo. 

Camara doa Deputados, lO dé outubro de 
1899.- Carlos V<ta de Mello, Presldente.
Cdrlo• Augusto Valento d• Novae1, 1• Seore. 
tario.- Arllmr Ambrosino Hereàia de Sd, 311 
Secretario, servindo de 2•,- A' Commls&ao 
de Finanças. 

N. 116-1890 Art, I,' Os patraes·mórcs, nomeados noe 
termos da lo! n, 478, de 9 de dezembro de 
1897 (lettra a do n. lO, do nrt. J•), gozarão, O Congresso Naclonall'llsolve: 
)liLra todos os eifeitos das vantagens o rega- Art. 1 .• Aos estudantes que, na date. desta 
lios concedidas nos omctaes dns classes an- lei, já tiverem ~ido approvados em uma ou 
nexas na armada nacional. maia materlnes do curso preparntorlo, que se 

§ I .• A easea patrões·móres será concedida exige para a matricula nas e~eolas de enalno 
reforma por invalidez comprovada para todo superior, é facultado terminarem seus ea
osforço activo, nos postos e com o soldo de 2" tudos, prestando exames )liLreiaes até 31 de 
c I'' tenentes, contándo·ae·lhes o tempo nos dezembro de 1900. 
termos da citada lei n. 478, (lettra c do Art. 2.' Revogam·se as dlsp01lçl!es em 
n. 1). contrario. 

§ 2.• Os mestres do corpo de offlciaes ma• C&mnra dos Deputados, lO do outubro de 
rinbelros, que contarem mnis de 30 annos de 18G9.- Cario• Va: do Mell<>, P1'811ldente.
bons serviços, serão reformados, por invali· Carlos Augu1to Valeouo do Nooae•, I• secre- · 
dez provada, no posto de 2" tenentes, com o tarlo.- Artl•ur Ambro•i"o H~rodia de &1, 3' 
soldo da r~spectiva patente. aeoretario, ~ervlndo do 2'.- A' Commis&ao 

§ 3, • Os contra-mestres e (!Uardlães do o!· de Jnstrucçao Publica, 
tado corpo, qne estiverem naa ccndlçOes do · Requerimento em que Manoei Aivel de 
paragrapbo antecedente, serão reformados Oliveira, alteres reformado do exereito e 
nos postos de mestres o contra-mestres, lm· ca~ltllo em commlssi'lo do 2' batalhão da brl· 
mediatamente superiores, percebendo o respa· j!IIÔ& policiai do Estado do Rio de Janeiro, 
ctlvo soldo ou ordenado. Julganrto-se preJudicado com a sna reforma 

Art. 2.• Ao patriio·mór da Capital Federal compuieet•la, 20 dlns depois de sua ~rom~ 
serão abonados os vencimentos de J• tenente ao posto de o.lferee, ~ade reparaçio desse 
desde que conta mo.ls de 30 annos de bons a~to.- A' Commlssilo aa Marinha e Guerra. 
aerviços e a graduaç[o de oo.pltilo-tenente, 
Paragra~bo unlco. Para a reforma neste 

cargo, nos termos rio§ I' do art. J• desta !elo 
subeistiró., para todos os e!feltos, o dispositivo 
da citada lei n, 478, lettra o. 

Art. 3,• Revogamoofle asd!sposl9&ll em oon
trarlo, 

O ilr. ~· 8eeretarlo 16 e vito a 
Imprimir para entrarem na ordem doa Ira· 
baiboa os seguintes 

I' AI\BOII\BS : 

N. 239 - 1899 
Camara dos Deputados, 10. de outubro de 

1899.-' Cario• Va; de Mel/o, Presidente.- A preposioito n. 73, deste nono, da Cnme.ra 
Cario• Augullo Vale•tc d• Nooa.,, I' Soare- dos Deputaáos autoriza o Poder Excontivo a 
tarlo.- Ao•tl>ur Ambroslno Hertdia de Sd, conceder oito mezcs de Ucenon, com ordenado, 
S• Seorete.rlo, servindo de 2•.- A's Commis· no Dr. Alft•edo Moreira do Barros Oliveira 
10es de Finanças e de Mnrlnba e Guerra, Lima, lente· da Fuculdade de Dlrolto do Blo 
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Paulo, om prorognçilo n que findou em 3 do 
setembro do corrente nono, para trat11r de 
sua saude on<lo lhe convier. 

A Commlssilo ,de Flnonçns, om vlstn do do-
• onmento quoinstrno n petição do Dt•, Alfredo 

Moreira do Rarros Oliveira Lima, ó de pnrocor 
que o Senado npprove a proposlç!lo da Cnmnra 
dos Doputados. 

Sala dns C?mmiss~cs, 10 de outubro de 
1899.- llodr.g11es Alues.- Porciuncula ro· 
ln.tor.- Leifc c Oi~icica,- Ramirfl Barcollos. 
-Gonçal"cs FcrrcJra.- Q. Docayuwt. 

N. 241-1809 

A Commissilo do Justiça o Logialaçiio, n: 
quem fornm prosenlos o projecto n. 3, do 
corrente nono, e as emendas npprovndns em 
2' cllsoussi!o, otrereco para a 3" n seguinte 
rerlncção : 

O Congresso Nacionni dec1'0tn : 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PnELIMINAREB 

Art. J, o Sorito reguladas por esta loi : 
· A proposição n. 78, deste nnno vinda da §i.' A locação dos serviços nppl!cndos á 
Cnmura dos lloputndo•, autoriza o 'poder E<· agricultura. ocut!vo a abrir no Ministerio dn Justiça 0 Na· § 2.' As ompreltndas o trabalhos concer· 
goclos Interiores o r.renito do 100:000$, su~· nontos a obras e fabricas respectivas iL ••gri· 
plomontar 1i verba n. 14 - D!llgencins poli• cultura, que sorilo regulados pelas dlsposi• 
cinos- do art. 2' da lo! u. 500, do 31 ele de· ções dos nrts. 226 e seguitllos do Codigo do 
zembro do 1898, 1\.zoodo as neceosnrins opo· Commorcio, quando fõr omissa a presento 

N. 240- 1800 

raeõ~s, revogadas ns disposlçõas cm 000• lei. · trarto. Art. 2.' Esta lei é app\lcavol ao locador 
A exposição do Sr. Ministro ela Justiça e nocional o no ostrnngo!ro. 

Nogocios lntor~orcs 110 Sr. Presidente da Re· Art. 3.' O contracto do locnçiio de ser
publico, transm!ttlda em 24 do agosto pas- viços podoril constar do escripto particular 
anilo om mens&gem no Congresso Nacional nsslgnndo pelos contractantos ou por alguem 
justifica a necessidade do credito snpplemen~ a sou rogo, o mais duas testemunhas, ficando 
tnr pedido. cada um dCIS interessados com um ex-

Dessa exposlciío consta que- 00 oxerclclo emplnr. do 1898 a despozo. com diligonclns pol!claes e Na f&lta do estipul~ escripta, entender-
agentes de 1', 2• e 3° classes foi orçada cm se-bn haver as parlei acceltado, como regra 
267:000$, sendo 150:0000 para 0 primeiro entre si, as mesmas relações existentes com 
daquelles serviços c 117:000$ pam 

0 
segnoelo os malslocndoros do mesmo estabelecimento 

Q110, !'CiO decreto o. 3.019, doSO do setombr~ ngrlcoin ou du mesmo munlcip!c. . 
daquello anno e em virtudo da nutorlzncão Art. 4.' O onntraoto feito fóra do Hrazll, 
contida no decreto le~lslntlvo n, 505, de para ser executado no seu terrltor!o, será 
!gunl data, abriu o Ministerio da Justiça 0 anthentlcndo pelo consul ou vlce-coDKul bra-
Negocios Interiores o credito de 100·000$ z!leiro. sup.plemeotar à ccnslgnnçilo - Dlllgencin~ . Art. 5.' os menores de 21 annos serão, 
pohc!nos- eievnnilo dessa sorte o total da nos contractos de locnçilc elo servlçOI, ass!S• 
despe?.a al!67:000$000. tidos por seus pala, cu, a! rorem orphlios, 

O oroamen to aotunl tlnodo, pois om por seus tutores, medlaoto prévia. lloenca da 
200:000$ a;sn mesma oonslgnnc~o - ntii"OD• autoridade que exercer Jurlsdlcç~o sobre 
ciaspollcines-ellminou aqunntiadel17:000$ ellos, e, quando os orphfioa sejam eatran· 
t•oduztn, na renlldndo, de 67:000$ a somm~ gelros, por seus oonsules, onde 011 bonver • 

. nli!ls rcconhecld~ lnsulfletento o que rora tl
xada para taes despezns no exerclció do 1898, 

CAPITULO II 

O Sr. lllinlstro da Justiça e Negocias lnte· 
ri ores, esgotado o oredito do 200: UOO$, ali ego 
ter o Governo de attender, ató ao fim do cor· 
rente exercic!o, ás deapezas rospeotivna 
C111culndns em I00·000$00(), ' 

A Commtssão do Flnaoçns, em vista do 
exposto, ó de parecer que o Senado nppt·ovc 
n proposição da Cnmnrn dos Deputados. 

Sola das c_ommissões, .Jo de outubro de 
1899.-Rodrtgue• Alues. - Porcitmaula re• 
lator.- Leito o OiticiO<t,-Ratnlro Barccizo•· 
- Gonçalvu Ferreira.- Q, Booay~<••. ' 

DA LOCAÇÃO DO SERVIÇO E)! OEDAL 

Art. 6.' Esta lei oomprehendo: 
. § I. o A locaçitn de serviços propriamente 

dttn. 
§ 2.' A locacão do servlcos medinnte a 

partilha dos l'ructos do predio rusticc, dano• 
minada pat'Cerio ogrtcoll\. 

§ S.' A locação de serviços medi~nte n pnr· 
tllhn na creaçiio de anlmaes, denominada 
parceria pecuarla, · 
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CAPITULO lll mesmo prodio rustlco, e forneoot• a cada um 
~estes uma caderneta. 

nA J,OOA('ÃO llB SERVIÇOS PI\OPn!A'IRNTE OITA § !." Do livro e daS cadornetas devem 
constar cbronologlcn o succosslvamento os 

Art. 7 ."A locaçiío do sm•vlços proprln· artigos do credito o de debito, lançados na· 
t ·•·t · 1 1 1 .•• 1 - queiJe~ em seguida nestas. mon e ut a som ragu m n pe a utspos ~ao § 2,, 0 Govoi'DO dotorminará em regula· 

dos artigOSMg'Uintes: monto uma fórma simples da escrlpturaçilo 
Art. 8,' A duração dolla niio pnssnrá de do livro o das cndernetu.. 

cinco nonos, salvo c ~ircllo ~e renovnçiio. § 3." O livro ~e contas correntes e a ca-
Art. D ," Nilo hnvemlotempo ajustado, pro· derneta, regulnrmonto escrlpturnclos, fazem 

sume·so ser a duraçõo do contracto a do um provn respentlvamente entre o locatario e o 
anno agrarlo, o qual termina oempro no fim looodor. No caso de divergeuela entro o livro 
da colheita ou da safra, a:tlvo si o locodor e a caderneta, prevalecerá esta. 
estivei' entiio a dovor ao locatario, caso em § 4.• O locndoi' teró. direito do haver do 
que deverá. continuar por um ou maia nonos locatnrio qualquet• verb:c de credito, ainda 
até que pague. que não lancacla na caderneta. 

Art. lO. Cons!dera·so renovada " locação Art. 16. Findo ou resolvido o contracto, 
de serviços pelo tempo presumido om falta darei o locatarlo no locador um nttestado, 
de tempo ajustado (art. 9"), sl até ao ultimo consignando ncbar-se · flndo ou rosoivldo o 
moz do nono agrarlo, nem o locatario der, mesmo contracto. · 
nem o locador exigir dispensa do serviço, Art. 17. SI o locntario, sem causo. lcgltl· 

Art. 11. Na locação do serviços de menor, ma, recusar o ntt.oBtado, o juiz ~o seu dom!· 
niío se estipulará. durn.ção que transponha a cílio, lmpondo·lhe, depois de ouv•l·o, a mul!a 
meno••idado. de 50~ a 100$, mandará passar pelo escr1vno 

Art. 12. O localario niio póde, sem o aJll'IL· um c'ertlftcndo, que assignnrn, declarando 
zimento do locador, transferir a outrem n que o contracto está flndo, ou resolvido, con· 
locação de serviços. formo a loi. 

§ 1.' Este aprazimento devo constnr de Art. 18, Quando o locador se despedir com 
escrlptura pubhca ou escrlpto part.ioular de justa causa, ou for despedido sem justa causa, 
transferencia, intervin~o o locador em qual· mas tlever no locntarlo alguma quantia, o 
quer destes actos como assistente. attestado do locata•·io ou o certificado do julr. 

§ 2.• Tambom o locador não póde, sem ou· (nrt. 17) deve declnrar a importnncla do de· 
torga do locntario, p0I' outra pessoa em seu blto, poJa qual tlcaró. respousavel o novo 
IO!(BI'. locatario. 
· § 3.• Si o locatario annulr li. substitulçflo, Art. 19. O anti~to locatarlo tom acção ox· 
o locador não ser/i. responsavel peloa factos ecutiva para haver do novo looatal'io a im· 
tlo substituto. portanoia desse debito. _ . 

Art. 13, Süo nullos de pleno direito· Art. 20. CesEa a locaçao do sm•vtço : 
' § 1 • Sendo findo o seu tempo, salvo quanto 

§ I.' Os contractos na parte em que lm- ao lo~ador do serv!Qos si ello estiver tle-
puzerem ao Jooaclo! obt•igações por divldus vendo ao locatarlo. ' 
ae outros que nao fot·em sua m\llbor ou § 2.' sendo resolvido o contracto. 
tllllos menores. Art 21 Rosolve·se a locação : 

§ 2,' O~ contractos na parto ein que im· § 1', Pela morte do locadO!' mas não pela 
puzerem eo locador a obrlgaciio do pagar do toc~tnrio. ' · 
!Dnls de metade das passagens e ~espozas de § 2.• Dospedlntlo-se o locador por justa 
mstalloçilo. causa. · . 

§ 3.• Os contractos na parte em que esti- § 3.' .Sondo despedido o loca~or por JUSI:t 
pularem .furos pelo debito do locador. causa, 
.§ 4." Nilo é nullo o contl'acto que estipular § 4." Sendo o locador condemnn.d~ a pena 

o preço tia locação em determinada quanti· criminal, que o Impossibilite do serv1r. 
datle de fructos, Em falta de convenção, § 5.' ·As1entando praça o locador como 
presume· se consistir o preço nm dinheiro. sorteado ou como voluntarlo om tempo do 

Art. 14. E' licito ao locador estrangeire, guerra. · · 
oontrnctado fórtt do Brazll, romper o con· Art. 22. Siio justss causas para o loca• 
tracto dentro de um mez depois do sua oho· tario despedir o locador : 
gada e celebrar outro com terceiro, pagando § 1.' Doença prolongad:t do locador quo o 
integrnlmento as pnssogons e todas as quan· Impossibilite de continuar a servir. 
tias adeantadns. § 2.' Emb1•laguez habilu<tl do locador. 

AJ•t. 15. O locatario ó obJ•Igado a torum § 3.' SI o· locador fizer algum ferimento na 
livro de cont• corrente .com os locadores do pessQa do Iocatario ou lnjurial·o na sua 
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bonrn ou na de sua mulher, filhas ou posso~ 
do sua f;tmilia. 

§ 4." Imporici:tAio locndor. 

Art. 32. Todos os rructos do predlo rus
tlco, tanto naturaes como ln•lustr\aos, serão 
pnrtllhatlos entre os parceiros. 

Art. 33. Salvo convençiio em contrario : 
• ~ 5." Insubordln:tç[o do locador. 

Art .. 23. ~ão justas cauBas p:u'tl. despe· 
dlr·so o locador : 

§ !." Fnlta de pngamcnto dos salarios no 
tempo ostipu\aclo no contracto, ou por dous 
mezcs consecutivos. 

§ 2." Imposiçiio de serviços, niio compre· 
]JcndidoB no cont!'ncto. 

§ 3." Enfermidade que o pt•ive do contl· 
nuo.t· o. servir. 

~ 4." Não permltlir o leoatarlo que o lo
cador compro a tcr..::oiros os goneros tlo qut:! 
preciso, ou canstrnngrl·O a. vontlor só n. elle 
locatario os seus productos, salvo quanto {L 
veuda, convenção especial. 

§ 5,' Si o locntorio 01.er algum fol'imento 
na pesson do locador, ou lnjítrlnl·o n~ sua 
bonra, ou no. do sua mulhor, filhos ou pes· 
soo. de sua fam\lin. 

Art. 24. Dospedindo·soo locador com justo 
cnusa ou sendo despedido com justo. causa 
niio tem direito slniio oos ganhos vencidos. 

Art. 25. Sondo o locador despedido sem 
justo. causa ( art.' 22 ), antes de findo o tempo 
do contracto, o locntarlo ó ourl~ado a ]la· 
gnr·lhe os s~larios vencidos e os por vencer 
correspondentes a Ires mczcs. 

Ati. 2G. O locador tem acçiio executiva 
para ]lavor do locatnrlo os seus sol11rios. 

CAPITULO IV 

DA PAROF!RlA AGRICOf,A. 

Art. 27. Parceria Bgricola ó o contl'acto 
pelo qual uma pessoa ontrega n outrn algum 
predlo rustloo pBra ser cultivado, com a con· 
ilição do ~artlr•'m os contJ•notantes entre si 
truotos pelo modo que 11Ccordal'em. 

§ 1. 0 As sementes correm por conta da 
p[).l'COriO.. 
~ 2.• As plantas, para substltuirem as que 

perecerem tortu\tnmente, serão presladns 
pelo parceiro locntat•io. 

§ 3." Os utensilios necessarlos para explo
ração do predio rustlco deverão ser presta
dos pelo parceiro locador. 

§ 4.' T:tmbem ao parceiro locador Incum
bem as dcspezas para a culmrn ordinarla 
dos cn.mpos e co\boita dos ft"Uctos. 

Art. 3J. O parceiro locador não póde 
colher os fructos sem liceoçn do parceiro loca· 
tario. 

Art. 35. A perda, por caso fortuito, de 
toda a. colhe! ta dos tructos que devem ser 
partilhados, ou parte de\la, corre por conta 
dos parc,,it•o.<, e não dá a nenhum delles 
acção de indemnização. 

Art. 36;· Não se rescinde a parceria slnão 
por um dos motivos seguintes : 

§ 1.' NiLo implemento do contracto pot• 
umn ou outra parte. 

§ 2.' Por porte do locador, impericia; mo· 
!estia habitual ou prolong-adu, condomnação 
á pena criminal, ou obrigação do serviço 
militar. 

Art. 37. São appllcavels us parcerias as 
dlspos!çõos dos arts. 8', 9", 10, 12, 15, 17, 
22 e 23 destn lei, assim como o art. 292 do 
Codlgo Commercia\. 

Art. 38. Sdo, outros!m, applloavels ils 
parcerias as disposições legacs rel~ tivas à 
retenção 1\os predica rust\cos, findo o arren
damento llellcs. (Ord., Uv. 4', t\t. 54). 

Art. 30. Aos parceiros compete acçiio ex
ccuti va para pagamento 'lo saldo cl' cont~ 
corrente respectiva. · 

Art. 40. Ao pnrcciro locatarlo compete a 
acção de llcspejo incontinentl contra aqnelle 
que ocoupa o p!•etl!o rustico, violando o 
art. 30. 

Art. 28. Predios rustlcos, no ••ntldo do 
artigo antecotlente, são todos o• dostlnatlos 1\. 
agricultura. Art. ~0. O souhor do predlo rustico chn- Art. 41. Subf!.istlriL n p~rcerin •. ~iio ob· 
mar.se·ha parceiro loc1ttorio, e aquelle que staut~ n alleuaçao do predto rust!Co, a que 

0 
cultlvnr parcell'o locador. , ella lltsser respeito, 1\oando .neste cn.so o nd-
AI't, 30. o parceiro locadot• niio t:ódo 811• qulro~te. subrogad~ nos dh•ettos e obrlgaçoos 

blocar ou ceder a terceiro som expresso ac· do pai cetra locatRJ'IO. 
corda do pnrcclro locat:trlo. 
· Art. 31, A parceria resolvo·se pela m01•te 

do pnrcelt•o locador, salvo si ao tempo da 
morte a cultura estiver começada, ou o 
parceiro locador tiver feito despozas ndean· 
tadns. 

Parngrapho unlco. Neste caso continua o 
contracto com os herdeiros do !allooldo, pelo 
tempo nccessnrio para serem aproveitados os 
trabalhos e dospezas. 

Senn1lo V, llt 

CAPITULO V 

DA I'AROP.RlA rr.OUA!UA 

Art. •!2, Pnt•corla pocuarla ó o coutl'llclo 
pelo o.ual uma possoa entrega n. outra os seus 
anlmnes pura os gut\t'da.r, nutrir e pensn.r, 
sob a condlçilo do partilharem entro sl os 
lucros futuros, pelo modo que aoaordarem. .. 
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Pnrngrapbo unico, Salvo convenção o, em 
falta della, o costume do togar, si o houver, 
a parceria pocunr!a seril regulada polua dls· 
poslç<les desta lei·. 

Al't. 43, O propriotarlo dos nn!moes é o 
parceiro proprlotario, o nquelle quo guarda, 
nutre e pensa, o parceiro pensodor. 

Art. 44, Constituem objecto do partilha : 
§ I. o As lüs, pelles e crinas, 
§ 2. 0 Ascrln.s. 
Art. 45. Com o consentimento do paroelro 

proprletarlo, o parceiro pensador poderil tirar 
proveito do trabalho do gado, do esterco, do 
leito o suas transformações. 

Art. 45. Si os animaes perecem por caso 
fortuito, a perda ó do parco iro proprietarlo. 

Ar!. 47. Nem o parceiro pensador, som o 
consentimento do proprietario,nem eote, som 
annuencla d&(uelle, poderão dispor de cabeça 
nlguma do gado principal ou accrosoldo, 

Art. 48. O parceiro pensado!' niio tosquiará 
o gado lnnigero, sem que previna o parco iro 
proprletnrlo, sob pena de pagar om dobro 
o valor da parte que· lho caberia na partilha. 

Art. 49. O parceiro proprietarlo ó obrl· 
gado a gnmntlr a posso o uso dos an!maes 
da parceria, substituindo os quo faltarem, 
no caso rlo ovlcçiio, 

Art. 50. Pertence ao parceiro proprietario 
o proveito que se possa tirar dos animaes 
que perecerem, 

Art. 51. E' nullo o contracto no qual se 
estipular que o parceiro pensador snppor· 
tará na perda parte maior que nos lucros. 

Art. 62, São appl!cavels á parceria pe· 
cuarla as dlaposiçOes dos arts. 8", 10, 11, 12, 
14, 21, 31, 32, 30 e 41 desta lei, o o 
art. 292, do Codigo Commercial. 
. Art. 53, Nüo havendo tempo ajustado, 
presume-se ser a duração do contracto a de 
troa annos. 

CAPITULO VI 

toiSPOSIÇÕES GERAES 

serviço do locador no restante do tempo do 
contracto. 

Art. 56, Nos casos provistos nos dons ar· 
tlgos nntocedontea compete no iocatarlo acção 
oxecutlvn l!"ra havor o pagamento, 

Esta ac~uo prescrevera em um anno, a 
contar da data om que o locador abandonou 
o sorvloo do locatarlo. 

Art. 57, A acçiio do locatar!o contra o lo· 
c&dor será summaria, com direito a embargo 
nssccut•atorio, 

Art, 58. O loca•lor terá prererencla para 
ser pago pelo producto da colheita ou l!llfra, 
para o qual houver concorrido com seu tra· 
bolbo. . 

Art. 50. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commlssões, lO de outubro de 
1809,- Thomaz· Delphino,- J, L. Coel/10 e 
Campos. 

O Sr. A. Azeredo esteve algum 
tempo ausente da tribuna, tendo deixado de 
occupar-se dos negocias <lo Matto Oro~so, 
por ventura na esperança de que minorassem 
por tal os abusos <Jommettidos naquella in
lellz terra e contra os quaos, ontretanto, 
nenhuma providencia salutar ho sido de-
cretndo.. · 

Toma bojo a palavra, interrompendo dessa 
arte o silencio que algum tempo guardou 
para revelar ao Senado e analysar as novas 
vloionclas de que ó de novo thoatro o Estado 
de Matto Grosso. 

E' o caso que, tendo sido concedida ordem 
de ltabe«s·corpus aos amigos do orador e lm· 
plicados nos recontes succossos alli aconteci· 
dos, ordenou o Rupremo Tribunal Fodoral 
que fossem presentes a elle os accusudos que 
deveriam ser transportados para esta Ca
pital, Acontece, porem, que, para o Intuito 
de burlar. a prov!doncla ordenada, lnstau· 
rou·se processo contra os perseguidos po
lltloos, grande parte dos quaes foi prcnun· 
ciada por, suggest~es não só emanadas de 
um dos chefes do. partido dominante em 

Mt. 54, As violações da liberdade do Matto Grosso, como ainda daquelles que 
trabalho serão punldus na conform!da•ledo obedecem cegamente no proprio thoatro 
Codigo Penal o processadas por queixas dos· dos acontecimentos nos odlos e paixões 
interessados ou por Iniciativa· do ministorlo reinantes no Estado,nque serefero o orador, 
publico, o decreto de pronuncia em ~uestAo foi es· 

Art, 55. Aquelle ano, por si ou interposta tampado na ultima edlcç!Io do ornai do Com· 
morclo, e de seu1 proprlos fundamentos evi· pessoa, seduzir ou aliciar para seu serviço, doncla-so quo nem uma só rarão .lnrldioa o 

0 de outrem Individuo obrigado a outrem d !d d 
por contracto escrlpto ou vorbal do locaoiio autorizou, e menoa a nutorida e e cajf.o a e 
ae serviço> prostavms em quai~uer parte do •lo juiz quo 'firmoo essa poça juri lca tão 
polz, pagara ao locatar!o prejudicado o dobro pouco rcoommendavol. 
do que ibe estiver o locador a devor, O orador,.depois de analysar o decreto de 

Paragrapho unlco, O pagamento da divida pronuncia alludldo, a capacidade do juiz e 
no dobro não exclue " indemnização por iloa assessores deste, adduziu novas oonslde· 
perdas o damnos rosultantos da privação de rações [sobro o estado politico de Mal to Oros• 
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I . 
ao, demonstrando que a sentenca aualy•oda 
obedeceu ao plano de rrustar o habeaa-corptls 
pela pronuncia, afim de que os protondldos 
réoa sejam levados no jury e sujeitos conse
quentemente a vlolenciaa que difficilmonto 

· se podem prever. 

ORDEM DO DIA 

CREDlTOS F.SPROJAE!l PAR,~ REGULARISAR OON• 
TAS DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO 
llRAZIL 

samonte estilo contribuinno para a de>orclem 
o lnexcedivol roiaumonto, que J•< constitui• 
ramo l'Ogimen normal nn dh•ecçiio de todos 
os serviços. 

Sr, Presidente, a Eslt•nda de Forro Contrai 
ó,do annos a cata parto, um Estarlo no E;to.do; 
para elia não se fizeram as leis, O. cuja acciio 
nilo se subordina, regendo-se exclwüvamente 
pelo arbítrio do seus directores. 

Ó SR. PIRES FERREIRA. - Do actual! 
O SR. ~'ELICIANo PENNA- Refiro-me uma 

perlodo de alguns nonos, .• 
0 Su. PIRES FERREIM- Do 110tual, não ; 

para elie só existe a lei, nüo subo dolln; poiSO 
garantir isso a V. Ex. 

UM SR. SENAnon-E o outro? 
0 SR. PIRES FERREIRA- Ah! O outro era 

um esbanjndor, 

Entra em 2• disou!süo, com o parecer tuvo
ravel da Commissiiodo Fin~ncas, o ~rt. I' da 
proposição da Camnra dos Deputados, n. 57, 
de 1899, autorizando o Poder Executivo a fn· 
zer na necessarins operaçOes, afim do abrir no 
Minlstorio da Industria, Viação e Obr~ts Pli· 
bllcas varies creditC•S espeeiaes, senclo: de ( Cru:am-se diuet·sos apartes o as,., Prcsi· 
13.462:961$027 para regut~risar contas da dento t·eclama a atlollç<To,) 
Estrada de Ferro Central do Brnzll; de O SR. FELICIANO PENNA- O nnno passado, 
f 6.442,00 para p~gamento a Qunylc Da· Sr. Presidente, o Congt•ess0 teve elo votar 
vldson & Comp., o de .e 5.507,12,0 pnra um credito do quantia superiora 14.000:000$, 
pagamento á TI•• Wcst..crn. and Brasilian pnra se regul~riznrem ~s contas da Estrada 
Toloprapl> Company ; e annulla ns sobras ue Ferro, o que importa dizer que teve do 
das consignaçõtis cc.rrespondontes ás cinco autorizar a nborturn do um credito para a 
divisões daqueUa eatrnda de ferro, no enenmpação dos desatinos do director da 
exerolcio do 1898, na importaneia de Central, · 
7.253:591$102, Tive cotão a lngenuldado de acreditar que 

o Governo tomaria as providencias que o 
O Sr. Feliciano Penno _ e.aso suggerin, para que se pnzesso definitiva· 

Sr. Presidente, 0 projecto que v. Ex. ac~ba mente um cravo ne"'a roda, do maneira quo 
de 1nbmetter o. consideraQilo do Senado trans· tivessem cobro ~busos, quo decootemento ni'io 
ltou por todos os turnos de. discusslio na podiam continuar .. 
Camara dos Sra. Deputados sem que houvesse Vejo, Sr. Presidente, que me engano! pai
provocado, que eu saiba, uma só p~le.vra de ma1•mente, e a prova irrecnsnvel ó que se 
commontar!o, além dnquellas que se Ieem no sujeita agora O. conslderacão do Senac!o um 
parecer da respectiva Comm!ssilo de Orca· projecto, provocado por mensagem do hon· 
menta, rodo Presidente da Republica o que foi mo· 

Bubmettldo ao exame da Commlssão do tivndo por uma exposicao do digno Ministro 
Flnanoas do Senodo, emtttin eata son parecer ela Viação, Jlelo qual se autoriza a ~bertura 
em termos brev118imo1, reportando-se ~o que de um cred1to de 13.000:000$, destinado, con· 
llavia sido ponderado no pnrecer dn outra torme a phraae empregnda pelo dito Ministro, 
Casa do Congresao, que em alguns pontos mo a cOI'I'igir irregularirlader, que nllo se podem 
pareceu deficiente, por não ter encarado com sanar denlro das regras lraçadaa pela •igento 
a devida aevorld~do o alll!nmpto quo consti· legislaçllo da contabilidado pubUca. 
tutu seu objectivo, o SR. GoMES DE CASTRo- Ahi está! 

Entretanto, Sr, Prosldonte\ este projecto o SR. NoauEml. PARANAGU.í.- A oonse· 
enoerra mate••la da mais a ta rolevanoia o qnoncia deve sor a responsabilidade desse 
ofrereee margem para estudo proveitoso da1 d · 
gravea trregularfdades, que j4 se tornar~m emprega 0• 
endem!cas no ramo do serviço publico quo O SR. PIRES FERREIRA-Mas ni'io se trata 
concerne i direaçilo das ferro-viM da Uni~o. do actual. 

A cansa geradora destllB lrregularldndos o SR. MoRAES BAnnos- o nciual não tom 
deve aotnar e induir Igualmente nos demais feito pouco em continuar 0 qno achou. 
ramos da adminlstraoiio publica, de modo que 
o exame da mataria constante deate projecto ( C>·u:am-sa outros apartes,) 
pódo fornecer os elementos prooisos para so O SR. FELICIANo PENNA -A propo!lto dos 
Iormar um Juizo dns raz6es que tao podero· apartes. com que os honrados collo11as mo 
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distinguem, devo dlzet• que mo sinto doloro· 
sarnento impt•esstonadn, vendo que, deanto do 
nccusaçOes documentnrlas, como aquollas quo 
neste momento estou lbrmula.ndo, hnj11 mem
bros do Senado que se sintam autorizados ou 
obrigados a fazer a dolosa do funcclon.rios 
pcculatarios. (1lpoindos,) 

Isso constituo umn animação, qua.ndo a 
audncla rlnlles devo ser enm·gicnmento ro-
frondn. (Muitobem.) ' 

Para so formar, Sr. Presidente, uma justa 
idóa do quo sejam essas ltregula.ridades, 
,;tRRim chamadas por euphomismo, é necessa
rio quo eu lembre no Son:r.do quaes silo os 
processos dotorminar\os por lo\ para quo sejam 
regularmento Celtas as despozas relativa~ O. 
Estrnda de Forro Central, 

Sr. Presidente, ó uma noção elementar que, 
pttra ser legalmento foita uma despoza, ti ne· 
cossario que estej•1 ella contemplada om 
verba orçamentaria (apoiados); quando a 
verba está esgotada e ba necessidade premente 
de so razor a despeza, na aosencia do Con
gresso, abre o Governo o credito snpplcmen· 
tar, · c<lm as formallrlades recommendadas em 
lei, ent.re as quaes flgura como principal a 
consulta ao Trlbnnal de Contas. 

As c\espozas siio pt•ocessadas o pagas no 
Thesonro, para onde aliás devo o director ela 
Estrada remettor todos os sahbados ns rendas 
recolhidas durante n Eom~tna. 

Pois bem, St•, Presidente, zombando de 
todas ns disposições de lei, com o fito manl· 
festo rio ovitnl' n fiscallznçiio do Tbesouro e 
do Tribunal de Contos, com o Intuito patente 
do illudlr um obstaculo sor\o que cleveJ•a 
prever, o director da Estrada do Ferro lançou 
mão de expedientes taes, que import:tm a 
prova de quanto neste paiz a pratica da lm· 
punldade !em ttogmentado a audaoia dos 
criminosos 1 

E' assim, sr. Presidente, que o director da 
·Estrada do Ferro retinha, multo de industria, 
a renda, quo dovla ser romettida semanal· 
mente no Thesouro, e, violnndo textos ex· 
pressas de lei, mondou subtrai!! r elo cofre a 
'[uantia do O, 703:756.~778 para satisfitrilo do 
c espezas nilo lngali;:adas. • 

U~! Sn, SENADO!' - Ainda ha cousa mais 
gravo. 

O Su. FE!.ICIANO PENXA- Sim, ainda ha 
cousa mais grava, 

O director da Estrada nüo se limitou n cUs
por rln ronda recolhida ao cofre. Conformo os 
dados fomoclclos pelo digno Ministro ela Via· 
ção, esse runccionnrio nppllcou ainda nos 
dttos pag:tmentos os seguintes recut•sos que 
tlnhn á muo: . 

Dinheiro rocobldo do Tito· 
souro para pagnmentos re· 

Rlstrados pelo Tribunal do 
Contas e não elfoctuados 
pela Estrn1ln. • •. , , •. , •••••. 

Differonça de cambio resul· 
tonto do outros pngnmon· 
tos roallzarlos peln. Estrada 
sob taxas superiores ás do 
reg-istro do mesmo TriLU· 
nnl . ........ , , ... , . , ... , 

Vencimentos em suspenso 
dos emprogndos •• ,, ...... 

1.033:161$941 

408:633$118 

45:303$877 

E' isso só 1 Niio, Sr. Presidente, o director 
nilo vac\Jlou dennte da caixa rios r!opos\tos, 
<linheiro a terceiros pertenconto e confiado á 
suo. guarda, ou á do empregados quo lhe 
eram immediatamonte subordinados. 

Eis aqui a relaçüo dos dopositos violados: 

Saldo de trafego mutuo a 
· favor do dllfarentes com· 

panhins.,,., .. , .. , .. ,.,, 
Saldo da arrocadaçilo do lm· 

posto do Estado de Siio 
Paulo .• , ..... , ......... . 

Contt•ibu içi\ú e mult:ts per· 
tencontos á Associação de 
Auxilias Mutues:., •. , ••• 

Idem pertonconte á Caixa 
Auxiliar dos Tolegt•aphls· 
tua .•..•.•.....• , .. , •••.. 

Fianças do contl•actos e pro· 
postas., ••..... , ........ , 

Idem do empregados •• ,,,., 
Idem de carregadores. , • , • , 

Somma total ........ 

726:092$268 

101:980$900 

79:950$838 

I :608iFQOO 

169:113$000 
1:400$000 

13:400$009 -------
9.433:767$309 

E si mais mundo houvera.,. 
0 Sn. MORAES BARROS- Por,\m as quan· 

tias roram empregadas na Estrada. 
O Sn. FELIOIANO P&NNA - Não contesto, 

mas isso ni'lo exousa. 
O Sa. MonAES BAnnos-uma cousa é vio· 

lar a lei da contabillrlado, outra ó apropriar· 
se do dinheiro •. 

0 Stt. FELICIANO PENNA-0 nobro Senador 
reduz tudo Isso a uma simples violação da 
loi do contabilidade \ 

Entretanto, osti1 provado que o director 
usou de dinheiro quo estava em cofre para 
ser romottido no Tltcsouro, o fel·o contra 
expressa disposiçilo do lei. Está provado 
que com esse ·dinhelt•o fez pagamentosnnto· 
cipados, porquo so dizem nsslrn aquollos ap· 
plicados a 'dospezas niiopagavels, porque nil.o 
estavam devldnmente legallzndas e o paga
mento não estav11 autorizado. Est!l provado 
que pratic<lU a violação do deposito;, con• 
ll11~os ti sua; guarda e quo todas as legisla· 
ções constdoram objooto intanglvel. 

" .· 



• 

BEBSÃO EM 11 DE OUTUBRO DE 1890 

Tudo isso uiio passa do uma quostii.o do 
contabllidn~e. dlz o nobre Soando!' ; eu creio 
quo ba copitul&çito mais convlnlli\Vcl no 
caso. 

Tomos o nrt. 221 •lo Codlgo Penal, que, sob 

A razão por que me ar repondo é que os 
criminosos cncolltram frcqucntomentc ~efen· 
soros, cu,las sympntbins sao um mot.ivo de 
a.nimnçü.o pn.ru. quu pros\gam dosassombradu.· 
monte nu. rota. do seus dt.lsma.ndos. 

o titulo •Peculato» dlz : •Extrav!nr dinheiro 
pertencente ó. fazenda publica, contlnr!o á 

"sua guarda ou ndmin!struçüo ou a do outrem 
sobre quem exercer f!scnliza~iio em razão ~o 

0 SR, COELIIO E CA~!POS - Menos eu, que 
apenas consi~cro li questão debaixo do ponto 
de vista juri~ico. 

omoiO,).l I 

O o.rt. 222, sob o mesmo titulo, assim se 
exprime : «Faz~r pn.go.montos antecipados, 
não tondo paro. Isso autor!znçiio.» 

0 SR. BUENO BRANDÃO-Não se trata de 
um criminoso i trr.tn-se por ora. do uma. nc
cusnçiio. 

Quanto ó. violação dos dopositos, jil não 
quero referir-me ú. disposi~ão da Ord. li v. •i" 
713 § 5°,qne terminantemente veda.vn no depo· 
sitario o uso da cousa depositada o •loclnrava 
que a infracção desse procoito constituia o 
crime de furto. 

Temos disposição mais recente no art. 331 
§ 2' do Cod!go Penal, quo diz : «E' cri mo do 
rurto apropriar-se do cousa n.lboia, quo lho 
houver sido confiada com n ob••!gação de n. 
rostituir, ou fazer doll" mo detorminado.» 

0 SR. FELICIANO PlmNA - Dcsculpn·mo 
V. Ex., os !'actos constam da exposição ~o 
Sr. Ministro do. Viação, que,rlo.ndo mais vez 
testemunho do seu espirita de tol01·o.ncia, 
a~slm se exprimo : «conhnconilo ostns irre
gularidades, que, aliú.s, pelo diroctor do. es
trnd:t foram do pleno confessadas com segu
rança e natu••alidado revoladorns da boa Jil 
com que as praticou •. ,» 

O SR, BuENO BRANo:\o-Logo, Calta o elo· 
menta essencial para constituir o crime. 

Si a Jlazenda Nacional não podin. desviar 
do seu destino as quantias de que era dapo
s!t~tria, ainda menos podel·la Jnzcl·o seu 
o.gente ou preposto, o direct~r da Estradi\ de 
Fer1•o. ' 

Pouco Importa que o director n~o tonha se 
apropriado das qunntlas depositadas em be· 
noticio propr!o ; apropriou-se no caracter 
de representante do depositnrio, que ora o. 
Fazonda Nacional, pora satislaçõo do cujos 
deb!los appl!cou a quantia depositada, 

O SR. MoRAES BARRos- Nenhum desses 
artigos é appl!cavel no caso, porque o func· 
clonaria nilo subtrah!u nem para si, nem 
pnrn outrem; é uma Injustiça quo v. Ex. 
cstó eommettendo. 

O SR. FELICIANO PENNA - Nii.o desviou 
. par& outrem I Pois não estó. confessado quo 
" tb! retirada uma grnnrle som ma, pertencente 

a tercalros.o que foi nppliend& ao pugamonto 
das responsnbit!dndos da Fazont!n Nacional 1 
Nilo eilil confessado quo houve, v!olnçiíO do 
depositas com o fim doso pagaram despezns 
d~t Estrada tlo Forro 1 Como, pois, póde se 
nognl' que houve desvio do dinboil•o alheio 
om bonellc!o do outrem 'I 

0 SR. CoELUO E CAMPOS-E' crime, mas é 
crime de outra ordem. 

U~t SR. SENADOR- Esses depositas oram 
dinholros do particulares, não eram doEs 
tf\dO, 

0 SR. FELIOIAXO PENNA- TratandO·Se do 
um delicto <li< or<lem do quo se discuto, 1m
vendo uma violação flagrante da lei penal, 
pódc'se a\legnr a boa fá da parte de um ho· " 
mom nas condiçõos do directO!' da Central. 

E' uma nocii.o comosinhn. que a ninguem 
so con~do a ignm•anct~ da lei penal, quo,nos 
termos do art. 26 do Codlgo, nem derimo, 
nem exclue & intenoão criminosa. 

O SR. Do~uNoos VICENTE -Apoiado. Niio 
sol como se possa explicar essa boa fé. 

0 SR. FELIO!Al10 PE>rNA- Este projecto, 
Sr. Pres!rlonte, suscita diversas queatões. 

A primeira ó n do saber qunl o limito ra
zoavel da responsabilidatlo d~ Fazenda Na· 
clonai pelos excessos praticados por seus 
runccionarios ou agentes. 

No anno de 18i7, o honrado Senador pelo 
Estndo do Alagôas, o Sr. Oitloica, natural· 
mente impressionado com os encn1•gos do 
Thasouro, provenientes dessa origem, apre· 
sentou um projecto, no qual so declaravam 
nullos de pleno direi to todos os contractos 
em cujo texto n~o viesse citada a lei que os 
autorizasse e Indicada & verbtl destinada ao 
pagamento. 

1\ocordo·mo de que osso prujocto, dopols do 
discutido, mereceu o favor quo so conce<le o. 
alguns condomn<ulos, que ó o 1ln ascolbo. do 
gonero do mo••te, e ello optou pala morte om 
uma. pasta do Commlssito, onde darmo o 
!lOm no otul'DO. ( Troc1tm-so apro•tos entre !is 
Srs. Gomos de Ca.'ltro o Ldte o Oitioica.) 

(lfa muitos D14ll'OS ap(irMs,) 
0 S!t. FELICIANO PENNA- Arl•ependO·lllO 

ás vezos, St•. Presidente, do agitrLr ucstn. 
cusa qneatoes como 11 quo ora se debate. 

Niio trato da su bel' si o projecto m•a. vi aval 
ou não. Do•ejo nponns lembrar quu um tios 
argumentos invoondos contra elle ern o do 
su• inutilhlado, porquanto a ospoolo ora jli 
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regida por principias germes do direito, que 
não consagravam a responsabilidade da Fa· 
zonda, der! vuda do no tos praticados contra 
lei e sem sciencin e multo menos acquioscen
cia de quem teria do se o brigar pela execuçilo 
de oompromlssos oontrahldos. . 

Mas, para que os nobres Senadores vejam 
como essas bellas tboorlas falham na pratica, 
ola aqui um caso om que a Fazenda Publica 
vao pagar uma somma enorme, rosuttaute do 
deapezas feitas sem a observancia dos requi
sitos Jegaes a em que 11 sua responsabilidade 
nilo esto do modo algum justificado. (Ha mui· 
tos apal'lcs,) 

o SR. Pn.ESIDENTE-Attenoíio! Quem está 
com a palavra é o Sr, Senador Penna. 

0 SR, FELICIANO PENNA- Sr. Presidente, 
desconfio que com um pouco mais de esforço 
o honrado Senador seria cap~z de achar o 
director da Estrada de Ferro digno de uma 
corOa de louros I 

0 Slt. LEITB lll OtTIOICA-Um benemeritol 
O Sn. ~Iono~.r:s BARRos-Rofere·so a mim! 

Não cheguei ainda a essa conclnsíio. 
0 Sn. FBLICLI.NO PENNA- Nilo obegou, e 

por isso é qno digo que com mais algum es· 
foron cl1e~rá. (Apartes do~ s,.,, Mo•·aos Bar· 
ros e Loitc o Oiticica,) 

Sr, Presidente, acredito que para encon· 
trar a solução da questão que aventei, cum
pre fazer umo. diatlncção. Ha responsabilida· 
desde certo caracter, que a Fazenda Publica 
nilo pOde repudiar, .posto que !be11 advenham 
de culJIIL de seus n~;entes. 

A responsabilidade, por exemplo, derivada 
do extravio de dinheiros ou quaesquer outros 
elfeltos entregues a titulo de deposito, ·posa 
Indubitavelmente sobre n F11zenrla, pois que 

. esta ó que ó a depositaria, ainda quo por ln· 
termedlo de seus agentes ou empregados; ó 
directamente responsnvel pelo pagamento, fi· 
cando·lho o direito de promover a rosponsa· 
bllldade civil e criminal do funcoionario 
acbudo em fillta, 

Já não penso do mesmo modo quando se 
trata de encot•gos nsRumido< por fllnccloua· 
rios que autorizam rlespozns .uilo auto1 izndns 
por lei, ou som VOI'ba orçamentaria, o som 
que se satisfucam as form:>lidades positiva
mente detot•miDIIdas pelas lois. 

A oplnlilo contl·aria,Sr. Preslrlonte, colloca 
a Fnzondll Publica sob a ameaça permanente 
do responder por compromissos tiío avutt ... 
dos, que ternal'lam sua satisfaQíio lmpratl· 
cavo!. 

A Fazenda Nacional nilo pótlo flcnr, colo· 
cada em piano Inferior 11 qualquer pnrtlcuilat• 
que ni'io se reputa obrigado pelo oxoosso de 
seUI mandatarias, 

H a quem entenda q a e aos · Interessados c 
lmposslvel verUicat• a! sous contractos aio ou 
não autorizados. Primeiramente, essa verlfi· 
caoilo é yerfeltamento pratlcavel, desde que 
as leis sao conhecidas e níio faltam repartl• 
oões nos quaes podem ser fornecidas todas as 
Informações desejadas, 

Em Btlgundo Jogar, o Cacto de poder haver· 
nbuso ou engano niio altera a 1oluçíio, Dia
riamente se dão casos de contractos em que 
um dos contraotantes pactua confiado em quo 
o mandato do proourailor é 111Wolente, e ve· 
rlftCIIdo posteriormente que essa clroumstan· 
ela níio se realiza, nem por Isso fica o consti
tuinte obrigado, nlém dos termos do lnstru• 
monto. 
. Se,la como for, Sr. Pre~ldente, o que é do 
absoluta necessidade é que se tomem provi
dencias para que não se repitam casos oomo 
este, ora su,leilo à noua attenção. . · 

SI na !oglslaçilo vigente ba dlsposloilo que 
proteja o Thesouro, cumpre que seja posta em 
pratica; si não existe, convem crea1-a para 
resguardo de Interesses de maior vulto, con· 
stantemente aaorlficados. 

Uma outra questão é a de saber porque 
estes abusos se reprtduzem tão Insistente· 
monto, que nem stquer despertam mais a 
curiosidade, quanto mais a lndlgnaçilo. 

Estou convencido, Sr, Presidente, de que 
a razão principal é a impunidade snrantlda 
nos culpados; ii a certeza que todos teem de 
que neste pniz Dilo se promove, e quando se 
promova, nilo so 1!11 eJrcotlva, a responsablll· 
dado de nlngnem, · 

Todos os dias lemos sentenças nas quaos é 
condomnada a Fazenda Nacional a pagar lnr· 
gas indemnlzaçOes a Individuas projudicudoa 
por actos dt~ adminlstt•açiio publlo• praticados 
por igoorancla, siniio por odlo e esplrlto de 
perseguição. Ja . alguem se lembrou de que 
nito é admissivel que a Fazenda Nacional ea- · 
toja eternamente condemnada 11 represonlar 
o papel de cabeça de turco, e que ó absoluta· 
mente necessarlo que ella filoa eft'ectivll o seu 
direito contra o t'Uncolonario desasado, que 
deu causa ao prejuízo, 

Neste assumpto, ora sujeito {I disouuilo, 
tomos, S1•. Presidente, a prova lrreousavol 
do modo Irregular por que ao n~uram t•ospon• 
sabllidades no nosso melo admmtst.ratlvo. 

Na exposição levada ao conhecimento do 
honrado Pl'esidente da Republica, diz o digno 
Ministro da Viação: co director da Ellrada di 
Ferro CO)I{tJssou &odaJ euas irr6gt4laridad61 
mas ·com ta~ ·legutança e naturalidade 2u; 
nao d JXMsit,el.du,id:o• de aua boa (J.» 

Singular thecrta l Em outro palz, onda os 
delinquentes nii.o enoontrauem a excessiva 
tolernncla de que olfereee te1temunbo o digno 
Ministro da Viação, a segurança e naturallda• 

' ' 
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<le seriam seguramente classificados como rnn· Estas palavras cooscguh•nm correi' mun<lo 
nifestuçü.o do desrespeito e de au<lacla. e fazer fortuna, o que não é <lo admirar om 
. sempre ouvi que a confissão ora apenas um um paiz que facilmente se contenta com pn• 

valioso elemento de prova dos delil!tos, vejo lnvrõcs, tunto mais ruidosos quanto mais 
agora que esta elln convertida cm doeu· ôc~s instituições politicas silo entidades 
menta do IJõa fé 1 1 abstractas o nü.o possuem virtudes que lhos 
• Ainda moamo queodJ~noMinistroestivcsso sejam essenclncs. · 
oonvonoido da IJoa fó de seu subordinado, a Não ba honestidade republicana, como niio 
elle não cabia, Sr. Presidente, deolaral·a, h<t honestidade monarchlca. 
mas sim ao Juiz que tivesse do proceder iL o ~uo anima esses organismos, o que lhes 
instrucçãocrlminnl. Imprimo tendoncias boas ou mais, silo os 

O illustrado Ministro da Viação, no intuito homens uos qu,,es está confiado oexeroicio da 
de excusar o director da Estrada do Ferro, autoridade publica. 
lembra que este funccionario aliegara ter re· Quem conllar exclusivamente na superio· 
cebido orrfem •crbul do Ministro da Vlaçilo ridado do rogimon e nilo procurar lmprimh• 
paro. praticar algumas dns irrl!gutaridrtdes rle o cunho da sua superioridado indivitlual na. 
que il accusado. <lirecçiio da causa publica, lm de chegar i> 

Admira, Sr. Presidente, que espirita l<'io tristes desllluzoes e encontrará a conftr. 
luctdo e tão adiantado tenha podido acreditar maçilo do volbo aphorlsma: col'ruptío opt{mi 

• que uma ordem do ministro, quando mesmo pmi"'"· 
, fosse alia real, pudesse tet• a força necessarla Não, Sr. Presidenta, nilo é preciso repu. 
para tornar justlllcada a violação das· lois I b\lcanlzat• a Republica, o que ú preciso ó mo-

Essa ordem, si existisse, só teria um presti· ra\lzal·&. A Improbidade é o microbio, que 
mo, Sr. Presidente, que ora ode ~rovnr mais secreta a toxina em que está se envenenando 
uma voz que os máo; exemplos víim do cima a socledudo, em cujo seio vivemos. 
e que a perniciosa intluoucia dolles não pode Devo crer que o R1o de Janeiro deve ser 
produzir senão os resultados, que todos sen· tomado, como campo do estudo, quando ti· 
timos e deploramos. vermos de ajuizat• do que occorre em todo o 

Todos os annos repete-se esta cometi ia que palz; é o nucleo mais tmportanto de popu· 
jó. enfastia pela inalternbilldade do sou tbema. laçiio, sob a acção tmmediata do Governo 

Reconhecidos e veriftcados os abuzos, vem Fodorai. 
tndefectiveltnento o pedido de credito para Pois, Sr. Presidente, o que aqui se observa 
o fim de os regula•·í>r<r. Um ou outro mom- é <lo ordem a causat• as mais sõrias appre· 
bro do Congresso, que não recola d81• prova hensões. 
publica de ingenuidade pronuncia algumas Niio ba dia em que os jornaes nilo tragam 
nalavrns no Intuito de os protlignr. No rol~~~;ilo de factos 1leprimentes da moraMndo; 
!i• acto h& a ceremonla. da votação o da np· não ho. dia em que niio venham communi· 
provação do credito, o está tudo terminado. çües do Curtos praticados nas proprlns repar· 

Para nilo fnltat· nada hn nlnu" n npotboooe ttçilcs do policia •. Quero, pot·ém, rarerit•·mo 
finnl dos culpados I _ plt<it!vnmonte a um Jilcto, que ó caracte· 

E' absolutamente nocessar!o,Sr,Presidento, riatlco. 
que se procuro pOr cobro a osta serle de dos· Ninguem Ignora o modo original pelo qual 
mandos. se procedo aqui à ropressiio do jogo. 

Promover a punição dos !'unccionarios de· A autorid<tde policial, ou qualquer de seus 
linquonte~ nüo é uma faculdade conce~l•h• uo agentes, dá cet•co á casa sua peita, npprehende 
ohel'o do Podet• Executivo, e quando fos;o, S. to<los os oiJjectos uolla encontrados e 1101' via 
Ex. deveria oxorcet·a todas as vezas que so do re~:ra 1•ecebe lmmcditamonto n multa com· 
ftz.,~se misto!'. N1lO é uma faculdnde,St•. Pro· minada no art. 369 do Ca<!igo Pena!, sob 
sldente, é um dever rigoroso a cujo cumpri· pena de serem conduzidos ii prisão os <ielin· 
menta o honrado Presidente dn Republica nilo quontes. 
póde fugh•, Essa obrigação encontra-se ni· Nilo quero referir-mo, Sr. Presidente, a 

1 tldnmento prescriptn no art. 40 da lol de B ost11 abuso sem quallftcaçüo, n esta violeneia 

I, de janeiro ae 180~. que llÜO pet•mitte que o inaudita <lese executai' uma sontcnçu, que· 
Presidente da Republlcn tol<n·e, dissimulo ou nilo existe, do se dar nppticaçilo tle uma pena 

I 
encubra os crimes de •eus subordinados, niio sem processo. Não é que tudo isso nilo seja 

! 

procedendo, ou não mandando proceder contra de uma gravldn<lo oxcepcioual, tanto mais 
elles. oxtranhiLveiquauto '"'a vloleucia roal!sn-so 

O lllustrndo Ministro da Fnzondn concluin a sob oa olhos do Governo, quo parece ap• 
l»tro,lucç•To do sou I" rotatnrio com estas pn· proval·a, 
lavras: •E' preciso republicanizar a Repu· Esaa vlolenola., poróm, desapparece deanta 
bllca,• deste facto. Ho. annos que eues objeotos ~ao 
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approhon~ldos, ba annos que a importnnoia funcolonorlo consurado ó bom intoncionado o 
desSaS multaS e lll'rOcndada 0 monta 111la IÍ JlOSSUe a niiCOSSIIl'ill OÍOVIIÇiiO do OHpiritO 
algumas centenas do contos, pnrn ncolhm• a ad vortoncln, qunudo os ta for 

As multas fazem pttt•to da l'ocoit. publica justa. · 
e sua lmportaocia deve ser recolhida no Tho· o sa. A. Azentmo-Apoiudo; u como 0 
souro. Mas, perg-unto ou, ou o dostmo tiveram ca'o tio Matto Gr08, 0 , (Riso,) 
os objectos npprehendldos I • 

Onde pnmm aR quantias arrecadadas 1 O SR. l'ELICI~\NO PENNA- Nao conheço 
conformo vorsiioatt! agora oiio contestaria vcrtlnrles, quo nao possam ser dttns soh uma 

nada existo 1 ' administração honostn. SI estas vot•dades ro· 
Ora, Sr. Prosldento, eu creio pode!' eximir· ferom·se n abusos, n mazellos, de~om vil• á 

me no trabalho tio fazer commentuios. tom': paro. so lhes dar o conventente cor· 
!Ia aqui dons factos dignos do nota; um ó recttvo. . 

o dn subtracção de rllnltoiro, inteiramente . U;ando do nmn Imagem c~nhcctda, posso 
dep1•1mento e desmorallsorlor•; outro, ó a lner· drzer que assas . mnzellas sao como o sa· 
cia do Minlstr•o da ~·nzonda, que assiste no ~nmpo; quom .oUtz"'' cural·o. devo chnmal·o 
extravio rle umn parte da renda publica sem "poJio, rccolhulo mata. (Apol'lrl"s). 
dar uma providencia, sem fazet• mm~ rocla- O Su .. A. Azl!:lllmo-Por isso ó qno insisto 
rn~çíio I . . na quostão de Mntto Gr·osso. 

11: a par do tudo !ssn rla·se uma_ CJrcum· 0 Sn. FELICIANO PENNA-Dom:tis, Sr. Pre• 
stnncla, que entristece. A subtracçao rio dt· sldente, nlnguom so illudajulgando quu são 
nh~i~o te"! sido objecto do c~nsurn publica e ellns ignorados. Süo todas geralmonto conhe· 
pos1t1vnda, entretrmto, as .tutorid~des p~- citlns, não só 119 quo estão a mostra, u:; quo 
liclaes, simulando um dosde.m quo nao sl:;m· ja não teom 0 pudor do se occultur, como 
fiet1 mais do que ll!mposstbtlld~do d~ dutozn, aquellus quo se procura trazer orn discreto 
moralmonle convertidos ~rn ~o!dade!ro:~ P•· recato, mas que siio tão isnoradns como os 
c?ydormes, revelam-se mtmramonto msen· SO"l'odos de Polichinello 
atvels ao ostyleto tia censura! o . . . • • . 

sr. P!•esldento, ouso fnzot• um nppollo ao Que glorta mveJnV~I a do hom:ado Prest· 
honrado Presidonto da Ropublicll podin•lo" dottto d:L Jtopubllca, 81 pude!' contrtbutr em
s. Ex. que tomo a si o honroso' encargo de cnzmonte pam osta obt•a de saneamento! 
tonificar osto orsanlsmo, que estt\ so disso!- Eu avalio devirlamonto a~ diffiouldn<los OX• 
vendo. tr.<ordiuarifl8, que S. Ex. tom de superar. 

Creia S. Ex. que nüo u mon proposlto Coube a S. mx. o infortunio de nssumlr llS 
f:tzer·lbe oppos!ção, ou contrariar de qual- rodens rio Govol'IIO em um perlodo do crise 
quer modo a marcha rle seu governo, intensissima, no qual erros accumulndos estão 

Fallo como amigo, não como amigo do hon. Pl'Oduz!ndo seus fruotos nmnrg-os. A UllQiio 
l'n.do Presidenta da Republica, porque tão Inteira esttí lutando heroicamente plll'l1 ga. 
alto niio vüo as minhas nsplracoes, mus fallo rantlt• o dia do nmanhii, que lhe pat·ecc mais 
como amigo da causa publica, que S. Ex. angustioso do que o da vesper11 o comoç11 jti 
representa, como amigo dn R.opublion, a qunl a mnnit~!tnr os primoh·os slgnaos .do deses• 
devo todos os serviços quo do mim possa poro o de ltnpacioncia. 
exigir. De outro lado, o Governo dcsat•mado de 

Fuja S. Ex. dos mnis perigosos iniml~os, recursos para combatei' uma ot•ise, que om 
que silo os llsonseiros. Para ossos S. Ex. grande parte só pódo ser debellada mot·osa
será sempre ·impocc:tvel, seus actos seriio monto pela noção das foro,as nnturaos. Ac· 
sempre lrreprehensivels, cresce que, no onvoz do vir em auxilio das 

Tenba S. Ex. de memoria o conceito de lndustruts quasi oxph•antes, o Governo se ·Vê 
UlD. pensador, a quem perguntaram qual o obrigado, pnr:. salvar a honra nacional, a 
animal mais perlsoso; d1sse elle: cdos b1•avos, exigir da naçiio novos o posados sacrilleios. 
o calumnlador•, dos mansos o llsongelro.~ A mlss~o do Governo ó, pois, escabrosa, e 

o Sit. COELIIO CAliPOs-E realmente ó ncredito pl!uneoto, Sr: Preslrleato •. que o p0• 
nssim. l'lorlo QU? vao sogu1r eucorra <lilllculdarles 

ainda mnts sét•tas. 
o Sn. FELICIANO PmNNA-Iln multrt gente, Mas, por Isso mesmo que o prol,lema a 1·e· 

Sr. Presidente, quo condomna ~to absoluto a solver ó ame<lronta<lor, por isso mesmo que 
con<ur:L e entonjo que n salvnçuo consisto no a tnt•oii1 do Governo op1·osonta tlltllculdnde 
louvor a todo t_ranse, excepcional, dovo o hont•ado Presidente ria 

gm sua opin!110 ha verdades que niio do vem llopubllcn estat• prepamdo pat•a enl't·entnl·os 
ser ditas, ou pouso tio modo contrario. A e pnl'a dar-lhos uma solu(•iio satisfactOI•Ia. 
cenSUl'a e util, a crltton dos actos ria admi· Nunoa tivemos tilo srando necesoidudo do 
nlstraçilo é sempre proveitosa, dcB<Ie que o um governo vigoroso oomo 1111 quudt•a que 

I 

o . 

i 
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ntravossomos. Mos, Sr. Presidente, nüe nos 
Uludnmos, esse t'igor derivo. morios 1111. forçil. 
material, de quo o Governo possa dispor, do 
que do sua autoridade moral, du ""u prest.l· 
gio, da confio.nça quo ollo inspirar {L naf;ii.o. 
O honrado Presidente ela Republica enfdxn 
em suas mãos um poder cnm>mo, que des,m
volvou-s~ desde o perimio presldoncial de seu 
primeiro predecessor a custa do Poder Legis· 
Jativo, collocado om 2" plano. Esso ó o pe
rigo que S, E1. devo recear. Sua responsa
bilidade é tambom onormo o essa. si tunção 
accusn um vicio, quo hn do dat• resultados 
perniciosos cedo ou tardo. 

A sophlstlcação do regimen Implantou a 
descrença nos osplritos o não ha melo de 
manter a disclpllnn nas camadas inrorloros, 
quando o chefe da Nação não for o primoiro a 
ministrar o exemplo do mnis absoluto res
poito ils leis, 

E' lnnegavel a lntuencia boa ou mi•, que 
um homem póde exercer sobre um povo, a 
cujos destinos A&te.ia ~residindo. . 

Para multa gente a monarchia foi um go
verno magnifico, porque confunde a institui· 
ção cem o seu ultimo representante. 

Pedro 2' foi um homem de clovadns qua
llaades e do coração magnn.uimo (apoiados); 
seu longo periorlo de governo accusou a acção 
e a inftuencia de seu osplrito suporior. " 

Fôra outro o reprosentnnto da instituição 
monarohioa. no Brazil a o bem provavei que 
não existisse boje nem mesmo osso pequeno 
nucleo, que vive dus saudados do regimen 
extincto • 
. Alimento os mal• ardentes de;ojos,' Sr. Pro· 
sldente, de que o honrado Presidente da 
Republica taca uma brilhante administração, 
e é para condjuvai•O que eu OUSO r•zer-lho 
estas atlvet•leneias amlgavols, apeznt·.~e saber 
que neste paiz são sempre .recabiuos como ln i· 
mlgos do proprioregimen·republicnno, nqnol
Jes que ousam pet•turbu.r n tranquilidade e o 
optimismo dos governos . 
. Eu clamnrelalnda que tenbn de ser a ••» 

clamanli~ in dtuerto, •. (Apartes 1·epetidos. 
Um Sr. Senado/' refere-se ao clamor do Sr. 
Senador A.;eredo d respeito de Mal to Gt•tiS!o), 

Pois si ello clamou contra o que oooorreu 
cm·Matto Grosso, apontou a chaga mais re
pugnante, queestli envenenando n adminis· 
traçiio do Sr. Campos Sailes. 

Aqui e por toda a parte tenho ouvido doi 
proprios amigos do ·Governo a expt·easiio do 
mais pt•ot'undo desgosto, motivado pelos trls
tlssimos aoonlooimentrJs de Mntto Grosso. 

o sn. A. Azmnsoo-Multo bem, 
o sn. FELICIANO PKNNA. - As explicações 

dadas não satisfizeram a ninguem, a não 
serem aqnelles que fuzom protlssilo tio se 
mostrarem sempre contentes; mll8 a triste 

::lona.d o V, IIl 

verdade, que resaltou dos !ilcios o tln dia· 
cussii.o, ó quo o pobre o miserrimo Estado de 
~!lltto Grosso Col inteiramento sucrificarlo à 
oxplornçiio politico o commorcial da familla 
de um intimo do S. Ex. 

N1ioquero crer, Sr. Presidente, quo o hon
rado Presidente da Republica tivesse tido um 
p:·oposlto-condemnavei; o quo acredito é que 
S. Ex. foi victlma de uma fraqueza, o quo me 
suPprehenrleu, pot•que entre as muitas qua
lidades quo me parecia possuir o Dr. Campos 
Salies, a que mais avultava ora a da tlrmezn. 
o decisão. 

O iliustre Ministro rlll Fazendll ó. innoga
JWlmon to um os pi rito supm•ior•, não é1 pois, 
de admirnr qne elie consiga oxercet• sobre as 
pessoas, quo o cet·ca.m, o;sn. fascino.çü.o, nliàs 
muito expticavel. 

A verdade é que S. !lx. prnticon um acto 
que deslustrou sua adm!nistroçilo.,. 

O Sn., A. AzmnEno-Apoiado. 
0 Sn. FELICIANO PENNA- , , , que ha de 

figurar nll sua llistoria do modo tão sinistro 
que, por mais bt•ilbanto que. se)a ci ·período 
nrlminlstratlvo de S. Ex .. ·ficaraelle sempre 
sombreado pot• essa macula tao persistente, 
tão lndelevei, que todaB as aguai do mar não 
seriam bastantes para lavai-a. 

O Sn., A, AZBR.Eoo-Muito bem. 
0 SR.. FELICIANO PENNA.:_ St•. Presidente, 

quando ha pouco tempo tive occaaliio de fal· 
la•· nesta casa, censurei o digno Presidente 
d~C Ropubilca por bavet• autot•izado despe7.as 
sem eslo.t• armado do respectivo credito. 

Confesso hoje que, si me fosse liclio pre
ver a resposta com que s. Ex. contestou a 
accusação, núo a teria formulado; nito a teria 
formulado, Sr. Presidente, porque preforia 
deixar passai' desnpercobitla li vioi<Lção da lei 
li olferecer opportunidade a S. Ex. para vir 
tleciarar que contrahiu, sob sua respcnsabi
lidade pessoal, um emprestimo de mil contos 
de róis, em um banco cujo presidente é de 
livre nomeação de S. Ex. e que mantem 
eom o Thesouro laços de tüo intima depen· 
rlencla, que deviam constituir um im· 
podhnento a que o honrado Pt•esidonte da 
Republica so relacionasse com elle por oon· 
tractos de qualquer ordem. 

Vou dizer a V. Ex .. Sr. Presidente, qual 
a raz[o por que n resposta de S. Ex. me im· 
pt•esslonou mnl. 

Primeiramente, o facto de S. Ex, trazet• a 
publico um lacto dessa ordem paroco lndiollr 
que S. Ex. niio o enc:>rou com o necessario 
ot•iterio, que não apprehentlou bom sua gra-
vidnde. : 

Em segundo legar, fiquei dolorosiLmonte 
surprehontlido do. ver que muitas possoas én· 
tenderam que a re.>posta rom esmagadora, 

4l 
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o que roveln que está se rlando geralmente 
n obli ternção do que se chama senso moml. 

O Sn. RA:IIIRO BARO•LLOS - D"Sdo quo o 
Presidontc tem fortuna particular, qno pódo 
responder pelo seu debito, ni\o vejo l'U'iio 
no que está dizendo o illustre Senador. 

0 1Sn. FELICIANO PENNA - 0 hOUI'ado 
Presideute dn Republica doTia recorrer a 
outro estabolocimento de credito. 

O SJt, RA>IIRO BARC~LLOS- Isto ú indiffe· 
rente. 

0 Sn, FELICIANO PENN A - Nüo é ind iffe· 
ronto, --..... 

Considera V, Ex. que o presidente do 
banco é do llvrenomeaçiio e ele livre demissão 
e veja si ha re~ulnrloindo om quo o honrado 
Presidente da l~opublica vá tratai', em ma
teria tle seu interesse individual, com pessoa 
que em relação aS, Ex. acha-se nasituaçiio, 
a que ucabo de me referir. 

Emftm, sr. Presidente, csto ó um caso 
sobre o qual não será c nobre Senador, nem 
serei eu quem ha de sentenciar, !l_uem hado 
delle ajuizar ostá lá fóra, é a apiniao publica 
e esta dirá quem tem raziio. 

Vau terminar, Sr. Presidente, com uma 
nota quasi possoni. 

Um jornal do Estado de Minas, referindo-se 
a palavras por mim aqui p1·oferidas, levo a 
generosidade do me lembrar que eu rlovia 
tudo li Republica, pois, si não fúrn ostn, con
tinuaria ou nlncla como advogado da fôi'O do 
Juiz do Fó1·a, de onde fui retirado para cccupnr 
esta cadeira. 

Nilo era necessarioqueo referido jornal mo 
fizesse essa advertenc1a, porque do tudo isso 
nunca mo deslombrei. 

Mns, devo n~radecer-lbe a apportunlrlade, 
que me olfereceu para confi1'mar, que renl· 
monte tudo devo ó. Republica ; o, si alguma 
reclamnçilo tenho a formulai', cl sómente no 
sentido elo declarar incompleta 11 relação das 
distlncções e fcLVores rocohldos, 

Nilo Joi e'!l Juiz de ~'óra que a Republica 
me encontrou ; em 1880 reSidia cu em um 
lo;:arojo quasi deseonhocido, , nu cidade de 
Santa llarnnra, em Minas. Foi ubi e rlosde o 
anno de 1800 quo comecei a rocober provllS 
da dlstincção, que nila mais se lntcr~·om· 
po<'am. 

O primeiro convitn foi papfl collnbornr no 
esboça da constituiç•io ~linoira : mais tnrde, 

·foi meu nome contemplado om chopn do onn· 
didntoR á doputo.çiio fadm•nl i postor·iormante, 
fui nonwodo juJ1. de direito dn mais impop
tante comarca de Milll•'· o como na fim de 
trcs nnuos dn exor·clr.io tive:;so soliclf,a•lo 
minha exoneração, nbri n minbo. banco. de 
obscura advogado, da quul fui retirado para 
occupar "sta cadeir~t. 

VIJ V. Ex., Sr. Presidonto,que fornrn inosti
mavois tlli favoJ•os recobitlo:l, mns quando 
não roa!!om do tnmnnha vn.lin, n minha grn· 
tidü.o seria sempre n. mosmn, porque, .usando 
de uma imagem empregada por Lnmnrtino, 
posso dizer que mou coração nssomoJbn-so ó. 
oss(la cofres sonoros, nos qnn.os a quótla de 
uma pequena moeda simula a rnirlo quo pro· 
ciu?.iria a quóda de um thesoura. 

Mas, Sr, Presidente, todos esses obsequias, 
que mais umn. voz deixo registrados, niio 
podem de moda algum autorizar as coo· 
clusões, a que chegou o jornal, n. quo venho 
me referindo. 

N•la roi seguramente para que eu rleixasso 
do cumprir oa meus devores, ronunolando o 
direita do critica d11 nctualidncie e de ser pro· 
homens, não foi para converter estn. carloirn 
om nm leit•J de dosoanço, · quo o Estado de 
Minas parn esta Casa mo enviou. 

Neste posta sacrlftcarel· tudo ao cumpri· 
monta do meu dever e a prova da minha 
sinceridflde está justamente no meu procedi
mento, quo mor;ceu as censuras, a que estou 
respondendo. 

O caminho que estou trilhando niio ela 
gloria, niio dó. proveito, niio conduz ns po· 
sições ; oa conh•ario dolle se póde dizer o 
que disse Dantocornreiação á porta do inferno 
Lascir.Uo ogni spomn.:a •. , . 

0 Sn, A, AZEREDO- Apoiado, 
O Sn. FELICIANo PENNA -Boi disso perfei

tamonte, Sr. Presidente, mas entendi que 
o meio mais digno de corresponder aos fa• 
voros e distincçiles, de quo meu Estado me 
tem cumnlaclo, era o de JILzor ubso)uta 
abstracção ele miohn individualidade e des
empenhar os meus deveres sob a iosplraçiio 
deste Jemma;: vitam imptmder6 varo. 

Pluito bem i muito bem.) 

O Sr. Dueno Dr~ndilo diz que 
não pretendia tomar parto na discussão para 
não 1lomorar a votuçã.o da. materin, por sua 
natni•eza urgente ; os apartes, poróm, que 
deu no seu cailega, obrigam-no a tomai' a 
palavra, nfLa para advogar o Sr. Dr. Passos, 
que tem no """ paSBado do homem publica, 
nos lnflll'mnclles pre;tadns ao Senado, na pro· 
prln oxposiçiio de motivo> do Sr. Ministra ola 
lndustrm, clofo;a c11bnl de qualquer acousaçila 
quo se !ovante contra a ~u" honrabilidade. 

Tomou n palnvrn, pai•, para protolitar 
contra o termo mao bai~a que empregou o 
Mil colle~a de J•éprasontnção, roferlndo-so 
nquello empregada, que de fórma alguma 
pó do sor taxac!o rle poculntaric, como tambem 
obset'Vflr na i Ilustro relator dn Ccmmissão de 
Finnncas, que nilo concorda com um dos con· 
sidorandos do parecer quo manda a Poder 
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Executivo sujeitar o, proco"o o empregado 
rcsponsnvel pola qnnnti" cujo credito se pede, 
o isto por envolver uma censut•a ao Governo 
que apoia, por merecer-lhe oonfio.nço, plena e 
sm• Interpreto da qunsl unanimidade <lo seu 
Estado, quer se oncnre pelo lado propria
mente do povo, quer pelas suas autoridades 
e repre,entantes nn C11marn dos Deputados, 
no C011gresso Estadual ·e no, administrnçiío 
suprema do Estado, 

Sente divergir do seu companheiro do ban
cado., mns, nsstm procedendo, insplra.-so no 
be!R l'ublico o de accordo com a sua con • 
SCIODCl&. 

O Sr. Domingo• VIcente
Sr. Presidente, a discus;ão <ln proposição da 
camara dos Srs, Deputados, ora sujeita ilapro
ciaçilo do Senado, é. sem duvida, importante e 
ba de tornar-se cada vez mais importante. 
Esta discussão, que sobro eila se abriu, ira 
desvendnndo mu1ta cousa, de que o Senado 
niio tem conhecimento. 

Eu sou o relator da parecer que acom
panha e que, como V, Ex. viu, foi nccusado 
mais· de uma vez. E' claro que preciso de 
algum tempo para defender o meu trabalho 
e expôr as razoes que mo levaram a lnvrnr 
um parecer conciso. Portanto, eu pediria a 
V. Ex. 1t bon~ade, si fosse possivol, de 
adiar paro, amanhã a discussão, e, si enten· 
der que assim não é passivei, farei o sacri
dcio de fallar a esta hora. 

O SR, PRESIDENTE - Eu observo ao nobre 
Senador que a Mesa não tom compotoncia 
para adiar a discussiiÕ, quando ainaa !illta 
uma hora. 

E' preciso que S. Ex. requeira e o Senado 
appreve. 

UM SR, SENADOR- Tem sé feito sempre. 
O SR. F&LIOIANO PENNA- Nem numero 

ha para discussiio. 
O Sr. Do~nNoos VIOE:<TE- Sr. Presidente, 

devo submotter-men decisão de v. Ex. 
Eu disse que o nssumpto ó impoJ•lanto, e 

direi mais que elle niio comporta explosões 
de sentimentalismo, explosões de paixão ou 
de enthusiasmo; devo ser tratado com muita 
calma, fazondo·se justiçn a quem a tiver, 
examinando o~ actos do.• l'uncclonnrio< que 
prn.ticarnm lrregularidn.tlcR, abusos c vícios, 

sobretudo, o dever<le respeitnl' os oscrupuios, 
as rolnçnes, e as lignções politicas dos hon
rados membros da Commi,;ão de Finanças 
que deviam subscrevei-o. 

Da tribuna posso dar oxpanSl1o no que 
sinto, sou eu responsavel pelo que disser. 

Sr. Pre•idente, ent1•ei para a Commissiio 
do Finanças, a mais melindrosa e importante 
<lo Sen11do, para qual não tinha competencia 
(1111'o apohdos), Jlelo voto e confiança dos col· 
legas ; no!la tenho procurnrlo corresponder 
m:sn. conOnnçn.. cumprindo o meu ctever, po
dendo dizer com corto dosvnneclrrento que 
goso de inteira conflnnçn. e ainda não encon· 
trei embaraço nt,s pareceres qneme teem sido 
contltulos t) geralmenteteem si1l0 accoitos. 

Este extenso parecer do que acabei do failar 
niio roi apresentado por mim nos meus hon
rados collegas em conferencia. O honrado 
Senador por Minas Gernes a!ndn ha pouco 
disse uma verdade, qunndo amrmou ~ue o 
mais perigoso dos animaes mansos é o hson
geiro. Eu, como nnimal manso, n.nimal rn.• 
cional, nilo sou lisongelro. Pois bem, lavrei 
um pa~•ecer breve e o honrado Senador por 
S. Paulo, a quem tributamos o maior res
peito de que é credo1• pela sua pJ•obidade, 
pelo seu criterio e illustraçiio (apoiados), tez 
acerco, desse parecer considernções proprias 
do seu caracter• e bastantes para que lmme
diatamente as acoeitnsse e levasse para a casa 
o parecer que substitui por aqueile que 
acompanha na discussoio a proposição da 
Camara dos Srs. Deputados. 

Permitta-mo V. Ex. que eu leio, a oon· 
clusilo do meu primeiro parecer; que nlnda 
tenho na minha carteira e chegou a ser por 
mim na reuniiio do, Commissiio apresentado: 

<A Commissiio <I e Finanças opina que seja 
npprovndo, n proposição tln Camara, mas 
pede licença para lembrar ao Governo a ne
cessidade inde,ol!navel de tornar elfoctivn a 
responsabilidade criminal e civil do runcclo
nario ou f11ncoionarios, ~ue praticaram netos 
que evidentemente inc!dt.m na censura do Co
digo Pennl.» 

Antes de apresentar iL Commissão reunida 
o pa1·oce1' que acompanha a proposiçiio, mos
trei no illustrado Senador• por S. Paulo, que 
mo doolnrou acco!tnl-o. 

Conhece o Senado as conolu<õos dos dou• 
e vfi que mo<liflquoi muito o segundo om 
nt.tenÇ>io aoR meus houmdos companheiros, 
e~·odoJ•os todos <los mous mais sinceros respei
tos, dn. minllo. conflant~n. o gL·o.tidiio. 

sr. Presidente, sondo-mo l'omottida a pro· 
posição da Camnra dos Srs Deputados, 111. 
sobre os papois que a acompanharam mi nu· 
cioso exame, ll·os; estudd·os, com e~crüpulosa 
n.ttenÇ>io, o lavrei um parecer 0ue niio cheguei 
1\ ~oncluh•, mos com que .Jii. tillhO. occupnrlo 
sms lnudas de p:tpol, abandonando-o dopois 
por pensar melhor e entender que tnl pnrecor 
devia ser brovo, conciso, porque eu tinha, 

Cito pam prova!' que niio tenho siniio 
desejos dn :mdar de accoruo com os co!Jegas. 

SI', Pre<idonte, niio devia insistir um 
instante nos tormos do um pn!'ocor com o8 
qunes niio estivossom <lo pleuo nccor<lo os 
~eus ho~rados collegns. Não tonbo liga· 
çuos poilt1cas com os t'uuccionarios pablioos 
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Desta nnsccrnm os movimentos do fundos, Sr. Pl'osldcntc, eu tlnh:t multo. raziio 
os pngnmentos antecipados, sem rc~lslro; quan1\o dizia no mou parecer que o cm pro• 
tudo se fazia poro1•olom verbal, novo systema, gado ou os empregados quo l'ossom encontra· 
systema desconhecido do corrospondoncia .do.< em falta duvtam ser punidos. 
entre os funcciouarlos. publicas, entro umas E nilo sou ou quem aponta as fllltas, niio 
rcpnrtiçõos e outras. sou ou quem as donuncia: ú o proprlo MI· 

o meu co\lega por Minas citou 0 facto, 0 nlstro dn Viação que as assii,'nala na sua 
eu o faço mais um vez, de Ines actos serem cx~oslçiio do motivos.. . 
de plano confessados com segurança 0 natu- I;. S. Ex. é bnstnnte tntelhgentc, é bastante 
ralldnde, reveladoras, diz 0 Ministt•o, da boa hnbtlhloso; c, qua.ndo o tez, quando npont~u 
fó com que foram pratic:tdos. ostas faltas e porhu quo lhe d~ssem os m01os 

c . . para rcsolvel-ns, porque clle nao os encontro. 
Na_o BOI, Sr. Pres1d~nto, como se pos;a dentro das regras traçadas pela tc~islação, 

clnss1ftcar a boa fé ou ma fé no cnso presento, não 1~1 sómonte a votação do credito nque elle 
om netos tncs. pedin: podiu alguma. cousa mais do que o 

Qunl o melo q~e so tem pal'IL saber que o crerlito, pediu medidas· para punir os !'une· 
tnnccionnrlo prattcou o neto do bon fé 1 clonnrios encontrados cm !'ai ta, .s quaes, nliós, 

O que praticou o crime ou o. irrogularillo.~lo, estão em R~ms mfio:-;. 
como quizercm chamar, niic fien livre da r•· Eu f:~ço Jl.tsti~n ao Sr. Severino Vleit:o.; o, se 
sponsabllldadc por confessai· o. cu lhe laço JUStiça; sendo seu advcrsnrto, com 

Felizmente, St•. Presidente, tenho a sntls· maioria de razão devem fazel-n. aquelles quo 
~çilo do vor que o hont•ado Ministro da Via· silo seus correlliglonnrlos e amigos. S. Ex. 
ção, com quem não privo, de modo que niío tt:onxc os factos aco!lteoldos. ao !"mpo em que 
sou suspe1to, tomou providencias lmmodin· nao era mmistro, naoparaJUBhrtcaro pedido 
lamente, fazendo com que as quantias ar· do credito, mas para provocar providencias. 
reco.dadas sejnm recolhidas com discrimina· Em que, senhores, ·~sto.s palavras a Com
çiiot semanalmente, aos cofres do Thesont•o, mlssao_espera q~e o Governo PfOVhl~ncie para 
scnao lá legalizadas e pagas as contas da Es· que SCJUnt pumdos os funcc1onarios cncon· 
trada. trados cm falta• censuram o Governo do 

Pede cllc no Congresso Nacional resolva as Sr. Dr. Campos Salles 'I 
dl1llculdades decorrentes das trl•,,gularldndes Niio vejo que haja razilc par~ considerar 
que encontrou, visto que oilo se podem sanar censura, . 
dentro do.s regras traçado.s pel~< vigente lo· O honrado Senador por Minas-Geraes achou 
gtslo.çilo de contabilidade publico. todas estas que eu fazia uma grande eensura no Governo 
irregularidad~s. do Sr. Dr. CamposSa!les • 
. O Congresso Nacional é que h& do <lar nor- O Sn.. Bu&No BR.ANDÃo-De facto, pareceu• 

m&!, regras, metas de sanar tacs irregular!- mo o.ssim. 
dades! 0 s D , v E - · Pergunto cu nos meus honrados co!!egns: n.. oMINGOs ICENTE- u nao en• 

• t 1 ,, " · 1 contra. 
qun~s SILO es es me os • .. m que consts ~ o r•· Niio votei no sr. Dr, Campos Salles, niio 
medto para solver lrro~ulnridndcs 1 Somente porque niio 0 achasse digno 0 merecedor de 
com a votaçilo do credtto temos sanado ns . t' h · 'ld b 
irregularidades de cscrlpturaçiio, temss cor· meu . voto, eu tn a Ut;JI po.rt o, que tln a. 
rlgldo os abusoi temos punido 08 cri inosos candidato, c devl11 ncoett~r e do.r o meu voto 
t d ' i 1 1 m ' ao candidato do meu parttdo. 
emos cura o os v c os cumpria um dever de lealdade· o estou 
Penso que não. c s 11 ' i Constantemente, sr. Pr~sldente, nos vêm certo do que o Sr. Dr. ampos a e~ aproa ou 

áo conhecimento casos !~unes c votamos crc· mats a ioa\dade do.que\les qu~ a tiveram ... 
ditos para pagar despezas que funcmooarios O Sn.. An.TIIUR. Rtos-Entoo, a lealdade 
publicas, som autorizaçiio o som lei, determl· nhi ó niio ter votado no!!o 1 ••• 
nam, o se diz que, estando feitas, devem ser o SR. DomNaos VtomNTm-0 quo quet•o 
pngo.s, nnlmando.os e a outros á pratica do dlzm• ó que tui leal ao meu partido; eu seria 
mesmo crime, do mesmo abuso, do mosmo um traidor si, para agradar ao Sr. Dr. 
erro. Campos Salles, para obter tle\lc favores, déssc· 

E. Sr. Presidente, si o primeiro onaootrndo lhe 0 mou voto, tendo jtl me pronnnoiarlo o. 
nestas faltas tivesse sido punido; si o Corpo favor do outro. 
Legislativo ou o Govoroo o tivesse mnndndo 
responsabilizar, cu a111t•mo que outro ni\o to· O Sn.. ARTIIUR. Rtos - Nlnguem nccusa 
ria a mesma tacl!ldnde om pt•atlonr tguaes V. Ex. disto. 
abusos, si algucm jil praticou daquclles que O Sn.. DOMINGOS Vtoi:NT~-Agora, que ó o. 
silo Indicados. prlmolra vez quo trnto inc!dentemontc disto, 

Como se sanam estas lrt•ogulaJ•ldadcs 1 illrcl: quem escreveu a aprcsontaç~o dos cnn· 
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dldatos do Partido Republicano Federal, no O Sit. HE~RIQUE COUTINI!o-Paroce-mo que 
Espirita Santo, !\ii eu; o ln, está esct•ipto, V. Ex. relhrlu-so "mim, pot•que o tenho 
rendeu-se justiça aos rooritos e serviços do apartando aqui da Me;a. 
Sr. Campos Sallcs... . O SR. Do>nNaos VIO~NTE- Aquollos que 

UM Sn.. SENADOR-E terminou dizendo que conhecem o St·.Dr. Passos niio admitiam que 
nito votaasem nello I nós outros que niio nutrimos nenhum senti-

O SR. DoMINGOS VIoENTm-TorminoJ, corta- monto do paixiio contra sua senhoria, nem 
mente, indiCnndo os onu•lidatos do partido; o recebemos delle acto algum de desagrado 
Sr. Campos Salles niio pt•ocisitva do votos; ou algum obsequio, digamos qualquer cousa, 
elle tinha muitos votos, tinha abundltnCilt do façamos censura a respeito da sua adm!nis-
votos, ia ter votos do mais e os obteve. tra~iio. 

Terminei dizendo que elio nílo precisava Niio ataco n. pt•obidado do Sr, Passos,· niio 
de votos, proclsuva do lealdade, do muita digo que niio seja rlistlncto, nunca puz om 
lealdade. duvirla a importancia das obras que olle di

rigiu, não tenho compotencin. para. sabor si 
O Sn.. ARTIIUR Rios-E não lhe tom tal· o lias são boas ou ruins. 

tado. Tratei o anuo passado o trato ainda, da 
o Sn.. DOY!NGOS VICENTE-Perdoo-mo ; já opportuuidado, da occasiiio cm que foram 

disso que niio sou um animal perigoso, por- feitas. 
que não sou lisongeh·o, nílo estou tambem fa. Quando nós aqui somos soveros o ri~o
zen•lo com estas palavras aliusões a niuguem; rosas, ne~nndo poq"onas quantias a servido-
o que digo não tem segundas intenções. res da Patrht que precisam delias para matar 

Niio votei no Sr. campos Salles e quiz a fomo de sua familia, de seus Olhos, nilo 
deixar escripto o quo todos sabem, porque ó ju~to quo se façam obras de luxo, porque 
constantemente está se dizondo-niio votou sempre ouvi dizer, desde pequeno, que quem 
no Sr. Campos Salies 1 não votou no Sr. é pobre nílo tem luxo. 
Campos Saiies 1 Todos os dias estamos ouvindo dizer que ó 

A que vem todos os dias isto i Sou o pri- preciso eco~omizar e quem não póde Blttisfa-
meiro a dizer que niio votei em S. Ex. zer suas dtv!das, seus compromissos, pon-

Tambem muitos dos quo niio votaram no .tua! mente, nua póde fazer construcçiles lu· 
Sr. Prudente de Mor.<os o o atacavam silo xunsas. 
ho,jo OS que mais elogios lhe fazem; nilo VO· 0 Sn., HENRIQUE COUTINHO-A Vida e a 
taram, porque lhe faziam opposiçiio nessa propriedade dos cidadiios que a estrada 
tempo, niio votaram cm ninguem, e, logo que punha em risco tiveram uma garantia na 
se ligaram no Governo o deixaram a oppo- ndministraç•io do Dr. P;•ssos. 
sição, mudaram do tom. Eu ora opposiçilo no o SR. DOMINGOs VIOI'NTE -ora abi vem 
meu Estado e am•la sou; lá muitos que nilo v. Ex. com esta matraca com que a todo 
votaram neUe reoobo~am gl'llÇHS o o~ que momento pretendo fnzer a defesa do Sr. Dr. 
votaram, con;to ou, ttveram persegUições. Passos. Elle regulnrisou a Estrada de Ferro 
Que ba a adm1rar agora_ 1 . . , Central, dizem. Mas, responda-me: o Sr. Dr. 

Continúa o Sr, Se vermo VIeira, vou 01tnr Passos foi pura alli para continuar a manter 
palavras dolle. _ os desastres que se davam, para augmentar 

Dovo declara~ que nao tenho a fortuna os morticinios, os assassinatos, os infortunios 
nom a honra JDSigno de conbecot• o SI', Dr, os descarrilamentos que eram a IIi constantes i 
Passos. Logo que so censura algum acto , . 
delie, ha contOStaQ~O, partem atú ria Mesa 0 SR, HENRIQUE COUTINilo-Elie foi meillO· 
protestos, amrmaudo que o St•. Dr. Passos é rara estrada o o conseguiu. . 
um homem distincto ! O SR. DoMINoos VIoENTm- Entito )IOrque 

Senhores, nunca tratei com o St•, Dr. Pas- cumpriu seu dever, podia praticar as Irregu-
sos; llilO 0 conheço,.. !aridades o abusos do que da conta o Minis· 

. tro 1 Foi o homem da confiança do Governo; 
O Sn.. HENR.IQUE CoUTINIIO:-St V, Ex, ro- tinha inteh•a confiança dtt admlnistmçiio, 

fere·se a mim, declaro. quo nua me !lrrepondo usou 0 abusou da conUança, da boa fé do Go
do ter feito o melhor JUizo a respetto do Dr. verno, da liberdade de que goaava e da bon-
Passos, dado dos Ministros. · 

O Sn. MoR.AEs BARRos-Nem ninguem o sn.. BUENo. BRANDXo- O sr. Dr. Passos 
deve se nrrependor, serviu com quatro Ministros du Yiação. 

0 Sn.. HIIINRlQUIII CDUTINIIO-FizjustiÇII O SÓ 0 SR. DOMINGOS VlOENTEi-POJ!ia servir uié 
justiça. com vinte. 

0 Sn.. DOMINGOS VICENTE-Nada estou di· 0 SR. BUENO BRANDÃo-Prova do que niio 
zendo que autorizo a tomar a si. serviu mal • 

• 
' ' 
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0 8!1, DOMINGOS VICENTE -Não estou !lizOn· 
tio quo ollo sot•viu mal. Qncm o disse foi o 
St•, Sovorino Vieira, DtL sun. exposição do 
motivos. Nilo sou ou quem vem tazcr tH]Ui 
nccusaçõos ao St•. Dr. Pasaos, l'az olle o 
sovaras. / 

·0 S!t. J.!ORA.ES BARROS-Si V. Ex. o conho
cosso, lmvit1 de estimai-o c re.<poitd-o. 

O SR. DomNOOS VICENTE-V. 'Ex. compre· 
hendo que si o conhecesse podia estimnl-o o 
que não o desrespeitei de modo algum: quanto 
me seria de;agrndavel desrespeitar qualquer 
pessoa; qunndo tão poucos dias tonbo denote 
do mim, quando om breve tenho do deixar 
esta. carleira, só o dever obriga-me anulysnr 
actos, vir provocar sentimentos desfavora· 
veis coutro. mim de pessoa quo ou nii.o co
nheço. 

Nestes meus ultimas dias, parsce-me quo 
devia ser o meu tempo empregado em peni· 
tencia e em pedir pet•d<io, si tivesse de que 
me penitenciar o pedir percliio, antes de dei
xar a cadeira qne occnpo desde 1800. 

UM Sn., SENADOR.-Da qual V. Ex. tem-so 
mostrado muito digno. (Apoiar/os.) 

0 SR., DomNGOS VICENTJO-E' vordade (e 
ag1•ndeço o aparte) que a deixo; mns deixo-a 
com a certeza e com a convlcçilo, com n. con
sclencia de que não tenho deshonrado o meu 
Estado, não tenho deshonra<lo o Senado, e, 
si não voltar não,; porque nilo tenha sabido 
cumprir o meu dever; ma~ porque sou por 
lndole, e .Por educação do espirita tnleranto, 
porque nao sol deixar-me corromper nem 
deixar-mo avassallar. 

O Sn.. ARTIIUR R1os-Estajustiça todos lho 
fazem. 

0 SR., DOMINGOS VICENTE-Porque DO meu 
E•tado o que se quer ó corromper, ó avass11l· 
lar, é perseguir; o que se quer é uma politi· 
ca de adio, ao oppressi10, de intcleranoia, de 
engrossamento. 

E' a politica que I~ existe, dominando. 
0 Sn, HENRIQUE COUTIN,Ho-Ninguem se 

mostra mais odiento do que V. Ex. com 
estas p11la vrns. 

0 SR. DOMINGOS VIOENTE-Póde sor que eu 
seja odiento, ma• porque soja não exclue que 
V. Ex. niio soja um grande apaiXJnado mais 
odiento do que eu. · 

0 SR.. HENRIQUE COUTINHO-SOU um apai
xonado poJo bem o pela prosperidade do meu 
Estado. 

0 SR.. DOMINGOS VICEXTE-Soi que V, Ex. 
e seus amigos reuuom todns as nobres qua
lidades dessas que mo concediam quando ou 
fui sou correliglonnrlo; quando fui constru
ctor, tambom ora amigo do Estado, tnmbem 

or<L patrlot" o até V. E<. me considerava 
p1·imus inler pares ! 

o sa. HENRIQUE Cou'rl~no -Eu sem pro 
reconheci os seu:; l'ierviços e a SUIL l\ptidü.o. 

O Sn.. Do!luNaos VICI·:NTE- Nunca tivr1 a 
fortuna de presta•· 'erviços a meu Estado, 
essa 1'ortun1~ foi para. outroii, e nii.o espero 
mais pre,tnl-os; no resto de meus dias do 
vida, só desejo auxiliar quem so proponha 
prestai-os e vivnr em liberdade. 

só tenho uma ambição, um idoal, viver 
livre, amo a liUer<lade o esta ninguom 
ha rle tlrar-m'a. 

o honrado Senador so apaixona sem razão 
alguma. 

o Sn. HI!NRIQUE CoUTINHO - V. Ex il que 
revelou ut:, muita palxiio. 

o Sn.. DoMJNoos VICRNTE - Não estou dis
outindo a politica do meu Estado. 

Quando s. Ex. quizer dlicutir, convide-mo 
que estou prompto para isto_; terei multo 
prazer em entrar nesta di•cussao, mas quero 
ost~trprevenido paro mostrar com d~cumentos 
a verd~tde do que di!(o. Quando qu1zer. estou 
prompto. Agora. nü.o, porque estamos tra
tando deste credito, 

o Sn.. HEN!l.IQUE CouTJNilo - Tratemos 
disto. 

0 Sn.. DOMINGOS VICENTE - Sim ; do cre-
dite, de que me desviaram os se~s apartes. 

Felizmente V. Ex. me taz justiça, 
0 SR.. HENIUQU!li COUTINIIO-Sempro farei. 
0 Sn., DOMINGOS VIC!liNTE-Em politica OS• 

tamos completamente separartos, mas parti· 
culnrmento ba de mim para si a mesma sym
pathia o a mesma amizade quo nos ligou no 
tempo ae collegio. 

Diz o Sr. Ministro que o director da es
trada disse que se viu forçado a applicar a 
diversos pagamentos a ronda da estrada, 
dinheiro recebido para pagamentos regiotrn
dos pelo Tribunal do Contas o nlio eJTectuados 
pela estrada, ditrerenças de Cll'nbio resultan
tes de outros pagamontos realizados sob taxas 
superiores :í.s do registro do tribunal, TODCi· 
mantos om suspenso elos empregados, depo
sitas tudo na somma de 6.074:08'2.')GOI. 
o~ demonstração do pedido do credltos, 

fica provado quo a administração da Estrada 
do Forro foz operações do credito, applicou a 
pagnmontos reclamados ronda que tinha é. 
mão, realizou molhorameutos, fez desapro
priações, adquiriu matorinl, ga~tou ~~~m ~ei 
que o o.utnl'iznsso, cren.ndo uma sttno.çao 
nnormal, embaraços na e:;criptnraçiio, p1•o~ 
porcionando compromissos ao Governo o ex
cedendo ús verbas consignadas. 

As reclamações niio serviram para desviar 
do caminho errado; consumados os abusos, 
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pode se provhlonole ao Congresso, que mais 
de uma vez tem votado creditas para despe· 
zns foitns sem att!o,•iznçi'io, llloga!monto do
ter·mluadas por chel'os do serviços. 

Or11, pergunto: !ta accusnções mrtis severas 
do que esta, csoriptn pelo Sr. Ministro da 
Vlaçllo 1 
N~ o hom•ado Senador por Minas, que 

usou de uma linguagem m1lls severa do que 
eu, teve parn com o Sr. Dr. Passos a sove· 
rldnde que teom as palavras do Sr. Severino 
VIeira Jla!'a pedir os crodltos. 

1\las, pergunto eu: jo·houve neste palz go· 
verno que fizesse elfeotlva a responsabllhlaiiO 
do um funccionarlo peculatnrlo 'I Nilo ; e u 
peculatario não só aquelle qne desvia os di· 
uheiros publicas, como aqueile qne gasta sem 
Joi, os appiica mal, qun os dosvln dotlm para 
que süo votados. 

O Sr. Dr. Passos desviou o dinheiro pU· 
bllco da applicaçiio legal. 

As 60 locomotivas mandarins vir em 1895 o 
1806 da Europa fo,·am recobldns o niio fo
ram pagas por insumclcncia do credito de 
5.000:000$; abet•to por decreto do 28 do 
abril de 1894 (cretlito oxtruordln:trlo), o pela 
consignação de mais 800$000, porque o cam
bio tinha descido n 8 3/4, o a verba foi vo
tada no cambio de 11 dinheiros por 1.000. 

Sr. Presidente, crendo o Tribunal do Con· 
tas, para liquidar contas da receita o das 
despezas pufilicns o verificar a sun legali· 
dade, nenhuma podia ser paga som que o 
tribunal a registrasse. . 

o Sr. Passos nnnullou o Tribunal do Con
tas, porque este não registrou contas que o 
Sr. Passos pngou na Estrada de Fet•ro no 
valor de novo mil e 400 o tantos contos. 

E' o proprlo ~linlstro da Viação quem con· 
fessa. 

Falia-se, Sr. Presidenta, em 13 mil e tan• 
tos contos, e se diz que sete mil e tantos re
presentam sobras das diversas consignações, 
o que se pr•ocisa do cinco mil e novocimtos 
e tantos contos para pagamento, dos credores 
conformea relnçllo qq,e acompanha a oxpo· 
sição de motivos. 

Não ha tncs sobras; as sobras provom das 
irr·egulitridades du escrlpturação, 

Eu não conbeço, Sr. Presidente, caso om 
que a lei fosso mais ostoutosamonto monos· 
prezada, cm que o arbltrio fosse ~ratlcado 
com molar ostentuç[o do que ne~te do ex-di
rector da Estrada do Forro. 

Estou cançado, Sr, Pl'Osidente, e n hora está 
dndll, mas cr•eio que torei occasião de voltar 
á discussiio deste ct•edito, porque, o mo pa
rece que não sou Indiscreto fltzendo esta de
olaraciio, porque penso que set•ó. apresentada 
uma e monda addicionando mliJs umas 8 mil 
e tantas libras pnriL pagamento ti Companhia 
Edllloadora, 

O Sn. RA~tmo BAnomr.tos- Pelo Rogl· 
monto niio pó1ie. 

O Stt. DomNoos VJOJONTm .;... Então molho!' 
para mim o p!Lra todos e fica o dito pol' nilo 
dilo. Mas, sln dlscussi<o uiio for encet·rnda, si 
a emond~t app:tmcer, bci do lar occnsiiio do 
voltar á tribuna •.. e dizer mais sobre as 
lrre~ulat•idades do despezas da Central, umas 
dc!IGaradas e outras eJfectundas do mo<io que, 
em ab;oiuto (são pnlavrns do Sr, Sovorino), 
niio se conformam com as lois que regulam 
a materla, e por is!o foi preci•o sujeitar o 
caso ó. apreciação llo Congresso, afim de 
resolvei-o como julgar ac~rtado. 

Si eu tiver de vollar u. tribuna, tiver Oo• 
cnslüo de ler os discursos que tbrnm profe
ridos pelos meus honrados co!lcgns, p~do!oi 
justificar ainda mais o parecer da Commtssao. 

Niio bouve n menor intonçüo, não podia 
haver, niio po<lin estar no animo da Com· 
missão lavrar um parecer que tivesse por 
fim uma censura no honrado Pre~ldento da 
Ropubllcn, que não ó rosponsavel por netos 
anteriores ao seu Governo. 

BasLava, Sr. Presidente, que o meu bon• 
rnddo collega, que encontrou censura, lesse 
com attenção e visse que a primeira asslgnn· 
tur•t dcsie parecer era do honrado Senador 
por S. Paulo. · 

Pelo conhecimento que lbnho do sou ca· 
racter, creio poder assegurar que o Presi· 
dento da Republioo. niio tem nesta Casa 
quem lhe dê apoio com mais dodlcuçilo, com 
mais lealdado, com mais sinceridaa~ o 
desinteresse do que osso honrado Sonailor. 
( Muito bom), 

Penso que, dizendo isto, que o parecer tom 
a nssl3natura de amigos, amigos politicas do 
honrndo Presidente d11 Uepublica, daquolles 
amigos que llie deram o seu voto o que IIBSI· 
gnaram sem restrincooes, . aquclle que. nito 
pilde concorrer tombem para sua elotção, 
mas que concorre com a sua palavra, com o 
seu voto, com o seu apoio fraco, inslgnift• 
cante, nullo, embora, mas leal, sincero e 
desinteressado, está justificado, escrevendo, 
lembrando- espera quo o Governo provi
dencie para que sejam punidos os funclcona
rios encontrados em fu.ita. 

Espero que, o actual Governo providencie 
para que uiio se repitam tnes netas e os funo
cionarios s<\Jam punidos, como mandam o 
sou dever e o seu prtrlotlsmo. 

Em que d&ló. aqui uma censura ao Presl· 
dento da Republica Y 

Eu niio a encontro. 
0 SR, BUENO BRANDÃO -Esse appoilo ao 

cumprimento do devO!' envolve uma oonsul'a, 
o sn Do)IJNGOS VJOENTB-Não é uma cen

sura. 

-· 
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São tnnta.s os nfnzeros, as prooccnpncõcs, 
os trabalhos que assoberbam o honrado Sr.Pro· 
sirlento dn. Republica, que roubmn n puz do seu 
espírito, que alio niio tono tempo pM'n 
esto.r examinando doeu mantos cscrlpto::;, npro· 
sentados pelos seus Ministros i nem mesmo 
o devilr' Jhzer <los•le que estes Ministt·os síio 
posoons do sua conftt~nça. 

. 0 SR. llul1NO BRANDÃo-Enlão dou para
bens a mim mesmo por tor pl·ovocnuo as de· 
clarucõeo do V. Ex. 

0 Stt, DOMINOOS VJCmNTE- Niío hn nem 
houve censura. SI houvcs.<e, Sr. Presidenta, 
ou teria a J'ran~ucza do dizer que tivo a in· 
tonçilo de tnzol·ll ; om nilo reount'in deiia ; do 
mesmo modo quo trouxe no conhecimento do 
Scnndo que a minha in tcnçiio foi ser muito 
mais severo, muito mais po~itivo do que rui 
no parncor, quo toi subscrlpto pelos meus 
honrados col!ogu s. 

0 SR, BUENO BRANDÃO - A doclnraçiio do 
V. Ex. laz dcsappareccr o mt\o olfeito que, 
porventura, possa ter produzitlo aquello 
con1iderandum. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE-Eu já disse c 
repilo: ó meu dever, no Seundo e 011 Commis· 
são de Finança•, procurar corresponder ó. con· 
fiança dos meus honrados collegas, e tenho 
a ;allsfaçiio, tenho a vaidade o o desvaneci· 
menta, tenho mesmo o orgulho de dize•· quo 
o hei conseguido ; e espero, no terminar o 
meu mandato, sahiJ•destaCasa levando como 
a melhor recordaçíio para . mim a estima o 
graitdão que devo uos meus campa nheiros du 
Commisões e a todos da •1uem tive n fortuna 
~e ser coliega no Senado. (Nuito ucm; muito 
vem,) 

ALO UNS SRS, SENADORES-Todos lbe luzem 
a devida justiça. . 

O Sa•. Pa•elilldente-Estando adean· 
tada a hora o tratando-se de assumpto impor· 
tnnte, Jica adiada a tllscnssão. 

A ordem do dia da sossiio seguinte, quo se 
reali~.arti. no dia 13, é a mesma, isto o: 

2• dlscussiio da proposlçilo da camara dos 
Deputados, n. GO, do J80V, autorl~.ando o Oo· 
verno o. conceder um 11.nno do licença, com o 
respectivo ordenado, ao I" olllciai da Adminls· 
traçiio dos ()arroios de Pernambuco Jasuino 
Bnrt•oso fie Melio; 

2' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 78, do !806, autorizando o Oo· 
verno a abrir o credito nccoasario para paga· 
monto dos honorarios do cabo da volunta
Piosda patrht Manoel Marinho da Rocha, desde 
187:! a 1~0·1, relevada a prosaripção em que 
incorreu; 

2• discussão da proposição dn Camara dos 
Deputados, n. 125, do 18D8, declarando que 
os officiaes da armada a do exercito, refor
mndo:; ou que so rotormaram de o.ccordo com 
as disposições dos decretos ns. 108 A, de 30 de 
dezambJ•o do 1880, e 103 A, de 30 de janeiro 
de 1890, s[o considorados, por todos os atreitos 
como si estivessem providos a11'ectivamente 
na classe de que tinham ou tiveram a gra· 
duaçiio; 

2• discussão do projecto do Senado, n. 20, 
de 18~7, dispondo que as esposas, ilibas o 
Ilibas menores dos otncines do exercito e doa 
corpos de policia, mortos em combato, e. dos 
que failecorem ou vierem a f111lecer de feri
mentos recobidos na campanha de Canudos. 
gozarão as vu.ntugons a quo toem direito, 
considerantlo-se promovidos ao posto imme· 
diatamente supet•ior, sem prejuizo do art. 4' 
do decreto de ~i de dezembro de ·1890, si nos 
termos do art. 13 do decreto de 7 do fevereiro 
de 1891 tiverem sido menclonndos como tendo 
praticado actos de bt•nvura, ao si jil lhes to• 
cassa promoção por antiguidade ou estudo, 
e dó. outras providencias. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tardo. 

!26• SESSÃO Ell 13 I>E OUTVDRO DE 1890 

2n discussão da. proposição dn. Co.ma.ra tlos Prt!sidencia rlos Sts. Rost~ ~Silva, J. Ccttundn 6 

Deputados, n. 57, do iti99, autorizando 0 Albarto Gançaloes 
Poder Executivo a fazer as necossarias ope· 
roçõas, atlm de abril• ao Ministerio da Indu!· A' meia boro depois do meio·din abre-se a 
tria, Viação e Obras Pubiicus varias cretlilos sessão, a que concorrem os Sra. Senadores 
especiaes, sendo: do 13.162:901$027 para re- Manoel de Queiroz, J. Catunda, Alberto Oon· 
guiliJ'izur contas d11 Estrada do l'et•ro Central çaives, Henrique Coutinho, Joaquim Sarmen· 
do Brazil; de .1.:0.442,00 para pagamento a to, Francisco Macha<lo, Benedicto Leile, Oo
Quay!e, Davidson & Comp., o de 5:. 5.507,12,0 mes do Custro, Beifort Vieira, Nogueira Pa· 
pnra pngamonto ó. Tl~c \Vostcrn anel Brasiliau ranagull, Pires Ferreira, Cruz, Joü.oCordeiro, 
"ToleoraJ>i• Company; a unnulla ns sobJ'liS tias Bezerril Fontone!ie, José Bernardo, AivaJ•o 
consignações cort·Olipondontes os cinco divlsoes Machado, Abdon Mi!anoz, Almeida Barreto, 
daqueila estrada de ferro, no ererclcio de Gonçalves Ferrolra, Leite o Oiticica, Coelho o 
18118, na importnnoi~ do 7.~53:501$102; Campos, Rosa Junior, Artbur Rios, VirgUlo 

Sun~~odo V, Ili 40 
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D~mnzlot Domingos Vicente, Porciunculn, Lo· 
pcs Trov .. o, E. Wandenlwlk, Feliciano Pcnnn, 
Oon\·alves Chaves, Bueno Braudilo, Paula 
Soll1.a, 1\!omos R~rros, Leopoldo do Bulhtles, 
Joaquim <lo Souza, A. Azo rodo, Aquilrno do 
Amarnl, Vicente Machado o Pinheiro Ma~ 
çhado (39). 

politicos do Estado quo roprosontn, o quo 
devem ser su.loitos 1\ jurlstllcção ·da Aitll 
Cô>te do Justiça. 

Utu:• o outJ•a Imputações nilo passam do 
manojo!l ou intrigns l)Ue ntio r•esistem U. me~ 
not• u nnJyso. 

O orador nem só estava lmpossilJilltndo do 
obter qunlquor ilLVOI' rlo Governo dn Repu
blica, como ainda. níi.o so abalançaria. jamais 
rt fuzot• crer nos sous nmigos quo toria in
fluencio. ou pt•ocurllrin. tHl-n par·a obtoz• umn. 
sonton~a do conspicuo tribunal a quo noima 

Delxnm de comparecei•, com cousa pnrtlcl· 
pndn, os Srs, Gener•oso Pence, Jonatbas Po· 
aro~a, Laura Sodró, Justo Chermont, Pedro 
Velho, Joaquim Per·nnmbllco, Rego Mol!o 
Leandro Mnciel, Cleto Nunes, Q. Boc oyuva' 
Thomnz Delftno, Rodrigues Alves, Joaquim 
Lacerda, Estevus .lunior, Gustavo Ricllnl'd 
Raullno Horn o Julio Frota: e sem cl!u os 
Sra. Manoel Barata, Josil Marccllino, 8.' de 
Mendonça Sobrinho, Ruy Barbos~ o R•miro 
Barcel!os (22). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sossiio anterior. · 

O SR. I' SEcaErAmo dá conta <lo seguinte 

EXPEDIENTE 

Otncios: 

Um, rlo Sr. Senador Jonnthas Pedrosn, de 
11ontom, communlcando quo, por motivo de 
molestia, rle!Ia dn comparecer ás setistles do 
Senado. -Inteirado. 

Tres, do Prefeito do D!stricto Federal, do 
11 do corrente mez, ramettendo as mensagens 
com que suumetre ao conbeclmento o:o Se
nado as razOes pelns qunes negou sancçilo ós 
resoluções do Conselbo Municipal relativas: 
á mudança da dencminaçilo <la divers:rs ruas: 
à trllnsforencla dos nlumnos dn Escola Nor· 
mal, nomeados adjuntos, do curso diurno 
pam o nocturno; o 11 revoga.ção do decreto 
n. 150, de 4 do julho do corrente anno. -
A' Commlssão do Constituiçilo, Poderes e Di· 
}li amacia a. primeira, o á de Legislnçiio e Jus· 
t!ça. as duas ultimas. 

O Sn. 2• SECRETARIO declara quo nilo 11:1 
pareceres. 

O Sr, .tt.. . .lt..zeredo ni!o pretendia 
occupur a tribuna sobre negocias de Mntto 
Grosso si niio Côr~ n ls;o compellido pela lei
tura do teiegrammas bojo inseridos n'O P<1iz 
o om que silo attrluuldos no or·udor netos em 
os qunes niio tovo nem podi[\ tor inget•enc!o. 
do ordorn n.lgumo.. Affirmon-so nossas tolo
grommlls (].IIO o orar lO I' hn via comf!gnido n 
exonoraçiTo do cornmnndnnto do dlstricto mi· 
lita.r o bem nsslm quo promottera no• sons 
amigos rio ~latia Grosso conseguir n oontlr· 
rn~ção do. ordem de ""beas-corpus oonood!dn 
polo Supremo Trlbunn! Federal aos prosas 

retàriu-se. . 
Serla!RSo uma lovinndado, siniio um neto 

de insanin lmpordonvel. 
O que, sim, o orad11r espera. do Supramo Tt•i

bunal de Justiça ó que este cumpra, como 
so1npro o ha foi to, o alto devor constitucional 
do distribui!' ajustiça entre os seus juritidic· 
clonados. 

O orador nilo ostranb11 os termos dos tele· 
grarnmas nnalysados, porquatJto quasi se 
nóde nfflrmar que ellos silo da lavra do Sr. 
aesembargndor Bencdicto do 8ouzn, genro do 
Sr. llr. Mnnool Murtinho, o que substituiu 
nos tuncçües do correspondente d'O Pai; o 
antigo, que era o Sr. Sanador Pence. 

O orador não se along-ará em defender-se 
de out1•as imputações de que é alvo no.< tale· 
~rammas nlludidos e em relação á fundação 
de um novo partido obe~ado pelos Srs. Drs. 
Prudente do Mornes, Luiz Vhmn:t e Silveira 
Martins, assumpto no qual niia tem nem 
teve ingerencia o sobre que nem lhe consta 
noticia positiva, Nilo tem a fortuna •lo· co
nhecer pessoalmente o Sr. Si! volra Martins, 
~ cuja po!itic:~ no Rio G1•ando foi semp1•c 
adverso :quanto ao Sr. Dr. Prudento de 
Moraes,é sabido que fez opposiçno ao sou go. 
verno; tlualmenta, apenas uma vez tove o 
praz•r de encontrar o Sr. Luiz Vianna, com 
o <JUal não teve slquer a 'opportunl<lade de 
conversar. 

Bastam estás considerações J!llm destruir 
completamente qunnto foi attr1buldo no ora· 
dor nos telegrammas a que se tem referido, 

Quanto ao Sr. general Mallet, o oradoJ•, 
depois do rerorlr-se, a uma local d'O Pai;, 
assegura que foi càndldnto a um dos Ioga. 
res de Doputndo polo Estado de Matto 
Grosso. 

O orada!' o demonstra com d!voi•sos lll'gU· 
montas e declara que, a re;pelto de tal pre· 
tonQilo o pl'Opl'lo genoJ•al lh'n contlrmou. 

Em seguiria analysa o ora<lor tLiguus netos da 
admluistraQilo do gonOI'al M~llet em 1\!tLtto 
Gl'Dti&o,o declara quo nõo foi adverso ó. protou· 
cilo a (}ueacimo. so referiu, o qua, nl1ás, ,j1i. 
nlfirmou em· um dos seus procedentes dis· 
cursos. 

O orador JlÓdo nmrmai•, um resumo, que 
nilo dlspíle do lntluenola para altorur a si• 

. '- .. 
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tnação do Estado do Mntto Grosso, ~uo con· 
tinúa ó. deplorar, sem esperança do ver 
aquelle entrar cm nova e mais risonha 
pbaso. 

O orador não pediu a 'retiradLL !lo com· 
man<lanl'o do districto; tmnquiliscm-se os 
contrarias; assuma o governo o sr. João Pnes 
de Barros, para quo a politica seja mais 
fot•oz, para quo o terror so implante com 
mais segurança, O actuai governadot• é um 
simples prisioneiro; obedece ás inspirações 
dos seus amigos; mas receia, e niio faz tudo 
quanto elles querem. 

Doan te do governador que vem, o oriL<lor 
lastima a sorte que esta reservada ao Estado 
do Matto Grosso, 

O Sr. VIrgUlo Dn•nn .. io (JJCla 
ordem) requer a nomeação do um membro 
Jlarn substituir o Sr, Senador Jonathas Pe· 
drosa, que retirou-se para o Am112onas, na 
Commissão de lnstrucçiio Publica, 

O Sr. Prealdente nomeia o Sr. 
Senador Bueno llrandiio para substituir in· 
terir.amente o Sr. Senador Jonnthas Pedrosa 
na Commlssiio de Instrucçiio Publica. 

ORDEM DO DIA 

OIUI:DITOS ESPEOIAES PARA REGULARIZAR CONTAS 
DA ESTRADA. PJCRRO CENTRAL DO DRAZIL 

Continua em 2" discussão com o parecer fa
voravol da Commissno rlo Finanças o art. 1' 
da t•roposição da Camara dos Dilputados 
n. 57, de 1899, autorizando o Poder Ex· 
ecutivo a lazer as necessarias operações, afim 
de abrir ao Mlnlsterio da Indu~tria, Viação o 
Obras Publicas varias m·edltos , espociues, 
sendo: de 13.102:961$027 para regularizar 
contas da Estrada de Ferro Central <fo Brazii; 
de ,e 6.442,66 para pagamento a Qunylo, 
Davidson & Comp., e dn .c 5,507,12,0 P.ara 
pagamento á c The Western and Brastllnn 
Tolograplt Compnny :o; e annulla us sobi'as das 
consignações corre•pondentos ás cinco di vi· 
s1!ett ilaquella estmda do fet•ro, no oxcrcicio 
de 1898, na importancia do 7.253:591$102. 

Nlnguem pedindo a palavra, oncorra-se a 
discussão. 

Soguom-se om discussão, que so oncorra 
som debato, os arts, 2" o 3•, 

,Postos a votos são succoB.'livamonto appro
vados os artigos, 

E' a proposiçiic ndoptnda para passat• ti. 3• 
dlsoussuo. 

O l!!ir, Arthnr Rios (pela ordem) 
requer dispensa <lo lntcrsticio para a 3• dis· 
oussiio <la proposição. 

COnsultado, o Senado concede a dispensa. 

LIOEN~A A. JEBUINO DARltOSO DE MELLO 

Eutrn. om 211 clltiCU::ii:iÜO, com o parecer fn.vo
mvoldo. Commiasüo de Finançus, o nrt. l()llu. 
propo,içiío da Gamara <los Deputados n. 69, 
do 1899, autorizando o Govoruo a concodor 
um o.ono do licença, com o respectivo ardo
nado, ao I" otllcial da Allmiuistrução dos 
Correios ue Pernambuco, Jesuino Barroso de 
Mollo. 

Nlnguem pedindo a palavra, encorra·so a 
discu:;sü.o. 

Soguo-so om discussiio, que se encorra som 
dobu.tc, o n.rt. 211 • 

Posto n. votos, é npprovado o o.rt. 1°, cm 
cacr·utinio socroto, po~ 32 voto:; contra. quutro. 

Pooto a votos ó approvndo o art. 2'. 
E' a proposição adoptada para passar a 3• 

discussao. 

RELEVAQÃO DA PRESCRIPÇ:i.O Ell QUE INCOR• 
REU O CADO DE VOLU:iTAIUOS DA. PA.Tll.IA. 
!llA.NOEL ~L\.RlNllO DA ltOCUA 

Entt•a em 2• discussiio, com o parecer con
trario da Commia:;ão do Finanças, o art. 1• 
d:; proposição da Camara dos DeputiL<los n. 78, 
do 18{1(1, autorizando o Governo a abrir o cre
u i to nocesSLLrio para pagamento <los bonora
rios do cabo de voluntarios da patria Mancai 
Marinho <la Rocha, desdo 1873 a 1894, relevaua 
a proscripçiio em que incorreu. · 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a. 
discussão. 

Segue-se em discussão que se encerra som 
debato o nrt. 2". 

Posto a votos ti rejeitado o •nrt. 1", em es
orutinio secreto, por 29 votos contra q:uatro. 

A proposição vao ser dovolvidn aquella 
Camara, 

VANTAGENS AOS OFFIAES, REI'OR>!ADOS OU QUE 
i:iE REFOR:.lAREli DE A.CCORDO COM: OS DE
CJ(ETOS NS, 108, DE 1889, E 193 A, DE 1800 

Entra em 2• discussão com os pareceres 
w•t•trario; das Comm1ssões de Marinha e 
Cluerrao do Finança> o art. i• da propo>içiio 
ol11 Camara dos Deputados n. 125, de 1898, 
donlarnndo que os olllciaes da armada o do 
exercito, re!brmados ou que se l'O!brmarem 
do nccordo com as dlspcsiçõt>s dos <lem•otos 
ns. 108 A, de 30 do uezembro de JSB9, o 
tu3 A, de 30 do janeiro cio 1800, siío consi· 
olot•ados, por todos os ol!eltos, como si csti
VoB.'lem providos olfoctlvamonto na classe <lo 
que tenham ou tiveram a graduaçiiu. \ 



i I'.'',)·, ·1.,, 
I ' , 

' ' 

':: 

·'i. : 
' ' 

364 ANNAES DO SENADO 

O Sr. Pires Fm•t•elrn requer o 
adiamento da discussão por 8 dlns. . 

Posto a votos é rejoitado o requerimento. 
Contlnúa a discussüo rio art. I". 
Nin~u~m l_!lais pedindo a palavra, encnt•ra. 

SO O. UISCUSStlO, 

Segue.se em discussão, que so encerra 
som debate, o art. 2'. 

Posto a votos é rejeitado o art. 1•. 
A proposição vne sor devolvida t\quolla 

Cnmara. 

. s 
VAN'l'AOF..NS AS EiirOSAS, E FILHAS E l~ILJTOg 

MENORES DOS tJFirlCJAES DO EXlmCITO E DO 
CORPOS DE POLICIA, )lORTOS El\t COMBATE OU 
tJUE FAT .. LECEHEU El\f 00:-,'S~QUJC:-,'CIA Dlt FE .. 
RlMEN'J'O RECED!DO NA OAMPANflA DE OA .. 
NODOS 

Entra cm 2• discussão, com o substitutivo 
ol!nrecido pela CommissiTo do Marinha o 
Guerra o parecer contrar•io da do Finanças, 
o artigo unico do pt•ojccto do Senado n. 20,. 
do 1897, dispondo quo as esposas, lllhns o fi. 
lhos menores dos otnciacs du exercito o dos 
corpos de policia, mortos em combate, e dos 
quu falleceram ou vierem a ta!lecor de feri· 
mantos l'ecebidos nn campanha de Canudos 
gosarilo as vantagens a que teem direito, 
consldornndo·se promovidos no posto lmme· 
dlat<Jmente superior, sem prejulzo do art. 4', 
do' decreto do 31 d• dezembro de !890, si nos 
termos do art. 13, do decreto de 7 de feve
reiro de 1891, tiverem sido mencionarlos 
como tendo pratic•odo netos de bravura, ou si 
já lhes tocasse promoção por antiguidade ou 
estudo, e dt\ outr~s providencias. 

O Sr. Pire• Ferrelrn oppõe·se 
ao parecer da Commlssão do Finanças, visto 
tratar-se de direitos adquiridos pelos quo 
foram mandados restabelecer a ordem, por
torbadll no interior da Ba.llia. 

Combato a opinião dos que cnten•lem que o 
commandanto das terços ou1 operações em 
Canudos, não· sendo commaudo.ntc em cbct'e 
do um corpo do oxerclto, niio podia f<tzer 
promoções no campo do batalha ; o mostra 
que nos combates a.bi travados fallecer·am 
omclnes, que tinham jrl direito á promoção, 
quando daqui partiram para a guerra. 

Não ha benevoiencia, nem carldndo na 
approvnçiio do substitutivo da Commlssiio de 
Marinha o Guerra; mas sim n pratica rle 
um acto de justlça,toruando-se effcctlvn uma 
promoção, que devia to1• sido feita om viola, 
ôe offioiaos, quo fallecernm om Canudos ; 
tendo nssim as suas vi uvas e orphilos lncon· 
tostnvel direito ao melo rJOido, correspon· 

dento ás patentes !mmodlatnmentesuperiorcs, 
nos tet•mos oxp"ossos no substitutivo. 

Vo!tnril. '' ti•Jbunu, sl for• tlofendldo o pare. 
cor du Commle,iio. 

O Sr. Dornh>I;OOI VIcente-Sr, 
Prcsldonto, o meu illustro collega niio leu 
com nttençilo o parecer da Commlssilo. 

O SR, PIRES FERREIRA-Li com muita at. 
tenção. 

O SR. Do~nNaos VrcENTE-A Commissiio de 
Finanças acocntuou c!nramonte que as pro· 
moções obedecem á lo! e de accordo com olla 
sii.o feit:ts pelo po•lor que conhece quaes 
nque!les offloiaes que po1• antiguidnde ou por 
estudo toem direito its V11gns. · 

O ultimo considerando do pnrecer da Com· 
missão de Finanças npenas veio parn reforçar 
a sua opinião pela rejeição do projecto, o 
dello a trommlssii.o niio faz cabedal. Como tem 
conetantemente feito, e!la recordou que as 
circumstanclns elo paiz niio permittem que o 
Senado se deixe levar pelo sentimentalismo; 
mas a princi'pai razão pela qual aconselhou a 
rejolçii.o da. proposlçiio está. exarnda no corpo 
do parecer. 

Não poBso dizor aos maus collogllB si os 
deus offlcines que fld!ccernm em Canudos ti· 
nhnm direito A pt•omoçilo. . ' 

o SR. PmEs FERREIRA-E' o que niio se 
póde contestar. 

0 SR, Do~!INGOS VICENTE-Perdce·me; a 
Commissiio não conhece, nii.o aquilatou desse 
direito; isto compete nos chefes. 

0 SR, PIRES FERREIRA-Mas Isto cnnsta da 
inlormação que as til junta aos papeis. 

o Sn. · DomNaos VICENTE - O bonrndo 
Senador nii.G descnnheco que a lei citada não 
determina quo o Governo deva. fazer imme· 
diatamente a promoçiio,que tem de preencher, 
eni dia determinado, claros do exereito, paro 
considerar logo nomeados ao posto su parlo r 
offlcines que morreram em canudos antes de 
promovidos. 

O Sn. PmiiS FrmnEittA - Pela lei, el!es 
adquiriram esse direito. 

0 SR, GONÇALVES FERREIRA- Isto é uma 
expeotativn do direito o não um direito 
adquirido. 

0 SR. DomNGOS VICENTE - 0 que O nobre 
Senador quer é dar um accesso nos oiDc!aes. 

o SR. PrnllS FERREIRA - Quem o quer e a 
lei que a Commlssilo citou. 

0 SR. DOlliNGOS VIOENTE- Si a lei dt\ di· 
reito n este accesso, pn1•a que esta nova lei ? 
Si ·ns vluvas e os orpbiios dos omoiaes quo 
morrem em combate, prestando serviços 
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excopclonnos o dlstlngnlndo-se por actos de 
bravura, toom direito, por lei, às vantai{ens 
do posto superior óq uollo em que o omctal 
J'allcco, para que o projecto declarando que as 
vluvns o tlrhos menores dos officiaes fallocidos 
em Canudos rtcnm com direito n.vantagons 
do posto immedlato? 

o Sa. PIRES I'ERDEIRA- Por quo esses om
claos não foram p•·omovi<los quando deviam 
ser. 

0 .SR, DOl!INGOS VICENTE- Os officiaos do 
quom so tratu silo um alferes e um 211 tenento, 
sii.o os dous que S. Ex. julga com di roi to, um 
por antiguidade e outro por estudos, a pro
moção no JIOsto immcdiato, querendo CJUC esse 
alteres o osso 2" tononto, que fallocoram em 
Canudos sejam considerados tenente um e i" 
tenente outro, querendo considerar que elles 
morreram como so esti vessom nestes dous 
postos e assim que suns vtuvns o tllllos mo· 
noras tenham direito às vantngons que cabem 
ás tamillai dos capitães. 
, 0 Sn, PIRES FERREIRA-E' a lei que manda 
IStO, 

O Sn. DoMINGOS VICENrm- O Sr. Gundio 
Souto morreu 2' tenente e o 81•. Marcionilio 
Alves morreu como alferes, suas viuvas e 
tllbos teom direito no soldo de i' tenente o de 
tenente, 

SI o nobre Senador quer Isto, a lei concede, 
já existe lei o o projecto é uni til. ' 

O Sn. Gol!Es nm CASTRO- E' melhor ler a 
lei. 

0 SR. DOMINGOS VICICNTE- Aqui estó. O 
art, 13, do decreto n. 1.351, de 7 do teve· 
relro de 1991: 

c Actos de bravura, assim coostdemclos 
pelo commando em chefe do exercito, em opo· 
rações activas, Mo direito á promoção, que 
será feita pelo mesmo commando om cheio, 
Independentemente dos princtplos acima es-
tnbelacidos, • , 

0 Sn. PIRES FERREIRA - Ahi está. 
0 Slt, 00li!NGOS VIOENTIC- A lei é olaria• 

alma. o que o honrado Senador quer, o que 
quer a nobre Commissilo do Marinha o Goer" 
m, da qual tenho a infelicidade do discorda!', 
como relato•• da Com missão de Finanças, no 
parecer que se discute, a'onsolhando no Se· 
nado a re/elçilo do projecto, ó uma promoção 
11 dons oU claes mortos o na opinião da Com· 
missão do Finanças, o Senado não póde fazer 
votando lollndlvldual. 

St•, Presidente, eu ucho quo o parecei' ú 
multo claro o que as poucas palavras quo 
:proferi em defesa da t:ommissiio são ba~
tantos para guiar o Senado na dnliberuçao 
do seu voto, . 

Eu mo satistllço com estlliJ oxplloações. 

O Sr. Plrcoo Fc••rch•n lembra o 
dever que tem o Governo do fazer us pro
mocoos no exerci to, á medida quo se forem 
do.mlo as vnga.s, o, portanto, o dil'olto quo 
tinham a sol' promovidos, um ~01· estudos 
outro por antiguidndo, e antes de irom pnr~ 
o. -guol'rB, os dons offiaiaeiJ aos qunos se re
feriu o parecer da Commissiio. 

Explica por que não delonde o projecto 
primitivo, sustentando o substitutivo quo 
t'llconhoco o direito dos omctaos mortos · e 
insisto na. sua anteriot• a.rgumcntaçiio, osf.e. 
rando um voto do justiça do Sonudo. 

O Sr. Lclt;c c Oltielea. lembra a 
inconvenicncia. de se fo.zorem l"ols goracs 
com caracter individnnl; o combate o substi· 
tutivo, que <l aiudn. mais condemnavel do 
que o projecto primitivo. 

Este nlnrgava aa vantagens, que se ro
clamnm, a. todos os officines do exercito, ou 
da policia, mortos em Canudos; ao passo que 
o substitutivo ns restrlngo injustamente aos 
otnciaes •lo exercito. 

O projecto faz duas promoções ao mesmo. 
tempo, o o Congresso não tom o direito de 
mandar fazer promoções ; niio tem compe· 
tcncla par~> Isso. 

Discorre sobra a inconveniencin., que re· 
sulta do grande numero de leis de oxcepçii.o 
em favor uo exercito ; sobr,, a oxce.slva dos
peza a que toem dndo lugar os projectos em 
rolaçii.o il gunrra do l'amguay e do Canudos; 
discute a rotroactivillndn du medida, do que 
trata o projecto; o concluo, declarando que 
vota pelo parecer da Commiosii:o de FI
nanças. 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
corra-se a. discussão. · · 

Annunciada a votoção o vorltlcando·se não 
bnver mn1s numer.o para votar, o Sr. Pro
si<lonte manda procàaet• á chamada dos Srs. 
Senadores que compareceram á sossii.o. 

Procede-se á cbamudil. o deixam de re
sponder os Srs. J. Cntunda, João Cordeiro, 
Jos<l Bernardo, Alvaro Machado, Rosa Ju
nior, Virgillo Damasio, Vicente Machado o 
Pinheiro Machado. 

O 1!1••, Prcaldcntc- Fica adiada a 
votaçii.o do pi'Ojecto, e, nada mais havendo a 
tratar, von levantar a sessão, designando 
para ordem do dia da so:síio seguinte: 

Votaçcro em 2' discnssão do projecto do Se· 
na•lo n. ~ti. do 1807, dispondo que us esposas, 
Ilibas e filhos menores dos oOiciues do exot•· 
cito o dos oorpos de policia, mortos em com
bato, e dos quo fullocOJ•om ou vierem a f<Llle
cot• 1lo t'orimontos rocebhlos DB campanbn de 
Canudos gosnrilo as vnntagons a que tcom 
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direito, consideranrlo·so promovidos no posto 
lmmodiatamooto suporioP, som prrjuizo do 
nrt. •"· do deoreto do 31 do dezembro úe 1800, 
si nos tormos do nrt. 13, do decroto do 7 do 
fovoroiro do 1891, tlvet•om sido moncionados 
como tendo praticados netos do bravum. ou 
si jó. lhos tocasse promoção por antiguidade 
ou estudo, o riâ. outras providoncias; 

3' discussão da propozlção da Camara dos 
Deputados ,n. 67, do 1800, autorizando o 
Podor Executivo a fuzor IUl necnssarins opo· 
raçaes, afim do abrir no Ministorio da In
dustria, Vinção e Obras Publicas varias cro· 
ditos ospoclues, sendo: do i3.1G2:961$027 
para regularizar coutas da Estrada do Ferro 
Centrnl do Brazli, rio f 6.442,66 para paga· 
monto a Qunylo, Davidson & Comp., o rlo 
f. 5.507,12,0 para pagamento ó. •Tho Wes
torn and Brasilian Teiegraph Company » ; e 
annulla. as sobt'IUl rlas consignações corre· 
a pondentes ás cinco divisões daq uella os· 
Irada de ferro, no oxorcicio de 1898, na im• 
portancia do 7.253:591$102; 

Discussão unioa das omonrla& do Senado ó. 
provoslçíio da camnra dos D~putados n. 122, 
do 1898, que amplia a. nccao pennl por de· 
nuncla do Mlnistorio Publico, a.ugomenta as 
penas de algumas contravenções e dá outras 
providencias, e ús q unes nquolla Camara nilo 
deu o sou assentimento. 

Levanta·so a sess/lo ús 2 I /2 horas da 
tarde. 

-
127• SESSÃO E~! 14 Dili OUTUni\O DE 1889 

Presidcncia ·do3 Srs. Rosa a Silva, Manool 
da Queiro• (Vice-Priililente), J. Catunda 
e Alberto Gonçalues (to -e 2n Secretario.•), 

A mola hora. depois do meio-dia, abro·so 
a sossiio a que concorrem os Srs. Son•tdorea 
Mnnoel do Queiroz, J. Cntundn, Alberto Gon· 
çalves, Henrique Coutinho, Jonqulm Sar· 
monto, Francisco Machado, Mnnoel Bnratal 
Bonedicto Leite, Gomes de Castro, Bolfor 
Vioir•a, Nogueira ParnnagUtí., Plr·es Forr•oirn., 
Cru1., Joüo Cortlairo, Bozorril Fontcnollo, .losé 
Bet•narrio, ·\bdon M!innoz, Almoida Bot•roto, 
Gonçalves Forrolrn, Leito o Oitlclcn, Coelho 
o Campos, ll.orn Junlor, Artlmr Rios, Virgiilo 
Dnmnzio, Domingos Vicente, topos TJ•oviio, 
Gononlvos Clmves, Huono Brnndilo, Rorlrigues 
Alvos, Pnullt Souza, Morn.us HfLrros, Loopoldo 
do Bulhões, Joaquim do Souza, A. Azorodo, 
Aquilino do Amaral, Vicente Maohado o PI-
nheiro Machado (37). · 

·-~~ --~--~ 

Doixnm do comparecer, com cnus& partlol· 
pnda, os Srs. Generoso Pence, Jonathas Po· 
drosa, Lauro Sodró, Justo Chorrnont, Pedro 
Velho, Alvaro Mnchndo, Joaquim Pernam
buco, Rogo ~lollo, Leandro Maclel, Clato Nu· 
nos, Q. Bocnyuva, Thomn" Delfina, E. Wan· 
donkollt, Joaquim Lacerda, Esteves Juniot•, 
Gustavo Richard, Ra.ulino Horn e Julio Frota, 
o, som alia os Srs. José Maroellino, 8. de 
Menrlonçn Sobrinho, Ruy Barbosa, Porciun· 
culn, Feliciano Penna o Ramiro Barcellos 
(24). 

ll' lida, posta em d iscussilo e som debate 
a.pprovnda a neta da sessão anterior. 

O Sr. 1.' Secretna•lo d•i conta do 
seguinte 

EXPilDIEN'l'E 

omcios: 
Dous do I' Secretario da Gamara dos Depu· 

ta.dos, do 13 do corrente moz, ramettende a.s 
seguintes 

PI\OP08IÇÕE8. 

N. 97- 1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I." E' concedida licença de um moz 

para o Presidente da Republica, na fórma do 
art. 45 da Constltuiçiio, retirar-se para !óra 
do paiz. · 

Pura.graphu unlco. Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrlo os precisos credites para. 
occorrer ás despezas do representnçiio com a. 
viagem do Presidente da Republica ii Repu· 
blica Argentina. 

Art· 2.' Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Cnmnra doa Deputados, 13 de outubro de 
1890.- Carlos V a: de Jllello, Presidente.
C,.trlos Augusto Valente da Novaas, 111 Secre
tario.- Artltur Ambro•íno Heredír1 do Sá, 
3' Secretario servindo do 2.' , 

A's Commissilos de Conatituiçiio, Poderoa o 
Diplomo.cia e do Flnancns. 

N. 98- 1899 · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.- I.' As Iegaçaos do Braz!i em Vene

zuela, no Japiio o no Equador o Columbia. 
Rer•to regidns por encarregados do negocies 
otrectivo!, som socretarios. 

§ 1.' Esses encarregados de nogocloa sorilo 
promovidos de entre os primeiros seorotn· 

·~ .• 

'· 
·' 
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rios, ob~orvada quanto possivel n antlgui-
dado. , 

§ 2. 11 .J,i'ico.m mnrcndos pa.l'a. essn. cntogorill 
1le funccionarlos o ordenado do :J:OOo$, a 
grntillcaçiio de 3:000$ o a ropresontaçiio do 
8:000$, no cambio de 27 d. por 1$000. 

Art. 2.' Ficam supprimidos os !og11ros de 
addldos sem vencimentos. 

Pnrngrapho unlco, Nas primolrns nomcn· 
çõoR n thzcr para. 03 cargos de scf.runclo so· 
crotnrio, sorão prBferldos, na. orc..lem dn anti .. 
guidade, nquollos desse.< nddidos que bouvo· 
rem servido no monos por um unno nnl::l 
legaçiles pnra quo foram nomeados ou tran· 
aferidos. . 

Art·. 3.0 Os a~entes diplomados o consu· 
lares que vierem com licença no Brazil, de 
quatro om quatro annos, nos termos do 
nrt. 16 dos decretos ns. 007 A e 007 B, de 
II de novombro do !SDO, rccoberüo, no cambio 
de 27, os seus vencimentos, inclusive :L re~ 
presenlnçiio. 

Paragrnpho unico. Ficam reslnbelecldas 
as di• posições dos nrts. 9" o II desses mosmos 
decretos. 

Al't. 4". A dlsponibilidorlo inactiva sumonte 
poderó. ser concodidn depois da cinco nnnos 
de serviço, a activa do pois do 10. 

Paragi•ahoo unico. Os funccionnrlos que 
forem postos em disponibilidade, mesmo in· 
activa., om consequoncia dn. suppressão do 
respectivo cargo, r.onta.rü.o tempo elo serviço 
durante assa disponibilidade. 

AI'I. 5.' O Governo é autorizado a pôr em 
disponibilidade, sem vencimentos, até o praw 
moxlmo de dous annos, os funccionarios quo 
do:pois de cinco nonos de serviço, 11 contar da 
primeira nomeação, hajam comettirto qual· 
quer faltll de ordem a aconselhar, como me
dida disciplinar, o seu ufastamento tempo· 
rario de suas funccoes. 

Art. 6.' E' o Governo autorizado a acro• 
ditar cumulativamente o ministro do Brazil 
nos Estados Unidos da Ame<•ica <lo Norte 
junto 110 Governo do Mexloo, a transferir 
para o Havre a sórlo do consulado geral de 
França e a substituir, poi' um vice·consuiudo 
eom sóde om Yokoama ou Kobe, o consulado 
no Jn.pão. 

Art. 7.' Revogam-se as disposições om 
contrario. 

f'.nmnra dos ()o'putndos, 13 do outubro da 
1899. - Carlos l'a• rh1 Mel/o, Presldrmto.
C,u·los Auqrt.'>to Valtmta dt: JYovaes, I u Socre
tario, - Àrthur Ambrosino llorcdi" do Sd 1 
4o Secretario, servindo do 311

• 

A's Commlssõos rle Constituiçiio, Poderes o 
Diplomncia o de Fino.nça.s. · 

Um do Ministorio da ,Justiça o Nogocios ln· 
terioros, de li corrente mez, transmittinrlo 
a monsagom com quo o Sr. Prosldontc da 

Ropublica rlovolvo rlous dos nutographos da 
resolução do Congrosso Nacional que sane· 
cionon o q uo dosrgna o dio. d:L oleiçii.o paro. 
Dojmtarlos u para a renovação do terço do 
Senado o nrlopta outras providoncias. -Ar
cllivc-se um tlos autographos o communi· 
quo-se iL C~tmara do< Deputados, remetten. 
do·se-Ihe o outro. 

Um do 1\llnistorlo da Fazenda, de 13 do 
corrento moz, trannsmittindo a ma.osagem 
com quo o Sr. Prosidonte da Republica 
devolve dous do< aulographos da resolu· 
çüo do Congt•esso Nacional quo sanccionou 
o que Isenta do pagamento de qunesquer di· 
roi tos aduaneiros dous volumes importados 
pelo pinlm• Victor Meirolies de Lima para o 
panorama roprcsoutundo o Dcscol.Jrimouto do 
tlrazii.- Archlve-se um dos autographos e 
communique-so 11 Camara dos Deputados, 
romettendo-se·lho o outro. 

O Sr. ~, Secrct(\rio declara qpe 
não hn purocorcs. 

E' lido, apoiado o vao a imprimir para en· 
trai' nE\ m•dom rios trabalhos o sosuwte pro
jecto, que se achava soure a J\losa para cum· 
primeuto do triduo rogimontal. 

N. 21 - 1800 . 

O Cong-I·osso Nacional docreta : 
Art. !.'E' livro o exorclcio das profissões 

libornos ó. mulher diplomada. pelas acndomins 
da Republica.. 

Art. 2." Rovogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1899, 
- Pircr Ferreira. · 

O Sr. VJcente ~.rachado (•)
Sr. Presitlouto, podi 11 palavra pnm fazor 
prccedor do algumas considoro.ções o. apre ... 
sentaçilo do um pi·ojocto que vou submottcr 
ó. conoidoraçüo do Senado, 

Reforo-so iJ. roorganizaçilo do Districto Fe
deral. 

Do tompos se nota quo n lei n. 85, que or
ganizou esta rllstricto, nilo satisfaz ns exigen· 
cias do nuu1. boa or~unizucüo. · 

Divorons modifi~.;ções eosn lei tem sotl'rido 
o niudtt o nnno puss:ulo nndn. monos do dous 
projl<Ctos foram npre::;ontudos, altornndo·dis· 
posiçõos BUliR. 

Um dos projoctos, o qne o anno passado 
foi convurtido om loi, teve m1raotor intcirll• 
monto provisurio o nello mosmo Oüou con· 

--
( ·) Nilo foi rovlsto polo orador. 
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slgnado que o Ct>ngrosso Nnclonnl, nnoccnaiiio 
oppo,rtuna, faria a orgnnlznção do Distrlcto 
Feiloral, 

E' esse trabalho de orgnniznçiio detlnltlva 
quo submetto n consldernçiio dn Cnsn, no 
projecto. 
· O SR. A~ AZEREDO- E' comploto 1 
, 0 SR, VICENTE MACHADO- V, EX. si OS• 

tudnl-o, vorh si j completo ou nüo. 
Naturalmente o honrarlo Senn•loJ' pcnsn 

que isto vne attentar coulra n autonomia do 
llstndo de Mntto Grosso i niio vao i o pt•o· 
jacto e para o Districto Federal. 

O SR, A. AZEREDo-Podin nttontar contt•n 
a autonomia do Parann. 

0 Sr. GONCALVES CDA VES - 0 q 110 se disso 
foi que o Governo prestnrla informaçoes. • 

O SR. VICENTE MAOIJADo- Nenhuma con
sideração mais tenho noces;ldndo do fo1zer. 

OJro,lecto os ln nssignndo pelo null)Oro. de 
Sen ores bastnnte para ser constdorado 
apoiado i ontrara em I• discussão, o por 
occa11ião de ser remettldo n Commissão, soli
citarei do Senado a nomeação de uma-~com· 
missão esEeci~l para estudai-o, 

Isto de inteiro nccot•do com a illustra Com· 
missão do Lefl'islnção e Justiça, n quem terin 
de ser envinao o projecto notes dn 2" dia· 
cussi!o. 

0 SR, A; AZEREDO- Niío e preciso. 
' 0 SR, COELIIO I CAliPOS - A Commfssiio 
está muito sobrocarregnrln. 

O Sn, A. AZEREDO- De combinação com 
o Governo arranja-se iato. 

0 SR, VICEXTE MACHADO - Perdoe-me é 
Interpretação muito livre,· 

0 SR, GoNCALVJCB CUAVEB- 0 Governo, 
orefo, hlnda nilo prestou ns informaçlles de 
que se fnllou quando votou-se a lei do anno 
passado. 
· E' lido e, estando apoindo pelo numero de 
nssignaturas, vao a Imprimir para entrar nn 
ordem dos trabalhos, o segu!Qte 

PROJECTO 

N. 22- 1809 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

DisposiçlJas Jll'elimiHaros 

Art. 1.' O Dlstrlcto Fnderal constituldo 
como unldado Jildeml da Republica das Esta
dos Unidos do Drnzil pelo antigo munlclpio 

neutro (Constituição, arts. 2', 3',28, 30 e 67)' 
provará, de accot•do com a presente lei, IÍB 
necessidades do sou governo e administração, 
e, snlvas. a.s restriccões exprosso.monto 
ostatuirlns na Constituição e nns lois federaes, 
exerclttLt'illivremente a sua autonomia. 

Art. 2.' Alem dos im)lOstos e reudas, cuja 
arreca<inçilo pertencia a extinota Cnmara 
Municipal do antl~o municlpio noutro, podara 
o Districto Federal decrotnt• o tornnr 
effcctiv11 a cobranç11 de to:tos os que, nos 
termos do art. 7" da Constituição· dn Repu· 
blica, não forem dn competouciu exclusiva da 
Uniilo. 

Art, 3." Os pooleres publicas do Dlstrlcto 
Fedct•nl são: o Executivo, o !.ogislalivo o 
o Judlcinrio, tendo respectivamente por 
orgilos: 

") o governador do Dlstrioto; 
b) o Ct>nsolbo Gernl o o Conselho dos Re· 

presentantesi 
c) os Tribunnes e Juizos que, na forma das 

lois, recebant Investidura das funeções judi· 
olarias locaes. 

CAPITULO II 

Do clcito1·aclo tlistrictal c da1 incompatibili-
dades · 

Art. 4.' Siio eleitores dlstriotaes todos os 
cidndiios brnzileiros, no goso de seus direitos 
civis e polltlcos, tendo, pelo menos, um 
nnno de residenci11 no Dlstrfcto ' edernl, 

Art. 5,' Não poderão sor votados pnra 
membros dos conselhos dlstrictnes nem. no· 
meados para membros do Conselho Gorai: 

1. Os que ni!o forem eleitores districtaos; 
fi, As autoridades judiciarias federaefl o 

<listriotaes i 
111. Os oommandantes de fot•ça naval e de 

terra, os commandantes de força policial, 
o chefe de policia, delegndos auxiliares e de 
elrcumsoripçOes policlaes quetlverem exer
cido os cnrgos dentro dos selsmezes ante· 
t•ioros U. eleioão i 

I V. Os quo tiverem lltlgio com o Distrloto 
Federal, 

v. Os empreiteiros de obras do Districto. 
VI. os directores, sull·directoro~. ofllclaes 

maiores, chefes de secção, delegados do by. 
glene, inspectores escolares, chefe• dos. ser· 
viços municiJlnes o quaesqne1• outr•os tuncoio· 
nnrios qno .ilir(i•ltn ou nilmfnlstrcm repar
tições fellerncs, dlstrletae; ou suas dopenden· 
clas, dontt•o dos seis mezes anteriores ·a 
oleicãu.. ' · 

VIl. Os engenheiros de obrns empt•ohen
dldas no Diatt•ioto, por conta ou om virtude 
de contracto com os governos districtal ou 
federal. , ' 

• 

..• -
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V!ll. Os ascendentes ou descendentes, dirc· 
otos ou collateraes, consanguinco< on amns 
do Governador do Districto oté 'o segundo 
grilo. 

IX. Os aposentados em ,cargos districtnes, 
ostadunes o feriaraes. · 

X. Os que <JStiverem directa ou indirocin· 
monte interessados cm qualquer contracto 
onoroso com o Districto, por si ou como 
fiadm·es. 

Esta incompatibilldodc niio attinge os pos· 
suidores de acções do sociedades anonyrnas 
que tonbom contracto com o Districto, salvo 
si forem gm•cntcs ou fizerem parte da dire· 
ct(lria d11s mesmas :.:ociedadf:s. 

PoLrag-rnpho unico, Só poderão ser no· 
mmulos ou votndos para me rubro:; do conselho 
geral os cidadãos maiores de 35 annos. 

Art. G,' Perderão o logat• do membros dos 
conselhos: 

I. Os que se murlarom do Dlstricto Fe
deral. 

II. Os que perderem os diruitos politicos. 
m. Os que deixarem de comparecer ás ses

sões sem causa justificoda, duronte 20 clios 
consecutivos. 

IV. Os que ncce!larom cargos nos directo· 
rias e commissões fidcoes de emprezns ou 
componhios destinadas á oxpioravão du con· 
cessões o ftLvores do Districto Federal. 

V. Os que aocettarem nomeações para car
gos federnes, estntluaes ou districtaes, 

VI. Os ompreiteiros de obras do Distt•ieto. 
vn.os que estiverem directa ou indirecta

mente interes•atlos cm qualquer contracto 
oneroso corn o districto, por si ou como tia· 
dores. 

Esta ineompatibidade nüo attinge os possui· 
dores de acçõos de sociodndcs anonymas que 
tenham contracto com o districto, salvo si 
forem gerentes ou fizerem parte da directoria 
das mnsmns sociedades. 

Art. 7,' Nno poderão servir conjunctn· 
mente.no mesmo Conselho ou em um Con
selho e em outro: 

I, Os ascendentes descendentes irmii0s, 
cunhados, sogro e gpnro, tio o sobrinho ; 

II, Os socios ela mesma firma commercial. 
Paragrnpho unico, Si a eleição designar 

cidadiios ncstos condições, exorcerlL o mnn· 
dato o mais velho, considerando-se nnlin a 
eleiçüo do outro ou outros. 

OAPITUI,Q 111 

Do poder lagisir.Etir;o districtal 

Art. 8.' O poder legislativo dlstricto.l é 
exercido pelo Conselho dos Jteeresentantos o 
E• lo Conselho Gerai, sob sancçuo do Governa· 
dor do Districto. 

SIIU!l.tiO v I III 

At•t. 0.' A cloie>to dos membros do Con
selho dos Itoprescntontes o do Conselho Geral 
reniiznr·sc-h~ simui ltrnoamente, niio podendo 
ninguom set• ao mesmo tempo dos dons Con
!'lclhoa. 

Art. 10. O prazo do mandato será do dons 
anno' para o Conselho dos 1\oprescntautes o 
de seis para o Conselho Geral, fuzendo-se, 
porém, pelo tm·ço a renovaciio hiennul dos 
membros deste. 

Art. i I, O Conselho dos ltepresontantes 
oompor-se-ha de 15 membros, eleitos por trcs 
districtos eleitot'IIOS, na rnziio de cinco pnm 
cada districto. 

Al't. i2. O Conselho Gorai será composto 
de sois mernhro:;, Uos qunes ti'OS eleitos pelo 
Districto Federal e Ires nomeo.dos pelo Prcsi
clente nu Republico. 

Logo no pi•imt~iro anno thr .. so ha a discl'i· 
mino.cão dos dons primeiros terços sujeitos ii 
renuvo.ção, observando ·se para este llm a Ol'· 
dom dn votação em relação aos membros elei
tos o ú. designação constante das cartas do 
nomeação, em rolo.çõ.o ao membros nomeados. 
De deus em dons anoos far.se· ha, em canso· 
quencia, a eleição de um membro e a nomes· 
çiio de outro. 

At•t; 13. A eleiçito po.ra o. primeira escolha 
do membros do Con,olbo (Jeral, assim como 
pora a sua renovação, set•ti. feita por todo o 
Districto. 

Art. 14. A presidencia do Conselho Geral, 
que set•iL renovada biennalmenre, cornpetiré. 
ao membro nomeado por seis annos, o n. vico· 
pres.denci~, que tnmliem será renovada bien· 
nalmento, ao membro el•ito cujo mandato 
corresponder no do i'l'PStdente. 

Mt. 15. Ao Conselho Gerai compete a ini· 
ciatlva das propostos doorçamooto, bem como 
ele todos as leis de impostos. 

Art. 16. Ao Conselho dos Representantes 
compet" a 11reoedoncuL na doscus.•iio das pro
postas de lets olferociclas pelo Poder Executivo 
e a iuioiutivn das leis de orgnnizaçiio das 
r·epartiçõos da administt·acão local e das leis 
de creaçiio de empregos, 

Art. 17. O procaSllo eleitoral para formnçiio 
dos d<•US primeiros Conselhos do Distrieto e 
dos seguintes será o que doa ostobelecido nos 
artigos 70 e seguintes. 

Art. JS. As sessões dos Conselhos serii.O 
publiclls e só podarão ter togar quando se 
achar presente mais de metade de seus 
mumbt·os. 

Art. lO. Paro. o. instnilnçiio do Poder Le· 
gislntivo oboervnr·so·hB o seguinte: 

<~) os membros do Conselho dos Rcpt•eson
tnntos, sob n presiclencia do mais volho, se 
rounirii.o nns sa111s de sutls sessOes, vinte dias 
dopols da olelçüo, pura ciarom começo ás ses· 
sões preporntorias; 
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b) reconhecidos dous torcos dos membros do c) Nenhum projecto po~erà entrar om do
Conselho dos Representantes, o r.rcsldonto bate sem que tenha sido dado para a ordem 
pro temporc communicari>. ao pres dento do dos t••aball!OS na """são antecedente e puLII· 
Conselho Geral que o Consolho dos Represou· cada no jm·nal officlal. 
tantos está prompto para t'uncclonar ; d) As emendas apresentadas em 3" dlsous· 

o) o presidente do Conselho Geral, tendo são, que contiverem materla ainda não dls· 
recebido communlcaoilo do reconhecimento discutida, serão destacadas o constltuirito 
dos membros eleitos na fórma do art. 24, n, I, projecto a pnrte, sujeito a uma novú. dis· 
lettra a), mnt•cariL dia para a lnstallaoão so· cussão. 
lemne do Poder Legislativo, otllciando nesse 3,' Organiz:tr as suas soorotarlas e no
sentido ao Governador do Districto e ao pro· menr os respectivos omprogados. 
sldente 110 Conselho dos Representantes. 4.' Regula!' as condições do nomeação, 

Art. 20. As deliberações nos conselhos susponsão, a_po.mntado••ia e outt•as dos em
serão tomndns pela maim•ia do• mombros pregados <lo todas us ropa~•tiçoes districtncs. 
presentes, solvo quando se tratar de impostos 5," O•·gunizlll' o serviço do escrlpturação, 
e despezns, que só poderão ser• approvauo; a!'t·ecadacõ.o, guarda e applicaçilo da receita, 
por maioria absoluta dos membros que assim como da execução o tl;callzação das 
compõem os conselhos o pelo menos em trcs obras. 
discussões. o.• Organizar• annualmente o Orçamento 

Art. 21. Os conselhos funcclona•·iiQ em do Dlstrioto, decretnndo as despozas e mar· 
duas sessões annuaos, não oxcodonte do 90 cando ns taxas necossarlas para os serviços 
dias cada uma dollas. dlstrictnes. 

Po.ragro.pho unico. Fóm dessas sessões po- 7." Autorizar o governador n contrahir 
dorilo os conselhos reunir·so ext•·aordlua•·ia· emprostimos, sob o credito do Distrioto, de· 
mente, mo diante convocação dos dous presi· terminando as condições do seu levantamento, 
dentes dos conselhos ou do governudol' ou modo, tempo e o meio de sou pagamonto. 
requerimento escrlpto da maioria de membros a) O Dlstricto não poderá ftear jámals a de-
dos dous conselhos, ver, por qualquer titulo, quantias que nilo 
, . Nestas reuniões só se dellbet•arll. sobre o posso. nmot•tlznr em 20 annos, despendendo, 
assumpto que tiver motivado n convocação. no maxlmo, com juros e amortização a quinta 

Art. 22. cada membro dos conselhos per· parto do sua ren•la, caloulnda pelo orça. 
caberá o subsidio do 50$ por dia de sessiio, mer.to do anno em qne for contralildo o em
sendo ·as sessões oxtraordlnarins sem sub· prostlmo, sob pe .. o. do nullldade do excesso. 
sldio. 8.' Regular a admiulstracão,urrondamento, 
- Art. 23. As vagas que occorrerem nosoon· !õro e nluguel dos bens moveis e tmmovcis 

selbos dlstrlctnes serão lmmodiatameute pra· .distrlotaes. 
enchidas. a) Os oonsolbos distrlctaes só poderão ven· 
. Paragrapho unlco. Só os conselhos julga· der ou trocar bons lmmovols do Districto por 
rão. da vaga respectiva communicando·a ao acto votado em duns sessões annuaos sucos. 
Governador, p~ro. que este manda proceder á sivo.s 0 por dous tar•ços de votos. 
eleição, ou ao Governo Federal para que este b) As vendas serão foi tas em bast" publica 
tllça a nomeação. prévl"monto annunclnda pela Imprensa e 

Art. 24. Compete privativamente aos Con· por edltnos affixados nos logat•es mais publl-
selhos do Dlstricto Federal : 1 t 1 • 1 

J.• Verificar os poderes de seus membros. :Jgsd~~ ospaço 'e empo nunca n.er or a 
(a Os podares dos membros eleitos do Con· c) Nilo poderiio CODCOl'l'el' para ncquislção 

sellto. Geral serilo voriftcndos polo Conselho do desses bens, os funcoionnt•ios ilistrlotaes, nem 
Tribuno! Civil o Criminal, do accordo com 08 memb••os dos conselhos, que houverem da
as Instrucções que !orem expedidas pelo liberado sobre a allonaçiio dos mesmos bons. 
Governo. 
· 2.' Organizaras regimentos de suas sessões, 9.' Resolver• a desapropriaçilo, por utlll· 
creando ns suas commlsaões e distribuindo as dade JlUbllcn. · 
oompetentes obrigações, deveras o serviços 10, Autorizar a propositura e deslslencla 
de cada uma deUas. cu abandono das acções que Interessem no 
. a) Os projectos de lois e resoluções pas- Dlstrlcto, bom como accordo ou composição 
Jarito lnovitavelmcute por tres discussões, nos casos em que niio forem vodndos poln lei. 
mediando um dlo., no minlmo, entre cada uma II. Resolver sobro n compra do lmmovois 
dellns, oqulparndos a ossos p•·ojoctos na lndl· quando,oxlglda por utllldnde publica e sobm · 
caçõos o pareceres que trouxerem augmento a r•eulli.açilo de obras, cuja necessidade tenlm 
do despe•n. · sido reconhecida. 
- b) A dispensa do lnteratlclo só será conco- 12, Decretar o oodlgo do posturas, orga· 
dlda da prtmolra pura a segunda disouos~o. nlzar o proce~s~ das infracções, podendo Im-
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por multas atá ao maximo de 200,$ e a pena 
ilo prisão att\ cinco dlaa. . 

13. Conferir attribuições cspeclnes no Go
Vornndor pn.ra cn.sos urg_!)ntos o imprevh;tos 
na nusencio. dos conselhos. 

14. 'togislar sobre o tombamento e cadastro 
do torritorio e bens do Districto. 

15. Estatuir sobre as condiçiles relativas i>. 
hnstn publica. 

i6. Providenciar sobre a guarda e conser
vação dos bens do Districto. 

17. Regular o serviço da asslstencia pu
blica. 

E' licito aos pat•ticulnrcs crenr o mnutm• 
estabelecimentos do philantropio. a11enns su
jeitos ó. inspecção officiltl no que se rcfct'ir t1 
moralirlude, hygiene o estatistic.t. 

IS. Reg-ular a instt·ucçiio primaria profis
sional e artistlcn ; estabelecer, custear ou 
subvencionar qualquor instituto de erlucação 
e Instrucção quo as necessidades do Districto 
reclamem. 

a) O ensino que o Districto ministrar ou 
para o qual contrijmlr com subvenção ou de 
qualquer outro modo seró. leigo em todos os 
SOtlS gráos. 

b) E' livre aos particulares abrir e reger 
escolas de qualquer gráo ou natureza, su
jeita& á inspecção official unlcamonto no que 
concerne ú. moralidade, hygleno e estatls
tica. 

19. Crcar b!bliothecns dlstrictnes o regular 
o respectivo serYiço, 

20. Crear o regular todos os serviços refe
rentes a casas de banhos o lnvnnderlaa,roiras, 
mercados, theatros, ospectaculos publicas, 
cxtincção de incendlos e fabricas do qualquer 
natureza. 

21. Regular toda a vlaçilo do dlstrioto, in· 
cluslve a viação ferroa. 

22. Prover sobt•e '' Instituição e ndminis· 
trnçiio dos cemiterioR e sobre o serviço funo· 
rarlo, sendo-lhes, porém, vedado oonferlr 
monopollo ou privilegio, 

23. Regular a policia snnltsrla. 
. 2•1. 1\egulnr o serviço de byglene muni
cipal. 

25. Regular a nbortm•a o denominação ole 
ruus, vraças, estradas e caminhos e sua po
licia, livre transito, alinhamento o embelle· 
zamonto, irrigução, esgotos pluvlnos, calça
mento e lllumlnaçilo. 

a) Os odiftolos que amenço.reni rulna, po
dendo t1•nzer prejuizo para a população ou 
embaraço no livre tt•nnsito, seriio reparados 
ou demolidos ó. custa dos proprietarlos, devi
damente intlmndos depois de Viijtorln. 

b) As servidões dtbtrlctnos soriio oonsorva· 
das livres e franOII< e os obstaculos Interpos
tos pelos propt•ietat•los, onde existit•om serão 
removidos a custa doiies, devidamente lntl· 
mados, depois de viij\oria. 

26. Regular o serviço de abastecimento do 
agua i>. ~opulaçilo, curando dos mananclacs, 
limtes, ch!Lfnrizes, nqueductos, etc. 

27. Rcguiat· n conservaçilo o t•eplanta <las 
101•ttas e tlorestas, a guarda e conservação 
dos p>rques, jardins, logra<lonros publicas o 
monumentos. 

28. Prover sobro a conservação da matt~ 
mat•ltlma, sobre a navegação nos rios e la
goas, sobro n. caca o n p0sct\, sobre o emb!l.r· 
que e desembarquo de pessoas, bagagens e 
mm•caolorias nos littornos do Distt•icto. 

29. Regulamentar o serviço telephonico o 
telegraphico de natureza rlistrlcta!. 

3U, Antmar e desenvolver llij lndu<trlas do 
DistJ•icto, introcluzir novas cum auxilias lo· 
directos, premias, exposições e outJ•as medi· 
das que tonlwm o mesmo caructer e tendam 
para o mesmo tlm. 

31. Creat• o regular montes do soccot•ro e 
montepio. 

32. Dividir o torritorio do Districto em cir·. 
cumscripções que não poderão ter menos 
de 10.000, nem mais rio 40.000 habitantes. 

33', Reclamar da Uniiio, por interrnedlo do 
G~vernador, os bens que partençam ao Dls· 
tr1cto. 

34. Autorizar o Governador a contractar 
com um ou mais munlclpios limitrophes a 
realização de obras o serviços de Interesse 
commum. 

35. Autori1.ar o Governador a representar 
ao Ccngrosso Nacional o no Governo Federal 
centra as infi·ncç5os da constituição Federal, 
bem como contra os abusos e desmandos das 
autoridades niio districtaes e em qualquer 
outro sentido. . 

36, ltegular a estatlstico. rio Districto com 
as indicações mais precisns que for passivei 
adquirir acerca da extensilo territor1o.l, po
pulação, recursos lndustriaes e agrlcolas e 
movimento geral dos serviços dlstriclaos. 

37. Determinar a organizaçilo per!odica da 
ostatlstica escolar e a hygienlca, compre
bendendo registro demogt•aphico, nosogra
phico e de movimento eudem1co e epidemico 
de molestias rolnantes no Dlstricto. · 

38. Deliberar sobro a acceitaçiio do doações, 
legados, heranças o tldel-commissOII e suas 
applicnções. 

Art. 25. Em nenhuma clrcumstancla e 
para nenhum IIm poderão os conselhos con• 
terir suas pre!•ogo.hvas a qualquer pessoa 
estranha ou não ao Dlstrlcto. 

Art. 20. Compete cumulativamente aoa 
Conselhos Districtaes e no Governador do Dia· 
trlcto: 

1•. Prover sobre o bem RC!'lll do Distrlcto 
c velar pela fiel execnção desta lei organlca 
e das que tbrom promulgadas. 

2'. Convocai' extrnOJ'<linarlamento o Poder 
Legisll.tivo do Dl&ll'icto, 
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CAPITULO IV 

DttS leis o resoluçlJcl 

A1•t, 27. As leis o resoluções podem ter 
origem no Conselho Gorai ou no dos Repre. 
aentantes indlatiuctamente ~uando não s•Jam 
de natureza daquellaa, cuja iniciativa jli foi 
eatabaleclda, 

Senado Federal e mantido no cargo, em· 
quanto bem servir. 

Art, 35. O prnzo do exeroiclo do cargo de 
Governador será de quntro annos, coincidindo 
com o do Presidente da Republica, 

Art, 36. Para o cargo de Governador ex
Igem-se as mesmas condições dos membros 
do Conselho Geral e vigorarão na mesmas ln· 
com patl billdadea. 

Art. 37, Ao Governador do Dlatricto Fe· 
Art. 28. O projecto adoptado em qualquer dera! compete privativamente: 

doa dons Conselhos será enviado no outro, e 
o que for por ambos adoptado será enviado 1.' Sancclonar, promulgar e fazer publicar 
ao Clovernil.dor que o snnccionará e promul- as leis e resoluções do Poder Legislutlvo do 
gariL dentro do prazo de cinco dias. Dietricto, 

Art. 29. As leis e resoluções niio sane· 2,' Apresentar, por occnaliio dn abertura 
clonadas serão, com ns razões dos respecttvos da primeira sessão ordinaria de cada nono, 
vetos remettidas oo Sena<lo da Republica circumstanciado rellltorio de todas as occur· 
quando in!'rlgentes da Constituiçllo ou lei~ renolas que se houverem dado no interva!Jo 
federaes, c nos outros casos devolvidas. ao do um" e outra sossiio, propondo as reformas 
Poder Legislativo local. urgentes c as rnetli<las que julgar oppcrtunas. 

Art. 30, Não sondo as leis e resoluções, 3.' Pt•over os cargos ~~ admlntstroçllo, 
dentro do prazo marcado, nem snncciona<ID.N, nomeando, suapondondo, aposentando e de· 
nem vetados, se entenderá o.pprovndo 0 acto, mlttlndo oa aervoutuarioa, exceptuados os 
sen~o promulgadas dentro de 48 uoraa pelo das secretarias doa doua conselhos e obser· 
presidente do Conselho Geral, · vudas as garuntins deftnid&a em lei, 

Art. 31 • Devolvido o acto vetado ao con· 4.' Fazer arrecadar as rendas do Districto 
selbo iniciador, ahi será submettido a uma por empregados de sua oonftunçn. Contrabir 
discussão e á votação nominal, conslderan~o- emp~eatlmos o fazer outras operações de 
se approvado si obtiver dous terços doa suf- cred1to, de nccordo com as autorizações ox
tragios pi'BI;entoa. Neste caso o noto será pressas no orçamento vigente. 
remet.tido no outro Conselho que, si 0 ap- 5.' Or~onar as dcspezas votadas pelo Poder 
provar pelos meamos tramites o pela mesmo. Legislativo, discrimmundo as que no orça· 
maioria o enviará, oomo lei. ao Governa,Jor monto oatlverem contempladas em globo o 
para a termalidade da promulgação autorizando o pagamento dellus pelos cofres 

Art. 32. O projecto de um Conselho emen· dlstriotaes. · 
dado no outro, voltará ao primeiro que, si 6.' Prestar por escrlpto todas as inlbrma· 
acceltar as emendas, envlal·o·h~. mo~ltlcndo cões, dados e esclarecimentos que forem ro· 
na conformidade dellas, ao Governador qulsltudos pelos conselhos, 

§ 1.' No caso contrario voltará ao Conselho 7." Deoldtr os oonftotos do JurJsdicçiio que 
revisor e si as alterações obtiverem dlus se suscitarem entro os chefes doa serviços ud· 
teroos dos votos doa membros presentes mintstratlvos. 
serllo consideradas approvadas, sendo entilo 8.• Providenciar sobre a admlnlatt•açiio dos 
remettidas com o projecto ao Conselho ini· bens e proprios do Dlsh•icto Federal. 
oiador,qno só poderá roproval-aapela mesma O' Prorognr o orçamento em vigor, si ató 
maioria. lO dias antes do ultimo dia de dezembro uão 

§ 2,' Rejeitadas deste modo aa alterações, houver subido á 1ancçito. 
o projecto será submettldo som ellus ii Art. 38. O Governador niio poderá au· 
sanação. sentar-ao do torritorio do Districto Federal 

Art. 33. Os projectos rejeitados ou nii.o por mais de lO dias, sem licença do Pt•osi! 
sancolonndoa não poderão ser renovados no dento da Republica. 
mesmo anno. A • 9 · r,, 3 • O Governador nos sena unpedi· 

OAriTULO v mantos temporarlosser·ú. aubstituido pelo pre· 
aldeota do conselho gorai, e na t'llita deste 

. . . . pelos outros mem broa nomeados do conselho, 
Do Podor E"cc•lloo Dostnctal segundo a ordem de nomeaçllo. 

Art. 40. O Governador perceberá os von. 
Art, 34. O Governador do Districto Federal: cimentos do 24:000$nnnuaes. 

aera, provisorinmonto (emquanto não ao der Art. 41. O substituto do Governador tcrà 
cumprimento ao <ilsposlo no art. 3' da Con. direito il sua gratlllonçiio qunndo fizer suas 
atltuiçilo da Republica) de nomoaçilo do Pro- vezes, e durante eSBtl substituição deixará de 
sidento .ta Ropubllca, sob appt·ovação do presidir o conselho. 
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CAPITULO VI 

D(t 1'CsponSttbilid"dc da Goucrnatlor 
• 

Art, 42. O Governador, nos crimes do re 
sponsabllldado, será processado pelo Poder 
Legislativo local, o do•do que cada um dos 
dons ramos deste, Reparadamoute c por dous 
tercos do votos, declare proccolente n nccu
saçüo, será julgado pela Côrte de Appel-
lação. · 

Art. 43. O processo e julgamento dos cri
mes !lu rospomnbilldaJo serdo rogulocloa em 
lo! especial. 

Art. 44. Nos crimes communs o Gover
nador anrá submottldo n processo e julga
mento perante as justiças locaes ató li pro
nuncio. exclusive, nii.o podendo sognir o pro
ce.so sem prévio assentimento das duas casas 
do Poder Legislativo, manifestado por doua 
torças de votos. 

Art. 45. Constituirão crimes de respon•a· 
bll!dade do Governador os actos deste que at
tenturem contra: 

1', a Constituição, leis foderaes o as loeaes 
que so acharem em vigor i 

2•, o fllncclonumento do Poder Legisla
tivo i 

3•, as leis orçamentarias i 
4•, a ftel appllcação o destino dos tundas 

conslgna•los nas leia do orçamento i 
5", a probidade e o decoro do. admlnlstra

çcro ; 
6', a guarda dos dinheiros publicas. 

CAPITULO VII 

Do Poder Judiciaria 

Art. 46, As funoçõcs judiciarias locaes 
seriio exercidas pelos tribunaes o juizos instl· 
toldos nas leis e<peulo.es de organização das 
justiças do Dlstrloto Federal. 

Art. 47. O provimento dt.s cargos da ma
gistratura leoa! continuará n ser t~ito provi· 
sorlo.mento poJ• acto do Proslolente daRo
publtca e bom assim os dos r.o.I·gos do mlni~
terlo publico. 

CAPI'l'ULO VIII 

D i.~posiç~e$ geracs 
. . . 

Art. 48, Das dellheraçilas dos poderes <lls
trlotaes que projudlcarom direitos civis o po
liticas doa cidaoiiios bavorá recui·so voluntn
rlo para as iijustlçns do Dlstricto Federo. I ,como 
no caso aou er. 

Art. 40. Os fnncclonarlos dlslrlotaes, ln· 
clusive o Govornndor, o os membros dos con
selhos silo re,pouso.vels civil e cJ•Imino.lmente 
por prevarloaçilo, nbuso ou omlssilo nodes
empenho do seus devores. 

§ 1.• A denuncia ou queixn poderá ser 
dad~ paio prejudicado ou por qualquer ci
dadao, 

§ 2.' Jndepedcntemonte da peno. criminal 
flcnm OS funcclono.rlos SUjeitos á indomniZOPÕO 
poounio.rln 011 fórma do 'direito commum. ' 

Art. 50. Como pessoa jnrl<llca pódo o dls
trlcto comparecer em juizo, domandnr e ser 
rlomanf!ndo na pessoa do GO\"PI'nador, qun se 
fa1·á represento. pelos procuradores olos 
feitos da fazenda districtnl o seus auxl
liarrs. 

Al't. 51. Os contractos, compromissos e 
fllncclonorios do< aotuaos poderes legisla• 
tivo e executivo municipnes do Dlstrlcto Fe· 
r\oral pnssam respectivamente, no promulgar· 
se nsta lei, parn os poderes dlstrlctaes cor· 
respondentes ilquellos, respeitarlos os direitos 
já arlquirirlos. 

Pnragrapho unlco. O actual Conselho ter· 
minará o sou manrlato no dia em que come· 
çarom a tuncclonar os Conselhos dlstrlctaea 
eleitos em virtude desta lei .. 

Art. 52. Os funcclonarlos dlstrlctaes auxi
liarão a execução das leis e uctos de caracter 
federal nos termos d,O art. CO, § 2', da COO· 
stltulção. 

Art. 53. Os Conselhos ollminarilo do quadro 
da dlvlrla activa d!strlctal sómente as rela
tlvus a impostos o multas que julgarem ln· 
or>hro.veis, devendo publicar pela Imprensa a 
eliminação e seus fundamentos. 

Parngrapho unlco. Consldorar-se-ha lnco
bravel a di •Ida que for exi!!'ivel a mais de 
um anuo nas seguintes condições: 

Quando o devedor houver fallecldo sem 
deixar bens ; 

Quando o devedor for desconhecido i 
Quanrlo o devedor se achar ausente om 

Ioga r incerto o não sabido por mais de um 
anno; 

Quando o devedor for notoriamente lndl· 
gente. · · 

Art. 54, Os contractos, cujo valor exceder 
de um conto do réls, semo sempre feitos me· 
diante concurrcncln publica, provocada por 
edltaes publlmtdos pela Imprensa. 

Art. 55 As obras que nilo torem executa
das ••lmlnistl'ativnmoute sorito folias por con
trooto do conformidade com o disposto no 
artigo anterior. · 

Art. 50. Os bonsdlstrlotaos não são sujeitos 
n execuções por dividas rlo distrlcto. 

Paragrai'!Jo uulc>. Os Conselhos lno!uldo 
nos orçamentos verbas pnra o pagamento 
ou amortiz11çfio das dividas liquidadliS, 

Al't. 57. Só o\ exlglvel como receito. o que 
estivet• especlflcarlo no orçamento om vigor. 
Constituem rocolta nxtrnordwurla os premies 
do doposltos, as heranças, os li!gados e as 
doações Coitas no dlstrlcto ou a quaesquor de 
sons Instituições. i' 
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Art. 58. Nenhuma despeza sorá ordonadn OArtTULO 1x 
sem que para. ella )laja verba consignada no 
orçamento, e nenhum contracto se fará obrl· Da.<cloiç!io• 
~ndo o distrlcto a poga1•, cm orçamentos 

turos, prcstaç1lcs maiores do que comportar Al't. 70. As eleições do Diatl'lcto Fot!eral 
a rcspeotlv~t verba no orçamento do anno om serão feitas por melo do sutfJ'!lglo dh·ccto dos 
que for feito o contracto. · 1 · Art. 59. A maxlma publicidade será dado e Oltores alistados do conlot•mldnde cem 11 

t 
presente lei. 

aos ac os dos Conselhos quo acarretem encar· Art. 71. Para os otroltcs do alistamento 
gos pnrn o illstrlcto. fi 1 Art. 60. O plano geral do orçamento, antes ca o Distr cto Federal dlvitildo cm tros 
de votado pelos .Conselhos, sorli publicado du· secções aS>Im discriminadas : 
ranto 10 dms o com antoceiloncia poJo menos ") n primeira que comprollen<lorá as pa· 
de 30 dias no jornnl que tiver contracto para rochias do Engenho Novo, Engenho volbo, 
publicação do o:rpcdlonte do dlstricto, po- Espirita Santo, Santo Antonio, s. José· 
dendo os clrladilos reclamar as modificações Glot•ia, Logon e Gavea, com Róde cm s. Josu: 
que mais convenientes lhes pareçam para 0 u) " segunda que comprehonderá as pa-
dtstricto e para os seus interesses. ••oclilas da Candclarla, Snc••amento, Santa 

Art. 61. Os balanços do exercicio encerrado Anna, Santa Rita, S. C!Jristovão, Ilha do Go
scriio lambem publicados durante dez dlos vornador e Paquotâ, com séde na Cande· 
nos termos do artigo antecedente. larln; 

Art. 62. No fim de cada moz soril publicado c) a terceira que comp•·obcnderll as paro· 
um balancete. da receita e dcspoza do dls· chias de Jnoarépagná, Inhauma,lrojá, Campo 
tricto. Grande, Sania Cruz e Guaratyba, com sede 

Al't. 63. Quando o Governador prorogar 0 om lnhauma. 
Ol'Qamento nos termos do art. 37 11 • 9 e usar Art. 72. Em cada umo. das tres secções 
da lnculdado do art. 26·n, 2, dará publicidade fUncclonnrá umn commlssão ele alistamento 
durante tO dias a.esso acto, por melo de cdl· do cmco membros1 dos quacs d~us serã_o JIO· 
tnes publicados na Imprensa. m~ados pelo pres1dento do Tr1bunal CIVIl e 

Art. 64. As ,Jecisües dos conselhos Eó ohrl- Cr~mlna.I, do entre os protores e sub·pretores 
garílo 10 dlos depois de pnbllcudas. do Dlstr1cto Fcdeal, sonrto um dosign:ulnmento 

Art. 65. Não poderão contractar ou cm· para e:r!lrcer as fu~ções de prosldonto do. 
preltnr obras, nem ntorar lmmovols distrl- commlssao; dons serao eleitos pelo Conselho 
ctnes, pessollS que tenham com 0 Governador dos Representantes e um será nomeudo pelo 
ou com qualquer membro dos Conselhos 0 presidente do con>el~o gorai. 
parentesco indicado no ort, 5". . Art • 73. A e! oiça~ e as nomonções dos 

Art. 66. Qualquer cldudilo tem 0 direito de membros das cotnmlssuesdoullstamontosoriio 
pedir informações 0 certidões dos actos da feitas no dln 5 do abril de onda nono, obsor
admlnistraçiio, os quaes sob nenhum preto:rto v ando· se em relação áquolla o seguinte : 
lhes poderão ser negados. Paragrnpho unlco- Dez dias antes desta 

Paragrapbo unlco. No caso de recusa ou datn o Presidente do Conselho dos Reprosen
demora dos empregados ou chefe de repar- tantos e na falta o substltu'to legal mandará 
tloão· a quom competir dor as lnformagiles e affixar edital nos Jogares mais publicos e re· 
certidões, a parte interessada terá recurso prcduzil-o na Imprensa, convidando os mom· 
para o Governador e para os Conselho•, broa do mesmo Conselho a comparecerem no 

Art. 67, o governo do distrlcto 11 custa dia o hora ~eslgnnrlos, na sala das sessões do 
dos seus cofres, ·não autorlzarll 0' levanta· Consolho, po.1•a·o fim de procoder.em á olelçilo 
monto de esta tuna ou monumentos comme- destes dons membros. -
morativos. Art. 74. Para esta ololçao votnr.se-ha em 

A t 
, lista aberta e ns,lgnada, contendo dous no· 

~ • 68. E extonsivQ ao Dlstrlcto Federal mos escolhidos dentre. os eleitores do dia· 
o p1ooesso executivo fiscal o o do dos npro· trloto, sendo declarados eleitos os dons clda· 
prlaçi\o por utlllrlado publica em vigor pnrn dãos que obtiverem maior numero de votos 
o Governo Federal, ou que, no caso de empato, torem designados 

Art. 69, E' garantido o direito do visitas pela sorte. Sorilo considerados supplentes os 
domlclllarlas, para ftns do hygleno e de saiu· immedl~ttos em votos, nos quaes,nn ordem da 
bridade pnblicll, ás outorlrlados o funccio- votaçilo, cumpre substituir os membros ef· 
narlos distl'ictaes encarregados rlesto ramo do fectlvos das commlssõos nas respectlvna thl· 
serviQo, comtsnto que na execução do •oto tas e Impedimentos. 
sejam devidamente observados as formal!- § 1.' Para primeira rovlsllo do alistamento 
dades tutelares da lei geral para os casos do n convooaQilo a que se refere o art. 21 serl 
que osta oooupar-se, totta dez dias do pois dli promulgação' deatn 



' SEISlO EM 14 DE OUTUBRO DE 1899 875 

1~1, servindo FBm a eleição o Consolho Mu· Art. 80, Na 1\llta dessOil livros, servlrl[o 
n1clpal cm oxot·ctolo, ~ondo a nom..a~iio que quaosquer outros abortos, rubricados e encer· 
cabu ao Conselho Gornl foi ta pelo presttlento rados pelo presidente da Commissão, 
da Junta Commerclal. , \ 

§ 2.'.0s mombros <lascommtssõo•secctonao' . 'rt. 81. Pnr~ •or all>tado otoitot• é pro-
ou seus substitutos, ~no, 'cm cansa justlft· ~'sco~~l~s~~~adao requerente Pl'ovo perante 
cada, elolxarem do comparecer. aos trnbal110s 
do alistamento, pagarão a multa do 500$ quo •<) que tom malorldo.elo civil, servindo do 
soró. recolhirlo. nos cofres dlstrictaes 0 00• prova a certidão do !dado e de casamento ou 
brndo. exocutlvnmonto o. requerimento do qualquer outro documento habil a jutzo da 
rnprosontanto competente do Ministorto Pu· Commiisiio; 
bheo, b) quo tum resldcncio. maior do seis mozes 

Art. 75 -Dez dias depois da eleiçiio 0 da~ no. parochia em cujo alistamento eloltornl re· 
nomeações o. quo se rol'ore 0 art. 72, rou· ~uer a luolusüo de seu nome: · 
nlr-se-hüo os ·eleitos o nomeados no local c) que sabe lor o escrever, servindo de 
que para o runcctonamento do cada uma rlllS prova o reconhocimento ela lettra c firma do 
Commissões fôr designado pelo pt•esiclnnto do requerimento po~ notario publico ou pelo. 
Trlbu~al Civil o Criminal, por meio de editai prorrtn Comnussuo no ca~o rle compareci· 
expcdtclo n:> mesmo data da elei~iio e dns monto pessoal elo re~uerente. 
nomoaçnos acima dcclara,lns. Art. 82. Nenhum requerimento será. re-

§ 1,' Reu~irlos os memht·os da Commissiio, cobido som que deito conste o nome por ex
far·se·hn a mstallação desta, procedondo·so tenso, n idade, a filiação, o estado, a profts· 
desde logo ó. eleição do secretario. são e resldencio. do alistando. 

§ 2.' Em seguiria o presidente por cditans Al't. 83. A cada roqueronto se passará 
pu~llcados na Imprensa o n!Hxados ó. porta do recibo do requortmonto submett!do a dcspa-· 
edtficto deslgnnclo para n Com missão, annun· cho com expressa declaração do numero dos 
claró. que se vae proceder ao nlis~•monto documentos lnstrumentacs e do. natureza 
dlstriotal, e declarando o prazo, 0 local 0 as destes, 
horas em que t'unecionaró. a Commis•ão bom Art. 84. Os requerimentos recebidos serão 
c~mo as paroohlas eomprohondidas pel~ sec· Impreterivelmente desr~chados dentro do 
çuo, convidará. os cidadaos · quo se o.obarem pnzo do 24 horo1, o dos despachos proferidos 
nas oondlçOes da lei a apresentar seus roque- se da:ó. conhecimento a qualquer cidadão que 
rlmentos devidamente instruidos. o eXtJa. 

Art. 76. Os trabalhos do alistamento co· Art. 85. O alistamento será organizado 
meç11rão no dln. 21 de abril de onda anno du- por eecçoes parochiaes de mil eleitores ond~ 
rando 30di~ consocutiVOS, oontndos da mesma uma, ob;orvada som pro 8 condição da con• 
dsta; o. ser!'" feitos em sessões publicas que tlgu!dade dllS resldenoia~ dos eleitores de 
so roaltzarao diariamente, principiando ás 10 cadtt secção. · 
horas da mauhii e terminando ó.s 3 horas da Art. 86. Terminados os trabalhos, o alis- · 
tarde. tnmonto seró.lo.nçado em livros regulariza· 

Pnragrapho untco, Os trabalhos do prl- dos nos termos do art. 79 sendo um pal'll 
melro alistamento começarão 30 dias depois cada parochla e todos asslgnados pelos mem· 
da promulgaçcro desta .lei. · bras ela Commissão. 

Art. 77. o presidente serft nos seus Impedi· Art. 87. O alistamento geral de cada uma 
mentes substituldo lnterlnamonte polo mom· das trcs secções do Districio Federal será 
bro da Commii!Biio que conjuntn.mento com publicado separadamente por parochias no 
el!o houver sido nomeado poto presirlento do jornal official do distrlcto. 
TrlbUDI\l Civil e Criminal. No ca.,0 ele tmpo- Parngrnpho unlco, Conjunctamonto o em 
dtmeuto de ambos, assumirá. as t'uncções de segnida no alistamento de cada paroohia pu
presidente o mais velho dos membros ela com· bllcar-so·ha a relação dos requerimentos ln· 
missão e, no CIISO elo falta de qualqneretel!es, dof<lr!dos. · 
ou de ambos, dnr-so-ba, com urgencia, com· Art. 88, Dentro elo 15 dias depois de ter
munlcaçiio ao presidente do Tribunal Civil 0 minado o prazo estnbelocldo no nrt. 76, o pro
Criminal, para que este provtdenoie nomeando stdente da Commtssiio l'emetteró. ó. secretaria' 
substituto ou substitutos olfectivos. do Tribunal Civil e Criminal os livros, roque· 

Art. 78. No ftm de cada soasi\o d!arln ln· rimentos o mnls pnpeis que tiverem sorvido 
vrnr-se-ha clrcumstnnetarla acta, contendo para os trabalhos do alisl.nmonto ou houve· 
Iodas as rcsoluçllos tomadas paio. commts;ão. rom sido su,joitos ~ Commissiio •. 

Art. 70. O allstnmonto o as netas citarias · Art. 80. Das decisões elas commiHsões Jm
seri\o lançados em livros ospeolnes abortos, vor4 recurso para o Conselho do Tribunal 
rubricados o encerrados pelo presidente do Clvll o Criminal : sendo nocessario o recurso 
Trlbun\l Civil e Criminal. é Interposto c:JJ·otflcio pelos presidentes dng 
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commlssiles sempre que os despachos forom todos rubricados pelo presidenta do Conselho 
do niio lnclusiio no ullstumento, do ollminnçõo dos Roprosontantes. 
de eleitores ou em gorai do indoferimontos do Po.t·agrnpho unico. Cadn um dossos livros, 
quaesquot• petições, sondo voluutnrio nos nlóm dn numol'açiio gorai do nllstnmento, 
outros cnsos, o ospeciaimento no do inclusiio conterá o da ordom ospccial da t'ospcctlva 
indevida om quo poderi1 sot• interposto por parochia. 
qunlquot• cldnd<lo. Art. 05, Sessenta dlo.s depois do finda n 

Art, 90. Os rscur<os voluntarlos sel'iio ln" revie1io serão os tltulos ou vindos ao presi· 
tsrpostos dentro do prazo de cinco dias, 0011 • donte do Trllmnnl Civtl e Criminal, quo os 
tnáos da dutu da publlcnçiio do ulistumento asslgnnt•ú e rcmotterà, dentro do 30 dias, ús 
da pnrocbin, nos termos do nrt. Si da pt•e- commlsRõos s·,cclonnos pnra a necessaria dls· 
sente lei. tJ•ibulçilo. 

Ar. 96. Por oditnes publicados na lm· 
Art. 01. Os trabalhos de rovlsiio comoçn- prensa serão convida~os os eleitores a re· 

riio no rll~> I de JUnho do cad" nnno o devoriio ceber seus ti tu los, de>ignnndo•se nesses edi· 
realizar-se em sos,ões publicas do Conselho taes 0 focal em que ó feita a distribuição, a 
do Tribunal Civil e Criminal, ns q·unos oocer· qual devera comoçar oito <lias depois da re· 
rar-se·bão uo dia 20 do moomo mez, si >Utes mossa dos mesmos titulas pel~< secretaria do 
niio osttver·om esg"otudos aquolies trabalhos o Tribunal Civil o Criminal 0 durara 30 dias 
juJga•los todos os recursos quu sej11m partt o suoccssivos, entregando·so os tltulos dlarla-
rnesmoConselbo interpo,tos. monte entre 10 horas da maohil o 3 da tardo. 

Parogrupbo unlco, Os h·abalhos da pri- Paragraplto unlco. O local da distJ•ibuiçiio, 
moira revisão eomeçariío 10 dios dopois do salvo cnso do tbrça maior justiftcada, serti. 
encerrado o nlistame11to e torminariio 20 dias sempre o mesmo em que houver funccionado 
depois, si antes nilo ostivercm esgotados a commissiio seccionnl uo pel'!odo do alista· 
aquellos trnualltos o julgados todos os ro- manto. 
curoos. Art. Di. Os titulas niio reclamatlos serão 

Art. 92. Fiudo esse prozo se1·ii lança• las em rlevolvidos a secretaria do Tribunal Civil e 
appendice ao 111istamonto de onda parocbl11 ns Criminal, entregando-os o presidente domes
nlteraçaes que lhe forom relatlvns e rosul- mo tribunal nos alistados quan~o estes se 
taram das rleoisões do Conselho do Tribunal apresento rem o o requererem· 
Civil e Criminal. Art. 98. Cada eleitor, ao r·oce~or o seu 

Pnragrapho unlco. Estes lançamentos, bem titulo, asslgnal-o·lm na presença da Commis· 
como as actas dl!u·iss das sessões do conselho, são ou do presidente do Tribunal Civil e Cri
que deverão ser lavradas em JIV!'o proprlo, minai e passara reciho no livro proprlo, ru· 
aberto, rubricado e encerrar! o pelo pre•i- bricado pelo mesmo presidente, 
douta do t<·ibunal, ftcam incumbidos a um Paragrapilo unlco. Os eleitores, que niio 
escrivão "d !toe nomeado poJo mesmo pras!· pcss•m com parecer para receherem sou11 tltu· 
donte, o qual podet•a designar• outt•os auxi· los, teriio a faculda•le do constituir• procura
Jiaros. dores com po~ores especlnes e expressos, 

Ar!. 93, Ntlo podei'á 0 Consellto do Tt•i- devendo ser reconhechia~ as firmas quando 
bunal Civil e Criminal mun•lar incluir no forem do proprio punho os Instrumentos de 
alistamento quem niio haja requoritlo oi•igl- procuração. 
uarlamente pernnto ns comm!ssaes secclo- Art. 99. Os eleitores, depois de allsta•los, 
noes, devendo limitttr-so a ordenar a ln· só poderão sor eliminados, em caso de morte, 
cilt>iio dos oldndiios que provarem perante 0 de perda dos direitos de.cldadãos brnzlle!ros 
Conselho que estão nos casos de soJ•em alls· o do mudança dovidamente provada. 
tados e a ellminnçilo dos que houverem sido Art. 100. Os eleitores, que desejarem ser 
UJegalmente lncluidos. transferidos de uma para outra pnrochla, 

Paragrnpho unico, As alterações do alista· doveriio reqneroi·O na época proprla, pro· 
manto que decorrerem das decisões do Con· vando a no1·a rosldoncia. 
sellto seriio publicadas pela Imprensa em § 1.• SI a transforenoia for de uma para 
ed!taes. outra parochia da mesma seccão bastará ore· 

Art. 94. Oito dias depois de terminado o quorlmento acompanhado da prova da mu· 
pra'o da revisão, sorilo os livros romettidos rlanoa; sl. porém, tbr de qualquer parocbla de 
O. secretaria rio Conselho dos Represen t11ntes, uma secçiio para parocbla de secção diversa, 
onde extrnhlr·SO·hilo os titulas dos elottores o eleitor deverá uproscntnr o requerlmonto 
allstudos e r.,,..,o·ha o nrrolamonto gernl dos 1 primeiramente iL Commisoão dn .aeeção que 
eleitores <lo Dlstt•lcto Federal por ordem nu- 1 comprohenôo a parochla em que está u.llstado 
morlca, não Interrompida, do primoh·o oleitor I Jmra os tina de direito, e depois que o presl· 
da I' secção ntó ao ultimo da 3• secção om dente da· mesmo. commlssão puzer seu visto, 
21 livros, sendo um parn cadn parochln o niio só no ro1uorhnento,,:oomo no documonto 
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da pt•ova da mud:tnça, serão estas apresenta- Art. 107. Os c\dadiios que devem formar 
dos pelo eleitor á comm\ssiio da secçilo, que as mesas ole\torae;, nii.o porlcnl\o comparecer, 
compi"ehende a paroch\11 para onde deva ser por qualquer motivo, deveriio participar o 
transferido. ' seu impedimento até astros horas da tarde da 

§ ~.,A' vista elo requerimento e da prova vesportt da cloiçiio no pretor, que pl"ov\1\en· 
do mudança. o olo\tm•, no primeiro caso torá c\nt••\ sobro asubstitulc•lo. 
snm mais formal\dndns, haix" na paroch\~ Al't. 108. No dia da elolçiio, os membros 
em que esteja alistado e seriL inscrlpto no da mooa eleitoml,que faltarem,seriio substl· 
a.Ustamonto da pnrochla para onrlo se tenha tuidos do seguinte modo: 
mudado; no segundo caso, só na hypotboso 
de estarem o 1·equerimento 0 0 documento dn 1', o presidente, pelo cidndtto, cujo nome 
prova de mudança convenientemente visados, se seguir immedlntamento nali;ta dos nomca· 
poderil tor Jogar a inclusão do nome do dos pelo pretor; 
eleitor no alistamento da parochia para a 2", qna\quer outro mosario por um eleitor 
qual tenha sido requerida a transrercnc\a. ela socçiio a convite do pres\rlon to da mesa. 

Art. 100. Os trnb~lilos eloitoraes como• 
Art. 101. Em caso nlgum poderiio as com- çariio às 11 horas da manhii, depois do reu

missüos secclonnes alistar clclnllãos ou tram- nidn n mesa que devo ser insln.Jln,ln. nll. vos
forir oleitoros som requerimento dos interes· pera a igual hora. 
sados. § I.' Si a iaslallaçiio da mesa niio so tivet• 

Art. 102. ·Nns paroohins em que, por qual· oiYectundo na vesporn, deverá sel·o no dia da 
quer circumstanola, se houver prooe<lido ,; eleição até ás 10 horas da manhã. 
revisito do alistamento ou om quo os respo- § 2." Logo depois de installnda a mesa, a 
ct\vos trabalhos sejam nnnnlla<ios pelo poder neta da insta\lnçi\o será lavrada pelo membro 
competente, seriio lldmltlidos a votar 08 ci· da mesa que lor designado pelo presidente 
dndiios al\stlidos de accordo com o alistamento para set•v\r de secretario, devendo em se
antoriot•. . guidn. a esta ser Mta no mesmo livro a ln· 

Art. 103. A eleiçiio se fará em cada fre· scripçiio dos eleitores que votat•om e h1vrado 
. guezia por soc,ões, quo nilo poderão ter o respectivo termo do encerramento, findo o 

monos do 50 nem mais do 250 eleitores. qual o mesmo secretario lnvmrá em contl· 
Mt. 10·1. Em cada secção haverá uma mesa nuaçiio n. acta dos trabalhos. 

parn recebimento de cedulns, npurnçiio de I. Cnda eleitor, ao Sot' chamado, ontregara 
votos e mais trabalhos eleltoraes. seu titulo á mesa, devendo o presidente 

Art. 105. Vinte dias antes do marcado desta, incontinenti, datar e rubricar o mesmo 
para n elelciio, os protores dlvirllriio suas tttulo no verso. Em segui<!a soró. o eleitor 
respectivas l'roguezias em secções e rlosi "DO· arlm\ttido n. votar e asstgnart\ o seu nome no 
riio os edlftclos, onde devem funccionar as livro propr\o, 
mesas cloitorncs nomcamlo para cada uma II. os titulas dos eleitores que houverem 
dcllns cinco eh\toros, dos quaes um expros. votado serão remottidos pelo presidnnte da 
sarnento para presidente. mesa eleltornl á secretaria do Conselho dos 

§ 1.' Etisas nomooç11os e designações serão Rcpre;entantesno prazo de -18 horas, junta· 
commnn\cadas por otHcio no Conselho do; monte com o livro aa «Ola e demais papeis 
Representnntes e n cada um dos nomeados eloitoraes; serão consideradas nullas e de no· 
devendo tambem ser publicadas por oditacs nbum otroito as elelçOes das secções, cujos 
e pela imprensa. livros e papeis Corem remettldos fóra desse 

§ 2.' As comrnunlcnçõos para a primeira pr·azo. Os m<~mbros das meaas oleitoraes que 
elei\·iío serão feitas no Conselho Municipal d11ixarem de fazer• ns a\lud\das remessas, no 
em exerc\cio. prn~o referido, pagariio a multa úe 200$ cada 

Art. 100. O Conselho dos Represontanlos um, que será recolhida aos corres districtaes 
tendo em vista c~sa. communicaçiio romet: o cobrado. executivamente a roquer·imento do 
terá no pretor, com a brevidade passive!, os representante competente do Miaiatm·lo Pu-
livros, ut·nas e mais objectos necessarios á bl\co. . 
clo\çiio, Ai't. 110. A votação rlovorá flrat• terml· 

Parngrapho unico. SI o Conselho não ro• nada ntó ns 7 hrras da noite, A apurnçilo de 
motter os objectos precisos para o acto, o votos e a confocçiio da acta poderão prolon· 
prcs\donto da moHa ohlltorai pt•ovi<lenclat•ll gaNo o tempo necessarro para a conolusiio 
sobro o que fnltar, mandará por um eleitor, <los trabalhos, quo nno ser;1o Interrompidos. 
que Hervirn do secrotnt•io, lavrar ·os compo- Art. III. A mesa Curá cxtrah\r uma cópia 
tentes tt~rmos de nborlurLL n cncorl'nmonto des~o. acta, bom como das a.sslgnuturas dos 
no~ livro•, que sot•ilo nurnorudos e rubricrulos eleitores que t11·erom votado, •levando todas 
po\o mesmo presidente, devendo tudo couslat• serem asslgnudns pela mesa e concertadas por 
da t•espect\vn neta. taholl\ão ou poloescriviio do pretot•. 

8onndo Y, IU U 
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. ParagmJho unlco. O livro o m~ls pnpels, 
á proporçllo quo forem dan~o ontrndn na ,c. 
cretarla do Conselho Dlstrictal, soriio reg is· 
trados em livro especial rubricado peh> di· 
roctor rio. mnsmo. socretnrin, sondo o régl::itro 
verificado o asslgnnrlo por uma commissão 
composta de rlous protores ou sub·pretores 
nomeados pelo presidente do Trlbunnl Clvrl 
e Criminal, dous membros do Conselho rios 
Roprcsontantes, nomeados pelo respeetlvo 
presidente, o um cldadilo nomeado pelo pre
sidenta do Con:<elho Gorai. 

Art. 112. ,\ cópia do que trata o art. III 
será remetttda ao Conselho rlo Tribunal Civil 
e Criminal. 

Art. 113. Todos os livros quo tiverem do 
servir na eletçno sor•ão rubricados pelo pretor, 
salvo o caso r! o paragrnpho unlco do art. I 06, 

Art. 114. Oito dias depois dn elelçito, os 
prAtores se reunil•ão no oditlcio do Conselho 
dos Roprcsontantes o depois de ole"·erom, 
dentre si, um para presidir os trnb~tlhos, 
darilo começo ú apuração geral. 

Ar!. 115. Os trabalhos deverão começai' 1\s 
10 horas da manhã, findos elles lnvrnr-sc-hn 
uma neta circumstancinda quo contonl\a os 
nomes de todos es cidadãos votnrlos em cada 
freguezla pela ordem numerlca da vota
Qiio. 

Parngrapho unico. Essa acta será envinda 
ao Tribunal Civil e Criminal, onde ficará ar
chlvada ; dolla se extrahlril uma cópia para 
ser remottlda á sccJ·etarta do Conselho dos 
Represontnntes. 

Art. 116. A apurncilo se furá pelos livros 
dns actas, sondo Igualmente presentes á junta 
de pretoros os demais livros o papeis, a que 
se relerem as disposições nnterlores. 

Art. 117. A cada um doA 15 representantes 
eleitos dirigirá o pretor presidente um officio 
communlcando·lhe o resultado da apuraQilo 
na parte que disser respeito. 

Art. 118. Feita a apuracilo, ~presidente 
da junta dos preteres expedira edital annnn· 
elando a rnsti tuiçiio rlo8 titulas e convidando 
os oleltores a recebol·os na secretaria do 
Conselho dos Representantes. 

Paragrapho unlco. Os eloltoJ•cs po<lorilo re· 
ceber os titulas por· si ou por procuradores, 
observando-se neste caso, o disposto no 
art. 08, paragrapho unico o passariio o recibo 
em livro proprlo rubricado pelo presidente 
<lo como lho dos Representantes. 

Art. IJ9. A falta <lo pretor quo nilo purlcr 
comparecer nos trabalhos da apuração sorri 
supprl<ln pelo sou substituto legal. 

Art. 120. A. apuruçiio sóso lhró. nclmn<lo-so 
roun!dos mnls do metade dos preteres do 
DJstricto Federal. 

Art. 121. Fica em pleno vigor para 118 
elolçõos <llstrlctaes a pM•topenal da lei n. 35, 
de 26 do janeiro do 1802. 

Art. 122. As dospezns com o alistamento 
cstahelocirlo por oslrtlel corrorilo por conta 
dos col'l•es <lo Districto Ferleral. 

Art. 123. As ololcõos sllbsoquentos serão 
feitas <lo uccordo eo111 as disposições oleltoraes 
permanentes rlcsia lei. 

Al't. 124, Rovogam·sc as disposições om 
co11trario. 

Sala das sossõus, 14 do outubro do 1800. -
Vicente .lfachado.-J. Cttunda, - JosrJ Ber
nardo. -.Alberto Gonç.tlucs, - Manoel dtJ 
Q14eiro:, 

ORDEM DO DIA 

VOTACÃO DE MALERIAS ENCERRADAS 

Votnção em 2' discussão do Íli'O]octo do 
Sanado, n. 26, do 1807, dispondo quo as os
posas, lllhns o filhos monor•os dos officiaes do 
oxorcito o dos corpos rio policia, mcr•tos om 
comhn.to, o dos qno ftlllccorom ou vierem a 
!illlecor do l'orlmentos recoiJidos nn campanha 
de· Canmlos. gozarão as vnntagon:-; a. que 
toem direito, cousldorando·so promovidos ao 
posto lmmodiatamente superior, som projulzo 
do art. 4', do decr·oto de 31 de dezembro do 
1890, si nos termos do nrt. 13, do docre.to do 
7 de fevereiro de !BOI, tiverem sido men
cionados como tendo praticado netos de bra· 
vur,r, ou si já lhes tocnsso promoção por 
antiguidade ou estudo, o dó. outrns provl
donciu.s. 

E' nnnuncladn a votsçilo do nrtlgo unico 
<lo proj eoto. 

O Sr. Almeida Du••reto (pela 
ordem ) requer preforflnc!a na votação parn 
o substitutivo otrerecldo pela Commlseão de 
Marinha o Guert'il. 

Consultado, o senado concedo a proro
rencla. 

Posto a votos, é rejeitado o art. I' do sub
stitutivo; 

Posto n. votos ó rejeitado o artigo unlco do 
projecto. 

OREDITOS ESPEOIAES PAO.l REOU!,AOIZAR CON• 
TAS DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO 
JJIIAZIL 

Ilntra em s• dlsoussilo a proposlçilo da. 
Cam<Lrn. do! Deputados n. 57, do 1890, auta
rizo.ndo·o Poder Executivo o. fazor o.s neces&IL• 
rias oporaçiles. a IIm do abril' no Minlsterlo da 
Jndustr.IO:, Vlnçúo o Obras Publicas varlos 
crodltos espeohtc&, sendo: de 13,162:961$027 
para regularizar contas da Estrada do Forro 
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Contrai do Brazll; de ól 0.•142,60 pnm paga. 
monto" Quaylo, Davidson & CoiTop., o de 
t 5.507,12,0 p:Lra pagamento IL c The Wos
torn and Brasllian Tolegraph Company; o 
nnnulla ns obras dns consignnçOos corrcspon· 
dontes ás cinco divisões claquella ostrnda rio 
forro, no exercicio de 1808, na importancia do 
7.253:501$102. .,. 
Nin~uom pedindo a pnlavrn, oncorrn-so a 

discussão. 
Postn a votos ó approvada it proposição o• 

sondo arloptaita, vae sor submettida 11 sano
çilo presidencial. 

REPRESSÃO DE CRIMES E CONTRAVENÇÕES 

Entram om discussão unicn com o parecer 
fo.vornvol da commiss1io do Justiça o Legisla· 
çiio ns emendas rlo Senado á proposição da 
Camnrn dos Doputndos n. 122, do 1808, que 
amplia a noçilo penal por denuncia do Minis· 
tCrlO Puhiico, augmonta as ponns de algumas 
contravenções e dá outras providencias o ó.s 
quaos aqnolla Camam não rlou o seu assen
timento. 

O Sr. Coelbo e Campos-Sr. 
Presidente, no pnrocer da Commissilo sobre 
a mataria em debate veem, em syntheso, os 
fundamentos, porque olla entende meroc'm 
sormantirlns as emondasdoSenndo, rejoitadns 
na Camara dosDoputarlos. 

E' bem do ver que e:;sas emendo.s tiveram 
parecer fuvoravol da Commissiio de Constl· 
tulção e Ju;tiça daquolia Camara. E na dis· 
cusaito nlll havido, apenas foram a<\tluzitlos 
argumentos contM u omourla no art. 6', o não 
r.ontra as duas outras tum bom rejeitadas sem· 
razõo1 declaradas, e apona• conjecturadas. 

Apreciar toes rnzrlos o outras a.l!egadns, 
em addltamento ao parecer, é o quo mo traz 
ó. tr!Quna. A dlscussilo ó restriota, limltnda ó. 
mataria das emendas e artigos cort•osponden· 
tos do projecto; 

Cingir-me-boi á maioria em riiscussiio, to
mando om consilloraçiio cada emenda de 
pe1• si. 
S~o ollas foltns aos arts. 2', 3•, § 2', e 6', 

§§2'a5'. 
A emontla no art. 2': 
Dispõe este artigo: 
cSilo lnaftançavels os crimes de: 
I. Furto do valor igual ou oxco•lonto dO 

200$ (Corligo Ponal, art, 330, § 4"), 
IJ, Furto de unlmuos nnij tazontlas, pastos 

ou campos de orlaçilo ou oultum. 
11!. Oa crlmoa capitulados nos arfs. 14i o 

142 do Codlgo Ponal.:t 

A CommissNo apresentou,o o Senado votou, · 
a seguinte omonrh suhstitutiva: . 

«Art. 2,' Não soriio a•lmittldos a prestar 
fiança os rcos do 

r. furto, qrmndo reincidentes, ou quando 
jó. tiveram oumprlrio pona por crime do rou
bo, f.rlaidarle, estollionato o extorsüo; 

H, crimes provistos nos arts, 141 o li2 do 
Corligo Penal, si tambom reincidentes.~ 

Porque, segundo o voto da Camnra, antes o 
artigo do projecto qno a omondn'l 

Quer dizer: porque o Cl'imc de turto, om 
todo tempo, pelo nos.<o direito, afiançavoi, ha 
de se1' agora lnafiançovel1 Porque não a 
emendn, que faz o !'urto sómonto innfinn• 
çnvel na rQincidcncin 'I Porque a innflança
bilidnrlo na reincidencia 1 Silo os pontos a 
olucirlnr. 

Antes do tudo, referirei um incidente par· 
lamoniar em quo fui Jlllrte, quando polil. pri· 
moil•a vez tive n honra do fazer parto da 
Camara dos Deputa• los. 

Tratava-se entii.o do projecto que é hoje a 
loi de 7 do .iulho rio ,1883, sobro J'urto de ani· 
ma.e~, producto::1 agr1cotas, etc. 

Entendi rop,osent.aJ• a opinião do minha 
provincia o outras om que esses delictos 
oram frequentes- propondo, como propuz, 
uma omonda fazendo in •flançnvel o lurto 
rlo animae> cavnllarcs o semelhantes, pela 
frequencia do crime o facilirlnde tia fuga do 
delinquente p•los recursos tirados do Jurto, 
e seu transporte polos mesmos animaes fur· 
lados. 

Ha imp1•essões que ficam. 
Noto! ontiio corto rumor na Cnmara, Indi

cio do opposlção ó. emenda, lovantando·so 
contra estn um Jllustre l'opresontante do 
Maranhão, arguindo·• do contraria no direito 
moderno, que tendo a ampliar os co.sos do 
fian~a. 

Não preciso dizer que foi ella rejeitada por 
grande maioria. 

Si onda C:tmara l'oprosonta a opinião rio 
son tempo, porque tiio diversa o. opinlilo 
de então dn opinitlo do bojo I 

Porque então nilo se arimittiu inaUnnçn· 
vol um caso do furto, o agora so pretendo 
lnaftançavel o furto om gorni, o de todo 
animal, soja qual lor, mini mo que soja o 
sou valor~ 

E' quo os furtos s[o mnis frequentes, au· 
gmontaram 'I Os seus nu toros m:tls audn· 
ciosos, mais tomivols! 

Nilo soO:J•o duvida; mns J>orquo I 
Si causas hn psychologicas, sociologions e 

oconomicas do apreoiaçiio di filoU, lnrletormi• 
nada, uma ha positiva, real-a irreprossiio, a 
Impunidade, derivada de oausns do o1•dom ju· 
ridloa ou Ioga!. 

Quaos e.s tas co,uns r 
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A primeira dellns é a ocçiio prlvndn no 
crime de furto. 

Isto pelo Corllgo Crlminnl de 1830 e pelo 
Codlgo Ponnl de 1~00, tiio dilforentes aliás 
pela clnasiOcnçiio dos delict.os o pelas acçOPs 
quo lho< ltttribuem, mns accórdes, unifoi'mes 
m• noção privada poro o furto e o damno. 

Esta doutrina tom sotrrido modificações 
inovltnvcis em ambos os I'egimens, pala ma
nltestacão ele phenomcnos, que donnncinm 
a insumcioncia da noção privada om muito> 
casos. 

Assim, o systema do Codigo de 1830 foi, 
bem que excepclonnlmonte, derognrlo polos 
leis de I de setembro de 1800 e de 7 de julho 
de 1883. 

Revog-ndns estns rluas leis pelo Ccdl~o rio 
1890, nrt. 407, acto incon•ldoi'ndo rle rctor·ma 
em tempos agitados, reclamaçOos foram feitas 
de vnrios Estados, entre os quncs o rle Per
nambuco, POI' sua assombléa, o foi restabolo
clda a lei de 1883, por decreto loglslntlvo de 
14 rle outubro de 1801. · 

Em segulrl:t, n lei de lO de n~osto do 1802, 
or~nizando a polioia no Districto Federal, 
declarou nelle do acção publica o crimo de 
fur!D. 

Agora pelo projecto se consa~ra a ncçiio 
publica no furto. E' n tondoncla gornl do 
illreito, n leglslflçiio de muitos povos, o umn 
nccesaldado da repressão em nosso paiz, jti 
em parte reconheoula pelas leis c'rtarlas. 

Mas, o nosso direito actuo! ó este: ncçiio 
privnda nos Estados, snJvo a excepção da lei 
ao 7 de julho de 1883, acção publica na Capi· 
tal Federal pelo lo! do 10 de agosto do 1892. 

E' a legisla\•iio em vigor. 
Qunes as oonaoquencias! 
Acção privada quer dizor-quolxo do olfen. 

dldo sem a qual, em rogra, niio ba procedi· 
monto criminal. 

E porque n mór parte dos vezes nilo dão 
queixa os olfendldos, pelos maiores dlspen
dlos a fazer, sem probabillrlnde do roparnção, 
OS fortos do. OCCiiO privada, regra gornJ, nBo 
toem repressão. 

Ahl a primoin cnusa do Impunidade, 
. Si nesta C_apital é do ncçilo publica o furto, 
o como so nu.o fora, o sem resnJto.ilo parn. a 
repressão, porque niío lm .lulgomonto II falta 
de sessões do jury, pelo não comparecimento 
dos jm•ndos, convocando-se quatrocentos c 
mnis para cm 25 a 30 dias havei' sómente 
cinco ou ~ei,.., seF8õcs, qne nüo bnstnm pnrn. o 
. iulgamento dos réos pr•osos, quo pela lo! pro· 
ferem. 

Os róoa afiançados, on niío detidos, e dolles 
os rrlos de furtos, em maior numol'o, so 11· 
vram pola prt•scripção. Dnhl ro•ulta a im
punlrlndo do furto no Dlstrrcto Fodcral. 

E si se attondo n que os rrlos, que são 
presos em flagrnnto, escapnm ii prisrlo pol~> 

ftnnça provlsorln, multas vozes f,rJiaz, III uso
ria, pela crruçiw peSSIJnl, o quanrto idonca seja 
som rrJaponsu.bllfdn.do pa1·n. o tlndor, pn.~sados 
os ::o dio.,sem quo pre-tom a firrnçn doMnitiva 
nem So-t rdcolhu.m 1't prisfío 1 re/'uglo.ni10·t;8 ou 
tru nsllgurando·so pnra niio sorom n.panhn.dos, 
n.tó qnu d('Corrn. o pr·azo dn. prescrJpção, chega
se a consequencia do quo esses róos nenhuma 
snncQlio sotl't•em por seus crimes, e não ho.. 
por que se nrreomarom do pratlclll·os. 

Estas ns oausas immorliatns ria Impunidade, 
e que cumpre combater para que cessem os 
sous ell'ultos. 

E' o que fn.• o p••ojncto rlnndo ncção pu
blica ao crime de furto, n. jurlsdlcção espe
cial nesta cllpltal para o seu julgamento 
pelo. Co.mnrn. Cr·imino.l, o torunndo a tln.nca 
ctllcoz pela cauçiio roa!, o definitiva, bem que 
simplificado o prooesso pelo valor da tabolla, 

Tanto bastará, a ,lnlzo dfl Commlssiio, para 
n. roproAsii.o desse Cl'ime, em gorai, sem ne
ccssirlnde Jogo de sun inofiançnbllldado, que 
deve BOI' reservada para uma situação de 
perigo especial. 

Com elfelto, nota-se que os mesmos ct•lmes 
de furto do acção publica nãoteemdlminuldo, 
notn-sa tombem que nílo tom diminuição os 
furtos de valor atrl 100,$, que nesta capital, 
são da cnmpetenol~> da ,junta corrooolonal, e 
niio do jury. 

Como explicar o pilenomono para sobre 
olle provldonclnr 1 . 

E' outro ponto a estudnr. 
A par de outras cousas talvez concomitan

tes, tom esse phenomono sua oxplicaçiio no 
t'acto mesmo da irr•epressão do furto quo 
anima o crime, e este se reitera, gerando o 
habito a profissão do furto produzindo a 
gatunagem, que rl o phenomeno a combn· 
ter pela ameaça e angustia que solfre o di· 
oito do proprlerlnde, resultanto da maior 
perversão e tomobllldn<le do9 delinquentes, 
contra os quaes já não bastam as medidas 
ordlnorlns, 

Só mcdlrlns do mais rigor é que com sue· 
cesso devem cont••opor-ae á babitualidado, 
ri. profissão rio rurto-ÍL gatunagem ! 

A lnanonçobllldnde paroce a medida necos
sarlo contra a gatunrrgom, mesmo poro evitar 
a reltoraçiio on repetição do delloto pelo 
dolinquente. · 

E como Pila, a gatunagem, snppõe a relto· 
raçfio, o hoblto-a pl'Oiissiio do 1\irto-só a 
rr•inoidnncla ou tacto semolhnnto pórle cara • 
ctoriznl·o, pOl' uma sentença, que fr~ça p•·ova 
rio crime anterior do que o outro ó reinei. 
dencia. · 

lslo nus polzcs cm ,que o furto é aflnnçavol: 
-bem que em Por·ugal M]a innftançavel 
só monte o furto domootlco, ou do que !e lo· 
vnnt~> coma cousa ulhoiiL: · 
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Na ltalia, por exemplo, onde a relncldoncla 
do furto nilo ndmitte tlnnça, porque a r·cln· 
cldunci1t suppõe a hahltualldallB, a. profls~iio
a gatunagem, quo ex luto, como entro nós. 
princlpalmonto nesta Capital. 

Justa, portanto, a assrmil•ção do nosso di· 
reito ao direito italiano, neste pru•tioular, 
porq.ue é o mesmo 1'110to que o rloter•mina. 
. E ó o que !o.z n omonda. da. Cotnt~dssão, 
fazendo inrlftançavol o furtu;sómonto no caso 
do rmncitlencia; isto ó, quando .lá conde· 
mnado por furto o róo que outro furto com· 
motte, . 

Mns o gatuno não é sómeute o reincldonte 
do furto ; gatuno, proUssioual do crime, ó 
lambem o que furta, depois de condemnado 
ou punido-por outros uttontarlus ri. pr•oprie· 
do.dc, extorsão, falsidad3, etc., fu.ctos do ut· 
tentaria contra a propriodu.do-equip"rarlns no 
furto ~ara o efletto du. relncidoncra, quanto 
a lnuftunçabilidade, no caso do que se trata. 

Por isso a omend" faz .lnallanç<Lvoi o 
fut•to na reincidoncla, ou quundo commot
tido, tendo jri o réo cumprido pena por crime 
de t·oubo, do ostellonato, extorsão o falsi-
dnde. · 

Sobro estes principias, quo os criminalistns 
proressam, c •lcou a Commlssilo a emenda ao 
at't, 2\ approvadn. pelo senaclo e rBjeit:ula 
pela Carnarn dos Deputndos, contra o parecer 
de xua Com missão de Constituição b Justiça. 

Parece, entretanto, pelo quo tlca exposto, 
quo a ernen.ra se impao pot• sou dispositrvo, 
pt•oporcionado gt•nduado a maior perver;ão e 
tntensi~ado mnJ,,ftca do deiicto, na relnchleu· 
ela, e faotos equivalentes. 

E' como pensa a commissão, informando no 
Senado. 

A emenda ao art. 3, § 2. 
Dis;•OO o projecto: 
• § 2, • Nu.s operações do quo trata o citado 

art, 367, § I', 2• parte do mesmo codigo, n•lo 
so compt•ehendem as quo forem praticndas 
para resgate do titulo• de coml'"nhias quo 
funccion"m do accordo com a let, norn para 
cumprimento annual ou some;tral do abri· 
gaçiles pelas mesmas contrahidll8.:. 

Pareceu 11 Commlssão desnccossaria esta 
disposição por não incidirem na prohibição 
do codigo l'enal oper·açilos nntorrzadas por 
lei, ou prattcadas por companhias, que J'unc
clonnm de accordo com a lei, 

E' lnutll, redundante, essn •leclm•açiio por 
claramente subentendida. 

Sóbre sor isto intuitivo, c regra sodlça de 
herrnonoutica, resulta do mosmo art, 367 du 
codlgo perrnl, que •6 prohlbe iotorius o rifas, 
quando não autorizadas por lei. 

A quu vem, pot•tunto; doclarnr-so no pro· 
jocto que ni\o ao oontom nn pt•ohiblçiio lo:;11t 
operações de sortu fuitas (lOt' soulcduries ou 

companhias que tuncoionarom do nccordo 
oom a loi? 

pó,lom oxorcitar-se do nccorrto com a lei 
sociedad,s, que f11zom operaçaos pt•obibidas 
pelo coJigo penal? Fúra contradicr;ão nos 
termos. 

B' claro, poróm, que a dilfereRça entro o 
projecto e a emenda não assenta sobre ponto 
rundument~tl, é antes uma quustü.o do me-
thodo ou corre,ção legislativa. · 

Salvo si se duvida da legalidade dessas 
operações, do quo trata o artigo; mas, neste 
caso, nü.o aproveitaria n. disposição para le· 
gitimm• oporaçõ . .1R illegacs; nem conviria ella. 
pelu. possibilidade de inuaos factos de futuro 
•oh o funrlurnonto de >Ull legitimidade de 
duzirta desta rtisposiçiio. · 

Mas não; não se trata de operações illegaes, 
si praticatlo.s, como displ:!e o artig-o, por sacie· 
dados que funccronarn de accordo com a lei; 
e si legaos toes operações niio ha que rlecla
rai·as não cornpreheurlidas ua probibição pe
nai, por sor· isto claro e muito claro. I• ela
ris non est interpretaria, diz a. hermoneutica. 

A emenda. o.o art. (j~t §§ 2° o. 5•1: 

Trata a o monda e o artigo do pt•ojecto a que 
corresponde, do processo das contra vençoes 
orn questão, em suas duas plrases: o preparo do 
pro:os.o pela autoridade policial, e o julga· 
monto pelo pretor•, 

Cotejemos a omenrla o o artigo sob estes 
dous aspectos para. ftrmar o crltorio da pre· 
ferenoia, 

Pelo projecto o preparo do processo póde 
ser em dous dias, e, em casos dados, pol' ex
oepçilo, póde haver prorogação por Igual 
prazo. 

A emenda funde a excepção na regra, e 
sem cogitar do prorogação, dr\. quatt•o e il.s 
vezes cinco dias para o pt•aparo do processo; 
e port11nto maior prazo, o que quer dizer 
mais amplitude á det~sa e ti averiguação do 
Cacto. 

Na pbase do julgamento dispõe o proJecto 
que, conctusosos autos no pt•etor, este manda 
intimat• em 24 lrorus o rrlo para requerer 
o que convier ti sua defesa um 48 hol'llll, se· 
guindo-se o julgamento, 

Pela emenda. não ha essa iutlmaçiio, mim 
necossldade dolla, pot• isso quo,,. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Dispensa a 
defesa do réo 'I 

0 Sn, MORAES BARROS-Parece que assim 
& emenda supprlme adofasa do t•éoporante o 
pretor. 

0 SR, COELHO E CAMPOS- Ouçam os nobres 
Senadores todo o pens•mento da emenda, 
e verão que pelo contrario, eiln assegura 
mais a detesa. 
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0 811. GOMES DE 0ASTIIO- Apoiado, ncho·a 
melhor; as emendas são preforlveis no que 
veiu da Oamara. 

O Sn. · CoEL!IO ~ CAMPOS- Sonhot'O!, si n 
emondtt dispensa essa intimação do réo é por 
que concodou-ihe no final do propuro 24 ho
ras para suas allegaçües flnaes nas qunes re· 
quororil, pat':t ser attondido pelo pretor, tmlo 
o·quo entender em SUl' defesa. 

O Sn. GoNçAr,vEs CHAVES - E essa lnti· 
maçiio polo pretor é inutil : porque deferidas 
as diligonoio.s do.s allogaQõo:; llnuos ha vurú. n. 
intimação do róo pura nssistil-as. (lia ouii'O' 
aparte") · 

O Sn. OoBLI!O E CA~rros-Estou persuadido 
de que a emenda dil ns garnntins pt•ocisas. 
Deixem que exponha o mou pensamento. 

0 Sn, GoMES DE CAST!<O -Apoiado, nesta 
pnt•le tem toda a razão. 

0 Sn. COELI!O E. CAMPOS-NO systoma da. 
omencla n intimação do réo, como qnot• o pro
jecto, ti escusada, porq uo nas suas allogncOes 
finaes o réo póde requoret• par.t sot• attondldo 
pelo pretor, quando rccoiJer os autos, tudo o 
que poderia t•equet•or, depois de Intimado, 
segundo o systoma do projecto • 

·0 Sn, GONÇALVES CHAVES dá Um aparte. 
OSn. CoEL!lO E CAatPOs-V •. Ex. verá que 

eSBa arg-uição é sem fundamento, e que foi 
preocoupação da Commissão amplint• a do· 
fella por todo modo: pelo maior pt•azo, e por 
diligencias a requerimento do réo nas alie· 
gações llnaos, e pelo propt•io protor, que pc· 
dera rectillcar nulll<lades, o pt•oceder a Iaos 
dlligeooias, roquoit·a ou não o réo. 

·osn. Ln:n•n:" OtTIC!OAdlL um aparto. 
0 Sn. CeELIIO E CAIIPOs-Já disse que a 

emenda dá ao réo 24 horas uo fim do pro
cesso, para em allegaçõos finaos requerot• 
quanto convenha l1 sua dolosa. 

0 Sn, LEITE E 0ITICIOA-Ailognções na po· 
llcla I 

o sn. CoELuo E C.mi•os-E onde póde ser, 
si n policia é quom prepara o processo 1 

O Sn. LEITE E OITICIOA-A questão é da 
autoridade perante quem se lm do Jazer n de
fesa; em um caso é pet•ante n policia no outro 
é perante o pretor. 

0 Sn, 00EL!l0 E CAMPOS-V. Ex, confundo 
ns questões. Pelo projecto o pela emenda a 
del'ost> do réo é pcrnnto a policia, que prepr'rn 
o processo. 

Mas o projecto e a emonda pet•mittom que 
o róo requeiro. no pr•otor tliligonoins, que 
ontenda nocOlilStLl'io.s, com di.tft)ronç~~o npono.H 
da opportunldatlo: pot·~uo o. pt•o.Jocto t(Ucr 
que o rtlo t•oquolt•a depoiS de intimado pelo 
protot•, n omenda dispüe que o r~o roqueira 

om suas nllogações dnaos para serem atten· 
dldas quando dellas c~nheoor o mesmo pretor. 

O Su, L~tTE E 0ITIC!O.I. E ournos dão 
apartos. 

0 Sit. COBLIIO III C.\>IPOB-0 réo requer nas 
allogaçõos finaes, segundo a emenda. O que 
sucoodo 1 Si o pretor indefere, julga logo o 
folto sem necessldude de intimnQtlc ao réo. 
Si deforo, procede as <lillgencias, tem entiio 
lagar a intimação do l'tlo para assisti!• a lttes 
diligencias, como é do direito, . 

Ontle a limitação rla defesa 1 ( Ha diverso• 
apartas.) 

No systemn do projecto, intitnlldo o réo cm 
2·i horas, para roqueret• o que entendet• em 
48 horas, considere-se que o réo niio é encon
trado, ou que não requot•,ou quo é indefet•ldo 
o que requer-eis um tempo perdido, que se 
poupa pela emenda. 

E si o requeri monto <lo réo intimado á de· 
ferido, que maior ulcanoe tem osso deferi· 
monto, que o deforlmonto do requot•imeuto 
nas nllogações llnaes, si o protor em umbos 
os cusos procedo as dillgllncins om presença 
do ré o 1 

Niio vejo a d!Jrerença. 
~las a emenda niio se limita a diligonolns 

rcqnet•ldlls pelo réo, ella autoriza o pretor a 
rectificar nullidades, e a fazer as diligon
cius precisas sobre o facto e sun~ oit•oum
stn.ncins. 

Na C"mara dos Deputados um dlstincto 
roproseutanto, de notavel compotoncia, e 
autor do artigo do projecto, dofendeu·o, 
combatendo a omonda por argumento!, qno 
apr·eolarei. 

Allegou o illustre Deputado que pelo pro
jecto o réo ti que requer; que pelt' emenda o 
ré o não requor, o pretor é q uo proceda às 
diligenoins, 

Não ha tal, jó. mostt•oi que nus allogações 
finaes o rolo roquet• para ser ai tendido pelo 
pre!ot•, quanto convenha {I SUl\ defosa, (Tro
cam-su. ttpartes.) . · 

O Sn. Gob!ES.,Dm Oumo-E' claro: o rtlo 
nas allognçõos linaes póde requerer o mesmo 
que podiat•oquorer pelo projecto. 

0 Sn, COELIIO E CAMPOS- Porfoitamonte. 
O Sn. LEITE lll OtTIOIOA- Mas a policia in

defere. 
O Sn. CoELIIO 111 CÁ1rros..:. Indefere como i 

SI ns allegaçoes finaos silo juntas aos autos, 
o dellns niio tom que conhecer a nutoritlndo 
policial I 

0 S11, LEITE R O!TIOIOA. E OUTROS dão 
apartes. 

O 811, CoKLIIO E CAM!'os-Ntio tl com taos 
intet•t•upções que se escltlreoo o debato,qunndo 
o nasumpto tl lmpot•tante e precisamos Jazer 
uma loi boa. 
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0 SR. GOHII:S DE CASTRO-EstiL nunca sa
hirá boa. 

0 Sit. COELIIO E CAMPOS-PoJo· monos Ó O 
que so devo dosojar. 

0 SR. GOMES DE CASl;Ro-E' pena quo O 
Congresso voto uma lei destas • 

0 Sn.. LEITE E 0ITIOICA-Mas jà é um facto 
consummado; já nilo é possivol rojoita1• o pro· 
jecto. Estamos tratando de molborar suas 
disposlçOos. (Continuam os apartes.) 

0 S!t. COEJ.IIO E CAMPos-Dizia, Sr. Pro· 
sidonte. que a autoridade policial não tem 
quo indol'orir ag allegnçõe:i tlno.es, qunndo 
estns ::ü.o de::ilinndns sómento ao conheci· 
monto do pretor. 

0 Sn.. LEITE E 0IT!OIOA-Siio J'aZÜOS finaes ; 
mas si o pretor nüo manda fazor as dili· 
goncias 1 

0 SR. Go,ms DE CASTn.o-Entüo falta no 
seu devel'. 

0 SR. CoELHO E CAMPos-Prova rlo mais 0 

argumento; porque indetel'ir po•.lot•iu. tnm· 
bom o pretor o requerimento do réu iuti· 
mado. Doferlmonto ou indoforimento pótio 
dar-ao em ambos os systemas ; o projecto e 
emenda nesse ponto so valem. 

0 SR. LEITE E OlT!OlOA- Então níio ha 
motivo para rojeitiLr o projecto, ou para 
fazer essa q uostiio. 

O Sn.. CoELHO E CAMl'OS - Eu niio faço 
quostilo; sustonto apenas o que me parece 
acert:ldo. 

O Sa. LEITE 11 0ITICJO•~Sl as aliogaçücs 
servem pa1·a a defesa, tanto pe1•ante a policia, 
como perante o pretor, então não façamo~ 
questão disto, acceitemos o projecto, que da 
mais amplitude it defesa. 

0 Sn.. COELIIO E CAMPOs-Já OUVI o nobre 
Senador; é justo que tambcm mo ouço. Nilo 
so trata do· defesa pornnto a policia pelos 
allogaçGes Onaos, estas siio destinadas no 
proto1•, só o pretor conhece dollas. 

O que o;tà em ques~lo ó " pl'eferoncla do 
projecto ou tia omenda, quanto ó. opportuni· 
ila.de om que o róo pódo rcquoJ•or o que con· 
vem a sua CliUSa p:n•~t set• attendido pelo 
preto1•. o systema do projecto prestiL·se a uma 
dualida•lo do procesoos,qno niio so comp11doco 
com a brevidade de que si ha mister no conhe· 
cimento das contravenções. Faz-se um pro· 
cosso perante a policia o outro porauto o 
pretor. 

o Sn. Go;ms DE CASTJto dó. um aparto. 
O SJt. CoELHO E CAMros- Com a intima· 

ção ao róo pelo pretor, ossa dualidade é 
inevltavol ; porque, depois dus 24· borus pat•a 

" intimação ' tem mais 48 horas pora os re· 
qnorimentos e (\iltgencias, procedam ou não, 
sojnm deferidas ou niio. 

No syHtoma ela emondu,si o pretor indefere, 
só trata de julgar. 

Essa lilcul<lado de requerm• o ráo pnra sot• 
attendido pelo protot•.salvo um ou outro caso, 
é antes uma advm•toncia ó. autoridade poli
cial do que hn um corrootivc contra faltas 
sun.s, il'I'cgullll'idnllos, ·ou abusos para que 
ella seja attonta o proceda correctamonto. 

Isto quer dizer-que nem sempre teJ'it o réo 
que rcquer·cn•; o couvoniento ó ~ue não tenha, 
pam evitar a dualida.do em processo surnmn.· 
rio,que nüo póde set• estabelecido. como regra, 
como faz u projocto, mandando que o pretor 
1~Hin intimar o reo cm 24 hor·as para suas di
ligoucia:; om 4B hot•tts. 

A emenda evita isto, <laudo aliás a mesma 
facui<lade no réo quanto as diligencias, que 
lhe interessar. 

A emenda faz mais : autoriza rectificação 
rio nullidados c diligencins poio pi'ctcr, sem 
requcwimcnto do róll, 

Pelo projecto, o protol' ,iulg-n sómente ; e 
nado. mais faz som que o réo roqueil·a. 

Do modo <JUe, si bit nullidatles, questão de 
direito publico. de ot•<lcm social, ficam depon· 
dentes da vontado do l'ÓO I I 

Si o ráo n•lo requer n rcct ificação, h a de o 
pi·etoJ• julgar autos inçados do nuliidades, 
ou nnuullul·OS quando poderia rectllical·os 1 1 

A loi de 20 de setembro de 1871, ar\. 10, 
mandava., no::; Jlroccssos do crimes :pollciaes, 
pelas auturitladcs poticiaes, n nutornladeju
dicinria. rectificml·os nnto.i de jugal-os. • 

E' o que tambem prescreve a emenda. 
o SI<. AQUILINO Do AMARAL- De algumas 

nuilidades só ccnheco o juiz, quando o.llc· 
gn.do.s. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS - Do algumas; e 
uns outras? O nobre Seundor n~o dirtl que sim. 
(li" apa1·tes.) 

O S!t. Go:.m' DE CAsTno- A em onda é me· 
llior quo o projecto. 

o Sn. COELIIO E CA:OIPOS - Pela emenda 
procede o protor Jl dlligencins sobro o facto. 

Outra necossidade, no procedimento ·ex· 
olllclo, em que o juiz representa lambem a 
justiç:c-a sooiedndo; tanto mais quando o 
conhocimento do li>cto Interessa ao t•éo como 
~ collectlviúado; o tanto pódo a policia com
mettor f•tltas o il•t•ogui:ll'lda!les CJ!ltJ•a um 
como contra n outr:t. 

Porqu", pois, só a roctiftcaçüo e as dili· 
gcncias si o róo requer 1 

PoJ•que, alle~ou o J\lstincto ropresontante 
na Camam, porque estnutlo o réo preso, com 
as dill~oncins se ret!lrdando sua prl:!ilo, só a 
elle cuuo nvulllll" si lhe convum. 
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ANNAES DO SENADO 

Antes de tudo, raro será o oaso do prisiior o Stt. GoNQALV_Es CHAVEs-Novo docimos 
nostua contrnvençõea, porque nm alg11mns os dessas processos sao feitos pela policia. 
reos se livram soltos, nus amançavels só o S!L. CoELHO N CAMPOS - Mns om todo 
póde h:tver prislio om fiogranto, que cessa cuso niio ha julgamento pnla policia, do qual 
prestada a ftança. . se rocoJ•ra par•a a "utorldudo judiclurln, 

E que prisão haja, niio é mot~vo para que como pelo oodlgo nllomilo, . 
as nullidades para auu .rcctific:!çao do pendam A lealdade mundu que, antes de tormmor, 
do requerimento do l'oo. S.erm. absurdo, 0 exponha no Sonnrlo, CJUO, no seio do. Comml~· 
demnls um contrascnso, o .Juiz .Julgar autos •ão um dos sous membros ontondou mars 
nullos ou unnullol·os quando pódo ro- positivo para a rlofoza a Intimação . do reu 
ctiftoal·os. . . pelo pretor, e que nii~ havendo •lllforonç:,ts 

O mesmo quanto 11 dlligencm pelo pretor eSBonciacs entro o prOJ•lcto o a omouda, tao 
para esclarecimentos do facto. Trnta-so do acceitavol ora uquelle como esta. 
procosso ux-offlciu, em que nilo é presente o Isto mesmo notei no parccBr, tica011o o. 
ministerlo publico. Po1• outro Indo nem som- quest1io aboJ•tn, votando cada qual como ou
pre teril o róo quem o delenlin, Just~~ quo.o towle>se. 
pretor. si j1dga preciso, proceda a d1!1gencm Por minha part~, prefiro a emon•!n. pO!' ser 
quo a todos mtoressn. (Ha apMW.) mais completa. Nuo l!n amor propr10, absolu· 

Eu penso assim, e persuado·me do estar tamente oão; sou um ospirito sii.o, dospreo-
com a bon doutrina. . dido, que só mira acertar. 

No que acabo de expor vne a ropo;ta u ar- SI mantoubo minhas opiniões, respeito ns 
gulcão de que pel~ emendo o pretor só cu1da alheias. 
da fórma o nilo do merito da caus.a, ao envez Em conclu;ão, ais como entende a Com-
do projecto, em quo ú dado ao roo requerer missão: 
sob!'8 ~ fórma o o tunda, ro uer Quanto a emenda ao art. 2', a prefere ao 

Ja disso que pela emenda, o. réo a riuw: projecto. Sobre a emenda ao art. 3•, H 2•, tio 
quanto onton~or, o o pretO! 1ecUftc d mesmo modo, mas, sómento como questão de 
dados o luz diligencias sobro o ftLCto. Na a mothodo legislativo, A emenda ao art. a•, 
ma1s claro • §~ • a 5 é questão aborta para a Com-

Allegn-so, POI'. ultim3, que o projecto se rniss~o. ' I 

conforma com a d1sposlçao do Codlgo '~0 Pro· Fica ao Senado, sobre esta emendn o sobre 
coaso Ponal Allemiio nas coutra~·ençues do as mais res .. lvor como for em sua sabedoria, 
competencia administrativa o julgumcnto (Muito bem; muito bem.) 

poJa policia. Ninguem mais pedindo n palavra en· 
Nilo h a essa conformida<l.o~ e apenasj cetrta corra-se n discussão. ' 

analogia entre essn dispoS!çno e o pro ec o o 
a emenda, 

O codlgo citado, nrt. 453, depois do o.>tabe· 
locer que os Esta1os só podom dar campo· 
tencla admlalstmtiva sobro contravenções, 
determinando a ponull<lade maxima destas o 
os requisitos das sentenças, dispõo: c que na 
sentença será o réo advo1•t!flo do dil•oito que 
tem caso não se prove"e conformo as leis 
peru'nto a autoridade do policlll su periol', de 
reclamar uma docls[o judiciaria, fazendo ~o 
prazo de uma semnnn, " contnr da Inti
mação da sentença, uma dcclaraçfio pcranl;e a 
autoridade policial prolatorn da decisão, ou 
perante o tribunal do bnillo compoteute. » 

Ora no projecto o nn emondn nilo ha con· 
trnvenção al~tuma jnlgada pela poli ola, nom 
portanto deoisiio alguma dosta, de quo se 
recorro.. 

Si o procosw é pela policia, o julgumonto 
pelo pretor, tio que cabe nppolln~iio parn n 
Cnmara Criminal, 

Póde llu.vet•, nüo contosto, corta nnC1login., 
porque os actos processuaes !ln pollola podem 
ser revistos pelo protor. 

O sr. Pre•ldente-As emendas, na 
fórma do Regimento, só serão mantidas sl 
obtiverem dous torços dos votos pmsentes, 

Postas successivomente a votos não siio 
mantl~us as o mentias. 

A propo•lciio vne ser submettlda á. ~ano· 
cão presidencial, Indo antes 11 Commisst~o do 
Redacção. . · · · · : . 

o S•·· P1•e"ldente-Esto esgotada 
a materla rla ordem do dia c, nnda mais ha
vendo a tratar, vou levantar a sessão, dos· 
ignando pnrn ordem do dia da sossiio seguinte: 

2• discussão da proposlçilo da Camn1·a dos 
Deputados n. 86, <le 1800, fixando n dospeza 
ds Mlnl&torlo rins Relações Exteriores parn o 
exerclolo do 1900; 

2• dlsoussão da proposição da Camnra dos 
Deputados n. 52, do 1899, autorizando o 
Governo a rover ns apoaontudorlas concedidas 
depois de 24 de fevereiro de 1891. para o 
tlm do duclal'Or som elfolto na quo nilo tive
rem sido decretadas do aocor<lo com o art.75 
da Constltulcilo o lois no tempo existentes; 
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2" discus;iio da proposlciio dn Camam <los 
Deputados, n. 77, do 1800, nutoriz.tn,!o o 
Governo a nbt•lr ao. Minislot•lo com patente o 
crotlito o.tó 072$ pa.ra: "Jll:.m.monto du ~orvir.~l) 
foUa no 11istricto toleg-1'a.pllico 1lo Goyaz, cm 
1807, por Joaquim l'crren·a Coellw; 

2• Uiscussii.o do. propo.:~icií.o dn. Camara dos 
Doputados n. 83, de I 80D, autorizando o 
Podor Executivo n conceder no o,•, Josó 
Born mlino Bttpllst:c Perelt·a, motlico ntljunto 
do exercito, IV mozos do licença com o ro. 
spoctlvo ordena!lo, pn.ru. trnto.r de sua saudo; 

2• discussiio da proposição da Cnmara do3 
Deputados n. 8-J, do !SUO, alltot•izando o 
Putlcr Ex:ocutivo.n. concefln· ao citladão Jofío 
Antonio Coquoiró, ougoull,:iro c:hefe do di
stricto da Repartição Geral do> Tclc~raphos, 
nmn Jlcen~a pelo pt·nzo tle sois mozcs o com o 
rospccti vo ordouado,po.•a tmtn• de sun snude, 
onde lho convior. 

Lev~nta·so a scssüo its 2 horas da tarde. 

128" tii<SSÃO ll'l 10 D~ OUTUDM DE 1800 

Prcsldcncia dos,~. Rusrt e Si!M 

A' mol:t horn, depois tio moio-din, nbre·so 
n. sGssã.o, n. que concorrem os Sr.;. Scnndoros 
Manoel tio Qnciroz, J. Cutuudn, Albet·to Gon· 
c:;nlvos, H~uu•iquo Coutinho, Thomoz Delllno, 
Joaquim Sttrmeuto, Fmnoisco Mnchaúo, Mo· 
noel Btiratn, Bonedtcto Leito, Gomes de Cus. 
tro, Belforl- Violrn, Nogucirn Pnranag-UÍl, 
Pires Ferreira, Cruz, João CorJei.t•o, Bezerril 
Fontenelle, Jo~tl Bomardo, Alvaro Maobudo, 

· Abúon Miiunez, Almeida B'lrt•cto, Gonçalves 
Fort'eira,. JQ<é Marcoilino, B. de Mendonça 
Sobrinho, Rúg'O Mcilo, Leito o Oitlcica, Coelho 
c Cam~os, Rosa .Juniot•, Arthur Rios, Vlrg-llic 
Damaztc, Domingos Vicente, Lopos Troviio, 
Feliciano Pcnna, Gonçalves Cnuves, Bueno 
·Bt•nud~o. Rodl'igucs Alvos, Paula Souza, Mo· 
raeH Bat•ros, · Loopoltlo de Buihões, Joaquim 
do Souz:t, A. Azerodo, Viconto Machado, Gus. 
tn,·o Richard, Pinheiro Unchndo e Ramh•o 
B.tJ•collos (4·1), 

Dclxain <lo comparecer, com causa partici· 
poda, os St•s, Generoso Pence, Jonathas Pe
dt•o;n, Laura Sodrtl, Justo Cbormont, Pedro 
Vdho, Joaquim Pet•nnmbuco,LonJHlro Maciol, 
Clulo Nunes, Q, Bomtyuva, E. Wandonkulk, 
,TOtl!]Ui!ll Lncerdu, Et"Jt:.n'UH .Juniol". ltt\Ulino 
Horn o Julio Frota, e som oiia os Srs. Ruy 
R:tl'bosu, Porciuncllln o Aquilino do Amnrnl 
(17). 

E' litln, posta em discussiiu, o sem debato 
. nJ>Pt•ovnda 11 !ICill da sessiio untot•ior, 

l'3onnL\Q \', lU 

O I!!J•·· t•l!ic~c••otnrio di> conta da 
so;;uint.o 

EXP!lDlE~TE 

Officlos: 
Tres do Pro(olto do Distt•icto Federal, do 13 

o 14 do corrente mez, remottendo as mcnsa· 
geus com que submotto ao conhecimento do 
Sonndo ns razões pelas quaes negou 1511ncção 
ás resoluçüo:i do Conselho Municipal: uma de· 
rogundo a disposição do nt•t. 1• da léi n. 654, 
de 28 de dezembro tio 1808, na parte que de
termina a coucurrcncla puullca para con
strucçiio de 1Jotoc1uius, cafés, etc., nos J.rdins 
publicas; outt•.t, prot•ogando por dous nnnos 
o prazo marcado no nrt. 48 do docreto n. 08, 
do 3 1lo uovombro de 1898 ; o outra, rovo· 
"lindo o doera to n. 406, do 27 do dezembro 
âc 1~07.-A' Cominisoão de Ju!tlça e Legl•
iaçüo a prhnoira o a terceira, o á de Consti~ 
tuiçiio, Poderes e Diplomacia a segunda. 

Um do presidenta do Eatado de Goyaz, <le 
25 do setembt•o ultimo, o!l'erocendo um exem· 
piar impro,;so da mensagem que enviou á. Ctl· 
mara das Doputndos.-Arcbtvc-se o agra
deça-se. 

O S•·· 2• Secretario declora que 
niio hn. pn.recores, 

ORDEM DO DIA 

ORÇAliENT~ DO llllN!ST~RIO DAS RELAÇÕE!J 
EXTERlOI<E.; !'AliA JOOtJ 

Eutro. em 2:• discussão, com o pnrccet• dt~ 
Com missão do Finanças, o at•t, I • da propo
sição da Camarndcs Deputados n. 86,de 1899. 
·ttxando a despeza do Mlnlste• lo ~as Rel~ções 
Extoriot·os para o cxel'c!olo do 1000. 

O Sa•. Leopoldo do Dulbõe• 
diz que, llgolramento incommodado, não po· 
det·A tomar parto na dlsousaiio do orçamento 
do oxtorlor; mas, estando do perfeito aocordo 
com a illustl'e Commlsstio nas roduo~ões por 
elin propostas, tomou a liberdade do formu
lnr as emendas que a mosm11 Commlssiio na 
sou parecer indicou, mas que niio reulgiu, o 
isto l'ez p~rn fncllltnr n votnçiio do projecto. 
. Eis as o mentias a que ntludo, pedindo por
missão pora enviai-as ti Mesa: 

«A' vel'bn u. 2-Supprimam-se as consl~ 
gnnçúes do 7:000$ pnt·a o Consulauo do Gr.orge 
Town o de 0:200$ parti o Consuln<lo do 
Japão. 

lO 
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A' verba n. 4-Snpprima·se a conslgna;iio 
de 2:000S pnro. ajuda de custo do consul de 
George 'town. 

Ao art. 3'- Supprlma·se o paragrapbo 
unico.» 

Todas estas emendas oonstam do pareoor 
da illustre Commissão de Finanças, e foram 
por ello. propostas,mas niio foram destacadas, 
como convom e ó do prnxo, para orientar a 
votação e evitar duvidas. 

Pede venla ao digno presidente da Com· 
missão, que se aoba presente, para auxiliar a 
mesma Commissão, applaudlndo o seu espl· 
rito do economia. 

Estas emenflas rednzem na columna das 
despezas ouro 15:200$000, 

Flea assim a verba-Legações e Consulados 
-com a dotaçüo da proposta do Governo, ·isto 
é, com 715:000$000. 

A verba- .Ajuda de custo'- passa Igual
monto a ter, em ve.z de 82:000$,80:000$, como 
na proposta. 

Quanto á diaposiçiio do pnragrapho unlco 
do art. 5', dirll. ii Ca~a que provavehnent e. a 
Commiuão propo~ a supprcssão, porque não 
compete no Poder Legislativo promover os 
addlilos a secrotarlos. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamonte 
om discussão as segulntea 

IMENDAS. 

.Ao art. 1. ': 
A' verba n. 2-Legaçõce e Consulados

Supprlmam·se as consll!nnções do 7:000~ para 
o Consulado de fleorge Town e de U:200$ para 
um Vlo•·Conaulado no Japilo. 

A' verba n. 4-Ajudns de custo-Supprl· 
ma·ae a consignaç~o do 2:000$ pnra o consu· 
lado de George Town, 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1899.
Loopoldo do BuiM<S, 

emendas promptaa no meamosontldo, nbstlvo· 
me, o lambam nbstlverum·se os meus com• 
puubelros de Commlssilo, do apresentnl-as. 

Deolaro no Senndo que as emendas apre· 
sentadas pelo honrado Sena<lor estilo, r lfectl· 
vamento, de accordo com o pensamento da 
Commlssão o completam o parecer. 

Ninguem maia pedindo a palavra, oncer· · 
r a-s~ a discussão. 

Segue-se em discussão, que ao encerra sem 
debute, o urt. 2". · 

Segue-se em discussão o nrt. 3'. 
E' Ilda, apoiada e posta conjuctamente em 

dlscussllo a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 3•: 
Supprlma·so o paragrapbo unico. 
Sala das sessoes, 10 de outubro do 1900.

Leopoldo de Bu/Mes, 

Nlnguem pedindo a palavra, encorra·se a 
discussão. · 

Posto a votos, é approvado o art. 1•, salvo 
as emendas do Sr. Leopoldo de Bulbõoa. 

Postas a votos, siio approvadas ns emendas., 
Posto a votos, é approva<lo o art. 2', 
Posto a votos, ó opprovado o art. 3•, salvo 

a emenda do Sr. Leopoldo de Bulhões •. 
Posta a votos, é approvada a emenda. 
E' a proposição, assim emendadn,.ndoptada 

para passar á S• disçnssão. . 

O Sr. Leopoldo de Dulhõe,.
(pela •••dom) requor dispensa do luterstlolo 
para a S• discussão da proposição. 

Consultado, o Sanado eonoodo n dispensa. 

REVISÃO DE APOSENTADORIAS 

Entra em 2' dlseussiio, com o parecer eon-
0 Sr.Rodrlgue• Alve•-Sr. pre· trarlo da Commlssão de Finanças, o art. I' da 

sldento, offectlvamente a Commlssão de FI· profosição da Camnrn dos Deputados, n. 52, ' 
nanças, elaborando seu parecer sobro o Orça· ilo 899, autorizando o Govorno a rever os 
monto do Exterior, deixou de a~resontar apoaontadorlns concedidos, depois de 24 do 
conjunctamonte ns emendas rospacbvas. fevereiro do IBOJ,parn o Om do d<clurar sem 

A Commlssão verificou dosdo logo a noces- e!felto as que não tiverem sido decretadas de 
sidade do completar o seu trabalho e lncum· accordo. com o art. 75 da Constituição e leis 
-blu a um dos omprogado& da Seoratarla de ao tampo existentes. . 
ter aa emendaspromptas para serem presentes - Nlnguem pedindo a pnlnvrn, onoarra-so a 
ao relator do. CommissBo, por occas!Bo de ao discussfio. 
discutir o aasumpto, o para serem lmmedla· . • 
tamente apresentadas ao senado para a re· Seguo·se om <hscnssuo, qno so encerra som 
gularidade do trabalho. · dob!lto, o m•t, 2. • 

- Posto o. votos, ó ro.Joltado o art. !•, 
Nuo tendo comparecido o relator d• Com- Fica prejudicado 0 art. 2". 

missil.o do Finanças, organizei as emendas 
respectivas; mas sabendo, ao ent1·nr, que o A proposiQIIo vne ser devolvido. aquolla 
nosso honrado collega por Goyaz tinha as Camara. 

I 
' I 
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CREDii'O rAIU t•AOAMENTO DE JOAQUIM 
YlmREIItA. COELHO 

' 
Enti'n om 211 dlfcussüo, com o 1)aracor con .. 

trnl'io dn Comml~siio Jo FinnnçnH, o nrt. 111 rln. 
proposição clic Cnmnrn rio• Dopntados, n. 77, 
do 1890, autorizando o Govorno a nbrir no 
mlnistotio compJtcnto o CJ'Ctl!to ntó ün.$ par" 
pngnmonto do soniço foito no districto telc
phouico de Ooy;;z, cm 18(17, por Joaquim For
reirn Cooibo. 

Nlngnem pecllndo a palnvrn, cncorr.t·Se n 
discussfio. 

Segue-se om discus~üo, quo se tncerra som 
dolmto, o mt. 2°. 

Posto n .votos, ó rojoilado o rtrt. 1', em 
cscrutlnio accroto, pm· 27 votos contra r;, 

Fica p1·ojudicndo o art. 2". 
A propo;içiio vno ser devolvida Ílqttclln 

Camnru. 

LJOENQA. AO DR. 10~1:: l!ER~ARDJNO DAP'fiSTA 
PERBlltA. 

Entm cm 2' discussão, com o parecer fnvo
ro.vel da Commissiio do Finnnças, o nrt. 111 do 
proposição da Cnm~rn elos Deputn<los, n. 83, 
de !800, autorizando o PndoJ' gxooulivo n 
concedot• ao Dt•, Josó Bernardino B<lptisln 

· Pereh•n, modico ndjunto do oxerolto, lO mezcs 
de licenç~. com o respectivo ordenado, pnm 
tratnmonto do sua saudo: 

Nlnguom pedindo a pnlavro, encorra•so a 
discussão, 

Segue-se cm discussão, quoso encerra som 
debato, o a.rt. 2n. 

Posto a votos. ~ apr,rovn,Jo o nrt. I• om 
OEcrutlnlo secreto, por .JO votos conlr" 8, 

Posto a votos, é nppt•ovndo o nrt. 2'. 
E' a proposição adoptada para passar li 

3' discussão. . 

LICENÇA A JOÃO ANTONIO C lQUEIRO 

Entra. em 2a discussiio, Mm o po.recor 
tnvornvel da Commls!ilo de Flnançns, o 
art. i" da proposi~iio da Camnrn dos Depu· 
tados n. 84, rio 1800, nutorlzau<lo o Po.tcr 
Eyocutlvo a conceder ao cidadcio Joiio An· 
tonlo Coqueiro, engcnheiro·chofo do clts
tricto telegraphion d; Rerartlçilo Gorai dos 
Telegrnphos, uma licença pelo prazo do Sdls 
mczcs com o rcopectlvo m·dcnado, para tra· 
tar de sun snudo onde lhe convier. 

Ninguem po.l!ndo a pnlavrn, encm•ra·so a 
dlscus:iio, 

Segua-se cm discussão, que so encerra sem 
dcbl\to, o o.rt. 2". 

Posto a votos, 6 npprovado o art. I' em · 
escrutinlo secreto por 33 votos contra~-

Posto a votos, é approvauo o urt. 2". 
E' a Jli'Oposição adoptada pura pn<Bnr ú. 

::Jn discus.~IT.o, 

O Sr. Pt·c,.lrlcntc- Est!c esgotada 
a materin dn ord~m do clla. 

Vou Io•nntar a sesEiio, desisnnndo para n 
scs~ão Ecgu\nte: 

3•• discussão da proposição da Comam dos 
Deputados, n. 80, ri e 18~U, lixando a dospezn 
1io Mluistorio das Relações Exteriores para o 
exorclclo de 1900. 

2• discussão d" propoeiçiío da Cnmnra dos 
0JpUtndos, n. 78, tlo 1800, nutorlzundo o 
Poder Ex,lCutivo a abrir no Mlnist••rio da 
Jnstiçrt. 1' Xogocios Intflriores o C!'Edito do 
100:000$, supplemontat• il verba n. 14-Dili
goncins pollcines-do nrt, 2" da lei n. 560, 
do 31 do dczemr:roc!e 1898. 

3• discmsiio da proposiçüo da Camnra dos 
Dopnl•dos, n. 69, de J8GO, autorizando o 
Governo a. conceder um anno do licença, com 
o resrcctivo ordenado, ao i" officlal dtL Admi· 
u istrnçiio do Correios de Poruambuco,Josulno 
Burrc·so do Mello. 

2' discussão d<J proposição· da Camara dos 
D ·pulados, n. 7:!, do 1899, autorizando o 
Podei' Executivo ~~ cuncedot• oito mozcs do 
licença, com ordeunrlo, ao Dr. Alfredo Mo
reira do Burros Oliveira !.una, lente da 
Facuhlnde de Direito de S. Paulo, em proros 
gnçüo il que findou em 3 do setembro •lo cm•
J'ente anno, para tratar de suo Eaudc onde 
lho convier, 

l.ovanta-so a so,.iio a I hora da tardo. 

129° SES>ÃO Elli7 DE OJ:TUORO DE \809 

Pl'csid~JliCI'a do s,.. .llimcel de Qucil'O; 
(1'i"·Pre<idanlc) • 

A' meio. horn. tlepois do meio-di,.L, o.lu•c-se a 
sessão a quo concorrem os Srs. Senadores 
Manoal do Queiroz, J. Cntun<ia, Aibarto Gon
çolves, Henrique Coutiubn, Thomnz Delfino, 
Francisco Mncludo, Bonedlcto I.eita, Boifort 
Vieira, Nogueit•a Pa.raoagatl, Pires Fer
reira, Cruz, João Cordeiro, Bezerrll Fon· 
tenellc, Josó Bernardo, Atvnro Machado, 
Abliqn Mllancz, Almeida Barreto, llonçal
vos Ferreiro, Josó Marcollloo, Leito e 01· 
ticica., Arthur Rios, Vlrgil io Dama?.lo, Do
mingos Vicente, Pot•ciuncnla, Lopes Troviio, 
Gonçalves C411vos, Bueno Bt•andiio, Rodrl· 
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gues Alvos, Pnnln Souz11, Mornos Barros, 
LOOJ•Oido de Buliliícs, ,lonqulm do Souzn, A. 
Azeredo, Vlceutc Mnchudo o Pinlloiro Mn· 
chado (35). 

Doixnm do comp:u•ccor com cnnsn pnrtlcl· 
pado os Srs. Gonoi'OSo Poncr, Jonntlu•s Po
ilrosn, Joaquim Sni•monto, Luuro Sod1•ó, Justo 
Chermont, Gomos do C~t,tro, Pedro Velho, 
Joaquim Pernambuco, Ro~o Mollo, Coelho e 
Campos, Leandro Mnoiol, Ros11 Junlor, Cieto 
Nunes, Q. Boollyuvu, E. Wnudcnkolk, Jou· 

· quim bcOJ•dn, llstoves Jnnior, Gust:wo JtJ. 
chard, Rnnlino lloru o Julio rrotn; e sem 
ella os Srs. Mnnool Bnrntn, B. do ~Jendor.çu 
Sobl'lnlio, Ruy Ba.rbosn, Fclicinno P<'ttnn, 
Aquilino do Amnml o Rnmlt·o Rnrcollos 
(2G).· 

E' lida, posto om discuss[o o sem debate 
approvnda n neta da sessiio untorior. 

O Sr 1• Socrctorlo dá ccnta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

omclo do Miulstorlo da Fazenda, do 16 
do correu to mcz, truusmittindo a mensagem 
com que o Sr. Presiuonte da !to publica, sa· 
tlafazendo a requlsiçiio constante dn mensa
gem do Seundo, de ~2 de setembro ultimo, 
relativamente ú. proposição dn Camuru dos 
Deputados que autoriza a concossilo de um 
nnno de lioença, com ordenado, no porteiro 
dn Alli>ndcga do Maranhão, Pacifico da Silva 
BeSla, prest~t inrormnçücs a I'ospclto.-A 
quem fez a requlslciio, devolvendo dcpol~ à 
Secretaria do Sonodo, 

O Sa•. ~· Secretario declara que 
Dlío hu pareceres. 

ORDEM DO DIA 

01\QAioiENTO. DO MINIS'fEl\10 DAS 1\ELAÇÜES 
EXnlliOQES PARA. 1000 

Entra em 3• discussão, com as emond111 
lljlprovudas em 2•, n proposição da cuma1'a 
~os Deputados, u. 80, de !800, ftxanclo n dos· 
peza do Minlstc!'io dns llelnçües Extorloros 
para o oxorclclo do 1900, 

mlnlstcrlo, e Jevunt~tndo-us estou corto do que 
n:1o contrario o Sonndo o niio violo o llcgl
monto. 

So houvcsso um outro projecto de lol nu-
nua na o!'dcm do tli1t, ou mcsrno em olo.llo .. 
rnçüo nu. Conuni::isi'i.o elo Finnnc:~.s, votaria em 
silonclo o projocto, porque, j~ cm moia do sc
guw.lo moz de pi'Ol'ogaç1\o de aossito, conviria. 
apro\'oitttl' da molltOI' Jürmn possi velo tempo. 

O Su .Ait'ri!UR R1os-Está a cheg.u• um pl'O• 
jecto da Cauw.ra, approvaudo vnrlas illClli<lns 
relativas ao servi(•o diplomatlco. 

o s". L!WPOLDO DE Buwü~s-Nilo mo do
mor·nroi na tribuna., 1~fio nlm~nre! da. n.ttonção 
do Sennuo, cspornndo que cllo nii.o ,iul;;nril de 
todo perdido o lcmpo que J~, vou tomar. 
Voz~s-V. Ex. scmpi•c ó ouvido com multo 

agrado. 
O Sn.LxoroLDO DE BuwõEs-sr.Presldcnto, 

conl'rontnnd1:-so o total dos credttos votn<los 
pnrn o Mlntstm·io do Exterior, no cxcrclclo 
corronte, Isto ó,I.375:Gl2$000, com o total dos 
creditos propostos pam o oxoroiclo futuro, 
isto ó, 1.581: 02U.)OOO,oncontrn-sc a di1fcronça 
pn1•a muts do 20li:308$000, excesso quo se ex
plica do seguinte modo: 200:000$000 ao cum~io 
do 27 u,por 1$ para~ missão espacial na Sulssa 
o I'""" a commlsssao Incumbida de estudar e 
dolilndor os nosws dh•eilos na queoti\o de Ji. 
mitos com o Guyana Inglezn; 20:000$000 pum. 
refOI'çllr a r,• verba do Orçamento que tem 
por opigraphe «llxtrnordlnarlas no Exterlo~, 
porque verillcou-se que n dotação de '10:000$, 
quo nctuulmento tem, niio bastava pat•n at· 
tender às exigonclas do serviço.· 

Temos por conseguinte 220:000$000 a muis 
na columna das despezas cm ouro, mas como 
a secretaria dns I'olnçOos exteriores foi mu
dada para o palacio do Itamaraty, er.onomtsn
mos uuuualmcnte a quantia de 13:692$, cor
I'osponden'te no aluguel do predlo em quo 
funcciouo.va aquolla repartlcilo; 

Deduzida esta importnncla de 220:000$ tc-
mos 206:308$000. ·· -· · 

O Sa•, Leopoldo do BulhõeiO
Sr. Prosidonto, volto ii !ltscus,ilo do Ol'çn
mento elo Mlnlslorlo olns RelnçOos Extoi'iorcs 
o. posso bojo J\czor um oxame mais detido das 
dl!f,,rontcs vcrbns deste areamento. 

Parooo-mo opportunoagitai' cortas qucstõos 
que se prendem nos sorvi~us a cargo dessa 

Devemos lambem nttoade!' o. que no cxer~ 
cicio actual foi aborto um credito ospacinl de 
90:000.$000 puro. o servti)i>"da mlssiio ospoclnl 
na Suls>n; dcduzindci·so ainda esta hnpoi'· 
tnuola da somma acima nlludida, temos que 
o acCI·escimo de dcspozas seni em 1900 aponns 
do 120:308$000, nooJ•escimo detormlnado,oomo 
disso, pelo serviço iln mlssiio ospeolal na 
Sutssa, que continua, e peJa commls>íio rela
tiva ú questão do limites com a Guyanu ln· 
glozn. 

A mo:llllcn~iio quo om boa horn foi Iom
brada. o Juita ua csLrucLura dos nos.;os orca· 
mantos pelo SI', ·Minbli'O da FiLzcuda, Isto 
ó, a dlsoJ•imlnucãn dns dospezas ouro o das 
tlcspezus jlUpol, J~cilltou, não ha duvida, o 
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estu1lo comparativo· dns t,JboÚ~s oxpllcallvns· r.on,u1ndos ; do 7 do aLI• ii, quo dfl regimento 
do orcnmcnto vlgonto com as do or~umcnto nos serviços tlns legaçile< o consulados; de 
t'utUI'O, 11 c ~O do :cbdl, que approvam os consolldn· 

A;sim, fi primclrn Yistn sn reconhece quo çúa! rios leis, decretos o decisões rolntlvos nos 
o n.ugmonto f:IO deu nus verbas 5a o 711 que consulados o lcgnçüos.» 
olemrnm ns dosp.•zns om ouro n 1 ,055:000$, Eoles trabalhos nttostnm que o llllustJ•o 
quando no oxorcicio nctunl tinhnmos Yotndo Ministro do Exterior desenvolveu alguma 
para essns dc•pczas apenas 8:15:000$000.. nctividndo nn sua pasta o procurou regulari· 

O o.rt. 13 do ol'c;nmcnto vigente autor1zn o zar os sorvlços n sou cargo. 
Pode.r Exocutivo a rCJfoJ•mnr a sccrotnrln dns S. Ex. revol:t-So contrario lls ultimas re· 
relações úXtcJ•iorca o n. reor~mn!znt• os s~r~ fol'mns.tOitnA, inclinnndo-se no reglmen tlo. lei 
viços do COI'po dlplam<tt.ico o consular. tio ~2 de agosto fi,, 1851 o dosou roguJnmonto 

O DI'. Olyntho de ~Jognlhiles reconhece a d•• 1852. 
neccssidndo do molhornl' ess<s serviço,, ma.s A ultimn reforma foi coml,ntldn por mim, 
nü.o tomou o. iniciativa rlti pt•opor n n~~rmn, mns tJ•a.nsit,ou aqui no meio do g-eral indiC
attcndondo a qno oilndctOJ•minni'in nugmento fercnça. 
do deHpem e uma nltcrnçiio eompiet11 nas Sr. Prosl~ente, sob o JlOnto de vista finan-
verbas do orçnmonto vigente. coiro, o m·çnmento do Mmisterio dus Relnçoes 

R.ecoahecendo S. Ex. que o nosso estado Extoriores nnda valo; todns as suas verbas 
financeiro exige severas economias, vasou a sommndns nttingem n I .500:000$, e os ser
sua proposto nos moldes do orçamento nctunl; viços que por cile cm•rem não deixam. ma~•
mas no rclator!o indicou algumas medidas gom para economias; mas, sob o ponto do 
tendentes a preoncbcr as lacunas mais son- vUa economico, este ministerio é de mnxima 
si veis 'lia nossa legislncilo diplomntica e con· importnncin no momento actunl. 
sulnr o que podem ser tomadas sem acnr· A ncçiio do Ministro dns R.olnçOes Extorio· 
rebr g1 andes d"'pozns. res pódo contribuir muito efficazmento para 

Destas medidos a mais importnnto é o re· abreviar o poriodo difficil que atravessamos, 
stabelecimento das lt•gnçiles do vene>.uola, pnl'a attOnuar os oJ\'eitos dosta crise, que hn 
Colombia e Equador, regidas, diz S. Ex., por tanto tempo nos nfllige o quo abala prof'un· 
encarrego dos de negocias elfccttvos, som dnmente o paiz; os 'eus esforços devem sm• 
secretaries. combinados com os dos Ministros da lndustJ•in 

Lumbra S. Ex. a convenlencla de acre· o da Fazenda, 
ditar-ao cumnlatlvamenlo no Mextco o nosso O Ministro da Jnrlustrla, Sr. Prositlente, 
reJlrcsentnnte diplomalico em Washin~tou ; ensaia o encaminhamento do problema da 
pede a suppressão da cla,se dos ntlda1os ; protlucçiio, procura :mimnr a lavoura por 
mostra a convenloncla tio se pngar a cambio maios indirectos, pela reducçiio dos· fretes, 
do 27 os vencimentos dos J'uncclonarios •li· pela organização do cl'odito ogricoin, poln 
plomnticos quo obtiverem Jicenca o vierem propaganda dos novos PI'Ocossos do cultura 
no Brnzil, ele. dos campos. 

o SR. ARTIIUR RIOs_ JstoJ~ estfl consi· O Sr, MlnlstJ•o. das R.elac~es Exteriores 
gnndo no Ol'çamento pório, o crpio ,que ja tem feito alguma cousa 

· • neste sont1do, pórte facilitar a circulação do 
O SR. L~<roLoo DE Bur.IIÕES- Algumas prlncitml pJ•oducto da nossa exportaçiLo- o 

r1cstas mcd1dos, c~.mo )!Onticrn o nobre Se- cam -nos mercados europous. 
nado!' peln Bnhln, Ja ,estuo ~ontempladns no Disse o repilo que .iiL alguma cousa so tem 
orçamento, e ou~ras lurnm I.nolnldas em.Il_!n feito neste sentido o tenho fti que estes esfer· 
projecto que, cre10, pende .amdn do deCJsuo ços niio seriio improficuos ; o Brnzil hn de 
da Cnmara e om breves dias será submetlldo n vencer, Cl'eio firmemente que otle . bn do 
con~idoraç~o tlo Senado. , triumphnJ• ncst11luta travndu com os paizes 

A pngln,, 43 •lo. Relator lo enconttnm-so que produzem cnfé 
os quudres de rcce~ta o despeza elOs consu· • 
lados. O Sr. Josó Carlos de Carvalho, cm uma 

Por elles vel'ifiquoJ que os consnln~os deram conforencln quo realizou na Sociedade Nacio·· 
um saldo de 341 :UOO$, os consulados não re· uni de Agl'lcultu!'n, nprosontr.u alguns dados 
munora•1os rondel'nm 14:000~ o os v ice- cm•losos nce1'cn d:t .producçiio do café e que 
consulados ()] :000$1 nttrlbuiJ!Jo·so este nu· mais corroboram a mlnhn convicç~o sobre" 
gmento de rendn a nova tnbella de cmoln· nossa victorla neste ponto. 
mantos. Diz olle que em 1R03-l894 a producção 

Nos nnncxos do mesmo Rolnlot·lo cncon· brnzilelrn fot d<l-14 .. /"em reinçiio no total da 
trnm·se os ::;egumtcs decrt3tos : producçiío da cafti do mundo,. concorrr.ndo os 

«De lO de fovm•eil'o, quo provl•lencin 'obre outros pnizos, por consoquenciu. com 56"/"; 
guarda o entrega dos urc!Jivos das Jegnçilcs o em 1807 - !BUS, Ji• a protluccão brazlieiro. 
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nacondou aM 'f,, ao F"S'o qno a dos J>alzcs 
ostrn.ngeiros b1~ixou a. 36 ~~;~~. 

O consumo, absorva. nlnrln o confuronto, 
alargou-ao prinoipalmonto nos paizos do mo
dlterrnneo, graças ó. J:tc!lidado <ln tt·nnsportes, 
!\UO o Lloyd Austriaco o ns comp,mhins lta
llanns no• toom proporcionado. 

E essas compnnhlas tôm posto o Rr.l>il om 
communicncii.o direcln. com o sul rln PraJH;a, 
dn Austrin. e dn Ru~:;la., com n Jta.liO:, com a 
Grecla, com a Turquia o ató com o Egypto, 

Obset•vn o St• •• Tos:, C"'·los do Carmlho qno 
o porto do Ode<sn, na ltnssia, quo havia om 
189::1 recebido -1.000 sncciUh em 1808 recobou 
18 .000; o porto de Alox•utdt•i•• h o via recebido 
cm 18U5 300 snccas o cm 1803 rccebon ~3.500 
saccas; para Constantinnplil toram cm JBP5 
3,000 snccas, e ern 1893 foram 46.870. . 

A conclusií.o a tirar-~R é lJUO IL bn.ixn do 
proco do catil tom deterrninndo o alargamento 
do seu con,umo o tem desonimado a produ· 
cçi'lo do caro no< P'lzes estrangeiros, 

O SR. LEITE E OtT!ClCA-Deus queir'' que 
não desanimo t~rnbcm no Drazil! 

0 SR. LEOPOLDO DE Rur.UÜEs-Siio dous fa· 
cloros estes, Sr. Presidente, que pat•alloln
mente hão do concorrer p:tr~ o ~qmliLrlo da 
oft'orta e da procuro. dosso genet'O. 

Isto, porém, niio quet• dizer que o Go
verno Federal niio deva lnlet'l'ir nesta ~ucs· 
tilo : n acção do Ministro <las Itelnçi!es Exte
riores pode apt•cssar a reacçiio ~•lvudora que, 
creio, vae comeoar. 

O SR. JoXo Coan•no-lliJe •ó tem uma 
cousa a fazer : é não conaentlt• que o nosso 
café seja vendido corno do outros p:>lzes. 

0 811. LIPPOWO Dll BULIIÜM- Niio Cl'eio 
neste artificio, uesla especula~iio, 

A principio disseram quo só os cafés do 
Br•azllsotrriam depreciação: tetn-SJ• verlfi· 
cado, polos da~os ostatl>tlcos publicados, qne 
nii.o só o tio Brazil, como o da J:Lma.ica., o tlo 
Guat<.>mala e o <le todos os outt•os pontos teem 
sotrrldo baixa. de preço. 

0 SR. MORAI•:s BARllOS-A bnlxa é geral, 
o Stt. LEoNr.no nH nur.uOEs - Justa

monte. 
O SJt, JoÃo CORDEmo-A ditrerença entre 

o preço dos outros cafés e o do nosso ó tuLn· 
Joan. 

O Srt. LEoroi.no DE Bur.uõ;:s- E' muito 
pequena, é, si niio mo falha a momorin, tio 
1 O a 20 francos. 

sr. Presidenta, a IIC~iio do Governo Fcdornl 
póde •er Lone~ca soh mais de um nspncto: 
póde fotollltar a olt•culn~lo do producto ando 
oncontrn ~lle dlmculdn~cs pariL expilndlt·-so, 
oomo om Franca e na !lulia; pOde c vital' pe-

t•igo~ C]Uo nos nmoo.çam, como, por cxampJo, 
nos Estudos 11 n!do<, 

A bt•ilu ~!nc-Kinloy, no seu art. 516, 
ls~nta o otló do llt'.lúl de todo e ~ualquer 
imposto i n secção :1:1. desta hUt, porOm, nu to· 
riztL o Govet•uo umor•icnno n tiiXiLr com trr.s 
centa.vos por Jibru. o cafó, desde qntJ os pn.izcs 
quo o produzem niio det•em Igual tratamon'o 
nos procluctos nmoricnnos. 

Ora, Sr. Presidenta, ó para os Estnrlos 
Unillos ~ue nó> exportamos quasi rlous terços 
eh nossa producçoão; o o~so imposto lm do 
impodir o n.ugmcnto do cou~umo do cnfó nlli, 
si não restl'ingir o nctua.l, aoncori'Cn·lo nest!L 
hypotese p:ll'a mnior· dcsvnlorizn~[o do no~so 
pro<luclo. 

A Ft'ti!J~o. como ó sabido o tem·so rc\1otldo 
nn tribun 1 o na imprensa, no art, 06 1 e sua 
tarirn, I ,nç" sobre o caft\ ct·t't !.50 II', o kilo 
e sobro o tol'l'illlo 2.08 o kilo. 

Ora., Sr, Presidente, na tarifa ltall~nn 
nlndn acho uma. cousa curiosa. 

Os ns. li o 12 desta tat•ifiL <llzern : caf!d 
nat•'l'tl{a,lyrrt 1,ú0 i ln! taro, lyra 2.07, Cic:'J· 
I'ÚI o a lira $o,·tau; '· da al soHiluil'si ai caQd: 
naiH/'Itl-t, cs.qenl!lj to:t1!ta o mrtci,t:lla, ly~·a O, 15 
o hilo. 

Mo ó, ~ chicoria entra livro do direitos, 
~~swnto, no passo que o catá é taJ1ulo com 
1.5(} (Continua a /l:itu1'11) «outra qnnlquor 
AUbstancia quo SUbstltU~ O CO(I\ gosa de i'Oll
ção, sondo nalttl'alc, mn.s si ontra nos portos 
ita.linnos to.~taltt ou macinata pagn npenas 
1!1"" 0.15 ~unndo so tributa o café torrado 
com ltJra 2.07 I ! I 

Não <'I pos1h·e1, Sr. Prosldentc, ~ue ·o Go
''erno do Brnzll cruzo os 1Jraçoa diante ~~~ 
injustl~n com qne nos trnt~m o. Pronça o 11 
!ta li•. Este~ palzos toem lnteres•es a zolnr, 
prects·lln con~uistar sympathins o mercados 
na Amarica do Sul. 

E coso ni1o consiga um accordo, um con
venlo que modillque t•azoavelmonte o. t•lgor 
das taxas sobt•e o cllfó, a lei tio roo>! ta .r:, 
previu o cnso no seu art. 3•, n. 5, cujo. dls· 
posiçiio tl a seguinte : 

•E' o Governo autorizllllo a adoptar uma 
tarifa dlll'erenclal pam ürn ou mais gcneros 
do procodoncla estrangeira, entrando em ac· 
corilo com os gov.m•nos rcspecUvos afim de 
conseguir a roducção dos dlt·eltos de eutrad!l 
quo oneram ou venham de futuro onerar os 
pt•Od\tetos do Jlrazil, podendo cohrar sobro os 
generos prccodenlcs dos p~lz~s que so rc· 
cusllt'em n. tal accorllo do reciprocl~ndo taxas 
do ltnpot•til~iio ern pot•contngom equivalente 4 
exlgldiL dos productos bJ•azlloiros.• 

O Governo do Bt•.1zil cst{l pois n.rrnado para 
a dnf~a,, dos nos!os producto; o póde lnnçnr 
doado jiL umn sobret·1xa de 200 a 250 '/• 
ao hre os gcneNs procoden tes da F't'anca ou 
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da Italla, eorreopondondo estn. sobretaxa ó. 
porcentogem que paga o caró naquelles palzes. 

O Sn. LJOtTE E OtTtctcA-'A.slm como ossos 
governos podem, como ropresalla, elevar 
suas toxas sobro p1•oJuctos nossos. g nos 
convem, no momento presente, um~t guerra 
de tarilas I 

Creio que osto ,·,o lado do problema que 
deve ser encarado. 

O Sn. LEOPDLDO DE BuLnúEs-Crelo que o 
Governo Federal tem procurado cumprir essa 
disposição e dou oonheclmento dolla aos go
vernos rranccz o Italiano pot· melo do seus 
representantes acreditados entro nós. Ignol'o, 
poróm, el obtovo ou não algum resullado. 
Qualquer quo S•Jja, ontrctnnto, n somma dos 
esrorços empregados neste sonlldo, com p<'O· 
volto ou sem olle, at•i o presente, eu penso q11o 
o Govct•no dove insistir, corto de qu' trlum
pharit. A Italln niio se ousurdeceriL aos nossos 
clamores e quanto á Franca, o proprlo com· 
mareio J'rance" estil hoje interessado na re
ducção dos t1x<ts sobt•e cafj. 

A C amara do Com moreia de Exportação de 
Parts, em uma memoria que publicou, pediu 
ao governo ft•ancez essa red ucçiio, mostrando 
que em 1809 a Franca consumiu 50 mil to
neladas de ca!ii, emqu<tnlo este prodacto 
pagava ali! 56 oentoslmos por Idlo; em 1871, 
poudp se em execuçilo a lei de 8 de julho 
do .mesmo anno, quo lançou s·.•bre o cafu a 
luxa do guerra de um rranco oObre c 1da kito 
Uo "'a.t'é, vindo o generoa. pagar 1,5G fr.1nco, 
lmmadlnto.mente baixou o consumo a 40 mil 
toneladas, e em 1872 dedceu a 16 mil tone· 
!adas. Só oito annos mais tardo, Isto ú, em 
1880 rol que o cafó pôle alcançar a cifra do 
consumo de 1860, o que prova que apazo.r 
dos direitos pt'Ohibltivos, que o oneram, a 
procura do nosso producto tom-se ampliado. 

Em 1890 o consumo s>be o. 68.000 tone
ladas, em 1896 attinge n 75.000 toneladas, 
em Ib97 n 77.000 e em 1808 a 78.800 tone
ladas. 

Os dados estatlslicos da Camo.ra do Com· 
met-clo de Paris demonstram ainda que o au· 
gmanto progressivo do consumo data de 1895, 
em qu> começou a baixa do café devido. ao 
excesso da proJucção bra"lleira. 

Com eltelto, em 1895 os pt•eços caíram do 
104 frs. a 95 e UO t'rs., em 1806 a 86 e 61 t't•s., 
em 1897 n 60 e 38 rrs., em 1898 a 38 e 36 
frs., por 50 kilogrammo.s, em entropo.sto. 

O d1rolto ftscat, pondero. ainda a Gomara 
do Commot•cio de Paris, tornou· se em França 
o factor m•lnolpal do cu•to du calii e qualquer 
dlminulçii.o delle inllulrá. hntnedlatamante 
nos pt•eços do ltl'tigo e portanto no sou con
sumo. 
. O SR. H. COUTINUo-Duvldo que o governo 
rrance~ concorde com a reducçiio. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULl!iles-A lntoroS• 
santo memoria da Camara de Poria, a que me 
tenho reihrldo o cuja argumentação repro· 
<luzo, encarou n questão sob o ponto de viata 
fiscal e mostrou q uo nenhum prejulzo a<l viria 
ao !besouro t'l•ancez, porque a importação do 
caré tomaria grantle Incremento, o consumo 
do assucu s~ ampliaria parallelamente e o 
augmento do pt•m!ucto dos taxas de entrada 
de core a dns taxas da consumo de assucar 
seria co!'to, cobrindo qualquer dlll"eronça que 
provlessa da reducçiio. 

O SR. LEITE E OtTtctoA -o governo francez 
não encara •••·' questão unicamente sob o 
P'lnto de vista ftscal. 

O SR. MonAEB BARRos-A Gamara do Cem· 
mareio de Paris calculou que em dous annos 
com muita probabilidade, o em trea annos 
com certeza desapparcceria a diltet•ença da 
t•endn.. 

0 SR. LEITm E O!TIOICA-A questão é tam• 
bem economica e enganl\-se quem . suppuzer 
que róde atacar esta questiio !Ó pelo lado 
Hsca perante o governo francez. 

0 SR, MOR.\BS BARROS- A produccito do 
catá das colonlas francezas ó lnsiKniHcante. 

0 Stt. LEITE E OtTICIO,I.-E' por isso mesmo 
que a França quer augmental·a. 

0 SR. LBONLDO Dll BULUÜES- A Camara 
de Paris basea oa seus calculos om dados es· 
t:Ltistlcos sérios, em dadoa omciaes e argu· 
monta com tal Hrmoza que nilo póde deixar 
da Inspirar toda a conllan~o. ao governo 
Crancez e de impor-se á sua atlençllo. . 

Sr. Presidente, a Commlssiio de Tarifas da 
Camara dos D3putados, com intuito, segundo 
se diz, de vir om aoccorro do nosso pl'lnclpal 
producto de exportação, lembrQU ·ao de re· 
rot•mar a nossa pauta aduaneira, adoptando 
o typo da tarlfil rranceza, de taxas maximas 
e minimal. . 

As taxas maxlm~s são em regra iiO '/, mail 
elevados e dev~riio rocablr nos produotoa 
procedentes de raizes que oneram com tri
butos excessivos o no.sso oarli. 

Este projecto, Sr. Presidente, ai ror con
vertido em lei, produzirá um rosultado In
teiramente contrario nquelle que se tem 
em vista. · 

0 Sn, ARTUUR Rtos-Apolado. 
0 SR, LEOPOLDO DE BITLHÕE·l - 0 Governo 

osto autorizado pel<) addltlvo da lei da re· 
ceita, ouja Ialturn fiz ha pouco, a taxar os 
productos astrnngeiros na mesma proporção 
cm que o nosso caro é taxado, caso nllo possa 
ast<1boleoer com as nações, de que taes pro
dueto> proc~dam, um .nccordo da roclprool• 
dado, 
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Assim, a Frnnça, por~uo mnntóm Fobro o 

nosso producto a tnxn <i n fr. l,r.o, q u 1 cOI'· 
respondo a 250 °/o do sou \'lllor, o Govrtruo 
brazii<Jh•o estn autorizado n mnnrlnr coiJI•ar 
nns alfandegas taxas até 250 "f, sobro os ni'· 
tlgos francezrs. 

Votado o projecto de t""ifl1s, o Governo ró 
poderá appltcnt• nos pro!luctos fraucozos ns 
taxns mn:xlmos, quo, como jó. vJmO::l 1 são 
apenas majoi•adns com 50 "/o. 

Ora, os artigos que nos voem d·J Fr.1nça são 
de luxo-scdns, selins, tecidos finos, porfu
marias, bijouteria, produotos chimicos,etc. ,os 
quaes resistlrã,l pet•Joltamente á sobre·tnxn 
de 50 o;, emquanto que o caftl solfi•e a taxa 
de250 o;, 

0 SR, LEITE E 0ITICIOA-ll300 "/• n!ó, 
0 Sn. LEOPOLDO DE BUL!iÕEi - Quando, 

Sr. Presidente, estamos trnliu;do de ovltat• o 
perigo quo nos ameaça, da tnxa omorlcana 
de tres cent:wos por libra do café, vem o pro• 
jeeto do tarifiL ln•itar os americanos; elovnndo 
os direitos sobro farinha do trigo I · 

Quo não lhes ti1.esse concos~õo•, visto que 
a Unlüo nilo póde pre10ntemonlo abrir mão 
do randn.CJ aU'tiUdega.rias, li'aHseat, mns que 
augmente os direitos sobre a farinha, não ó 
justo. 

Em um nrllgo do Tlw lor11·nal nf Commc>·cc 
de Nova Yurk, traduzido e publicado no Jo,.. 
nal do COll/lllCl"Cia de a do 'etrmbro do cor· 
reuto anno, se vô n cordialidade com que 
aquolla folha se exprimo a nosso re•peito, 
lamentando nliãs a dlminu!çilo dll oxportnção 
de farinha para o Brazll e expllcando-n pola 
concurronc1a do trigo argentino. 

De 1892 a'l89hoxportação rõrade 802 mil 
bnrrlcu, em média, c de 1895 a 1897 baixara 
a 811 mil barricas. 

cOa ultlmos algarismos, diz o ,orgão do 
Nova York, representam a· media do 820 
mil barricas e os di reltos sob1•e a farinha fo· 
ram rerluzldos desde o accordo do rooiproci· 
dado ••• 
· A làrlnba americana exportada p~tra o 

Brazll eslá sujeita a direitos e tem de com· 
petir com a fltrlnha alli feita, de trigo, que 
-v.cm rJa.Argentina livro de direitos.• 

Assim explica a Colho americana 11 dlml· 
liu!Qão da exportação de trigo, reMando n 
reclamação dos commerolantcs do Baltimore, 
que nos accusavn do protogct• n farinha a1·· 
gentina em detrimento da americana c conclúe: 
, «E' justo que procuremos ter com o Brozfl 
o melhor ajusto que for po;sivel conseguir• 
mas o que ni!o o Justo ó fnzor representações 
tltlsas.~ · 

O ~rojeolo de lnritns, dn Cnmnrn do~ Doru· 
tados;lfxa 1luas taxas prna a farinha tio trigo' 
35 rela na mlnlmn, o 50 l'óls n~ marlma' 

qunndo l1njo lnxado com SO réls, sujeito n 
lO 11/u ouro, os to nrtlgo pagn 40 róis. · 

Elovndn n lnxa, clovndu a quota om ouro 
a IG ~;,quanto vil'á n pngor? 00 a 80 '/o n 
mats, e o quo pnreco. 

E' nm motivo justo <lo irrllaçiío para o 
commerclo americano. 

De sorte que a. nova tarifa ser,\ um excol· 
lente processo pnra complicar esta situnção .!1\ 
melindrosa o quo dará o t•osullado lnllludl· 
vel de nos expor a rcpresallas faloes no caré. 

llllo tem outt•~t vnntngem, que devo tor· 
nar saliente: a de vit• perturbar o serviço 
a<lunnoh•o, com innovaçüos som olcnnce e 
sem fundamonto, que na•in melhoram. 

Nns tnri(us projectados s.tpprímom-se aJ 
l'azr7c.~, que servem para. indlco.r: Jn, si a 
tnxt1 é simplesmentotlscal on protecioni&tai 2LI, 
qual a bnse pal'n a cobrança cln armazeno gem; 
3°, qual n base para o cnloulo dos muitas, 

Porque a suppres•iio I Pat•a slmpliOcar a 
pnuta otlunncíra! Não, porque si desappa· 
!'ecoa cnlumnn das •·azllcJ, surge em seu 
lo~nr uma columna de aHme~~Oi. _talmlrrrc.~ tY) 
para a cohrnncn d;t armazenagem o um 
quarlro para a dns multas do experlionle. 

O quo exprimem os numeras tabulares I 
O que signillco. o tal quadro ar1·onjado pam 
o calculo das multns 'I 

Pois póde·se ai•bítrarlamonto toi•mular qna· 
dros em sub,tltulçilo de ra;lles, que figuram 
desde 1860 nas ncas1is tnrlf•IS, exprlmii!do a 
porcentagem dos direitos e sot•vinilo do bases 
Justas para a tm'poslção dns multas o paga· 
mo1lto de armazenagem 1 

Eu nilo vejo vantngem nlguma nestas no• 
vldarlos, que só o voso das relilrmas póde 
oxpllcar,vom que tantas perturbações estareis 
si não preludiclaes tem provocado. 

Vao ndeante a Commissão, estabelece a 
dualidade de tnrit.1s : n minima e a fJOtal, 

Mas, Sr. Presidente, quem ,Jer osso ti•nba
lbo, ha de verlficnr que a tnrlfa que se tnti· 
tuJa gco·al, ni"io é ue~·al, niio é smilo a ma· 
~lma",quo poucas nJlplicações tora· como tnrlfa 
de ropresalla o a mlnlina. ~que soriL geral.;, 

o Sn. LEITF: F: OtTioio.i.:.. ll' verdndó, a mi• 
nlma é a gorul. . 

0 Sit. LEOPOLDO DE BULI!ÕF:S- lbtO ú fn' 
vertei' a ordem das cousas para compllcnl·us 
inutilmente. 

O Governo fica autorizado, diz o art. 2• 
desse projecto, a Ir allerando as taxr's maxf· 
mas, até rorluziJ.as ás mlnlmos. 

Do Sot•to que tomos n tarifa mínima que ú 
a gornl, tomos a ~CI'al, quo niio é gorai, mns 
cspccinl o maxitn<l o temos nlnd~ n tarifa 
movol, nYonh•io do Oovot·no ntó que so faça 
11 fmiLo tolnl dns taxas moxlmas nns mini mas. 

Penso! (será falta do comprehensiio d11 
minha pnrt~ ou talvez rulla de estudo desse 
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trabalho da honmda Commlssiio 'd~ C~mara) 
que a ldéo. dominante da novo. tari!\J. fosso 
um~ manobm proteccionista. 

E o parecer niio o encobre, antes confirma 
o. minho. suspeita, como ndennto oiostr~roi. 

A supprcssi'i.o das 1'a;1jes nü.o tem outro in
tuito n nilo se1· este: ntTastnt• dos olhos do 
publico ns porcont11~ens olevndlssimns com 
quo cortes artigos entram, porcentagens que 
esoo.ndallzo.m porque importam em taxas pro
hlbitlvas o toes são ns m;úcJ de 500 "lo sobre 
phosphoros, de 200 "/,do 100 "lo sobre nssu
ca.r, snl,. vola.;; stqnrinns, aniagom, etc. 

Ora estas ra;ae.< ost!io a Indicar protocçiio, 
que dovo cessar, o reclamam roducções em 
um~ revisão d11 p11uto.. 

Pois bem, om vez de· rotlur.çües viio estas 
taxas ser a.~gra.vndn.s, po1•que pE~Ios nunMI'O" 
tab11la••c.< q uo substituom as ra;Oo' os direitos 
de o.rmll7enogens são olev11dos, siio augmon
tados. 

O digno relator, no parecer que !ervo do 
preo.mbuto no projecto do reforma, assegura 
que a tarifa de 1897 u a causa da depresEilo 
das nossas rendas, 

Mns eu respon<leroi a Commlssiio <lo tarifas 
com o relat01•io do Sr. Serzedello sobro a ro
cei ta para 1900, no qual, á pags, 26 e 28, en
controm-se dous quodroa ou tnbellas, <lcmon· 
atrnndo qual o rroducto dos rendas nlfande· 

· garla.s em 189~, 1897o 1898. 

Em 1895................ 2·t6,04S:20atooo 
Em 1897................ 223.442:079$000 --------
Dirrerença para menos,,, 22.600:219$000 

A ronda onhlrn 22.600:000$ de um exerci
cio pllr.t outro, sondo ambos regidos pela 
tarifa proteceioniota do 1895, 

Agot•a confrontemos as rendes aduaneiras 
do l897,.ultimo exorclclo regido. jle!a tarifa 
proteccionista com a do 1898, pl'imelro exer· 
cicio regido pela tnrll'a, chamada llbornl, de 
1807: 
. . 
Em 1897 ....•.•..•.•••.• 
Em 1898 ....•........... 

Dlfforonça para monos ... 

Eaios algnt•lsmos niio so 
opiniões sobre o aaaum pto: 

1896-97 menos •.• , , . , •. , 
1808 menos .....• , .•.... 

223.442:679$000 
219.823:045$000 --------

3.6!8:734$000 
s prestam n dun 

2 3. 000:000$00 o 
.s, oo3: ooo$oo0 

A conclusilo atirar ó nmn ounicn: mantida 
a tarifa ultra proteccionista dó 1895, poiornn
rando como polornva a sltunçiio economlca 
do \'a iz, ns rondns da H nlfnode~ns bail.:or•lnm 
mu to mais do 23.000:000$ ou polo monos n 
dllfot•ouça entre 1897 e I898Eoriaproporolonnl 

Sllnrulo Y, III 

a <lo !890-!807, omqunnto que foi apen~s de 
3.000:000$000, graças ás reducçüos feitas nos 
direitos do entrada. 

Si c,mft·ontarmos o total das rondas nlfnn· 
d()~f.Lt'irts, porfJUO n.té ngnrn. l!Ó teme~ cotejo.tlo 
a. rendo. propt•inmonto do impm•tnr;ão, tere
mos a conlirmnçilo de quo a tarlfn. do 18&7 
não foi prejudicial !lOS cofres da União. 

São nin<la dados colhidos no rolatorlo do 
Sr. Sorzedel!o, a img. 28, cnj11 insuspeição ó 
conheoid•: 

1890 (tar•lfa protcoolonistn) 270.118:418$000 
1807 • » 2H.480:10l$000 

Di1foronça pnrtt monos om 
1897 ............. ; .... ' 35,032:2::!5$000 

1897 (tarifa proteccionista) 2·14. 486: I 03$000 
!SOB (tarifa revista em 

1897) . .... o ••••••• ' o o'. 245.909:405$000 --------
Dl1feronça pnra mnls om 

1~99. o ••••• ' •••••••• o •• 1.423:212$000 

O Sn. LErTm E 0ITICICA- Não pódo ser, ai 
o. renda dlminnlo ... E osto ó o <lcfolto que se · 
nottl na tctl'ifa de 1801: augmouto do impm•· · 
tnção o diminuição da renda. 

0 811. LEOPOLDO DE BuLIIGEs-As l'CilUCQÕCS 
foitns nugnwntllrttm a importnçiio e n.usmcn
taram as rondas principalmente com rolnção 
~ tecidos e perfumorlas e pelo ~ue acnho de 
mo>trat• so vol que a revisão <la tarifa ampa
rou ns rendas publicas que muito sorrroriam 
si fossa mantido nquollo monstrengo t!a tarlf• 
de 1805, 

O Sn. JoÃo Connmmo-0 fim ora mabr as 
indu&trlas naclonnos. 

0 Sn. LEOPOLD? DE BULUÜI<S-Matar as in· 
duatrins naclonacs, quanrlo pela actual taril'tl 
não enlra uma cnln do phosphoro, porque 
está tnxado esle artigo na rnziTo do 500 "f,; 
nilo entra uma gnrrnfa docor'l'oja,niio entram 
ania.gem, o nlgodiio crú, o chnpuu, o calenda 
ns veios stearluns o tantos outros artigos 1 

A tarifa om vigor, que ·ó apontada com0 

liberal ú npenns monos prohihltlva do quo a d8 

IB05, cm relaçiío a certos artigos, c continúa o. 
ser dominada do os pi rito proteccionista cm 
grando numero do suas disposições. 

O Sn. JoÃo CortnElRO dá um npnrto. 
O Sn. LEoror.Do DF. Rur.n"Bs-Eu respondo 

a V, Bx. com as pniM'rlls do inspector da 
alfnndPgo. : 

c Tom <losnppnt•echlo, di~ ol!o, do morando 
import1vlor os plJosphoros, :t nningem, n cor
vejJL, vs llcoroN, os punnos rla n.1god1io crú o 
olvojar!n, os ht•ius o c!t~sin('ttls, os chnp:'nt~ 
par•a cttbeça, os cnlçndos, as velas do compo· 
alção, os moveis o outros urtorcetoa, cujos di· 

~o 
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roi los <lo importação se olovtlvnm a milhares 
~o contos de r:•ls annuatmonto,• 

Oro, clmmn.r tlo li vt•o r.nml.Jistn. umn to. rifa. 
qnc excluo do no~so morca~o toJ~s esses ar· 
tlgcs, •• 

hn recolo para o !Nbaibo brnzilelro, não h:t 
rocoio pora a indcpomlencla economlca do 
nossa patrla om deixarmos os nossos portos 
ndunneiros afJcrtos r\OS ~enoroR estrnngeiros ... 

Adlnnto S. Ex. nos aswguro que « só um 
pniz que exporto multo pÓ'lo multo impm·tnr» 
e ri à como razão dn diminuição da renda 
atiuanelro a diminuição dn lmportaç[o do· 
terminado pelo desenvolvimento dn industria 
nacional e decrescimento do valor do cnté, 
nosso principal gcnero de oxportnçiio (feliz· 
monto n tnrifo de 1807 ni!o appnrece ogor:c 
como a.mn do <liminuiçiío rln renda.) 

F Sn.. JoÃo Conllluno-lú. 11iaso qno não ó 
llvre c1ml>lsta nem protocciolli<Ln ; só teve o 
plnno do matar a in~ustrin naciounl, 

O Stt. LEOP.'J.oo 01~ UuLn~3gí-Etl vejo, no 
contrario, as turlustrias cm prospcrtrhu\o 
relativa; lut~m como tectos lutam· fOil'rem 
como todos som·cm, as conscqucnctns da 
cJ•iw nctunl. 

Si V. Ex. quer po.!•n.as indusl1•in.s, um rc
g1mcn a parte. si quanrlo sobre todas ns clas
ses prsn. o duro regimen, qno nmo. crjso ter
rival impõe, V. Ex. acha quo ns lndustrhs 
devem cstnr no nl.ll'igo dolle, ontiio bem ; mas 
será nece5sarlo collocnl·as sob uma estuf•. 

O Sn.. LE!TE 1~ OrrJC!CA -Só desejam que 
nüo o.s pcr::tga.mos. 

O Sn.. LEoPOLDO DE Bm.nõ«s - Por em
quanto :~s in,j,,strias toam l~crsertuido os f•O· 
vernos o trazido em n trapo !lo a "casa da. 17'ua. 
do Sa~ramonto : fot•om, olias ~no pediram 
omtssuos, bonus, conccss·;os, subvenções ga~ 
rnntios do juros otc. ' 

0 Sn. LEIT~ E O!TICICA- Nilo foram olins 
que pedirnm, tanto que ns que receberam 
bo11u.~ e conco!"sões fali iram. 

0 Sn.. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Re"iSil'O O 
op:trte: :ts Industrias quo dl>pen<am" 0: pro
tccçilo silo :ts quo vivem, prosperam o en· 
rl~ueccm o paiz ; as protegidas morrem o 
compromettem o pJ•otectoJ'. 

A slluaçilo actual ó orea<la pelo soci~llsmo 
do Estado, ISto "· rci:L protoc··ão llncln " iii· 
clustrlns arlifi~lnos, pela lntervonçiio indebita 
do poder publico na vida oconomicn nacional 
or,\ sob l'óJ•ma de emissões do papel-moeda o 
do lJonull, emrrestimos o. bnncos para. o.mpnrlll' 
ns inrlustria.s, ora do concossões on.,t'ORns e 
inl'rnctiferas, subvcn~ões, garautins dejnros, 
etc., medidas tlldns que trouxerltm como 
consequoncia ll crise financeira o perturuaram 
n vida cconomlo:t elo paiz pela deslocaçüo e 
dispersão dos cnplhtos. 

Mns, Sr. Prolidento, para que recordo ostus 
cousas ? 

Já o i ilustre relator da receita na Camaro. 
dos Deputados, sustentando o seu parecei' 
disse: 

« O syslfma protccclonlst•\ moderado ó no· 
cessaria em um palz novo que fst!l,por assim 
dlzor, o:g-o.nlz•uvto IL sun. prodncçiio. 

.« Silussemos um palz ~" producçiio m•ga
mzadn, "" trabalho ostn bolecldo, do industrtns 
feitas, comprohendo que so viesse dizor em 
nome Ue pl'inc,iJi'JS t/toorio·J,Ç 111o tlrmtrinw:-niío 

O relator da. receit:c no Camora dos Depu· 
lados niio quer que se fnlle em tboor!as, om 
doutrinas, em p\'lncipios ... csquecondo·so de 
que o pi•otcccionlsmo lambem li uma dou
trina, qno a balanço do co ;rmereio 111m bom 
li um:1 theorio. que os Pl'inciplos da escola 
morcJntll lambem silo prlnclpios... . 

Hn simplesmonto o sogulnte a observar: n 
thoorla da li bordado commerclol é soientlftca, 
é rnciom\1., . 

o sn. LmTg J~ 01'r101CA-E' theoria. 
0 Sn, LEOPO!,!JO DI•: BULliUI<S-••• é bllSeadn 

no experioncln d•IB nações, ao posso que o 
reglmen dos prohluiçõos, n balança do com-· 
m111'cio, süo cout~ns quo se discutiram ha 200 
anno:~, e embora voltem, como o. peste, a. nos 
smençar, nüo pótlom rlctxar do ser tidas como 
do arco da velha. 

0 SR, LElTE E O!T!ClC.I. E OUTROS SltS, SE• 
N.I.DOIIBS dão apartJS, 

0 SI\. LEOPOLDO DE BUU!ÕES-Não sei, Sr. 
Prosl~ento, como o relator da receita, que 
apoia com tunto on thuslasmo a politico do 
Sr. Campos Salles e do Sr. Ministro da Fa· 
zenda, comuina as suas idéas com as ldrllls 
expressas nus mensagens dnquo\lo o nos rela· 
torios deste. . 

osn. A. Az~n.Eoo-Apolado, .... 
o Sn. LEoPOLDo DE Bur.nuns-0 Sr, Presl· 

dento da Republlcaeonsidora o proteccionismo 
como uma. das í"R.usas du. crise nctull.l e o Sl'. 
Ministro da Fnzemla no sou rollltorlo escreve 
neste rospollo o seguinte: 

« O emprego de capitnes e operllrios em in· 
dustrlas urtlftciues representa um verdadeiro 
esbanjamento da fortuna nacional. A renda 
dos pt•oduct03 rlos,as industrias !Ó se ruz ofns. 
tan•IO nrtillolaln:ento do mercado produetos 
slmltllres ootrnngolros. • 

o SJt. LE<Tm E OrTICICA-Enlilo v. Ex. niío 
adm1tto quo quulquer Deputado ou Senador, 
npolaudo o Governo, tenha cptnliio diversa da 
do Ministro 'I 

0 Sa. LEOI'OLDO DE BULIIÕ&s-Arlmitto, pois 
nfio, mHntendo·HO cada qual fioi llOB seus 

r 
I 

-
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' -prlnciplos, ncantclando soo governo para não 
t:et• obrlgnUo o. tr .. nsl di' e a cm•vn.r-so diante 
tio movimenlo hostil il sua orienta~üo, pa. 
gu.mlo caro o apoio rcccl.Jido. 

Mas continuemo; a lél' o rclatorlo tln Fa
zenda: 

< O custo do producçiío nas Industrias ar. 
tiflclaes sondo muito nlto em relaçiio ao dos 
que no.1 voem do extel'ior, eleva por meio L:o 
taxi\S n!IJ'a-protcccionista• nns tarifas da AI· 
fnwlo~n., o preço dos productos estr"ngoiros 
creantlo nssim um mercado falso, em que os 
pr0ductos intornos Y1·ncom na concurrencit~ 
os productos d11 exterior. )) 

E mais adianto pondero-nos o Mlni>tro tia 
Fazenda: 

• Aproveitemos a liçiio da oxporlencin, 
pnra não onvorcdnrmos ainda. mais pot• essu. 
osll•ada lortuosa do proteccionismo, que per· 
tur~ando a clrrulaçiLo dos productos dos di· 
vers!'ls povos, crêa &emprc situaç-ões, ás vezes 
alé de ordem politica, que ·acabam 11or neu· 
tra liznr todos :•s vnnt•:gcns que pareciam 
pro<luzldas por oqucllo systoma. • 

O Sn. LEITE E Orrtctc~- Niio lovnnte os te 
I!Jhio tcstomunho no pobre (lrotoccionismo, 
nem a~ industrias. 

O SR. LI~cror.no DE Bur.nü&;;- Agora., Sr. 
PJ•e,idonto, que jà o Tho;ouro não tom di
nheiro ptmt empt•estar, nem credito p;u·a 
Oflnnrnr I\S8ffiÍ9!:ÕllB do hfli!H~, do QUO Ó Q\10 SO 
lombi·om 1 Do pedir tat•iJils protocclon:stus. 

O SR. LF.ITE E On·rctcA- Quem foi que as 
pediu 1 

o sn. LEnrC.LOO DF. OUJ.IJÕES- A Commls
bÍLO da Camnra, dos Deputados jil foJ'tnulou-n 
o eom que originn.lülo.Uo ! 

O SR. LEITI': 1~ OJTICICA- Nüo ; n.s iudus. 
trins não pedem: só qtwr.::m quo o Governo 
as deixe vlvor, não'" impode com clins. 

O SR. LEOI"Ot,oo DE Bur.nõgs - Sr. Preoi· 
dente, é preciEO niio csqucc11rmos do que esse 
favor ousia muita caro á Naçüo e não beno• 
!leia ús lndustrins. 

O SR. LtmE E OJTICIC,\- Es;a tarifa, que 
usliL scnrlo discuthln, nüo beneficio. cm nnda. 
as .indu;trlos. O Slt. MoRAES Rm:tos- E' politica elo ~li-

nlstro e <lo Presidenta !la Republica. (II« o11- O Sr. Luopor.oo DE Bm.nõEs- Si a com-
ll"os apa>•to:,) mis~üo de tariilts attonde8so "' ponilernçõos 

OS I O t do Sr. Presidente da llepnblica e tlvesso a 
'R. olWPOLDO DE BuLI!OES- Presldcn o orientnçao tio Sr. Ministro da FilZcndn, a pri· 

da llopubl:ca nn• suas Mensagens, tem sido moira cousa que de v ia intlagnr OJ'a quacs os 
muito oxpllc!to, condernnando o pt•otccclo- p:·oducto.< ~no não entrnm no nosso mercado 
nlsrno, considerando-o até como uma das 1 
causas preponderantes da nossa cecndcnclll por causa: us lnxns prohil!itlvns e ter a pro· 

· 1 · posto a l"educçiio destas tnxas. 
ccono:mca e I nnncc:ru. Mns o que fez elln? PropM rcduccões· 

O S~t, LtnTE E OtTIOICA dá um apnr•to, mbro 1,1·tigos de Jlouca ou nenhuma impor-
. O Sn. LEOPOLDO DE BuLuõEs- Sr, Pro- t:tncia, mantendo tudo como est11va com r•e
sidento, torei occasiüo do discutll'largnmonto la~üo ós tnxas proleccioni~t.e e.probibltivaa, 
este nssumpto. nlgnmas das qunes tbmm ntó aggravadns. 

vou retirar-me d~ tribuna, amrmando 0 Stt. LEIT~ E O!TICICA dá um aparto. 
nlnda uma voz que a situaçiío nclual, qne a 
criso tremenda o profunda que atravessamos, O Su. LEoroLro o& BuLI!iíEs-0 argumento 
é devida ~m grande p::rto 1\0 protocclonlsmo. <lo nobre Senador por A lagoas niio mo con-

O Stt. ,!oXo Connmmo _ Mns onde est:\ 0 venoa, St•. Prosldonle, [lOis o impo~to uocon· 
te I I ' v E 11 ,_ sumo tanto recilo sobr~ o prod~cto .estran• 

Pl'0 cc on smo' • •:r. oxp que 0 que " ge!ro como sobro o nacJOnal ·: st bOJO rendo 
qno Ee protege nestu pniz.(lf" 01111"01 "P"'"1"'·) mllis o Imposto sobro productos nacionaes é 

O Srt. LEort•LDO DE Bm.niíEs- l'izernm-so porque 0 estrangeiro nílo pódo ent:m•, niio 
emlssoes e concestiles, as ilrnissiles croamm pódo t1•11nspo1• a barreiro protocolonista • 
. ln:luslrlas, artiflciacs nn pbrnse do Sr. Mur-
tlnho; as industrlns pedira 'li auxilias, viet•am O Sn. LEITE E OITICICA dó. um aparte. 
os ~o1111<; os ~ollus emittldos pelo B11nco do- O SR. LEo!'f,r.Do oE nuLnõEs- Ainda niío 
viam ren:lot• 4 "/ .. para o Thoeouro e :1 '/ .. me convence apozar da expilca~ílo o aparte 
pat•a o Banco, mns os bmw.< tlvcr:;m do ser do noLro SonnduJ•. 
oonvortltlos cm pnpel-moe:la o dos juros do O confiumo :la cervojn, Sr. Presidente, ora 
4 "/ .. os til no :lesembol'o o Thcsouro, grande no )1ai'; a importação ora enorme a 

E' osta Uli!IL put•te :ln historia da p<·otccçüo; concurrenc:n dn hodustrin nocional nilo po:lia 
a outra consta de lsonç1ios, :lo promlos, do abEolutamento pr,1udicnr o Imposto do con· 
tnxns elevadas e até proh!Llllvns nn. pauta sumo. 
a:lu~nol:·a. . Agora, a taxn (llova•la pre,ludlcn o fisco, 

Pode-se contcs!nr a lnfluenollt desta poli· porque absolutamente impede a ontra:la <ln 
tlcn mclnilsta nos lhotos qno ob!ot•vnmos, nn cocveja esll•nngolra, que, niém do Imposto :lo 
crlso quo se tol'M chrcnlcn no pnlz P importação, pagava o do consumo. 
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0 SR, PIRES FERREIRA-Mos, om compon
saciio, temos serviço p:1rn. os nocionaos, fJUe 
viio tra\Jnlbor nos fobrlcas do corvo,in oqul 
cstabclccldns. 

O SR. LEITE E· OJTIOJOA-0 producta na· 
clonai l'aga imposto duns vezos, porque paga· 
o pela mataria pl'lrna a paga-o dopols pelo 
consumo da matcria fnbrlcada, (lia o11tros 
apm·to.<), 

O SR. LF.oroJ,DO DE B OLIJÕEs-Sr, PJ•esldente, 
vou rctlrnJ•·rno da tribuna dizendo ao nobre 
Sonadol' pOI' Alngnas, que as taxns sobro rna
teJ•ins primos são multo bnlxns ainda p>r 
causa da protccçiio,e so voltar sobre o nssnm· 
pto hei do provar que a sltuaçiio actual ó 
ftlha genuíno dessa theorln proteccionista .. , 

0 SR, LEITE E OiTICIOA-E>tâ onganndo; e 
da thcoria genulna do curso forçado. 

0 SR, LEOPOLDO Dili BV!,IIÕES-.,,que os 
grandes embaraços, com quo lutamos, si!<> 
devhlas a assa f<Liso. doutrina da balança do 
commoreio. • 

O SR. LEITE E OITIOIOA- Não ó assim; são 
devidas no curso forçado. V. Ex. salla disto; 
tem esta opinião; jó. discutimos isso. 

0 SR, LEOPOLDO DE Bor.ll~ES - Procisnmoa 
nppellar p&ra novas theorlas, para novos 
Jll'lnclplos, que são os da llberdndo do com
morclo o das industrias, 

0 SR. LEITE E OITICIOA - Esses ti Vemos 
sempre. 

0 SR. LEOPOLDO DE BVLI!ÕEg - Sr. PrcSi• 
dente, ou peça sempre ao prlnoiplo da liber
dade ns 1aluçoes 1101'& os problemas palltloos; 
sou logico, invocando o mesmo principia 
quando tratp das problemas soci&es e dos 
problemas cconomicos. 

E este sará o terrena rara o combate que 
boi do dar aos illustt•es membros desta Cnsa, 
que me apartonrnm, quando ou faltava sobre 
o orçamenta do exterior, 

Tenho conolui<la, 

O Sr. A. Azereclo declara que niio 
tomnrin parto nn dlscussllo, principalmente 
depois do llrilbnnto discurso do lllustro SO· 
nndor por Goynz, si nllo fosso i Iludida n~t 
sua oxpc~tativa, pois cuidou sempre qno 
S. E r,, pedindo a palnvra, ln retirar as suas 
ernoodiUI que supprlrnlam os consulados do 
Jnpão o de Georgo-Town. 

Quanto ao consulado do Japão, entendo 
quo, si outra rnzllo não hauvessa para rnan· 
tel-a, ao menos se devia guardar certa ror· 
tozla pnm com um~t nnciia quo tom aqui um 
ministro ncrodltnda o cem todo o pessonl da 
Io~nçilo. 

Em rolnçilo no consulnda de Georgo-Town, 
a razão é ainda mais podoro~a, o supprl· 

mil-o ngora quando est~mo9 a llquidnr quos· 
toõs do .limitas com a Inglaterra, sorla nm 
BI'I'O JlOiltico. 

Niia colho a decantada economia, por i1so 
quo o proprlo St•, Leopoldo do Rnlhõos do
clara que cs consulados cm gora! toem 
dado saldo. 

• lustificando com outros argumentos a ne· 
cessldnde da manutenção do consulado do 
Gcarge·Tawn, pa<sa a arador a tratar do cs· 
Indo anormal om que so acha o Ac1•e, can· 
demnando, na connivonoln do tamanha atton· 
ta~ a, a Governa do Estnrlo do AllliiZOIHLS, 

O oradot• estuda a ~ncstão rlo llmilo3, ra
mautanrlo-se á cammissilo do b11riio do Toffó 
o nas trabalhas do Cunha Gomos, o termina 
declnrnnila estar calmo a este ros.Poito, por· 
que confia que a Governo não couoraoda na;so 
direita n menor parcolln. 

Voltando a tr~tur doa consulados, insisto 
pelo restaboteoimonto do do Goorge-Town, 
sentlo1lo n«o poder fazei' a mesmo eam o con· 
sutado do Venezuela, bom necessar:o aos 
nossos lnterestes nlll. 

o Sr. Frnncl•co Machado
sr. Presidente, longe estava .. ou do pensar 
am vil' hoje accupnr a trlbnná; tratando-se 
da discussão rio OJ•çamonto da Exterior; mas 
V, Bx, comprehendo que niio poSSl deixar 
de f11z0l·o, desde que a nobre Sonndor por 
Matta Grassa, transpondo ns cachoeiras do 
Madeira, tnlvoz ainda nila cnnçnda de luctnr 
pelos dlroltas, que elle tem acreditado ntó 
hoje f;rldos pela Govorno da Fedoraçdo om 
relação ao sou Estado, voiu ntà ao Amazonas, 
pass11ndo pelo torrltorlo do Acro. Aventurou 
S. Er. a este respeita proposiçõos, n qué 
rospondl om apartes; mas, cerno estes podom 
BCI' tomados em maior ou menor exteusilo 
do que aquellaquo eu desejo, ni!a podia deixar 
de vir b. tribuna para siquor oxplical·os. · 

Antes, paróm, Sr. Presidente, de entrar 
prtnolpalmento nesta parto, quo di?. rospolta 
ao Amazonas, permitia-me V. Ex. quo ou 
declaro ubundar nas considerações quo o no· 
bro Senador por Mntto Grossa nonbou de ex· 
pender a respeito dos cansubLdos, sobretudo 
da de Georgo Town. 

Tombem ru, cerno S. Ex., panso rJuo a 
verba para asse consulado niia devora ser 
supprlmldn agora, quando sa trata de llqul· 
dar as nossns questões de muitos nnuos com 
o Governa ingle?.; · , 

S. Ex. anbe quo naqnelln rogiüo l1n umn 
luctn de IongiL dntn pnra regnlar a modus 
•ioendi das hnbltnutes da mesma regliío. Em 
1842 so foz com a Governo lngloz um accordo 
que regulou as roloQõos das dnos nnçõos no 
territorlo chama.do llo Pircn•a on Pirm·dra 
entro as rios Tacutú o Rupununy, que ficou 
poJo acoordo conaldorndo noutro, 

'l 

... -- ..... 
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-----------------------~----------------------------Por este o.ccordo, como V, Ex, sn.'L .. , os 
govornos retii'<H'iam as !ot•c;ns tlossn. l'Cogiiio, 
consentindo L\PtJUl\S que os HOII~ mlsslonat•io~ 
o. porcot'rr.~:·~·em. m;u:\ mio po1lcndo aprovei ... 
tar·so do rosultnllo dns missúlls ou do. l!ttto
cheso nenhum dos mesmos governos. 

Ao .pns~o quo o B1·azil osquivou-so com· 
plotamcnto do cstabelecot' missões nossas r•· 
rn.gãns, ns mis~ões iuglezns ns invadiam con· 
stantemonto, a ponto do encontl'<u·em-so ulli 
continuamente missionarias ingiezes, quo aos 
M11cuxis e a outras tribus de indios· que ex· 
iatom noqnollns regiOes, nüo só onslno.vam n. 
llng-ua iugloza, para o quo tinhnm tlScolns 
proprlns, como uté lncullnm·lhos no espirita 
o oclio conll•a o braz!lelro. Isto é subido om 
to1]0 o Amazonas. Com ns midsúos ia o com· 
merlliO, quo nunco. alli cassou. As armas do 
caçar, usadas pelos ln•lios, silo alll conhecidos 
como nrmns lnglczns: nuo sobem pelo Amn· 
zonns, nilo são levodas pelo rio Branco ; per· 
gunta-sc: donde vi\o pora :.1111 Certamente 
que do Dome1•nra., de on1le sahem, ou contar· 
nnndo oquelln regiüo, sublnuo o rio Rupu· 
nuny, ou, o que tombem ó provavel, otra
vosso.ndo o:sn. roglao, indo por terra., tnlvcz 
pol' estrados que cllcs tenham já aberto, dos 
qunos nós niio temos o menor conhoolmento, 
O quo é vertla,.lo, é que esoo commordo tem· 
se mantido e so mantém: como que tlm I Nilo 
é fnoil uizel•O. 

Si é vordndo quo o Governo ingloz tem a 
sinceridade de mantet• o nccordo do 18•12, de· 
vemos acreditar quo nenhum volor terão 
ossos relações dos ingtezes com as tribus in· 
dlgenas nnquella região, a não·· SOl' o de ar· 
rnncal-ns à barbaria; o contrario, porclm, so 
póde dar quando se q uelr« do lias tirar portldo 
p1u•n o ·argumento do quo o ftm do Governo 
lnglez é, rtrmndo nessas relações, pretender 
nmanhll chamar a si a mesm11 região pelo 
uliposso'dclil, appellnndo para os usos uns 
tribus que nlll vagam, mostrando que ellas 
do só teem .là os costnmes lnglezes; teem a 

· llngua que faliam, a rellgllio q uo professam, 
como, ainda mais, a vontode de servir 1\ ln· 
gh\terra. 

Portanto, Sr. P1·esidento, isto; moia quo 
qunesquor outras considerações que· eu pu 
desse est.nbelocet•, mo poreoo b~stante para 
justificar a mnnutonção da verb:t relativa· 
mente u.o Consulado deGoorge·TOWil. 

Sol que uasoondiQilos onf'l.ue nos achamos, 
rolntlmmonto i\s ftnancas, nao é llcllo dos· 
pondo!' mais dinheiro do que o que fôt• ro· 
stJ•Iotamento necosmrlo; mas V. Ex. com~ro· 
bcudo tJUO lia certos cnsos que obrigam uuutas 
vozes o propdo partioul~n• 11 ftcar som os 
t~nnels dos dutio; pn!'ll po,Jor manter-se com 
l1onr. e dignltlatlo; e um dos caracterlsllcos 
dn dlgnldtule de umn nação nilo ó COl'tamente 
vomel' om todaij as luta~ em <JUO se empeuilu, 

mns não deixar de empregar os meios quo 
!'orem nocessarlos pnrn clol'esa do seus di· 
rei tos. 

Pol' isso, Sr. Pl'O.<identc, uão oLstonte · ter 
foiempro &!Jsim pensa1lo, bontoin m1o me pro· 
nunciol contrt• a suppres;ilo da verbo, pela~ 
razões que ncalJO do expendor ; mns, hoje 
não podlo <lei:ur do vir ó. tribuna externar a 
mlnho opinião, desde que o nobre Souador 
por Matto Gros>o crgueu-so POI'll combater, 
a meu ver multo justamente, u suppro>sllo 
desta verba, reforçando os seus nrgumen tos 
com a circumstn.nciD. de tra.tu.r-so nesta mo· 
montodo eoonminil~.!' a soiuçíio dn questão 
do ltm1tes nessa. reguLo, do ando paLiemos pro• 
cisar tle fidcdigno.s informaçüe3. 

Agora, Sr. Prosldonto, vou rMerlr-me no 
Estado do Amozonos, 1\llntivnmento aos to
picos em quo tocou o honrado Senador pelo 
Estado de Malto Grosso. 

E' verdade, Sr. President·3, e o Senado é 
testemunha disto, quo bo tres ou quatro 
nonos estou a clomor aqui cont1•a a ndmi
nlstrnçii.o que se tem feito noqnello inditoso 
Estado; é uma verdode não menos irrefuta
vel quo as duas ultimas ndministl'nções da· 
quollo Estado longe de serem boas teom sido 
!ofensas nos interesses duqu~lln tel'rn, ac
cumulanclo-se os erros de dia para din, dando 
razão ás accusaçõos quo sJ toem feito contra 
ellas, pois os erros teom sido· toes que os 
amigos da vospera toem-se visto na necessi
dade de revoltar se no dia seguinte contra o 
passado para accusar os erros dn adminls· 
tl'a~ttO, . 

Não posso dizer sinão que a consciencla 
que toem os administradores tio Estado do 
Amazonas do que o Governo Federo! r;Unl•da 
a re~velto dn adtnlnlstraçiio dos llatados ver· 
undell'l\ abstençiio, a ponto de roiio querer 
Intervir lá em caso nenhum, niio tom ser· 
vldo para outra cousa siniio para anlmor. 
esses governadores no .caminho da lmpunl· 
dade,cerlos de que n~o ho critica que tenha o 
poder de desviai-os dolle nom nloguem mais 
que lhes possa ir ás mãos, desde que o não 
Inça o Govurno Federal. 

O que se tom mnnlfestn,lo no AmllZonas 
relativamente i\s adlllinlstraçiles p•ssadas 
acaba do rep,·oduzb•·se agora, porque como 
o Senado ncaba de ou v h· pela nccusação feltrL 
pelo honrado Senador pelo·Estodo ele Matto 
Grosso, naquelle Estudo commetternm·se re• 
centamonte aotos de verdadeira lrL•ogularl
tlnde e imprUtloncla, intervindo em unm 
porte do terrltorlo para chegar ao JlODto de 
doolaral-o· lndopendunto, tomundo as provi· 
dencln• ntlmlnistl'cttivns uoccSSlll'ins ti nonn
tclar os lnlel'csscs do' mesmo Estodo que 
considera lndopendonlo, 

V, Ex.comprohcnclo ntó onde vne o n lcanc 1 

dos ta. proposlçilo', Pois entiio um Eitudo J4 
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tom com;otoncia p~rn ,iuignr dosmombrnda 
uma parto do sou ou do estranho te1•ritoriu e 
lnrlependonlo 1 V. Ex. compruilendo quanto 
ls~o õ perigoso o audnz; e, tmlnvia, o edital 
que ncnuamos.do ouvir ler poJo bonratlo Se· 
nadar do ~lotto Grosso, em virtude tio qU<II 
se tomam bl. pr,•vidonctas ndmlnlstrnlivaa que 
düo om r,sultotlo o reconboclmento de um 
Estado intlopendonte, é verdadeiro. 

Mas permltto·rno V. Ex., Sr. Prcoldcnto, 
~uo neste edital eu niio vejo slniio simples 
1orçn. do oxprcssü.o ou ignornncio. dos termos, 
porque ou quero ver nesto acto unicamente 
a affirrnarüo de uma I'esolu~i\o que esta pen
dente; más não sol si o honra<! o Senador por 
Mt~lto flrosso chegar~ no ponto do querer que 
esta resolu~iio dopomla do governo do Estndo. 

0 Sn, ANTONIO AZEREDO- Deponde do Go
verno Federal, 

O Sn. FitANOisco MAOIIADo-Dos•le que .esta 
resolução depeudo do Governo Forl(•rnl, a 
medida tomntla pela Recebedoria do Estado 
n1io tem outro fim siniio evitar a coLI'Rnça 
Indevida, cujo reconhecimento de direito de· 
pendo da resolução n tomar •. 

l\Ifls, me pal'ece que, mesmo o.s:~im, não O 
I'eguiar" providencia desde que n resolução 
só potlerá logitimamento aproveitar a netos 
futuros e nunca. aos p:.ssatlos, que dovem obe· 
decer no regimon ató então ~Pguido, Tudo 
depende de· precisar bom os nossos limites, 
que attl entilo nüo se acham deslindados. 

A Bolivia tem concorrido para n confusão 
dos noa,os limites nn regii\o do Acre, por~ue 
insiste cm se nproveltar do erro commett1do 

. pela commis;iio de Limites com o Per·ú no 
que respeita á fixação do marco do. vertente 
do Javnry. -

Como tl sabido, a eommiaoüo de 1874, <lecla· 
ro.ndo te1• chegado ató onde roi posai vai, de· 

·pois de inauditos osrorços- porquanto, os 
!- obstaculos oram toes que niio permittlam 

subir altlm e ao mesmo tempo Indicavam que 
se bavlo. attingltlo as •uns nascentes, com 

· difl'erença da alouma• mi/h,,., que computava 
·em oito pouco mais ou menos, assentou o 
marco a 7" I' de latitude. 

Por essas expressões se võ que a prlnclplil 
vertente niiQ tlnbo. sido oncontrnda e tlabl o 
erro quo nos tom trazido ató bojo n~o pe· 
queuos in,ommodos em relação á demal·ca
ção tau to com o Perú como com o. Bollvia. 

Permitia-me V, Ex. que eu, fnginrlo o 
mnis quo for passivo! ils in.convonlonelns do 
tratar dostll quostiio, tod&vln nssonte em um 
ponto que mo parece o mnls razoavel pa1•a 
qun elle pos•a ter a rcsolu~i!o dovl<la. 

lslo ng!'adou·rno e nem podl& deixar t!e 
nssim ncoutocm•. 

Aquella linha velu patentear o m•ro do. 
so~undo. e 1:ôr·nos do sobron.viso ilcorca. dn 
dimcnldndo com quo se tucta ~ara, nosso 
particular, ntllngii'-Se o fim dese.l<l!lo. 

Jl;;e oi'I'O ó tnnto mais gravo, quanto af· 
recta elle ni\o só 11 demarcação com o· Por!\ 
como com a Bollvln, n cujos limites é com
mum a vertente principal do Jnvary., n qual, 
segundo Puz Soldon, citado pelo Sr. bariio 
do Lndarlo, nüo póde ii· no sul do 7',25' do 
lati tudo, 

A' visto. de taes oscillnções, a prudencla 
aconselha nova tlomarcnçtlo por commlssi<D 
mixta, dosdo QUo não se traio. ae iotore!SO de 
simples exploração scientiflca, como quali• 
ficou o S1•, tlo Mod i na a de que foram oncar
rogndos os illustres ongenbe!ros Thauma
turgo de Azevedo e Cun lm Gomos, mos do 
reconhecimento do dil•eitoa t1r1nados com 
titules os mais Jogttlmos e lucontestaveis, 
como siio os tratndos de ~3 do outubro do 
1851 e de 27 do mat·ço de 1867, 

li.', pois, o qno convem, desde que o Oo· 
vol'!lo não ncceite nem uma nem outra da· 
quellos lluhos. 

na quem pense que se devo tazer mais 
alguma cousa, Isto 11, que se devo começar 
peln intorpretnçílo do l!·atado de 27 de março, 
abandonando a que se lhe tom dado no son· 
tido de que-a no<~a (ronl•i•·a com a Bolivia 
por esso lado duma recta que, partiHdo d·t 
juncçno do Dcni com o Mamo1·t!, .vd bu!car as 
na1centcs tio .lavar,,. 

Vojnmos de onde salte esta lnterprotnçüo. 
I 

• Deste I•io (do Madeira para oeste 
seguirá a lrcntoira por umn p.ll'allela, 
tirado. do sun mat•gom esquel'da n&la· 
titude sul lO" ~o· ató encntrnr o rio 
Javnry.~ 

SI o Jnvary llvor ns suoa nascentes 
ao N·. daquolla linha L. O., soguln\. a 
fronteira desde o. mesma lutltudo, por 
umn recta, o. buscar a origem p1·lncl• 
pai dn_ dito Javary ,,. 

Estns são as expressões dp tratado. 
Sr. Presidente, quem ler o tr11tado dospre

vinldamento ba do convencer-se de que a 
linha t1·nçada )talo parnllolo de 10"-20' deve 
ser mantida att'l encontrar o Jai'RI'Y, e, ~i 
niio o onoontrm• devo, entílo, q•tobrm•, for
mando um angulo o au~ir pelo meridiano que 
pnssa poins nascentes do Javnry att\ encon
trai-os. 

Esta ó a lntorpretaçiio que pnrcco mais 
rigorosa e quo pureco sa~ll· dlrcctnmento do 
tratado. Ouvi do nobre Soontlor por Matto Grosso 

que o Governo Federal nüo ost~ disposto a 
ncccitar n linha. cunha Gomos o menos alnd1\ 
11. llnlm Tefl'ó, 

Assim pensa o lllustro Dr. Sn•zedollo COI'· 
rêa em sou Importante estudo sobro-O JUo 
AC110, 

'. 
I· 

........ 
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· · Tanto mnls parcco ella trnduzh• n !ntoncüo 
do legislador, qunnto o traindo de 1857 

'·(art. 2") bom como o de 1851 (art. 7") reco· 
uhecem como base partt a determ inaçao ela 
rronlei!'a o princz'pio do uti possidetis, n que 
Igualmente obmlccou o.tratndo de I do ou· 
tubro do 1777 o não ó desarrnzondo dlsputnr· 

. mos posse do longa data nló o purallolo de 
J 0"-20' sul. · 

lnfo!lzmonlo, porém, não ó essa a intcrpro· 
lnçiío que so tom dado no nrt. 2" do tratado, 
mas n que mencionamos antes, a qunl au
torizo u. recta da foz do Boni á nnsconte do 
Javary, 

Dahl a uecr,ssldade de descobrir n. nascente 
do Javnry, sem o que, ~erillmpossiYel tlrnr 
a recta determinada, 

Por Isso o erro commettido pela commisfüo 
de demarcação com o Pcrü, desde que não 
detorm!nou pos!t!vamcnto nquol!a nascente, 
velu roftectir-•e na demarcação com a Bol!v!o., 
porquanto o marco que olla coll• cou " 7"-! ', 
não ~e ncbnndo dov!damenle col!ocndo, nüo 
devo determinar o ponto do partida para a 
linha a buscar a fóz do Beni, que deve sorvir 
do limito entre o Brozll o a Bol!v!a, 

0 SR, MORAES BARROS-V. EX. S~lJO que 
distancia vae do marco {L cabeceira do Ja· 
vary t 

O SR. FRA"CISCO MACIIADo-No rolator!o 
do estrangeiros do 1875, png, !88, dlz·so que 
o marco rol collocado a oito milhas pouco 
mais ou menos. 

O SR. MORAEB BARRos-Hoje cotá conhc· 
cida a nascente do Javnry. 
. 0 SR. FRANCISCO MACUADO__; Nüo digo que 
:estojo. oonbeclda: diz-se que a !!nha cunha 
.Gomos ainda níio é Vo1·dadolrn, mas Cunha 
Gomes assignala para a ca bece!rn do Javory a 
.latitude do 7'-11'; por consoquencla, 10 mi
nutos mais: qunndo Tolfó marc&Vll 7"-1" 
Cunha Gomes marca 7'-11'-48", no sul. 

O SR. MoRAEB DARnos-A d!Jrorcnça nüo 
ó grande. 

O Sn. FRANCISCo MACIIADO- Mas V. Ex. 
· comprehonde que e!!a, a cl!lferenço, pódo pa
recer pequena ; mas, <losdo que ~obre o!la ao 

. tem de formar um angulo, cujos ln dos süo 
do grande extensão. a área por o !lo comp1•e. 

'hen<Udn. ó do grande dimensão o do vaiO!' quo 
niio é para dosp!•ozar, 

toncú ao Brozl!. si à Bollv!a, quando nrio se 
subo sl ó colbidtl ~quem ou além da linha 
que duve lh•mal' nessa 1•egiiio o limito entro 
as dn.\S 1\epubllcas 1 Sem e"'a linha, nada ó 
rosslvel nem rnzoovol nc"e sentido; tudo ó 
1mtempesllvo. 

E, ó. vi~ta disso, ó natural que n borracha 
seJa do B1•azll, como tom sitio Mó hojo, sem a 
mwima contrstnção. 

O que convem (i\Zor primeiro que tu.Jo ó 
procurar o !o:;nr dovido, para dovidnmenlo 
1!ncnr o marco. 

O Governo Brnzile!ro, na Fassada ndmlnis· 
tmçüo o nesso lOI\Val intuito, depois de 
vencidos alguns embaraços, cntondeu man
dar cont!nuur a exploraçüo, com o IIm do 
dotm·mlnar o Yordadoiro ponto em qne deve 
tlncar-so o marco que tt!m de o.sslguo.lar o. 
nascente do Juvnry. 

E dando disto conhocimento no Sr. Dr. Mo· 
d!na, Ministro da Bollvia, tornando ov!donto 
a. conveniencin desEa e:zplora.ção e pctlindo 
para ello. o seu valioso coucurw, obteve em 
resFoats: · 

• que tendo já cm oeu poder a respo;ta do 
wu Uovcrno approbatrorla cio protcco!lo do 
lO do fevereiro de 1895, nilo poJia ser-lbe 
fncnltudo tentar por !'arte da Dollvln nol'as o 
dll!lcles invesl!gnçiles sob1•o um ponto de li· 
mito jiL do!iberudnmente estnheleclclo o dellni· 
tivameote reconhecido, tanto pur parto do sou 
Governo como pelo do Brazll •.. 

Com tudo, accroscenta, evidenc!a,so o inter
esse sclcntlfico da exploraçilo.• 

Aso!m procedendo, não cogitara o !!lustro 
Ministro de um tuturo ainda que proximo. 

Isto fez com que agora, que os nconte· 
cimentes forçaram a Boi! \'la a· firmar a 
verdadeira linha que llmita esta Republica 
com a Brazileira, ellu. a11pel!a~se para a 
linb& Cunha Gomes como para um melo 
pi'Ovisor!o, com o fim, no emtlinto, de ir obe
tendo os mofos nccossarios de mais tnrc!e 
Ee nchnr com forças :pal'a alfrontar umn nova 
demarca'Qilo. 

Mns, sr, Presidente, li nos jornaes quo 
o Governo vne em breve, diz o JoruaZ 
elo Commerc1'1J de hoje, cm umu. l"aria, e 
diz a Ga:ctct a,, Nvticias de hontom, vao, 
repito, ontrnt• cm um accordo com o Ministro 
da Bo!iv!a para a so!uçilo da questiio quo ora 
so ngita. na rogiü.o do ,\cre e que isto clnrt\ 
cm resultado a on I roga da bormcha recebida 
om depo•!to na 1\ecobodor!a tio Esta1lo do 
,\mazouns o a contlnoaçiio ou restnboloci
meato da Alfandega do Puorto Afonso o" 
Investidura das uutorlt!ndes que llRl'llliL rornm 
nornondl\s, 

Mo diz a Oa;cla de o\'oll'ci<s, o o Jo>'tlal do 
Commercin mais on menos conflrnm .. 

Nestas concllçOes, Sr. Presidente, desde 
que ainda niio se conhece verdadeiramente a 
nasceoto do Javary, v. Ex. compl'ehondo 
quo ó lmpossl\'el de de!!m!tnr·so o Bl'nz!! com 
a Boliv!a o discriminar-ao dlre!ios quo 6Ó em 

, uma boa domnl'cnçilo so devo firmar. Pol'-
. tanto, a que vom jí• esta dist!ncçilo outro 
borracha vinda do AC!'e, para sabei' si por-

Sr. !'residente, eu acho que Isto nilo ó 
a!ntla direito, sl Isto ó a vcr,lnde, 
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Si se espora a soluçiio d~ 1)Uastiio pnm n8 posses po!'tugneza~ com dtrolto·a Rerem 
depois dolla so dai' dli•eito a quem o ti vai' illl re;polt~dns~os~as passos tomol·~scontlnnado, 
uori•acha depositada, segundo a provcuieucht O "" Jl'-'"d''"• port1mto, ó o melhor titulo 
dolln, mo parece ovh\onteuwuto forli' tal•le· dt•.uoEsedh·olto ~ 11 base para a soluçiio dos 
llbel'açi\o a boa. to dos oxtrnctm•os daquelle l1t1glos om quost11o no"a do domarca~üo de 
genoro e o regi meu ou costume ato entilo llwiLc•. 
seguido nlli a respeito, pois quo n soluçiio Os Sns. BELFanT V!El!t.\ m Manus BAitROS 
j~mais devo justamente a1fectnr netos pns· diio apartes. 
~~. . . 

o melhor sor1\ est11belecer um modt1s v o· O Sn. l'nANCiEOo MACHADo- E' oomo •di· 
•cndi, um nccQi'olo que regulo proviSDI'in· zem os nobres Senadores, · 
monto semelhantes relações, rospoit•n•le·se, O tratado de 1807 f111lou em deus pontos, do 
porbm, desde Jogo (a ist~ como condição os· um dos quaes, 11 coniluenci~t do Beui, devia 
peei~tl), os dir.oitos ndqultJdos, sn nssun posso parta• dallnhadlvisorla ató'as cabeceiras 011. 
chamar aquollcs do que estilo do posse todos os 110scentes do Javary. . 
nos;os pnt1·icios naquella rogiiio do Al!lazonas. O que ó pr.cclso determln<Lr ó o parallelo 

v. E,, comprehendo que ó lmpos01volum' desôas eauecou·as, de>de que não ó aquollo o 
cxplornçiio do pios unquoihl parto d~ nosso indlc,do pela commlssiio do 1874, 
tel'rltorio eem luctar com as intompe:·ic•s,com Agorn passo a ler no Senado um trecho do 
os Inimigos naturnes à proprla loca lidado, discurso pronuneindo om 1880, na Camarn dos 
como siio n insalubl'idade, as férus 0 n ali· Deputados, pelo ox·sonadot• du Ropubllcn, 
mentaçiio, sem expor-se, omtlm, " muitos nosso ex·collega o sr. Bnriio do Lad•u•io.:' 
sncrlllcios. Só depois do muita iuctn, do mui· 
tos so1frimeutos e de muitas perdas de vldns Vou le.r os termos de que ello so serviu 
ó quo, como um·• ospecle de compcnsaçiio, par• exc1tar o Governo a procotlor á: domar· 
vom melbor tempo, molhares meios, melliDi' cnção com a Bolivla: 
clima, a salubridade o com clln a melhor «Os,., Co.la A:oocdo - Está fóra do con-
vida. tostnciio, Sr. Presidente, que não tol fixatla 

Antes é quasi impossivel o ti·abalho nlll. cm 1874 a vertente do Javnry, embora o 
E a tudo isEo cxpozoram se, por tudo Isso contrario bouvosee dito ao palz o relatorló de 

passaram os nossos patricios qu~ teom dos· Estraqgelros de 1875, 
vendado ns riquezas da ro(l'iilo do 'Madeira São os commissnrio!. de limites para nlll 
ató o Javary, onde se acnam locallsn<los, enviados com este proposito quo o·declnra· 
A olles, pois, o qno adquiriram h custa de rr.m, e declararnm·UD com essas Unhas j4 
tanto esforço o do tanto saoritlcio,ó. sombra lidas. , 
das leis urnzlleiras e dos actos do Governo,quo Pois bom: sem se conhecer a posição astro· 
ali I lhes concedeu terrns para explol'nr; nomioa doas" vertento, nilo é dado traçai' a 

o valor desta quostiio em relaçao 6. csphera fronteira do Bent pnra oeste, o guc urge (a• 
em que giram us · allnndegas, b01n se póde ••r·se. 
coniprehcndoi' londo a respeito o relato rio U•·go so p1•aticar essa domarcaçcTo porquo n<l'• 
de~to anno ·do compàtentlssimo dlreator das daoemos arrisca•· a oslaboleccr povaaçDes etn 
Rendas Publicas, o Sr. Lulz R. C. de Albu· tcrrilorio boliviano, nessos rios todoa que, cJlno 
querqua, que expõe com preciscro a clareza o desde jcl, acTo os factor<~ d.t rique;a do Ama• 
que ha soura. o nssumpto. ;ona• o tanto '"~i• q~anto para alli se dirigem, • 

sr. Presidente, v. Ex. sabe quiJ em todlis as desde ·~nos, OllmnugrantCI do outo·o• lopare•, 
nossas qu~slões de limites, o principio que se '"' continuas leva•. . 
tem estnbolecido e sempre ousérvlldo é o do, J4 vil V· Ex. que nas1e tampo Já o multo 
uti po11idctis, que se acha consignado tanto illustre Barão do Ladarlo previa o tjue está 
no art. 7" do trnta~o de 23 do outubi·o do !O dando actunlmente.. . · 
1851 como no a!'t, 2' do de 27 do março do E elle fnzii!;O a propos1to do uma lei pro-
1867, vinclal de ontuo, u. 44~, de 6 de Jllverelro de 

• . 1880. .. 
E' de conformidade á ello quo toem Sido !.'0 ' Por esta lo! se conaodili autorização no Go· 

~ruladns o deeldidns todn,s ns uossns questoes vorno pnra despendei• até n quantia de 
de limites o ó ainda dll torçn l~pornttva d~tlo 25:000$, para oxplornr a abertura do uma 
quo os paramos oejam n nosso ta vor n doCisilo estradll do porto da V<bron, no i' lu Pur\\s, á. 
das poudontas. · foz do Beuy, mnndaudo, JlBI'a lb!o, ruzei' uma 

Nüo ha monoi' duvida Fohro csto ponto e, picndn do motlo que pudessem nelln passUl' 
em relaçiio no limito que hojo so proteudo con· homens montados e anlmnes ·com cargas. 
testar, devemo> notnr que n linha tlsto·oo~to Es!IL lei. ora ,imposta pelos grantlos !ater· 
ll'aQadil pelo /'arallelo 10' 20' n!lo tovo outl'o esses da provlnom·; mas, principalmente, pelo 
11m slnuo lnd car que ao noi·le della Jlo~vnm lntet•esse eoonomlco, porque, como so sabe, 

r 
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foi sempre asplrncilo do Amazonas ter uma 
r.ommunlcnçüo faoil com o. B lliVLl, por causa. 
do gado, que lá nuundavn, o faltllva absolu· 
tamonto no Amazonas.: 

1 

.Foi. i•to princlpalmontoque •lctoJ•min·)ll a 
lm e chamou sempre a attenciio do todo$ os 
governos do Amazonas, pnra om pl'ogo.-r os 
meios do f<~cilltar as rolaçoes com a. Bollvia, 

Nilo era, pot• conseguinto, uma cousa do 
momento improvisada; oiln oxlstla de Jonr:a 
data e impunha-se a todos os governos o de 

.tal moio que a noces,idndo havia do obrigar 
oa a.mazoneoses.dnquella. rog-iiio o. irem no 
seu ardor do oxpioJ•at• atú a Bolivla som es
porar pelas providencias do Govoruo para 
lhes facliitar o caminho. 

Portanto, Sr. Presidouto, ha de longa data 
uma toodencla dos exploradores dlls regiões 
do Acre o dos outros rios que confluem para 
o Amazonas, para estabelecer relaçOes com
marciaes com aquolla Republica, que, pot• 
sua. vez, não dolxa de empregar o>forços pnra 
fazer elo Amazonas o unico volticulo do sou 
cornmorclo. 

CI~EDITO DE 100:000$, HUPPLEMENTAR .\. 
RUlllllCA. DILlOENClA~ l'OLlCIAE~ 

Enh•a. em 2:• discmssii.o, cnm .o pa.rccor !'avo· 
ravcl <.a Commi~são do Pinnncaa, o artigo 
nnico da propoHlçito ri~ Camara dos Deputados 
n. 78, do 18D9, autot•itnndo o Poder Ex
er:utivo a abrir no Ministorio ria. .Justiça o 
No~oclos intoriorcs o crodito rle 100:000$, 
suppl~montnr tí. verbau. 14-DiligencinH JlO* 
JiCJaos-du art. 2" da loi n. 500, de 31 de de
zomhl'o do 1808, 

Ningouem pedindo a ·palavra, oncot•t·a·sc ~ 
Jlsoussiio · 

A votnçüo fica ndiuda por tal tn do numero. 

r.tCENCA A JE::lUINO H.UtnOSO Di!: lf.ELLO 

EntJ•,, om 3• discussão o. ]lroposiçiio da 
Carna.ra dos Dcputnd<·S, n. 69, de 1809, auto· 
rizando o Governo tl concmlor um o.nno do 
llcen\'O.. com o respe11tivo ordeno.do, u.o 
1• oatcial dJL A<lmlnislrncüo dos Correios de 
Pernambuco Jesuino llnrroso do Mollo. 
Nln~uom pedindo a pa.lavra, encerro.-se a 

discussão. 
A votaçiio 1lca ndiada,.por Mta do numero: 

E, om verdade, admira que o nosso Go
verno, não. obstante tüo grandes e tiio evi
dentes domonstruçOcs de uma o outt•a pat·te, 
não se tenha apressado a dcsllndat• os nossos 
limites; mo.s, ao contrnr·io, mn.ntonb!l•Stl om LlOENQj\ AO DR • .A.f.FR.Ii:DO MOREIRA DE BARROS 
contusão ató o actual momento em que intor· OLIVEiltA LutA 
e&ses chocados e os noi111os aquecidos pelo 
ardor produzido pela ambição do ganho tudo Entra em 2• discnssiio corno parecer favo-
podem prejudicar. .ravel da Comrnissilo de Fimmçus o art. J• da 

EI S. p d t proposlçilo da. Curnara dos Deputado•, n, 73, 
s, ... r .. resl en. o, o quo eu Uevern nesta do ISüU, autorizando o Podor· Executivo a 

oçoo.:iiao dizer, padtn~o, em tot.Jo o coso, aos conceder oito mezcs ílo liconçn, com m·rlenndo, 
dtg~os coli•gasque ttvoru~ puclonoia de ou- •? Dr. Alfrodn Moreira de Burro< OiivoirlL. 
vir me~ que me desculpem, tlcnndo cu com n I.• ma, lento da Faculdade de Direito de 
convlcçao de que ? Governo Federal, estu• S. p,1uJo, em prorognção ii que llndou o1Íl3 
dandoJ como SO dtz que eata tllzendo, O!ta' de !ÍetombrO dO corronlo anno, para. trntat• de 

. queatao, ha de dar n olla a melhor soluçílo, sull s:tudo onde 1 ho coo vier. 
como ó _de esperar de seu criterto, ol~ sua 11- Ninguem pedindo a palavra, ence1•ra-se n 
Ius~ra.ça. o do seu patriotismo. (Mullo /Jem; dlscu<Siio. 
mutlo b•m.) Segue se om dlscussiio, que se encerra sem 

Nlnr:uom mala pedindo a palavra, encerra· debnto, o art. 2'. 
se a dlscu~iio. . A votaçiio fica adintla por fulta de numero, 

Annuncladii a votnçiio o verlficantlo ·so uiio 
haver oumoro pnra votar, o St•, Presidente O 81•. P•·eooldente-:-Estando esgo· 
manda lll'ocedor 1i o!Jamadu elos Srs. sonudo.

1 

tnclu a. ma_terh1 da urdem do dta, vou. lovan
res que concorreram iL scssüo. ta.r a. ses!lao, de!ngnnudo para a da IWstulo so-

Procedo·se á chamada e deixam de t'espon-. gulnto: _ _ . 
der.os Srs. Hent·lque Coutinho, Josó Bern~ordo, 1

. Votnçuo em 3• dlscus,uo •la lll'OpORlçno 
Alvaro Machado, Abrlon Mllan•z, Almeida tia Camara do• Deputnd.os, n. SB, de 1800, fi. 
Barreto, José Marcelllno, Leito 0 OitiCJca, xnn•lo a dllspezJt do Mmt~terto lln• RoluçOes 
Virglllo Darnnzlo, Porciunculn, PnuiJt Souza, E.<tol'lorcs, pnra. o exet•ctcto do 1000; 
Leopoldo tio Bulbõos, A. Azerodo, VlcHnte 

1 

Votnçiio em 2• •llscussiio da propo•lciio dJt 
Machado e Pinheiro Maohndo, Camar<L dos Dopu~ulos, 78, do lhUO, nu to· 

rlzando o P011let• Executivo n abrit• no Mlnls-
0 Sr, Pl•c•idcnte- Niio havendo terlo tia Justiça e Negocias lntot•iorcs o ol'O· 

numero, fica adiada a votaçiio. l dito do 100:000$, suppiernentar á vct•un 
13unarlo V. lU 



402 ANNAllS DO SENADO 

n. 14-Dil!goucl~s policlaas-do &1'1, 2' da 
lei n. 560, do 31 de dezembro de 1808; 

Votar;ão em 3·• dlsoussito da proposição da 
Cumnra dos Doputndos, n. 60, ôe 1890, auto· 
rlzando o Governo n conceder um anno do 
licença, com o respectivo ordonado, ao 1' ot· 
tlci~l dt1 Administração dos CoJ•reios de Por· 
nambuoo Jesuino Barroso do Metto ; 

votaçiio em 2• dlsoussiio tln proposiçiio d~ 
Camnra dos Deputados, n. 72, do 1899, auto· 
rizando o Poder Executivo a ooncedor oito 
mezos do Ucan~a. com ordenado, no Dr. AI· 
Jretlo Moroir<~ da Burros Ulivolra Llmn, lento 
de. Faculdade de Direito do S. Paulo, om 
prorogaçiio o. que findou em 3 do satombro 
do corrente nnno, para tratai' do sua sande 
onde lhe convier ; 

3" discussão do projecto do Sanado n. 2, de 
1809, rogulando o sorteio militar. 

Levnnta·se ~sessão às 3 horas da t~rda. 

!30• SESSÃO EU 18 DE OUTUDRO DE 1899 

Presideacia do Sr. Ma1wel d~ Qudra.: 

A' mela boro. depois do meto-dia abre-se ~ 
sessão, a quo concorrem os Srs. Son~dores 
Me.nool do Quoiroz, J. Catunda, Alborto Gon· 
ço.lves, Henrique Coutinho, Thornaz Dolfino; 
Joaquim Sarmento, Fr~ncisco Machado, Be
nedicto Leite, Gomes de Castro, Bolfort Viei
ra, Nogueira Parannguil, Pires Forreir~. Cruz, 
Joílo Cordeiro, José Borno.rdo, Alvaro M~cb~· 
do, Abdon Mllo.nez, Almeida B~rrcto, Gon· 
ço.lves Ferrelra, José Mnroelllno, Leite e Oi· 
tlcica, Coelho e Campos, Arthnr Rios, Virg!lio 
D~mazio, Domingos VIcente, Lopes Trovão, 
Fellcl~no Penua, Gonçalves Ctmves, Buono 
Brnndiío, Rodrigues Alves, Paul~ Souz~. Mo· 
ro.es Bill'ros, Joa~uim de Souza., A. Azeredo, 
Aquilino do Amaral, Vicente Mnch~do, Gus
ttt vo Rlclmrd, Pinheiro Machado o R~mlro 
Bo.rcellos (30), 

Deixam do oomp~recer, com caus~ partici· 
pnoo, os Srs. Gonoroeo Pouco, Jonath~ Po· 
~ros~, L~uro Sodró, Justo Chermont, Bozorril 
Fontonelle, Jo~qulm Pernambuco, Rego Mello, 
Leandro Mo.olel, Ro•~ Junior, Cleto Nunes, 
Q. Boc~yuva, E. Wandenlwlk, Joaquim Lo.· 
cerda, Esteves ,Junior, Rauiino Horn o Julio 
Frota; e som otla os Srs. Mo.noel Baro.t.a, 
Podre Velho, B. do Mendonça Sobrinho, Ruy 
Barbosa, Porcluncul~ o Leopoldo do Bu
Jhõos (22). 

E' lida, pos~1 om dlsousslio o sem debato 
approv~d~ a acto. dn sessito anterior, 

O Mr. 1' Secretario diL cont~ do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Toiegramm~ expoilido de Aracajú, !lat~do 
de 18 do COrl'Cnto, assim COJCObidO: 

Presidente Sano do -'Rio- Deputado Nilo 
Guerra, hontem tardo noute, casa · coroada 
forç~ ferlm·at 20 p1•nças, eommo.rul~da cnpltiío 
Libera to, ordem cnpltiio Ludgero Cruz foi vio
tentnmonto preso donnte popnlaçno Indignado., 
Gov rno ~poio.ndo commnndnnto Ludgoro foz 
ost~<lo sitio ~nico geral. Pedimos provioJon· 
cins governo Ropuh!ica.- Deputados, F1·ciJ'iJ. 
-.i\lrr:rccllino,- Mel! o. -PcJrna, -Lea/.-Jl!ttl''" 
colina.-lu teiraU.o. 

O I!Or•, ~· 18cereturlo lê os se· 
guintes 

PAI\EOEltES 

N. 242- 1899 

A proposição n. 06, deste ~nno, vinda d~ 
Cumnm rlos Deputados, ostaboloce que aos 
e•tndnntes que, nu ll~tu d~ lei que tor pro· 
mulga<la, tivorem sido npprovados em umo. 
ou mais mnterias do curso prepar~torio quo 
se exige par~ mntricnl~ n~s rscotns do ensino 
suportar, é fnculto.do terminnrom sons es
udos, pr•sta:1do exames p~rciaas ~tá 31 de 

dezembro do woo.· 
A' Commissão de lnstrucçilo Public~, de· 

pois de minucioso oxnme !l~ mesma proro· 
sição, p~rece que devo se1· ella approvad~. 
nrorogando o mesmo pr~zo já concedido por 
tllsposiçiio legisl~tlva, parn que possa ontmr 
om plano vigor o novo plano de ensino ado· 
ptado, reconhecendo Bar do manifesta equi
dn•le o espnc~mento do prazo e•tabolecido 
pelo proposição. 

Snl11 tlns Commiss~os, 17 de outubro de 
!SOG.- J. 8ua11D Dral!drl'o,- Virgílio Da
ma.:io.- F, Macltado. 

A imprimir para entrai' na ordem rios 
tr~bnlhos. 

•'\· N. 243- 1890 

Rodaeção final cln proposição d~ Cam~ra dGs 
OoputMOS, que ~mptio. ~ ncçiio pen~l por de
nuncia do Mmlstol'!O Publico, ~ugmenta as 
pen~s do ~tgum~ oontrnvençiles a dá outras 
provldonnins. 

O Congresso Nncion~l decreta: 
Art. 1." Compete n acção penal por clenun· 

ela do Minlstcrlo Publlco no; crimes de: 
I, furto; 

,. 
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II. Damnos em cousns do domlnlo ou uso § 2.' As justificativas dos nrtll. 32 a 35 do 
publico da União, dos Estados o munlclplos, COdlgo Penal serão npreoladas pelo juiz da 
ou-cm livros de not!ls, rogistros, o.t~sontamen- pronuncia. com recurso neeessarto, no caso de 
tos, actns o termos, nu tos e actos orlglnaes do .ar qualquor·dol!ns julgada provada. 
autoridade publica. § :J,• As multas imposttts nos jurados o vo· 

Parngrapho unlco. A acção publica scrlt gaes serão cobradas oxecutlvamento pelas 
lniolnda sob representação do oll'endldo, si o autoridades que as lmpuzerem. 
furto se dor entre parentes o afins ató o § 4.• A fiança não é precisa, porque no!· 
4' grito civil, niio oomprehendldos na dispo- lesos réos livram·oO soltos, nos crimes a que 
slciio do art.335 do Codlgo Penal, que conti- não ó imposta pena maior que a de multa 
núa om vil(or. ató 100$ c prfsiio cellulnr atá tres mezes, 

Art. 2.' Siio inaftançavois os crimes do: salvo si os réos forem vagabundos ou som 
I. Fm•to de valor lgunl ou excedente de domicilio. 

200$ (Codlgo Penal, art,330, § 4'). § 5." A tlança será prestada por meio de 
n. Furto do animues nas fazendas, pastos deposito cm dinhei!'o, motnes ou pedras pro· 

ou campos de criação ou cultura. ciosas, cm npollces ou titulas da divida na· 
1!1 os crimos capitulados noR arts. 141 0 clona!, ou da Municipalidade, ou hypotbeca. 

142 do Codigo Penal. oie immoveis livres de prcferencias, derogado 
Art. 3.' A contravenção do art. 367 do o art. 14 § 3" da lei n. 2.033, de 20 de setem· 
d 1 é ·d bro de 1871. 

Co igo Pena pum a com prlsiio cellular a) O valor dn ftan"a sera fixado pela auto-
por um a trcs mczos, além da p•na estatuidn ' 
no mesmo artigo. ridade a quem competir, na conCormida<Je da 

§ 1.• As pessoas que tomarem parte, sem tabella annoxn ao decreto n. 4.824, de :22 de 
ser por al~um dos modos especificados no novembro de 1871, que o Poder Executivo 
§ 2" do citado art. 367, em qualquer oporuçiio adaptará a penalidade om vigor, do acoordo 
om que houver promessa do J>remio ou bone· oom o art. 406 do Codigo Penal e no disposto 
ficio dependente de sorte (citado artigo, § 1', nez)ta N~~i ~M~e~',p§u~l.ios unicamente com 
211 [iat•te)', incorrerão na pena. do 50s', a - multa, o valo!' principal da fiança será equi-
IOO. 000. - 1 t · d I d II § 2.' Nas operaçiies do que trata 0 citado va en o ao max1mo o va or aque a, 
art. 367, § 1", 2• pa1•to do mesmo co<ligo, niio Art. 6,' COmpete ao ckefe e delegados do 
so comprohondcm as quo forem praticadas policia do Dlstricto l'cdero.l processar cx·officio 
para resgate de titulas de companhias que as contravenções <lo livro lU, capa. lJ e Jll, 
fuuccionom de uccordo com a lei, nem para arts. 369 a 371 o 374, IV, V, VI, VIII, XII o 
cumprimento annual ou ·semestrn.J do obrl· XIII, art. 309, principio, § I' do Codlgo 
gações pe!na mesma.~ contrahldas. Penal. 

Art. 4.' Todo 0 lagar em que ó pormittlrlo § 1.' No caso do prlsiio em tlagranto ou 
0 accesso do qualquer pessoa, mediante paga· de proceder a autoridade pollclnl ó. busca, de 
monto de entrada ou som ello, para 0 11m de conformidade com o art. 189, § 5' do Codlgo 

é id d 1 fr t d 1 do Processo Criminal, ser1ío desde logo arre· 
jogo, cons era 0 ogar equen a 0 pe 0 cadados e depositados os objoctcs que, nos 
publico paru o elfeito d~ lei penal. termos d~ disposição penal, passam a perten· 

Art. o.•· No Dlstricto Federal serll obsor· 'er á Fazenda Publica, por força de sentença 
vado o seguinte: _ ,ondomnatoria. 

§ 1.' O proooss~ e Julgamento dos crimes § 2,' Etrectuadn a prlsiio, será incontinenti 
comprehondidos no li v. II, tit. VI. cap. H, JavJ·ado o respectivo auto, em que depois do 
socç1les I e lll, tit. XII, CIIES• II e IV, do .Jualiflcndo o réo, rleporiio duns ou tres teste· 
Codigo Penal, oxooptuados os ilo competencia munhas, recebendo em seguida a autoridade 
da Justiça Federal o das Juntas Correcoionaes, a defesl, cscrlpta ou vorbal. No di~ imme· 
pertencem em primeira instuncia, a Cam~r• dlato seriio ouvidas as testemunhas de deCes~ 
Criminal do Tribunal Civil e Criminal. em numero de tres no maxlmo, e, interro· 

a) O julgamento em Gamara Crlminnl gado o réo, surão juntos os documentos e 
sara teito em uma só sessão independente aJJegaç!!es que 0 mesmo apresentar e, acto 
de leitura 1los ~utos pelo secretario do tr1· continuo, remottldo o processo ao respectivo 
bunal. . pretor, para seu julgamento. 

/1) Quando, nos termos do RI't. 5•, § 3' § 3," Nilo tendo havido prisiio cm na.grante 
n. IV do decreto n. 2.570, do 10 de agosto o processo sorá inioiado por portaria dn nu to· 
de 1807, o pretor coadjuvar os juizes do T1•1- rid~do o, cilatlo o róo para oompareco!', 24 
bunal Civll o Cl'iminal ou o juiz dos Feitos hor~s depois da citação, soriio inqueridas em 
d11 Fazenda Municipal no prep~ro dos pro- sua proseno~ duas Oll tros testemunhas, 
cessas ci•imes, servlri• com eUe o seu es· despozn , elevar-lhes os vencimentos ató 
c!'i vão. 50'/" 



H 

I ,, 

404 ANNAES DO SllNADO 

seguindo-se o3 demais termos do paragrapho 
antoce•lente, salvo o caso do revelia, om que 
se encerrará logo o processo. 
· § 4.' O prazo acima estabelecido para o 

processo poderu ser prorogado pot• mais dous 
dias, si ror Isto lndispensuvel p:li'IL a ronliZII• 
ção 4o buscas, app1·ebensõea, acareações ou 
exames do qualquer natureza, não podendo o 
processo em caso algum set• dilatado por 
mais tempo. 

§ 5.' Aprosontados os autos ao pretor, 
mandará este lncontinentl Intimar o ac. 
ousado para, dentro de 24 horas improro. 
gavols, cont11das da intimação, roquoror as 
diligencias Jogaos que tiver por coltvonl
entes ó. sua delrsa, deven<lo taes diligen
cias ter Jogar nas 48 horas seguintes o na 
presonoa do accusado ; o si oste nada requo
rer ou for NVO!, soguir·se-ba o julgamento 
immedlnto. 

§O.' Do julgamento cabo appellaçilo para 
acamara Criminal do Tribun~i Civil e Cri· 
minai, e, pen<lonto este recurso, poderá o 
réo condemnado prestar fiança. 

11 7 .'A ~ppelhtçilo será lntoJ•posta em 48 
horas depois da Intimação da sentença ao réo 
ou do recebimento dos autos, pelo Minlsterio 
Publico, sl.for esto o appellanto. As t•azõcs 
do réo (para as quaes se lho dará vista dos 
autes em ca1•torio) serão an·orocidas conjun
ctnmente com o roquerlmonto de appell•ção. 

§ 8.' lntot'PO•ln a nppellaçilo, que indo
pende do termo, se l'luillmmedJatamento re· 
mes;a dos autes no presidente do Tribunal 
CiviL e Criminal, e o juiz, a quem for dlstrl· 

. bu!do o processo, o apresentariL a julga· 
monto na primeira sessao da Camnm, indo· 
pendente do -viito- dos outros juizos o da 
audioncla do Ministerlo Publico. Sondo, porém, 
este o appellanto, torá o róo o prazo do 48 
boraa, em enrtot•lo, p:1J'a responder ús razoes 
da nppellação, o o julgamonto se etrectu•t•á 
na sassllo que aa seguir a este termo. 

§ 9.' O promotot• publico dlró. vorb~lmonlo 
sobJ•e a appellaçllo após o relatorlo feito em 
Cam~ra. Na mesma sosslto, uu quando muito, 
na seguinte, será lavrado o accordüo julga• 
dor. 

Art. 7. • E' creada mnls uma <lelegacia 
auxiliar no Dlstrlolo l•'edoral, fican<lo assim 
elevado a tt•"s o numero dos dolegadus auxl· 
Jlares e escrl viics dos mesmos, e com os mos· 
mos vencimentos, 

Paragr~tpho unlco. No uso da autorização 
concedida poht lei n. 560, de 31 de d•zembro 
do 1898, art. 3', o Governo, reduzindo o nu· 
mero das clrcumscrlpçõos pollclaos o dos de· 
Jogados, prescrovoril oondiyaes de Idoneidade 
e cnmpetencla p~ra as nomeações, a inoom· 
patlbilldade .Para outras runcções e as•ldul· 
dade do servtço, podeudo, sem augmeuto de 

Art. 8.' R.evogam·se us disposições em ccn· 
traria. 

Sala das Commlssucs, 18 de outubro de 
180~. - J. Joaquim de Sou;a, - Joagui111 
Sarmt~:nto. 

Fica sobre a mesa pu1'a ser discutido na 
stssil.o oegumto, nepois do publicauo no Dia-
1"io do Cangrcsso. 

OIWEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE MATE!UAS ENOE!UtAnAS 

Volaçiio em 3" discussão da proposição da 
Camaru doa Deputados, n. 8ü, de I~U9, _11· 
xnndo a <lespeza do Ministm·io das ll.elaçurs 
Exteriores para o exorC<clo de 1000. 

Postos a votas, silo succes•iva<uenle apprO· 
vndas as emenda~ que jil o haviam sido em 
2" discussão. 

E' a proposlçiio, assim cmoudada, appro· 
vnda e vae ser devolvida áqnella Camara, 
tudo antes ó. Commlssiio de Redacção, 

Vem /J. Mosa a seguinte 

DECLARAÇÃO DI VOTO 

Declaro que voto! contra a emenda ao ar. 
çamento do Mlnisterlo das Relaçoea Exte
riores para o oxeroiclo do 1900, supprhnindo 
o consulado braz!Jeiro em George Town, da 
Guyuno. ingleza. 

Sala <las sessões, em 18 do outubro de 1899, 
-Joaquim Surmonto . 

Votação em· 2• diacussilo d~ proposição da 
Camara dos Deputados, n. 78, 1\e 1890, auto 
ri1.ando o Poder Executivo n abrir ao Minis
terlo da Justiça e Negocias Interiores o ore· 
dito de 100:000$, supplementar a verba n. 14 
-DI1lgenclao J•oilcutes-do art. 2' da lei 
n. 500, de 31 de dezembro de 1898. 

Posto a votos,. é approvado o artigo unico. 
E' a proposl~ão adoptada para passar á 

3• discussão, . ,._ \•. 

O S•'· Almeida Bau·reto (pcl.< 
ordem) requer dispensa do interstlclo para a 
3' dlsoua•ílo da proposição. 

Consultado, o Senndo concede a dl1pensa. 
Votaçiio em 3•·dlsoussiio da propoalçi\o da 

Camara dos·Deputados, n. 09, de 1899, auto
rizando o Governo a oonoerler um anno do 
llcenca. oom o l'Ospectlvo ordenado, ao 
i" offioial da Administraçilo <los Corroias 
de Pernambuco Jetiuino Barroso do MeU o. 

Posta a votos, ó apprcvadii. em escrutínio 
seereto por 31 votos contra troa. 

E' a proposição a~optada o vao aor submot. 
tida à sancçilo pre~ldonclal. 

l 
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Votac;ão cm 2• discussão da proposição da O Sn. ALVARO MACHADO- Eu appellare 
Camai'It dos DeputadÓA, n. 73, do 1800, nuto- para a pratlcn. 
rlzanrlo o Poder Executivo a conceder oito i Toilns >abemos, nlnguem ir.noJ•a, que antro 
mrzos do Jir.onça., cnm ordenar! o, no Dr. A l· 

1 
os devMcs decorr(lntC!s do estn1lo samnl, acha.

frodo Moreira de Rrmos Oliveira Lima, i so inevitavelmente o serviço mil\tnr, o melo 
lente <lo l'nculrlarle rle Direito de S. Paulo, • peln qual o proprio Estado garante e torna 
em proro~ação a que findou em 3ole setembro: of!ectlv:t a defesa de sua entidade politica. 
do corrente nnno, para tratar de sua saude A nnssa Con•lltulçfio o adoptou "'!1 seu 
onde lhe convier. art. 8Q, ostabeloaendo que todo cldadao bra· 

Po;to a votos é approvarlo 0 art. 1' em os· zilelro ó obrigado ao servlç~ m~ltar, para o. 
· · ' • 3 t t t defesa ria patrla e da Constttulçuo. 

crutmto s creto por 3 vo os con rn res. Eis 8 idéa geral eis 0 ponto de doutrina 
r.; appi·ovnd? ~ art. 2'. que, quanto á sua'appllcsçiio, não deve con-

' E. a pr_9posiçao adoptada para possltl' it trarlar ao exlgenclas, as restrlcções de ada-
3 d tScus.uo. · pta~ão ao melo. 

Eis porque, sr. Presidente, quando se 
cojl'\ta da confeccilo de uma lei de recruta· 
menta do serviÇo militar, necessariamente 
surge, como ponto de esturlo serio, a classe 
das isen~ões, porque eilas con9ultam lnte· 
resses de ordem geral e Interesses de ordem 
particular. 

!ORTICIO :.nLlTAR 

Entra om 3' discussão, tnl como foi nppro
vado em 2•, o projecto do Senado n. 18, de 
1899, substitutivo do de n. 2, do mesmo nnno, 
regulando o sorteio militar. 

· O Sr. Pire• Ferreiro pronuncia· 
se contra O projecto SUbstitrltiVO, nrprovado 
om 2• d!Pcussiio, decln.ro.ndo quo vo rtrá con
tra os arti:.:os, que, em sua opinião, infl'in· 
gem disposições constltucionnes. 

Demostrando seu asserto, demorn·se o ora· 
dor combatenrlo os nrtigos que permlltem a 
substituição do sorteado para o serviço mlll· 
tal', pms Importa isso em rlesiguBldade con· 
tra o proletario e á favor rio potentado. 

Ntlo arlmltto taes artigos porque n. Consti
tuição obriga intllstlnctamente a tortos os 
cldadiios ao serviço das armas para defesa da 
PBtrla. · 

Havia preparado emendas para corrigir o 
substitutivo ; mas não teno\o tido tempo de 
co•Jrtlenal-as, pretende reunil·as em projecto, 
que apresentaril na sessão do anuo vinr\ouro, 
afim de melhorar o substitutivo em debate, 
que, em sua oplnliio, é lnoxequlvel. 

O S•·· Alvoro 1\lochndo- Sr• 
Presidente, começo agrndecendo as llsongei· 
ras pn!avrns com que Bpl'OUVe rlistinguir-me 
o honrado Sennrlor polo Pinuby, 

O Senado jiL approvou em 2• discussão o 
t>roj•eto oubstltutivo, que tive a lionra de 
apresentar ao rio illustre Seuador pelo Pa· 
raná, de quem mo confessei <lc•pratenoioso 
co\laborador, otferocen1lo o meu fi•nco eon· 
curso pnra a decretação da lei do rccrut~· 
mento do no,so oxerc:ito, ao qu"J tenho 11o 
honrn de pertencer, 

Na mlnba opinhio, SI', Presidente, o sub· 
stltutivo está hai•monizado· <em os preceitos 
const.it.ur.lonaes; e, attondondo Ii lndolo rio 
nosso meio, O. !ndole rio regimon adoptado, 
11opresenta a contextura de umn lei vlnvol. 

0 Sn. MORAES BAnaos-A pr~tic11o o diri\ 1 

E' assim que o Estado recusa in Umiuc ,98 
invalidas, ror.usa. os enfo1•mos, e os que nu.o 
teom a moralldarle prac\sa e atlio. ou mesmo 
dl•rensa tio mesmo serviço aque\les que, 
seguindo carreira especial, podem prestar 
serviços rolevantcs á sua pntria: 

A> familias necessnl•iamente JUignm como 
rl\spensarlos rio sorviço militar nqu~Ues que 
siio necessarios pBra n sua manntençu.o. 

Os filhos de mães vi uvas, de paes vell~os 
valctudlnarios · os irmãos do orphiios. ou 1r· 
mi!o• daquelle." que ]ase acham ulistados pre· 
stando sttrviços militares, os irmãos ilaquolles 
que faileceram em combates; todos estes silo 
isentos, . 

Por conseguinte, este jogo de mterosses, 
multo racional, deve ser pesado toda vez que 
tiver rio sor confeccionada uma lei de recru• 
tamento para o serviço militar uma lei que 
defina o mario pelo qual torna·so pratica, et!e· 
otlvo. a douti•ina do serviço pessoal e obriga· 
tor1o. 

o Stt. MonABS BAnnos-0 sorteio militar 
ó o tlnspetismo regulamento.rlo. 

O sn.ALvAno MAcn~no-V, Ex. pronun· 
clando·SO assim reage contra toda a bis· 
torln. 

O Stt. MonAl>S BAnnos-Europóa. 
0 Sn, ALVARO MAOIIADO-A propria Ame• 

ricana. 
O sr.rvlço militar, em principio, na Allo7 

manl1a, ó pessoal e obrigatorio \ ninguem " 
excluldo delle, e entretanto n~ pratica llt. 
vemos isenções, attond•ndo a interesses de 
fllmllla, a interesses rio Estndo. . 

Pela lei <le 8 de fevereiro do 1800 espect
flcn-se que os eccleslnstlcos catbOlicos p~rlem 
ter adlnm<•nto de serviço ate o I' de abril do 
~etimo anno do serviço militar. Acontecendo 



ii 
I I' li.:! 
: i 
' ' 

I 

I 
I! I 

406 ANNAES DO SENADO 

receberem a Ordenação antes detso prazo, ordem do serviço militar no tempo de paz, 
serão então classlftcados no Ersat; Rosorve, esta classe llca reduzida ~ metade, mnls ou 
isto é, reserva do recrutamento, e ahl tlcam menos. 
dispensados das convocações ou chamudas. Os O calculo quo tlz para o nosso palz, consi-
eoclesiasticos protestantes assim come os pro· derando a classe dos oidadiios aptos pam o . 
fessores primarias só fnzom um poriodo de serviço mll!tar comprehendidos entre os 20 o 
serviço activo durante dez semanas. 30 annos,dá a cifra do 224.343 cidadãos. 

Isto na Allemanha. Suppondo que mais da metade fosse dlspen· 
Passando á Belgica, onde saiJemos que é sada-em virtude das Isenções, teriamos,uma 

obJ•Igatorlo o serviço militar, dó.·so ma1s ou classe de 100.000 ciJa.diios no caso do serem 
menos o mesmo. alistados no exercito; classe suficiente ás 

Pela Convenção de 1831, n Belgica gosa do nosaas necessidades, attendondo quo, pelns 
beneficio do urna neutralidade perpetua; mas leia do fixação do forças de terra que o Con· 
para isto a mesma convenção estipula quo a gresao tem votado, niio exce.dem á aomma de 
neutralidade belga deixaria de SOl' um ele- novo mil o tantos homens os contingentes nu· 
menta do segurança para os Eatados vizinhos nuaimcnte exigidos, 
si o reino não ti vosso moias pnm a fazer re- Na Suissu, que ó o paiz militarizado, ando 
speltar. Dahl vem a necessidade da manter a o serviço militar chega ao ponto de exigir-se 
Bolgica um exercito relativamonto conside- que aquoile que ó invalido, e por esta facto 
ravel e para cujo serviço tem de cumprir 0 niio póde alistar-se nos tlleil•as do oxeroito 
preceito do serviço militar peasoal e abri- activo, que é Já representado pela dlite, fique 
gntorio. obrigado a pagar urna taxa pecuniarla, de 

Entretanto, admitte Isenções do toda a or· accordo com a sua fortuna, ha, entretanto, 
dem. Silo laontos aquelles quo servem de iaenções para o oleoo, empregados das repar· 
amparo ó. f.lmilia,os valetndinarlos, os mem· tiçõea dos Correios o Telographos,Estradas do 
bras do cloro, os professores, os casados, os ferro,etc, 
viuvos ; finalmente, são admlttidns ns substi· A propria Republica ~rgontioa I)O .ar~. 21 
tuições administrativas mediante o paga· da sua Constituição, ma.1s ou menos ImJtalia 
monto do uma taxa do 1.600 francos. pela nossa no seu art. 86, estabelece o so-

O Sa, MORAES BARROS dá um apa!•le, guinte: 
• Todo o cidadão argentino é obrigado a 

O Sn, ALVARO MJ.CHADO- Na Hespnnha tomar pa1·to na dolosa da patJ•ia e desta Coo· 
dá·se a mesma couso ; ha isenções no lote· stituição,de aeeordo com as J.ts que para esse 
rosse da familia, ha isenções no lnto- ftm folrern dictauaa pelo Congresso ou de• 
rosso publico, ha isenções para os membros cretadas pelo Executivo.» 
das congregações religiosas que se destinam Aqui está 0 principio cardial elo serviço 
ao profoasorado ; embora se exija, para que o militar pesaoai 0 obrigutorio consignado na 
preceito se.la mnts ou menos cumprido com Constituição da Republica Argentina com a 
certa oxac!ldiio.~uo aquellos que ae destinam clauaula do ser àdaptaclo ús condições de 

. 11 cnrreira ecclesiastica devem previamente moto, visto n clausula «do aeco1•do com as 
exonornr-so do serviço militar, mediante o leis dictadns pelo congresso ou aecretadns 
pagamento de uma taxa de 1.500 l~ancos. pelo Executivo,» Pois bem! n Ropubilca Ar· 

Nn ltalla, onrlo o so!•viço militar é feito gentlna, que se pronuncia no art. 21 da sua 
com um rigor extraord innrio, entretanto é conatttuiçilo pelo mesmo modo por que a nossa 
suavisndo por certas o determinadas concos· no seu art, 86, tom, entrotllnto, algumas lois 
sões, Senhores, eu apresento o exemplo frol. decretadas a respeito 110 recrutamento do seu 
santo da Russia, ando os membros do clero exercito. 
das diversas oonflssões chrlstiiea siio absclu- Vou referir palavras do sr. Ministro da 
tamento Isentos do serviço militar, e onde Guerra.VIIlaneuvo que, no seu relataria do 
as disponans de serviço activo durante a paz, 1895 di%!' 
attondendo a tntoressos já de orrlem publica, •Nosso' exerelto do JlnlJa JJilo é do mane1·r· jil de ordem particular, silo lnnumeras. " 

A ctrra que vou apresentnr ó bastante alguma exaggol'ado em relação ó. população 
eloquente para demonstrar Isto. Como snbe- o á vasta aupertleio do terrtto!•lo da Repu
moa, segundo a lo! do recrutamento na bllca; e niio só é conveniente, slnão neces
Rusat&, aiio chamados a lncorporarom-Re nas sario, conaervai·o com o Feasoal de praças 
tlleiras, os cidadãos que toam compietndo a que hoje tom. 
idade de 21 annoa. Ha, porém, que mudar o systoma de rooru· 

Pois bem; a cinsso do oldadiloa neatas con. tnrnento reconhecidamente defoituoao e caro, 
d!Qiles monta 11 870.000, Isto para uma popu· entrando de golpe no serviço obrlgatorlo,que 
laçio de 113.000.001) de hatiitantes ; entre. bojo é adoptado em quasi todo o mundo ctvl· 
taqto, devido 1\1) jaenyõel o dispensas do todlla llzndo, · 

,, 
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O serviço obri~atorlo tal como o tem Allo
mnnha, França, Halln o Austrin sorln. incon
vonionto o não a par agora exigido para n 
n~ssa organização milltnr. Rnstarin npplicar 
n lol de 28 rie setembro tio 1872 na parte pnr
tinonto, morliftcando·n quanto lt duração do 
serviço, ida<lo dos conscr1ptos e alguns outro~ 
pontos em que niio concorda com a do 23 do 
novembro do 1895. 

A' semelhança do que se pmtica nn Bel
~ica, potleria procedcr·so por meio do sorteio 
a snbstitull' os soldados do tempo acaba<io 
'POr igun.l numot'o do gua.rdn!:i no.cionaes 1le 
20 armos, podendo estes dar substitutos ou 
oxlmir-se mediante o pagamento Ue uma 
quantia, que o Governo empregn.l'io. no sm·
viço de ongojnmontos de outro:-:. :~o 

Por con!;eguinto, fnl\n. aqui em substi
tuições, Agora, vejamos" ultima loi decre
tada cm virtude da qual (me refiro a lei 
de 23 do novembro de 1895) tornou. se real, 
o!fectlvo o sorviço pessoal militar, naquolla 
Republica. Aqui está o que olla Jispüe, trn· 
tando das Isenções, § 25 : • Exceptuam-se de 
todo o serviço militar os que sejam inuteis 
por molostia ou <lof<~lto pllysico. 

§ 26. Excoptuam·se do serviço activo, em. 
quanto durnrom suas Juncçõcs e empregos, 
os mombros dos Po<l•Jres Publicos rla Nação o 
dns provincias, os governnt.lores e secretarias 
dos tort•itorios rcderaes, prornssores escolares, 
empregados do Correio o Telegro.pho Nacional, 
das Obras de Salubridade, estradas do forro, 
indlspons~veis ao serviço, a juizo do Po<ler 
Executivo; os modicoH e praticantes em ser· 
viço dos boapitaes; o Jllho unico do mile 
viuva ou aquelle dos filhos que attonda ~ 
subsistencia desta ou de pao septuagonnrio 
e impedido. Ficam igualmente exceptuados 
do serviço mllitnJ' os membros do clero re
gular, do cloro aeculnr· o suminariatas, assim 
como os ministorios do todas as religiões, • 

Aqui estri a Republica Argentina onde a 
sua Constituiçiio consngrn pela mosmtdórrnn 
a exlgencla do aorviço pessoal e obr·lgatol'io, 
estabelecendo pela sua ultimo. lei ri e recruta
moo til essas isenções tão numerosns. 

Jà citei que om todos os paizes onde essa 
exigencia é rigorosissimn, desde que so trata 
de conrecçiio do lois relativas ao reorut11· 
monto militar, não ,\ possivol que a those do 
serviço peasoal e obrigntorio entro plena· 
mente no domínio da pratico.. 

Portanto, o nobre Sonndor comprehonde 
que o meu substitutivo neste ponto, o foi jus
tamente o unico em quo S. Ex. disse que 
elle o.ttentavo. contra o p1•occito constitu
cional, tem todo o cabimento porque, polos 
exemplos que acabei de apresentar, os ta é a 
maroba natural, unltormo, o além disso pre
viata pelo nosso texto constitucional quando 
diz que o servlQo deve ser pe~soal c obriga-

torlo, c na fórmn dos lois fodcraes • para ad
aptai-o ás condições do meio. 

S. Ex. não se refo1•iu a outro ponto em 
quo o pr•ojccto substitutivo vinha do en
contro aos p•·ccoitos constitucionaes ; faliou 
inci1lentemeoto na substit.ulçii.o. Positiva
monte, o. nossa Constitulç;1o a prohibo, assim 
como n Constituição desses pnizes que acabei 
rle citar; entretanto, citei substituições a<lmi· 
nistro.tivas. 

Mlls aqui o projecto nii:o consignn as sub
stituicUes o.dministr;l.tivas, modianto paga
monto do urna tnxn; a substituição aqui está 
transfo1•mada cm um simples urliameuto do 
serviço militar•, porque o artigo do substitu
tivo que t1•ata do assurnpto diz quo o sub
stltnido só ficar(, isento do sorteio dur:cnte 
os tres nonos do serviço activo do substi
tuto, flnrlos os quaos estar~ aquolle de novo 
.<Uj•Jito no sorteio. 

Por conse~uinto fica respeitado o precoito 
constitucional; é um simples adinmento do 
serviço militar, por este ou por aqueUe mo· 
tivo, não ú uma substituição defimtiva. 

Niío tenho mais nada a responder ás obser
Tações de S. Ex.; apenas por dever de 
lealdade, renndo o substitutivo que tive o. 
honro. de apresentar, notei uma pequeno. 
lacuna no n. 3 do art, 2", que é redigido do. 
seguinte maneira: 

•O que servil• de amparo e aUmentar mãe 
viuva, pae valetudino.rio, irmã honesta, 
solteira ou viuvo., que viver em sua compa
nhia, ou alimentar e orlucar orpbiios seus 
irmü.os, menores de 19 anno5,,. 

Ora,. redigido. como ostli n pt•oposiçiio, 
póde-se argumentar que serà sórnente o sol
toiro que estiver nestas condições, 

E, si adoptamos, o que tl justo, que o sol
teiro em taes oonriiçOes seja dispensaria do 
serviço militar, está clar,p que maior direito 
ainda assiste ao homem casado quo se achar 
nas mesmas condições. 

Eis porquo, Sr. Presidonto, submotto t\ 
oonsidern.Qüo do Senado umn. emenda, apena.o;; 
moriiftcnndo !\ l'oilação deste artigo o concebi· 
da. nos seguintes termos : 

c!l.ellija-so o n. 3 do art, 2• do seguinte 
modo:-0 casado ou solteiro quo servir do 
amparo o nl!ment.r mãe viuva, etc,> 

Nado. mala tonho !\ rospondot• às oonaldera
çOes foi tos pelo nobre Senador poio Piauhy. 

O projecto t'oi distribuído o necessarinmonte 
Joi lido pelos iliustres Sontlllores, sendo que, 
por um sentimento de cscrupulo, fiz publi
cai-o em rolbeto, pedindo a todos que o lossom 
e estudassem. 

Apresentei-mo aqui s!mplnsmente como UQl 
collitborador desta lei, pr·ompto a ncceitar 
toda o. qualquer emenda que viesse melboro.r 
este dospretonoloso trl\balbo. 
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Nosto.s condições, estnn,lo o ~saumpfo ostu· 
1Tt1.1lo o porfHtamenlo nnnlys:ulo, nuda, tenho 
a nccro~centr.r; o. penas tlmm.io VOl' n.pprovrvlo 
um prqjt~cto d-o lei qui), suo.viznndo entro n6s 
o serviço milit·1r pc.sso:1 1 e obrigntorio,o torne 
uma re:tlitl~r!lO pratica., sendo assim cumprida 
o. Con~:~tituicii.n. 

Vn•Es-Muito bem! Multo bom! 
E' lirl:t, apoiada o posta conjnnctamento em 

cllscussiio a soguinto 

EM~ND.\ 

Redlja·so o n. !H do art. 2' do seguinte 
modo: 

((O casado, :solt~iro ou viuvo quo servil• do 
amparo c nlimrntnr mão vluvn., pno valcturii
nario, irmã honesta, solteira ou Vinvn., que 
viver em ~ua. companhia ou alimm1to.r c 
eüuc11.r orphü.ot~, sous irmãos, monorcs de 
19 annos. 

Saiu dns sessüos, 18 do outubro de 18Dg.
Alvaro Mach·tclo,,. 

Ninguom mais pedindo n palavrn, cncorrn
sc a diECUSIIÀO, 

Annuncindn a votaç.ilo e vorifkando·oo 11üo 
havtlr mais nurnoro, o Sr. Presidente manda 
procederá chamrrda dos Sr. Senadores que 
compareceram ú. sos~iio. · 

Procode· se il chamud<L a que deixnm do 
t'elpouder os 81's. Gomos de C;•::iti'O, Nogueira 
Paranuguá, Pires Foz·reira., Cruz, Joiio Cor
deiro. Josó Bernardo, José Ma<·cellino, Coei ho 
e Campos, Domingos Vicente, Thomoz Dolflno, 
Bueno Br•andilo, A. Azor·odo, Vicente Ma
chado, Pinhoiro~Jachado o Ramiro Barco! los. 

O Iii•·· PreMidcnte-Havoudo apenas 
presentes 24 Srn. Souadoreo, fioa adindn a 
votação <lo projecto; o, estando esgotad11 a 
matm·in da or·dem .do dia, vou levnnt"r n 
sessrio, designando para a da sessão seguinte: 

Votaçrio om 3• discussão do projecto do Se· 
nado, n. 2, do 1800, regulando o sorteio mi
litar. 

:~~~ discussüo do. proposi(lii.o da Cnmnrn cloR 
Dcput:ulo•. n. 78, <lo 18U9, nutoriznndo o 
Poder Ex:Jcutlvo a nb<"ir ao Minlste<·io dn 
Justiça e Ncgocios Interiores o credito de 
100:000$, supplementar il verba n. 1·1-DI· 
llgencias polic1ncs-do nrt. 2° dn )(·i n. 500, 
do 31 do dezembro de 1898; . 

3'' discussão d~ proposlçiio da Camara dos 
Deputados, n. 84, do 1800, autorizando o 
Poder Executiv() a conceder no Cidadão Joiio 
Antonio Coqueiro, engoflholro·cbefe do dis
trlcto tr:logrophlco ela Repartlçiio Goro! dos 
Telegrnphos, uma llconça pelo pr•nzo do seis 
mczes o com o reRpeoti vo ordenado, pnra tra· 
tar de sua saudo ondu lhe convier; , ' 

3• discussiio da proposlcilo da Camara dos 
Deputados, n. 83, do 1890, autorizando o 

Po<ler llxocutlvo a conceder ao Dr. Josio 
Bomardlno Baptista Pm·elra, merUco, adjunto 
do exercito, lO mezes do licença com o re
spectivo ordenado, paro tratamento do sua 
snudc: 

Lovuntou·so a sessão {Ls 2 horas <la tarde. 

131" ·~SSÃO E~! 10 pg OUTUBRO DE 1890 

Pre . .::irlmlcla do Sr. Rosa c Silva 

A meia hot•n do pois do moln·din, abro·so a 
snssiio a quo o, ncorrem os Srs. Senadores 
Manoel de Queiroz, J. Catunda, Alberto Gon· 
calvos, Henrique Coutinho, Thomaz Dei fino, 
,Jonquim Snrmento, F1·ancisco Machado. Bene
dicto Leito, Gomes de Ca<tro, Belfort Vieira, 
No.zuoh•a Parannguit, P1rcs Parreira, Cruz, 
Jmlo Cordoir•o, Beze<·rll Fontenello, Josó Ber· 
nardo, Alvura Machado, Abdon Milnnez, 
Alrnelcla Bor•reto, Gonçalves Ferreira, Josó 
Marcelllno. Leite e OHiticn, Coelho e Campos, 
Rosa Junlor, Arthur Rios, VirgUlo Dnmazlo, 
Domingos Vicente, Po<'Ciuocula, topos Tro
v,io, l'elicfa.no Penno., Gonc;n.lvcs Chaves, 
Rodrigues Alvo:;, Paula Souza, Morn.os Bnrros, 
Leopoldo do Bull<õcs, Joa~nim de Souza, 
A. Azere<1o, Vicente Mnchar1o, Gustavo 
Jticbard e Pinheiro Mnchado (40). 

Deixam de comparecer, com causa partioi• 
pacln, os Sra. GeneroRO Ponce, Jonatbas Po· 
dros','• Lauro Sodró, .Justo Chermont, Pedro 
Velho, Jor~qulm Pornnmbuco, Rego Mollo, 
Lonndro Maclel, Cleto Nunes, Q. Bocny11v:t, 
ll. Wandonkoll<, Joaquim Laoor•da, Esteves 
Junior, Raulino Hnrn o Julio Freta; o sem 
olla os Srs. Manool Barata, B. de Mendonça 
Sobrinho, Ruy BarbOS'l, Buano Brandrio, 
Aquilino elo Amarale-llamlro Barcollos (21). 

E' lida, posta em discussão o som debate 
approvnda a neta da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secre.tarlo declara que 
nilo ha expediente. ,; _ 

O Sr. ~~' Scc••etorJo lê o fica sobre 
n Mr.ea, para ser discutido na sessão se~uinto, 
depofll do publicado no Dia>•io do Congresso, 
o seguinte 

PAREOEit 
,. 

,N. 244 - 1890 
•.·,1 -·: 

Rcdacç<.7o {lnal'da• omendas do Sonàào d pro· 
posiçtro n .. ·-Bb, de 1890, da Camm•a dos 
Deputados, 9uo {i~.J a clespc;a de. Ministcrio 
d·1s .RelaçiJes Exteriores para o e:oercicio 
do tOOO .. 

'1,, 

A' verba 2•'- Logaçiloa o Consulados -
Snpprlmam·ile as consignações de 7:000$ par&' 

' 
~i 
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o consulado de Goorgo Town e tle 0:2CO$ 
JlOJ'a um VJce·consulndo no .Tap1o, 

, A' vorba ·I" - A,ludas tle custo- Suppri· 
ma-so a conslgnnçao do 2:000$ poro o con· 
sulu.do do oo,)rgo Town. 

Ao nrt. 3·1, parn.gt•aphounieo. Supprima·sa. 
Sala das commissües, Wt!Poutuhrodel800. 

-J. Joa2uim ela Sou:;cr,-Joaq11im. Sarmeuto 

E' lida, posto em dlscuosilo, o som do bate 
approvada n redacção fino! dil proposição da 
Camara dos DoputtdoB, n. 122, do lHOS, qne 
amplia a acção peno! por denuncia do Mi· 
nisterio PulJiico, o.ugmonta as ponas do al· 
gumns contt•n.vençües e dó. outras providen
cias de nccordo com ns emendas do Sona.do, 
acceltns pela mesm11 Camara. 

ORD!lM DO DIA 

VOT M}ÃO DE MA. TERL\. ENCS:RRADA. 

Votação em 3• discussão do projecto do Se· 
nado, n. 18, de 1809, S!>bstltuti•o do de 
n. 2 do mesmo a.nno, regulando o sorteio mi
litar. 

Posta a votos, à approvado:a seguinte 

Emenda 

Rodijll•BO o n, III do art. 2• do seguinte 
motlo: 

« O casado e solteiro que servir do am
paro e allmcntor mão viuva, pae valotudi· 
nnrlo, lrmíi. honesta, solteira ou viuvn, qne 
viver em sua companhi11 oll alimentar e 
educar orphüos, seus irmíi.os menores de 19 
annos. 

Sala dns sessõos, 18 de outubro da 1899. 
- Alvaro Mocha do. 

E' o projeoto, assim emendado, approve.do, 
e, sendo adoptado, vae ser enviado á Co· 
mara tios Deputados, Indo antas ó. Commis
síi.o de Retlacçiio. 

Vem ó.l\lesa as seguintes 

Oll'DITO DID 100:000$, SUPPr.EMIDNTAR J.. RU. 
JlRICA.- DlLIOENOIA.S POI,~JOlA.ES 

EntJ•;t om S• tliRcussão a proposição da C&· 
mnra dos Deputados, n. 78, do I SOO, autor i· 
zondo o Podor Executivo a abrir ao Ministo• 
rio do Justlçll e Nogocios Interiores o oro
dito do 100:000$, supplomentar ~ vorba n. 1·1 
- Dlligeuclas pollciaos- do art. 2· da lel 
n. 500, do 31 de dezembro do 1898. 

Ninguom pedindo a palavra, encerra-se a 
discussíto. · 

Posta a votos, ó npprovada 1.1 proposição, o, 
sendo ndoptoda, vae sor submottlda á sancçiio 
presidencial. 

T.ICESÇ.\ A JOÃO A~TONIO COQUEIRO 

Entra om 3• dlscussiio a proposição doCa· 
mara dos Deputados, n. 81. do 1899, autor!· 
zando o Poder Executivo a conceder ao cl· 
dadiío João Antonio Coqueiro, engenheiro
chefo do districto telegraphlco da Repartição 
Geral rios Tolegraphos, uma liceno1 polo 
prazo de seis mezes o com o respectivo orde
nado, pll'a trattlr do sna saude ondo lhe 
conviet•. 

Ninguom pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é a proposiçi!o approvada 
em oscrutlnio secreto, por 32 voto; contra 
s,.e, sendo adoptatl~<, vao sor submottlda iL 
sancçilo presidencial. 

LICENÇA. AO DR· JOSE BERNARDINO nA.PTISTA 
PEREIRA 

Entra em 3• discussiLo a propos\çilo da Ct.l• 
maro dos Doputados, n. 83, do 1899, autori
zando o Poder Executivo a conceder ao Dr. 
José Bernardino Baptiste. l:'orcira, medico 
adjunto do Exeroito, lO mozes do lloença, oom 
o respectivo ordenado, para tratamento de 
suo saude. 

Nln:;uom pedindo a palavra, encerre.·se e. 
discussão. 

Post!l a votos, ú approvadtt em escrutinlo 
secreto por 34 votos contra 2, e, sendo ado· 
ptadll, vao ser submettidtt ti. saucçdo presi· 
denclnl. 

O Sr. P••o,.ldonto- Esm esgotada 
a matorla da ordem do dia ; e, nada mais 

Declaro quo votei contra o projecto n. 2' httventlo a tratar, vou lovantar 1.1 sessão, 
quo regulariza o sorteio militar. designando par., e. da sossii.o seguinte : 

DECLARAÇÕES DE 'I'OTO 

Snltt das sessões do Senado, 19 do outubro 2" discussão do projecto_ do Sanado, n. 3, 
do 1899.- Artliur Rio•, tio 1800, regulando a locnç•o do serviço e.gri· 

Doolaro quo votei oontra o projecto que cota.. 
regula o sorteio mllltar. Levanta-se e. sessito 1.1 I hora da tarde. 

Sala das soasõos, 19 de outubro do 1800.
llcncdicto Leito, 

Son"do V, lU 
-- ~I 
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132" sms~ÃO E>! 20 Dm OUTUBRO DI~ 1890 

Prdsiclencia dos Srs. Rosa c Sil1H, J. Catunda. c .Alberto Gonçfltves (1° e 2ij Secretario . .:: 

A' mela hora depois do melo-dia, ab•·e-so 11 ~o"'ão, a que concorrem os Srs. Senadores 
Maneel de Queiroz, J. Ciltuuda, Alberto Goucnl vos, Henrique Coutinho, Joaquim Sar
mento, Francisco Machado, B'nodicto Leite, Gomes do CastJ'O, Beli'OJ•t Vieira, Nogueira 
Paranaguil, Pires Ferreira, CJ•uz, João Cordoii'O, Bozorrll Fontenelle, José Bernardo, 
Alvaro Machndo, Almelria Barreto, Leite o Oitioic,, Coalho o Campos, Rosa Junlor, Ar
thor Rios, Domingos Vicente, Porciuncula, Tllomaz Doi fino, Lopes Trovão, Gonçalves 
Chaves, Rodrigues Alvos, Paula Souza, Moraos Barros, Leopoldo do Bulhaos, Joaquim 
de Souza, A. Azercdo, Aquilino do Amnrnl, Gustavo Richard, Pinheiro Machado e Ra· 
miro Barcellos (36), 

Deixam de oomparecet• com caus,, participada os Srs. Generoso Pence, Jounthas Pe· 
drosa, Laura Sodré, Justo Chormont, Ped•·o Velho, Abdon Milanez, Joaquim Pet•nambuco, 
Rego Mello, Leandro Maciel, Cloto Nuno•, Q. Bocayuva, E. Wnnden·kolk, Vicente Ma· 
cb!ldo, Joaquim Lacerda, Esteves Junior, ltaulino Horn e Julio Frota; o sem ella os 
Sra. Mauoel Barntn, Gonçalves Ferreira, Josó tii&J•coll!no, B. de Mendonça Sobrinho, Ruy 
BaJ•bosn, VIrgílio Dnmnzio, Felicinno Penun Bneno Brandão (25). 

E' Ilda, posta em dissucsiio e sem dobnte 11pprovada a uctn da sesS!'lO anterior. 

O Sr. 1.• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omotos: 
Do Sr. Senador Vicente Maobndo, de hoje, participando que, por motivo do molestla, 

se retira da Capital, deixando assim de comparecer por alguns dias ás sessões do Senado. 
-Inteirado. 

Do I• Secretario da Cantara dos Deputados, rle hontem,remettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 99 - 1899 

Art. I', O Presidente da Republica ti autorizado a despender ~lo Mlnisterio da 
Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro ...2.459:583$507, em
papelll0.001:703$580. 

I. Juros e mala despezas dn divida externa .• ,.,.,,, .•. 
2, Idem e amortizuçi!o dos emprcstimos internos de 

1808. 1870 o 1807 .. o o •• o •••••••••••• o •••••••• '. 

• 3, Idem da divida Interna l'undadn ...• ,, ....•.• ,, ... . 
4. Pensionistas ...... , .............................. . 
5. A posentndos, , ... , ..............•................. 
O. Thesouro Federal, augJnontnda do 900$ pal'IL consumo 

de agua • ••• , • , , ••....•.•.•...•....••••••••••... 
7. Tribunal do Contas .... ............................ . 
8. Reoebe!lorill. dn Capital Federal ••• , ••.• , •...••••••.. 
9, Calxll. de Amortização, augmontada de 300$ pni'Il. con· 

sumo do agufl . .. , .•........••.•...•....•........ 
10, Casa da Moeda, augmcntada ~e 2:340$ parn consumo 

de ngua., .........•...... , .................... . 
II. Imprensa Nnclonal e Diario Official, augmontndn de 

2:340$ para conriumo de ag-un ............... •.·". 
12. Labol'atot•io Nacional do Analysus ................ .. 
13, Administraccro e custeio elos prorrios naciouacs • , ••• 
14, Dologacla <lo Tltesouro ont Londres.,., •••••••• , ••• 
15, Delegnoln.e FiSC{\C.fJ, ·•.••, ,, ,,,,, '''''·', ,,,,,,,, ,,,,, 

Duro 
16.387:075$550 

2' 352: ()57$500 

100 i000$000 

36:000$000 

Papel 

9.ü00:000$000 
26.142:354~00 
3.880:082$000 
3' 500:000$000 

004:785$000 
39:l:OOO~OOO 
355:790$000 

272:742$500 

738:540$000 

l,l~~:~Jgl~~~ 
7D:840ói'"OO 

1.496:818$000 

' L 



' ' 

"' ' 

SI~~SÃO Ell 20 DF. OUTUBilO DE 1899 411 

• 

10. Alfandegas, nugmonta•ln do: 50:000.) pnr11 acqnisir;iio 
de umn. Jnncho. n vapor pa.ra. n. Alfu.ndcgu. do Ma· 
nó.os; 9:520$ pm•rt o pessoal !ln mosma lancha.; 
5:000.~ para combustivo! o lnbrifleantes da mesma; 
3:000$ para ncqnisiçilo ole um escalei' para a Alfan
dega do Santa Cnthurina; 20:0110$ para concertos 
na lancbn desta mesma Alfandega; 18:000$, pnrtt 
o pagamento do aluguel de umn;.:ens da AHhm.loga 
de Macoió; li :700$ para manntonr;ilo o custeio dos 
novos armo.Zons da AIJ'andcga do Pará; 3f.i:OOO$, 
para olevar a 0,55 11/u a quota para. o pessoal dn 
Alfandega do Santos; 20:000$ para acquisiçü.o do 
utensis e npp!Lrolbos necessu.rios paro. a descargn 
naH o.ll'o.ndega~ dod Estados; 2:340$ para o consumo 
do agua do Alfandega dn Capitnl Federal; 3GO~ 
pnl'a consumo do ngmL da Ulm Fisc().l ; 61:081~ 
para lnstallnçiio o custllio da Alfanl!ega do SantO. 
Anna do Livramento (dec. n. 417, elo !~DO), assim 
distribuída : 

Jlcssonl 

1 Inspector . •........... 
5 I" oscripturarlos a .. 
7 2"' escrlpturarios n •• 
I thesoureiro, q uo !J rn 

300_.~000. o ••• o •••••• 

1 fiel . ...........•..... 
1 porteiro .. .......... . 
·1 continuo ....... , ...•. 

Ü1•donn<1•s 

3:2008 
2:000$ 
I :300$ 

2:400$ 
1 :200$ 
I :400$ 

480$ 

Quotns 

20 3:200~ 
11 10:000.~ 
8 ~:100.~ 

14 2:700$ 
8 I :200$ 
9 I :400$ 
3 ·180$ 28:080$ 

105 quotas a ·i 'f, sobre 300:000$...... 12:000$000 
10 guardas a 1:000.} ...... ,... ... . .. .. 10:000$000 

Matoria.l. •...• , .............•...... ,.. 0:000$000 
Instnllação da nl1andegn. .... .... .... .. 5:000$000 
17, Mesns do Rondas, considemda do I" classe a Moon de 

Rondns de Itajaby . ........... , ................ , . 
JS. Juutn. Con1moroinl ..•..•....... , ................. . 
19. Empregados de t•op:ú·ti,iiosoxtinctns ............... .. 
20. Flscaliznçiío o mais dospozas dos Impostos do consumo. 
21. Com missão do 2"/• ntt vonrln do ostampilhns ...... . 
22. Ajudas de custo .................. , ............... . 
23. Oratiflcnçoos po1· serviços tompornrios o oxtraor-

dinlu·los .... , ..•..••..... . , .... , , •............... 
24. Juros dos !Jilhotes do Thosouro ................... .. 
25. Idem dos ompr•stimos do Colt•o do Orphi\os ..•..•.• 
20. Idem dos depositas das Colxas Economicns o ~lotito~ 

do Soccorro •.......................... , , ... , .. . 
27. Ide1n diversos .... ,, ................ , .. , ... , ... , .. . 
28. Porcontugom pela cobrança oxecutivn das dlvidns 

dn. Unlilo •... , .. •.•......•.. , ............... , , . 
20. Commlssõos o corrotagous., .. ,.,, .•..... ,,., .... ,. 
30, Despozns oventu11.es .. .......•......•.. , .... , ...... . 
31. Roposioõcs e restituições ....................•..... 
32. Exercicios findos . ...........•...... , . , ........... . 
33. Obras, seu<lo : 

na Capltnl Fodoral.... .. .. .. .. 60:000$000 
nos Estados.. . .. .. . . .. • .. .. .. • 340: OOG$000 

34. Crectltos espocinos ...........• ......... , ........... . 
35, Resgato de papol·mooda, nos termos elo coutrnoto do 

15 do junho de 1898 ..... ,.,.,,, ... ,.,.,,,, .. 
36. Fabrico de moollns do nlokel,,, ,, , , , , ... , , .. , .. , .. 

Ouro Pa,ol 

8 :U52.$2~0 8, D55: 158.$102 

()2-1:226$000 
20:774$000 

200:824$978 

2.370:207$201 

1.500:000$000 
150:000$000 
30:000$000 

30:000$000 
480:000$000 
050:000$000 

5.300:000$000 
50:000$000 

80:000$000 
20:000$000 

150:000$000 
500:000$000 

3,000:000$000 

400: 000$000 

44,800:370$000 
1.105:0?4$000 
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Art. 2.• E' o Governo nntorlzado : 
1.' A nbrlr, uo oxereiclo desta Jol, crerlltos supplomcntnros até o maxlmo do 

8.000:0PO$ il.s vor•lms Indicados nn t•bolln qno ncompnnha IL pro<onte proposta, A's verbas 
-Soccoros pn!Jllcos - o - Ex••rciclos findos - porlcril o Gov .. rno n!Jrlr cr•erl!tos suppJe. 
mentnres em qualquer moz do llXor•clcio, comtnnto qno surt totalldado, computadrt com n 
dos domais creditas n!Jortos, uiio oxcerla o mnxlmo fixnrto, rospoilndrt, quanto á verb• -
Exorciclos findos-, a rlls_posiçi'io do lo! n. 3.230,do 3 do setom!Jrode !884, nrt. li. No mnxlmo 
flxarto por osto artigo nno se comprobondem os croditos nbor·tos nos ns. 5, 6, i o B do orça· 
meu to do ~linisterio do Interior. 

2. • A liquidar as douitos do toda a ospccio a que os Bancos estão obrignrlos para com 
c Thesouro, poln fórmn quo j11lgar mal• convcnionto nos lntercssr•s deste, submctten•lo a 
divida de bonus do llanco da 'Republica do ar .. zil ao regimen da divirJa geral do mesmo 
banco, dovcnrlo nostc caso fix:ll' prazo pnra a respectiva amortização ou iiqnidal-a om di· 
nholro nas condições acima lrldlcadus. 

3.' A conceder o premio do 50$ por tonelada aos navio.< que forem construidos no 
palz c cuja arqueação sojtt superior a 100 toneladas, podendo abrir os precisos ereditos. 

4.• A entrar om accórdo com o Governo do E;tndo rio Pará para a l1ppllcuçiio do pro
dueto •lo imposto no mosmo l~stndo porcobldo, sou o titulo de- auxilio ó. União; 

5•. A transferir para a cidade do Obidos a Mesa rio Rondas de Cametá, elevan~o a 
respectiva categoria, sob o mesmo J'Ogirnon e com nttril.miçõcs igun.es ás que toem ns Mesas 
de Rendas de S. Francisco, Antonina e lto.Jahr; . 

6.• A reformara contabllidaric publica, de modo a unllormlzal·a e pôr os respectivos 
regulamentos de accôrdo com a lei de org-uniznçilo rio Tribunal rle Contas; 

7 .• A proceder ó. muolança da Alfan,'egn da cidudo de Par·annguá. para o Porto d'Agua, 
podendo para esse fim ubrir os preclms creditas rlostinndos no nlu~ucl dos predios para este 
fim necessurios ; e a fozer a acqurslçi'io de dons oscalores para as Mesas uo !tendas alfande· 
godas de ltajnhy c S. FI'aocisco, em Santa C:Ltbarinn. 

8.' A mandar Jabricnr• no estrangeiro, caso seja preciso, estampilhas do imposto de 
consumo e do seno. 

9,' A restituir ós municlpalldndes o quo estas tiverem pago de direitos •lc importação 
durante cs exorciclos do 1897 o JBUB, por matorinos em obrHs, mnchinlsmcl o accesscrios 
destinados ao alia&tecimonto do agua c ao snneamentc dns cidades dos Estudos, e isentas na 
fórma do art. !3 da lei n. 427, de 9 de dezoro!Jro do 1896. 

10. A creor armazens altnnrlcgarlos em Nlcthcroy. 
I!. A abrir, para a cxocu<õa da lei n. 109, do 30 de julho de 1894, o credito neces

sa.rio para elfectunr o pugnmento dus dilfcrrnças de vencimentos durante o tempo de lnacti· 
Vldadc, calculnndc·se pela tabella minima de commando. . 

12. A vonder os proprios uacionaes, rn•".lianto concurronoia publica, podendo applical' 
o sou Jll'oducto á acqulsiçilo dos que precisar para o serviço pnblico c á conservnçiio e 
raconstrucçiio dos existentes, Aos Estarlus c municiplos, esta venda podará ser feita 
independentemente rio concurronoia. · · 

13. A entregar aos Estados os proprlos nac\onaes em ~uc 1'unccionam os respectivos 
po•leres excc11tlvos estaduaes, podendo tambem o Governo roccbor por troca, com os Estados 
e municlpios, os e•l!ficios que convenham aos •ervlços feolornts. 

14, A annullar todus 118 apolices oxiotentos no Thesouro e a elle pertencentes. 
15. A pormittir que os torr·onos a que se refere o art. 15, n. lll da lei n. 191 B, de 

30 de setembro de 1~93, sejam Incorporados ao pntl'imon:o da lrrnanrlnde do Sacramento 
da Cande!nria d'esta Capital, uftm de que e! ln, como mtmtenedora do n>yio J'nra a infancin 
desvalida, denominado- Gonçnlvos de Araujo - nolles insta lia tnmbem uma escola agri
cola proftssionol. 

10. A dn1' no,·a orgnni,açiio r\s Cnixns Economlcns, dontro dos recursos das mesmas 
caixas, som onus para o Tbesouro. 

Art. 3.' Ficam approvados os credito" constantes da tabeiln annexa. 
Art. 4.' D:t despezn em ouro dos diversos minbtcrios, 25.627:870$503 deverão ser 

pagos cm titulas do (unding loan, na·fórma do o.ccordo do 15 do junho de !SOB • . ' \' 
Art. 5.' Todos os pagumenlos de despe?JLS de mnteriaos sorilo centralizados no 

Tlwscuro c Dc!egaclns, cem oxccpçilo doquellcR quo tilrem J'oitos pelas Sooretal'ins do Con
grm;so. mordomm do Pnluc1o do Uo,·or·no o dos que dcsoJ•gnniZfLnm OH respectivos serviços o 
perturbarem a sua mnrcha, os qunes continuo.rão a ser clfeot.uaotns pelas proprias rapar. 
tlções, depois de habilitadas, medllnte registro próvlo do dlstrllnrlçiio do credi tos, ouvtdo o 
Tbesouro sobre a convenicncla de sorom teltas os referidas despezas pelas oontuúorlas 

_, ~ ' 

I· 
~· 
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rcspeotlvas. Qwtlquer p~gam~nto quo niio ostoj~ n~s condições acim~ niio será attondido 
na. tomll.d!l. de conta~ llos respttctivos re:;pon~avols. 

Ar·t. Q, 11 Continúu. em \'lgor a o.utorizução conrerida no Govorno velo n. O do o.rt. 2::1 dt\ 
lei n. 490, do 10 do dozomhro de IH97, para ontrat• om accordo com a Companhia Oeste de 
Minas, no sentiJo de rescindir o contracto foi to pela mesma companhia a 5 tio abril do 1893,. 
ou do oncnmpartotaM as suos linhas. 

Art. 7." Continúa om vigor o nrt. lO d~ ioi n. 3GO, do 30 do do~ombro do 1895. 
Camnr~ dos/ Doputnolos, 19 do outubt•o do 1899.- Jotlio d• MeUo Filho, 2' Vioo• 

.. Prosidonto.- Arthur Ambrosino Ilcrcdirt tlt! Sá, 3n Secretario, sorvimlo de 111
,- Angelo JosJ 

da. Silutt Nctto, 4<~ Sccret~1rio, servindo do 211
• 

TABELLA A 

Leis ns. m, tio 9 tlc sctcmLro tio 18ã0, art •. \•, ~ 6• o 2318, tio 25 tio agosto tio 1Si3, art. 26 

:Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 

EXJDROIOIO DE 180,;) 

Decreto n. 2894, do 9 de maio de 1898 

Abro o crodlto capoci:ll po.ra. pagnmunto ao lunto da FaculdaJu du 
do Recifu D1•, Jo~ó JonCJ.Itilll Seabra u das custas do processo , • , o , , 

Decreto n. 2908, de 13 de junho de 1898 

Abro o credito oapecinl para comtlloLm· o ct•odito n.Ucrto llolo decreto n. 28~H, 
do O do mo.lo ultimo • • • • • • • o • • • • o • , • • , 

Decreto n, 2924, de 27 de junho de 1893 

Abre o ct•cdHo cspoda.l para pagamllnto do voncimontoa e custas devidos ao Dr. 
.Cincino.to Amol'ico Lopes , , • • , • • o • • , • • • , • • 

Decreto n. 2947, do 25 do julho de 1898 

Ab1·e o crcdllo oBrocinl ftD.l'D. pngnmonto do vencimentos do tononte da. Bl'igo.do. 
Pollcinl Vicontu Pinto do ::iu.nt'AiliU\1 de 24 do maio Llo 1891 n 8 do IOvoroiro 
dc18~7,,, •• ,. o ••••••••• o.,,,, 

Docreto n. 2961, de 1 do agosto de 1893 

AlH·e o credito especio.l pa1•a pagamento do11 ordono.dos do mugistt·ados n.poscntndoB 
que rovcrtornm i~ dHillonibllidndo. , • • • , , , • , , , , , ~ 

Decreto n. 2996, de 12 de setembro de 1898 

AIJrO o credito snpplemonto.r ú.a verb:la- Subsidies do Senadores- o- Subsidias 
do Deputados-do oxorricio do 1808. • • • o • • , , • o , , , 

Decreto n. 29971 de 12 de setembro do 1898 

Al
1
ro o credito IIUJ'Picmcntnl' ti.!J Vlll'hns - SllcL'nLari!L do Senado - o Sem·ctnl'in. 
da Cnmnl't\ dos Dopntndos - do exorciclo tlo 1808 , • , , , , , , , 

Docreto n, 3041, do 19 do outubro ola 1snR 

A \1rc o croclHo Blll'Plcmcntnr t'L vot·bn - Soccori'OS publicas - do oxoroiclo 
lloiSOS •. ,,, • • •., • • •. •, • •. • •, • 

Docroto n. 3057, do 26 de outubro do 1898 

Abl'o o ot•odl~o snpplemonlnr t\s \'ol•b;\11- Sulul!tlio dos Sonadoros-o- Stlbsldlo 
dos Dopntndos -do exerci cio do 1808 • , , • • , , . , , , , , 

8:0.2l:S~~23 

8;253$300 

li :031~110 

9;83l~ill 

uo:ooo.sooo 

·6l8:750.SOOO 

7ll: 200 )000 

Oi8:750.l000 
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Docroto n. 3058, do 25 do outubro do 1898 

Abro o ct•cdUo supjllomontnt• Ó.A YtJrbn.FI- Socrolnt•in do Senado- o- Socrotnrlo. 
da Cam:u·n. don Deputados - do oxorcioio da HOS , , , • • • , , • 

Docroto n, 3133, do 24 do novembro do 1898 

Abro o cro1l i to RUJ1plomontar tla vot•hnR - Subsidio dos senadores -o - Sub
sidio dos doputntlos- do oxoroiclo do 1808 , • , , , , , 

Docroto n.313•l, do 2·1 do novembro do 1898 

Ahro o crodito snpplomentnt• ús vm•bas - Socretnrin do Sonndo- o- Socro
tarin dr1 Camo.t•a do11 DooutarloR.- dn o=-;ot·clolo do iSIJ$ • , • • • 

Docroto 11, 3169, do 26 do dezembro do 1898 

.Abro o cro(Hto ~>Upplomontnt• âs verbal'! - Scct•otndn. do Sonndo- o - Socro
tarin drt. Cn.mo.ra tios Duputndoi - do oxorcieio do 1808. , • • • • 

Decreto n. 3160, do 26 do dozombro de 1898 

Abro o ct•odito supplomonlnr ás vorhns - Suh!!'idio doa sonndoroll - o - Sub .. 
sidio dos Deputados • • • • , • 

Decreto n, 3219, do 4 do março do 1899 

Ahro o cr~dito supplemontar ÍL vm•bn- SoccorrnR publicas -do c::turciclo do 1808, 

Ministerio da Guerra 

El:XlnP..OIOIO DIC 180M 

Decreto n. 2933, da 4 do julho do 1898 

Ahro o credito ospoclnl para ns dcspm:a.R com n inslnllnçiio da Escolo. Propa
ratoritc. o do Tac~icn. do Hoalongo , • , • • , , , • , , , , • 

Decreto n. 2986, dA 30 de agosto do 1898 

Abre o credito especial pa1·n dospczns com a subsLiluiçii:o do um fogiio o con
,.trucçiio do uma chaminé no odiflclo dn Escola Pa·oJmratol'in e do '11nctioa do 
Ronlongo, • • • , • , , • • • • • • , , , • , , , 

Decreto n. 3020, de 5 do outubro do 1898 

Abro o credito ospeclnl para occorrer ao pngnrnonto da otnpo. cot•rospondunLo, 
noa rospoctivoa postos do pessoal docon~o dos insti.,utof! mllitnros do 
ensino. • , • • , • • , • • , • , • • , , • • 

Docroto n, 3054, do 24 do outubro do 1898 

Abro o credito oRpeclnl po.rn pagnmonto doR Ol•donndos do11 jlrofosaorcs da ox. .. 
ti neta. Escol o. J.UJitlll' do Conrn, quu tlclu'nm om diAponibi idndo o dna grati .. 
ficncões cspecinea doa commundantos doR inslituto11 mllilnl'OS do ensino , • 

Decreto n: 3108, de 8 do novembro do 1898 

Abro o credito o11pocinl pnrn )mgnm(Jnto Jns dospmm11 com ns ohrnR do quo no .. 
c:os11itn. umo. JlD.l'to do. fnchndn. principal do otllflcio om quo funcdona n 
E1colo. ltlli!Lo.r. • , • • • • o • • • • • • o , • • • • 

Docroto u, 3126, elo 14 de novembro do 1898 

Abre o credito Sll}l})l~muntnr í~ vorLu.-Wapne-do oxorcioio do 1898 • 

-
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Docroto n. 3127, do 14 do novombro do 1898 

Abre o ct•odito ospocio.l parn. nLtonc.Ier (L!I dospozo.R com o oxpodlonto cln E:-~coln 
Militar do Brnzil o com o aRR~io o con'lot·va~ii.o do t'oflpocUvo orlificlo, • • 

Docroto n. 3172, do 30 do dazombro da 1898 

,\IJI'tl o crediLo CJipOcial para o.Uondol' á11 dospt·z~s t•olnLivnA aos in~:~titu~os miii-
LartlM dt~ an1uno • • • • • • ,· • • • • • • • • • , • • • 

Docroto n. 3221, do 7 do mD-rço do 1899 

Aht•t, o ct•oclito Rupplomcntnt• ü. vorlm it111- :\Iatorinl- ConRignnçfio n. :lll- •.rnns
porlo li C Lroput;- do oxol'cicio do 1808. • • • • • • • • , • , , 

Docroto n. 3230, do 28 do março dtJ 18J'J 

1\ht•o o credito flttpplomolltnr :\. vet•Ln.-ElapaH-do oxot·~icio J.o 1808 o • 

:Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

nx.Enoroxo nr~ IROI'i 

Decreto ri. 2878, do 18 de nbrll do 1898 

AbrtJ o crcdtlo oxtrnol'dinnrio po.ra occort•cr no pr~gamonto dai dilferenc:u1 rio ven
cimtmtoiS do~; tolcgt•npbl~to.s do. Efltt"ttdn. do Fm·ro Central do Bt•o.zil. • • 

Decroto n, 2888, da 30 de ~<brll do 1898 

Abro o ct•cdilo m:h'MI'cllnn.t•io pat•a lndomnizo.r n Compn.nhin Bra.r:Uoirr~. do 
PhoRphntodo Cal dos projnizofl e damnos rcsultnntcs da rosci11:1o do SCll 

contro.ctoo o o • o o o • • o • • • • • o o • • • 

Docroto n. 2962, de 1 do agosto de 1898 

Ahre o m•cdito oxko.ortlinnrio, como complomanlar no nntariormonta votado, pnra. 
11ngnmcmto ú. Companhia do Nn,·egtu;iio Lloyd do Uromon, • • • • • o 

Docreto no 3167, do 23 do dezembro do 1898 

'Abro o crodito oxtraordinario pn.rn pagr~monto n. .:SociJtó Ot'!nórnlo do 'l't•ansports 
Maritlmell !L n1.pour do l\In.r11oillo)l , o • , • • • o • • • 1 o • 

Docreto n. 3237, de 18 do mnrço do 18S9 

Abre o credito nnpplcmcmlnr {L vot•IJp. Sn da lei n. ·100, de iG do dozombt•o do 1897 

:Ministerio da ll'azenda 

I!lX.EH.OXOl:O DE 1,..98 

Docroto n. 2931, do 30 de junho de 1898 

Aht•o o credito oxtrnot•Llinnl'io, !\O cnmblo do 27, pllrll pngnmcnto dos jnros o 
nmm·ti&I\CÜO do ompro11timo do ~ 2,000.000, contt•abido om Londres, no cor-
ronto oxot•ciclo. • • , • • , o , • • • • o , o • • • • • 

415 

7:00010?0 

Gl:037$l•ll 

2.!'.itJ0:205~89!i 

OOO:OOOlQOO 

!0:816~50 

500:000.)001) 

20:50!j000 

i.IG·l:750$H8 

9.783:33~33 



416 ANNAES DO SENADO 

Decreto n. 2065, do 26 de agosto do 1898 

Abro o ct·cdito o:dt•aortllnnt•io JlLU'n. occorror no }lngnmonlo U.ev~ npollcos cujos 
possuhlot•os nii.o nc<~ilnt•nm a convcrsii.o do qno tt•nta o doct•oto n. 20(7, da H 
de junho do 1808 • . • , • , , • • • . • • , • • • 

• 
Docrato n. 3024, do 5 do outubro da 1808 

Abre o credito ollpocinl pat•n. paP'nm<'nlo do Uo~pozru oriundna da. convot'R:'io dos 
juros do ·1% ouro, das njloiJces dn di,•ltln puhlicn interna emjut•os do 5~ú, 
papel • • • • • • • • • • • • • , , , • • 

Dacl•eto n. 3039, do 17 de outubro do 1898 

Abro o ot•odito ospooinl pnrn t•cz!Lilulcíio no !!:<~lado do Mlnns Oornos do impoRto 
pago pela Jrnportnçuo do mMorincs pat·a. n conatrncção da novn Cnp!Lnl. , 

Decreto n. 3085, do 7 do novembro de 1898 

Abro credito ctiJtccinl parn a t•csLiluição do impoii!os dovicluR !'L Companhia 
Luz Stoarica , , . • • • o • • • • , • • • • , 

Decreto n. 3201, de 23 do janeiro do 1893 

Abro o credilo supplomontnr á verba- Exot·cicioR Fi ndoa- do oxorcicio do !808, 

Decreto n. 3207, de 30 de jnnalro de 1889 
' 

Alwo o crcdjto supplomontnr 6. VOI'hn.- Juro11 e amortização da dlvldi'L intornn. 
-pura o ocorrer no pugamonlo do. dill(n·cncn de j uroa da convonii.o do 
apolices de 4 oj0 ouro paro. 5 °/ 0 papel. o • • • • , • 

Decreto n. 3213, de 20 de fevereiro de 1899 

Abro o credito aupplomontar pn.rn pagamento do porccmtagons dovida11 aos 
empregados do dtverans rcpn.rtiçõo.~ nrrccndadorn.s, no cxorclolo do 1808 

Decreto n. 3226, do 14 de março do 1899 

Abre o credito eupplomento.r 6. verba - Ajtulna de custo -do CXOI'ciclo do fSOS 

Decreto n. 3241, da 28 de março da 1899 

Abre o credito oRpeciP.l para- pn.gamento do juros- do omprosthno do 1807. 

Decroto n. 3242, do 28 do março de 1899 

Abre o credito supplomcntar tl ''Ot•bn- Cnixa do .AmoJ•tlznção -do oxorcicio 
do i808 • • • • • • . , • , • • o o o , , o • • 

Decreto n. 3243, da 28 do março de 1899 

Abro o ct•odlto supplemontnr ó. verbo.- Com missões o corrotngons- do oxorclclo 
doi898 ••••• o., •• o. •. o,.,, •• ,. 

Decreto n. 3244, do 30 do março da ·1899 

Abre o credito aupplomontnr 1t Vtlrbn. -:-!nroA dos doposiloR das Caixn.e Eoonomlcas 
o Uonlea de Soccm·ro- do oxorciCIO do 1898. o • • • o , , • • o 

Decreto n, 3246 A, de 31 do março de 1899 

Abro o credito supplcnlontnr á YOl'IJD.- Jnro11 divoreos- do oxoroiclo do i SOS, 
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Cntn~ra do• Deputado!, lO do outubro de 1890.- Julio rle .1/cl/o Fil/lo, 2' Vico
Presldonte.-Arihur· Amb>•osino Hcredi" de St!, 3" Sccrotnrlo, ~ervln<lo de 1•.- Angelo Jo.<iJ 
da Silva .Yeto, ·I' Scoretnrlo, SOl'Vimlo do 2', 
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' 
• Vtrhas du orçamento para as quats o GtiõCI no polcr;i :thrir crc:!Jto supplcm~nt:Jr no oiCI'cicio tle !DüU 1lu 

auordo com as leis ns, 358, de 9 1le sekmhro a~ 1850, 23.18, de 25 de agosto tle 1873, o 428, tle {o do 
denmhro do l89G, arl. 8°, u. 2, o arl. 28 tia lei n, 49ü, de lG de duemhro 1le lS97 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

SoccorJ•o& publicas. 
Subsidio aos Deputados e Senadores - PoJo que fot• preciso duranto as proroga

çilos, 
Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados - PoJo set•viço stenographioo e do 

redacção e publicação dos debates durante as prorogaçiJes. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

EootraordinaJ•ias no emte1·ior. 

MINISTERIO DA MARINHA . 

Hospitae• - Pelos medicamentos e utonsia. 
&formados - Polo soldo de officiaes o praças, 
Muniçau do bocoa- Pelo susteoto e dieta das guarnições dos navios "-' Arma,Ja. 
Muniçaos na••••- Pelos casos (ortultos de av:Lrin, naurraglos, alijamento •le objootob 

'no mar e outros sinistros. · 
I<retes -Por dlfferenças do cambio e commissõos do saque9, trut.amento da pl"Jçall 

em portos ostrangolros, e em Estado' onrto niio lia bospltaes o onfermnrlns, o para despezus 
de enterro. 

Eoontuau- Pelas passagens autoriz~das por lei, ajudas do custo e gratitlct\Ções o:r.tt·a
ordlnarias lambem determinadas por lo i. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes- Pelos medicamentos, dlotns o uten&is a praças do prot. 
Praças d• pr•t -Pelas gt•atiflcoçõos de voluntarios e engajados o promioR aos mesmos, 
Soldos e UJ'atificaça .. -Pe!os soldos o gratlftcuçõos pora os quo rorom nomeadosnlfores· 

alumuos nlc!m do numero actual. 
Etapas- Pelas que occorrerem nlóm dn lmportoncia consignada. 
Dcspozas tl6 coi'J'OS c quar1c1's - Pelus forJ•ugons o formgons.· 

. Classos Inactiva•- Pelas otupas das pra~as invalidas o soldo de officiaes e praças 
reformados. 

Sonn.do V, III 53 
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Ajudas de custo:... Pelas que so abonarem nos omciao~ quo viajam om commissíio 
do serviço. . 

Fabricas -Palas diot:ts; inodic:tmontos, utonsis, etapas o dia!•lns a colonos. · 
Diversas daspe:as o evcntuacs- Pelo tr<lllSporto do praças. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantl'a de juros (!S Estradas ele Fdrro, aos Enaonlws Cantraos o porlos- Palo quo 
oxcodor no docrotado. 

Correio Geral - Para couducçíio de malas. 

:MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divida interna fundada - Pelos que occorrerem no cnso do fundar·se parto 
da divi<la lluctuanto ou de se fazorern operações do credito. 

Jwro da di~Jida inscripta, e ta.- Pulos reclamados ulém do algarismo ot•çn.do. 
Apo~entado~- Pelas aposontnrlorias quo toJ•em ooncedid"s além do credito vota· lo. 
Pensionistas- Pela pensão, melo-soldo do montepio o funeral, quando o. consignnçito 

não for sumciente. 
Caixa rla Amortüa~rro - Pelo feitio e as•lgnaturn de notas. 
Reccb<doria -Polo.s porcentagens nos empregados o commlssiles o.os cobradores, quando 

as consignaçiies niío forem sufflciente>. · 
Al(anrlegas - Pillns porcentagens aos empregados, quando as consigno.çiles excederem 

ao credito votado. 
Mesas ela Rendas - Pelas poJ•centllgons aos omJlrogndos, quanrlo não bnsto.r o cre<lito 

votado. 
CommiNslf() dos ·uendedores p.trticulares da estampilha!- Quo.ntlo a. eousignaçio votado. 

não chegar pm•n. occorrer ú. despczn.. . 
Ajudas de custo- Pelas que forem roci11madas além da quantia Ol'çada. 
Porcentagem pela cobrança c.racutixa d:tt dividas d t Unitto - Pelo excesso da. ·arreca· 

dnçilo, . · 
Juros <live•·.<o.<- Polns lmportanclns quo foram pl'eclsas o.l~m d11~ consignn<lus. 
Juros dos bithcles do Thcsouro - ltlom, itlem. · · 
Commissücs e corrct<t!Jens - Pelo que tot• nocessurio ulém lia aommrL cmicodida.. 
Juros dos omprcstimos do Cofro <lo.< Otplti1os- Pelos que torem reclamados, si o. sua 

importnocia exceder a do credito votado. 
Juros dos dep:Jsito., das Caixa1 Economicas e dos .. lfontcJ de Soccorto - Pulos que ·rarem 

devidos alom do credito votado. , 
Exercicios findos- Pelas aposentadorias, pen!ll!es, ordenados, soldo e outros voocl• 

meatos marcados em lei, e outro.s dospozns, nos casos do art. li aa lei n. 2330, tle 3 de 
setembro de 1884. · 

Roposiçne.< • rcstitui~nos- Pelos pagamentos reclamados, qunn<lo a lmpot•tancia rlolias 
exceder• ó. consigno.çiio. · 

Camartt Jos Deputados, IV do oulubt•o do 1809.- .Tulio r/o Mdlo Fillro, 2' Vico
PI'usidont.o.- .~lrti1.1U AuiÚ1'Uiitto BcJI'tJdin dd $à, 3ll Secroto.l'lo, servindo de 1o.-Angelo Jost1 
da Silva .Nt:tu, ·1" Sccrotu.rio, .servindo do 2". 

o ... r-
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. O Sr. ~' Secretario lô c vão a 
Imprimir para entrarem na m•dcm dos tra
balhos o; seguintes/ 
• 

PA!lEO~R~S 

N. 245-1809 

A Commlssiio de Finanças tom presente a 
prorostcilo da Camam. dos Deputados, n. 10, 
do 898, pela qual é revogada a 2·• parto do 
art. i' da lei n. 288, do 6 de agosto ria 1105 
tlcando restabelecida a disposiçilo do reg-ula: 
monto annexo no deoroto n. 695, do 28 de 
agosto de 1890. 

Tendo a Commissão rlc Marinlm o Guerra 
OJfereciriO SOU parecer fuvoravol a COJIVO• 
nlencia da proposiçiio, a Commls~iio de Fi· 
nnnças considerou-a apenas na parte relativa 
aos encargos, que . pudesse o lia trazer ao 
Thesouro. E, como lbo parece que niio ha 
augmonto do despeza, acredita a Commissiio 
do Finanças q uc a proposição pude tor a ap· 
provação do Senado. 

SalarlasCommlssaos, 19 do outubro de !899. 
-Rodrfguos Alvea.-~elicirmo Pcnnn, relator. 
-:~orcnmcula. -Dommgos l'icente .-Leito tJ 
0Jtrcíca .-Gonçalves Ferreira. 

motndo da pons[o, rovortourto om beneficio 
delles a outra matado, por morto da vluva 
quo a rocobia; 

. r.ousidorantlo quo esta cautelosamente pre
VIsta a hypothose da oxistoncia do li lhos do 
dous matrimonias ; 

considerando quo os notas, orpb[os de p~e 
e m~e, proterom As filhas casadas sem re
versuo das quotas do um para outro e ost[o 
c'!ntompladns na torcolraordom dos herdeiros 
nan estando aliás, som motivo justlflcavei 
pelo rogfllamento que baixou com o decreto 
n. 005, de 28 do agosto do 1890 · 

Considorando ma.is quo n.s irmãs viuvas 
g~zariio da pensiio om falta de irmãs sol· 
tmras; 

Considerando, flnulmcnto, que a proposição 
Incontestavelmente attendo molhar os inte· 
ressos da familla do omclnl, ampara seus 
herrleiros collocando-os em ordem sucessivo! 
o ~n!Jllla os benoflclos da pensão, é a Com· 
nnssao de _Marinha e Guerra de parecer que 
a proposiçao antro nn ordem rlos trabalhos o 
seja approvoda. 

Saia das CommlssõcS, 30 de agosto de 1809. 
-E. Wandon/wlk.- llelforl Vioil'a.- Rosa 
Junior.- Almeida Ba1'reto, 

N. 240- 1899 
A Commis•üo do Marinha e Guorra tondo 

de pronunciar-se sobre a proposlciio 'n. 10, A proposlci'Lo da Cnmara dos Deputados 
de 1898, da Carnara dos Deputados: n. 38, de 1898, concedo a D. Maria Amalia da 

Considerando que ella revoga a 2• parte Castro l\lachndo, filha do fu.llecldo Chefe <la 
do art. i' da lol n. 288, de o de agosto de Dlvisiio reformado Pedro Thomoz de Castro 
1895, em virtude da qunl ás viuvas dos om- Araujo, a roversiio do monto pio que deixaram 
ciaos da armada à claBses nnnexas cabe a me- de P,!l<'Ceber sua mãe, por falleclmcnto, e sou 
tadc da pousãodo montopio e a outra !Detade lrmao por t.ot'_!'omplctado a e<lade legal. 
ó repartida entl•e os tllbos successlvels na A Commissao do Finanças entendo que, 
fór·ma <lu lei, l'esalvando os 11!1·eitos adqui- estando .exttncto o monteplo, nenlluma coo
ridos· venleocJa existe para que seja elle renovado 

Con'sldernndo que aquella disposição lnha· om bopetlclo da peticionaria, e com ftugrante 
bllita a vluva, como cabaça de casal de vlolaçao da lei que rego aquella Instituição. 
manter• a fo.rnilla e educar seus filhos, ruistrl- ao contrario tudo aconselha que não BPJam 
cta unicamente 1t metade dn pensão. tomadas providencias de caracter oxcepolonal 

Conslderanrlo quo no caso de ta!Íeclmonto como esta, em. exclusivo proveito individual, 
da viuva, deixando filhos, a relertda lei ,\ o o. Senado mais do uma voz assim tem do· 
oml;sa quanto 4 reversão da parte que lho cl<h~o. . _ 
cabia· Nao existindo razao alguma que determine 

Con'siderando ns dlfficuldades oriundas da a alteração destf\ norm:t ató agora seguida, 
exeoução da mesma lei e Interpretações que n_ Commissilo aconselha a rejolçü,o da proposi· 
podem ser contmrins ao espirita do Iegis- çao. 
larlor quo a confeccionou, lnsptrlldo aliAs no Saladas Commlssaes,IOdo outubro do 1899. 
beneficio das lamlllas, som oausar pertur- -R,drigues. Alcts.-Felicirmo Penna, rela
baQões no selo dolla~:~; tor.- Poronmcula.- Dt1mingo." v,·oenta.-

ConNidCI'lltlllo qno n. .Pl'Oposic;iio cont..ompln. Luitc c Oiticica.- (ftmçal::e.~ Pel'reirn. 
om um rlofl sou~ n1 t1gnr-: no m~~~mo grupo 
para a pcrcopçrlo "" pensão os ftlhoH Icgrtl
mos ou natm·ncs legltlmn.dos o ns filhoH :mi· 

N. ~·17-ISDO. 

t~lras ou v! uvas, como g1u•nn c, om outro, o A' Commis~iio do fi'innnças foi p1•esento n. 
rlrrelto dos rtll~os do ~ntorlorconsorclo exlstou,- 'jlr·oposlçt1o da Camara dos llopt;tados n .I~. do 
te:~ pur occaBIIlO do lallec!Jnento do oficial u 18UV, nutot'JznuJo o GoVtlruo i~ concmlot• ao 

• 
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ajudante do porteiro da Alfandega de Por· 
nambuco Arthur Herucllo de Carvalho Oui· 
mai·iles, seis mozes de licença; para trata· 
mento de suo sande. A Commls;iLo ouviu 
do Governo o, das Informações prestadaa pelo 
inlpector da Alfandega dea;e Estado, verlll· 
ca-se que a protençiLo do funcclonario é justa 
e deve ser approvada pelo Senado. 

Sola das Commissões,lOdo outubro de 1890• 
-Rad1·igues Alves.-LciUJ o Ol~icica, relator. 
-Feliciano Ptmrur.,- Porciuncul.t.- Domln· 
gos Vicente .-Gonçalves Ferreira. 

. N. 248-18\l\l. , 

A Commissiio de Finnnços,pora poder dar o 
seu parecer 'obre a proposiçiio tlaCamara dos 
Deputados, n. 34, do 1809, que autoriza o Oo· 
verno a concoder um o.nno de licença, com o 
respectivo ordenado, ao 4' escrlpturario da 
Alfandega do Ceará, Arcadlo do Almeida For· 
tuna, solicitou informaçõss do Governo sobre 
a pretençii.O desse funccionarlo • 

Em vista dossns informações, das quo.cs 
consta a declarnçio do inspector da Alfan
dega á que pertence esse ·empregado, de 
eatar olle realmente enfermo, sendo obrigado 
a niio manter a assiduidade costumada, pelo 
seu estado do anude, a Comrni;a!o de Flnun• 
ças é de parecer que a ~roposlção entre na 
·Ordem dos traba.lbos e seja approvada. 

Sala das Ccmmlss!!es,l9 de outubro de 1809. 
-&drigu•s Alo•s.-Leilo e Oilicica, relator. 
- Domingo• Vicanto.- Porciunc~tla.- Fd~ 
Jiciano Penna .- Gonçalves Ferreírct, 

N. 249-18\l9. 

Sul; casa alrnndega, a mais antiga desse Es· 
t11do, foi supprlmlda por neto do Poder 
Executivo, d"croto n. 2.871, de 31 de de
zembro do 18V7, confirmada a suppressão per 
acto do Congres;o Nucl, nal, que a nppro
vou. 

Pareceu aos poderes publicas que havendo 
nosso ll:atado tres alfandegas, podia aer feita 
sem inconveniente para u ftaco o pora o com. 
merclo daquella zona, a suppresSlLD dessa de 
Porto Alegre, no extremo upposto ~entrada 
"" Lngüa doa Patos; estando a do Rio Orando 
do Sul mais ti ontrn<u> dos;" extenso lugôa 
nnvegavel, entenderam os poderes publicas 
que a fiaculiza.çiio se foria melhor aendo con
centrado em um ponto só todo o >ervlço 
alfu.nllego.rlo, pmlendo ns met•co.dorins circular 
livremente em toda a bahia, depola de deapa· 
ciladas na Alfandega do Rio Grande. 

A experlencia do; dous annos decorridos 
depois da execução da medida,· niio cor· 
, .• ,pondeu nos intuitos com que est<L foi 
tomad:t ; a unlca Ali'&Qdoga du Rio Orando 
não comporta o serviço de tutla n lmportaçiio 
feitll por mar naquolle Estado, dando cm ro· 
soltado ficarem mercadorlus, em grande 
quantida<le, dopositadaa cm aavciros, áespera 
de praça no ctl•s o nos armllZous pot• es poço 
de mezes, com risco do se inutilizarem, pro· 
judlcando . ao commerclo o á renda adua. 
nelra. . 

A commissão de Finanças entendeu que 
conaultaria os interesses geraea nease Estaâo, 
a concentração de todo o set•viço aduaneiro 
em S. Jos!l do Norte, onde outr'ora havia 
um<Lalfandega, extlngulndo·se aa duas outras 
do iUo Grande e de Porto Ale,'l'e; para 
chegar a este resultado serlu. preciso u.o Oo· 
verno contractar n conclusão da Estrada de 

A' Cominlasii.o de Finanoas Col apresentada Forro de Porto Alegro a Uruguay<Loa, na 
a proposição da camara dos Deputados u 64 parte em que já estil prompto o letto e com· 
de 1899 a qual autoriza 0 Poder Ex~c~tiv~ prado todo o mnterlitl, em valor supersor 
a conceder a l'aoiftco da Silva Bessa, po1·telro ~oito mil contos de róis e que, cou~ía por 
da Alfandega do Maranhão um anno de 11- 10formações dignas de fé, tstt\ ae mullll· 
cença com ordenado parà tratamento de z·•n<lo por nilo ser _aproveitado. Emquanto 
aaude, ' esta providencia nno for tomn~a. teom os 

A' vista dos documentos apresentados e poderes pnb!lcoa o dever inilludsvel de con· 
das inCormnções colhidas pelo Commlssiio, é clliar a melhor a.rrooadllÇilo da r~nda com o 
esta 11e parecer que a ps•oposiçiio ostt\ no coso menor prejutzo dado ao co?smercso, nas ~ne· 
de merecer a u.pprovaçiio do Son·tdo dldas fiscues .necessarias p.tra exammur as 

' ' mercadorias Importadas e claNslfical·ns, de 
Sa.ladas CommiB!Ões, 19 de outullrodo 1809. accordo com preacripçon da Tai·tr ••• 

. -Rodrigue• Alocs.-Feliciano Pe•na, rela· Sl essas mercadorias entradas no Estado do 
tor.-Domingo• Vicente.- ·Leil• o Oilicica.- Rio Grande do Sul tivessem de ser deaco.rro• 
Gonçalves Ferreira,- Porciuncula. gadas na sua All'nndega e ahi despo.chadliS 

N. ~50 - 1899 

A' Commlssilo do FlnnnçaH Col presente a 
propoaiçiio da Cumara dos Deputailos, n. 81, 
de 1899, que declara restnbelecidaa Altànduga 
de Porto Alegre, no Estudo do Rio Grande do 

sem o Inconveniente de novos tr1111bortlos por 
parte do ftsco, comprchende·se a couvenlencin 
~a mcdiíla ; mas ó certo que os navios niio 
alcançam o porto do Rio Grnnde; ns merca
dorias .~ia trasbordadaa para pequenas em· 
barcaçõea que as recebem em meio do. canal; 
nessas silo le.,adaa, por conta do ftsco, ao 
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N. 252-1890 caos da Alf11ndega, onde nguardnm a sua voz 
por.lonROS mezes, ás voze~, por insumcienoia 
dos odlficios e do coes. 

Mais razoava! será que, em ve7. de fazer 
acompn.nhn.r as mercadorias, transportando-as 
para o Rio Gmnde, olllts sejam levadas 
a Porto Alegre, do mesmo modo, alll· 
vlando o oommoroio desta cidade dos onus o 
dns desp•zas com pessoal que as do•pache 
tórn do merendo a que oll•s .se destinam ; 
ao mesmo tem~o o serviço fiscal se f.~rá 
melhor com a dlvisilo do oxpedlon!e, niio 
accumulando mercadorias cm um porto, 
quando cllas silo destinadus a dous. Accresce 
que o Estado do Rio Grande do Sul ó um dos 
Estados wrdndelrnmente prosperas, da União; 
a sua renda tem accrcscido do accordo com 
o augmento de sua prollucçiio, das industrias 
que so desenvolvem, autorizando o auA'mento 
da p•rmuta internacional, verdadeira ri· 

A proposição n. 91, do 1899, da Cnmara dos 
Deputudos, autoriza o Poder Executivo a con· 
codec· 11 Antonio Jost\ da Costa Rodrigues, i' 
offlciaiS. blb\lothecarlo da· Escola Naval, seis 
cnezes de liconca com orelenado, para trata
mento de saudo. 

A' vbta dos documentos o!l'erocldos, ó a. 
Commlssão ele parecer que a proposição eslá 
no caso de merecer a approvação do Senado. 

quoza das nações. . 
Não parece de bom aviso, ao tempo do 

expansão do commercio em um centro de 
actividade sil e produotora, quando esse au 
emento de riqueza real persisto cm amrmar· 
se 1le vnntagem para os ren•lns publicas 
tolher a ocçilo das classes productoras, diffi· 
cultando as suas relações pelo exagero de 
medidas ftscaes. 

E isto se r .. ra, ne~nndo o restnbeleclmento 
dessa Alf•ndoga depois do verillr.ar-se, pelfl 
expertenela de dous nonos passudos que a 
do Rio Grande nilo basta para todo o sorvlco 
da Importação dantes conftne\o ás duas. Por 
estes motivos é a Commtssilo do Finanças de 
parecer que a propoRtção entre na ordem 
ilos trabalhos e seja npprovada pelo Senado, 

Sala das Commlssõos, 19 de outubro do 
1899,-Rodriyu•• Alues, vencldo.-Leito c 
Oiticica, rolator.-Domingos l'icente. - F, 
Penwt .-'Jonça/.ves Ferreira, vanoido.-Ra
mirv BarceUos. 

N. 251-1899 · 

A proposição n. 87, de l81l9, do Camara 
dos Deputados, aulorlza o 11overno a coHceder 
ao 4' escrlpturarto da Alfand•~a de Mnnáos 
Bernardo Corrêa de Berree\o, um anno de 11· 
cenc" para t•·atotmento de suo. sauole; dns ln· 
t'ormoções que obteve, a Commts•iio veriftcon 
que este funcclonario está doeu to e P' ecl'a 
ele coot!ervo.J'·BO nusento dessa cidnde, onrle 
tem exorciclo do seu emprego para. cuidar da 
aauc\e pt•ofundamontc alterada. 

E' pol' Isso a CommiS6ilO de Finanças de 
parecer que a proposcção ontre na oc·dem dos 
trabalhos c seja approvnda. 

Sala das Commtsõses, 19 de outubro de 
1899.-Rodriyuos Aloe~.-F. Pc•n~, relator. 
-Leite o Oiticica,-Gonçnl"es Fe:rre,ra,-Por· 
ciuncula.-Domin{}OS Vicmte, 

N. 253-1800 

A Commlssão de Finanças, attendendo ás 
ra,,ües e:rpostas pelo Sr. Ministro da Justiça 
o Negocias Interiores no Sr. Presidente da 
Ropublica, e envlaolas ao Congresso Nacional 
com a mensagem do 2 de eetembro do cor· 
rente anno, relativas a necessidade de um 
credito do cinco contos cento e cincoenta mil 
réi• (5: 150$), supplementar á verba. n. 9, do 
ort. 2' da lei n. 500, de 31 de dezembro de 
1808, é ele parecer que o Senado adopte a. 
proposição n. 92, da Camara dos Deput&dos, 
deste anno, proposição que dispõe sobre o 
crPdlto pedido o mais a respeito da quantia 
de 800$. para ajuda. de custo ao Daputado Pe· 
dro Leite Chermont, do Estado do Pará. 

Sala das Commis&õos, !O de outubro de 18W. 
Rorlt·igucs Alves.- PorcitmcultJ, ~alator .
Leite o Oilicica,- Gonçal11cs Fel't'eJra.-lJo• 
ming(Js Vicente, coro reatrlcções. 

N. 254-1899 

A proposl~iio da Cama.ra dos Deputados, 
n, 03 deote anno, autoriza o Poder Ex
eentlv~ a abrir o credito de I :616$935, sup
plementar á verba n. li-Justiça l'odoral
do a• t. 2" da lei n. 600, de 31. dezembro 
de 1899, parn pagllDtento dos venctmoutos do 
escrivão seccional do Estado do S. Paulo, 
Anthero Gomes 'Barbosa., nomeado de accordo 
com o art. 93 do decreto n • 3.084, de 5 de 
novembro de 1898. 

Sala · das Commtssõos, 10 de outubro de 
1809,-Jlodrigue• Alvcs,-Leite a Oiticica, ro 
Jntor.- Domingos Victmte.- F. Penna.-
Gonçalw• Forreira,-PorciuncHl(t. . 

A nccessld11de deeso credito podido em 
mensagem do Sr. Preeidente da Republica 
ao Congresso Nao\onal, datada de 25 de jul~o 
passotdo resulta, como consta da. exposiÇlLO 
elo Sr, Ministro da Justiça e Negoolos Inte
riores, de buver o decreto n. 848, de li do 
outubro de !890, art. 32, § 1•. cresdo dous 
logares de oscc·!vilos junto uo juiz de secção 
do Estudo de S. Paulo, e do ter sido apenas 
provido um desses logal'es ati) o dla 3 de de-
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zombro do nnno lindo, poJo quo nas lois orça. 
montarias anteriores ilquolla dnta,11 partiJ• da 
Jal n. 306, de 24 de dczemllro de J89l, prl· 
melr:t em que se loclulrnm os vencimentns 
para cs escrlviíesdos,lulzos secclonacs, só tem 
tlgurado a verba nocessnrla para o paga
mento de um escrivão no referido Estado, 

Occorrcndo, porom, quo foi ultimamente 
Domondo pnra nquollo Jogar, do accordo com 
o art. 93 do docreto n, 3,084, de 5 de no
vembro de 1891, Antboro Gomes Bnr·llosn, o 
qual entr•ou om exercicio a 3 de dezembro 
ultimo, o que não ba verba tombem uo orca
menta actual pn.l'o. pagamento dos venci· 
mantos de mo.is ol::ise escrivão, .porque o. sua 
nomeação nü.o chegou em tempo ao conheci
monto do Congresso Nacional, preciso é o 
rrcdito podido •lo 1:610$935, sondo a qUimtiu 
do 116$035 relativa no periodo decorrido de 
3 a 31 do dozem~ro de 1898 o a do I :500$ 
correspondente ao excrciclo nctunl. 

O Sr, P••o•ldonto-Nomeio o Sr. 
Senador Moraes Barros, para lnteriuamente, 
substituir na Commlssiio de Constituição, 
Poderoso Diplomacia, o Sr. Senador Vioeute 
Machado, quo communlcou retirar-se da Ca· 
pita! por motivo de molestia. 

A Commissão de Flnnnçaa, pelas rnzaos ex
postas é de parecer que o Senado adopte n 
referida proposição da Camara dos Depu
tados. 

Sul a •las Commiss~os, 19 de outnbro de 1890. 
-Rodrigues At"es.-Porcitmcula, relator.
JJomingos Vicente.- Leite e Oiricica.- F. 
Penrw.-Gonçalve& Ferreira. 

N, 255- SOO 

ORDEM DO DIA 

LOOACÃO DO SERVIÇO AGRJCOLA. 

Entra om 3·• discnssão, o projecto do Senarlo, 
n, 3, rlo 1S09, regulando a locação do serviço 
ngricola. 

Silo lirlas,apoiadas c'postas conjunctamente 
IJm discussão ns seguintes 

EliENDAS 

Supprimom-so a ultima parte ~o art. O•, 
desde a pnlavrtt-Solvo. 

Supprrma-so no art. 18 as expressaes
pclo qual ficaJ•ilrosponsavel o novo loca
tario, 

Supprima-sc o nr·t. 10, 
Supprimam-se no at•t,20, § I• as expressões 

-salvo quanto ao locador dos serviços, si 
ello nstivor rlovonrlo ao locatario, 

Ao capitulo VI accrescente-so: 
AI't, 56, Na mesma penn incor•rerá 

aquollo que accoltar para seu ser•viço ou con. 
s<Jntlr cm sna casa, fazenda ou e; taboleci
monto, indi vlriuo que tenha razão tio saber, 
estar obrigado a outrem por contracto osorl
pto ou niio de locação de serviço • 

Sala das se~soes, 20 de outur•o de 1899.
Thoma' Delfina. 

A' Commlssiio de Obras Publicas foi pre
sente a proposiçiio da Camam dos Doputados 
n. 88, dol899, nutot•ir.audoo Poder gzeoutivo 
a permittlr a iute!'l'upçilo por tred nnnos dos 
prazos do contr·ncto colobJ'JHio com a Compa· 
nhla Viação Fol'rca e Fluvial tl<o Tocanti11s o 
.Aroguayu., para. a construccão da linha 
terJ'e" do A loobaça t\ Pmia da !tainha, afim 
dn mesma companhia procmler U. rovisão dos 
estudos du mesma estr·ndn, de modo a ro
duzlro seu dc>envolvimento, dimlnnJu,lo as O~··· 1\lor•nes Dnrroa-Sr, Pr•e· 
dospozas a qub estt\ sujeita pelos estudos sldeute, nncloso, como nupponho est~r o Se
aotuaes. nado por votar o projecto em discussuo, serei 

A Commissiío de Obras Publicas estudaodo muita breve uns conalderaoaes que vou su
a nasumpto o comprohondondo que nenhum jeltar ai lllustrada npr~taciio ~a 9asa, ns 
mal vira da interrupçiío dosoes trabalhos quaes toem por fim prmoipal JUstrOcM' as 
pois, ao contrario, ella adial't\ os compro: tr.s omoudns que tomo! a Ilberdado da olfe· 
misses quo o Governo ten·a' com a garantia ale recer ao projecto, 
juros a que ó obrigado pela oouoessiio da A primeira emenda refero-se ao art, 12 
mosma companhia, que tom, conforme as §!'.Dispõe esse artigo: 
intormnçaes do Mlnisterlo da VIação, ex- cArt. 12. o loc.atarlo niío pótle, sem o 
eoutndo rogulnrmenta o. seu contracto, é do &!ll'llZlmento do locador, transferir a outrem 
parecer, uma vez _que o Governo nilo se oppõo a locação do aorvlços, 
a essa Interrupçao, segundo Informou em § 1,' Este aprazimento deve constar de 
BOU officlo de 15 do setembro ultimo, o Sr. e>crlptura publlon ou esorlpto particular de 
Ministro da Vlaciio, que a proposici!o seja transrarenclas intervindo o locador em qual· 
approvada pelo Senado, . quer destes aoios, como assistente, 

Sala rins Commlssõos, 20 de outubro de § 2.• Tambem o locador Mo póde, som ou-
1899.-A. A=crodo,relator;-Aioaro Maclw<lo, torga do locatarlo, pOr outra PBIISO~ 0111 seu 
~JVOgUQira ,f.~mnugua.. • lOS'lll' '· 

' ' " 

' 
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1 
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§ 3.• SI o locntnrio annulr á substituição, 
"'o locador niío seriL rcsponsu. vol pelos ta.ctos 
do substituto.~ · 

A emenda propõe n suppt•essiio dns pala· 
vrns-como assistente, 

Juridtcamonto fallando, o paragra.pho ostil 
bom redigido, porque exige a intorvençiío do 
locador no contracto de transforenoia do seu 
contracto como assi•t~ratc, o na significação juw 
ridloa o assistente, quer om um contracto, 
quer em um pleito judicial, faz as vozes de 
parto, tem quasi tanta importanoin como si 
tosse a propria parto. 

Portnnto, na linguagem juridlca, o pura· 
grapbo está bem redigido; mas estn loi ó 
leito prlnoipalmonte para o vulgo, para o 
povo lliottrado, o V. Ex., Sr. Presldonto, sabe 
perfeitamonlo quo nn linguagem vulgar a 
expressão-como as.:fi.stonte-tam eignillca.çü.o 
diversa da que tem em dirHito 

Como as.sistante, vulgu.rmente quor dizer: 
como um simples espectador, como mora tos· 
temunb&. 

Por isso, proponho a supprossiio destas pa
lavras, por mo parecer que a disposição ftcará. 
entiio com mais força, 

O SR. GONÇALVES CnAVBs-Mas, como diz o 
artigo i 

O SR, MoaAES BAimos-0 o.rtlgo diz assim 
(repele a l•itura da a1·1, 12). 

Proponho a allppressilo das pah•vras-como 
assistente. 

0 SR. GOMES DE CASTRO dá um aparto, 
0 SR. MORAIS BARROS-E' Isto mesmo que 

estou dizendo: a expressii.o-cnmo a1sistente 
-tem significação jurídica e•pecu•l; entre
tanto, no. linguagem vulgar ella tom out~a 
significação; na linguagem vulgar o assis
tento é um méro eapectacior, 

O SR. GONçAJ,vxs CnAVEs dá um o.parto. 
0 SR. MORAES BARRCS-P<Lrto, propria

monto, elle n~o é, (Ha muitas "P''"'"·'·) 
E' a. hypotbeso da transfot•encia. do con

tc·acto de locação tle sorviços do um locaturio 
para outro. 

O projocto dizia: c ... • aprazimento do 
loco.dor, etc., como assisttJnte»-; estas po.l;wrns 
-como assistente-a meu vor podem du.r lagar 
a equivoco, o, para evitnr esse iur.onveniente; 
proponho a sua suppressiio, 

U)t SR. SENADOR-Mas, mesmo na slgni· 
ftcação juridica., não está bom applicada a ox
presHão. 

0 SR, MORAES BARROS-Na significaçilo ,\n· 
rtdica entendo que eiia cstil bem empregada, 
mas niio façamos quostilo por isso, (Jln mui101 
1tpart11s,) 

Eu sou o primeiro a trazot• emenda snp· 
primindo ossaSJlllio.vras; níi.o convem osta· 
bolecor diS(;Uasuo sobre isso. 

• 

Penso quo a expro;aão estã muito bnm em· 
prcgnda., mas ncho que, nwamo nsHim, nlio 
convém comorvo.l-o. no o.r·tigo, porque tlliiL 
enfraqueco a di>J>Osiçli.o; que llc<t com muito 
mal:; l'orç<~, fica ·muito mtLb~ cl;u•n o termi· 
nanto, dizendo·'O simpicsmente-lntet•vindo 
o locador em qualquer desses actos, 

0 S!t, GONÇALVJ'S CIIAVES-Eile Ó um ill· 
teressado, 

0 Sa, MORAES BARROS- Sim, ó um in ter· 
assado. 

A outra emenda manda restabelecer o 
o.rt. 13, quo rol rejoitudo. 

Reza o art. 13: 
c Art. 13. No firn do cada anuo agrario e 

no caso do alienação tio prcdio a~rlco!a, as 
contas ontre o locutario o os locadores sorão 
ujustadus o pa~as, respectivamante, a di· 
nbeiro, e, na falta, em serviços ao adquirente 
do mesmo predio, » 

Este artigo o a emenda quo a Commissão 
o1Iorecou o.o mesmo !'oram rojoltadns pelo Se
nado; proponho o restabelecimouto do artigo, 
mas com algumas moditlcaçõcs, 
Pro~onho que o artigo seja restabelecido, 

nodigido conforma a emendo. que apresento. 
A modiilcação principal quo faz ao artigo é 

cstabe!ecor como regra gorai o. obrigação do 
ajusto do coutas todos os annos, no ftm do 
anno o.gro.rio. 

Convém quo annualmento sejam ajustadas 
as contas entre locatarios e locadores, para 
que ollas uiio envelheçam, porque todos nós 
sc1bomos que das contas velhas ó quo nascem 
as duvidas. 

O Sn. Gor.tEs nE CAsTRo- Múita.s vezes 
eilo.s nascem du• novas. 

O SR. MORAES BAnRos- V. Ex. nii:o me 
póde contestar quo das coutas novas é muito 
mais difficll se originarem duvidas, do que 
das velhus; o isto ó tlu senso gorai, que 
V. Ex. po,suo em tão alto gráo, do que toem 
dado tantas uffirmaçiles nesta Casa. 

Couvém obrigar os locutarios e locadores s. 
ajustarem suas contas annuo.imonto, pum 
evitar que muiot·os d<IVidas uppareço.m ontre 
ciles; nJusto do contas que torá. do havor, 
mosmo no co.so de alionuo;uo do predio agri· 
cola. 

No cnso do locador ficar em divida, não 
podendo pngnr om dinheiro, pugarà,no. l'órma 
ao stu contracto, om serviços. 

Poço o rostnbotoclmonto do nrt. 13, com es· 
tos modlficnções, 

Proponho tambom o rostabeloclmento do 
o.rt. 5U, qua rozn assim: 

"'Aqueile quo, por si, on lntorposta pesson, 
seduzir. ou alllciar pa1•a SJJJ serviço, ou <la 
outrem, imlivilluc obrigado a outro por con· 
traoto esorlpto ou verbal do Joca~~o do ser· 
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·1.1 
vlço':lrcstavels em qualquer s•rte do paiz, lovn para outrem vão com o onus da III vida; 
Jl&ga ao locatarlo preju•llcn o o dobro do silo serviços onr.raclos ; o, desde que o se• :I ~,. que lhe estiver o locador a devm•. gundo ratrão oa accelta, accetta serviços ' . ' 11: 
Paragra~ho unlco. O pagamento dn dlvidn compromettidos ..• . ! ,'1 

: 'ii no dobro n o ezclue a Indemnização por per· 0 SR. COELIIO E CAMPos-Niio snbondo, 
. : ·: das e damnos resuttant's da pri vaçno do ser-

O SJt, MOILAES BARROs-.,. sobre oa quaes viço do locador no restante do tempo do con-
i i, tracto.» pe•a uma dlvidn. Eu usei j~ de uma compa· 
Íj.l Proponho o restabelecimento deste artigo rnçdo, da semelhança deste contracto com o 

:, i,! com n modlftoaçlio dn emenda que oJTereço. quo se dá n respeito do prodios hypotbecados, 
i ' A emenda mnnda I'odiglr no singuln•· o cujo adquerento, moamo não sabendo da by· 
I nrtlgo do projecto que está redigido no plu· pothoca, noa rosponsahllizndo pela divida. 
I ral. A vantagem dn mudança do numero 0 SR. COELIJO E CAMPOS - Ahi ha a in-' está em evitar a possibilidade de uma inter- acripÇI1o 1io registro, 

~rotação Inconveniente. Dizendo-se nccet. 0 Sn. MllRAES BARROs-Não ha igualdade, ando directa ou ino!irectamento indivlduos 
obrigados a outrem por contracto do locaciio mas ba semelhança. 

' ' 
de serviços, ti possivola inteltlgencia •le que 0 SR. GO>IES DE CASTHO- Niio ó a mesma " . 

I aquotle quo ncceita um individuo fica olirl· cousa.. 
1:· .: gado a pagar a divida o tambem nquelle, por Na hypothccn o conb·ncto é rfgiatrado, 
1'·:' lntel·me•llo de quem esse segundo patrlio &c· o quo Dilo aconte;e ahi. 

, i' I celta, fica obrigado a pagar a mesma divida; O S11. MonAEs BARRos - Nem todos co-I, e assim poder·s•·ha pagar a divida duns nhccem o registro rla hypotheca. O contracto 
I' I vezes. da locação de serviços não tl registrado; mas j.:·l'' ouvi dar esta lntelllgencia por um espirita 
'' o segundo patriio tem meios de verificar si o 1·: .'I lllustrado, por alguem atreito á intel'jlrota. ,,. I t••al!aihador tom alguma divida, meios que :i:', ção das leis. E' passivei, pois, que eiia appa. 11 e são otrerecitlos pelo mesmo projecto no reca, que ao entenda a disposiçlio por ••ta nrt, 16, que obriga o patrilo a ter uma es· 

' 
tórma, e para evitar a duvida, redija•se o ~ 

. ' 
artigo no singular, ncando certo que só póde criptul'llção dupln. 

. haTer a possibilidade de um pagamento e Aiúm do um li ~ro seu do contas correntoa, 
j.l nilo de dous. é obrigado a tor uma caderneta que forno-

Proponho a iluppressão daa palavras-além cera ao colono; ·na oscripturaçilo, tanto do 
'' das despezas a que tiver dado causa-, por· livro como da caderneta, devem aer·lancadas 

que .essas pal11vras me parecem dispensavel•. toduR as verbas do credito o da divida do 
Assim, a emenda conserva a diaposiçiio colono; de sorto que este tom em sua cader-

principul do artigo, por~ue elin me parece nHa o estado do suas contas, o por olla se 
. , de teria a justiça c de to a a conveniencia • veriOcn si elle ú devedor ou si. é credor do 

Neste cuso,appeilo do Sunado para o mosmu primeiro l,atr·iio. 
I Senado,molhot• informado. Quer mo parecer Assim, o segundo pat1 ão tem na caderneta 

~uo os meus Ui ustres oollega•, depois de r e· meios de vcrlftcor si o homem qua III& vae 
I .. ectlrem melhor sobre a disposição, uão fiOJ'no pedir serviços tum divida on não, Além 
' ': '' duvida om votnl·n. disto, rl"'de que o colono deixa o serviço do 

I .i ·Pareco·m• claro que ella é, repito, de toda primeiro patrão, este, pelo projecto, tem 
a justiça e de toda a conveuienoia. obrignçiio do lhe dar um uttestado, decln-

0 SR, HENRICIUE CoUTINJio-Niio ha duvida rantlo si elle sae com divida ou sem eua. 
alguma. SI o pntrão lho nega o attostado, o colono 

0 SR. MDRAES BARROS-Si, npozar do tudo, tem o direito, pelo projecto, art. 17, do cba· 
mar o patrão a juizo, o o juiz, Impondo ao o Senado entender que deve continuar a re- pntriio, depois do ouvil·o, a muita do 5~ a jeltnr o artigo, ficarei crente de que não 100$, mandará dar ao colono, pelo escriv o, tenho razão, que o engano ó mou e não do um certlflcado do estado das relações entre . .. Senado, esse locatario e o locador • ·,! 

As razões justlftcnttvas dessa disposição De eorte que, por meio do attestado do prl· 
podem ser expostas em poucaa palavras. melro f:trão, ou do ccrtlftcado mandado pas· 

O lndl viduo que contruot" com nlguem a sar pe o ,lniz, poderá o segundo patrão verl· 
prealaçiio do sou serviço e recebo quantias ficar si o individuo que lhe vae o1Terecur os 
ndeantndas celebra um contracto, do qual ó serviços traz divida cuntrabida com o patrão 
objecto a prestação deose •••·viço ; e si eile o antorior. 
leva para outro putrão, abondonundo a.qualto Além disso, usem do meios por si mesmos; 
com quem !ez o contracto o do quem recebeu é !acil perguntar de que fazenda sahlu o co-
os adeantamentol, os serviços que elle &alim lono, e então communlcar ao primeiro patrilo 
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o f•cto, perguntando el o tnl colono dava 
ou niio, 

Si, descuraurlo este• meios de Informa
coes, o.pezar dissO contruetn. o colono, corn
motte o segundo rm!rtlo uma culpa. lovis· 
slmo, uma. J'u.cilidado, umu. lovtnndadu, e é 
justo que en.rrogno com as consequencio.s: ó 
justo que .fique rosponsavel peln divida <lo 
colono. 

Isto é de lo·la a justi~a, e mesmo uma dis-

fosição que estava consagrada na lei do 
879. 
Depoi<, no projcoto como está approvndo,ha 

uma lacuna multo sensi vel, re;nltanto da 
votn~ilo que houve. 

O Senailo npprovou a disposição quo con· 
domna o alllciadot•,o seduct.or apa~ar o dobro 
da divida. N~tda mais justo, porque o alli
clndor ou seductor· procede com dolo, oom mn 
fe. 

Mns lta nma lacuna multo grave, porqno 
nilo ha dlsposlçno regendo o caso em quo o 
segundo patrão llmlta·se a aoceitnr o colono 
que se lhe vem oJforecer, ltyprrlhose muito 
menos gr·ave do que a pt•irneira. 

E•te não pódo ser accusndo dt1 nllicindor ou 
seduotor, porque llmita-so a acceltat• quem 
vem lho oft'nreour os aoua sorviços; e,porto.n to 
devo tlcar obriga•lo a pngar simplesmente a 
divida, sem outra. t•csponsab!lldnrle; isto é 
justo, érnzoavel, e por eRin fórma ftca sup
prldn Cll!a lacuna ~o projecto, 

Além de justa, ó ela mnlor· convenioncia 
esta disposição, porque vem fazor oosa&r 
muitos conntotos quo se teem dndo pelo facto 
do nlltcinmento do colonos. 

O que acontece, nllo hnvondo esta dispo
sição, e que 08 fazen•lelros acccitatn colonos 
de outros, e, sendo esorupuloso•, Indagam si 
o colono deve ou não, e no oa;o de dever.ro
sponea.billzam-so p.·la ~i vi la; mas os que silo 
desllonestoa, os que não teern eacrupulos con. 
tractam os colonos, e ftcam quietos. Quando 
Ião cobrados, ou não respondem, ou diio re· 
1postas evasivas, mas nunoa negnm a divida, 
todos elles teem oonscloncia do sua rcspou
sabllldadc, em rela~ilo 11 divida do colono. 

E' esta obrigação moral que o projooto teu. 
ta. traduzir em lei, 

Jit. tive ocoasiilo <lo narrar aqui os gr•aves 
conllictos que toern havido per falta tlosta 
disposição; jit. nnrrei quo no. munic!pio de 
Rio daa Pedr•as algumas tamillas do colonos 
conctrntaram seus serviço• com fazendeiros 
do outro> munlclplos e deliberaram sahrr; o 
admlntstradot• da tnzend11 reuniu gente o 
conseguiu fnzel·ol voltar ; estavam no tor
reira da fazenda em ajusto do oont•s, quanrto 
per lmprudencia de um colono, ou do um 
camarlld&, travou·se contlloto entre elles, con. 
flicto que generallzou·so,ltavendo panoadarlo, 
tiros, o até morte, pois morreu um colono. 

Sana. tio V, JU 

Si a dlsposiciio estlvo•so em vigor, ni!o se 
dal'ia hso, porquo o segundo ptltrii.o so re· 
sponsnblllzaria pol• dlvid& dos colonos. 

Vojamos pelo projecto qual a situaçi\o do 
locatario e do locador. 

o colono rolo projecto está porfoitamon te 
garantiria contra o patrão, porque tem contra 
este ac~ito executiva pora cobrar aqullio que 
lho ó dovido, 

O procesoo executivo catá garantido pelo 
direito preferencial que o projecto lhe dh do 
ter pago pelo producto ~~~ safr•a ou d• colheita, 
pnra aquol bonvet• concorl'ldo com o sou tra
balho. 

Do sorto quo o colono estll perfeitamente 
got·antirlo. Vejamos a situoção do patrão pe· 
ra.nte o colono. 

Pala crnontla quo eu proponlro, si o colono 
abandona. o servico Uovendo, e vne contratar
se com um segundo pa.trüo, será este respon· 
savel pela divida do colono, · 

Si o colono abandono o serviço levando 
hons com que pngll.l". o patrão tem contra. 
elle simplesmente a ncção sumrnnrla, ao 
passo que o colono tom contm o p&trii.o a 
acçilo executiva ; e vós torlos s'bels a dltfe· 
rençn. que vno ontro n. ncoão summario., que 
depetrdo do sentença e execu~ão, o a acção 
executiva que comc~a pela. ponhora. 

O patrilo tem simplesmente~ ao~ão sum
rnarla contra o colono, e a exoroitarit. no caso 
de retlr•r·se o devedor, levando bens com 
q no possa. pagar ; mas supponhamos que o 
colono nem contrncta o seu serviço comse
gundo ,potrão, nem Jevfi bens com quo pose~ 
p:rgar, qual ó a garantia do patri!o I Absolu
tamente uenhuma. 

E nem se diga quo esto ltypothese é lm
po•slvel, porque não hfi nada rnals fo.oil que 
o colono transportar-se co1n sua familla. para 
uma povoaçi!o, vil la ou cidade, ahl viver a 
jnrnol, nilo tendo propriamente patrão. 

Póde ganhar • subsistenul& com um pe
queno cornmerclo, de mil outros meloa de que 
se pódo vi ver ludibriando, tlt,m1o o pu trilo 
quo llca lnteirnmonte dosarmado. 

J!\ vê o Senado quo, no passo que o pro· 
jacto· garante porfeitamonte o direrto do co· 
tono contrtt o patrilo,não gaJ'ttnte o direito do 
patriio contr.1 e colono. 

O St<. llEZERRIL FoNTE~ELLm-Seria bom 
uma omonda..tnlra neste sontldo pnra ftcar 
tudo gat·~nti•Jo. 

O sn. ManAIS BARROS - Entiio ó que 
V. Ex. diria que o projecto escravts• oco. 
tono, · 

O SR. BmzmRRIL FúNTENELLE-Terel do 
votar contra, 

O St<. Moru.ms BARRos-V, Ex., votando 
contra, ostó. no seu pleno direito como 

~· 
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estr\ no sou plono dil·olto do pensar quo 
o ~rojeoto rovog-a a snnt:t lei do 13 rio 
mn1o · mas a tudo Isto ou responderei quo é 
uma ~lnmoroon inju•ticn que se faz no pro
jecto, que ni•o tem co_nlr~ o colono a menor 
acção coercitiva, que nao d1spõe contra alie a 
mais pequena multa, nem lhe intligo a mais 
inslgnlftoante pena. 

0 SR, LII!TIII 11 0!T!Ol0A-Entiio é lnutil. 
O Sa. Monuz DAnnos-v. Ex. collocn-se 

em extremos dcsarrnson<los, ora amrmnnJo 
que o projecto estabelece n oscrnvidilo para 
o colono, or" dizendo que olle ó lnut.U. 
V. Ex. tem a Jiberdado <fo pensar como QUI· 
zer o eu o devm• do rospoitar, por mnis ab
surdas ·que na julgue, na suas opinioos. 

O Sa. LEITE E OITICIOA-EU só julgo ab· 
surda um• lo! que não gnrante cousa ai· 
gumn. 

O Sa. MoRA.EB J:lAnRos-Na Confederação 
Argentino, na diversas provlnolns tllem ~a 
seus codigos ruraes, nos quaes ba dlspost· 
çõea multo energlcas contra o trabnlbadot• 
que viola o contracto do Jocn(ÍÍ.O do ser
viços. 

0 SR. GONÇALVES CIIAVEB -:_Pois devemos 
copiai-na porque la a colonizacuo prosp;m. 

O SR, MotüEs BARRos-No codlgo rurnl da 
provincia de Buenos· Aires, no seu art. 332, 
ha a seguinte dia~oslçiio: 

Figura-se a hypotbese do peilo Sllhir em 
serviço, e neste caso Jevnra do seu patrão 
um documento escripto em que expliquo q11al 
o serviço a quo esse peão vao, e o tompo que 
deveril demorar-se. Si o peão oxceder de!)l;l! 
prazo, o juiz de paz do legal", em que olle 
tor encontrado, maudarà ngarral-o o romol· 
tel·o·ha ao juiz de paz do sou domicllo, o 
qual por sua vez o remettera a seu patrão. 

O SR. BEZimRIL FoNTENELLE- De quo 
data é oasa disposição i Faço a P"rgunta por. 
que ouço dizer que Isso é multo antigo, 

0 Sa, LEITE E 0IT!CIOA - Do nosso an ligo 
eaornvo fugido a osso peiio niio ha dll!e· 
renon. 

0 Sa. MORAES BAR!<Os-Esta lei tom 1\ data 
de o de novombro de de 1805. 

0 Sn, LBITE E 01TIOIOA-EU duvido que a 
Republica Argentina tenha conservndo essa 
disposição com os projectos do colonlzaçi\o 
que olla tom e querendo attrahir lmml· 
gro.ntes, 

0 SR, MORAES DAnnos-MaiB abaixo, DO 
art. 234, dlz·•o o seguinte. (La,) 

E diz no at·t. 235. (La.) 
Silo disposições do codlgo rural da provin· 

ola de Buono~·Airo~ d~ Conre~eraçilo Argou· 

tina. Os codlgos rnraes rias outms pl·ovlnclas 
toem disposições mnts enm•goicns ninda. i e 
nlnguom diz que esses codlgos escravizam os 
colonos ..• 

o SJt. LEITE m OITIO!CA-Quem ó que niio 
diz i 

O Sn. MoRAES BARRos- •. , que osso• o o 
<llgos roRtaboJecom a escravidão. 

O Sn. BmzEmur, l'ONTENELLE-Ató ao diz· 
que isto n[o esta mnls om vigor. 

0 Sn, MoRAES BAIIROS-Jsto é de V. Ex. 
0 S!,, BEZERRIL FONTENELLE -Nilo : é do 

nobro Senador por Alagôas. 
O Sn. MaMEs DARM<-0 nol!re Senador 

por Alngôus fullou do oitiva, sem sabor com 
oorteza ó que dizia; quer <lizer quo niio sabe, 
que Ignora; nsstm é dlt!loll rospondor. 

O 811.. LEITE m OITIOIOA dá um aparte. 
O Sa. BonAEs BARROs-Entiio, meu caro 

coJJoga, niio ha Jui nenhuma quo V, Ex. cite 
e sobro a qual eu não possa dizer: Niio ostá 
mais em v•got•. Semelhante fórma de argu
mentação não tem valor algum; a1•gumen· 
tando por essa fórma ni'io ba oausa quo lião 
se vonçn. 

O SR. LEITE E OtTiciOA.-V, Ex. tambom 
ni'io snbo si esse codlgo estil em vigor ; está, 
ou niio ostá 1 E' que 011 quero saber. 

O SR, Manus BARRos-Deve crer que 
ostá, 

0 SR, LEITE B 0ITIOIOA.-Entilo está fa!Jando 
de olt1va. 

0 SR, MORARBDARROS-.,. dOI<Ioque V, EI• 
niio me mostrar qual a lei que o t•ovogou. 
Portanto, afirmo quo o codlgo està em vigor, 

o SR. LEITE III OITIC!OA-Bom; mas duvido 
que osteja. (Riso.) 

O SI'. MonAES. B.lRnos-Aifirmo com o do
cumento na mão, o V. Ex. amrm& baaeudo 
unicamonta em sua honrada palavra. 

O Sn. LEITE E OITIOIOA- Qu•l é o do· 
cumento 1 · 

o sa. MaMES BA.Rnos-E'· e;te livro bom 
grosso (mosttando), que acubo do ler. 

0 SR. LEITE E OITIOIO.\-Niio, isso Ó uma 
co!locçiio de lois. 

O Sa. MoRA.Es DAnnos-o oodigo rural é 
de 1866, mas o livro publicado em Buenos· 
Aires é de 1889, Portanto, está bom do· 
cumentada n minha amrmntiva de que o 
codlgo rural está om vlgot• ; de quo as dls· 
poslçCcs que acabo do ler aiio dlsposiçõel 
vlgentos na provlncln de Buenos-Ah·os. 

O Sn. LEITE E OITIOIOA.-SI eu tlvor tempo, 
boi do to.zer um oxumo doaso livro, para ver 
si o~~n.lol não est4 mc~mo revognda (Rim,) 
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O SR· BEz~:Run/ FoNTENELLE-Pó1lo so1• 
cj'ue e•teja: nó• temos tido lei• muito posto• 
riO<·es a essn, ljUO jó. !oram rovogarlas o que 
poderiam sor citadas com muito m<lior lun· 
dnmonto. 

o para o~ tn·uzll~iroH; lr!Lta-so de uma. lo i bra .. 
zileira. 

O sn. MoaA~s BAnnos-Não, meu honrado 
col\ega; nós ni\o estamos log-.lsiando só para 
braziloiros, nós esLarnos log!>laudo t11mbom 

O SR. LmTE E 0ITJOICA- Quem qul?.osse para estrangeiros que voem trabalhar no 
fazer uma coilecçiio de nossas leis sobro ser- Brazil. 
viço ngrlcola teria do Incluir as leis de 1870, 0 Sn. THO~tAZ DELFINO-As condições siio 
que ostiio todas rovogadns. iguaos; 11 lei é brnziloira. 

O SR. MonAES BAnnos-Mas esta não 6 de 
1879 6 de J88U. O Sn. )!onAEs BAnttoJ- Mas lambem <I Is· 

Sr. Presidente, n promulgaçiio rlesto. lei põe sobro interesses de estrnngelros; é preciso 
vem sat!slnzer um<~ grande nocosoirlndo pu- usp~;cillcar isto. 
b!lcn, nocossidado miLnifestada em muitlls o Slt. TuoMAZ DELFtNo-Os interesses siio 
publloa.çOes da imprensa, ma.nit'ostlula plllos ollcio!ll\C:J, níi.o são italianos. 
clubs dn lavoura do Estado da S. Paulo. 0 SR. MOI<AES BAnRos-0 principal ramo 

Naquallo E;tado, em quasi todos os muni- do produccão da lavoura brazilolrn, o café, 
clplos productores do caro, pelo menos os i ' t 
miLis Importantes, toem-se crendo oiubs agri- Sr. Presidente, atraveB>o. a cr se mo1s orne· 
colas pura representarem os podel·es publicas rosa que jilmais atravessou no palz. 
sobro as prinolpaes necessidades da lavoura O SR. PAUL.\ m SouzA-Apoiado. 
e nos programmas ou manifestos desses clubs, o SR. MoitAES BARRos- O preço do caré 
em todos eUes, vem p1•oclnmada a necosa~dade doseou tanto aos merendas coasumidores que 
de uma lo1 reg-ulumontar\ora da Iocacuo da jil nõo compensa mais os gastos do pro· 
~orvlços: o em mais de um vom cspcc!almonte ducção· 0 doseou por motivos sobro os quuos 
md!wda o. nocess!dn<~e do converter-se om lei níio ha'oomplet" hurmonia de pensamentos. 
o projecto em questao. Penso, ti couvicciio minho,que desceu o p1•cço 
. Oito Deputados da Assomblia do Estado do polo exceS>o da produc<;ão porque a. produc

s. P:~uio propuzeram perante aqueUa Ca- ção actual do cafó no m~ndo oxoede muito 
mara que se representasse ao Sanado Federal ás necessidades do consumo, e excede Erin· 
sobro n necessidade de ser convertido em lei cipoimento, po1•quo o Estado quo tenho a 
este projecto. honra de ropresento.r tt•abalhou com tanto 

O SR. HBNRJQUB Coummo-Neooss!dade esforço no cultivo do café, que_ dentro de 
urgente. poucos anuo; el.,vou a sua prodncçao. di!, dous 

O ~R. MonAES BAnnos-Este pi•ojecto tem milhões u um termo mMiodo sois m1lhoes do 
a se11 favor um tostomnnbo da maior impor- saccns. 
tano!a : 6 o do Sr. Conde Antonelll.,. O SR, LElT~ E OIT!CtOA-0 que foi-o baixa~ 

O Sn. L&ITB ll OITICICA-Ti~>~eo Danao•. de pro~o · 
UM Sn. SENAnou-Iato 801.11 unlll lonte de O Sn. MORAEll BAnt~os- E' exactamente o 

reclamu•·oes. quo estou dizon<lo, mas V. Ex .quer por força 
' :~utorlzar ns minhas asserções com a suava-

0 Sn. MORAIS BARROS- ... do Sr, Canele llosa opiniüo. 
Antonelli, envlnc!o extraordlnal•io e ministro 0 SR. L&ITE E OrTrotaA-Não,senhor: estou 
plenipotenciurlo do ltelno da ltal!a perante o 
Governo do Brazil. Este \Ilustre runccionnrio attl npoio.ndo" V· Ex. 
tem ucompanbado a marcim do projecto com O Slt. MoliAES BARROS- E' tal a situa•;iio 
muito interesso, conhece-o de porto, porque dos lavrndo•·es do calo, que, aqualles que, fta· 
o examinou, oomo tnmbem cxllminou o pa- dos nos !Jons tompos dos altos preços, contra· 
roce r da Comm!ssiio, e a mim me disse que h iram divida de algum vulto, po,Jem se consi· 
ora um projecto muito honesto, que eriL derar perdidos, podam-se consiclarnr fall!dos; 
um projecto que, convertido em lo! 6 publl· e aquelles que soubernm ncnutolar-se, que 
cada na ltalia, produziria ali\ muito boa im· souberam evitar a contracção do d!vi<las, 
pressiio. Portanto, aquel!es dos nobres sena- ostiio forçados, parasu"tenta1: a sun lavoura, 
dores que rejeltnm o projecto querem so n endividar-~e. a cont1•ahi<• dividas, pnra sus· 
mostrar mais I'Olllistns do que o rol, querem tentai' as suas fazendas cm bom pé de ·pro· 
se mostrar m11!s !tul!nnos do que o proprio duoção. 
cheCo dos Italianos. Testemunho mais insus- Sendo esta a causa principal da temerosa 
peito do que este ó impossivel o.prosentnr. orise da lavoura, estó. bem visto que niio ost~ 

O Sn. TIIOMAZ DELFINo-Mns, afinal de nas miios dos poderes publicas dar remedia n 
contas, nós e.~tamos loglilando Plll'~ o ara1il t~o grnndo m"l; 6 o culllprlmonto do Ulll~ lei 
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eoonomica fotnl, irreduotlvel, contra a qu~ pagllS respectivamente, n dinheiro e, nn fiLlta, 
nilo ba fm•çn humana que possa. em servlços·ao adquirente do mesmo prodlo.> 

E' com pezar, mns é tamhem com J'rnn- Restabeleça-se o art, 5ô, redlgln.do·se no 
quoza que reconheço não estar nas mfios dos sln~ulnr e com suppre.,iio das palnvrns
poderes publicos dar• remedlo etncaz no alóm das deapez,s o oustus a que tiverem 
grande mal do que soJfl•e n principal lavoura dado causn-asslm: 
do palz, . c Aquelle que dot• esta ou Indirectamente 

SI, poróm, não ha r.•medlo radical, effioaz, noceltar ou consentir em suas casas, fazendas 
ha remedias que podem alllvlnr o mal, e ou estàbeleeimentos ln,Hviduos obrigados a 
estes romedlos estilo nas mãos dos poderes outrem por conh•noto verhal ou ewrlpto de 
publico•. ' looaçilo de so••••ços, prestnTeis no mesmo 

Estado ou nos Estados llmltrophes, pagaré.110 
Um dolles se••la o ,abaixamento da tnrl!a looatnrlo a tmportancta que o locador lhe 

dasostradns do ferro, outro seria a reducç"o estiver a dever, o não sara udmlttldo a alie· 
do Imposto do exportação que Oll Estados "ar qualquer deJ'esa nntos de causlonar o 
cobram, e que não é do menos do 11 '/,sobre jUizo. . 
o preço bruto d~ caió, de ;orte quo qt:ando o S R Sala dns sossüos 20 de outubro de 
producto do caro esgueira-se pelas muos dos • · • 
lavradores, pelas mãos dos productores, a 1899,-•1loraes Barros. 
ponto de nada tlcar·lhos do sobresalente nas Nlnguem mnls pedindo a palavra, encerra· 
mãos, sabe uma quotn multo avultarla para se a dlscuss,io. 
o ftsoo, o lucro do fisco é sempre certo, é Annunclada a votação o veriOcnndo·se não 
sempre seguro. hnver numero pnra votar, o Sr. Presidente 

JI:' indlspensnvel, ó do absoluta o tmpros- man~a proce"er a chnmnda dos Srs. Sena· 
clndlvol necessidade o abaixamento deste dores que comparocerum U. sessão. 
Imposto, que está matando a gnlllnha dos . Procedo-se ó. chl\mada e deixam do reapon
ovos de ouro. dei' os Srs. Francisco Mnchado, Jos~ Bernardo, 

Ainda ha um outro remedia, que é a Almeida Barreto, Rosa Junior, Gonçalves 
reduoção <lo imposto nos paizes consumidores; Chaves e Pires Ferreira, que comwuntcou á 
tambem ó preciso empregar. todo o esforço Mesa que se retirava por luoommodado. 
para obter esta reduoção. · 

Ainda outr·o remodio ó a propaganda do 
consumo do oafó. 

Senhores, si niio está em nossas mãos dar 
remedia radical a tüo grundo mal, ao menoa 
concedamos a esta lavoura em agonia a sa tis· 

' fação desta grande necessidade, ~ela qual 
tanto se reclama: uma lei regulan,lo a locaçilo 
de serviços, 

Concedamos ao menos isto, como provo da 
boa vontade do Senado, como prova de que a 
sorte dessa grande lavoura não ó indltl'erente 
o Sena,lo da Unlilo. 

Ao menos concedamos Isto, ·(Milito bem; 
muito bem,) 

Siio lidas, apoiadas e postM conjunctamonte 
em discussão as seguintes r · 

EMENDAS r 

Ao art. 12, § 1.' Supprlmam-se ai palavras 
1lnnos-como assbtonto. 

Restabeleça-se o a1•!, 13, que ficará redi
gido ass1m: 

c Nu fim de cada anno ngrarlo e no caso do 
allenaçilo do predio agrlcola, as contus entre 
o loellltario e os locadores serão ajustadas e 

O Sr. Pa•e•ldente- Não havendo 
numero para votar, tlca adiada a votação i e, 
estando esgotada a mataria dt< ordem do ala, 
TOU levantar a soseão, designando para ordem 
do dia da sessão seguinte: 

Votação em 3• discussão do projecte do Se
nado, n, 3, do 1899, regulando a looaçilo do 
serviço agricola ; 

1• discussão do projecto do Senado n. 21, 
da 18il9, declarando livro o exerclcto das 
ptofts·ões liberaes a mulher diplomada pelas 
acudemlus da Republica ; 

3• 11iscussilo ·da próposlçiio da Camara dos 
Doputarlos, n. 73, ·de 1890, autorizando o 
Pciler Exocutivc n concedo•• oiro meses de 
liconçu, com ordenudo, ao Dr. Alfr·edo Mo
rotrn de Jlarro< OliVilh·a Lima, lento da Fa· 
cuidado de Direito de S. Paulo, em proro
gaçiio á que findou em 3 de setembro do cor
rente anno, para tratar de sua saudo onde 
tbe convier. 

Levanta-se n sossiio a I 1/2 hora da tarde, .. 
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PJ•esldcncia dos S1·s, Rosa o Sitvct, J. Catunda 
e AlboJ"to Gonçalves 

A' mela 1lor11 depois do melo·1Ua. abro·so a 
seas!io, a quo concorrem os Srs. Sen:>dores 
Manoel fio Queiroz, J. Cn tun~a, Alberto Gon· 
çalvcs, Henrique Coutinho, Thomaz Dol~no, 
Joaquim Sarmento, FranciB"O MILchado, Be
nedicto Leite, Gomes de Castro, Belr,rt VielriL 
Nogueiro. Paronnguá, Pires Ferreira, Joiio 
Cordeiro, Bezerrll Fontonelle, José Bernardo, 
Abdon Mllanez, Almeida Rarreto, Gonçalves 
Forr•ira, Leito e Oitlcica, Coelho o Co.mpos, 
Rosa Junior, ArUmr Rios, Virgllio Damazlo, 
Doming-os V1conto, J.opos Trovão, Feliciano 
Penna, Rodrigues Alves, Paula Souza. 
Moraes Bart•os, J.eopoldode Bulhiles, Joaquim 
de Souza, A. Azer•ilo, Aquilino do Am•rai e 
Pinheiro Machado (34.) 

tcgraph Comp,wy, e annulln. as sohras das 
consl~uações corrrspondentes ó.s cinco dl
vlsoes d•quella E!ltra•la no exerclclo 1le i803, 
oa importancla da 7.253:501$102, 

Archlve-se um dos autographos o com· 
muuiquo·so á Camora rlos Doputo.dos, remet
tendo·so·ihe o outi'O. 

O Sr. ~.:· Soco•et<u•lo declarn que 
não ho. pareceres, 

Deixam de comparecer com causa parti· 
cipada os Srs. Generoso Ponoe, Jonathns Po· 
drosa., Laura Sodré, .Justo Chormont, Pedro 
Velho, Aivnro Machado, Joaquim Pernam· 
buco, Rego Mello, Leandro· Maciel, Oleto 
Nunes, Q, Bocayuva, E. Wnndenkolk, Oon· 
çaives Chaves, Vicente Mnchado, Joaquim 
Lacerda, Estevos Junlor, Gustavo Richard, 
Raulino Horn e Julio Froba ; e sem ella, os 
SJ•s, Mnnoel Barata., CJ•nz, José Marcetlino, 
B. de Mendonça SobJ•Inho, l~uy Barbosa, Por· 
· cluncula, Bueno Brandão. o Ramiro Bar
celios. (27.) 

E' lldn. posta em discussõo e sem debate 
a. pprovada a acta da sessão nnterlor. 

O Sr. :t• Secretario dá conta do 
seguinte 

o meios: 
Do Minlsterlo dns Rolnçiles Extot•IOI'OS, do 

20 do conente mez, transmittlndo a Men· 
sagem pela qual o SI', Presidenta Ja Repu· 
blicn submette á approvaçiio do Senado n 
promoçõo do bacl!orel Jo•ti Cordeiro do Rego 
Borras a Enviado Extraordinario o Ministro 
Plenipolenclario na itepubltcn do Perú.
A' Com missão de Constituiç!io, Pmleres e Di
plomacia. 

Do MlnistaJ•io da ludnstrlo, Viação e Obras 
Publicas do20 do correntemez, tt•ansmittinllo 
a Monsngom com que o Sr. Presidente d11 Ro· 
publica devolve dons dos autograpbos d11 I'e· 
solução do Congresso Nocional, que sancc!o. 
nou, e que au1orlzn a abeJ•tur& ilquel
ie Ministerio dos credltoa espcolaes: de 

E'llda,posta em dlscussõo o sem dohto ap· 
provwla a rcducçfio Hnol das rmendas 1lo Se· 
nado i• vropoRiçõo da Camara dos Deputatlos, 
n. 80, d" iH99, que llxn a despoza do Minis· 
teria das ltelações Exteriores para o exor· 
cicio do 1900. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 3" discussão do projecto do So
na•lo, n. 3, do 1899, regnlando a locaçiio do 
serviço agricola. 

Procede-se ii votação com o seguinte re· 
soltado: · 

E' rejeitada a emenda do sr. Thomnz 
Delftno, suppresslva da ultimo. parte do 
art. 9'. · 

Silo approvadas as emendas do Sr. Mo1•aes 
Barros, suppl'6llslva de parte do art. 12 § i' 
o restabelocondo redigido do modo dlver10, 
o art. i3. 

Siio rejoitadas as emendas do Sr. Thomaz 
Delllno, supprcssivo de parto do a1·t. 18, sup· 
pressiva do art. 19 e suppresslva de parte 
do art. 20 § i•. 

E' approvada a emenda do Sr. Moraes 
BarJ•oa, restabelocendo, redigido da modo <li· 
rorso, o art 56. 

Considera-ao prejudicada identlca emenda 
do SI'. Thomaz J)oltlno. 

E' o projecto assim emand11do, adophdo 
pnra ser enviado a Camoi'a dos Deputados, 
Indo notes á Commissão 1le Rodacçilo. 

Entra om 1• disoussiio o projecto fiO Se· 
nndo, n. 2i,de 1899, deolarando livro o exor· 
cicio das proftssiles liberaos 1\ mulhor diplo· 
mnda polaa acodemins da Republica. 



' ,. ' 
I ,.J 

" 'I ,/i, 
" . ~ ~. I. I • 

'!.,.:;!i:,: 
I 'I ,, I 

' ''•I 
I : I', 
, : li '.,I. '·.· '! ·: ·' 

·:·: (:'1 
'' ,li· 

430 AN'NAI!S llO SI!NADÕ 

O Sr, Golnea de Cnatro (I)
Sr. Presidente, o estudo deste projecto suggo. 
rlu·me duvidas que vou •ubmetter á constdo· 
ração do Senado e principalmente ao alto ct•l· 
terlo do seu IUustre autor, porque, segundo 
o nosso Regimento, nesta discussão ventila-ae 
apenas a utilidade e a constltuclonalltlndo do 
projecto, e eu estou convencido de quo o quo 
se ncba sujeito ao debate nem ó utll, nem ó 
constitucional. 

O projecto ó concebltlo nastes termos: 
c E' livre o exerciclo dai profilsOes liberaoa 

á mulher diplomada pelas academia& da 
Republica.~ 

Começam as minhas duvi•laspola expressão 
-profissões liberoes-ompregatlas no pt•ojecto, 
expressão a meu ver obsolota, quo não tem 
mais vnlor no seculo presento, principalmente 
em uma cidade democrntlca como o. nossa. 

Com llfl"e!to, nos antigos temeos o nos tem· 
pos med!ovaos, algumas profissues eram deno· 
minadas lilieraes, em opposição á& chamadas 
manuaes. 

Consldernvnm·se llberaos aque!las cujo bom 
e:tito dependia sobretudo da lntolligencla de 
quem as e.zorcia,. e manunes aquellas que 
dependiam mais da força corporea, sendo 
estas abandonados aos escravos, aos libertos e 
aos estrangeiros domlolllado•, emqu~nto que 
as primeiras, as !iberaes, ernm tidas como as 
un!cas proprlns dos homens livres e nobres. 

Com o progresso da clvillsnçiio, a sociedade 
descansa em outraa bases e bojo o trab~lho é 
igualmente nobre, qualquer que s~ja o sou 
objecto, niio havendo mais •li~t!ocçílo entre 
proftssõos llberaes e manuaes. 

E' preciso tnmbem ver quaes são na toes 
profis•1los !iberncs oujo exorolc!o o projecto 
do nobre Senador lacul ta ós mulheres diplo
madas pelas academias da Republica, porque, 
do contrario, o projecto, si for convertido em 
lei, contera em si uma ambiguidade, nio se 
sabendo quaes eiio essas profissões. 

Eu tomei o trabalho de consultar livros e 
encon Irei nove profissões consideradas li bernes 
nos tempos passados, entre as quaes figura, 
em · pr!meh•o Jogar, a das armas. Quer o 
nobre Senador· pelo P!auhy abrir as t!lelraa 
do exercito ás mulheres diplomadas pelas 
nossas academias 1 

0 SR, PIRES FERREIRA - Desde que e !las 
tiverem diploma do uma academia militar, 
niio ba duvida. Ou se lhes dá direito 1\ ma· 
trlcula, ou nilo. 

0 SR. Oo>ms DE CASTRO - Sol bom quo 
bOjo nílo lla recrutamento forçado ; o, ainda 
que pusse esta dlsposiçiio o ns mulheres pos
sam aspirar t1 vida ml!lttír, o Govorno natu· 

(t) Nio foi rovisto Jlnto ot•udot'• 

ralmente niio as ndmlttlró, no que fura a 
meu vor, muito bem. 

Lembrarei ao Senado nquo!l• fabula de La 
Fontnlne na qual figuram dois ga!los que 
vivill.m em uma. amisado mais quo fratorna., 
nilo h~vondo confidencia que um reousasse 
ao outro : era uma n!ma em dous corpos ; 
pois, de um momento para outro esta aml· 
sade desfez-se, desde que appare~eu uma 
galllnha entre e!les I (Ri•o.) 

Abra o nobre Senador a carreira das armas 
ao sexo formoso o ou acredito que a dlscl· 
pliM do nosso Exercito, que já nílo il pai'& 
que digamos boa, fioart\ absolutamente ostra· 
gada. 

O Sa. PIIIEI FEil.REm,\. - Na opinião do 
V. Ex., que pareoejulgat• a mulbilt•um mo-
tivo do desordem. · 

VozEs-Ch~roltc: la (6mmc, 

o Sa. Go~ms DE CASTRO- Nilo digo que a. 
mulher seja uma cousa do 'desordem ; o quo 
~mrmo na fé de La F'ontalne, é que foi a 
presença de uma ga!linba que destruiu 1\ 
amlsade rmterna quo havia ontre dons gal· 
los. · 

Ora, recebida a mulher nas i!lelras do nosao 
Exercito, o resultado seria, a meu ver, tor · 
nar mais invojada a posição dos generaes, 
porque naturnlmente uma doutora ou ba· 
ohnro!a. seria chamada p~ra o ootado-ma!or. 
onde o& seus serviços seriam tão precioso& 
quo talvez o nobre Senador vlease apresen· 
t~r um projecto augmentando o numero de 
seoretarlo> em todos oa estados-maiores. 
(Riso.) 

Por oonseguinte, acho que, embora sendo 
esta uma das protlss1le.l libet•aes, niio ostú. no 
animo do nobre Senador facultai-a ás mulhe
res diplomadas. 

O SR. PIRES FERil.IIIIRA - Mas si tiverem 
diplomas dns academias militares, V. Ex. 
pode Impedir que e!las sej11m ndmlttldas no 
ló:xoroito I · 

O SR. Oollms Dili CASTRO - Ji• vQJo que o 
nobre Sanador leva o seu projecto até no ez
tremo de racultar ú. mulher a profissão mi· 
litar. 

0 SR, COELIIO E CAMPOS - Não foi esse O 
seu ponsamonto primitivo. 

O Sa. Gor.ms Dili CASTRO- Mas ello o esta 
dizendo. 

0 Sa. PIRES FIRREIRA-Agora. 
O Sa. Oo~m• DF. CAS1'M - Vejamos quaos 

são ns outras proOssõos !lboraos ; tomei nota 
de todas el!as para niio as ost~r citando em 
r~tso. 

A segunda dessas profissuos é a dos pro
tossm·os, 
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Nesta parto o projecto 6 dosnoccssnrlo em 
um pontó o projutllclnl cm outro. 

Com etrelto, as mulheres, tllplomn1lns ou 
niio dlplomadns, já siin ndmittldas no pro
fessorado; o, sl o nobre ~onador quor que 
essa proftssil.o liberal só seja franqueada os 
diplomadas; S. Ex. commette uma injustiça 
que nadn justUlca. 

Os homens de scloncin.-Orll, que é que pro· 
ltibe a uma mulher o tornat•·se distincta pela 
sua sclencla 1 Niio ó preci•o que a lei lho díi 
essa f•culdndo. 

Os homens do lettras e os nrtistns.- O 
nobre Sennrlor sabe quanto as mulheres se 
toem distinguido pelo seu talento na littora
tura., nn. pintura. e nus outras nrtea ; o si 
não tomos granrle cópia do mulheres artistas 
o litterntas, jó. temos algumas <listinctns; 
por isso o projecto nesta parte nacln adoanta. 

Os advogados.- Nós niio temos lei n.Jguma 
que prohlba que us mnlhoros "1am advo
gadas. 

O projecto do nobre Senador tem um 
intuito que dnqul a pouco tomarei em consi· 
dornçilo; parece-me uma interpretação do ar· 
ligo constitucional que tem sido ol>jecto de 
duvidas, levnntlo os•a Interpretação a um 
sentido. CJ.Ue a meu ver, ó repell!do pela 
Constituiçao, 

Os medicas.- Dr&, o nobre Seundot' sabe 
que muitas mulheres silo modicas, além dns 
parteiras, que não precisam desta lei para 
oxorcet• sua profissão, 

Os magistrados.- Depende do Sr. Prosl· 
dente da ltepuullca querer nomeai-na (riso) ; 
depende disto sómento; não lta loi que o pro· 
hiba. 

U11 Sn. SENADOR - Mas nhl h a o quer quo 
seja. . 

O Sa. PIRES Fennztn1-Este ponto de ln· 
terrogaçiin é que é preciso fazer desappa
recor. 

O Sn. GoMrs DE CAsTRo-Nós discutiremos 
dopols; ou continúo. 

Os ministros tlos dltrerentos cultos.- Como 
é sabido, a lgrejo ostti separada do Estodo, 
e em rolaçiio n.o sncerdoclo nós ni\o podemos 
legislar ; ainda que o Estado declare que as 
mulheres doutot·ildas ou bachareladas pelos 
nossos cursos podem aer ministros do altar, 
Isto nilo torá ell\oncla, porque naturalmonte 
os bispos não conferirão ordens its mulheres. 

O Sn. ALnrmro GoNçAr,vEs - A prim~ira 
condição pat·a o sacerdoclo ó ser homem. 

O SR. Go~ncs nE CASTRO - E' sor homom ; 
o ntó ahi contam UJM histOJ•ia ••• (RI'so.) 

0 Sn. ALDERTO GONÇALVES-Posso garantir 
a V. Ex. que ó anetloctn. 

0 Stt. GOM~S DE CASTRO- Eu Volto ao que 
dizia, 

Os homens ele Estado, emflm.-Este ponto 
ú realmente Importante. SI nós tivermos a 
fot•tuna de urna mulher rovei:Lr-se um gonlo 
em finanças ou em ndmlnistrnçiin, porque 
nLio ha de ser ministra i Nós torlamos multo 
prazer em ser subdilos tle uma mulher nestas 
condiQaes. 

Mas, Sr. Presidente, como só posso fallar 
uma hora e não quero exceder este prazo, 
passo a tratar da constitucionalidade do pro· 
jecto. · 

O nobre Senador rnculta, polo sou projecto, 
o exorciclo das prollssões llbernes unica
mente á. mulher doutoraria ou bacharelada, 
~mulher que tiver diploma, emfim ; entre· 
tanto, a Constituiçilo, no art. 7.2, n. 24, diz 
nsslm : c E' garantido o livro exorcicio da 
qualquer proflsaão moral, intellectunl e in· 
dustrial. • . 

Chnmo primeiramente a attonçiio do S. Ex. 
para essa Córmula : a Constltulç•io niin !aliou 
em profissões liberaes, nem man11aes; isto é 
uma expressão condcmnatla, que está nos 
livros porque e do passa•lo, que pertence á 
historia, mas que niio tom mais vlgencia 
entre nós, tnnto que a Constltulcão disso 
assim : c .• , profiSBÜO moral, intollectual e 
Industrial. ~ 

Orn, á vista do uma lei que declara Uvto 
o exercicio de todas a• pro!lssües, guer mo
raes, q uor lntellectunes, quer industriaos, 
nilo sei como se ~ossa prohlblr á mulher, que 
está oompr•hendtda nas garantlns que a Con· 
stltuiç~o otroroco a todos os bruzllairos, o 
axorcicio de qualquer destas profissões. 

UM Sn, SENADOR- Muitos dos que vo
taram Isto já estilo arrependidos. 

0 SR. GOMIS D111 CASTRO -Não justifico IL 
disposição constitucional, nilo diacuto ai ella 
é boa ou má; o que afflrmo é que ó lei a que, 
como lei, elln deve ser cumprida. 

Sustentar que uma lei quo doclnra livre o 
exercicio de qnnlquer prollssão subordina 
este exerclcio a cond lçOos préviamente esta
belecidas, como 1llplomns de bachareis ou de 
doutores, é estabelecer este simples nilo
senso : que a Constituição garante o livra 
exercicio das profissões aos ,rivllegiados, Não 
rol este o .pensamento da lei, e não ó isto o 
que está nos seus termos. 

Sei que os tribunaes toem decidido IISSim; 
mas, a meu ver, ellos niio ostiío cumprindo a 
lei; ellos estão logislnndo, 

A lei garanto no urnzllelro o oxerciclo tlo 
qunlquer pt•ofu!siio, quet• seja moral, quer 
sojl' mtelletual, quor seja industrial. 

Não sei bom o que seja proftssNo moral ; 
mns a Constltulçiio •mpregou o termo e disse: 
cprofissão tnot•al, iutelleotunl e Industrial. • 

E diz mais " Constituição que ó garantido o 
livre exercicio dessu proOssiles: não osll)el~ 
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a condiçiiQ &lguma, porque, si quizesso su
jeit&r, ell~ o teri~ dito e nilo envolveria na 
mesma disposição e sob " égide de igual ga· 
rantiu. todas as profissões, ou elins fossem m••· 
nuaes, como autigamooto se dizia, ou tossem 
lntellectuaes ~ moraes. A Constituição oqui· 
parou-os todas, e niio as sujeitou n. condiçiio 
alguma. 

O Sn. CoELllo E CAltros dá um aparte. 
0 SR. GOVES DE CASTRO-Sim, a ten·ieucia 

. do Congresso nossa occasliio era manifesta· 
mente poaltivist". 
. Mas, pergunto •u: o nobre Sanador espora 
que o seu projecto, si tür conve!'tido em lei, 
vit'li. por termo ás oscillaçilos e ás divorgon
clas que toem havido n.ttl bojo a e>so respeito'/ 

E' uma iliusiio, porquo .• ; 

0 SR. LEITE E 0ITICIO.I. - Niio Ó SÓ isto: o 
projeeto limita o exorcielo sómonte ás diplo
madll8,· 

0 SR, GOMES DE CASTRO - E' o que estou 
dizendo ; mas, &Indo. assim, é uma illmão, 
porque os tu mos vendo que n. Constitn;çao tem 
esto triste fadaria: quando ell~ diz expres
samente quo-sim- os !nle1•pretes alftrmam 
que elia quer d!ze•·-u~o. E não ba meio de 
1ea fazer comprehender. 

O artigo diz assim: •E' garantido o liVI'O 
exercic!o de qualquer profissão moral, Intel· 
lectual e Industrial• ; nito tem condição ai
suma. 

·vem o nobre Senador e limita unicamente 
as mulheres que forem diplomadas esta lib>r· 
dado, que é amplo. pala Constituição, 

Ora, isto é manifestamente inconstituelonnl; 
ó uma rostr!c~ão que não está no texto do 
art. 72, § 24, e, por consequencla, o Senado 
não póde approvar. · 

Sr. Presidente, limito-me a estll8 palavras, 
porque nilo quero exceder do prazo que mo é 
conoodido pelo Regimento, e tam~em porque 
nilo estou em comhções de discutir largamente 
o assumpto. Outros o fariio. 

O Sr. Pire• Ferreira - St•, 
Presidente, quan<lo tive a honra de apresen
tar o projecto que ncnbiL do ser criticado pelo 

·.illustre Senadõr pelo Maranhão, fiz ver que 
tinham motivado esse meu prJcedimento as 
duvidas quo havia, no fôro desta Capital, a 
respeito do assumpto de que tmt& o mesmo 
proJecto, 
.. O Ulustre Sonodot• annlysou as profissões 
antigamente chamados lillct·n.os, seudo que 

·entro ellas vom logo, em tn•imoiro lOS'iLr, a 
das armas, e s. Ex. como que procurou fazer 
crer ao Senado que a !ulençiio que ou ~ive 

toi a de levar as senhoras ató aos aquartella· 
mentos para servit•em como militares na de
tosa da pntria, ou para so empregarem no 
serviço militar durante a paz, 

Tal intenção nilo tive, porque compre· 
hendo·se que seria um~> aberração queret• 
que o sexo ft•aco tosse ch&mndo á proHssão 
<lestinuda aos mais fortes, mais euerglcos, i• 
profls>iio das armas, emftm. 

Embora, porem, uiio tivesse tal in!ençiio 
om relação a osso ponto, direi no I !lustro ~e· 
nadar que, si o Govot•no da Republica conce· 
der matricula om qualquer dos institutos su· 
periorcs do instrucçiio militar a alguma se· 
nhora lo~almento habl!ila•!n. nos rospectlvos 
prop&ratorios, puroce-me que ella, tendo feito 
l'egula.rmente o curso o obtido todas as nppro· 
vaçõos ózigidas pelo regulamento, tom nd· 
quirido um direito pet•ante a lei vigente. 

0 Sa. COBLIIO ~ CAMPos-Isto é um mundo 
novo. 

0 Sn. PIRES FERREIRA- Mas, para niio 
set• um mundo novo, é que eu niio tive Inten
ção do incluir as ~enhorns no serviço mlllt&r. 

Pergun lo, porém, si o Governo tem 
consentido que as senhoras frequ~ntem 
as f•cu!dades e tirem os diplomas da 
baeharols em direito e de medlon, pot• 
que rnziio ol!as não biio de I:(Osar de todas 
ILS garantias e de todos os pr!vtlegios que lhes 
concedam esses diplomas I 

U~r SR. · SENADOR - Pela Constituição, 
gosam. 

0 Sn, PIRE! FIIIRRE!RA-Si goZILm desses 
prlvllegios pelaConstltulçiio, não é de admirar 
que sejam nome~•las, não· só Juizes, como 
lambem lentes, quer dns nca<femias de di
reito, quer dns academias do medicina. 

A intelligoncin. da mulher n1ío é em cousa 
alguma Inferior ú do homem. E, s! e! ln póde 
ao appllcar, com multa vantagem, <LOS es
tudos, quer de direito, quer do medicina, quer 
de Hnanoas, por9ue razão ha de ser retirada 
da admmistraçn.o da justiça, do ensino, 
tanto do medicina, como do direito I 

O Stt. CoEIJIO E OA!olros-Aiguma razão ha 
para Isto. · 

0 Sn. BEZ.ERRIL FONTENELLE-Mas O pro
jecto, ó·que traz uma limitação a esillll· 
herdado. 

0 Sn. PIRES FERRE!ltA-0 projecto não trar. 
li mi taçiio • 

A Constituição niio manda nomeftr juiz • 
slnão a quem pre•nche certas o <letorml· 
nadas condições exigidas pelos regulamentos 
das escolas do direito. O meomo se d!rti para 
n.s mulheres que quizorem. SOl' nomeadas 
tontos nas escol~s de medioin~. 
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O Sa. CoEtuo E C.urros-Ilo um~ rnzüo ~o 
Ol'dom publica para tudo isto, 

0 SR. PIRES FERREmA-Pareco·mo que 
áque!las que sn mostrarem lmbliltadus no• 
cursos das respectivas aondomias, deve se 
garantir o direito de se1·om nomeadas lente; 

. dos mesmos institutos, desde que conoorram 
aos lagares, na fórma dos respectivos regula· 
mantos 
· Do me>mo modo, si as leis pormitf.em que 

uma mulher adquira um diploma por UJ!!B 
fiiCuldade do direito, porque motivo nao 

f,oderú. elln ser nomeada para um cargo de 
ulz, quando em nada, perante a lei, alia ti 

inferior ao homem ! 
Sio homem commette crimes, s.busnndo ~a 

sua posição de juiz, a mulll>'r 'tambem o.< 
poderá commetter, mas isto não quer dizer 
que •lias, exercendo as runcçõos de juiz, os 
vá pratics.r, 

0 SR, NOGtlE!RA PARANAOVÁ- Sem dU· 
vida. 

·o Sa. PmJIS FEI\D.EIRA- Quantos homens 
toem estudado ftnanças o nnda produzem; c, 
no entretanto, a historia nos mostra grunrle 
numero de mulheres que teem dirlgi~o esta 
beleclmentos, principalmento nos Estados 
Unidos da Amarica do Norte, com bastante 
vanl!lgem. 

0 Sà, AII.TUU!t RIOs- Quanto Ú. proflssüo 
da medicina, o nobre Senado•· não tem razão; 
ellas a exercem com plena Uber<lndo. 

O SR. Pmn FERRBIRA-Ainda niio vi uma 
só entrar em concurso para sor nomeada 
lente. 

O S~t. TnoMAz DELFINa- Tem deixado de 
se Inscreverem. 

O SR, PIRE! FERREUU.- SI assim é, como 
diz o nob1•e Senador, o projecto tem sua l'B· 
zlio do ser, porque desta discussão já so }ir~ 
a grando vantagem de s:tbei'•S8 q uo tmo o 
prohibldo que ellas soja1n nomeadas lentes de 
!acuidades de medicina c de direito. 

O SR. An.TIIUR R1os- Na da Bnllln, uma 
concorreu e foi nomeada lntern" do bospi· 
tal. 

0 Srt. PIRES FERREIRA- Interna c nüo 
lente. 

O SR, ARTUUR Rtos- Porque entrou cm 
conourso para aq uelle Ioga r, 

O SR. Pmss FERRB!l\A- Na Escola Nor· 
mal da Capital Federal, onde se osturla mn· 
thomatlcas, dosonvolvidnmento, ha prpfesso· 
ras brazlleiras que alll se habilita!•am e os· 
tão leccionando, 
. 0 SR. BEZR!UUL FoNTENELLE- V, Ex, Ó 
quo e;tá Jil.zendo limitações. 

Sunndo V. III 

0 SR.Pli\ES FERREIRA-Não estou fazendo 
lilmtncres, pnrn. mlm nã.o pndeco 1luvidn,mas 
como existe confusüo a respeito dos direitos 
quo a Consl.ltuiçüogurantiu, acho quo o pro
jo c to tom fundamento. Até agora não se deu 
o cn>o de ser algum• senhora diplomada em 
rlirolto ou em medicina, nnmeada lentei 
quando as habilitadas na Escola Norma 
podem o tecm regido cadeiras nesse estabelc· 
cimento. 

o s". NoGUEIRA PAI\ANAGUÁ-Mas teom 
ellas concorrido 1 

O SI\. P!REIJ FERREIRA-Existem essas ~u· 
vidas o naturalmente ellas encontram má 
ventado dlanto do sua pretenção. 

O SR. LEITE H OtTICICA-~Ias ~ioda não 
bouvo nenhuma que requeresse a inscripçiio, 
to.sse digna delln. o a negassem. 

O Su. PIRES FERREIRA- Felizmente, tenho 
sillo apnrteado pelos illustt•es Sena<lores cuja 
oplnhio tom valor nns camadai populares e 
cm vista destas manifestações, é de c•perar 
quo as mulheres se animem a concorrer aos 
lo~ares de lentes nas academias .de dll•olto e 
medecina. 

Mas como não ha concurso uo lagar de juiz, 
o preciso que boja uma lei explles.tlva do 
texto constitucional. . 

O SR. ArtTnva R10s- Assim, como quer o 
projecto, restringc.se a liberdade proftsslo
nai. 

0 Srt. p'IRES FERREIRA- A lei que regula 
a materla determina que só os .formados em 
direito poderão lldr nomeudos juizes. 

Veja·se as exigonc!os quo a lei n. 1.030 
rnz para a nom•acão de pretor na Capital 
Federal e pa1·a juiz de um tribunal; quer 
que o nomeado seja formado om direito e 
não ha nenhum prator, nüo ha nenhum juiz 
que fosse dispen&~ulo do titulo ort tllploma 
pa•sado pela academia logalrnente organi
zada, 

O Su. TuoMAz DEL11tNo-E si a mulher for 
tbrmada em direito f 

O Sa. PmE< FGI\REIRA- P•nso que est~ 
dantro da lei, o póde ser nomea•la. 

0 S"' PIRES FE!tli!OIRA-Teem surgido riU· 
vidas em alguns espiritos o m•smo por parte 
do Poder Executivo de nomeal·as juizes, 
apo1.ar de terem ellus diplomas iguacs aos 
dos homens. 

Ora, des•le que se pormitte que ellas cursem 
uma faculdade do direito e obtenha um di· 
piamo, não vojo motivo para suppor.se que 
ellus silo menos a~tas do que os homens para 
administraram ajustiça. 

O St~. ALDEitTO GoNÇALVEs- Elias dei· 
xam·se levar mais pelo coraçi\o, .. ...• 
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0 S!l, PIRES FE!IRF.IRA-Sr. Prosidonto, 
retiro-me da tribuna certo do que, si o pro
jecto for inconstituolonnl, sort\ rejeitado, 
principalmente diante da oplniiio do no~re 
Senador pelo Maranhão, q uo é mostro cm 
materla constitucional. 

O sn. Goms DE CAsrno-0 que me parscc 
6 que o projecto ó ocioso, porque o texto da 
Conatituiçilo é expresso. 

O Sn. Pmms FERREIRA- SI o texto <ln 
Constltuiçilo é expresso, parte das ditncul· 
dadas estar~ removida. · 

Mas como duvidas teem appareoitlo, por 
parte, como .ii• disse, até do Po•Ter Executivo, 
seria multo melhor que houvesse uma lei 
explicativa do texto constitucional, 

0 S!\, 00MEES DE CASTRO - Nilo nestes 
termos. 

0 Sn. PIRES FERREIRA- Em todo O caso a 
discussilo niio foi perdida, porque, depois 
dolla, as mulheres hão de se animar a con
correr aos Jogares do lentos nas escolas do 
direito e de medicina o tambem a solicitarem, 
com suas habilitações otlloiaos, perante o Oo· 
verno, nomeações paro. lagares de juizes. 

Tenho oonoluido. 

O Sr. Leopoldo de Dulllõe• 
-Duas palavras apenas, Sr. Presidente, para 
fundamentar o meu voto. Os Intuitos do 
projecto, o Senado jó. os conhece, porque o 
seu autor, o li lustro Senador pelo Piauby, 
aca~ de exp~l-os. 

Pretendia votar a faVOJ' do projecto, mas 
os numerosos apartes que ouvi, provocados 
pelo discurso do nobre Senador pelo Plauby, 
as considerações que !oz o nobre Senador pelo 
Maranhão, me convenceram de que o pro
jertoé ocioso, niío tem razão de ser. 

O SR. BmzmnnJL F~l'iTEI'ir.ttE-E lnconstltu· 
clonai. 

0 SR, LEOPOLDO Dlll nutnilEs-Nito direi que 
seja Inconstitucional. A que~tão dallberda1le 
do profissilo ó oontraverl!da ainda ••• 

jacto garantindo só {I mulher cliploma<la o 
exercloio elas profissões llberaos ú contrapro· 
duconte e, restringindo o pensamento do 
legislador oonstituinto, Incorrerá no vicio da 
lncon•tltuclonallda,lo. 

SI, porém, aquolla dlsposlçitoniio dispensar 
os diplomas e titulas de habilitações sclentl
ftcos para o oxorelolo 1le cortas profissões, não 
sondo ndado á mulher a mntrloula nos cur
sos e faculdades da União e dos Estudos, claro 
esta que a malhe!' diplomada ou graduada 
nas nossas aoadumins poderá ser nomeada e 
legalmente oceupar qunesquor posições so
olueo ou oarsos publloos no nosso palz, 

Sob este ultimo ponto do vista o projecto 
é ocioso. 

0 Sn.PIR)I:S FE!l!\EIRA-lslo jil niio é pouco; 
graças a Deus se obteve sempre alguma 
COUII&. 

0 SR, LEOPOLDO DE Bur.IJÕEB-Aprovelto O 
ensejo, Sr. Presidente, para levantar uma 
questão que se prende Intimamente ó.diB· 
cussão que so agita neste recinto. 

Palo art. 70 da Constltulciio Federal são 
eleitores «os cirla<i<To< maiores do 21 annos :o 
( quando a Const!tulçi\o falln cm cirladaos, 
comprehende o homem o a mulher.) 

Nao po•lem, continua o art. 70, nlistar-se 
elo!torea para as eleições federaes ou para 
dos Estados: «Os mendigos, os analphnbetos, 
as praças de pret e os religiosos.• 

As mulheres ni1.0 figuram nas exc~p
ções e portanto potlem requerer n sua ID· 
sorlpçiio no alistamento e votar nas eleições. 

Já que se debate no Sena1lo a questão dos 
c!ireltos da mulher, aproveito o ensejo para 
mostrar mais esta taco do problema. 

A emanei pação do sexo frngll é assumpto 
compl!cadlsslmo e o sabia Stuart Mlll, que o 
estudou brilhante e profundamente em uma 
do suas obras, ,já previu e annunclou a aua so
lução a vlotoria d:L causa feminil. Só o seculo 
vindouro podnró. registrar o extraorcllnar!o 
acontecimento que tanto alcance terá para 
a solenola, para as ·1ettras~ para a civilização 
rlo mundo e aBSignalará a v!otorln/ da razão 
sobre os preconceitos soclaes. 

0 Sa, GoMEs DE CASTRq,..-Sómente fóra 
daqui; nunca o foi aqui. O Sr.Lelte e Oltlclcn-Sr. Pre· 

O t sldente, o projecto do honrado Senador pelo 
SR. TnouAz DJCLFII'iO-Nem peran ° os Plauhy, olle proprlo o confessou, foi apresen-

poderes publicas • tado ao Senado em virtude da declailo tomada. 
O Sa. Lmorotno DE Butuilms-A dlspoaloito no ln•tltuto dos Advogados, pele~ qnnl enten

do§ 24 do art. 72 da Constituição estatue: deu aquella douta corporação que as 'mulbe
cE' garantido 0 livre oxerolclo de qualquer res rli~lomadaa nilo podiam advogar, em con 

profissão moral, intolleatual e Industrial.• trapoalçilo 11 decisão de um dos lllustl'l juizos 
SI este preceito do nosso pacto toderal dis- desta Capltal,que perm1ttiu a duas aenhoras 

pensa, para o exerclolo de quaesque1• pro6s· diplomadas .em direito advogar perante> 
silos, os diplomas solentlficos, os titules com· jury • 
probatorloa de hab!lltaçõos,como ú de parecer Vê V. E~. que a qusstio tem mais Impor
o meu me~tro, o S1•, Gomes de Castro, o PI'O- tanolado que â prlmell·a. vlata parece; por· 
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que, em primeiro Jognr, bn n negação dos 
trlbunnes do Reclre, não pormittindo quo 
um~ senhora dl~lomada peln Fnculd~de de 
Dlrelto dnquelia capital, a<lvoga•s•. 

Posterlormoute houve n dcc1são de um dos 
juizes desta Capital permlttlndo que a 
mesma senhora rliplomllda nu Recite, e outra 
diplomada pelo Faculdade Livre destn Capi· 
tal, advogassem perante ojury. 

E ha lambem a decisão de uma dout:t cor· 
porac;ão de ,lurlsconsultos entendendo que a 
mulher diplomada não pódo a<! vogar. 

A questão loi collocnda no ponto do vista 
da mulher diplomada. 

O honradoSenadorquiz cortar esta questão, 
o deu forma menos correcta ao sou projecto, 

rermil.la-me que d<ga, fitllando em prolissõe> 
iberacs sem· esp,:cifical-ns. 

Porque, Sr. Presidenta, para exe1•oer pro
fisiiÕes liboraes, niio é preciso ser diplomado, 
não <i preciso licença. 

0 SR, PIRES FERREIRA-Para OS institutos 
ollloiaes precisa, 

0 Sn. LEITE E 0ITICIOA-Para os institutos 
offtciaes julgo que o projecto ó ocioso. A ra· 
zão é simples: si ha lnconveniencla em que 
a mulher exeroa ns profissões que exercem 'os 
homens diplomados, si ha inconvoniencia em 
que a Constltuiçiio não tenha IL amplitude 
que asua lottra oxprossa dó. ao livro oxor· 
cicio das profissões para todos os cidadãos 
brazilolros, entiio corrija-se a concessão, não 
se pormltta que a mulhor possa se matrl· 
cular em instituto offloial <ie ensino algum. 

Mas o que considero absurdo, o que acho 
uma aborrao~o das leis da logio<L ó que se 
permitia ó. mulher coucorret• aos Institutos 
ao ensino, ahi se matrlonlar, pagar direitos, 
dar provas de capacidade, conseguir um di· 
ploma, e depois deste lhe ser conferido ne· 
ga.r-so il mulher o exercer a proftssito cujo 
exerolclo o diploma lho l'acultou. · . 

Admira que uma oorporaçAo desta como 
é o instituto dos advogados, adoptasse some· 
lhanto opinião. 

Negue-se ó. mnlhor o direito do matrl· 
culnr·se nas Faculdades do Direito e de Medir 
clna, si ó possivel fazei-o diante da Constl· 
tuiçiio, mos é absàrdo que se clã ó. mulho· 
uma corta de bacharel em direito ou de mo• 
dicina, o depois prohiLa-se quo ella exerça 
uma prollssiío que a propria iol lho deu o 
dil•oito de exercer. 

St•. Pt•esidento, a carta de bocbarel em di· 
rello nüo é outra cousa sinilo autorizaçiio 
pnm OXOI'Cor a p1•oftssiio o portanto todos os 
cargos que aquellaproftssilo autoriza. 

Quando ou recebi o meu diploma do bn· 
obarei em direito, tal. com o ftm de, em vir
tudo 1los dll'Oitos que a lo! ma dava com 
aquollo diploma, oxerce1• todas as profissõol a 

que aquella carta mo considerava hobi· 
lltaclo. 

Como eu posso a<imittlr que uma senhora 
que recebeu tumbem um diplorr,a Igual ao 
1nou, niio possa exercei' os mesmos direilol 
que ou 1 

O direito ,·, o mesmo diante elo diploma, 
quer soja homem, quer soja mulbet• quem o 
possua. 

Um nosso conceitnndo,volho lente do direito 
civil.ió. dlzln, e isto passou ó.s gorar;Oes dos 
quo frequentaram n. Acadomla tio Reoife: o 
quo a le1 me d•u, nom a lei mo póde th·ar. 

Isto dl1.ia o Sr. Trigo de Loureiro. 
Ora, si a lei dil. ó. mulher o diploma de bn.· 

cbnrel om direito, Isto ó, hablli~'çilo para 
exercer todas as prorts!ões facultadas ao ba· 
oharel em direito, abre-lhe a carreira de 
todos os cargos publloos que podem ser exer· 
oldos pelo diplomado em direito. 

Entendendo assim, me pat•eoo que não é 
preciso lei para regular osto facto, prinoi· 
palmente do modo por que o taz o projecto. 

O Sr. Plreoo Fer1•eh•a (pela or· 
tlam)-Sr. PrOllitlento, a discussão que a.oaba 
de dar-se sobre o projecto, Jl(lz em evidencia 
o dlrelto que toem as mulheres dtr,tomndas, 
quer para serem lentes nas Faou dadas de 
Direito ou de Medicina, como tambolll para 
serem .Juizes ou advogaclnl. 

Está satisfeito o meu intento; portando, re-
queiro a retiradtL do projecto, . 

Consultado, o Senado consente na retirada 
elo projecto. 

LICENÇA AO I>R• ALI'REPO MOREIRA DE 
BARROS OLIVEIRA LIW. 

Entra em 3• dlscussito a proposição da 
Camara dos Doputadoa n, 73, de 1899, au
torizando o Poder Executivo a conceder oito 
me~cs do licença, com orclonado, ao Dr. Al
fredo Moreira de Barros Oliveira Lima, lento 
da Faeuldnde de Direito de S, Paulo, em 
prorogação 11 quo findou em 3 de sete111bro do 
oorrenie anno, para tratar de suasaude onde 
lhe convier. . 

Ninguom pedindo a palavra, oncerrn.-se a 
discussão. 

Posta n votos ti a propcslçilo approvada 
emesorutinlo secl•eto por31 votos contra 3, e, 
sendo adoptada, vae ser submottida ó. sano
çíio presidencial. 

O li!lr. P>.•ealdente-Estt. o'gotad~ 
~ or<iem do dia. 
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Vou levantar a soosiio rlcslgnando para a 
da sessiio seguinto: 

2• illscussiio da proposição da camnra dos 
Deputados, n. U6, do· 1800, facultando aos 
estudantes que, na data dostlt lol, ,ió. tiverem 
sido approvados om uma ou ma1s materias 
do curso preparatm•io quo so exige para a 
matricula nas escolas de ensino suporior, 
termiuart~m seus estudos, prtlsta.n~Io exames 
parclaes até 31 do dezembro de 1900. 

Levnnta·so a sessão a I I /2 horas da tarrle. 

· 134• SESS10 E~r 23 DE OUTUBRO DE ISO!J 

Pr~sidencia dos Srs. J(anocl dt! 011ciro1, {Vi
cc-PrcsideHt(~' Ro.'i t c Silva, J. Catunda c 
.. -l.lberto Gonçalves (Jo c 2° ,ÇJer.J'clarios) 

A' meio. hora depois do meio·dia, nbre·se a 
sessiio, á quo concorrem os SI'!!. Senodoros 
Manoel de Queiroz, J. Catunda, Alberto Oon· 
çalves, Henrique Coutinho, Thomaz Dolftno, 
Joaquim Snrmento, Fmnci;co Maclmdo, Ma· 
nuet Barata, Benedicto Leite, Gomes de Cas· 
tro, Relfort Vieira, Nogueira Paranaguó., Pi· 
res Ferreira, Cruz, Joilo Cordeiro, Bezerril 
Fontenelle, Jooé Bernardo, Abdon Mllnnez, 
Almeida Barreto, José Marcelllno, B. de Men· 
dança Sobrinho, Rego Mello, Leite e Oiticiea, 
Coelho e Campos, Rosa Junior, Domlngo9 Vi· 
cento, Porcluncula, Q. Bocayuva, Lopes Tro· 
vão, E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, Ro· 
drlgues Alves, Paula Souza, Leopoldo de 
Bulhl!es, Joaquim de Souza, A. Azercdo, Ous· 
tavo Richard, Pinheiro Machado e Ramil•o 
Barcellos. (39). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Sra. Generoso Ponce, Jonathas Pe
drosa, Laura SodJ•e, Justo Cbermoot, Pedro 
Velho, Alvaro Machado, Joaquim Pernam
buco, L~a11dro Maciel, Cleto Nunes, Vicente 
Machado, Joaquim Li1cerdn, Esteves Junior, 
Raullno Horn e Julio Frota; e sem ellu, os 
Srs. Gonçalves Ferreir~t, Ruy B<Lrbosa, Ar
thur Rios, Vlrgllio oamuzio, Fellcl~trio Penna, 
Bueno Brandão, Mornos Barros o Aquilino do 
Amaral. (22). 

E' lldn, posta em discussão e sem debate 
approvada a neta da sessão anterior. 

O Sr, 1• I!Oeeretnrlo dó. conta do 
aegulnto 

EXPEDIENTE 

Offlcio do preielto do Dlst•·icto FedoJ•al, de 
21 do corrente moz, I'omettenUo " mensagem 

com que submetto ao conhecimento do Senado 
as razões do v11to quo oppoz H. resotucü.o do 
Conselho Mnnlclpal que regula JL contagem 
do anuo finnncolro dn Muuiclpalldade deste 
Distrlcto .-A' Com missão do Constituição, 
Poderes o Dlplomncln •. 

C a I!Or. :'.1' Secretario lü e llca sobr•o 
a mesa, pn~a ser discutido na sossii.o se~uinle, 
depois de publicado no Diario do Congro&So, 
o seguinte 

1',\UECER 

N. 25B - IBU!J 

Rddacçtto final do lJrojccto do Senado H. :J, d11 
1899, regulando a locaçtto dj serviço fi!J/"i~ 
•~la . 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO l 

DISPOSIÇÕES PRELIMrNADES 

Art. 1. • Serão reguladas por esta lei: 
§ I, • A locação dos serviços· applicados ó. 

agricultura. 
§·~.·As empr<~itadns e trabalhos conc~r· 

nentes. a obras e fabricas respcctl vus ó. agrl· 
culrura, que serão regulados pelas disposl· 
çOos dos arts. 226 o seguintes do Codigo do 
Commorcio, quando Cor• omissa n presente 
lei. · 

Art. 2.• Esta lei é appllcavel ao locador 
naciouul e no estrangeiro. 

Art. 3." O contracto de locação de serviços 
p~deril constar de cscrlpto particular assi· 
gnado pelos contractantes ou por algucm a 
sou rogo, o mais du&ll testemunhas, ficando 
cada um· dos imet•essados com um er· 
emplar. · . · 

Na fulta cle ostlpulao~o escripta, ontender· 
se· h& haver as pat•toa acceitacfo, como r•gra 
entro si, as mesmos relações existentes com 
os mais locadores do mesmo e<tabelecimento 
agrlcola ou dos do mesmo muniolpio. 

Art. 4,' ·o oontrncto folto fóra do Hrazll, 
para ser executado no sou torritorio, será 
autbentloado pelo consui ou vlce·consul bra
zlleiro. 

Art. 5.' Os menores do 21 annos soriio,nos 
coott•actos de locar,ii.o de serviços, assistidos 
por seus paes, ou, si forem orphãos, por seus 
tutores, mediante próvia licença da autori
dade guo exercei' jurisdicçiio sobre elles, o, 
'quando os ot•phãos sejam estrangoh•os, por 
sous consules, onde os houver. · 
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CAPITULO 11 

DA LOCAÇÃO DO SERVIÇO El\l OEtlAL 

Art. 6." Est~ lo! comprehonde: 
~ 1 • " A locação do serviços proprl~monte 

cllta. 
~ 2." A locacão do serviços morllanto a 

pal'tillm dos fr•uctos do predlo rustlco, do· 
nominada pnrcéria agricola. 

§ 3." A !coação ele serviços mediante a 
partilha na cre~çiio do nnlmaes, denominada 
parceria pecuar1a. 

CAPITULO lll 

DA LOCAÇÃO nE SERVIÇOS PROPRIAMENTE DITA 

Art. 7.' A locação de serviços propriamente 
tlita sorá regulnrla pela disposiçaodos artigos 
seguintes: 

Art. 8.' A duração della não passnri>. 
de cinco a~mos, salvo o direito de rono· 
vação. 

Art. ü.' Não havendo tompo oJnsta<lo, pro· 
sumo-so ser a durnçiio do contracto a do um 
anno ar,rarlo, o qual termina sempre no fim 
da colheita ou dn Bllfc•a, salvo •I o locador 
estiver cnt.lio a dever ao loea.tnrio, caso em 
que dever~ continuar por um ou mais annos 
até que pague. 

Art. 10. Considera-se renovada a locação 
de serviços pelo tempo presumido em fat ta do 
tempo ajustildo (art. 9"), si até ao ultimo 
mcr. do nnno agrarlo, nom o locatnrio dor, 
nem o tocador exigir dispensa do serviço. 

Art. 11. Na locação de serviços de menor 
n~o •o estlpulariL duração que transponha a 
menoridade. 

Art. 12. O locatario niio póde, som o apraz i· 
monto clo loca•lor, trnosferii' a outrem a loca· 
çiio ele serviços, 

Art. 14. Silo nullos do pleno direito: 
§ 1 ," Os contractos n~ parto om que impu· 

zerem no loc:ulot• obrigaçõe:~ por di vidas de 
outros quo niio fol'om sua mulher ou filhos 
menores. 

§ 2." Os contmctos na pnrte em que Impu· 
zorem no locador a obri~nçã.o tio pagar mais 
de metndo clas pnssngons o dcspczas do Instai· 
laçlio, 

§ 3.• Os contractos n~ parte om que estlpu· 
tarem juros pelo debito do locador. , 

§ 4 " Niio é nulio o contra~to que osti~!Ulnr 
o preço da locnçiio cm determJ!IadaquantJdado 
cio fructos, Em falta do convenções, presumo· 
se consistir o preço om dinheiro. , 

Art. 15. E' licito ao locador estrangeiro, 
contractaolo fóm cio Brnzil. rompm• o con· 
tJ•ncto dentro de um mor. depois. de sua che· 
gada o celob!'ar outro com torc01ro, pagando 
Integralmente ns passagens e todas 118 quan· 
tino adean todas. 

Art. 16. O locatario o obrlgaclo a ter um 
livro de conta corrente com os locadores do 
mesmo predlo rustlco, o !ornocer a cada um 
destes uma cn.!lornetn.. . 

§ 1.' Dn livro e das cadernetas devem 
constar chronologica e succe•slvamente os 
artl~os de credito o de debito, lançados n~· 
quollo o em soguldn nestas. 

§ 2.' O Governo detoJ•minaró. e~ regul!'· 
manto uma !órma simples dn oscr1pturaçao 
cio livro e das carlernel:ts. 

§ 3 • o livro de contas correntes e a ca
derneta, regulo.rmento escriptura.dos, fazem 
prova respectivamente entre o locatnrlo e o 
loca•lor, No caso do divergencia entre o livro 
e a caderneta, prevalecer!\ esta. 

§ 4.' O locarlor terá direito de haver do 
locatnrlo qualquer verba de credito, ainda 
que niio lançada na caderneta. 

Art. 17. Findo ou rosolvldo o contracto. 
dará o locatnrlo ao locador um attestado, 
consignando acbnr-se findo ou resolvido o 
ma~mo contracto. 

Art. 18. Si o locatnrio, sem causa Jogltl~a, 
recusar o attestndo, o juiz do seu clomiCJIIo, 
lmponcto-lbo, depois de onvil·o, a mult~ de 
50$ a 100$, mandar•\ pnssar pelo escr1vão um 
cet•r.iftco.üo, que o.~tsignarU, dcclu.rnndo que o 

§ 1.' !Me aprazimento deve constar de 
oscrlptur~ publica ou escripto particular de 
ti•ansrorencla•, intervindo o locnrlor om qual· 
quor clostos actos. 

§ 2." Tnmbom o locador niío pócle, som ou· 
torga do locatario, pór outra pessoct em seu 
Jogar. 

§ 3.' SI o locatnrio annnlr á sub>lituiçito, 

contracto estil findo, ou ••esolviclo, conrorme 
a lol. 

Art, 1 o. Qunnclo o locador se d~sperlir com 
justiL cau~a. Oll fllr despcLlido sem JUstn. causa., 
mas dever ao loca\ai'io alguma quantia, o 
attestndo do locntnrio ou o cortlftr.ado do juiz 
(art. !B) deve declarar a lmportnnola do de· 
blto, pola qu11i Jlc~ril rosponsavel o novo 
loco. ta I' i o. 

o locador não ser~ responsnvol pelos tuctos do 
substituto. . 

Al't. 13. No fim cio cada nnno ngrario o no 
caso cio alionaçiio do predio ngricola, as oon· 
tas entro o locatnr•lo o os IOCI!Idorr~s soriio 
ajustadas o pag-a&, rospoctlvomente,a dinheiro, 
o, no. tilltn, om sot•viços ao adquirente do 
mosmo predlo. · 

Art. 20. O antigo locatario tem ncçiio ox· 
ecutlva para haver do novo looatnrlo a lm• 
portancl~ dosso deLito. 
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Art. 21. Cessa a loonoilo do serviço : CAPITULO IV 
§ 1.• Sendo findo o seu tempo, salvo 

quanto ao loaador de serviços, si elle estiver 
devendo ao locatarlo. 

DA PARCmR!A AOR!OOLA ' 

§ 2,• Sendo resolvido o contracto. 
Art, 22. Resolve-se a loaaoão : 
§ 1.• Pela morte do locador, mas não pela 

do locntarlo. 
§ 2.• Despedindo-se o locador por Justa 

oausa. 
§ 3.• Sendo despedido o locador po1• justa 

causa. · 
~ 4, • Sendo o locador condemnado ii pena 

erlminal, que o impossibilito de servir. 
§ 5.• Assentando praça o locador comO 

sorteado ou como voluntarlo em tempo de 
guerra. . 

Art. 23. São juatns causas para o locatarlo 
despedir o locador: 

S i•. Doença prolongadtl do locador que o 
Impossibilite de continuar a servir. 

§ 21' Embriaguez habituai do locador. 
§ 3.• Si o loca• lO!' fize1• algum fo~imento na 

pessoa do locatarlo ou injm•lal-o na sua 
honra ou na de sua mulher, llihos ou pessoa 
de sua 1\lmilia. . 

§ 4.• lmpericia do locador. 
§ 5.• lnsnbordinaçilo do locador, 
Art. 24. Silo justas causas pnra •lospedir-se 

o locador: 
§ 1." Falta de pagamento dos salarios no 

tempo estipulado no couh•acto, ou por dous 
Jnezes consecutivos. 

§ 2," lmposlçiLo de sel'ViQos nii.o compre· 
hendidos no contracto. 

§ 3.• Enfermidade que o prive do conti-
nuar a servir, · 

§ 4.' Nilo permlttlr o locntnrlo que o lo
cador compra a terceiros os generos de quo 
precise, ou constrangei-o a vender só a elle 
loeatarlo os seus productos, salvo quanto ó. 
venda, convonçito ospeciul, 

ll 5.' Si o locatarlo fizer algum ferimento 
na pessoa do locador, ou Injuriai-o na sua 
honra, ou na de su11 mulhor,lilhos ou pcsssoa 
de sua famllla. · 

Art. 28. Parceria agriooln tl o contraoto 
pelo qual uma pessoa entrega a outra algum 
predlo rustioo para ser cultivado, com a con
dlçiío de partirem na contraotantos entre si 
os truotos pelo modo qne nooo,·dnrem. 

Art, 29, Predlos rustlcos, no sentido do 
artigo antecedente, são todos os deslloados ti. 
agrieultura. 

Art. so. O senhor do predio rustico cbr.· 
mar-se-ha parceiro iocatario, e aquelie que 
o cultivar, parceiro locador, 

Art. 31, O parceiro iocolior niío p611e sub
locar ou ceder a terceiro sem expresso 
nccordo do parceiro locatario. 

Art. 32, A parceria rosolve·se pela morte 
do parceiro locador, salvo si ao tempo da 
morte n cultura estiver começada ou o par· 
ceiro locador tlvot• feito despozas a•lianta,lns. 

Paragrnpho unico, Neste caso continúa o 
contracto com os herdeiros do llllleoldo pelo 
tenopo nccessario para serem aproveitados os 
trabalhos e despozas, 

Art. 33. Todos os l't•uctos do predlo rustico, 
tnnto nnturaes como lndustrlnes, serão pnr
lllhndo< entre os pat·celros. 

Art. 31. Salvo convenção em contrario: 
§ i.' As sementes oorrem por conta da 

parccrl~. 
§ 2.• As plantas para substitui rem as que 

perecerem fortuitamente, serão prestadas 
pelo pllrcelJ·o iooatarlo. · 

§ 3,' Os utensllios necossnrios pora explo
rnçiTo do predlo l'USllco dovorilo ser prestados 
P"h parceiro locador. 

§ 4.' T11mbem ao parceiro loondor lnoum
bbm 11B despozas pam cultura ordlnaria dos 
campos e colheita dos fructos. 

Art. 35, O parceiro locador n&o IJÓde 
colher os tructos sem UoenQii do pareoiro loca-
tarJo. · 

Art. 36, A perda, por caso fortullo, de toda 
a colheita dos truotov•que devem aer pat'tl• 
lhados, ou parle della, correm por. oonb1 do1 
parceiros, o niío dá a nenhum delles acção 
do lndemnlzaçilo, 

Art. 37. Nilo se l'elloinde a parceria slnito 
por um dos motivos seguintes: Art, 25. Despedindo-se o locador oom justa 

cnusa ou ssndo despedido com justn causa 
nilo tem direito slnão 1108 ganhai vencidos 

§ I,• ·Nitn implemento do contracto por uma 
ou outra parta. 

§ 2. • Por parte tio locador, lmpericla, mo
lestla habitual ou prolongada, coudemnaçilo 
ii pena orlm.lnal ou obrigação de servloo mi
lltar. 

Art, 26, Sendo o locador despedido senÍ 
justa causa (art. 23), antes de findo o tempo 
ilo oontraoto, o ioc~ttnrio é obrl~ado a p~t~ar
lhe os snlarios vencidos e os por vencer0oor· 
respondentes a troa mezos. 

Art. 27. O locador tem noçilo executiva 
Jl&rll haver do looMarlo QB Bous lllllarlos, 

Art. sa •. · Sllo· applloavels ás parcerlns as 
dlsposlções dos arts. 8', o•, 10, 12, 10, 18, 23 
o 24 desta lei, assim oomo o art. · 202. do Co· 
digo Commercllll, 

·-
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Ar!. 39. Silo, outros 1m, appllcnvolails pnrce· 
rias ns disposições logaes ralntlvas 11 retonçiio 
doa predloa rust\cos. findo o arrendamento 
dellos. (Or<l., liv. •1", tit. 54), 

Art. 40. Aos parceiros compete a01;ão 
cxeoutlva para pogamen to do saláo do. conto 
oorrento respectiva.. 

Art. 41. Ao parceiro Joc.üarlo compete a 
acção do despeJO l)lcont\nentl contra aquella 

• que occupa o prmlio r•stlco, violando o 
. art. 31. 

Art. 42. Subsistirá a parceria, nií.o obstante 
a alinnação do pred\o rustlco n que ella 
disser respeito, ficando neste caso o adqui
rente subrogado nos <llroltos e obrigações do 
parceiro locatar!o. 

CAPITULO V 

DA PARCERIA PECUARIA 

Art. 53. Siio appllcavols ó. pnrcerh• pc· 
cuarh• as disposições <los arts. 8•, 10, 11. 12, 
15, 22, 32, 33, ·40 e 42 desta loi, o o art. 292, 
do Codl~o Commorclnl, · 

Ar!. 54. Niio havendo tempo ajustado; 
presuma·SO set• n duração do contracto n do· 
trcs annos. · 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇOES OEI\AEB 

Art. 55. As violnções do. libardndo do 
trnbalho sariio punidas no. conformidade do 
Cod\go Penal c processadas por queixas dos 
lntoresaadoa ou por iniciativa do mlolstorlo 
publico, 

Art. 56. Aquolle que, por si ou Interposta 
pesson, seduzir ou nlliclar, para sou serviço 
ou do outrem Individuo obrigado a outrem 

Art. 43. Parcorln pocuarla ó o contracto por contracto oscrlpto ou verbal do locação 
paio qual uma pessoa entrega noutra. os seus de serviços ~restnvels em qualquer parto do 
aolmacs pnrn os guarrlnr, nutrir o poooat•, paiz, pngnra ao \ocntario prejudicado o dobro 
sob a condição de partilharem entre si os do que lho estlvm· o locador a dever. 
lucros futuro>, pelo modo que nccor<larem. Parngrapho unlco. So.lvo convençií.o e, cm Paragrapho unlco. O pagamento do. divida 
falto. dolht, 

0 
costumo do Jogar, si 0 houver, no dobro niio excluo n indomnlzaçiio por 

a parceria peouarla será regulada pelas dls· pordns e damnos resultantes <lo. privação de 
posições desta lei, . . serviço do locador no roslante do tempo do 

Art. 44. O proprletarlo dos o.nlmnes ó 0 contraoto. 
parceiro proprletarlo, e nquolle que guardo, Art. 57. Aquello que directa ou indirecta· 
nutro e pensa, o parceiro pensador. mente acceltar ou consentir em suas oasas, 

Al't. 45, Constituem objecto de partilha : razendns ou estabelecimentos Individuas obriga< los a outrem por contracto vo••bal ou OS• 
· § 1.' As liis, polles e crinas. oripto do looaçiio 1le serviços, proatavels no 

!! 2." As orhts, mesmo Estado ou nos Estndos limitrophea, 
Art. 46. Com o consentimento do parceiro pagará no locato.rlo a importnnclo. que o lo· 

proprlotarlo, o parceiro pensador poderá tirar cador lbe estiver a dever, o não será admlt. 
provolto do tro.bnlho do gndo, do esterco, do tl<lo a al!egat• qualquer defesa antes de co.u• 
leite e suas transformações. clonar o juizo. 

Ar~. 47. SI os anlmaes perecem por caso Art. 58. Nos casos provistos nos dons o.rtl· 
tortutto, a perda ó do parceiro proprletarlo. go~ untooedentes compete no locatnrio acçilo 

AJ't, 48. Nem o parceiro pensador, sem o executiva para lmver o pagamento. 
consentimento do proprletnr!o, nem este, sem annuenoln dnquolla, poderão dispor de Cllbeça Esta ncçiio proscroverll em um anno, a 
alguma. do gado principal ou accresci<lo. contar da dato. em 'lue o locador abandonou 

Art. 49. O parceiro pensador não tosqu\nrll o serviço _do locatat'lO. 
o gado lanlget•o, sem que prevlnrt o parceiro Art. 59. A acçiià do loco.tarlo contr~ o lo
proprietnrlo, sob pena de pngnt• om dobro cador sorll summo.rla, com direito a ombo.rgo 
o vnlor da p~rte quo lhe cabol'ia no. partilha. asseouratorlo. 

Art. 50. O parceiro proprletarlo O. abri· Art. oo. o locador torá proferoncia· para 
~do o. garantir n posse e uso ~os anlmnes ser pago pelo producto da colheita ou safra 
dn parcor!a, substituindo os que faltarem, paraoqnal houver concorrido com sou tra~ 
no cnso de evlcç\lo. balho 

Art. 51. Pertence ao paroolro proprlotnrlo • o provolto quo se posstt tirar 1los anlmaos Art. 61. Ficam rovogndns ns disposições 
que porecorom. em contrario. 

Art. 52. E' nu i lo o oontraoto no qnnl se Sttln dos Commlssõts, 23 de outubro do !800. 
ostlpulnr que o pal'colro ponsndor suppol'• -Joaquim SarmCiilo.-J. Joaquim do Sou:11, 
t~r~ na porda parte maior que nos lucros. ~JJ, "' Mfndonça :Sobrinloo •. 
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ORDEM DO DIA 

PROltOGA.ÇÃO DR f'RAZO PARA PRESTAÇÃO DE 
I~XAMgs PARCIAES DB PRI~PARATORIOS 

Entra. em '2" discussão, com o ymrPcOI' fnvo" 
ravel da llommi•são de Instrucção Publica, o 
art. I' du propostçiio da Camara dos Depu· 
todos, n. DO, do 1899, tacultando aos estn· 
ilantes que, na data desta lei, jli tiverem 
sido approvados em uma ou mais ma terias do 
ouroo preparatorio que se exige para ma
tricula nos escoins de ensino supcrlot•, ter
minarem seus estudos prcstnndo examos par· 
ciaes ató 31 de dezembro de 1000. 

O Sr. Gonçnh·eM Ohnve• -
Sr. Presidente, este projecto, que V. Ex. 
acaba de submetter à discussão, poderá pa· 
recer do somenos importoncia; mos peço ao 
Semido quo reJllota subre a matec·ia a que 
elle 11e prendo, e parece-me que ha de ron· 
vencer-se que o projecto é ela mnior rel11· 
vancia. 

Sr. Presidente, este projecto pa!sou sem 
contestação, som opposiçiio, sem nenhum 
embaraço, na Camara dos Deputndos, e ali i 
a Commlssão respectiva apoiou·o unanime
mente. 

Wjo que no Senado elle t~m lambem o pa
recer unantme da iliustroda Commis·ão da 
In•trucçAo Publica. Isto manifesta que o Con· 
gresso considera de conveniencia o dl•po•i· 
uvo do projecto. 

Como o Senado sabe, a Instrucção secun
daria entro nós esta submettldo, do annos a 
esta pnrto, a um novo regimen-matorlna 
sériados-toncto o curso por complemento o 
oxame ele madureza, 

Nilo venho fazer a critica deste reglmen 
poro pedir a sua extlncçiio, nem a occ,alão 
ó aznda; mna o Senado ha do pormittif'o!ne 
que faca alguma• considoraçõos tendentes n 
mostrar que o novo reglmon niio consulta 
mala proficuamente aos Interesso.< da lnstru· 
oção secundaria, elo que a organlznçuo elo 
curso secundario, ató agora e>lglelo para a 
matricula nos Institutos superiores, que con· 
slste no estudo rlo preparntorios, e lue ao fa. 
zom, nilo troccionadamento, mas ntegral
mente. 

sr; Presidente, nos pnlzes da Europn, 
mala ndeantndos, como a França, a Halia, n 
Allemanha, realmente o•te roghnen do aotual 
reformo do ensino socunrtarlo, tem ti rio rosul· 
lados otncnzos & correspondentes aos intuitos 
de semelhante r•formn. 

Mas como V. Ex. o o Senado compt•ebon· 
dem, todas na I'eformas elo instituições so· 
olaes precisam, para sua oocnplota e omoaz 

exlquibilidrulo, de accommodarom-so eis con· 
dlçõos do meio om que são appilcaclas. 

Oro, Sr. Presidente, na França, por ex· 
emplo, n ln,trucçilo publico está organizada 
~ystemnt:camento, desde a escola primaria 
ntti os cursos snpet•fores. 

Na escola prlm.rla a cri onça, na primeira 
lnfancla, leva para o estudo 8ecundat•lo, que 
ó o e,tuclo fundnmental, no~ões de geogra
phla, hlstorin, noção das cousas, e jci vae 
com sou esplrilo mais ou menos desonvol· 
vicio. 

Fui to o curso secundarlo que, como disse, 
o fundamental, nppllcam-M ao estudo de 
algum elos ramos sclentlfir.os de jnstrucção 
superior. 

O nlnmno entrando para o curso 8Uperior 
niio rncontm na. ol'ganlznção deste onsmo a.s 
clitnculdndos que encontra entre nós, porque 
lá prevalece o systema dos cursos especJae~. 

E' assim que ontro nós o curso do enge. 
nhac•Ja concentra cm si diversos ramos desta 
sciencia.. 

Lei. feito o estudo do curso seoundnrio voem 
o< cursos especiaes como o de architectura, 
a~ronomln, pontes o cniçndas, estrada de 
r~~rro, etc. 

Na scleocia do di rol lo dá-se a mesma cousa, 
ha o curso de sclencias juridlcas e o cur>o s•· 
parado do sclenclas politicas, dimlnnidos os 
prazos que são de tros onnos para os que são 
mais demorados, 

Nósjli procuramos experimentar, em rela
çilo ao estudo do dh·eito, esta creaçiio de cur
sos ospeclaes o tivemos de reformar a lei, fa. 
zenrlo a juncçiio dos cursos de sele nelas ,jurl· 
dicas com os de scioncias politicas ou socinos. 

De sorte, que, como acabei de apontar, 
nma croanoa em Franca pórle entrar pcrrel
tnmente com o necessario desenvolvimento 
pn.ro. o curso secundaria, aos oito o.nnos, os· 
tnndo aos 1~ com a sua educação completa. 
Póde·SO dar isto no nosso paiz, dadas as con· 
dlçõe> em quo nos achamos f . 

Além disto, pel" densidade de população, 
estreiteza de torrttorlo e O•cllidnde de com· 
municnções, pódo-so dizer que os institutos 
do ensino estão ús portas doa paes de fa. 
mllia. 

Entre nós, tivemos de retrogradai' o aban· 
donor este reglmen de cursos espeoines para 
os cursos complexos -cinco annoa em direito 
o seis om medicina a oogenbnrla. 

Comprehonrle o Soundo quaos ns dltnculda
des que surA"em deanto elos paos que querem 
educar os !Ilhes. Nem todos os Estados do 
Brazll toem gymnostos ou Institutos de ln· 
struoçíio •ocundarin moclelndos pelo ela Ca
pital. 

O SR. LcuTE M OITJOIOA-Qunst nonhum. 
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O Sn. GoNçALVES CKAVES- No meu Fs· 
lado, que tem 116 cl~ades, porque tom Ii6 
comarcas e cada •é•ic do comarca. ó nma ci
dado, que ombora tenha nm11 vlaçiio ferroa 
mais ou monos desenvolvida para o sul o 
pMte do ooste, nprcsonLa, sem vias •lo fa.cil 
communlcnçiio, uma vastidão enorme para o 
norte, 150 lcguas, o para lesto t'lnz distan• 
cia maior. 

Pois bem, temos apenas dou& gymna.sioq' 
um no. capital e outro em Barbaconn, a poli" 
cas horas do viagem da capital. 

Ora, comprehende-se : nestas condlçõos o 
menino nilo póde ser retirado do •cio da f•
milia em tenm idade para frequentar as os· 
colas, como ucontece nos pnizes europeus já 
referidos, ó preciso form11r-sc a odueaçilo do 
familla, ~ducar o menino até chegar n certo 
gró.o de desenvolvlmento,para que poss!L pro· 
ceder correctamente fóro. do lnr patcmo, de 
modo q11e esse alumno não pó•le abandonar o 
selo da familia antes dos 12 ou 14 annos. 
Ora, por este motivo e com os cnrsos comple· 
xos eomo os que nós temos, tendo-se jri ver!· 
ficado pela ~xperlonci" que nilo podemos tor 
cursos ospeoiaos, tentativo. que ftzomos, como 
disse, om relnção ao dh·eito, acontecer/L que 
o moço bra1.ileiro só completará a sua educa· 
çilo scientitlce. aos 25 ou· 30 anoos, quando nn 
ltnlia, n~~ França, nn Allomn.nba e outros 
paizes europeus aos 18 annos p61le qualquer 
moço estar com a suo. educt:Lçilo seiontiftl)n. 
completo. 

Accresce ainrla a esta ditllculdade o estaria 
de abatimento, par& não di~er do pobrezo, 
do nosso paiz. 

No meu E•tado. que é rolativamento um 
dos mais. ndeantudo; em matorlrL de lnstru· 
cçiio, ha, como disse,•lous gymnnslos q uo nilo 
prestam serviço a grande parte ria populaçiio 
do Estado: ora, bojo que as dlfDcuida•les para 
occot·ror lls despezas diL vida crescem na ra· 
rilo ln 'ersa · do empobreci menta do paiz, ri 
mais uma dlfnculdade que teem ON chefes de 
famllla para occorrerem á educação de seus 
ftlhoa á !alta destes institutos de onslno. 

Entretanto, no meu Estado, cm multas 
das suas pequenas cidades, nas di versas ?.O
nas, ha cut•sos fornecidos por• collegios que 
preparam perfeitamente os alumnos nos os· 
tudos propedeutlcos. · 

Sr. Presidente, posso d11r testemunho rle 
um fucto pnt•a o qual chamo a attençilo do 
Senado, e é que durante o meu curso de di· 
relto em S. Paulo, na geraçiio academioa a 
que pertenci, houve bacharela do Coll•glo do 
Pedro II, colleglo qno era formarlo uns mes· 
mas bases de esturlo por seriação, levando o 
alumno seis anno; pnr" prep11ro de todl\s as 
mnterlas : pois esses ·mocos, entre os quaos 
bavla muitos de talento, de verdadeiro mo-

Sonndo V, I Il 

rito, não fnt•.lm, entretanto, os mais distln• 
cto.• cstu•lantos do curso. 

O Sn .. ALmmro Oo:it1ALVEs-E' o qua eu 
(ligo; morn.lizotn-so o . .; êxll.mes pa.raellados. _ 

O Stt. Go:o~ç.\.LVF.s CuAvEs-Os ll.lblS, os 
Jose Bnnititcios, os Carrão, os Crispinlo.no 
nii.o tiver11m este curso ~erlo.do; havia. uma. 
lacuna, U verdade, na cxigencin do numero 
de preparatorlos, nntlgameoto. mas esta la
erma hoje principalmente se f•zla so'ntir em· 
relo.ção a certa• soiencins do que o homem 
nilo póde proscinrllr nos usos da vida pratlc.~ 
-11s soiencias pby•lens e natnriiAls-os ele· 
montas dcs;o;n. sciencia. sií.o exigidos hoje como 
prcparntortos. 

Eliminaram o cstu•lo do pbllosoJlhia, não 
sei porque motivo, mr~s desenvolveram ex
traordinariamente o cut•oo das matbomaticas 
olemenlares, o que realmente ii nuxlllo multo 
podnroso para o ·desenvolvimento da lotei· 
llgencla. · 

Esta nova organizaçilo a respeito do• pre
paratorios mostra que não ha vantagem real 
nn. orgn.niznçüo do onsino secundaria como 
est!L !cito pebL t•e!orma, principalmente por 
eotrtr•.,.ilo-porque semolhaote regímen que 
figura no• palzes europeus é completo, co· 
meçam pel<~ oocola primrtria a possuir conhe· 
cimentos que não sào ministrados nas nossas 
esooln.s prtmarias e concluem a educação 
scientltlca, após o curso tundamentnl, nos 
cursos especiaes que tnmbem nilo temos. 

Mas, Sr. Pt•esidente, si isto ó verdade, do
vemos cnegar a uma consequonoia, e é que 
este regímen da nova retorm• não deve ser 
exduslvo; e não convém nos inlercsseo da in· 
struoçã" que ellc se torno exclusivo, porque 
virio. pt•ej udicat• a gr•rtndo numero do jovens 
brazlleil'os que podom vir a sor grandcsser• 
vidoros da patrin. 

Lembro no meu Estado, St•. Presidente, o 
nome •lo conego Mnl'inho, na.schto . om uma. 
pequena cidarlo, aldõa nnquclles tempos, si
tuada no cxtt•emo norte de Minas, a clrlade 
de Januaria, filho do pobre• pescadores; com
prebenrle-se que no regímen nctual o paiz 
niío teria apt•oveitndo o gt•node talento o 
pntrlotismo·~oconego Marinho, que já na im· 
pt•ens:~, jit no Parlamento, jrl. na oducaçiio dn 
mocioindo brazlleira prestou tilo assignnlados 
serviços, tendo sustentado aqui um collegio, 
que é conbecirlo da geração que boje tigur& 
no pnlz. 

Sr, Presltlento, como dizia, n[o ven bo 
condemnar o llOVO t•egimen, quero apeUILfl 
mostrar ao Senado que n[o ho. vantagem em 
que olle seja exolustvo, 

Mas, a minha emenda nilo contraria ·o· pro· 
jecto, dr\-lho tõo sómente a cxprcssilo que 
devia resultar dos seus proprlos termos. 

M 

• 
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Com elfolto, diz o prqfocto que oa oatudan
tos que tiverem, pelo monos, um oxnme de 
f~Qr,rntor!os poderão concluir o curso ate 

· Ora, ai esses moços que apenas toem um 
exame, um preparntor!o, são dignos deste 
favor, si a Commlssão entendo que a modirla 
o de oonvonlencla e de oqul<indo, comprehen· 
de-se que isto vem a ser, por um lado •lar 
um 1\lvor, o por outro negai-o, porque em 
um anno o certo que o estudante que tiver 
um só preparator10 niio poderó. fazot• 10 ou 
11 proparatorios. 

Por conaoquonoln, sl, como a Commisailo 
reconhece, a medida é do convonicncin o do 
equidade, cumpro, portanto, ospa~nr o prnzo 
o dar pelo menos dous annos. 

Ia apresentar uma omen•la determinando 
que o prazo fosse até 1002, na segunda ópoca 
dos exames, quando se abrem os cursos, !ato 
ó, om março de 1902, 

Encontrei, porém, sobro a. Mes:t umn 
emendn., rormuladiL pelo honrado Senador pelo 
Maranhão, Sr. Bellbrt Vieira, emenda que 
eleva o prazo ató desombro do l!J02. ' 

E' rasoa vel esse prnzo e por Isso asslgnoi a 
emenda do nobre Senarlor. 

Parece-me que, realmente, para que os es
tudantes quo tiverem um só p•·eparatorio 
possam gozar do benelicio que n Comm!ssiio 
reconhece sor Justo e rascavel, ó preciso que 
ee conceda. mais algum tampo, dous ou tres 
annoa. 

Envio ó. mesa essa emenda, que vau assi
gnada por mim, emenda formulada pelo sr. 
Senador Belfort VMra. 

E' !ida, apoiada e posta ccnjunctnmento 
em dlscuss~o a seguinte 

. E~!ENDA 

Ao art. i•: 
Em vez de-atú o dia 31 do dezembro do 

1000-dlga-so:-até 31 do dezembro do 1002. 
Bala das sossoes, 23 do outubro de 1890.

Bcl{ort Vicira.-Gonçalves Chaves. 

O Sa•. Leite e Oltlclcn (•)- Sr; 
Presidente, uma das conquistas mais bollas 
obtidas pelo antigo roglmen foi aquella quo 
autorizava as •liversas p•·ovlnolaa a eonst!· 
tuirelll suas bancas do exame,sondo os oxames 
teitos perante essas bancas acoelto.~ em todos 
os curaos do paiz. 

Lembro-me muito,Sr. Prosldenle,do quanto 
1\lc!litou esta medida n ont1•nda pnra oa cursos 
superiores de muitos estudantes que alio hoje 

torm:tdo.<, devido unicamente a essa dispas!· 
ção do lei. 

E comprohen~e-ae lato : o exame feito na 
proprln provineia,no proprio Estado, significa 
a dispensa do recursos, que mu!tns vezes os 
paes ilos a!umnos niio possuem, pa1•a manda!· 
os aos lagares omle se tazem esses exames, 
onde ha essas bancas do preparaterlos, ando 
os nlumnos se hab!i!tnm para entrar nos 
cursos superiores. , 

Multo talento, muito moço aprovoitavel, o 
que prestará serviços ao palz no futuro, ftca 
pl'iva<lo de prestar exames desde o momento 
om que niio tenha recursos para sahlr de seu 
Eatndo e para Ir aos lagares onrio esses 
exnmos silo feitos. 

A ltopub!ica, Sr. Presidente, revo~ou esta 
praxe e exigiu que só pudesse haver bancas 
de exames, segundo o syatoma. que estabe
le~rm, o. que chnmon o systemo. do ma(lHra:a, 
exigindo como obrigação que os lyceua ou os 
Institutos officiaea do estudos proparatorios 
nos Estados tive,som a mesma organização 
que o Oymnasio Nacional do !tio do Janeiro. 

Ora, Sr, Presidente, quem conhecn o curso 
do Oymnnaio Nacional sabe que ah! se p•·e
paravam bnchnreis, que o curso tinha sete 
nonos e uma porção de cadeiras. 

Os Estados quizeram im!tnr o Oymnasio 
Nnoiona.!, mas oncontraram-se deante de obs· 
taculos tamanhos que, creio, até hoje, niío ha 
Estado algum que possua o seu !ycou ou o 
seu curso do humanidarles orgllnizado do ac· 
rordo com o Oymoasio Nocional. 

(lia divm•sos aprtrtes.) 
Pnrece-mo qno ha tentativas: ba em OS• 

tudos na Secretaria do Interior um proJecto 
de oqulparnçiio ao Oymnnsio Nnoional do 
Lyceu de um Estado, niio mo IE!mbro bem 
agora qual. 

E digo a rnzão por que sei deate flicto, 
Elie me foi rolatntlo pelo proprlo Sr. MI· 

nistro do Interior, n 9uem eu !r1, a pedido de 
um nosso ex·collega domou Estado, reclamar 
n croaçiio das bancas do exame, de nccordo 
com o codigo do ensino, para os exames de 
mnduroza no meu Estado. 

ilsse nosso ox-collogn, (o p08so declinar o 
1en nome, porque elie dispert" multo gratas 
recordações no Senado: o Sr. Dr. Messias de 
Gusmão) escrevia-me do meu Estado I'Blfltando· 
mo as ctroumstonc!ns dimcels em que so 
achnva, visto quo seus ftlbos estavam prom· 
ptos a pt•ostar os exames de madureza mns 
encantavam-se deante da Impossibilidade de 
tazel-o no propr!o Estado ou mesmo em outros 
Est11dos, p0rque só no Oymnaslo Nacional ó 
porm!ttirlo fnzor os ex amos do maduroza, 

O Sr. ·Ministro mo declarou que n~o era 
passivo! autorizar a croaçiio dosan banca do 
exames, visto guo o Lyceu de Maoeló nito 
esta v~ nas cond!Q(!es do Gymnaaio Nao!onlll, 
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e o codlgo do ensino só pormittio. que so 
creassem as bancos de oxamos do madureza 
nos Jogares onde houvesse ossos cursoB orga
nlzo.dos, cqulpo.l·ados nos do Gymnoaio Na
clonai. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que os paes de 
famllla residentes nos Estados estiío ncstn con
tlngoncla cruel; 01 seus fllhos não pódem 
seguir sou curso de buÍna.uidados sem virem 
ao Rio do Janeiro prestar os exames. 

E lato porque os Estados ·não teem a faclli" 
dado do or~amcnto n"m um possoal bablll· 
to.do para instituir nos seus lyceus curso de 
humnnldndes como tem o Gymnnsio Nacional; 
bo. dit!lculdndo lmmensa dtt oncontmr profes
sores para certas matarias, quo n~o siio sufil
oientemente conhecidos, o o pcs;oal pequeno 
que os Estados teem com capacidade para 
occupar os cargos do professores nilo tem 
espeolalldnde sobro essas materlns. 

E' esta a situação do palz: os Estados niio 
podem fornecer para os mstltutos superiores 
de ensino, pessoal lmbllitalio de estudantes 
que se possam nellos matrlculnr·so, porque 
nilo podem fazer ulli o curso de humani
dades. 

Quet• isto dizer que a lei que creou o 
examo de madureza tom encontrado grandes 
obstaoulos pura a sua realiznçilo, ciroum
stancia que •• reflecte nos p•·ojeotos que 
todos os unnos a~parocom no Congresso Nu
clonnl, pedindo prorogaçiio do prazo pnrn 
aquello oxnmo. 

Ja houve um artigo de lei, votndo o anno 
pa&sado, concobido nos mesmos termos do pro· 
)ecto que se discuto. . 

O Sn. GoNçALVEs CnA VEs- Uma dispo· 
slciío de lel orçnmontarl11. 

O Sn. LEITE E DIT!CICA-Slm ;umn emenda 
õ. lei do areamento, o anno passa•lo, nulo

. rizava nos éstudantcs que tivessem feito um 
o:rame a conclulrom o sou curso de prepa
ra tortos pelos exames parcollados. 

Examinando esta disposição, vê-se que ella 
consngra uma ln,iuatiça, Pois onlt1o, só pelo 
simples racto do ter conseguido npprovaçilo 
no primeiro exumo, o de portugucz, fica o 
estudante ho.billtado para concluir seu curso 
do humanidades, po1• exames parcella•los o 
aquollo que, embora, estivesse habilltndo o 
nilo pódo fazer e:ramo nnquolla occasliio, 
por qualquer clroumstancla, ou foi nello ln· 
Miz, estando, entretanto, habilitado em 
multas materlns, niio poderil concluir sous 
estudos do mesmo modo que o outro 1 

E' uma Injustiça. 
SI o paiz está om clrcumstanolns do co

meçar o rogimon dos exames de madureza, 
ponham em exeouçilo este roglmon, 

O SI\, GoNÇALV~ CI!AYJB- Nilo ostil, 

O Sn. LEITE E OlT!OlCA. - Mns si o Con· 
gre"o Nnclonal reconhece, como póJe bom 
reconhecer, rorque ó composto do rop••csen
tnntes dos Eslados, cm cujos nomos cndo um 
dos quacs pódo foliar; si o Congresso reco
nhece que o palz não póde entrar actual
mente nesse reglmen, porque razão estarmos 
a abl'!r excepções a uma regra geral que ó 
odiosa e injusto.! . . _ 

O projecto de !01 que estil em <hscussao 
acha-se rmUgido cm termos que não se com
prehendem bem; cliz: cos estudnntes que ntóa 
clitta da presento lei tiverem feito exame ele 
do uma mutcrla podol'iio concluir o seu curso 
ató 1900.~ .. 

Mns, porgunto, os exames parceUados niio 
estão extinctos 'I 

Si não estüo, os estudantes que bojo 
ocilam-so aptos para fazer ex:tme ela pri
molr:t mataria, porque rnzilo huo do ser ex
cluidos da disposiçiio leg:tl 1 

Não sei si ftz bem comprebender o meu 
argumento. 

Sl os exames parcollados foram extlnctos 
desde que entrou om oxecuoü.oo regulamento 
para o e:rumo de mn•luro~a, sl aquolle~ estu
dantes quo tinham entoo npprovaçuo om 
uma mtüerla podiam continuar a presto.r 
oxamos purccllados do outras, pergunto, os 
estudantes que toram lnt'ollzes no exame 
desta maioria ou que nil.o puderam pr•stnl·o, 
devem ficar impedidos, rnzoavelmento, do 
prestarem os seus outros exumes lambem 
parcollnuos 1 

o su. GoNÇALVES CHAVES da um aparte. 
o Sn. LEITE m On·toicA-Os estudantes que 

fizeram exame do primeiro prepal'otorlo tem 
direito, pela lei, do concluir sous exames. até 
1goo1 e, ropito, o! outros, que foram Infelizes 
ou nüo puderam prestai' oxame naquella 
occosliio, estando aptos agora para fozol-o, 
porque roziio bii.o de SOl' excluidos das vantu
gons diL prorogaçiio do prazo do que nquolles 
gosam I 

Pol'tnnto, Sr. Presidente, nós estamos· coi
locados dcante desta aituuçiio ; ha motivo 
para se prorogar o prazo· do começo do exame 
do madureza 'I . 
, Os meus h'onrntlos coUegas hiio de convir 

que os Estados nüo possuem oollogios org:t· 
nlzodos com um progmmma do ensino do 
Gymnaslo Nnelonal ; e lmvemoa de conde· 
mnar os filhos dos nossos conterraneos, que 
ordlnnriamonte nilo siio filhos de capltnlistns, 
porque nos Estados nilo ba fortunas como no 
Rio de Janeiro, nem a dlssemlnaQilo d e 
riq uoza que temos nesta cidade ; bn yomos 
de condomnnr esses moços a ficarem lmpos
slbllltndos ele Jazer sous exames a do en
trarem no rcglmen que ab1•o a oxoepçiio, ató 
o l!tn de 1000, aberta p~ra outros, multes dos 
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qnnes resldontos nesta Capital, onde po<lom so 
pr·epnro.r pnrn o exame du mndurezn. e onde 
já oxlstom bancos de exame 'I 

O Sn. OoNç,\LVEs CnAvEs- Quer <lizm· 
isto qua o. rorormn. não é npplica.vol no paiz. 

O Sn .. Lll:JTE ~ On·zotoA- Si assim ó, não 
parece justo rrue fi {IS moços, quo ,l:'t. estãu 
promptos pura fazet' seus exames, soja. vo· 
Unda a vantagem quo, como um privilegio, 
se dou nos outros, pot•mittindo-se-lhes con
clulrnm seus exames, J'orquo já tinham um 
na data da lei. 
M~s então a emenda mandada a mesa 

pelo honrado Senador, que folgo ver do 
nccordo com as opiniões que estou exponoo, 
deveria I'Cr outra. niio pro rogar o prazo até 
31 do dezombt•o 1ie !002, estabelecendo a con· 
dição do um só exame, já prestado nossa 
occo.siã.o, mas prorognodo O prazo do exame 
de madureza até 31 1!e dezembro do 1902, •• 

0 SR, OONÇA!.VES CHAVES - Estou de ac
cordo, 

O Sn. LEITE E OrriCLCA - . , •. ou, pelo 
menos, Jlara os que quizerem por n questão 
no seu vet•dadeiro pó, a. tU quo os .t~stados 
tenlwm organizado eous cursos de àccordo 
com o do Gymnatiio Nncion11l, porque, Sr. 
Presidente, V. Ex. comprehende que n:\o ó 
Isto muito fac i!. 

O curso do Gymnasio Nacional fel formado 
espcclnlmento pcll<t vonta1lc do Imperador, e 
como todos os inst!Lutos otllclacs, esso é ca
risslmo, 

No orçamento do Minlsterio do Interior a 
!Un despoza sobo a m&ls de 1 00;000$; niio 
tenho prosonte acifion precisa, Todos com· 
prchendom que ostabo!ecer um curso nestas 
proporções, ~lnd~ com a roduoção á metade 
dos vencimentos dos professores, é domais 
pora o commum dos Estados. 

O Sll, JoAQUI!l SAII~i"NTo-Ap,liado. 
O Sa. LEITE E OrrrciOA-Mcsmo o mais rico 

não o poder•!\ fnzer til.cilmento, 
S. Paulo, que gasta extf•aor,llnarinmente 

com a instruoçiio publlcn,não poderá moo~r. 
oxclusivnmento parn. humnnlthulos, um esta
belecimento luxuoso como o Gymnnsio Na· 
cional. · , 

O Estado do Minas, que é multo vnsto, cujo 
territorio é t•o extenso o tão Importante que 
tem dous bispados, não potlcril teJ' um in,t!
tuto dnquella ordem. 

Os outJ•os Estados, sobrecarregados com 
dospezaa varias, não terão rocur·sos em II!OUt~ 
orçamootos Jmra custelarom os;a ln>tltulçiio. 
Jle mauoua que os paes do familia hão de re
cm·ror uo 1\io do Janeiro, onde encontrarão 
banca 1lo oxnme paru habllitarem seus filho• 
i• matrloula nos cursos superiores; o isto,como 

o San~<lo cornpt•oltonde, é m~tar o estimulo 
para o~ cursus I'Cientltlco.!l. 

Nestns condiçiles, St•, Presldcnta,do nccordo 
com o honrado SJnador o, croio quu com o. 
opinião do Sanado inteiro, vou mnndar á 
Moso umn emenda >Ub•titutivn, modltlcnndo 
~ proposição dn Gamara no sentido do prero
gar· até o IIm de dezembro do 1902 a d!spo
siçiio d~ lei quo manda comcçarom os examos 
de ma·lurezu. 

E' osta a emenda. (Lê,) 
E' lida, apoiada e post~conjunchmanlo em 

discu~tlli.O a seguinte 

Emenda suhstilutiv.t 

Redija-se o art. I' da proposiçiio: 
E' facu!~do aos estudantes que, até a data 

dest!l lei requererem prestar exame de qual
quer matorln, complotat• os exames propa
ratorlos, parco!ladamontc, até 3! de dezembro 
de 1902. 

Sala das sessões, 23 do outubro de 1890.
Leite s Oiticic'~. 

Nlnguom mais pedindo n palavra, encerra· 
Se a di9CU!SÜO, 

Segue-se em discussão, que se encerra som 
debate, o art. 2'. 

E' annuooiada a votação do art. I', 

O l!iir. Lelt:e e Oltlelen (pela M'· 
dem) requer preJ~rencla na vot<tçilo para a 
emenda substltutivn que offer·eceu. 

Consultn"do, o Senndo concede a prefe· 
roncia. · 

Posta a votos, é approvada a emenda. 
Fica prejudicada a emenda dos Sra. Bolfort 

Vieira o Gone,lll vos Chaves. 
Posto a votos, é approvndo o nrt. 2'. 
E' 11 proposição, as;lm emendada, adoptada 

para pnssar à 3• discussão. 

O l!!la·. Pa•e•ldente-Estr'l esgotada 
a ma.tet·i<t da ordem do dl<t; o, nada mais hn· 
vendo a tratai', vou levantar a sessão, desi
gnando para a du sos•ão seguinte: 

2• discussão da. proposlçiio da Camara dos 
Deputudos,n. 81, de 1899, que restabelece a 
Alfaudega de P01·to A iegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul, suppriml!la. por decreto 
n. 2.871, do 31 do dozembro de 1897, o llUtO• 
rizu o P01lor Executh o a abrir, para osso tlm, 
oa noceasu,rlos orerl.itos. 

2• discussão da proposição da c~mara dos 
Dopntados, n. 88, de 1899, que 11Utoriz~ o 
Poiler Executivo a cousldet·ar mtot•rompidos 
portros annol os pruzos do contracto cole· 
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brodo com a Compnnhi<t Viaçüo ~'orl'lla o 
Fluvial do Tocantins a Arag-uaya, para a 
oonstrucçiio da linha do Alcobaçu il Praia d11 
Rainha, pura o fim de ser revisto o trnça•lo 
dest11 estrada, reduzindo o sou desenvolvi· 
monto, 

<lo 1897, per~o~ndo a D. Euphrasia Delfina 
de Lacerda os juros da <li vida em que o sou 
fullecldo marido ficou alcançado pura com a 
Fazenda Publica. 

Niio vindo acompanhada a proposiçüo dos 
docum .. ntos que lho serviram do bnso, pediu· 
so esclarecimontos ú. Cnmara, quo remettou 

Levanta· se a sossüo i• 11/2 hor~ do. tarde. segundas vias dos mesmoa, dizendo qno os 
or1ginaos ao haviam oxtra.viado. Alado. para 

• 
poder formnr o 80U juizo o. Commissã.o de Fi· 
nnm~as perliu informnçücs ao Governo sobro 
o n•sumpto da proposição. 

A lnturmoçno do Sr. Ministro do. Fazenda 
declara que niio oxiato nos livros respectivos 

Presirfencia dos Srs, J. Catunda c Alberto do Tbosouro a inseri peão do nomo do marido 
Gonçl!lccs da. peticionaria, João Paulo de Lacerda como 

135• SESSÃO E>l 24 DE OUTUU!tO DE 1800 

dovedOL'. . 
A moia ho1'a depois do meio-dia, nbre·se a S. Ex. mnn<lou que o Tribunal do Contos 

seasiio, a. quo concorrem os Srs. Senadores colhos~e informuçües. 
J. Cntunda. Alberto Gonçalves, Henrique Dos documeutosjuutos resultou pam a Ca· 
Coutinho, Thomnz DeJano. Gustavo Richard. mara, como se vô <lo parecer respectivo, a 
,Joaquim S•t•mento, Francisco lllacha,lo, Ma· convicção do que, sendo os· bons inventaria· 
noel B:trata,Benedicto Lelto,Gomes de Castro, dos nponas eulnclontes para o pagamento do 
Bultbrt Vioh·a, Pires Ferreira, No~ueirn Pa· capital o vcrltlcada n correcção do runcciona· 
ranaguil, Joüo Cm•deiro, Bezer<"il Fontonelle, rio, cujo alcnnco se 11ronuziu depois que ficou 
José Bernardo, Alvnro Mncharlo, Abilon Mi- cogo, era do mais convenloncia. para a Fu. .. 
lan•z, Almeida Burroto, Gonçalves ~orroira, zenda liquida· a divida pelo capilal, exone· 
José Marcellino, B. do Menrlonca Subrinbo, rnndoa viuvados juros vencidos. 
Rego Mello,leiio e Oiticica,Coollto o Campo•, A Commiesilo de Finançus, conformnndo-se 
Rosa Junlor, Arthur Rics, Vir~:Uio Damasio, com a. razões da Commissiio dn Cnmam o 
Domingos Vicente, Lopes Trovoo, E. Wan • o.ttenta á c;rcumstancia de niio figurar no. 
denltoll<, Oonçolves Chaves, Rodrigues Alves, escripturuçiio do Tbesouro o debito de que 
Paula Sonzn, Moraes Barros, Leopoldo de expontancamente so accusn a peticionaria, 
Bnlhões, Joaquim do Sou1.a, A. Azoredn, ó de parecer que seja npprovniln a PI'Opo
Pinhelro Machado, Julio Frota o Ramiro Bar· siçüo. 
cellos (41). Sala das commis,õcs, 23 do onl.ubro do 

De\xo.m de comparecer, com cnusa. pnrtici· 18Qü,- Roclriyur::s Alves. -Ramiro· Ba.tccltos, 
pn.dt\, os Srs. Manool do Queiroz, Generoso relator.- Pol"citmcula.- Leite a OUicica.
Poneo, Jono.thas Pedrosa., Lnuro Sodré, Justo .Q. Bac,ryuvcE. -Domingos Vicente. 
Chermont, Pedro Volbo, Joaquim Pernam· 
buco, Lenndt•o Macio!, C!oto Nunes, Q. Bo· N 258- 1809 
caynvo., Vicente Machado, Joaquim La.cerda, ' 
Esteves Junior c RauJ,no Horn ; c, som olla, A' commissiio do Finau<;as fui presente o 
os Sra. Cruz, Ruy Barbosa, Porciunculn, Fc· projecto n. 19, deste 1111110, quo determina 
llciano Penna, Buono Brandão o Aquilino do quo ••.ia culculada, de accordo com o dec1•eto 
Amaral (20). 11 , 247, do 15<le dezembro do 180·1, o soldo 

E' Ilda, posta cm dlscus~ão o sem debate dn roformn do I' touonte rla urma1la Arthut• 
approvada 11 acta do. sessão anterior. Wal<lem1ro d11 Serra Bullbrt, para interpor 

O Sr, I' l!lec••otoJ•Io (inleri11o) <lO· 
clara que uiio lia expedlonte. 

o Sr, ~· 1!\ecrcto.-lo (int•rino) IIi 
o vilo a 1mp1•imlr para cntrnr uo. ordem dos 
trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 257- 1800 

Foi presente 1\ Comml,.iio do l'inançns a 
prnposiçiio 1lo. Camnm dos Deputados, n. 34, 

parftcCI', 
Este projecto tem por IIm mandar nddi· 

clonar ao tempo contado ao omcial Belfort, 
para '" sua rofurma, a di1fllronça. constante 
do decorrido dn dtLtn da mesma retbrma. 
ilquolla em quo esta devia ter sido dacl<l após 
o termo do pet•iodo 1lo. resurva. 

Parece a eatu cnmmissiio quo o fito do le· 
gislador, dando um anno do expectativa em 
rescrvn para. dar-se o. reformo. de urn offi· 
cial ,iulgndo em in•pecçilo Invalido paro o 
serviço, t'ol o do rtm· ao milltat• nm11 garnn· 
tia om sua cat•roim conl!·a os erros possivoi s 
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de· dlngnostloo e prognostico dns )untas do 
inapecçii.o. . 

nntiguidado no posto de tenente-coronel, que 
hoje tom, fosso contada de 17 de m~rço de 
!8U·l, assim prooo<londo depois do h~ ver re· 
corrido ao Poder Executivo e obtido despacho 
doslavoravcl sob o fundamonto do que no· 
livro de registro de decretos mlo se encontra 

No caso vertente, tendo o offioinl o tempo 
exigido <lo serviço, requereu ello voiuntario. 
o espontaneamente a sua reforma, nllognndo 
lnco.pacidade do saudo pnra o mesmo servlç~. 

O Governo concoden·lbo n reforma, pms, 
por lhe a haver o otlloiai soiitado, sem os· 
perar que o nnno de reserva houvesse ter
minado. 

o sou nome no de 17 d~quei!e mez e unno. 

Si prejuízo houve no caso, foi só para a 
Nação, quo viu augmento.J'·se o numero do 
seu• pensionistas. o poticionario, ao contraJ'io, 
teve satisfeito o seu ponto de vista, ou o. suo. 
necessidade do niio mais servil• na actividade 
<lo sou posto, 

Elle requereu, aiiognndo mo!estia, quo o 
Governo o dispensasse do seJ•vico e o con
vertesse em pensionista !lo Estado. A sua 
ailcgaçiio foi confirmada pela inspecção. 

Si bo. irrogularldnde no. reformo. por ter 
sido <lnda antes do decorrido o nnno inteiro 
de observaçiio, essa irregnln1'i<lade Jbl .só 
contraria ao TbosouJ'o o to.voro.vel no petl· 
cionario. · . 

A allegnçüo da irrogulnridado por parto 
deste,poderia ser um elemento para annullnr 
a sua reforma, mus nunca para nugmontnr o 
valor da pensiio que recebe por solioltnçiio 

. propria. 
Em todo o caso a questão, sendo nn oplnilío 

do in teressndo, um attontado o. direito seu, 
por lnobservnncla de preceitos do lei em neto 
q ne lhe diz respeito, niio ó o Congresso o 
competente para nnnullor ou modillcar o acto 
de sua reforma, mas, sim o Poder Judlc!arlo, 
a quem dove reccorror. 

A Commlssiio de Finanças é, pois de pa
recer que o Senado rejeite pojecto. 

Sala das Com missões. 24 de outubro de 1899. 
-Rod,-igues Alves.-Ramiro Bm·celtos, ro~ 
lator.-1,). Bocli!JIIUa.-Leito e Oitioica,
Domingos V1'ccute. 

N. 250-1800 

O pet!oionar!o fundamentou o seu J•eqneri· 
manto com os Diarios O{fici<<cs em que toram 
publicadas a sua promoção e subaequente re· 
ctificação o com a ordem do dia do exercito 
jil moncionnda. 

Apozar disso, poróm, o. Commissão de Ma· 
rlnba o Guerra solicitou do Sr. Ministro da 
Guerra informações sobre o assumpto, e as 
quo lhe foJ•am ministradas, consistam cm 
um pnrecor da 3• socçiio da Ropartição de 
Ajndunte-Gonera! e outro do propt'lo Sr. nju· 
danto-geuoral concluem reconhecendo que no 
reclamante ns•iste todo o direito e opinando 
pela satisthção do sou Jlodido. 

E' esse tambom o modo do pensar da Com· 
mlssiio,attendeudo a que uma pJ•omoçiLo,uma 
vez feito. e tendo tido ~s publicações iegll68, 
de fórma alguma e sob nenhum fundamento 
póde ser nnnullnda nem mesmo por um 
decreto e menos, portllnto, por uma simples 
roctlficaçiio. · 

O que nas o!roumstnnolas ldentlcas il de 
que se trata cumpre fazor e se tem constan
temente foi to, como allns so verifica mesmo 
pelos factos apontados do referido porecor 
ila 3• sessiio, é nggrogar o offiolal ou conser
vai-o promovido, contando, poróm, a antl· 
guldado da data em que devia cabet•·lbe a 
promoçiio. 

E' claro, pois, quo com relação ao tenente
coronel Pereira do Mello o que se fez to! 
irregular e !Ilegal, sendo pc r Isso de justiça 
attendei·o no seu pedido, 

Assim, a Commlssilo conclue otrereoendo a 
consldero.çi!o do Senado o seguinte 

'PROJECTO 

N. 23-1890 

O Congresso Nocional rosolve: 
Artigo unlco, A antiguidade da promoção 

do tononto-coronel Joilo Leocadlo Perelrn de 
Mollo 11 es1e posto deve sor contada de 17 de 
março de 1804, data em que foi n primeira 
vez a elle promovido, revogando·IIO ns dls· 
posiçGos em contrario. 

Por uocreto de 17 do março do 189·1, foi 
promovido a tenente.corone!, por moroo!
monto o major do nrtliharin Joiio Lcocadio 
Pereira de Molio, o qunl toi <indo ao conho, 
cimento do oxeJ•oito pela ordem do dia n. 531, 
do 20 do mesmo mez, depois de pub!ioada.no 
Dia>•io O{ficiat de I O, 

A 25 ain<lo. do mez de março publicou o 
moamo dlarlo uma I'eotlftoo.ção declarando 
ter havido engano <lo nome do otllclal pro· 
movido n 17, o qual eJ'a o major Miguel de 
Oliveira Pacs o nito Joiio Leooodlo Pereira de 
Mel!o como fóra pulllicndo, 

Sala das cominlssões, 23 de outubro de 1899, 
-Almeida JJarrcto.-Rosa Junior.-E. Wan• 
dcllhQ//o,-Bci{O>' Vicira,-Pires Fm·eira. 

Em virtude desto tacto este omclal J•eque· 
reu no anno passado no Congresso quo u aua 

N. 200- 1899 

A Commlssdo de Finanças, elam!nando a 
proposiçi!o da Camlll.'a doa Deputados, n, UO, 
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do corrente anno, que fixa a dospoza do MI· deste anno, que creou o fundo ospo'cial do 
nlstot•io da Fazenda para o oxet•mcio de 1900, resgate do pnpol-mocda, 
nclm quo, de um modo gorai, correspondo a Entre os recursos concedidos desde jiL {!, 
proposição ils nccos,ldaues dos serviços que formação dcsso fundo ospociol llguram as 
estão a corgo <lnqucllc minlstorlo. som mos provonlcntcs dn llqul<lnçilo dos bonus 

Aprccioda, poróm, a proposlçilo cm d"tnlhe, nn fórma do contracto existente entre o Go· 
julgo aCommissilo que olla devo ser retocada verno e o Banco da Republica <lo Brazil. 
'om nlgumaa de suas disposiçües o despidas do Como a lei ó deste nnno, só podorti ser nJtc. 
outros quo niio estão do nccor<lo com ns nor- rada ou revogada na sessilo legislativa do 
mns •ctualmoute adoptndás com geral assen- anno vindouro. 
timonio da opinião e do proprio Congresso, As penosas circumstnnclns om que se encon· 
em Jil.co da. criso economicn. e. financell·o. que tra. a Nnciio, vendo·so na dura necessidade 
~ttravessamos. do procurar um o.ocordo com seus credores 

Pela escassez do tempo qno nos resta para externos, bem podem justificar perante as 
a conclusiio dos trabalhos Ie~islativos, Hilo munlcipnliôa<los interessn<lns na ~lsposiçilo 
antro. a Commissü.o du Financns cm analy~o do n. IJ. do art. 21'1, um ndin.mento razon.velo 
muito oircumstnnciada sobre onda um dos de oqulrlado om beneficio da Unliio, quo ost~ 
pontos cm quo mio cstti do accordo com o voto vendo dia a dia <limlnuidus as suas rendas de 
<IIL Camara: importação, as melhores que lho dou a lei 

Todavia, dnrti rcsumldamento, pnra orlon· fundamental da Ropnbllca c rle que tiio Cro
lnQüo do Scnndo; os motivos determinantes qucniomente so eucoutriL desfalcada sem jUS· 
das emendas que olferececm relação • propo· :iça pol' actos loglslatlvos de vordadeir o 
slçiio. ta vor, 

·O art. I• deve ser emendado po•• ter vindo Conciderando por nm Indo ti rapidez e ll!.ci• 
com erro do sommn. lidado do communlcnçilo do quo dispõe o 

A addição das parcollus constantes di\ pl'O· commorcio entre esta Capital o a cidade de 
pl'Oposiçilo diio para despeza om ouro: Nitheroy e por outro o anomnlia do um sor
~2.459:577S5·17, o para a satisfaç1lo dus ver· viço altllndegario cm uma cidade onde niío 
bns em papel: ll5.n4:053$580, o niío ns cifras existo Alfandega, nem autoridades ftscaos, 
constantes ~a proposiçiio. que possam dar "conl'croncla dos despachos 

A vorba de 20:000$, consignada no n. 16 das mercadorias armazenadas, não camvre· 
do mesmo nrtigo para a compra de útensis c hende esta Com missão como seja posSJvel 
apparelbos pura descarga nas Al!~tndogas do.< ndoptnr a disposiçilo no n. · 10, que manda 
Estados, é mais ~o que insufficiento. crear armazena alf:mdega<los om Nitheroy. 

Serios prejuizos advem no fisco o no com- Ver-so-bio. cm serios ombn.ra.ços a adminis .. 
morclo em certas nlfando;:ns, nté de ordem \ração para pór om pratir.a este serviço sem 
elevada, da morosidade dns descnrgus elfo· tor no lagar n repartiç1~o corrcsponclente P.s 
ctuuclas com um unlco guindaste tocado a exigencias diL tlscallzução e despacho das 
bruço e cuja despe7.a com pes!onl monta ii morcndorius lmr,orta<las e nlli nrmnzenados, 
somma maior do que o. neces.nr1a para fazer Quando monos teria de, abstrahindo <lo 
maior e molhO!' serviço com appnrelhos a to<las as regras estabelecidas pela legislação 
vapor. altandegaria, manda!' ~laJ•Iamente os neoOII• 

Para niio desequilibrar a proposta, a com· sarios conferentes do porta em commissiio a 
mlssilo p1•ocurou, de ncoordocomo Executivo, NlthoJ•oy, pnm darem subida ti' merca<lorlaP, 
compensnr 0 augmon to que propõe n esta cujos despachos, entretanto, teriam do ser, 
verba e n uma outra poJo. reducçiio dn do nttturalmcnte, feitos aqui, onde reside a 

30 · · autorldnde fiscal que os póde dar. 0
• • ld A outra verba a que ao refere ó a constante Varias cons ernçücs concorrem pora 

do n, 22, rlo moamo artigo. que a Commlssiio de Finanças proponha 
Das autorizações concedidos no Governo pelo Igualmente ao Senado o. eliminnçilo do n. li 

art. 2• da proposição, a Commissiio do Finan· do mesmo art • 2". 
çus aconselha no Sonndo a r~jl\lçiio das dos Si a disposição nono contida representa, 
ns. 9, 10 0 Jl 0 a ultcraçiio dus dos ns. 2 om favor do lntei•cssado, umn int.,.po•atavllo 
e 12. · autli•utica dn lo! n. 199, do· 30 de julho de 

Propõe tnmbem a rejeição do art. 6". 1804, e contraria ti interpretuçfio doutrinal do· 
o fiual da disposição do n, 2 autoriza 0 Po<lor Judiolarlo, a quem to! afl'oota a ques

Govorno" submetter a divida de bonus do tiio, niío parece regulur que uma lei de lo
Banco da Republica do Brazll no roglmen da terpretução venha enxertada em um orça
divida gornl do mesmo banco para com o mento, rosguardando·se, de certo modo, das 
Thosout•o Nacional. ovcntualldades do «to. 

Esta disposição osttí em desncot•do cem a do Si nilo ó uma lellntet•pretativa a dlspoel· 
n. 11 do art. 1', da lei n. 581, do 20 de julho çilo do n. Jl, l'epresenta entilo uma decisão, 
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om grau de recurso dado pelo Poder Legls· 
Jatlvo cont1•n uma sentonç" em ultima ln· 
stnncln proferida pelo Poder Judiciaria. Nilo 
so pódo imaginar precedonttl ma1s pei•igoso o 
mai:J apto a pro(luzir a deshll.rmonia o con~ 
!ue[o tios podm·es publicas. 

. No terreno da Interpretação dessa lei, já 
diftnlu-se o Senado desfavoravelmente as 
protenc;ücs renovadas agora. no. dispol-licão 
orçamentaJ•ln ; e esta Commlss[o, refto
otindo a opinião deste ramo do Congresso, 
continua a pensar que o intento do legisla· 
dor, concretizado na relerldn lei, foi galar· 
doar com uma distlncç[o extrnordlnaJ•ia os 
..,rvicos do cidadão, a quem elln se refe1•e, 
para o que o elevou da situnçilo cm que se 
achava, de oficial reformado, no mais alto 
posto da armada, com os vencimontos inhe 
rentes á patente, muito superiores nos que 
percebia o agraciado em seu •posto de re
formado. 

Nada pi'ova ter sido intonçiio do legislador 
aggregar a e•sadlstincçiio mais o donativo de 
uma ce1•ta somma em dinheiro de contado re
lntiv" a postos e cargos n[o exerci•los, <leque 
o Congresso fez aLstrncçiío quando coliocou 
o cidnd1lo galardoado no mais o levado gráo dt1 
hierarchin militar em recompens~ do seus 
serviços. 

Quanto no u. 12 do nrt. 2', niio se oppúe ~ 
Commissiio iL venda de propl'ios nncionaes, 
mas ucba irregular o muito incovonlcnte n. 
'lutorizaciio para que soja o jlroducto das 
vendas gasto sem Jbrmalidndes, 1gnorando·se 
a quanto monta c de uma maneira estranh" 
a todos os processos de Mmlnlstrn•;iio até 
hoje seguidos, em que todos os gastos cor· 
respondem a . \'erbns designadas em Orça· 
mento. 

Em relação 11 dlsposiç[o contida no art, 6" 
fio projecto, niio comprebende a Commi•sito 
de Finanças qual a vantagem que resultará 
para o Tbesouro Nacional da rescisi\o do con· 
tracto celebi•ndo com a Companhia Oeste de 
Minas, um 5 de abril de 18Q3, 

SI essa rescis[o importa em restitulciio de 
lii1ferenças de cambio inherontes ás opilJ·nções 
derivadas do contracto, ou si maior ou 
monor ouus para o Tbesoaro n~ liquiduçiio 
dos saldos, tudo Isso ignora a Commis,iio. 

Igualmente niio percebe pOI' qunos motivos 

n proposição da Cnmnra, com ns seguinteS 
emendas : 

I'" 
Ao nrt. I' : 
Onda so diz-em ouro 22 •• 50:583$507-

dlgn-se: em ouro 22.459:577$547, 
Onda se lü-em pnpel IJ0.001:703$580-

Iün-se : em PBJX'I 115, 77•:053$580. 

o ' 
~-

Ao nrt. 1', n. O: 
Pnra acquisiçiio d< utensis e nppnrelhos 

pnrn descarga nns nlfundogns dos Estados, 
om voz de 20:000$-dign-se : 00:000$000. 

3.• 

Ao art. Ju, n. 22 : 
Em v~z de-a,judaa de custo, 30:000$-di· 

gn-se: BJUdas de custo, 40:000$000. 

.(,11 

Ao nrt. 1", n. 30-0nde se dlz-Dospezas 
eventuaos, ·150:000$ - diga-se : despezas 
eventunes, 100:000$000. ' · 

5.• 

Ao nrt. 2°, n. 2: 
Rorlljn-se nssim : A liquidar •la Jormn mais 

conveniente nos interesses do Thesouro n di
vida ncti~a da Uniilo, de qualquer origem. 

O.• 

Emenda o o n. 8 do art, 2' : 
Elimine-ao. 

7.' 

Ao art. 2', n; 10: 
Elimino-se. 

a,n 
Ao n. 11 rio art. 2' : 
Elimine-se. 

9,n 

Ao nrt. :.!01 n. 12: 
o Congros•o, que mt~nda ni'renunr todas as 
estradas da Uniiio, jul~;ue conveniente man
dar adquirir para 11 União noTas Uubns for
rena, que naturalmente mo.ndnró. arrendo.t•, 
como ns outrus, com perda qunsl total dos 
juros do capital ompJ•egado. 
. Pelas raioes oxpestns neste pnrecer,propõo 

~ Commiss[o do l•'inanons quo ~C\):1 adoptada 

Sejn osslm redigida : A vender os proprlos 
nactonnes, medionto coneurrenclt~ publica, 
sendo esta dispensada quando o comprador 
J'or Estado ou munlclpio dn Republica ; e a 
recolher o producto ao Tbesouro para os fius 
determinados ern lol, · · · 

.1 
•. 
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Ao art. 0': 
Elimine-se. 
Snln das Commissõos, 2~ do outubro do 

1899.-lladriguc.t .:1lues.- Ramit·o Barca/los, 
rela.toi•.-Dt.~mingos Vicdtlte.-LcitiJ c Oitictca. 
-Gonçalves Ji'erl'ci!·a. 

N. 2Gl -1809 

J?oi presento {L Commis!lü.o tio Finn.nçns a. 
proposiçilo da Camu.ru. dos Deputados n. 2B. 
de 1800, que concerie ao g .. escrlpturnrio da 
Delegacia Fiscal de Pernambuco, Francisco 
Jorge do Souza, um o.nno de licença com 
ordenado. 

A Commissão, examinando os documentos 
quo Instruem o pedido e as informo.ções que 
lho foram l'ot•uecidns pelo Poder Executivo, 
é de parecer que seja adoptada a proposição. 

Sala das Commissões, 2·1 de outubro do 
1899.-Rodrigucs Alues.-Ramiro B11rccllo.f, 
reJator.-Gon1:alves Fctreira. -Leite c Oiti· 
cica.-Dominyos Vicentt:. 

E' lida, posta em discussão e som debate 
approvadn a redttcçiLo final do projecto do 
Senado, n. 3, do 1800, regulando a locação 
do serviço agrlcoia. 

O 1!11•. Morne .. Dm•a•o11-Sr. Pro· 
sidento, sou portador de uma representação 
da benomerita Sociedade Nacional do Agri
cultura, quo tão nsslgualados serviços está 
prestando 11. lavonra tio paiz, o dirigida ao 
Senado Federal, solicitando quo na lei do 
orçamento seja Inserida umiL disposição au· 
torizando o Governo a dispensar dos impostos 
do porto, os vaporas das comp:tnbins fran· 
ceza, ttnlio.na. e austrlaoa, que ca.rrog.1 rem 
cafrl nos portos do Rio do Jnnoiro, Santos, 
Victot•ia o ll>lllin, com destino aos do Medi· 
terraneo, em troca dt1 reducçiío do trote 
para esse producto o do outros favot•es quo, 
a juizo do Governo, possam ILpt•ovoitar para 
oatimular o nugmento da exportação o do 
consumo do cnré do Bt•azil naquollcs pnizos. 

Esta representação, segundo illsposlçi\o do 
Regimento da Casa, deve ser sujeita no os
tudo e aprocinçiio da honrada Commlssi\o do 
Finanças; e poço a essa honrada Commissiio 
quo a osturle com todo tt boa vontr1do o com 
todo o carinho que devo mot•ecor·lhe a ln· 
tlustria muis ilnpot•tanto do nosso pnlz. 

o l!iia·. Pa•caohlento- A· roproson
taçiio vao i• Co!Dmissão do Finanças. 

l:iuundo Vt lU 

. 
• 

ORDEM DO DIA 

n~~T~\BELECIMENTO DA AI.P'.\.XDECtA DE ronTO 
ALEOIIE 

Entra. om 2a ilisoussiio, com o parecer da. 
Comm!ssão de l'inançns, o artigo da proposição 
dn Camnr11 dos Deputados, n. Bl, do 1890, 
~uo restnbeicco a Alfandega de Pot•to Alegre, 
no Estado do Rio Granrlo do Sul, supprimida 
por rlocreto n. 2.871, do 31 do dezembro do 
iB!l7, e autoriza o Podot• Executivo a abrir, 
pn.l'u. osso fim, os neccssarios creditas. 

O St•. Ro<la•lguoH Alvooo (!)
Sr. Prosirlontc, não vonho discutir o. propo~ 
sicüo. Tendo mo nsslgmtdo venciclo no pa
recer dn. Commissão Ue Finmnçns, acho· me na 
neces~idnde de, simnlosmente, declarar as 
razões do meu voto. ~ . 

V. Ex. sabo que a Alfnndoga de Porto 
Alcgt•e J'oi snpprimlda pelo governo passado, 
po1• motivos •le ordens dilforentos. 

Parecia no go1·orno daq ueile tempo que os 
interesses goraos do fisco aconselhavam a. 
suppt•essiio dessa repartição; que os interesses 
da lt,azenda, como os 1!0 commorcio, tlcavnm 
suftlclontemonte acautelados com o desenvol· 
vimento que se dósso á Aifa.ndega do Rio 
Grande. · 

Postor!ot•monte, pretendeu·so restabelecer 
nqueiln nlfnndega, croando·so no orçamento 
vol'bn para osso fim. 

O Congresso Nacional niio nnnuiu á idóa. 
O eommercio do Rio Gt•ando continuou o. 

insistir pelo restabelecimento do. a!fnndega, 
e o governo, segundo estou informado, entrou 
em estudos para vorirtcar si eram proco· 
dont.os as reclamnçrlos do commorcio e si os 
ln tet•esses do fisco, da arrecadação da renda, 
aconselhavam o restaboleolmetlto dessa ropar· 
tição fiscal. 

Niio tenho no momento informações posi· 
tivas a respeito; niio sei si o Governo está 
suflloientemente osciuroc!do para promover o 
reitabe!ocimento da Alfandega de Porto 
Alegre. 

O SR. PtNn~mo MACIIADo-Posso amrmo.r 
a V. Ex. que e.> tá; o pt•ojeoto foi apresentado 
com conhecimento do Governo. 

O SR. RonRJGURS At.vEs-As infot·m~çües 
que tonho, a tlespolto das quo acabam de ser 
d~tdns pelo nobt•e Senador pelo Rio Grande, 
são que os estudos nlio estiio completamente 
foi tos. 

Nestas condições, ni\o desejando ser pt'O· 
posltalmonte inlimso {I hléa de rostabotecl· 
moll to da Alfandega de Pm·to Alegre, su:r· 
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geri nos meus collogas da Commissiio do. 
Finanças que, om togar de votarmos a lei 
ordenando o rostnbcieoimonto, di\ Aifuudoga 
de Porto Aiogr,,, convertessomos a ioi om 
umo. autorização no Governo pllra que de
cretasse tol restabeleolmento si os estudos o. 
gue ostá procedendo o o.consolbassom, om 
tiem doa Interesse! do. Fazenda. · 
~tova do accordo, o.sshn mo pronunoio.ndo, 

com meu bom compauhoil•o de Commis•ilo, o 
nobre Senador por Perno.mbuco, quo tambom 
aaslgnou o parecer oom a declaração de 
venoldo, 

A Commlssii:o não ncceitou o alvitre que 
SUI:b'Brl. Respeitando muito as oplniõ3S dos 
coUeg111, penso quo niio prooodeu do melhor 
modo a Commissilo, porque, desde que auto· 
rlzassemos o Govet•no a restabelecer a Al· 
tandega, o elle entendesse, pelos estudos quo 
está fazendo, qup esu restabelecimento ncnu
tolava o1 Interesses do commercio e i!u tlsCa· 
zla os interesses do fisoo, nilo comprehondo 
que esta ldéo. ~udosse contt·ario.r interesses 
do aommerolo aaquolle Estado, o dos repre· 
sentantes que se empenham pelo rostaboio· 
cimento da Alrandegn ; tanto maia quanto a 
idéa de autorização iria encontrar aooeitação 
na outra Casa do CongroBBo, desapparecendo 
os esorupulos, mesmo por porte daquelles que 
10 pronunolaram o anno passado a favor da 
auppressão da Alfandega de Porto Alegre. 

Nih tendo sido aoaeito o alvitro que olTe· 
reei, vi-me forçado a asslgnar o parecer com 
a doclaraoüo de venoldo; assim como o meu 
nobre oollega Senador por Pet·nambuco, 

Nessa conformidade, torei do votar contra 
o projecto, oompromettendo-me a aoceitar a 
ldêll, si qualquer dos lllustrea colloia& do Se
nado entender que deve propor que so altere 
o pro.leoto, convertendo-o em aimples auto· 
rlzação ao Governo. 

SI essa idéa sobrov lei', volai'ei por o lia: ai 
não, continuarei a votar contra o projeoto. 

O iilr •. namlro Dnrcello• (');... 

posição que veiu da Camam, e a ntlopção da 
proposlç1lo tnl qual ostá; porquanto, posso, 
secundando utn ~eparte que foi dado quando 
orava o nobt•o Senador pot• S. Paulo, alUrmar 
no Senado que o Governo ja tem todos os 
dlldos do quo carece para lazer um Juizo ro
latl v o ao projecto e que o Governo estli do 
nccordo com o mesmo, 

O Governo teve conhecimento próviamnnto 
do projecto. 

Nestas condições, Sr. PresiJcnto, von re
petir perante o Senado as razões que tivo 
para pedir quo o. Commiasiio, já que niio dU· 
vido.va da. informações colilidns, adoptasse 
a proposiçiLo tal qual veiu fia Camara, som 
emendai·&. 

E a razão ·é muito sim pios: ó quo estamos 
uo IIm da sessão, os orçamentos agora é que 
começam a appnrecor, todo o nosso tem pu vae 
ser tomado pela diEcussil.o dos mesmoa, quer 
aqui quer na Camara., e, emendada a propo· 
siçiio, olla tom de volt&r nqnollo. outra Casa 
do Congresso, o nestas condiçOes, o aerviço 
provavelmente não seril attendido no pro· 
xlmo exercicio, ou durante o anno de 1000. 

Niio se trata do umê. questão du oapricho, 
nem do uma phantasia; trata-se de attonder 
a interesses geraes do commoroio do Estado 
do Rlo Grande do Sul, e ao lado desses, dos 
Interesses do fisco. 

Vou explicar ao Senado o Cacto. 
A cidndo de Porto Alegre, capital do Estado 

do Rio Grande do Sul, é o verdadeiro emporlo 
do commerolo daqueile Estado; e aquella 
praçn a •no maiores c maia importantes rola· 
ções mantem com lodo o llltado, nilo só como 
centro do quasi toda a ezportaç&o, como de 
importnçiio. 

Sr, Prosldonto, tendo nsslgnndo, como mom· 
bro da Commlssilo, o parooer que se discute, 
tondo mesmo tomado parto actl vn na dis
cussão deste projecto no solo da Ccmmlssíic, 
dando nos lllustros mfmbros da mesma as 
inCormaçOos neces:arins, p>t•a que formassem 
um juizo seguro relativamente ao parecer 
que tinha de ser lavrado, niio posso dolzar 
de vir ii tribuna trazer ao Senado o que 
conheço sobro esto o.ssumpto, afim de quo 
elle julgue como dove deol<lir. 

Aili existem oasaa Importadoras muito an· 
ligas, fundadas ha maia de melo seoulo ; e o 
estabeleoimento alfandegaria em Porto Alegre 
toi Julgado uma necessidade, o loi creado ha 
ma[s de meio socuio lambem. Pelo sogulnto 
facto: oxistio. a primitiva Alfandega do lUo 
Grande do Sul, om s. José do Norte, uma 
pequenina povoação, sltua<la ii margem do 
canal do Norte, que ó ó. entrada da Lagúa 
dos Patos. Foi dahi retirada a Alfandega, 
porque havht no lagar ll"l'andc acoumuluçiio 
de nrôa. . . 

Rcaimouto, Sr. Prcsltlonte, nilo ha a Ca1.or 
ques~1o ontre u. folt•ma que propOe o !Ilustro 
Senndot• por S. Paulo, como omonda ti pt•o-

.. croou-so entlto n AICnndoga em Porto Alo· 
gre e no Ui o Orando. . 

O phonomono quo so dava aili, em relação 
á naveg-açNo; foi quo determinou o governo 
daquelle tempo n fnzor aquollas crençõcs. 

Os unvtos ohogo.:vnm a S. ,José, o nhi li· 
nhatit do transbordar as moroo.dorlas paro. os 
outt•os portos do cnpitai do Rio Grande, 

Bem, existiam as duas nlfandogas, e o ser· 
viço assim. se J~zia. 

O Governo ontendou, pot·~m. que bnstav<t 
manter n Alfundega. dQ !Uo orando, e supprl· 
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mir o. outl'n.,, pOI'fJUO nsslm a fiscnliznçii.n 
m~lhor so Jlma, e não hn veria gramlo pro
,IUJw pnm o commorclo. 

E assim se foz. 
Estamos agm·a hnililitndos a dizer qUilOS os 

resultados deste neto do Governo. 
Os.lnl1'0l'tl\doros da cnpltal da clolade do 

Porto Alegro foram obrigados a mandar diiS· 
pnclmr suns mercadorias, porque os casos 
não se podiam extinguir, nom devlnm se ex· 
tlnguir, a mandarem dospnobur suas morca. 
dorlns na Alfan•loga do Rio Grnnole; logo deu· 
ao o seguinte !'acto, o mais injusto o o mais 
attontatorio dos direitos de uma parto do 
commerclo do meu Estado: - Estabelecou·se 
a desigualdade entre os importadores do Rio 
Grande o· os importadores de Porto Alegre. 
· Os importadores do Rio Grnndo estão na 
praça, e nl!l despacham mais depressa as suas 
meroadoi'ins, no passo que as merondot•!as que 
teem do seguir para Porto Alegro silo abertas 
na Altllndegn do Rio Grande e ah! conferidas, 
com grave transtorno para as mesmas, por· 
que, aborto um oa!xllo que traz mercadorias 
diversas da Europa, não h:1 mnls melo de o 
repor no primitivo estado. · 

O Sn. ARTIIUR Rios- E' preciso dem!ttir 
o inspector (apartes), pois si elle manda des· 
paoho.r cm primeiro Jogar o.s mercadorias do 
Rio Grande, ó um homem Injusto. 

0 Sn. RAIIIRO BARORLLOS- Não Ó injusto 
porque Cite facto niio dependo do inspector, 
depende das olrcumstanoins. 

0 Sa, ARTDUR RIOS dá um aparto 
O Sa. RAMIRO BARCELLOS- Está o !ilustre 

Senador da Bah!a fazendo um discurso pa• 
rallelo ao meu p.1rn ni!o dizer cousa alguma. 
Eu não accuse! o inspector, nem o Caço. 

O So.. ARTI!UR Rios-A aoouaaçito é minha. 
0 SR, RAIIIRO BAROELLOS-Pois Ó porque 

V. Ex. nAo conhece o serviço e estt\ f,1zeudo 
uma ncousaoiío ao inspector por um noto dt 
que o!!o não tom culpa. A desigualdade que 
se nota a Cu vor do Rio Grande dti-so pola 
razão multo simples de que os commerc!antes 
Importadores rocobom ns Jilcturas logo no 
dia em que obegmn as suas mercadorias, 
tendo, portanto, os elementos nooessar!os pt~ra 
procedot• ao rospootl vo despacho, ao passo 
que os Importadores de Porto Alegre toem do 
ospero.r que se faça a mala que do Rio 
Gr~nde segue paro. Porto Alegre, pnrn ne!!a 
seguirem as suas f•oturas ; depois dellas cho· 
go.rom a seu destino ~ que os mesmos podem 
dt\1' as suas ordens rolativameute ao dos· 
pacho, ordens que clwgnm quando já os outros 
lmtioJ•tndores toem tido a Mlo!dade de man· 
dar as suas morca!lor!ns até no nm·te. Já vol 
V. Ex. que ostaya extomporanonmento ti· 
rando conclusões do quo. ou vinha dizendo,. 

O Srt. ArtTI!Ult Rros-Eu rospondoral a 
V. Ex. 

O Sn. RAMIRO liARCELtos- Si v. Ex. 
conhece mais do que eu o que se passa no Rio 
Grande, ando ostou -em contacto diar!o com 
os commorciantes, quando não estou om ser· 
viço no Congreseo, foiZ um grande Javor om 
elucidar no Senado. 

Poderia pedir, St•, Presidente, ao i!lustre 
Senador pela Bahia, que vao fallar, que ex· 
pllll<1SIO no Senado estas cousas e me d!spon· 
sassc do dizel·ns, nftm de justificar a oppo· · 
siçi\o que faz ao projecto, mos como acredito 
qno S. Ex. nem ao menos tem uma. piLoto· 
graphht da Alranolega !lo Rio Grando e seu 
porto, vou dizer como· s~ procede o.lll á carga 
o desourg-n na alfandega, qual o fundo do 
porto, como se faz o despacho de cargo. e dOI· 
carga e talvez S. EE. encontre nas minhas 
informações elementos pnrn. 1àzot• o seu d!s· 
curso de oppos!oão. 

Senhores, o porto do Rio Grande niio tem 
profundidade paro. admittir os vapores que 
de duns companhias transo.tlo.nt!ons tazem a. 
na.vegaoão e conduzem todas ns mercadorias 
de !mportaoiio de Hamburgo para o Rio · 
Grande ; esses vapores entram com 17 1/2 a 
18 pós, que é o maxlmo calado a que dó. en· 
trada o. nosl!ll barra ; vão para o canal e col· 
locam·se no ancoradouro do S. José do Norte, 
porque o canal propriamente que leva ao 
porto do Rio Grande niio dé. mais de 11 pés 
de profundidade, o que não é sutno!ente para 
a entrada dos navios que demandam 16, 17 e 
18lllÍIJ do prot'w!dldade. 

Jl"ste é o primeiro Cacto· que ó preoilo que 
ftque bem gravado noesp!rito dos nobres Be· 
nadorea, afim de podorom fazer um juizo se
guro do que ali! se passa. Ora, o que acon· 
tece neste caso i Tom que ser descarregada 
parto da carga de um navio em embarcações 
pequenas, afim do alllv!ar c navio e fazer 
com que e!!e fique em calado propr!o para 
penetrar no onvallete da borra chamado pa1•a 
ir ao Rio Grande e approxlmaroso I~ da AI· 
fnndoga. 

Ora, a causa principal quo lo! nllegado. 
pelo Governo, para acabar com a Alfandoga 
de Porto Alogr,,, foi que era necossar!o alll
viat• os navios e fnzer transboJ•tlo das morcn
dor!as, tondo por Isso o fisco do desPnvolvor 
maior actlvldado, sem quo as fiscalização pu· 
desse ser a rigorosa. o nec:essn.rla.. 

Mas si o facto e1•n este para Pot•to Alogre. 
ó lambem para o lUo Brando, poJ•que n causa 
o'! a mesma; si ha transbordo de mercadorias 
para o Rio Gmndo, tantu mzilo ha para tor 
allllndega no Rio Grande, como o hn para 
tol-a om Porto Alegre, 

Isto ó Jogioo, Eis, ~onhoros, o pi•imoiro 
f~oto, 
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O tran1bordo nilo se ovit!l o os navios toem 
do descarregnr uma certa quantidade de mor
cadorias, quol' bnja uma só Alfandega em 
Porto Alegro e lUa Orando, quer boja duns 
Allnndegns, uma om Porto Alegro o outra 
no Rio Grande. A dilferónça é uma só o é que 
quando os navios traziam morcadoriM para 
Porto Alegro o Rio Grande, quando havht 
AICundoga naquella. cidade, transbord<wnm 
com a fiscalização respoctlva, o que era de 
Pot•to Alegro para o navio que tinha de 
seguir para Porto Alegre, quo aliás tinha. as 
suas escutilhas lacrndas e seguia pala lngôa 
Interior, acompanhado do corpo de fiscaes até 
Porto Alegre, a despachar as mercadorias. 

Hojo raz-se tudo isto, mos laZ·SO só para o 
Rio Grande. ' 

Já veem os nobros Senadores que os mesmos 
motivos que existem para haver Allimdoga 
no Rio Grande existem para haver om Porto 
Alegre. Nilo ha. motivo par& Ceohar esta al
fandega o continu&r a outr& aborta. 

Em segundo logar, o espaço da Alfandega 
do Rio Grande é lnslgnlllcante, sendo o caes 
tiio grande que apenas dá logar a encostar 
um savelro de cada. vez, sendo o serviço da 
descarga Coito por um só guindaste de pe
quena torça, que talvez nito suspenda uma 
tonelada tocada é. mão. 

Ora, concentrar todo o serviço de um Es
tado qUA tom hoje um& população maior de 
1.000.000 de habitantes e tem um commercio 
extraordinai•io de importação o exportação, 
obrigai-o a ter todo o serviço do importação 
em um pequeno espaço que não {'Ódo ter 

· mais de um savoh•o de cada vez &trocado, o 

mercio do sul do Estado a quo olla servo, 
qu:mto mais a todo o Estado, 

O quo ó que tom acontecido 1 E' quo ficam 
as mercadorias, moamo qunndo poderiam sor 
despachados, encerradas nas lanchas o nas 
chatas que se destinam ao serviço do desem· 
barque, o Isto dur&nte mozes e mezes, á 
espera de que lhes chegue a vez do poderem 
to r um lagar dent1•o dos armazens, 

Alóm disto, senhores, não ó uma injustiça 
obrigar-se o comme•·cie de uma certa Jocnli· 
dndo, dentro do mosmo Estado, a ter dos· 
pozns triplicadas em relaçiio ás dnquelles que 
lhes fazem concurrencla 1 

Digo ao Senn<lo o que so dá boje. 
llm Porto Alegt•c, os caixeiros vio.janíos da 

cidade do Rio Grande vivem a fornecer toda 
a capital o n fregueziu desta Cupital, que 
é o norte do Rio Grande , reduzindo 11 
mlseria as casas importadoras que alli exis· 
liam, e isto porque elles despacham prl• 
melro, teem suas mercadorias mais a tempo 
o com menores dcspezus, visto que os com· 
merclautes da Capital toem de enviar pcssool 
pura uma cidade ost•·anh&, afim de attoudcr 
a seus despachos. . 

Do maneh•a que o que existe é a protecção 
dada a uma praça commorcial, contra os in· 
teresses do outra praç<L mais Importante: 

0 Sn. ARTIIUR RIOS- Mas, om benellclo do 
fisco. 

0 Sn, RAMinO BARCELLOS- 0 Senado, que 
mo estó. ouvindo, cstli. ilem sentindo que nilo 
ó assim, que o llsoo nada Jucra com isto. 
(Apoiado$,) · 

Si o llsoo perdesse, si o Thesouro Cos.~e real· 
mente prejudicado com a exi•toncla da Alf!ln· 
dega do Porto Alegre, que ha 60 annos ji1 
existia, eu seria o primeiro (e disto tenho 
dado provas mesmo no Senado) set•la. o P•·i
melro a não pugnar pelo restaboiechnonto 
dessa alfandega. 

· servido ~or um guindaste primitivo, tocado 
á mão, o desconhecer os Interesses do Tbe· 
souro e do commercio, porque o commerclo 
não é como oTolbn, pódé ser tosq ul&do mn~ é 
preciso que na tos~ula não se lho faça ferida 
na palie ; tom direito ás suas commodidades 
e convonieuoias. 

Depois que acabou a. Alfandego. de Porto 
Alegro ficaram os ilnportadores desta cidade 
obrigados a importar " fazend11 de que ca
recem com uma grande anteccdeucia, pa1•a 
não se dar o caso do lhes chegar a fazenda 
do verão no Inverno, quando ol111 já nilo tom 
compradores, e a fazenda do Inverno no 
verão, que, pnr ser cstaçiio quente,jll não com-

. porta as fazendas !>osndas do Inverno, como 
tem succedldo não poucas vezes. . 

Esta é a sltuução om que ftcou Porto Ale
gro depois de acabar" Altan~cga. A a.ctivl
dndo da car~a e descarga ó extraordlnarla, 
nilo havendo commerclanto que consiga. dos
paohol' os suas met•cauorlus antes de cinco 

E até adeanto mais ao Senado: o problema 
de recolher as rendas publicas no Rio Grande 
do Sul e de f•zer a tlsca.liznçiío, não ó o 
actual. Esse prob!em11 ba de ser re~olvldo 
qunndo a Unlao tiver meios de concluir a 
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uru
gunynnn, do fnzer· os ditferontes ramaes para 
os pontos essenolaes da Crontolra, e de coo· 
strulr doons e at•mazens alfandegados e a al· 
fanctega no porto cte S. José do Not•to, que ó 
o r;ue ten• proCun!lldatle bastante para dar 
ancoragem aos navios. , 

Esro ó que soró. a soluçiie ultima do pro· 
blema., quando a Uniiio ti ver reout•sos para. 
isto. 

mezea, e depois a Allil.ndega do Rio Grande Tanto me preoccupo com o que intereBSn I• 
tem bó quatro a1•mazens quu, com o dosen- Fazenda. Nacional, que estudai esse problema 
volvlmonto que tem a Allnndogu o sou com- e uhoguel a apouta1• aua soluçiio ao Sr. l\li• 
morcio, Jó. niío sUo sufilclontos oó para 9 com- nlotro da l'azonda •. 
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E, pelo. circnm:-~tancio. unlcn. do não lln:ver 
motos, de não tnrmo? rccurRos pccunln.rios 
pnra resolver nesL11 fórma o problema, o que 
monta cm muitos mll!inros de contos reis, é 
que não proponho, om lognr do restnbelecl
mento da Alfanilega de Porto Alegro, fazer-so 
a Alfiln•lega •lo S. Josó do Norte e concluir-se 
a ostrnd:t de forro com o' diversos ramnes. 

ile Porto Alegre: na. qual!, lado de momhro da 
Commlssiio de Flnnn~fLS, expuz na Commisaii.o 
as razOes que acabo de oxpender ao Senndo, 
e tive a honro rle ver acceltas pela maior!& 
do. Cummis~iio as minhas informnções, sendo 
sub~cripto o parecer quo foi apJ•esontado •. 

Desde quo o meu illustre co!Jegn de Com
missão, que so propõe a emendar_ a propost; 
cão, dando apenas uma a.utorlzaçno, voiu a. 
tribuna dar a sua explicação, ha dn me per· 
mlttlr S. Ex. que digo: por aqulllo que 
S. Ex. disse. aqui no ~onad~, só. ve,jo no 
animo de s. Ex. o dcsoJO, alias mmto JUsto, 
do ser cohoronte com uma opinião manifes
tado. em outro. ocr.nsiü.o. 

Repito: esta ó a soluç[o exacta e unlca. do 
problema. 

Emqunnto, porém, isto niío se faz, não é 
justo que so esteja perturbando a florofconcla 
do commcrcto, o ntlonnto.mento e o pro~trí'sso 
do meu Eotndo, reduzindo-o ó. exiguidade fie 
uma Alfandega que uüo tom as proporções 
noccssarlu para poder despachar para todo o 
f~tado. / 

Agorn, fo>zcr qu~stão de niio delxnr a me· 
<lida. passnr como voiu da Camara dos Depu· 
tados e pedir que a mnsma merllda soj~ vo
tada apenns como uma autnriznci!o, quando 
o Governo jó. cotá r.oncor,Jc, quando o projecto 
foi apresentado do accordo com e!le, niio seri> 
mais do que embaraçar a passl\gem da me
dida, fazendo-a voltnr 11 Camarn, de modo 
que durante mais um rtnno, pelo m11nos, 
sotrra o commerclo de minha torm. 

Eis porque peço no Senado que, si julga 
justas as pondeJ•nçües que faço, rclnt!vamontc 
1i. situação do commorclo da mlnh" terra, si 
jnlga que essas inl'ormaçües não são o resul· 
tado do pensamento bairrista de um Senador 
que oateja defendendo apenas os intorcsses do 
sou Estado de encontro aos interesses do 
fisco, si acredita no que alllrmo, isto ó, que o 
fisco nada tem a perder, mas antes tem a 
lucrar com o rostabeloclmonto 1la Alfandega 

· de Porto Alegro, JlOÇO no Senado, repito, que 
npprove n propos1çiio tal quRI velu da Ca· 
ma1'o.. 

Si o Senado não está convoncldo disto, 
ontiio nom no monos o Senado dovo dar a 
autoriz&cão, porque o.rriEcn.-.se s que a. nosso. 
solicltnçiio possa arrancar da boa amisnde do 
Governo uma me•lida de cuja convenlencla o 
Senado nüo estó. convencido. 

Então, nesto ultimo caso, negue tudo. 
E assim serálog!co, porque, si o Sonndo niio 
está convenc!rlo da convenlcncla da mmlida, 
nem nutorlznçiio deve dar. 

SI oslll convencido, voto a medida como 
Oltà. . 

E, si me fosse permitlida uma indiscreçiio, 
eu diria que S. Ex., como ministro, niio 
teria cxtlncto a Alfanrloga de Porto Alegro. 

Bnsta estn affirmaçilo pnra demonstrar ao 
Senndo que •ão ha mó. vontade por parte do 
S. Ex., que oquo haéapenaso segulnto: 
como S. Ex. votou o onno passado em certo 
sentido, acha que talvez ol!en,leaso os melin· 
dres de seus amigos votando hoje em sentido 
contrario. 

O Sona1IO rosolvorll n questão como enten· 
der: o Rio Grande niio tom a protençilo de 
vencer todas ns sua• questões; o Rio Grnndo 
tem uma pretençiio, e eat~.nccentuo bem alt_o 
rlest~ tribuna, é de merecer justlç~ do cspt• 
rito esclarecido do Senado. 

Tenho concluido. 

O Sr. Artbur Jllo• (·)-Sr. Pt•e· 
sidonte, louvo n tenacidade com que are· 
presentação do heroico Estado do Rio Grande 
do Sul, a proposito desta questão, quer 
quando foi levantada na Camnt•a dos Depu
tn,Jos o. proposição que extlugula a Alfan· 
dega de Porto Alegre, quer no caso presente, 
em que se procut•a restabelecer esta nlfande· 
ga, louvo, repito, a tenacidad~ com que essa 
represenlaçiio se tem batido. 

SI esse louvor é sincero de minha parto, é 
uma homenagem que presto O. coherencia de 
ss. EBx., é bem de ver que com justiça 
devo oppellnr tnmbem para o patriotismo e 
para o crlterlo do SS. EEx. afim de que nlio 
levem n mal que nós, que votamos pela cx
t!ncçllo da Alfandega de Porto Alegro, guar· 
tlemoa cseo. mesma coherencla. 

!Ma ó n quostüo, 
O Senado rar-nos-bn nm favor decidir como 

julgar de justiça: dnndo os minhas ln
formações o peso que merecem, o Sonndo 
. iulgarà o doci<l\ró. ou em fllvor da proposição 
ou então contrn, po1•quo a mo•lificnciio pro· 
posta só poderia exprmnr um csla1lo de he· 
sitnçiio do osplrito do' Srs. Senndores, 

Eis, senhores, o quo mo competia dlr.ot• ro· 
l:ct!vnmente ao restnbeleolmonto da Alflldoga 

Nem dea11to ele um apnrto tnotronsivo, que 
,6 tlnh~ por fim pedir esclarecimentos ao 
ltonrndo representante do Rio Grande do Sul 
qno acaba do <lelxar a tr!bunn, esclaroci• 
mentos qno nlnguem melhor que S. Ex . 
potloria der a mim e ao Senado sobre a ma
teria, nem donnte disto era neceuarlo que 

(•) E1 to 1H1cnr11o nno foi rc•l•to pelo orallot·. 
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s. Ex. so exncm•bnsio o viesse pôr om ovi· pt•eoente anno, porque rntta tempo no Con
doncin aquiilo que todo1 conhecem-a minlln gt•osso para doiiborar sobro o aasumpto, caso 
lgnorancia, a prorosiçiio teu !la do voltnt• á Camara dos 

1 Doputadoa. Mas IIli um mo lo de conciliar isto: O Sn. RAMIRO BAROELLos- Nilo hn to "j é 0 nobre senador o nquollos quo apoiam a 
O Sn. An1-nun Rios - Sr. Presidente,"· proposição nccoitarem um requerimento, que 

eu pud01ao dar lições na mntoria n S. Ex.: vou apresentar, para que soja ouvido o Go
sl ou pudosso vir trazer esclnrcoimontos com vcrno. 
pletos e perfilitos em relnçiio ao assumpto, eu· Deolnro desde já. quo bypotheco o meu voto 
nio teria dado um só apartoa s. Ex. . aos autores da idõa; si o Governo deola· 

o aparte quo dei tinha por flm solloltnrosses rnr que o restabelecimento da AIJ\\ndnga do 
oscla:reclmentos com maior desenvolvimento Porto AleA'r• ó necoseario, é indilpensnvel, 
do que aquel101 qun constam do parecer, que votarellmmediatnmente a favor da pt•oposl· 
ó, em alguns pontos, oontracdltorlo. Li mi· ç~o. sem p1•onunciar uma. palavra sobre o 
tar·me·hia, de {Kl.<Se destes esclarecimentos, assumpto. · 

. a corrigir as moxactidoes, que por acuso E, como não. quero alongnr o debato, vou 
S. Ex. na tribuna proferisse. mandnr ti Mesa o meu requerimento ; ma.s 

Já vê o nobro Senador que o meu intento declaro ao Senado que, si o requerimento for 
não era nem magoai-o, nem mostrar um rejeitado, voltarei á tribuna para justtncar 
animo deliberado do, a todo custo, guerrear uma emenda, que entiio apresentarei, coo
a proposição. E a prova disto vou dal·n. vertendo a proposição de Imperativa em 
já no nobre Senador, , · flloultativa. 

Voto! pelaextincç&o da Alfandega do Porto E' lido apoiat\o 
0 

posto em dlli0us
1
ã

0 
o so-

~~~:r~o ~~v~~t~~o ~~~:~:~gms~~~ t~~:.S~ guio to. ' . 
aumpto; votarei a favor do restabeleci· 
mento, si o Governo Informar omctalmente 1\EQUJ:RIIIIENTO 
ao Senado ou ao Congresso que este restabo· 
leoimento ó nocessarlo, não só para a boa ar
recadaçiio das rendas,como paraa llsoallzaçilo 
dos productos. · . 

Requoiro que, sobro a proposição n. 81, de 
1899, seJa ouvido o Poder Executivo.- S. R. 
- Artlmr Rios. 

O Sn. A. AzEimoo-Miis a asseveração de 
um Senador não baatn I 

O SR, AI\TIIUI\ Rios-Nilo, 
OStt,BEZERI\IL FONTENBLI.E-IJ:ntiio, V.Ex. 

não leu o relatorio, 
. 0 Sn. ARTRUI\ RIOS - Não ha nenhum~ 
~lfonso. na resposta que estou. dando, e vou 
explioal·o. 

o nobre Senador Informa ao Senado que o 
Govet•no de!eja que seja convertida em lei a 
proposição que se discuto; o nobra Senador 
por s. Paulo declarou ao Senado que lho 
constava. ndo estarem os csclareoimentos com· 
pletos para o Governo e, por consequenela, 
este nQ:O se podia manifllst~r. · 

0 Sa, R A>! IRO BAI\CEJ.LOS- Elle declarou 
que lhe consta; eu natrmoi. 

O sn. AnTBun RIOs - Devo dizer ao 
nobre Senador que na in!ormnçõos que tenho 
niio silo coihltlns do Govorno peesonlmonto 
por mim, mas por posaoas quo mo met•eoom 
16. Creio que, a partir elo Sr. Ministro da 
Fazenda, o Governo niio está satisfeito com 
a proposição pelo modo por que ella ostá 
redigida. '. 

Concordo com o nobre Senador em que 
actualmento, uma emonda no projecto vem 
retardar indefinidamente ou, talvez, impodir 
que a proposição seja convertida om lei no 

o · Sa•. PJubelro 1\lachado -
3r. Presidente, louvores merecem, niio ·os 
representantes do Rie Grande do Sul por seus 
esforços e tenacidade em pugnar pelo esta. 
belectmento da Alfandega ile Porto Alegre, 
que tl uma medida nocosearla, inadlavel, oiio 
aó para attender ás necessidades do com· 
mercio do meu Estado, como ás do fisco ; 
enoomios merecem aquelles que, como o 
lliustre representante da Dahla, com tanta 
obstlnaçiio e teimosia se esforçam, jl\ na ca. 
mara dos Deputados, já nesta Casa, para que 
niio ao leve a elfeito.. • · 

0 Sn.. AI\TIIUI\ RlOii-Niio apoiado. 
O Stt. PINIIRtno MAOIIAno-... um melhora• 

monto demonstrado copiosamente ao Poder 
Executivo como de immedlata neooasldade, 

Et1 tive a honra do dar um aparto ao 11· 
lustro Senador por s. Paulo, deolnrando que 
este projecto, quando foi npresentado ao par· 
lamento, o roi depoil de ter delio oouhooi· 
monto o Governo·_: .. 

Por Isso não ·tem raziio de ser o reque
rimento do .. meu lllustre amigo, ropreseu. 
tanto da Bl\hia. N1lo ha, Sr, Preaidento, 
in!ormnçiio: emolnl, ·que posso. para o So· · 
nado. Brazileiro morooer . mais fé do que a 
Informação do qualquer de seus membros. 
(Apoiador.) · · .c 
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0 SR; A. AZERRDo-E' tias praxes, 
·O Sn.. An.TIIUR Rios-Não ha dnvirla; mas 

convém quo o Governo nos mande dlsor 
isso por escrlpto. 

O S11, BEr.F.l\RlL FONTENE!.LlC-Apolado, 
O SR. PrNnmmo MAcno~.no- , .. o ai osto 

projecto niio "'tsllzeaso no lntorcsae publlco, 
vor certo o Sr. Presidente o vetaria.,. 

0 SI\, GOMES DE CA&TRO-Vetaré., 
SR. PINIIEIRO MACIIWO- Amrmo no So· 

nado que fui r.essoalmenteao Sr. Presidente 
da Republica evar os tlailos c as ln formnr,ões 
olficiacs, demonstrarlris por melo do algaJ•Is· 
mos de quo o dosarpareolmento da AICandogr\ 
de Porto Alc~rc inha occ:<sionntlo prejnlzo 
gravo ás rendas fisencs, acim11 de SOO:OOOS, 
no cxerclclo pttssado, . · 

O SR. PINJtmn.o MAOuAno- ... ou o vetará. 
Sorla um oontrnsenso quo nós Cassemos do 
ante.miio consultar o Podar Executivo c de· 
pois apresentnssemos uma medida taxativa, 
para o fim de obrlgai·O n pol·n. em erecção. 

Nilo tem, pols;rozilo de ser o requerimento, 
que ó mais uma medido. protelatori~. mns 

Em vista da domonstraçilo numorlca, con
'l'encldo o Governo do quo os motivos de do· 
crescimento das rondas, qull tem lmporatlo 
em muitos outros Estados, nlio podiam provn· 
bcer qnanto ao !tio Grande do· Snl, cuja 
oxportaçiio tom sido lncontestavelmoote mnls 
crescida, cujo desonvolvimonto é por todos 
roconheoldo ; o Govorno, verificando que o 
flsco continua v.• a ser dqsralcado em avul· 
tada quota de snns rondas, ussim como quo 
o commerclo de grande parte do Estado do 
Jtlo Grande, nlio só c da capital, como disso o 
meu eolloga de representação, mas de toda a 
zona colonial o do toda rogiilo serrana, na 
qual habito, soffro com o desnpparecimento 
rio emporlo antlqulsslmo das mercadorias 
naquolla praça, o SI'. Presidente da Repu· 
b!iC!I. rintendoU, C entendeU muito bem, que 
ora necessurio o rostnbelcclmento du. alfan
dega e nutorlzou·me a aprQscntar o projecto 
ao parlamento, presente o Sr. Ministro tla 

um ardil ... 
O SR. An.TnUR !tiOs-Multo obrlgndo. 

Fa~enda. 
Retlrel·mO do palitcio, fui ter com o re

presentante do RIO Grande do Sul, Doputado 
Cassiano do Nnscimento, o dlsse-1110 que 
podia :tprosentar na Camara o projccto,npptt· 
relbnndo·SO com os dados ncccssnrios ·para 
demonstrar quo ossa medidR, por nós recla
mada, n~o é o tructo da nossn ob!tlnaçiio, 
como pnroeo no !Ilustre representante da 
Bah\a, mas sim t\ oxJ>ress~o da providencia 
impi·esolndtvel, utllao Rio Grande e á União. 

o projooto foi olaborado o delle teve eo· 
nlteclmento prévio lllustro secretario da Fa-
zenda. 

O SR. PtNilEIRO MACilADO- ... mns um 
!Lrdil, não di rol dos ndvorsarios do rcstabele· 
oimcnto da AlfL>ndoga do Porto Alegre, mas 
daqnelles que llle deram um voto contrario 
cm momento multo outro e prnouram agora 
par& coboneatar, para explicar sua attitudo 
de entiio, manter o propoalto do niio oonaen· 
llr que se realize um melhoramento nece•· 
snrlo para a torra que roprscnto. 

O Sn. ·AnTJttm RIÓs-Muito obrigado. 
-o Sn.. PINHEIRO MACilADO-Niio ho absoiU' 

lamente oltonsa nenhuma 1\ V. Ex. nas pa 
lavras quo eu proferi: absolutamente niio ba 
Mas o llluatro Sonadot• por S. Paulo refo
riu·se a oita clrcumstnncla e V. Ex. tam· 
bem: que, tendo votado contra o projecto o 
anno p>ssado. ou atrnzndo, nno podiam dei· 
xnr de· exigir uma medido intermediaria, 
para eobonestnr o seu procedimento de agora; 

0 SI\, LEOPOLDO m: BULIIÕEs-Nno BO trata 
do cebonestnt• cousa alguma. Trata·&• de 
uma medida de ndmloistrac;ão que o Governo 
não pediu. E' naturnl que ello seja ouvido. 
Votamos o nnoo passado sustentando uma 
medida tomada pelo Governo. · 

O SR. PJNmoin.o MACIIADo-Roalmente,mlio 
velho não cançn,o este ó adio longlnqdo, por· 
que é do Goynz t 

O lllustre Senador, por esse Estado, om 
todna questoes do Jtlo Grande do Sul, surge 
sempre ... 

0 SR. JUJ,IO FROTA- Com a suasctta. Afflrmo Isto ao Senndo de proposlto, porque 
a Imprensa tem mala do uma voz om suas 
locaos doolarndo quo esse projecto rol npro· 
sontaolo sem o aprazimento tio Sr. Ministro 
da Fttzondo.. NAo ó verdade: o Sr. Dr. Joa· 
quim Murtlnbo teve cou)loolmonto do pro· 
jacto, tal qunl est~ redigido, nntos do ser 
o.presentodo á camal'a. 

Niio foi no,ao intuito redigindo o pro· 
jeoto, t11l qunl está, foi'Qar a miio tio Oo· 
vm•no,obrlgo.ndo·o n. rostu.belecer guaml mdme 
a. Alfandeg" de !'oi•to Alugre, vorquo o Se· 
nado eabe quo o Poder Exoctlvo tom cm suns 
m~os o veto ... 

0 Sn.. PINIIEIRO MACHADO,,, procurando 
enlorpccol' projndlcor os nossos reclamos, 
nludn que justos. 

Acabo\ de mostrar, com a malar franqueza, 
que ltouvo a cato respeito, fiz o hlstortco da 
aprc;entaçiio tlo projecto; declarei ao Senado 
que ollo vcju á discussão com pt•évlo accordo 
do Poder l•:xccutlvo, o npeznr disso o nobre 
Senntlor ·continuo a exigir que se voto um 
requerimento, pedindo Informações ao Gover
no sobro o projecto, informa<;l!o< quo acabei 
de dn1· no Senado t · 
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o Sn. L&nror.oo DE Bur.nüms-Ondc a teima? 
Estou dando minha opiniilo, cm aparte 
aponas. 

(O Sr. Rami1'o Bm·cel/os o ArtltHJ' Riol tro· 
c.tm r~ivcrsos apartes.) 

0 SR, PRESIDENTE -Attcnçiio ! 
o SR. PINI!Emo MAcnAno- Peço a v. Ex. 

quo me mantenha a pnlavra. 
O SR. PRESIDENTE - Quem tem n palavra 

ü o St•, Senador Pinheiro Mnchado, Peço 
attençiio, O nobre Senadot• JlÓdo continu11r, 

O SR. PINIIEIRo MAcnAno-sr. Presidente, 
como dizia, o voto prestado o anno passado, 
ou atrazndo, niio precisa ne;te mom•mto ser 
co·honestndo. Aqueiles que tiverem entiio 
um certo modo de pen!ar, hoje, .em vista de 
outros dados, que elucidam sua oplniilo,dados 
tornecidos no largo espaço de tompo docor
rldo desde o <lesapparecirnento da nlfandega, 
dados positivos, pois que s1io provenientes 
das repartições tlscaes, não devem sentir 
vexnme algum, modlflcando o sou modo de 
pensar, 

Por outro Indo 6 preciso accrescontar que 
a proprta praça do Rio Grande do Sul, que 
com tnslstencia solicitava a medida da con
centruçiio do serviço nlfandegario onqueila 
clda.Je, hoje jó niio a desej~t mais, porque tal 
é o prejulzo que o commorcio duquolla praça 
tambem tem solfl·ldo com o accumulo dasmer· 
cadorias em seu porto, sem podor despnchni·as 
sinllo após dons e mais mezes, quo verillcou 
que da concentração alli do serviço airande· 
gnrio do Estado graves inconvenientes lhe 
atlviet·am. 

falta dnqnolla ropnrtiçiio nrrccadoc\ora,ninda 
hn quo quom se oppouha a uma mediria de 
tanta nccossidnrle, de modo que, so passasso a 
omonda su~goertda poio nobro Senador, não 
seria, lndubltavoimonto, posta em execução 
esto nnno. 

O Sn. Anmun Rios-E' justnmonte isto 
que se quer evitnr com o requerimento. 

O Stt. PINmrno MACl!Ano-V. Ex. o ovita 
com as proprios attribuiçaes quo o nobre 
PI·esideote da ltopu!Jiion tom constitucional· 
mente. 

SI o projeoto nüo estl vor do nccordo com 
os Interesses publicos, S. Ex. o veto, não o 
põo em execuçlio. 

1 Demais, no proprio projecto ó dn<lo no Go· 
verno autorizoç•io pnm nbl'lr ·ou deixnr ria 
obrit• os areditos necessarios pnra esta ox~ 
ecução· e estou bem certo de que taxativa 
ou nüo: si a medida prejudicar. os interesses 
pubiioos, o Poder Executivo nao a porá em 
pratica, . 

O SJt, A. AzEREDo-Desde que o projecto 
foi apresentado de accordo com o Governo, 
elio não o votará, 

O Sn. PINIIEmo MAOUAno- Portanto, 
Sr. Presidente, em vista do quo oonbo de 
amrmnr niio tem rnzlio dese1· o requertm~nto, 
couh'n o qual voto, pedindo .no iliustre 
Senador quo niío enxergue nas considerações 
desalinlmvadas que dz qualquer retoroncin 
menos honrosa á sua pessoa, , , 

O Sn, ARTnun R tos- Estou convencido 
disto, 

o Sit. PINillltRo MAcllADO - ••. que multa 
ma merece, 

Tenho conolul<io, 

Visa, pois, este pro,iocto,os lntorossss vttaos 
do commsrcio, de harmonia com os do llsco, 
E, é bem de ver, Sra. Senadores, que nó•nllo 
temos tão sómonto, nas questões de arreca. 
daçiio, de attenrler no fisco, mas sim tum bem ao O Sr. r~elte e Oltlclea. (')-'Sr. 
commodo da classe commercial o dos coosu. Presldonto, l'tti o relator do pareoor da Com· 
mldores. ml,siio e devo declarar no Sonadoque a ques· 

As ropartt~ões publicas arroortdatloras niio liio, coliocnda no ponto de vista do ouvir o 
l!iio estabelecidas sómento para colher di· Governo, não tom raziio do sor. 
nhelro do coott·lbuinte, mas tnmbem pnm v. Ex. sabo, Sr. Presidente, que as Com
facilitar meios quo faç11m com o que o com· missões so entendem com o Poder Executivo, 
mareio não seja apot•rondo cm sou natural ouvem os seus ministros sobre os pt•ojootos 
desenvolvimento. om andamento, principalmente aquollcs que 

Demais disto, como muito bom amrmou o diznm .respeito às rendas publicas, e, sobro
meu illustro colloga de represontnçl'ío,é ostra· tudo, no momento actual. 
nhavol quo uma repartição de mais do meio Lego que a commlssiio, por sua .maioria, 
seeulo de extstoncia fosse oxtincta, som hn· resolveu accoitar . o projecto, eu, como re. 
ver factos ovidentes que exigissem sou dos· Jator da mesma, 'procurei o St•, Ministro 
npparocimento, da Fazouda o dei-lhe conta do que so tinha 

E quando 6 trazida no pat•lamonto a de~ pafsado; s, Ex. ·mo. c\eclnrou que n!Jsolntn· 
monstraçiio caliai, complotn o cathegoricn montn nilo f1t~la questão da Jür!lla por quo 
quo " reuda pu!Jiica, como esta suppt•essilo, 0 projocto estava sondo votado; o Oovorno foi desfn.tcada em mais do soo contos,. no ex~. 
erolcio passado; quo o commorcio contlnua·i----
a. sotrrer, porque continua Q cla.mnr cont1•a a (•) E~~o rlhcurao niio rol rovl•lo polo o1•ador, 
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nccoltnvn-o tal qual tinha vindo <ln Ca· 
mo.rn. 

E, Sr. Presidente. sejamos togicos, com· 
prelwnde.;e que se queira pe<llr a Plllavrn do 
Governo cm umn qucstilo como esta, quando 
os maiorias estão a disputar as votaçOes nas 
Cnsns do Cong<·osso; mas, no momento actual 
em que nü.o bn opposiçii.o ao GoYCi'IIO, em 
que todos estão do nccordo, n excepção do 
poucas vozos no. Co.mn.ra, om vota r ns me
uilias govornnmontaes, auxiliando o Ooverno 
no plnno que elle so tra~ou do reorganizar n 
situação fiuancoira, osto procedimento não 
tem togar. 

V. Ex. comprebende quo os te projecto 
niio teria passado em trcs discussões na Ca
marn, si nilo fosse fortemente apoiado pelo 
Governo. 

E nii.o póoln deixar de ser apoiado pelo Go
verno, Sr; Presidente. 

O bonrndo Senador pela Bnhia quer a pala· 
vra officinl; pois bem, olln está. neste relataria 
eloquente, evidentemente faltando bem nlto 
contra os Interesses do fisco, que estão sen~o 
sncrltléndos por esta mcdidn que se suppozser 
tle con·vonionoia para. os mesmos interesses. 

Sr. Presidente, ba um argumento claro, 
irrespondivol sobro a con vonienclo. ou não de 
set• restnbclocldn a Alfun•lcgo. do Porto Ale
gro; ,!ó. niio fullo nas rnzües que o parecer da 
CommiBliiio externou: os entrepostos com
merclaos, onde o ftsco vne o.rrecaditr os lm· 
postos de Importação, attondern n duas con~ 
venienclo.s tmportuntissimo.s, o niio sei si n 
segunda será ou niio mais Importante do que 
a primeira. 

Atton<le-se primeiro aos Interesses da co
bro.noa dos impostos, o em segundo lo,t:"ar, aos 
interesses da zona commercio.l onde o imposto 
ó cobrado. 

E ou disse que supponbo que a segunda 
rnziio é mais Importante do. que o. primeira, 
porque nós vemos que ha nlll>ndegns em lo· 
gnrescujo rendlmelltoniio dá para cnstonl-ns. 

A conAequencla 6 o. convenlonola do com
merclo e dn zonn que impilo no poder publico 
collocar o.lli um paato fiscal, sob a fót•mn do 
o.lfun<loga ou de mesa do t•ondns. 

Deixemos, porém, esta questiio de conve
nienoio. do commorcio do porto Alegre: o.tton
dnmos sómento aos Interesses do fiaco, qno,no. 
actualidade, siio mala Importantes. 

Qum• dizer que a Alfnndogn do Rio Orando 
rendou por si só no anuo tio 1Ba7, como ren
dou qunn•lo ha v ln " Alfnndeg11 <lo Porto 
Alcgre-17, 209:000.$000. 

O rendimento da rle Porto Alo~re, com "d
dicionamento daquoilo, foi do 17 mil conto>, 
q'uer dizer onzo mil centos de mnis, o que 
provn quo a. Alfnndoga. de Porto A logre ern. 
muito mais importante, sob o ponto do vista 
dos interesses do fisco, do quo n do Rio 
Grando. 

O Sn. Al<TnUnRros dÍl um aparte. 
O. Sn. LEITE E OtrtctoA- Não quoro dizer 

que o>ta medida sejti contra os Interesses do 
fisco, porque os interesses dn All'audogn do 
Porto Alegt•e vieram para a do Rio Grande; 
recebia 17 mli contos, sendo seis dn do Rio 
Grande o o excesso da de Porto Alegre. 

Sr. Presidente, mostra-se que a Alfandega 
do Porto Aleg1·e continuou n render sómente 
esta quantia, porque no retatorio do 1877 
eiln está. com a remla supet•ior a 1l mil 
contos, paro. 17 mil o tantos contos ~ue dou 
em 1808 ; segue-se que cilo. continua are· 
ceber as .rendas que ornm arrecadadas pela 
Alf<tndega do Porto Alegre, 

Mas o ponto n que quero chegar ó este : 
houve coovonl,ncin" para o fi<eo. em suppri· 
mlr n Alfandega do Porto A logre i 

o Senado vao ouvir como . os algarismos 
nilo mentem. 

No rolatorio·do !896, onde ftgurnm as. duas 
Alf•ndegas, do Rio Grande e Porto Alegre, 
vê·sc como o ft&co foi pr~judicado esse anno 
com a supprossiio da do Porto Alegro. 

Quer o Senado saber qual foi a Impor!"· 
ciiodn Alf<tn<lcg" do Porto Alegro no anuo 
do 18961 (Lê.) 

Quor dizer que o fi>co recebeu em 1805, 
poln AIC<Indogn de Porto Alcgre,l4.859:000$, 
e peln Alfan<lega do Rio Grande, 9,526:0UO$; 
som mando, teremos 24 mil e hntos contos. 
"Em 1808, ,.,,cobou npenas.l7.000:000.$; quer 
dizer, 8.000:000$ do monos. 

O S~t. ARTUUit Rros-V. Ex. póde dizer-me 
quanto rendeu a Alfandega do Rio de Janeiro 
em 1805, o nos nonos seguintes 1 

O Sa. LEITR E OtTICIOA-E<Sn objecção 'estt. 
provlst~; estou fttzondo n domonstrnçl!o de 
aocordo com a palavt•a officlnl, que o nobre 
Sonadot• quer ouvir. Como penso. o Governo relntlvameuto no 

rcstnbelecimcnto da Alfandego. de Porto Ale
gro, sob o ponto de vist11 das rendas nrreca
dalins na Alf«ndega do Rio Orando i 

O Senado ne ouvir as palavras do rela· 
torio, 

A Alfandega do Rio Gro.nrle, quo ó n ~no 
fig-uro. no rolatorlo doato nnno, rlon n. recoitn. 
do 17.220:002$509 om logar·de0.722:892$43l 
om 1897. 

Temos que ossn~ alfandegas t•enderam om 
1895, 24,UOO:OOO$; supprimlda uma, a renda 
nesse anno npena• \'oi do 17.000:000$000. 

Diz o nobre Sooa•l'or pelo. Bahia: o rendi· 
menta <i e tod11s ns nl(,todegn; tem dimlnuido; 
nn rio Rio de Jnnoil•o houvo nnm diminuiçiio 
muito grande. 

Sonntlo V, III 

St·. Presidente, niio ó tanto assim: n objoc
•;iie· niio colhe por uma r • .,iio muito slmpl"'' 

S9 
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porque sabomos que, do todos os Estn<los da 
Uniuo talvez, com\1otindo com o extromo 
norto, onde n borrnc 1n imporn, o pala grnndo 
nlta de valor de tu I produoto, a rendtl tom 
nugmonlndo de mais •• , 

Não ha nonhuma no paiz tlto pt•ospera,ondo 
a venda se tenha desenvolvido como a do Rio 
Grande do Sul. 

Disse-o o rolatorlo e eu o d!~so no parecor, 
e nffirmo·o com conhecimento rle cnusn que o 
Eitndo do !tio Grande do Sul pódo se orgu· 
Jbnr do se ter, no meio da crise quo o pnlz 
atravessa, tornado um Estado prospero o feliz 
desenvolvendo n sua producçlto de modo 11 
assombrar o dnr oxemplos n todos os outros 
Estados do. União, 

Ha quatro annos ti\"e n prova pnlpavol e 
evidente desta verdade, quando por accordo 
das duas Casas do Congresso Nacional fiz 
parte dn Commlssito de uma exposição ·pro· 
movida pela industrio. naoionni, a qunl con· 
corrou com os seus produotos o Estado do Ui o 
Orando, de uma rnaneim deatumbrnnte; e 
mais ainda, quando os outros Estados pediam 
que se flzosse um tarlra de mo ln .preteccão 
para o desenvolvimento dos inrl ustrias, os in· 
dustrlaea do Rio Gr:mde <lo Sul mant!avam 
nos clizer que a Industria tio Rio Grande 
não precisava <le protecQiio, porquanto noha· 
va-se rorte, valente, ti somllrn do capltnes, 
verda<le!rarnente prospera, sem preclsnr nada 
da Unllto, pedindo npenas que e.,ta niio per· 
turbasse o desenvolvimento ·do seu oom· 
merolo, 

· Como se respondo a Isto 1 
Qunnrlo ao conserva n Alfimdega rle Para

nngutl, por convenioncia dos 1•ovoa dnquolla 
zona, quando sa mantla mudar a Alfandega 
de Cametá para O!J!doa, quando so pede 11 
orenc~o da Alnlndega de B. Paulo, que existiu 
e só cahiu porque encontrou gravlss!mos 
obstaculos mater•nes e positivos que to1•na· 
ram absurda n !déa ; qutmdo se creou a ;\l' 
fandcga de Juiz de Fóra, dizenrlo-so que era 
para melhor attender aos Interesses daquolla; 

_quando se conset•va a Alr.mdega de Pene<lo 
com despeza superior ti. receita, suppt·!rnlu·se, 
por )lm simples rasgo <lo J!Onna do Executivo, 
urna a!Candega que dava de rendimento mais 
tla 14.000:000$ ; o quo significava que elln 
tinhll dado grandlssirno desenvolvimento:\ 
zona a que servia, o.Jran<lega que existia ha 
mais de 60 annos, ern das mais nnl!gas do 
paiz e n zona n que estava aervlndo ost11Va 
rocobendo ns vantagens :le tul eatabelcol
monto, potlendo·Ee mos mo nmrmar que ·<se 
t1nh11 dnsonvolvldo tnl zona. do acoordo com 
a filollldado que a exlstoncia ··dfi nllàndo~a 
lho dfivn. Pois tudo Isto desnppnrccou por 
um rasgo do renn11 do Executivo, sem que a 
tal rea)lOlto houvesse umn lo! ~o Congresso, 

Atlmittln, Sr. Pros!donto, qne so supprl· 
misso 11 A!Cnn~ogn do Porto Alogro, si se pu
tlosse concentrar o sorvico na Alfandego. do 
Rio Grnnclo. Roalmoute, h11vnndo uma gran· 
do Jagtin a percorror o uma nl fnndogn na en· 
trnda da lngôn,era nnturnl que todo o sorvlco 
so Ozosso abi o as casas do Porto Alegre ti
vessem os seus cnixell·os na Atrnntlegfi do Rio 
Grnndo.E:u oomprehendin. o fhcto,como disso, 
si a A!Cnndegfi do Rio G••nnde estivesse np· 
p.1relbada para cato serviço, si houvesse 
docus como as do Santos, onde os navios 
atrncnssom, , 

O Sn.. An.Tnun. Rros -Mos ha outros portos 
no Brnzli onde existem docas como ns do 
Santos 1 

O Sn.. LEITE E O!T!CIOA -Eu estou tlizendo 
que admlttiria a suppressilo da Alfandega si o 
porto do Rio Orando olfereoesso . todas estas 
convon!enclns ; mas não so dtl tal, os navio• 
chegam no melo do o•t·nal, transbordam as 
mercadorias para savell·os e dentro desses 
savolros o ao mesmo tempo dos nnv!os ó que 
seguem as mor'Cador!as pata o Rio GJ•ande,de 
modo que o contrnbando .. so dará mala rncll· 
mente do que d'antes, quando as mercadorias 
eram retiradas das embarcaçQes, recolhidas o 
noompnnhndns. 

o sn.. An.TIJUR Rroa dá um aparto. 
O Sa. LICtTm E OtTICICA - Para o honrado 

Senarlot• pela Bahla IL palnra omclnl é IL 
unlcn. sobro a qunl s. Ex. jura como lobre 
um llvangolbo. 

01'11, onde eatti. " palavrn officlal i Vou 
demonstrar, 

0 Sn., Ar.TllU!l. RiOS- V, Ex, está d!ZOiltlO 
Isto ha uma bera. 

0 SR, LEITE IC 0l'l'ICICJ. -J~ do! a primeira 
rnziio. 

o sn. AnTnun. Rros - A primeira nAo pro· 
duzlu naua, vnmos à segunda, a ver ai ó mais 
Corte. 

O ~n. LICtTm E OIT!ClcJ.- SI', Presidente• 
por que ruziio ó .que este sor.vlço não se faz 
com a convenloncla·necos!aria 1 

Vou lei' a pn!av1'a otnoial, que oonsl11 do 
t•e!atorlo deste nnno. (U.) 

Sr. Prosidento, a palavra officlal, conftr· 
mnda pelos .:deus honrados Soundor•os pelo 
Rio Gran<le do Sul, ó esta; alóm disto, para 
cont1•i buir como prova olroumatanolal ha o 
Cacto do projecto ter pas!ado na Camara dos 
Deputados :.e ter chegado no 'momento em 
que nüo. ha oppoRiçi\o poss!vol f'ar11 ns mo· 
rlldas a respeito das quae~ so d z que o Go· 
vet•no ó fa vora v o!, . · 

Nestas condições, julgo que nilo ha necos· 
sidncle do requerimento e por isso voto con
tra ello, 
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O l!ilt•. Gont"n~ve'" Fet•relrn
St•. Prcsident~, vonlimltnr·me il. di•cussi\o do 
J'equorimonto, porque, qunnto iL questão prin· 
cipnl, niio posso tratar della, o mesmo pot•quo 
o meu nobt•o collega Senador por S, Paulo 
j~ fez doolaraçiles quo subscrevo completa· 
mente. 

Quanto ao relj!terimento, dovo dizer ao 
Sonndo qual n rnzao por que não posso votar 
por elle. 

Na CommlBBüo, levantou·so a questüo de 
ouvtr o Governo,e n Commissão resolveu pela 
sua desnecessidnde, visto que mais do um 
membro da Commlssi!o dan· as informações 
q tto o Governo poderia dar no Senado, 

A Commlssiio ou"vlu estas informações 
como vindas do Governo, o 011 forla contra· 
dlotot•lo votando ho.lo, no SonadoL por nqulllo 
que concordei, nn Commissilo, nno ser neces· 
sarlo. 

Por essa raz~o. deixo de votar pelo reque· 
rlmento. 
. Nlnguom !)laia pedindo a. palavra, encert·a· 

se a discussao. 
Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 
Continua a dlscuesiio do art. I• da propo· 

slçilo. . 

por isso que ·este porto não tem molhar 
cnllado do que o poria elo l~io Grande, 

Outro argumontonprosontado om favor da 
proposição foi o dos navios, não podando atra· 
car no caco do Rio Orando, ns morcadot•las 
ficam sujeitas n trosbordo; mas o mesmo so 
dó com a Alfandego de Porto Alegre o, por. 
tnnto,nlio colhe o argumento e como este são 
todos os argumentos apresentados por sou 
collega. 

Ouviu o honrado Senadot• conclu h• o seu 
discurso dizendo que o Senado devia votar 
lmperatlvomentc o projecto de restabeleci· 
monto da Alfandega. 
· S. Ex. não admitte que o Sonado dê ao . 
projecto uma fórm,, de autoriznção, o em· 
argumento lrrespoudlvel disse qne o Senado, 
na qunsl totalidade de seus membros, 
a~ola o Governo aetunl o, ]JOrtanto, dello 
nuo podln partir uma medida de imposição, 

Denoto do apoio que o Senado dll ao Go· 
vorno, e que Sll póde dizer unanlme,não com• 
prehende o orador por que razão recusam os 
defensores da proposição convertot• a sua 
fórma imperativa em uma autorização, Si o 
Governo quer que seja approvnda n proposl· 
ção, não ha motivo poro se recolar que eUe 
a tranque, sem executai-a. 

Depois de l'eforlr·Be ás dospezas a que dará 
lagar o restabelecimento da Alfandega do 

O l!ilr . .A.rtllnr Rio• aguardava Porto-Alegre, e aos projulzos que tol'l\ o fisco 
que algum dos seus collegas tomasse tL Jll'· com o tranbordo das mercadorias em dlstan· 
lavra aobre a mataria, mas não havendo, e ela longa, declara o orador que julga inutila 
depois da dlscussilo que se travou, não póde proposição, e por isso queriiL ouvir a palavra 
dolxar do voltar~ tribuna para comb&tor a do Governo. 
proposição quo esta presente ao Senado, Tendo aldo rejeitado o seu requet•lmento, 

' o seu collegtL. pelo Rio Grande do Sul, o ofl'erece uma emenda, convertendo em auto·· 
sr. Ramiro Borcellos, apresentou uma sorle riznção afórma imperativa da proposição. 
de argumentos em defesa da proposiçiio ~ue E' lida, apoiada o posta conjunctamente em 
"o discute, mas que niio produziram n menor dlscuSBão a seguinte emenda: 
I m preBB1íO, 

S. Ex. começou por demonstrar qunos ae · Substituam-se as palavras: •Fica restahelo· 
condições dn Alfandega do Rio Grnnile pnra cida• pelos seguintes:- Oca o Governo auto· 
concluir que alta nio tinha a cap~~<~ldado pro· rtzado. 
cisa. para armazenar os productos dtL impor- Sula das sess~cs, 24 de outubro de !BOD.
tação destinados ao Estado do Rio Grande do Arllmr Rios.-Leopoldo do Bulh/ltJs, 
Sul. . .. 

Pa.ra responder a S. Ex., basta citar a AI· 
tandega da Babla que, com uma importação 
multo maior do que a do Rio Grande do Sul, 
tinha apenas dous guindastes para lazer o 
serviço do dosetllbarque; tom clnoo armnzens, 
o Rio Grande quatro; os generos importados 
ai não permanecem agora por tiio longo es· 
paço, ha poucos mezes, permaneciam durante 
quatt•o, cinco o seis mezes sobre agua, collo· 
ondas om savelros e obrigados a uma eatadln 
de 100$ diarlos. · 

Em relação a torem os navios das compa· 
nl1las que demandam o porto do Rio Grnnde 
cnllndo supe!lor ao neooo~sario niio é razão 
. 1•ara orear nova alfandega em Porto Alegre, 

o l!ilr. Leopoldo de Dulbõeii
Sr. Pt•csldente, eu não venho discutlt• o 
projecto; avet·bado do suspeito nas questões 
rio·grandonscs pelo nobre Senador ... 
o Sa. PINII&mo MAOliADO -com toda n 

razilo. 
0 Sn. LEOPOLDO Dll: BULIJÕRI- , , , cujo 

nome poço licença para decllnar, o Sr. Pi· 
nhelro Machado, só mo resta pedir a S. Ex. 
que me diga quando revelei adio c de mais 
a mais, adio unllgo, od!o velho, em t•oluçiio 
ao seu Estado. 

Si, Sr, Presidente, niio sou doeU ~ vozea 
ao a deet~Jos o ordens de S, Ex., isso ó 
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devido no meu temperamento ·e os minhas 
!doas polltlcaa; entro nos debates que n~ui 
so travam, nas questões que aqui so ths
cutem, mo pormlttindo n liberdade de enun
ciar-me como entendo e de votar como mo 
parece ,iu&to o acertado, sem que sem isso 
possa ofrondor a S. Ex. ou a qualquer dos 
illutres representantes do Rio Orando do 
Su; o, ao contrario do que S. Ex, suppõo, 
teho pelo Eslado do Rio Orando velhas sym
ptbins, que datam de tempos academicos que 
lã. se viio, consagrando amisa.de e admlracão 
amuitos de seus filhos, niio poupando lou
vores e npplausos tlqueiles que mais se dia· 
tfnguem. 

Niio comprohendo, ·POl' consa~ulnto, a 
rozõo porque o nobre Senador poto Estado do 
Rio Gt•ando do Sul, niio prestando nttençiio 
a um aparte que doi, respondou-mo:. 

«As palavras do Senador por Ooynz não 
podem ter efreito nesta questão, porque re· 
flectem a sua mó. vontntlo, o sou odio e odio 
antigo no meu Estndo. 

0 Su. PJNIJEII\0 MAtllADO-E' !\ minha opi· 
nlüo. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULililE~- Mas essa 
opinião deve ter algum fundamento e slniio 
tfver. corno afflrrno que não, S. Ex. deve 
abandonai-a. 

De todos os debates aqui travados o unlco 
CID quo eu potlia ter contr11rindo o nobre 
Senador pelo Rio Grande, incorrendo na sua 
má vontude e desngt•arlo, foi o relativo ii 
amnistia ; mns S, l'x. deve comprebender 
9ue nisto dão era o odio que me inspirava o 
tmpellia para o Indo contrario a S. Ex. e ao 
seu pt~rtldo o tão sómente o amoró. sua terra, 
o desejo do lt•anquillznl-a o de paclflcar o 
palz. . 

Sr. Presidente, o mou aparte foi dado em 
resposta a uma phrase de s. Ex., orrenslva 
não só a mim como a todos aquolles que 
apoiaram o Governo passado e approvaram 
a suppross11o ~a Alfandega de Porto Ale· 
gre S. Ex. disso: «Substituem a fót•ma Impe
rativa pelo. facultativa no pro,ieoto aquellcs 
quepretendom bojo cohoncstar o seu procodl· 
mento, reconhecendo o sou erro do tm• sup· 
primirlo uma alfandega que dever set· resta· 
beieclda.» 

Ora, Sr. Presitlento, om primoh•o togar 
devo dizer quo niio se trata de cohoneatar 
cousa nlguma, porque colto11cstar rí dar a ap· 
parenci11 do honestidade a um acto que não 
possuo tal ~ualldnde, quo ó do;houeato. Ora, 
o honrado Minlsti'O dn Frzenrla que o anno 
po.ssado, sorvlnrlo-ae do uma autorlznçilo 
dadu poJa lo! do Ol'Qamoutu, J'oorgnnizou lts 
repnJ•tl~õos a ••u cargo, supprimindo a AI· 
fllndeg11 de Porto Alegro, niio ora homem 
capo.z de praticar um acto que precisasse ser 

coltonestarlo, o nó3 o n caso algum nos 'J)re· 
starinmos a oncnmpnr actos monos-llcitos. 
(Apoiada.,) . 
. Approvamos o acto pmtlcado pelo Sr. MI· 
nlstro da Fazenda,Dr. l!ornardldo do Campos, 
supprlmlndo a Allnndegn de Porto Alegre, 
pelos fundamentos que s. Ex. dou e que 
constam das Informações prestadas a S. Ex. 
pelos seus delegados nnquelie Estado. 

Nada mais n11tural por conse~rulnto, tra
tando-se boje de declarar som eiToito aque\lo 
acto, do restabelecer a alfant!ega om questílo, 
do que dar-se ao Governo, que niio pediu se· 
molhanto cousa, que nilo propoz o nem Iom
breu este resta boieclmcnto, simples auto· 
rizaçiio para fazei-o, desde que o Senado. dis· 
pensou a audiencla do mesmo govet•no. 

i;!ueappllcaÇilo, que sentido pots tem a 
pbrase do S. Ex. dizendo que temos neces· 
sldade do cohone•tar o nosso propodimento ! 

E' contra esta phrase do S. Ex. que eu 
protesto, não só em relnoiio a mim, como em 
relação tlque\les que votaram pela supprossiio 
da alfandega, e espero que S. Ex. a retirará 
ou explicaril. 

Sr. Pre.;iden te, accelto o conselho dado 
pelo bonrndo Senador pela Bahia ; .nestas 
questões do Rio Oraode em que hn sempre 
alguma paixão, o melhor é não tugir, é vo• 
tar em slloncio, porque assim evitaremos re
plicas desagrad!Lvels e injustns, comonquella 
quo tive oconsiilo de onvlr, qunndo allos eu 
est~va na defensiva protestando contra o 
termo-coltonmar- empregado pelo nobre 
representante do Rio Grande do Sni. 

SI acceito o conselho do sr. Artltut• Rios, 
peço licença para discordar do S. Ex. quando 
disse que profundo o lnsondavel n.bysmo se· 
para-nos do nobre Senador pelo Rio Orando 
do Sul. Niio ba tol abyamo entre.nós o posso 
amt•mar moamo que S. Ex. estíL boje multo 
mais proximo do partido Ropnblioano do que 
estava em pt•inelplo. 

Parece-mo disponsavel, portanto, a pln
guela que o nobre Senador por Mntto·Grosso 
generosamente otroreceu para ianonr sobre o 
fosso o fllallltar a appt•oximaoiio do lllustre 
chefe politico. 

SI niío podemos nos entender em certas 
questiles, corno a do rostnboleoimento d11 Ai
fundoga de Porto Alegro, Sr. Presidente, não 
malslnamos os esforços d11 lltLnoada rio-gran· 
denso neste sentido e esperamo• que os illus· 
tres repreeentuntes do . Rio Gmndo nesta 
Caaa, não só agora, corno sempre, lutem pela 
Victoria de suas causas, rcspoitantlo as con· 
vicções o suscoptibiildndes daquelles que não 
os acompanham. 

O Sa. Pnmmmo MAOI!Aoo -A" convicc~cs 
verdadeiras, sem duvida; as infundadas, 
nunca. 



SBSSlO Elo! 24 DE OU'rUDRO D& 1809 461 

O Sn. LEOPOLDO nm BuLnõms- Si quizo·r ~- design~ndo pnra ordem do dia da scssiío se· 
que respeitamos as de V. Ex. gulute : t 

Tenho concluido. 3' discussiio da proposição dn Camara dos 
Ninguem mais poilinilo n pnlavra, encerra· Deputados, n. 8i, de !SOU, que rest.ubeloce a 

se a discussiio, Allimdoga de Pot•to A logre, no E~tado do Rio 
Segue-se om discussão, que se encerra sem Grande do Sul, aupprlmid~t por decreto 

debate, o art. 2'. n. 2.871, de 31 de dezembro do t897 e auto· 
Posto a votos, é npprovorlo o art. 1•, salvo riza o Poder Exccuti,·o a abrir, pnra es;e 

a oftwnda do Sr. Arthm• Rios. ftm, às necossnrios credites: 
Posta n. votos, ú rejeitada a emeud11. ii' uiscussão d~ proposição da Cnmut•a dos 
P?sto a votos,~ approvado o art. 2•. . Deputados, n. 88, de I SUO, que autot•iza o 
E a proposlçao adoptada para passar a Podet• Executivo a considerar interrompidos 

3• dlscussiío. · por tros unnos os prazos do contracto colo· 
b1•ado com a Compunhlu Viaçiio Ferroa e Flu· 

O Sr. Dezerrll Fontenclle via! do Tocantins o Araguaya, par" a con· 
(pela ordem) requeL' dispensa do int•Jr;ticio ~trucçiio da linha do AlcobaQa ~ Praia da 
parn. a 3• discussiio da proposiç~o. R·tinha, par" o fim do ser revisto o traçado 

Consultado, o Senado concede a dispensa. desta estrada, reduzindo o sou desenvolvi· 
Vem á Mesa a seguinte menta. 

DROI,ARAÇÃO DE VOTO 

DeolaL;O ter votado contr•• o re•tabelecl· 
monto da Alfandega de Porto Alegro, na 
fórma imperativa e na dit~ facultatlva.
~llora~s Barros. 

INTEURUPQÃO DE PRAZOS DO CONTRACTO CELE• 
TIRADO COU A CO:'IIPA'SIIJA. VlAÇÃ.O FEnRRA E 
~'LUVIAL Dili TOCANTINS Iii ARAGUAYA 

Entra em 2• discussão, com o parecer fa· 
voraval dn Commissiio de Obras Publicas, o 
art. I' da proposição da Camara doa Depu· 
todos, n. 88, de 1899, que autoriza o Podot• 
Executivo n considerar interrompidos por 
tres annos os prnzos do coútracto celebrado 
com a Companhhl Viação Ferroa e Fiuvlnl de 
Toco.nllus e Araguaya, para a construcçiio da 
Jinbn de Alcobaça ti. Praia du Rt>inha, pura o 
fim de ser revisto o traçado desta estrada, 
reduzindo o seu doseuvolvimonto. 
- Nlnguem pedindo a palavra, enoo!•ra-so a 
discus•iio. 

Segue-se em discussiío, ·que se encerra sem 
· debate, o nrt. 2". · 

Postos a votos, são successlvamonte appro· 
vados os artigos, · . 

E' a proposição ndoptnda paro. passar ti. 
3·• discussão, 

O Sr, Arthur Rio• (pela o1·dvm) 
roquor dispensa do lntersticlo para a 3" dis· 
cussiio da proposição, 

Consultado, o Senado concoJo a dispensa, 

O Sa·. Pa•e•oldcntc-E;tnn<lo osga. 
tlldtl a matoJ•ia <ln 01•dcm do <I ln o m•dn mal; 
havendo a tJ'atLu', vou levantliL' a sossiio, 

2• discuss[o da proposiçilo da. CamOL'a dos 
Deputados, n. 10, do !BUS, que rostabelece 
o. disposlçilo do regulamento annoxo no do· 
croto n. 605, de 28 do agosto de !SOO; 

2' di>Cussão da pl'Oposiçiio do. Camara dos 
Deputtulos, n. !8, de 18~9, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder ao ajudante do 
porteiro da Alfandega do Pernambuco,ilrtltur 
Horacllo de Carvalho Guimarães, seis mezes 
de licença, com ordenado, para tratar do sua 
snudo·; 

2• dlacusailo da proposlçilo da Cnmara dos 
Deputados, n. 34, de 1809, que autoriza o 
Poda!' Executivo a conceder llcenQa do um 
anuo com o respectivo ordenado ao 4' oecri· 
pturario rla Allandega do Coarti., Arcadio de 
Almeida i'ortuna,O:fim de trntnr de sua saude 
onde lho convio!' ; 

2• dlscuss~o da proposição,d~ Cnmnrn dos 
Doputn<los, n. M, de 18\lO, que autoriza o 
Poder llxecutivo a conceder a Pnolflco da 
Silva Bessa, porteiro da Alfandega do Ma· 
ranbiío, um· anno do licença, com ordenado, 
para tratamento de suude; · 

2• discussiío dn proposiçilo dn. Cnmo.ra dos 
Deputados, n. 87, do 1899, que nutoJ•iza o 
PodaL' Executivo a conceder o.o ·1' oscriptu· 
rarlo da Alfandega üe Manilos, Bernardo 
Porolm do Borrado, um anno de liconQB, com 
ordenado, pnl'l\ tratamento de sua snude ; 

2• disoussiío dn proposiçiío da Camnr" dos 
Deputados, n. 01, de IROO, que autot•iza o 
Poder Executivo a conceder n Antonio Josil 
da Costa l~odrlguos, I' o!llcinl e bibllothe· 
carlu d:c Eacolu Naval, sois rnezes de licença, 
com ordenado, parn trattlmento de sua saudo, 

Levanta-se u sessão ós 3ltoras da ta1•de. 
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136' IES~ÃO EK 2u DE OU1'UIIl<O DE 1800 

PrcslrlcnCI'a do Sr. R·Jsa c Silua 

A' mola hoJ•n depois do melo·din, nbro·so n sessiio, a que concorrem os Srs. Senador: 
J. Catundn, Alberto Gcncalvos, Honrlque Coutinho, Thomaz Dela no, Gustavo Richard 
Joaquim Sarmento, ~·raucisco Machado, Mnnool Bnrnta, Bcncdlcto Leite, Gomes do Castro 
Beifort Yieira, Nor:uolra Pllran&A'UJI, Plrca Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Bor.orrll Fon 
tonolle, Jostl Bernardo, Alvaro Maohado, Abdon Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves Fe.t 
relrn, José Marcollino, n. de Mendoncn Sobrinho, Rego Mollo, Leite e Oltlcicn, Rosa Junior 
Arthur Rios, Vlrgillo Dnmazio, Domingos Vicente, Q, Bocayuva, Lopes Trov1io, E. Wan· 
denkoik, Bueuo Bmndito, Rodrigues Alvos, Pauta Souza, Mornos Barros, Leopoldo de -Bu· 
lhõos, Joaquim do Souza, A. Azeredo, Plnholro Machado, Julio Frota e Rnmit•o Barco!· 
los (42). . 

Deixam de comparecer com causa pat•ticlpada o1 SJ•s. Manoel de Queiroz, Genero10 
Pouco, Jonatbas Pedrosa, LaUJ'O Sodrá, Justo Cbermont, .Pedro V olho, Joaquim Pernambuco, 
Coelho o Campos, Leanrlro Macio!, Oloto Nunes, Gonçalves Cbavos, VIcente Machado, Joa
quim Lnoerda, Esteves Junlor e Rauliuo Horn ; e ·som olla, os Srs, Ruy Barbosa, Porclun
culu, Feliciano P•nna e Aquilino do Amnrnl (UI), 

E' lida, posta em dlscussiio o sem debato approvnda a neta da so~amo anterior. 

O Sr, 1.' Secretario d!Í. conta do aoguinto 

EXPEDIENTE 

Dfficios: 
Dous do t• Socretario da Camat•a dos De[JU!IIdos, de 24 do corrente mez, remottentlo as 

aeguint011 

PROPOSJQÕIIS 

N. 100-1899 

O Congt•ossc Nnoionnl resolvo: 

P1•orogar novamonlo a nctunl sessão legislativa ntó o dia 22 de noTombro do cor-
rente RODO, . 

Camnra dos Deputados, 24 do outubro do 1800.-Carlos Va; de- Mtllo, p••esidente.
Carlo• Augusto Valente de Novacs, I' secretarlo.-Eugcnio Gonçal• .. Tourinho, servindo 
de 2' secratnrlo, Floa so!JJ•o a mesa, para como muterln urgente ser dnda para ordem do 
dia da scssito seguinte, 

N. 101- 1800 

. ' O Congresso Nacional docrotll : 

AJot. I.' A receita gorai da Republica dos Estudos Uilldo.a do Brilzil, para o exerciolo 
de l!JOO, ó orcn•ln em 28U.0~8:000$ papel o 44,948:870.~03 ouro,além.do 23,020:000$ papel, 
destinados no fundo do resgate, o 9.020:007$ ouro do fundo do garantia e será realisnda 

· com o pt•oducto do quo fô1· Jtt'rccndado dentro do mencionado e:xorciclo, sob os titulo abaixo 
doslgnudos, Incluídos os recm•sos provenientes da omii!Bfio (llnclin(l /o11n1 do nccordo com 
o contracto de 15 do juuho do 1898. 



SllSSÃO E!l 25 DE OUTUDI\0 DE l81J0 

ORDINARIA 

I~IPOitTAÇ:\.0 

B!l OURO 

I. Direitos de import11ção para consumo, nos 
tDI'mos da Tari!i• e iets cm vigor, son<lo. 18,000:000$000 

2. F.xpediento dos genoros livres de diroitos do 
consumo, nos termos dn. lol cm vigor ... .... , ... , , , , , , ... , , . , 

3, Dito dns Ca.patazi:ls ............................................ . 
4. Arntazono.gem ......... ...................... , ...... , .... , , .... , 
5. Taxa. de estatística, aogmulo a. lo i n. 489, do 15 

do dezembro do 1897, a.rt. 111 , n. 5,, .. ........ , .... , , ..... .. 

ltntrmla, Stthida e estadia d~ navios 

6.-lmposto do phat•óes, nos termos da loi n. 489, 
elo 15 do dezembro do 1897, art. 1', n. 7. 

7, Dito ele dócas, nos termos da lei n, 480, do 15 
elo tlozembro de 1807, nrt, 1', n. 7 ...... , 

Addicionaas 

8. 10 '/, sobre o expetlionte dos generoa livres 
de direitos de importaçilo, pharóos o dócas, 
nos termos da. lei n, 480, do 15 de dezembro 
do 1805,art.l11 , n. 8 •.....•.•.. , ... , .•.•.. 

330:000$000 

130:000$000 

46:000$000 

463 

E!l PAP~L 

153.000:000$000 

3. 000: 000~000 
1. 000:000$000 
4. 000:000$000 

250:000$000 

270:000.~000 

170:000$000 

3H:000$000 

O. Renda da Estrada do Ferro Central <lo Brazil, .. .. .. .. .. .. .. .. 33. ooo: 000$000 
10. Dita das estradas do l~rro custeadas pela 

União ..•.....•. ........ I ••••••••• o. o ••••••• I, o o ••• ,., •••• o. • • 2.000:000$000 
11. Dita do Correio Gorai, nos tm•mos dn. lei n, 480, 

do dezembro de 1897, art. 1•, n. 12, isenta do 
seno toda a correspondoncia da Academia Na· 
clonai de Medicina, quor para. o interior, quer 
para o exterior do paiz o concedida n franquia. 
postal ás pubiicaç~es da tlirectoria das secreta· 
rias nmorlcanas (Uni:lo Internacional das Ue· 
publicas da Amerlca ) ...... ', .. ,............ 7,500:00~0 

12. Dlh• dos Telographos Eloctricos, Inclusivo a taxa 
de !r. 0,10, out·o, por pal:tvrn de tologramma 
om pet•curso nos cabos dn. Brasilian Submarino 
Company, llmited, nos brmos da lei n. 480, ?~'·_0·-··-r~;.~~·>\·- ... 
do 15 do dezembro de 1807, art. 1", n. 13; ola· ,.ç-~1,...,~ • • o:·:,; 
vada tln 10$ a 25.~ a tax:~ annuai de registro :', "ÇJ).';;J" - ·.··~ } 
dos endereços canvencionnes ou abreviados, 
uuifot•misada a tnxn. doa teiogrnmmas Interna' DO 
ciona.os do serviço dl\ lmpron.sn. a 25 ccmtimos S • : 

1 
·'ifl d 500 ... ..,. ...., ~-.. v ~ 

Por paavt•n o mou ca o para rs. J'or ~{·•~., r.r.-··~·· .· 
Ó d 3 1 

~K, ...; 4 J,..""'"" .. 
c pi:t o por gt'UJlO e O pa a.vras a laxa·a ell· ' ' _..,;/ 
cionnl llctuulmonto cobrado. para os· tele· . - ~ 
gro.mmo.~ multiplos ,,,,,,,,,,, ,., ,,,,,,,, ··~., 1 ,,,,, IIII ~·~··· s.ooo:000$000 
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EH ouno 
13. Dlt~ d11 Fn7.cnrla de S11nt~ C1·uz e outrns de 

- propi·iedn.do da União ..... , , ....... , .............. , .......... . 
14. Dita d!\ Cnsa da h-Ioodo.., .. , ...... , ......................... , ... . 
15. Dita da Imprensa Nacional o Dia rio Official .. , .... ,, ............ ,. 
16. Dita do Laboratorio Nncionnl de Annlyses nos 

termos da lei n. ·189, do 15 do dezembro de 
1807, nrt .. 2", n. O, decreto n. 3770,do~8 do 
dczctnbro de 1897 .... ,, ........ , .................. ,.,., ...... . 

17. Dito. dos Arsenaes ................. , .... , .... , .............. .... . 
IS. Dita da Casa de Coi•rcccão .....•.... .. , , .. , ... , •.•................ 
10. Dita do Gymnasio Nacional, de accordo com a loi ............ , .... . 
20. Dita do Instituto dos Sul'dos·Mudos e Meninos 

Cégos ..........•.......... , ... , ............•.. , .•.•....•..•.• 
21. Ditn do Instituto Nacionnl de Musica ................... , ........ . 
22. Dita das matriculas nos esta.~olecimontos oOiciaes 

de instpucção superior, nos termos da lei 
n. 480, do 15dodezembrodo 1807, art. 1•, n. 23 ................ .. 

23. Dito. do. Assistouciu. t.le Alienados .. , ... , ....•.. , , , , , ........... , .. 
24. Dita arrecada•!• nos consulados................ 400:000~000 
25. Dito. dos proprios no.cionnes ..... , ........ ....... , . , .-. .. , .. ,. ,, , , . 
20. Imposto do sello, do accordo com as leis 

em vigor, elevado, pol'óm, o. 50$ o sollo 
dns petições,' requerimentos ou rnprescn
tacões dlrigi•las ao Congresso Naciunai, so
licitando privilo~ios, concossüos, subvcn~ 
çües, isenções do direitos, prorogações de 
prazos, relevaçilo do multas, indemniza· 
çõcs ou quaosquer outros twores commer· 
claes e onerosos ao Thosouro ; e isentos 
os despachos, nas estradas de forro, infm·iores 
o. 2.~000 ...............................•........•...•.......•.. 

27. Dito de sello sobl'e as operações de cambio ou do 
moeda mctalllca a prazo, o!Jservada~ as dispo· 
sições do. presentuloi, ......... ,,.,, •....... , ... ,,. ,, , • , . , .... , 

28. Dito de tl'ansporte, nos termos das dispo• 
siçõos em v1gor, exceptuados do imposto 
os bilhetes de passagem do pequeno custo 
até 500 róis ..•......•....•.............•.•....•...... •......• 

20. Dito de 2 "/. sobro o capital das lotarias te
deraos O 4 °/o SObre o1S estadoaos, O mais 
5 r. de sello adhesivo sobre o valor do bi· 
lheto ou fracção de ~llheto de. loteria oxposto 
U. venda, cobrado pot• cstamptlhn,,., .•... ,., •. ,.,, ,,, , . , , , . , , . 

30, Dilo Eobre venolm~ntos e subsidias, exceptuados 
os vencimentos dos jui?.es fode•·ncs, de ac
cordo com o § I" do art. 57 da Constltul-
çii.o Federal.., ........•.... ,,.,,,, .. ,,, .... , .... , ... ,,,, .... , .. 

31. Dito sobre consumo de agua, nos termos da lo! 
n. 480, do 15 <I e <lezombro de 1807, al't. I •, 
e decreto n. 2i94, de 13 de janeiro de 1808 ................. _ 

~2. Dito ele transmlssilo do apolices o embnrcaçOes .................. . 
33, Conh•ibul~üo dns companhias ou emprozas de cs· 

tradas de l'orro, subvenciomulas ou nilo, e de 
'ouli'ns companhias, de nccordo com a lol 
n. 350, de 30 do d••zombt•o tio I8U5, ~ 110m 
assim snl<los das estl'adns de ferro garantlrlas, 
com sóde no estrangeiro ......... ,,, .. ,.,,,., •... , .•.. , .... , . • 

34. li'tJros de tcrronos tle marinho. . . , .. , , .. , , .. , . , , , .. , , .... , . , , , . , , . :. 
35. Ju1·os das ncçoos dos cstmdas do timo da Bnhlu 

o PtH'llll.Jnhuco .......• , •• ,, ••• ,., •••• ,., •. ,, · 105:C00$000 
sa. Lnudomlos .•. •. , ..•..... o ••• ' •••••• I ••••••••• I. t. 'I •••••••••• ''. 

E~I P,\PEL 

100: 000.~000 
i5: 000.$000 

000:000$000 

40: 000.~000 
5:000$000 

10:000$000 
100:000$000 

I :000$000 
2:000$000 

I 80:000$000 
500:000$000 

150:0'00$000 

12.000:000$000 

700:000$000 

4,000:000$000 

I. 000:000~000 

6.000 000$000 

2.300:000$000 
700: 000.~000 

2.000:000$000 
15:000$000 

50:000$000 

.·-
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E~I OURO 

37. Premio.l do doposltos puhlico; .................... , ....... ,,, ....• 
38, Imposto do 2 1/2 '/.,sobro tllvidond"s dos títulos 

do.s compnnhin.s 011 socledadet:~ o.nonymfJs com 
séde no Districto ~'odorai o nos Estados .................... ,., 

39. Dito sobro sooiodatlos sportivns tle qualquel' 
espeoie, nn. Co.pitnl Federal. ...... ~ ...... , .. , ....•..• .. , , .... . 

40, Tn.xa. jur.lioia:rla . • "'. •.••••••.••.•••.• , , • , •••.••••• , , • , , , , .. , . , .. , • 
~I. Imposto do 30 l'Óis, cobre, cobrado em estam· 

pilhas, eobre annunoios, cm cartazes im.pressos 
ou mnnu~crlptos, a.!Hxatlos nos legares pul.Jiicos .. ,, .... , .•• ,.,,,, 

·12, Taxa de aferição do hydrometros ó. raziio de li$ 
por npparoll1o, . ....... ,,, .... , ..... , .............•..... , , ..• 

CONSUMO N~S TERl!OS DA. LS! E DOS nEGULA.ME~TOS- EM VIGOR 

43. TaXo. sobra o fumo ... ...................... , ....••............. 
44. Dlt& sobro bebidas ..... •1 . ••••••. ·~· •••••••.••• ·~· ••• ·~· ••••• ~ •• 

45. Dito. sobre phosphoros . .•.. 1 • •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 

46, Dita sobre sal do qualqnot• prooodonctn· ........................ .. 
47. Dita sobre oulçndo .. ....... 1 •••• •••• 1 •••• ••••••••••••••••••••• , • 

48. Dito. sobro volaii .................... .•...... 1 ••••••••••••••••• ,. 

49, Dito. sobro perfumarias ....................................... , .. 
50. Ditn sobro espcoinlidn<los pllarmncenticas, nn· 

cionacs o ostrüngoirns ..... ............. , .............. , .... , .• 
51. Dita sobre vinagl'e.~ .... ......•................................ , . 
52. Ditas sobre conservas do carnes, polxes, doces, 

fruotos ou logumes em latas, caixiullns, 
frascos ou outros envoltorios, do qualquer 
procodoncla, a t•nzão do 50 réls ató 500 
grammas, e pro~orclonalmenlo dahi para cima 
na. ra.zilo 1lo 50 téis por 500 st•nmmtLs ••.•.•••••.•••. , . •••• , .-•• ,. 

53. Dito. sobre cartas de jogar ... , •..•...••.•...•.... , ..••........ ,., 

' 
Ell:TRAORD!~ARlA. 

' . 
54. Monte pio do. Marinlla .••........• ...................... , .•• ~ .. , .. 
55, Dito militar ..•...• ,, .•. ~~ ......•.....•.•.....•.••..•.. , ........ . 
56, Dito dos cmprogn.1los publicas ..................... ; ............ .. 
57, lndomniza.çõos., .. ..........................•......••....... 1 ••• 

58. Voo da. do proprios nacionaes .... . , ..... , ..••...•..............•. 
59, ,Juros do cnpltnes nacionnos... ..... .. .. .. . .. .. 310:000$0ú0 
ao. Remanescentes dos premias de hllhotos de lo• 

terias ... , ..............•.........•....•...••................. 
Ql. Imposto tle transmissão de propriedndo no Dia· 

tricto Fedem!, nos termos da lei em vigor .... "" ....... """, 
Q2. Dito do industrias o profissões no Diatr'cto Fo· 

lleral ....•.... ··~················,···~······················· 
DEPOS!TOS 

03. Saldo ou excesso entre os recoblmontos o ns l'úS• 
titui~tõca .........•.............. , ... , ..... I ••• ••••••••••••••• 

mwunsos 
Q.t. Emissão do fu»clillgloan, de nccordo com o con· 

tmoto deiS do junlto de i808,,, ...... .... • .. 25.027:870$503 

465 

E>! PA!'EL 

20: 00(1$000 

750:000~UOO 

30:000$000 
150:000$000 

10:000:1000 

20:000$000 

6,000:000~000 
4. 500: 000~000 
7. 000: 000.~000 
3.000:000.WOO 
2,000:000$000 

800:000$000 
1.500:000.~000 

I. 000:000$000 
400:000$000 

1.500 :000:!000 
70:000$000 

95:000$000 
250:000$000 

1.000:000$000 
I • 000:000$000 
3.000:000~000 
1,226:000$000 

15:000$000 

3.000:000$000 
' 

3.000:000$000 

5.000:000$000 

·14.0lB:B76$50J 289,038:000.$000 
~un~~otlo V, Jll 50 

.. 
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66. 

ANNAES !>O SENADO 

RENDA COM APPL!OAQ10 ESPECIAL 

F"ndo de resgat11 

i, Renda om papel provo· 
niente do urroudumouto 
das estradas do Corro da 
União ....•............. 

2. Productoda cobrança. da di· 
vida activa da União, 
qualquer que soja 1\ sua 
natureza, inclusive ns 
sommas provimlontes da 
liq uida~iio do bancos e 
dos cmprcstlmos feitos 
às industrio.s .. ........ . 

3, Todas o quuesqucr rendas 
oventuues percubidas em 
papel pelo Tbesouro; ln· 
cluaivo a. emissiio do 
20.000:000$ do oickel •• , 

4; 01 saldos que ae apurarem 
_ no orçamento .•. •· ....• , 

Fm•do di g:tranfia 

· 1. Quota do 5 y. ouro1 sóbl'e 
todos os direitos ao im· 
portaçii:o pura coosmno, 
nos termos da loi ....... 

2. Os saldos das taxas arre· 
cadadas em ouro, dedu· 
zidos 01 serviços que 
nesta ospecio i> Thesouro 
ú ob•·iga.âo a custoiar .... 

3. O preducto integral do ar· 
rendamento das estradas 
do ferro da Uniiio que 
tiver sido ou lõr estipu• 
lndo em ouro,.,, ... ·, . . ~ 

4. Todas e quaosquor rondns 
eventuao$ em ouro; ••• ,. 

320:000$000 

000:000$000 

. ! 
23.000:000$000 

$ 

nM ooao 

g,OÓiJ:OOO$ÔOO 

26:067$000 

$ 

Somrita ••••••••••••••••••• 

m1 ouno EH l'APit. 

•••••••••••••••••• 23, U20: OOO:j;OOO 

u. 026 ;607$000 
• 

53.975:543$5U3 312;938:000$000 

Art; 2.' E' o Governo autorizado: 
1. A enilttir como.nntcclt·•ção do "''coita, no oiuirclélo desta jirópnstà, ui I botes do The· 

souro até a snmmu do 25. ooo :000$, que serão J•esguta~os aló o fim do m•••no exoroiclo. 
. 11. A rccobol' o restitUir, do conlorml.d.ade com o disjlosto no art. 41 da loi n. 03S, do 
17 do setembro ~e 1851, os dinheiros provonielltos ~o cofre do orphiios, de b.•ns do defuntos 
e ausentes o do evento, de premies de loterias, de depositas das eaixna economicas o montes 
de.soccorro e dos depositas de outras origens. Os saldos que resultarem do encontro dua 
entradas com a.s sabidas podm•iio ser appl:ondos ás despezas publicas e os excessos dai 
restitniçõo< seriio levados ao balanço do exerclclo. 

111. A f•zorem as operações de orod\to.que forem necessnrins com oxolusilo da emissão 
de papei-moeda. IV. A urt•endnl' ou nliennr, do mmlo que julgar mais conveniente, ns oslrndas do forro 
dr Unliío, npplican~o o JU'oducto d~ operação" t•oorgnnlznçilo lilmncelra do paiz. 

v, A adop~Lr uma tarilli. dilloronolnl para um ou mnls generos de 11roducçiio estron· 
golt'llo, compensadora. de concessões Coitas a goneros •le producQ~O brazilclra, quunào tratados 

- 09IDO prooe~cntes do n~çilo 1nals fuvorooiua ou vlcc•versa, 

-
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, VI. A rcCot•lii~r opi·occ,;so cxocu\i\'o ll<eai dó modo li nólivnr e n as;ogurtir n ari·eca· ·, 
daçüo, cón>hleralido Eómorito incobrtivol n t!hidn depois do ouvida a conipotento répartiçiio 
fiscal. 

VII. A offec\u~r as operaçüJs do CJ'C<llto ~rocisas p~ra pt•ocedot· 110 resg:tle das apollces 
dos omprostimos nociouaos do 18GB o 11)8\J. 

Vlll, A manda~ cunbnt•; onde nmls conveniente für, vinte mll contos do róis (20,0CO :00~) 
<le moeda divlsorla do tlicltei, do vnior <lo :wo, 200 e 100 róis. . 

Paragrapbo unico. O Governo tarti distribuição desse nickel pelos Estados da Uniiio 
dentro do oxcrcioio dr.sta lol, , . 

. IX •. A maitdar destruir tod~s tis plantas, bacellos, mudas, sementes, etc.,lfllportados e 
que, pelo cume phytOJlatbologiCo, tenlmm revelado a presença do molestias , parasitari:ts 
0 u outras. 

X. A prorogar pai• 20 nnnos o contracto de ~rren<lamento dos fazendas nncionaes do 
Pi~\lhy, o~ _reduzir de 50 'f, ~s .Prcst~cõos. somostracs d!!ranto os dons primeiros nnnos 
do prorognçao, manthlo o rcsp,~chvo contracto, som nltl'1rncao nlgumo. em suas clo.usulus. 

X!. A conce;or isonçiio <lo dire1tos rlo importnçiio de 5.500 metros de canos de ferro 
g~lvnnizndo, importados pela Camnrn Municipal da cidade de S. Gonçalo de Sapucahy, 
8 d~ 5.200 m01i'os, pela Cnmàrfi i.luniclpal dtL .. cidado do ,Curvello, Estado do Mirins Geraes, 
para o abastecimento de agtia poti>.vol das mesmas cidades. 

XU; A admltt!r á c!rcular.ilo bilhetes postaes-carte postsle-do industria privada, 
guardadas as disposições regulámimtnres relativas aos bllh"tes·postaes oatciues, salvo na. 
parto concernente á cor do papei o da ti li ta de impressão. , 

§ i.' ... E>tes bilhetes. deverão ter ns dimon•uos de Om,l4xOm,og, no maximo, e 
0",12X0'",08, no mínimo, en oonststoncin.. de b!lhoteR·POStaes oatciacs Olloderi'ío conter. no 
anverso os mesmos dlzoroB dos bilbetesomolaos o no verso, vinhetas; Impressões, gravuras, 
0hromos; eto. 

§ 2.' Serão os moBnios bilhetes pdrtendos cbm seno ndluis!vo do Correio, corréspcndente 
i\ ta1:n respectiva o biio será noliilil permeltido o uso dás armas da Repucl!ca, 

Xlll. A fazer organizar um regulamento das alfandegas, de accordo com o. syetema 
estabalecido.nnpl'esente lei o disposições do decreto n. 2.U47, de 19 de.setombro de 1860, 
attendendo às condições do commerclo, Industria e navegação du. Unl~o; em suas diJ!e· 
rentes roglues. 

XIV, A. regúlar, como jul&nr conveniente; o servlçll de loterias roderaes e estaduaes 
do Dlstr!cto ~'dderal, observadas flll seguintes bases: , . . . . 

a) dlreltii exclÜslvo pii.rà its lo lerias i\ídiiritós de serem eitrÍl!lidas neste. dià\rioto,. iiíii 
quatro dias utels de cada semana, mediante o pagamento do imposto de 2 '1, sobre a iin· 
portnncinda respoctiv~ emlssllo._, , .. ... . . . . . 

. b) direito para as loterias . cstilduaes de serem extrabldas neste dlstrloto om deus dias 
utets de sada semana, mcdinntll li pngdmento do imposto do 4 '/• sobre a emissão dn loteria 
ou série do loteria, logo que for exposta A vontln; . . . 

c) para as loter!ns oslndil<tes gozarem desse dh·eito deveriio sujeitar prévinmonte {p, 
approvaçiio do Ministcrio da Fazenda os respectivos planos, moldados pelos das lotorlits fe· 
dernes e serem cxtrallldns neste. districto sob a pres!dencla do 1hoal dns loterias, 

Ar\. 3.' As suoccssaos em bens constltuldos otn npollces o embnrcaçaes, bem como a 
doaçilo de bens dessas especles n herdeiros necossurios, ficam sujeitas ti. mesma tnxn que u. 
das heranças do bens situados ou oxistuntes no Distl'lcto Federal. . 

Art. 4. 0 Os contraotos de comprij• e venda de cambincs a prnzo maior de cinco dine 
utels, contado o dn operação, até o do 80 dias, tlcam sn.leltos no lJOgomonto do. imposto de 
scllo de 1$ por cndn .c 1.000 ou fracção desta, e em qualquer outra moeda eslt•mJge!m no 
sou equil·alcnte a~ 1.000, pago pelo vendedor. 

§ 1.' O scllo ser ii collocndo no contracto do vondC<Ior o inutilizado pelo corretor, que 
na sua conta tle corretngom o cobt·arti. do vendedot•. 

~ 2.• Lnvra,los os contractos pelo corretor, este os ontregnril ás partos, cumprindo a 
esta fnzol·os vi•nt• rcciprccnmcnte ontro si 1·nro. n bon tlscnli7.n(ÕO do sclio legnl, 

§ 3.' As ope1•açõc< wbre cnmbines potleriio ""r t1 ntm!ns pnrn lotJgo prnw, obrl· 
Rndos, porém, os correloros a. dcclornl'Crn no:-:: l'csprclivcs crontrnctos o prozo . om, ·que 
li:lt•om contruhldns, o quando sejam tratadas pora o prnzo maior de 30 dias pagarilo o im· 
JlOsto do sclio por cada 30 d!os ou hifroc~ilo do prazo que lôt• dolorinlnado no óoriirncto 
1'"1'11 l!quldaçiio uo. ovonçilo. . 
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§ 4.• São nullas as operações que não observarem as disposlçOes da preson to lo I. 
8 5.• Toda a compra ou venda do camblaes ou de mootla metallica dever~ saL' llquidatla 

pela entrega ctrectlva ~as letras ou moeda. 
§ 6.• O vendotlor tle comblaes quo acceltar contracto do von~a o. prazo de camblaes 

aem o devido sello, incorrerá na multa do lO vezes o V~tlor do sello, nunca menos do I :000$, 
e o Intermediaria em cinco vozos o valor do sello, nunca menos tkl 500$000. l'atlo Infor
mante da falta de sello dovldo em qualqnor co!ltrncto do camblaes porcebori• metade da 
multa recebida • 

.Art. 5." Na vlgencia da presente lei : 
1•, as dividas provenientes de rondas nüo lnnçndas e de multa por Infracções de rego· 

lamentes deverilo ser remettidas para cobrança executiva dentro do oito dillB, contados da 
terminação do prazo para o> recursos logaes depois de pu bllcados os rospectl vos oditaes 
por espaço de SO dias; 

2', as caixas cconomlcns partioulnres existentes e cuja organização ft"Jr anterior ao de· 
crotc n. 575, de 1849, sem capital doftnldo ropre•entado em acçOns, niio silo comprohondidllS 
nas dlsposlçoos desse decreto, na lei n. 1083 e decreto n. 2711, tudo do IBGO, para o o !feito 
das obrtguçoes e multas lmpost~s as socicd~des anonymas bancarias; 
. 3°, os maobluismos para lavoura, nos termos do art. 224, §§ 27 e 28 da ConsolitlaçcTo 
das Leis das .Alfandegas, de 1894, e os quo Corem destinados a engenhos centraes, mnteriaes 
de custeio o peças sour"salentos, o os mochinismos, Hous sobresaleutes o lambem os mate
riaes de custeio do mlneraçiio, importados dlrectamento pela lavoura ou pelas emprezas de 
mineração, para consumo proprio, pagarão sómente uma taxa do registro de 5 •f, de 
valor otl\clal dos objectos Introduzidos, ficando Isentos de quaesquer direitos alfi1ndegarios. 

§ 1.• Ficarão sujeitas á multado dobro de direitos que deveriam ter pngo as-emprozas 
que tiverem importado machlnismoa e materlae; para uso alheio. 

§ 2.• Noa materlaos de custeio Importados directamente pela lavoura ou pelas emprezns 
de mineração para consumo proprlo oomprehendem-so sórnente as substancias ohtmlcas 
e explosivas, trilhos Dócouvlllo para transporto dos matoriaes, metalloldes o. metaes sim· 
pies necessarlos áquelles trabalhos, precodendo sempre autorização do Ministro da Fazenda, 
a quem devem 118 emprezas requerer taca t'avoroa. 

4', ftcam Isentos do pagam"nto de quaesquor impostos do Importação, expediente e 
consumo, na livros, mo·lelos, moveis, maohlnaa e em geral todos os objectes de material 
e•colar destinados ao ensino publico gratuito •·m estabelecimentos de instrucção popular 
gratuita, mantidos ou não pelo Governo Federal ou dos Estndos, ou por aiiSoclações que 
pos~tuam edlftclo destln11do para aqueila- instrucção, procedendo semp1•o autorização do 
Ministro da Fazonda,- a quem deve ser. requerida o enviado. a lista dos objectos quo se pre
tende despachar livre de direitos; 

5•, serão observudas as seguintes disposlçOes : 
· a) nas queatoes do qualificação o claas16caçilo de mercadorias, levantadas no acto de 

primeira cantoroncl~> ou de sahidn, ou de exame préviamente requerido, para confecção 
illl noto ou despacho, nos termos da legislação em vigor, será ouvida a eommissilo de tarifa 
cabendo á parte Interessada a interpretação de L'ecurso p•ra a commissito ou juizo arbitral 
de que trata a lei n. ; 

b) das declaOe& da commisallo ou juizo arbitral ni'io havor4 recurso, conforme preceitua 
a ordem de 12 de junho de 1886, prevalocen·lo> para todos os atreitos taes decisões, exce
ptuadas para os casos provistos pelo art. ú79 do regulamento de 10 de setembJ•o do IBUO ; 

"I as alfandegas enviarão ao Thesouro, mensalmente, exposlçilo ou rolutorlo clroum• 
1tanc udo das questoes suscitadas e ~eolsões proferi~ as sobro os classitlcnçõcs e quaiitlcaçoes 
das mercndorlas, occorridas ua repartição, acompanhado das respectivas amostras; 

d) RI doa estudes e diligencias a que o Thesouro houver procedido so reoonhocor que 
houve orrouoa lnterpi'Ctaçtlo da tarifa, o Mmistro da Fazenda· provldenolar4 do modo a 
corriili·a, expedlndu ils Alfandegas circular sobro o oaso, pura completa uniformidade das 
oluslncoçOcs nas L·epaL'tiQiles aduaneiras da União; 

d) dos actos o declsoes proferidos doutro de prlvatla alçada pelas nlf.-ndogas, tnes como 
os de multa por inf1•acçiio do leia o regulamentos, prohlbições de entra~& nllll altnndegas e 
suas dependenclaa, questoes de assumptos ou exclusiva jurisdlcçiio, n~o serll adnuttldo 
recurso. 

ParagL'Ilpbo unlco. E' licito aos interessados dirigir, por lntermedlo da alCantloga o 
com lotormaçilo da delegnctu. fiscal rospeotlvn, sua reclamação sobre o CII>IO ao Ministro 

-
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da Fazonda, qunn~o porventum o inspector d11 n!Cnndogn não hajn feito, dentro do pri!.Zo 
de 30 dias, contados da data dtt declsi\o, a devida communicaçilo, quo ooril pela dolegucla. 
onct~mlnha~a com a lndl,ponsavollnformnção. 

() dos recursos'•lo revl•tn, Interpostos dos actos das alfandegas nos casos de incompe· 
toncla, excesso de poder o vlolencla da lei on do formulas essenciaes, só no Ministro do. 
Fazondo. cabe resolver, ouvl~o o Con110lbo de Fazendo. quando sobre o asaumpto jlt se n~o , 
houverem manifellta.do as respectivas directorias do Thesouro. 

§ 1." AB dclegaclns ftscncs enca.mlnhariio no Thosouro taes processos com as devidas 
informações, procedidos ns dlligenclns indlspensnvels, nftm de que sojam submettldos 
á resolu_ção superior, Isentos de vlcios ou lacunas que possam projudicar o prompto estudo 
da questao, 

§ 2.' O oncamlnhamento ou remessa de Ines processos será feito dentro do prazo de 30 
dias, sob pena de responsabilidade da autorldnde que houver preterido a sua conclusão, 
cumprlndo·lbo assignalar, no neto da remessa, os Incidentes ou diligencias que niio torem 
satisfeitas na fórma dos despncbos e ordens expedidas ; 

g) si na l'epnrtlçilo recorrida houver sido lavrado o respectivo termo do~ perempçio, 
observados os preceitos estatuldos da legislação vigente, o qual doverá ser annexo por 
cópia nuthentlcadn pelo chefe da I' secção da alfandega ou guem suas vezes ftzer no pro
cesso inicial, precedida de lntlmaçiio da parte e publicnçilo da deolsiio ou despacho no jornal 
oftlclal da sede da alfandega, nilo terá. lognr o encaminhamento de tal recurso, o qual de
verá ficar archivndo lançando·sa o competente despacho de remesaa ao cartorlo ou archivo 
da rep,.rtição, para ,todos os efl'eltos da deolsilo proferida; . 

h) do mesmo modo so procodorá, com referencia aos netos das delegacias ftscaes e dos 
administradores do mesas de rendas o delegados especinos do privada jurisdicçiio e nos casos 
de recursos de revista ; 

i) cumpre aos Inspectores das nlfnnde~as, delegacias ftscaes e administradores de 
mesas de rendas remetter ii. Directoria das Rendas Publicas do The30UI'O, mensalmente, 
relatorlo clrcumstanciado das questões suscitadas o decisões proferidas em favor das partes 
de alçada ou nilo privativas, afim de que, nos termoa dos arte. 29 e 30 do decreto de 29 
de ,janeiro de 1859 e mais le~lslação em vigor, o Ministro da Fazenda teme as provldonclna 
quo ,lulgar convenientes em bem da administração ftscal. , 

ParagrnpllO unico. Apreciados estes rclatorios pelo. Directoria das Rendas Publicas, 
serão em seguida sujeitos ao estudo da Directoria do Contencioso, quo os submetteril ó. re
solução do Ministro da Fazenda; 

J) das deciaocs p••orerldas pelns alfandegas, delegacias ftscncs e mesas do rendas, que 
houverem passado om ,julgado, nenhum recurso ou reclamação será mais admlttido. Cum
prindo aos chefes des repartições, que houverem pro!'erido taes decisões, por occaslão de 
encomlubar os recursos ou reclamações, juntar as cópias authentlcns dos mesmna decls4el 
e dos termos tlnaes da respectiva ocçõo ou processo e dos intimações ronllzadns; 

1•.) em bem de legitima de tesa de direitos ou interesses pn1 tlculares ventilada perante 
os trlbunaes ou autorldil.des .ludlc\arlas, não é !leito negar certldiio tle docuu.entos, pareceres 
ou Informações prestadns sobre os queatões ventila~ns no contencioso ndminlstrutlvo, ou 
proceseos ftndos ou em andamento, como prescrevem os nrts. 14, § 4', do Regulamento 
n. 254, de 21 do a~osto de 1850, circular n. 338, de setembro de 1857, aviso n. 20, de 6 
do setembro de 1858. 

Parngrapho unlco, Só nos cnsos preceituados nas ordens do Tbesouro n. 117, do 
outubro de 1878, e 22 de outubro do 1885, nrt. 10 do regulamento a.nnexo ao decreto 
n. 5245, do 5 de abril do 1873, ó que se negnrá certldií<> de taes documentos. 

6.' Serão incoqlDratln' á. Consolidoçllo das Lei.• d~t< AZ(awleuns as seguintes disposições: 
I. Os serviços wterno c externo dns Alfandegas da Capital Federal e dos Esto.dos 

'lurnriio o mesmo tempo que os das cnJJa.tnzins, das pontue dna l1uscargns o embarquei, ua 
fó1•mn do nrt. 77 da. Cum;olidaçao das Loi'a cl11s Alfimdegas c Jllcsas ela Rendas, todas as 
vozes que o julgarem conveniente os lnspeotores das allandegas a boa ordem do serviço e 
a bem dos Interesses do commei'Cio, 

U. Fica extensiva a todas tiS alfandegas da Repuullca a dlsposl~ilo do art. 479 parn• 
grnpho unlco di\ Consoli<lnç<To, referente 1\ Alfandega da Capltul. 

III. O Horvlço dns conreronclns do morcadorlns devo ser tanto qunnto possivcl confiado 
sómcnte nos conl~rontea. No caso de grande nffiucncia de serviço ou de ucbar-se vago 
al~;um lo~ar do conrerento, on no cnso do impedimento, o choCo da repnrtiÇI1o dove,IIL de 
)Wefel'onmo. nomear os 1111 cscriplurntlos o 2°•, Qnundo entendo. d&VL1r loncar mu.o do 
300 ou 4" csc•·lpturnrlos, prelcJ•inilo os 2'' o i" escrieturnrlos do sua t•oparlição, devcl'á 
cm amolo communlca1' no dil'octor tias Romlus as rnzucs que teve pat•n. Isso. 
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-------------~---------------------I V. Polns <lilfol'enons do qnnllrln<lo e quantidade provr.nlontes ile Cl'l'O do clnsslficnciio, 
EOr dololxo, quo resultam desc11mlnho ou extt•avla de <lit·eltus, c tnmhom dns conf•ronclns 
do mnnifesto!:l." o.vot•baçUcs flo notas e outro:; doc:umüntos do recai ta. ou quo tenba.m com 
elles relação, rosultnndo iguacs projulzos, ve••iflcadas contr11 n FuzontltL publica e que nilo 
forem satisfeitas lncontinonta polos intot•essadas, donos, conslgnntarios ou dospachantcs das 
mercadorias, sendo disso culpados os co11foreutos ou cscrlpl•n·~rios que funcclona,.em nos 
despachos, respondem estos pelo !'reJulzo lnde111nlzando a F~zonda. PJ!' Jllelo do desco11tos 
mensnes do 10 '/• cm seus vericull~nto~. Os chefes das re~nrtlç~es sao ro.s~onsavols, na 
~b~rma das lois Tigentes, quando deixnrcm do olfoct~nr no devido I~JilPO a roferld<i cp-
rancn.. 

V. A cada um dos conhecimentos do cargas que dovom ser apponsos a.os manifestos do 
quo trata o Cnp. 0'1 1'it. 7' da Consolid,,,,ro, acompanhará, do I de Jn~oij'O dp 1900 
cm dcante, dec!nraçiio nssignndn pelo carregadO!', qne n CjCrovnrll ou rara oscrover, das 
merondol·ins do volumo ou voinmes do ca,Ja. nm dos rofortâo~ conboctmoutos, devendo a 
mesma ser nuthenticnda, na rórma. do nrt. 3,15 1\lt Cottsolidar.<TO, . . ' 

'. '' ' . ' ' _,.,, 
Os caplt[os ou mostres do embarcações não se prestarão iL legalizo.ç[p doo conhccl-

lnentos·de'carga som que o carregador oxhiba uma tal dec!arncão. · · 
. . A 'ralta d~ssa é!colnr~ciio ou rlivergepcin 'da ~·~P-Ia COJll o p_9qi~I!40 do vol]lllJG Pil Y~ll!· 

mes, n0. porto do destino, considera-se iqlrno(no ~~~ leglslncao ~~~~~~~. senr]p punido com 
md ulta igtoual á do art, 363 da Consolidaç<lo, SÓilJep~o 1!8!11 fa.lta pq ~~o e,ntreg~ 4e !III! tnJ 
oeumen • 

VI. Os generos do importação, do fncil deterioração, uma voz esgotados o~ pra1.os du· 
rante os quaos podem permanecer nos entrepostos, armazons e trapiobes alfandegados; serilo 
incontinente arrolarlos e com igual promptid<lo avis1ulos seus donos ou consignatarios pOI' 
editaes pela Imprensa, ou por carta olll~lal reglit't•ada no correio, sondo conhecidos, para 
os despachar e recebor'no prazo do 30 dias; sob pena de, tlndo elle, serem os·dttos goneros 
ou · vendidos ·em leilão aduaneiro, no correr do martcllo, ou co<ildos ao rcspoctivo·donosi· 
tarlo, sf este o quizer, mediante pagamento integral dos direitos devidos ó. ·Fazenda. 

' VII. Os generos mandados vondor 010 lei!LiO adunnolro soriio vendidos cm 'lotes, devl
~amento numerados, sondo o_s licitantes avis~ilos da ui visito PRr o<iitaes [lilla iírip,rímsa' dous 
illos antes do respectivo lellao, devendo este etrectuar·se'sompro·pelii ordeJn·da numeração 
dos lotes, · ' · · · .. · ·. '·'· · ' ' ·· ... · · ,, ·· · · ··· 

~111. No~ lelliles aduaneiros só serão ndm!ttiaos a lnnc~r pc~sons !1\qnoas, 4ovendo o 
lolloo•ro exlgtr, quando assim o julgar convo0iol)!~. as garantias nece!s~r!ns. t:~a fl•ltn 
destas, será o mesmo leiloeiro responsavel p01os proju1zps que vjor p. ~r a Ji.:aze~~~~ NacjqnaJ; 

IX. O depacho denominado de.,... ignoro o conteudo -ou que, n~o cqntlvor todos 
ou alguns dos requisitos o formal!dndos lcgnos iridlsp'onsavels, niio set·{l.· 841JlilfÍdii'eni re· 
pal'tlçilo tlscnl alguma, sem quo o seu ag,nolador. por meio de requerimento ao 'chefe da 
repnrt

1
1hçiio, d

1 
omon

1
st
1
re ·o. Impossibilidade em quo estâ parapor's! f~zej~o t~o"oxil~t1iqi~nl!l como eo:rgoa e. . . 

x. u despachante, ajudante de desp~chante ou qunl~uer nogoclantr, quo, a juizo do 
chefe· da repartfçiio; se'tornilr ilómasladanionte floéqtiehte·nn·aprosentnciici de Ines do"pacbos, 
ll~a~l\ vroh!bl<\o ti~ rlesp~ch~~ ~~ !Ue~m~ rop~rtiç~o: .. .. . . . " ' .. 

XI. A prohlb!ção do quo trata o nrt. 1 ~9 dn Consolidação, uma. voz determinada qns 
nlfo.n<iegas pelos repectlvos chefes, só p01\o~ll sor relevada pelo director das Rondas. 

' Xil. Nenhum despac!lllnto de nlfnnrlega funcolonará sem que os sousllvros, oscrl· 
pturados nos lermos da logislaçi\o cm Vi ~fOI'. tonhnm sido devidamente. oxnminndos polns 
altondegns e apurndas us suas rcsponsn~iluladcs nnnunimente. As J'nltns ou nlcances ;m•ão 
no prazo do 48 horasliquldudos, sob pena do lhe ser privado o oxm•clclo dn profissiio. 

Xlll. A nutorisação do que trata o§ ~ n. 7 do art .. 470 da'·Con•olir/açiTo das Leis 
da• .Alfandegas deve ser dada no proprlo dcspncho nos Eegulntcs termos : Autorlso odes
pncbanto F. (ou no meu caixoh·o desp11chnnto t•'.) pnm despachar ns milrcndorias constnntcs 
aosta nota, I'esponsnbll!zando-mo po1• todos o• sous actos nolln praticados, pelos direitos 
deTidos ó. Fazenda Nacional, conforme as merendot•lns do conhecimento o manifesto, por 
todas as faltas, descumlnhos dos direitos, independente do mnls formalidades ou lilrma do 
processo. · · · 

. XIV • Os artigos ou mercadorias importados, quo portonrerom a dllforontes classes do 
tar1.fa o forem encontrados occultos ou nüo, o dos q unos não se fizer ospeclnl mdnçilo nos 

' ' ' . ' ' . ' 
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despachos ou nolas, soriío consldorndos como contraban<leados e approhcndidos, segundo ps 
tel'mos do I'espectivo processo, 

lV, As mercmlorias ou artigos de commercio enconti·ados nos volumes do baj!llgo!l1 . 
de pass~goiros, serão sujeitos aos direitos em dobro e maia ~ multa do 10 "/,sobro os direitos 
colirndoa, 

Parngrapbo unlco. os volumes dli bagagem só poderüo ser considerados como tal, os 
q~~ ~~ciusiV~Il\en~ conllv~rcl!' os objectos mencionados no art. sgo da Conlolidaçtl'o. Todos 
os demais vol1Jrn~s quo conttverem mercailorias; gualquer que sqja a embalagem, não 
podem· ser cqnsm~r~<los ~~mo ~o bagnge~n·nas alfandegas da U~ii!o. ·· · 

XVI. Serão cobi•adas pelo dobro todas ns multas quo tiverem de ser applicadns nas 
repartições aduaneiras da Uniiio, nos termos da Cansalidaçt1o das Lei• da• Al(<1ndega•, esce· 
p!uadas as que jt\. estão estabelecidas em dobro por dlfreronçllB de quantida~o do mercadorias 
da mesma classe o dltroronças d~ 9.uaUdado do morcndorloa de especie dilferente da decla· 
rad~ uos despachos, o os do esped1ento nps casos de despachos rle-ignora-so o conteudo- · 
acc~1tos pol•s Alfandegas, que continuar.io a ser do 1 1/2 a 10 '/ó sobre o valor. 

xyu. Na 41fandega do Rio do Janeiro. a Commis;iio do tnrifns se comporii. de oito 
membros, presid\!la pela inspect0r, que terá voto dolibemtivo. Os membros desta com
missão sorao tirados d11 classe dos co11ferentes, 

- Nas ~IC"~degas do ReciCe, Santos, Bahla e Rio Grande do Sul se pqmporá do aeis 
membro• da mosm11 clas5e, e nn1 faltu ou impedimentos serüo substituldos Pelos cbefel d~ 
secção, 

Nns demais repartições aduaneiras se comporá de quatro mnmbros nns condlç~s 
açima1 ~ lll\ (lllladestes s~rtl. COII\pleta~a·)IOlos i"• escriplurarlos, escolbltlos de ent!e o~ que 
!D~Io.r )lrl!ttca e ~Pii<!iio ~l'l'erem r~v~l11do' no serviço 'de confe~ncias. . · 

Art. 6.' Cpmo Imposto sobre pas~~g0~s de qualquer dos p0rtos do. Umio para o 
exterior, cobrara o Governo as· seguintes · t11sas: 1• clnsso 30$, 2' clusso 20$ o s• 5$, ~o: 
d•ndo entrar em accqrd0 com as componhias tr~náatlatitlçlls para a reapoctlv~ ~rreca~~Çiio: 
E'xceptuactos aestdalla o Corpo Dlplomntlco e os repatriado• indigentes. 

Art. 7 .' Flca'siljeitó'á taxa lisa de~ 2.0.0 todo' e qualquer vapôr' ou navio i vela, 
seja qual ror a aua tonelagem ou seu cat•rtgnmento, q,ue demandar qualquer dos portos da. 
União COIIi o om esoluslvo de'fllcebor 'ordens e se~tnlr o !CU destino, podendo demor~r 11! 
dias ·debaixo· d•'flsca!lsaçílo das alllmdegas· neapeitadoa os regulamentos de sande e po-
licia do·rorto, a receber provisões; agua e combustivo!,' · · ·.. · · ·· 
· ·· · § '1, Na referida taxa serão comprebea'didos todos os emolumentos aduaneiros, carta 
do saude e Capitania do Porto, · · ·· · · · · · · · · · 

· §'2,' O prazododezdlas·poderil ser prorogado por mais cinco pelo Inspector do. alfan· 
dega, em caso do lorça'malor; que doverii ser justificado. . · · · · · · 

8 3,• Terminado o prazo in\prorogavel do 15 dias, ficará o vapor ou navio submettido 
IID JllBBil\~ r~!l'ime~ ~08 guo diio "*~!la nor Inteiro, franquia O!l·ar~ibarla. . ' .. . 

Art. 8." Nenhum bilhete dft lote~la ~~taduai ou l'edernl st•ra oxposto ii venda sem que 
eatqjJ! conv.enle~tem~nt~ sei!a4o na ·tàlilo'dô' 5''/, sobro· o s~u valor; sondo apprebendidos 
os que niro estiverel!! nea~~ p~n~lçqe~:· · ·· · · · · · · .· · 

Ar!· 9.! A Spoled!!de j'r0nagndora ~aa Bellns Artes ó dlsp:nsada do pagamento do (<lr~ 
~~C~~!. pelos terreno• que, n0 D!st~io!o f!J<Ierai, occupa ·o o<hficio do Lycou do Artes e 

" E' Igualmente telovadn. do p-gamonto dos !üros alrazados, que porventura 1111leja 
devendo. · · ·· ... · · ·· · · · ·-. 

Art. 10. Fica eleva~a a 1/2 •J, a tnxa de 1/4 a que se refere o art.IOB do regulamento 
apnrovndo 'pelo decreto n: ·u:370, do'l4 do fevereiro de 1885, 

·.A ri." i!.· E' el~vado dÔ 8 '/,a i5 'h o imposto do sello sobro o V•llor do premio annual 
dnl apoilces dq &agurás terrestres~ maritimos omittidas pór ~onipanhhis que nii.o tenham 
sóde no palz e nas reapectivas renovações. · 

Art. 12. Continuarão om vigor todas as disposiçÕos rios leis do orçnmento antece· 
do11tesque niio versarem· sobre a ftxnçilo da receita o dospeza, sobre nutorisaçiio para al
terar ou marcar vencimeut.os, orear, rerormar ou HliPpl'lmir reput•llçõos ·e alterar ale· 
glslaçito fisoal e que niío tenham sido exprossamente rovogl\dos. · 
· Mt. IS. Revogam-se ns <lispo;içõos em contrario, · 

· Camar~ dos Deputndos, 24 do outubro de 1890.- Carlos Va: rio Mello, presidente.-:: 
Ct~r!os A!!Quslo V~ tonto do .yavacs, 1• secrolllrlo.~Eu$ctlio Go•ç<~lvo.< l'ourillll,o, ~orvlndo ~q 
2" so~rot~l'!o·:-: A' Commissa~ de Finanças. · · · · · · · 
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Um tlo Ministerlo d~ Justiça e Negocias ln· 
teriores, do 23 tio corrente moz, trnnsmit· 
tindo a Mensagem com que o SI'. Presidente 
d~ ll.opuuiica devolvo dons dos autogr~phos 
da resolução do Congrc•so Nacional, que 
sancclonou e que abro aquollc Ministerio o 
credito do 100:000$, supplomontor li verba 
n. 14- DiJlgencias rollciaes- do nrt. 2• da 
lei n. 5BO, do 31 do dezembro do 1898.-Ar· 
cbive·se um dos autograpbos c communlquc· 
se á Camara dos DJputado3, remettendo·Se· 
lhe o outro. 

Representnçiío da Associnçiío Commerciol 
do Rio de Janeiro, contra a proposiç~o dt1 
Camn1•a dos Deputodo~. que fixo a Receita 
Geral da Republica para c excrcicio tio 1900, 
no. parle rela.ttvn li. Consolidaçr!o das Lot's das 
Al(andcgos.-A' Com missão de Finanças. 

Telegrammo expedido de S. Paulo, em data 
de hontem, assim concebido : 

Exm. P1•esidento Senado-Centro lavouro 
caré Brn&ll, oonetltuido hoje pela Udliio, So
ciedade Nnclonal Agricultura e Centro La· 
vradores Paulistas, pede Senado approvação 

. petição dirigida pelo Dr. Moro.es e Barros, 
relo.tlva favor companhias estrangeiras que 
transportarem cafti, fazendo roducç&o frete. 
-Barão Ataliba Nogulira.-Intelrado. 

O 8r. ~· Secretario declara que 
niio h a pareceres. 

O Sr. VIrgUlo Dnmazlo- Sr. 
Prosldente, pedi a palavra p·.ra. o!f•recer á 
oonsldol'nçiio do Senado um projecto, que não 
juslificarel agora, aguardando-me para OC· 
cas!ão mais opportuna. 

Para aocentuar a tmportancli\ do pro,jocto, 
basta lembrar ao Senado quo ello se reroro.à 
tntolllgoncla do art. 75 da Conatltuiçiio Fe· 
doral, intelllgonc!a que p1reco não estar ainda 
bem ussontsda, apezar da solução multo ju· 
rid!ca quo o Senado dou ba dias, sobro o 
assumpto de quo cogita o projecto. 

Justtncarel cm occasiito opportuna o pro· 
jacto que tenho a honra do enviar (L Mesa. 

O Sr. Pre11ldcnte -o pro,iecto fica 
sobro a Mesa pare. cumprimento do tr!duo 
regimental. 

ORDEM DO DIA 

RESTADELEOIIIENTO DA A.I.PANDEOA DB PORTO 

Ninguom pedindo a pnlav1•a, encerra-se a 
d iscussiio. · 

Posta a votos, é approvnda a proposição c, 
sendo ndoptada, voe ser submettlda (L sancçiio 
presidencial. 

INTERRUPÇÃO DE PRAZOS DO OoNrR.\OTO OELE• 
IIRADO OUM A COMPANJIIA. VIAÇÃO l'ERREA. E 
FLV'I'IAL DO TOCANTINS E AllAOVAY 

Entra em 3• discussão a proposlçí10 da Ca
mara dos Doputndos n. 82, de 18D9, que au· 
torlza o Podet• Executivo a considerai' inter
rompidos por Ires e.nnos os prazos do con• 
tracto celebrado com a Comp~uhia Viação 
Ferreo o Fluviol de Toc~ntins o Araguaya, 
para construccão de. linha de Alco~aça a 
Praia da Rainha, para o fim de ser revisto 
o contracto desta estrada, reduzindo o sou 
desenvolvimento. 

Nioguem pedindo e. palavra, euc~rre.-se a 
dlscuosão, 

Posta a votos, ó approvad:L a proposlçiio c; 
sendo ndoptada, vae sor submett!da á sancçiío 
presidencial. 

nzvcaAçXo DA 2n- r ARTE no ART. I o DA. LEI 
N, 288, DE 1805 

Entra em 2• dlscussito, com o pnrocJr fa· 
voravoldas Comm!ssões de Marinha c •>uerra 
e de Finanons, o art. i' da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 10, de 1898, que 
revoga a 2• parle da art. I' da lei n. 288, 
tio 1895, e restabelece a dlsposlçi\o do regula· 
monto annexo ao decreto .n. 695, do 28 de 
ngosto do 18DO. 

Nlnguem pedindo a palavra, oocorra·so a 
dlscussiio. 

Seguem· se em dlscussiio, que se encerra 
sem deb,.te, os art1. 2• a 8•, 

Postos a votos, silo suocesslvamonto appro· 
vades os artigos. 

E' 11 proposição adoptada pora passar á 
3• discussüo. 

O Sr. E. "'nndenkolk (pela or. 
dem) requer dispenso de lnterstlclo pnra a 
3• t!lsoussiio da pl'Oposl~ão. 

Consullado, o Senado concede a disponsa. 

ALEOllE LIOENQA. A ARTIIV!l IIERACLITO DE CARVAWO 
OVIIliARÃES 

Entra om S·• discussão a proposição da 
Cnmnra dos Deputados, n. 81, do 1809, que Entra em 211 diBC!JSSÍÍO, c~m parecer ravo
roslabeloco a Alfandego do Pm•to Alegro, no ·ruvo! tia Commis;ao do Ftnanças, o art. I' 
Estado tio Rio Grnnrlo tio Sul, supprimlda da propo,lçilo da Gt~mara rios DoputatloJ, n, iS, 
por docrcto n. 2,871, do 31 do dezembro do' 'tio 18110, quo autoriza o Podet• Executivo a 
1887, c autot•lz 1 o Poder Executivo 11 abt•ir conceder ao njudonte do po1•telro·da Alfan• 
pt~ra esse fim os necessarlos cretlltos, doga tio Pernambuco, .AI'thur Horacl!to do 

• 
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Cnrvnlho Guimarães, sois mozos do llconçn, 
com ordenado, p:~r" tratar do sua saur!e. 

Nlnguom pedindo a p>lavra, oncerra·so n 
dlscusoi!o. I 

Soguo-so cm <ftscussi'io, que se encorrn. 
sem debnto, o nrt. 2°, 

Posto a votos, é opprovado o art. I' ·em 
oscrutlnlo secreto por 31 votos contra 3. 

Posto n votos, ó approvnrlo o art. 2'. 
E' a proposlçiio adopto da para passnt• ~ 

3•• discussilo. 

. LIC3NQ.I. A. AnC.I.DIO DE ALMEIDA FORTUNA 

EntrB cm 2~ discussão, com o parecer fo.vo. 
ravol do Commlssiio do Fioançns,o art. I" d" 
proposição da Gamara dos Deputados, n. 34 
do 1899, quo autoriza o Poder Executivo a 
conceder Jtcença uo um nnno, com o rcspe
ctlvo ordenado, no 4' oscrlpturario un. AI· 
fandog-a do Ccarl\, Arcndio do Almeirla For· 
tuna, afim do tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Ninguom pedindo a palavra, onccrra-so a 
discussão, 

Segue-se em discussão, quo se encerra sem 
debnte, o art. 2°. 

Posto a votos, é approvado o art. I• por 31 
votos contra quatro. 

Posto n votoa é approvado o art. 2'. 
E' a proposlçüo adoptada para passar á 

311 diSCUS!itO. 

LICENÇA A PAC!PICO DA SILTA DESSA 

Entra em 2• discussi'io, com o parecer favo· 
ravel da Commisoüo de Finanças, o art. i' dn 
proposlç~o da Cnmarn dos Peputndos, n. 6(, 
de !809, que autoriza o Poder E:tocutlvo a 
conceder n Pacifico da Sllv" Bossa, porteiro 
da Al(andogn do MaranMo, um nono de 11· 
conça, com ordenado, para tratamento de 
snude. 

Ninguem pedindo n palavra, encort•n·se a 
discu"ii.o. 

Segue-ao om dlscussiio, que se encerra sem 
doba te, o art. 2•. 

Posto a votos, ó approvarlo o art. 1', em 
escrutínio soo roto, por 34 votos contrn 7. 

Posto a votos, é npprovado o o.rt. 2•. 
E' a proposição adoptada pat•a passar li 

3·• dlscussüo, 

LICENÇA A BERNARDO PERS:!R.\ DE 
BERRS:OO 

Entrn. em 2• discussiio, oom o pnre~ol' fl\
vora.vol do. Commlssão do Finnncm~, o nrt. 1° 
da P•'Opos!çiio da Camnra dos Deputados, 
n, 87, do !806, que ttutorlza o Poder Exeoutl· 

Sonntlo V. UI 

vo a conceder ao 4" Mol'lpturario da Alfnn: 
do~n. do Manáos, Rorno.rJo Pm•oir!l do Ber
re1lo, um anno du liconça,, com o l'dona.·.lo, 
para tt•atumento do sua saude. 

Ninguom pedlnrlo a palavra, oncerra·se n 
discussão. 

Segue-se em discussão, que so encorrn som 
debato, o art. 2•. 

Posto o. votos, é approvado o art. i', om 
osct·ut!n!o secreto, pot• 30 votos contra 7. 

Posto a votos é approvndo o ort. 2'. 
E' a proposição adoptada para p~ssar 1\ 

3• dlscu;süo. 

LlOENÇA. A AN'l'ONIO .JO!.l.: DA. CO~TA. 
RODRIGUES 

Entro. em za discussão, com o pnrccet' fa• 
vorn.vol da Commissii.o do Finnnç::ts, o a.rt. ln 
;la proposição d:t Gamara dos Deputados, n. 01, 
de 1809, que autot•iza o Poder Executivo a 
concmler a Antonio José ria Costa Rodrigues, 
I' oficial o blbliothooario da Escola N;wal, 
sois mczcs do licença, com ot•denado, para 
tratamento do saude. 

Ninguom pedindo a palavra, oncorra·sa a 
dlscussiio. 

Segue-se em dlscussiio, que se encerra sem 
debate, o nrt. 2'. 

Posto a votos, é approvado o nrt. i', em 
osorutino secreto. por 31 votos contra 6, 

Posto a votos, é npprovado o 11rt. 2•. 
E' a proposlçiio adoptada para pnS3ar ó. 

S• dlscussiio. · 

O !iir. Pre11ldente- Está. esgotada 
a ma.torla da ordem do dia. 

O !iir. Leopoldo de Bulhõe• 
{pela ordem)-Pede ao Sr. Prosidunte que 
consulto o Senado sobro si dispensa a tm• 
pressüo em avulso do pt.rccer n. 260, dost~ 
anno, publicado no Diario do Cong1'osso da 
bojo, o relativo ó. proposição que lixa a dos· 
peza do M!nlstet•io da Fazenda para 1900.nfim 
do set• 1\ mosmt1 rla<la para ordem do dia da 
sessão do amanbii. 

Consultado, o Sanado concedo a dispensa. 

O Sr. P••osldente -Nada mnls 
havendo n tratar, vou levantar a sessilo, 
designando p1rn ordem do dia da sessão se. 
gulnte: 

Dlscussi'io unlon da pt•oposlçiío da Cumnra 
dos Doputatloo, n. 100, do I ROO, prorogando 
novamento a actual sessão Jegislatlv•t ató o 
tlia. 22 do novombro tlo correu to o.nno; 

2• dlscussiio ria proposlçiio de Camnl'i\ dos 
Doputndos, u. 99, do 1809, fixando a despoza 

1/0 
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\ 
•lo Mlnlsterio d~ Fazondn pnrn o oxorclclo do 
IODO; 

3" dlseussllo da prouoslciio dn Cnmnra dos 
Deputarlos, n. 96, ae ;sgg, faeultn'ntlo nos 
estudantes que, na tlat" desta lei, jn tiveram 
sido approvndos em uma ou mnls ma terias do 
curso proparntorio que se oxige pari\ mntrleula 
nas cscolns do ensino supwior, terminarem 
seus estudos prestando oxnmos porcinos ati\ 
31 de dezembro do IODO; . · · 

Cf\lZ, Joiío Cordeiro, llezer·rll Fontonollo, ~oBÓ 
Bernardo, Alvnro M11chudo, Abdon Mllnncz, 
Almol•ln Barreto, Gonçnlves Ferreira, B. do 
Mendonça Sobrinho, Lolte c Oltlclca, Coollro 
Campos, Rosa Junior•, Arlhur Rios, Vlrgllio 
Damazlo, Domingos VIcente, Pot•oluncula, 
Q. Bocay11ya, Lopes Trovão; Goncalvos Chn
vcs, Buepo B•·andiio, Rodrigues 'Alves, Patila 
Sou~a, Moruiis ·Barros, Leopoldo de BulbüoB, 
Joaquim·de Sonzn, Aquilino do Amaral; PI· 
nbelro Machado, Julio Frota e Ramiro Buro 

3• •liscussi'ío •ln proposição da Cnmnrn dos cellos (41). · · · ·· 
Deputndos, n. 10, do 1898, que reatnbolcce n 
dlsposiçilo do regulnnionto annexo no decreto Deixam do compnrooor com causa partlcl· 
n. 095, do 28 do ngosto do J89D; pnda os Srs. Manool de Queiroz, Generoso 

2• discussiio da propo,lção dn Camara dos Poqco, Jonnthns Pedrosa, LnuroSodró, Justo 
Do~utndos, n. 92, . Je 1899, que autoriza 0 Chor111ont, Pe~lro Velho, Jonqulm Pernnm" 
Porlor Executivo n nbrlr no Minlsterió dn h~cp, Rego. l,lello, Leandro Mnciel, Oleto 
Justiça e Negocias Interiores a credito de Nunes, E. WnndenlwJJ\, Vlconto Mnchndo, 
5:95D$, supplomentnr ri vorbn n. 9 do nrt. 2" ~~~~q)~ ~~:r~ia Eg~é::. J~~g~er ~~~~\~~ 
da _lei n. 580, do 31 do dczcm~ro d~ 1898, ln· José Mnrcellino Ruy jlnrbosa ·~·eJielnno 
elatda ncate credito a qunnlta de 800$, pnra Pimna e A· ~zore!lo (~O) ' 
aJUda do custo no Deputndo Pedro Leito · · · • ' ' 
Cherniont; · . · · ·· E' Ilda, posta em dl•cussiio e sem dobnto 

npprovnda n neta do s~ssuo nnterlor. · 
· 2• dlsenssiio ·da proposição da Camnrn dos 

Deputados, n. 93, do 1899; que àútorizà· 'ô 
Poder Executivo a abrir no Minlsterlo dn 
Justiça o Negocias luterlores o credito do 

. 1:618$935, supplemcntnr á verba n. II
Justiça Fedornl-•lo nrt. 2" da lei n. 5dQ, <lo 
31 de dezembro de 1898, para pagamento •los 
vencimentos do escrivão seccionui do Estado 
de S. Pnulo, Anwro Gomes Bªrbosn, nomondo 
de nccordo com o nrt. 93 do decreto n. 3.D84, 
de 5 de novembro de 1898"; · ... · · 

2" •llseussllo da proposição da Camnra doi 
Doputmlos, n. 38, do· t 898, que concedo n 
o. Mario. Amelin de Castra ldnobndo, fllhn da 
fallocido ebo~·e de divisão rerormndo Pedro 
Tbomé de Castro ;\.r~qjo, a ~eyer;ila do 
m~nteplo, quo d~lxuram ·~e perceb~r s~a 
mue, par fulleclmenta, p sou lrmiiq, 110~ ~e~ 

. completado ~ edndo 10g~l. · 

I.evanta·se a sessilo a 11/2 ~Pf.O. d~ tnr!!e~ 
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(Prosid~ncia dos S•·s, J, Oal~nda o Al~~··tp 
· ·Gonçalves (i• e 2• sccret.wlos) · · · · . . . . . . 

A' mela horndcpols do mola-dia, abro-ao a 
sosailo a que concorrem· ·oa· Sr~. Snnadores 
J. Ct\tu'nda, 'Alberto Gonçalves; Henr•lque 
Coutinlto, Thomnz Dolfino, Gustavo Richard, 
Jonqulm Snrmcnto, JIJ•ane•sco Mncbatlo, !lo· 
nrdioto Leite, Gomes ~o Cnstro, Bolfort 
Vieira, Nog11olra Parnnaguá, Pires Ferreira, 

Q 1111~. J·l!l~~r~•~··~p ~" ~~ll\~ !lo 
segulnto 

EXPEDIENTE . . . 
Dons otuclos do Mlnlsterlo da Industria, 

Vinçiio o Obras Publlcns, do 23 do" corriiote, 
transmlttlndo as Memagens com quo o 
Sr, Prealdonte da Republfca ·devo! v e dons de 
cada um •loa nutogrophos das Resoluções do 
Congresso N~clonal, que sartcclonou o que 
autorizam a concosslo do llconca li João An· 
tonlo Coqueiro, engenbeiro·obete· do ·dlstrictq 
da Repartloilo Geral dos TeleRrnp8os e ·a Jo· 
e nino Barroso do Melto, 1 • otuoinl da Adml· 
nlstrnoilo doa Corrolôs de Pernambuco. · ··' · 
· Arcbive·ee um de onda um doà aut0grn, 

phos e communlque-so. á Cnmnra dos Depu" 
tados, remottondo·So·lho os ou troa.· · ·· ... 

O liir. 2'1ii!)~r~•P.riQ (interino) l<l 
e fica sobro a Mesa para ser dlaclltldo na ses· 
são seguj0te •lopols de publicado no Diqrio tio 
Oong,.esso o aegulnte · 

rAUEOER . .. ' 

N. 262- 1899 

Redacça:o tlnal do projecto do Sonatlo n. 18, 
de 1899, substlt«tiuo do do n. 2 do mesmo 
anno, regulando o .~orleio militar 

O.Congreaso Naclonnl decreta : 
. ' ' I, '' • ' ' • 

Art. 1.• Todo o cldadiio brnzllelro, maior 
de 19 e nté '40 annos do !dado, ó obrigado, na 
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fôrma do art, 86 tln Consqtniç1io di\ Repu· 
Llica, no serviço mllitm·, polu maneira JIOl' 
quo ne:;ta. lei se proscrevo. · 

do rcsltloncia dentro elo torrltorio da Repn• 
blica o nilo cum1ir!rem n mcstn:t farmnl!dtido 
pernnto o CDIHDUlJHlunto 1lo co1·po corrcspoil· 
douto ao sou novo Jomicilio, no qual devem 
tJor incorporudos. 

§ 1. 0 Seriio nlistt:ulos o proslapiio sorvlço 
mililar aétivo, quer om tcmrto dó paz, quer 
cm tempo de gtierra, quando sortc~dos, c 
durante trcs tinnos~ OR CidadãoS maiores de 
10 até 30 ànnos, que não tiverem nenhuma 
dns Isenções do art. 2". · · ·· 

§ 2.' Soríio tnmbom alistadns o sujeitas a 
sorteio no caso do guo1•ra externa todos os 
cicladJios maiores de 30 ntó 40 a unos o que 
níio tiverem nenhuma Jas isenções do nrt. 2'; 
sendo tnmbom exceptuado< os que jó. tenham 
prc8tado o sorviço militar activo o de ro
servu, segnpdo se prescreve nesta lei. Então 
os sortca<los só prostnríio o >erviço activo 
durante o teinpo da campanha c o quo for 
preciso para a in> trucçiio mi li ta r. 

·1, il resorva do exercito será composta dos 
cid:tdilos aptos de que truta o § 1" que jil 
tonham pt·cstaM o serviço activo do tres 
npnos, os quaes, pot• igual tempo, portcncc
ruo ii resorv:. tlo exercito. 

ll, no fimdo cada nnno, 11pós a incorpom
c;~o ~os ~onti11gontcs ~o o~crci to, sor~o os 
ctdadaos mcorpot•ndos classificados cm tres 
turmas i~uuas: 'à nrim~lia tm'ffin se com
porá ~ps q11c so 0Jrarcciiram vàluntarl~m'énto 
para o serviço militar o se mostraram in· 
strtiidos nu prntlcn ~o sor1·iço, podend~· ser 
complotadn .a turJI)n cpm os que foram sor'" 
tendo~ c cHttvcrom nas mesmas condlcocs; a 
seg~nda turma, so comporá'dos quo revela' 
rlam cortotgr~p d~ ade~P,tnmopto ~a t~rcelr!f 
t qs ~~s~-u!l p~, 

lll, os cltladãos comprohontlldos nn primeJl'n 
turma passarão, findo o primeiro anno do 
serviço· activo, pot• ordem do Ministro tla 
Guerra, para o: reserva do exot•c!to, o os da 
segunda turmn, no fim do segundo nono, de
Yondo os mesmos permanccet• na reSOl'VU. 
os tres a unos consignados nesta lei o' mais o 
tempo que lhes faltava ~ara comtlletarem os 
Ires annoe do scrvlcó acttvo, · 

I V; os cidadãos portonoontos ii reserva do 
oxcrolto ftcnrito licoociados o •ó serão cha
mados ás "letras, ror occnsiilo do grnnrJes 
manobras o.nnunes, 'bionnuos ou trionno.cs, 
ot•denadas com ·nntecedencla pulo Governo 
Federal, ou quando ·o exerci to tivct• de paf·sar 
do pó de paz para o pó de guet•t•a. ·· · 

V, o tempo do serviço dos reservistas tlu
rnnto as gt•nntlos mnnobras nilo oxc<'uot•á·ue 
ao dlns, c, no coso ·u<r guerra,· emquanto 
durar a cnmpnuha·, attcndendo'so, todtivlo, u 
oxpiracão do serviço activo, noslo caso, para 
aquollcs resot•vlslns que conelulram o tempo 
do permanonoia. nn.·roserva., consignados ncstt~ 
~; .. . .. . . 

VI, os rosot•vistns chnmndos siio obrlgndos 
n aprosontar-so nos corpos indicados, cor
l'Onilo as dospozas do transporto pot• conta da 
União, sob perda do infl'ncçiio das leis mlli· 
tares. · · 

Para o sorteio, no caso de que se lt•ata, 
scrrro prpfodtlos: 
· !",·os solteiros c viuvos sem filhos; 

2~~~ ó'S casndos' sem flllias·. 
Art. · 2.' São isentos· do serviço mllltar, 

quer ·em tempo de pnz;qncr em tempo de 
sucrr~: · · · 

l', oa qu~ tiverem incnpacidndo physicn 
provada que os inhabillto para a earr•Jira 
das nrmnsi 

II, os r;r<tduados e os estud~ntes das esco
las da ensino secundaria o superior da Repu
blico., dos cursos thootoglcos e sominat•ios c os 
ccclesiru~ticàs de ordens sn.cras; · · 

!li, o casado, soltclt•o, ou viuvo que servir 
de amparo e allmontnr mii.i viuva, pai valo· 
tudinarlo, Irmã honesta, solteira ou vluva, 
que viver em sua compnnhln, ou alimentar e 
educar orphãos, ·seus trmãos, menores do 10 
anpos; · 

IV, o viuvo que tiver filho legitimo, ou 
legitimado, q uc· alimente o eduq uo, 

Art. 3.' São lsentca do serviço mllitnr em 
tempo de paz: 

l, o que tiver irmão em ofrectlvo serviço 
militar, ou aqucllc cujo irmíio haja 1\Litecldo 
em combate, ou em consqqucncla de Jesiíq 
ou desastre ·proveniente do scrvloo, ou se 
tonhn inutilizntlo nas mesmas condições ; 

11, ns praças dos corpos poltclaes doa Es· 
lados ou do Dtstricto Federal, salvas ns res• 
trlcçlles do parngrnpho unico do nrt. 10. 

111, os tripolnntos do navio nncional, cm 
quanto nclto se conseri'Brom. Nc;te CliSO, n 
h:oncão prevalece em tempo do guorrn., a 
respeito do sot•vioo de oxeNito: · · 

IV, o propt·ictario, administrador, feitor ou 
onpataz de onda fabrica, ou lnzendn rural, de 
ll\voum ou do criação r · 

V, o filho unlco do lnvmdor ou um ii sua 
escolho. ; VII, serüo lgunlmonte infractores das mes

mas lois os reservistas qno se ausontat•om da 
Republica som próvht licença do· Govot•no, 
nmqnnnto durnr o tempo cm que dovom por
ma.nccor no. rcserv1~ o os qno, durl\nto csto 
mesmo tampo, som próvio aviso ao comman· 
danto do corpo a qno pertencem; mudarem 

VI, os mnchinlstas no serviço das cstrndns 
de ft~rro, dns ombnroações nnclona.os a·'Vnpor, 
das fabricas, tlns ostnbeleclmontos ruraos o 
das usinas tlostinlldns no benotlcinmento do 
protluctos da llwoura c os omprogados dos 
correios e tolegraphos ; 
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VIl, o dono c nm cnJxoiro de cnd" cn~n lorldado policio I do moamo como socto!M•io, 
commorcinl que tive1•, ou ~no se presumo e do presidente do gov.orno municipal. . 
que tenha, capitnl do dez contos de J•uls ou § 3," No Dislrkto Federal a junta revi· 
mais, soJ'IL ser.\ composta dos juizes das preterias, 

Art, 4.• Niio poderüo prestar serviço mi· sondo presidente o mais antigo; dos dologa. 
litnr os que ti v orem sido expulsos do oxer. dos das clrcumscrlpções pollclaos, servindo 
cito ou da nrmadn o os que tiverem soft'rido um de secretario, o do presltlonto do governo 
pena maior do dez nnnos do prlsiio com tra· municipal. 
bolho, § 4." As juntas revisoras se installariio, 

Art, 5.• Para a organização dos contin· lambem, annualmente, 10 dias depois de ter
gentes de quo trata o ar\, 87 da Constituiçií.o minatlos os trabalhos dns juntos do alista
harer{J. duas ospecios do juntas, n snber: monto, sendo tal lnstnllucüo annunciada por 

Juntas do allstamonto o .I untas revisoras do cdltnes afixados na porta do ediHclo do go· 
alistnmonto, cabendo n csíos ultlmns fazer o vcrno municipal o troscriptoa na imprensa 
sorteio. onde a houver, 

§ 1 .• As juntas de allstnmonto serão com· § 5,• Concluídos todos os trabalhos dn revi· 
postas de trcs membros o torão l'or fim erga. ~üo e apuração dos alistnmontos, tendo sido 
nizar o alistamento dos cidadãos aptos para attondidas o averbadas todas as tlecisõos de· 

· o serviço militai', segundo os proscrlpcaes da ftnitivns dos recursos apresentados, organi
prcsontc lei. Estas juntas so ronuntrão an- zara a junta revisora tres relaçnos para cadn. 
nunlmente, cm época fixada pelo Governo município ;'n I• conterú. os nomes doa cidn· 
Fcdernl, o niio 110dori\o funcclonar sem es. diios quo silo obrigados no serviço mill\at• 
tarem presentes todos os seus membros, 6or- cm temro de paz o guerra; a 2• dos que silo 
vimlo um de secretnrlo, isentos do serviço mllltm· em tempo do paz, 

~ 2.' Nos Estados serão ellas nomondns e a 3• dos quo são oxcluldos do nlistamonto 
pelos respectivos pJ•esldontes ou governa· militar pela apurnção com todas as decla
dores e no Dlstricto Federal pelo Ministro do roçnes o observações, sondo tudo lançado em 
Jntorlor, sendo em numero de quatro ]Jnrn livro espoclnl fornecido pelo Ministerlo dt1 
cad~ muulciplo o pnra o Dlstricto Federo.!, os Guerra, que doveril ter immedlato conheci· 
qunes ficarão divididos em quatro secções monto da execução deste serviço pelos Prusl· 
!'ara o sei·vlço do alistamento militar, dentes o Govct·nndoros uos rospcctlvos Esta. 

§ 3,• Estas juntas funccionnriio durante dos, o pelo Ministro do Interior no Dlstrlcto 
eo dins em cadn anno, comprt•hendldo neste Federal, 
prazo o espaço do 20 dias para roclnmaçõos § 6.• Dest~s tros listas cxtrnhlr·sc·hão 
quo os lutoressados possum apresentar por cópias, quo serão effixadas nns portas do edl· 
si ou por seus procuradores. ficio do governo municipal o transcriptas na 

§ 4.• Concluidcs os alistamentos no prazo imprensa onde a houver. 
do parngrapho antecedente, serão alies ro- 8 7 ,'Os recursos das doclsOes dns juntas 
·mettidos com ns reclamações, dentro de cinco revisoras ~eriio, dentro rle 15 dias, romettldos 
dlns, ás juntae rovlôoras, pelos interessados ou seus pror.uradoros nos 

As reclnmnçõns, recursos o formnlidnrles tribunuos do que tratn o nrt, e•, 
pelos mesmos exigidos soriio Isentos do se !lo. Ar\, 7 .• Ficam eata~elocidns as multas SO· 

Ar\, 6,' As juntas revisoras terão por fim gulntcs: 
apurar os alistamentos, decidindo summn· Do 50$ n ICO$ a qualquer pessoa !I"" se 
rlamento sobre as reclamações !citas, com negnr ~dar {J. junta do ali~tamonto a bata do 
recursos do• intorcssndos on seus procura· cidadãos sujeitos ao allstumonto quo comslgo 
dores, dentro do 15 dias, pum o Supol'lot• Trl· habitarem; 
bunnl do Justiça do Estado, o no Distrlcto Do SOO.$ n 600.$, ropartidamento, nos mom
Fcderal, pnra a Clirto do Appellaçiio; os mos· ·hros dajuntn do nlistamonto qno inscrever 
rrasjuntas, nn época morcuda, fnriío o sor· qunlquer cidadão, rocusan<lo mcobor prova 
tolo dos cidadilos nllstndos e sú funcclonnriio Jogo! de isen~iio, subtrahlndo documon!o ou 
com a presença do todos os seus membros. denegando rccurios lt•gnes, on ~uc sclontc-

§ I ,• Os tJ·Ibunaos nntet·iormento cltndos, mente dolxnr de nlistar qualquer cldntliio 
dentro do prozo do 20 til os, contados da a pro- quo o dava ser, alóm do ficar cada. um dos 
sontnçilo dos recursos, dccidlrüo definitiva· ditos membros solldarlnmonto o~rigado a ln· 
monto, sendo \nos declsilos jmbllcadns na fo· domnlznr os cofres publicos das do•pozas quo 
lhn official o r<•n:ottldns ús untns rovisoms por tal motivo ao houver foi to, 
11nra ns rcopcctlvns nbOI•lJoçõcs. Do 100$ n todo nquollo quo, nomeado mom· 

§ 2 ,"Nos Estados, cm cada um <lo seus mu· bro da junta tle nllstnmonto, ao escusar ou 
nlclplos, bnvoró. umn junta revisora, com· nito compnrcccr ás rounlOcs dn mesma junta, 
po>t~ da primoh'tl nnt'orldntlo judlclurln do Horn motivo justo, provado pornnt~ o go· 
municlplo, como l'''osidonto; da prlmoim nu· ve1•no do Estado, 

-
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§ I.' Estns multas nito prejudicam o pro- § 7." O Ministerlo da Guerra farli. as dos· 
oedlmQJJto crimlnnl ou civil que no caso cou- lgMções, respeitando a prooe<lencia dos sor
bor, o !:iorii:o 'imposta:; administrativamoutoi tendas, do modo que SAjam os me~mos in
no Districto Fo~eml polo Ministro do Interior, cluidos nas forças ostaclonn<las nos Estados 
e nos Estudos pelos Presidentes o Governa- onde silo domiciliados o onde foram sorteados 
dores, por cujas ordens ao r ao feitas ns co- ou nas guarnições mnis proximas. ' 
brançns oxocutlvas, Art. 9.' Fic"m cstabolecidns as multas de 

§ 2.' Soriio Iaos multas convertl~ns em 300$ a BOO.~ a to< lo nquollo qne ocoultnr em 
prisí!o nii:o excedente de 15 a 30 dias pelo sua casa algum cidadiio sorteado, ou Impedir 
JlliZ deexecuçilo,quando os,con1lemnados niio que se apresente no tempo marcado; de 100$ 
tiverem meios de pagnl·as. a qualquer membro da junta rovlsora que se 

§ 3.• ~ producto dessas multas pertencerá escusar ao cumprimento dos seus devores 
respectivamente aos Estados e. no Distrlcto consignados nesta lei. Estas mnltas, cujos 
Federal, quando impostas pelos Presidentes productos pertonceriio aos E;tndos ou no Dls· 
ou Governadores e pelo Ministro do ln- tl'icto Federal, quando respectivamente Jm. 
terior. postns pelos Presidentes, Governadores 011 

Art. 8.• As juntas revisoras so instnllal'ilo, pelo Ministro do Interior, niio prejudicam o 
para r.zer o sorteio dos cidndiio> doftnitlva- procedimento c••iminal que no caso couber. 
mente alistados no anno anterior e oonslde· Art. 10. Todos os cldadiios, ainda que es
rados aptos para o serviço militar, no dill tejnm comprehondidos nos nllstamontos, po~ 
que for designado pelo Gove1•no. dom apresentnr·se voluntarlnmento, na oc-

§ 1.• O sorte!" cm tempo de paz será feito casiiio do sol'telo, ãs jun~" que o ostiio pro
sobro a I • relaçiio de quo trata o§ 5• do art.O•, cedendo, para o se••viço militar, e em tal 
e em tempo de guerra, não só sobre a I •como caso o numero desses voluntarlos será do
sobre a 2• relação, a quo se refere o mesmo duzido do contingente do municipio em que 
paragrapbo do citado artigo, estivarem alistados, si por acaso não for Sll· 
~ .2,• O dia do sorteio será annuneiado por perior no mosmo contingente, Dado este caso, 

ed1taes amxados nos lagares publicas e tl•ans· niio haverá sorteio no municipio, sendo o seu 
crlptes na Imprensa, onde a bouver,contendo contingente constituldo unicamente de vo· 
os edltaes as relaçoes dos nomes dos cidadãos luotarios. Os excedentes soriic dispensados 
••pios sobre os quaes deve ser feito 0 sorteio ate\ a ópoe>\ do sorteio seguinte, 
c de quantos dos mesmos oldadiios devem ser Para;;rapbo unleo. Os governos estaduaes 
sortoarlos para constituirom 0 contingente em seus Estados o o Ministro do Interior no 
.exigido do munlciplo. Dlstricto Federal poderão complet11r ou or-

§ a.• O Presidente ou Oovcrnallor elo Es· ganiznr os contingentes exigidos pelas leis 
tado dividirá proporcionalmente pelos muni- de tlxnçiío de forças de terpn e mllr, com 
e! pios o contingente que é exigido do mesmo praças dos corpos pollo1nes qno voluntarla
Estado pelas leis de fixação de ror~s de torra monte, por declaração cscripta dns meomas, 
o mar, ilo modo a determinar 0 numero de (\Uizerem servir no exercito pelo tempo con
cidadãos que cada munlclplo deve fornecer s1gnado nesta lei. Neste caso, aqncllas aute
pnra a constltuiçilo daquelle mesmo contiu· rldades sclentillcllrilo ás juntas revisor11s, na 
gente, e dlBto selcntlftcará por officio nos época do so••teio, do numero do taos volun
presidontes das ,iunt11s revisoras. tarlos que h•iío oonstltulr no todo ou em parto 

§ 4.• O Ministro do Interior sciontiftcará. os contingentes que toem do dar os muni
por omclo ao presidente da junta revisora cipios, pam que o sorteio se limito etlectiva· 
o contingente exigido do Dlstrlcto Federal monte nos municlplos no numero que foltnr 
pelas lois de ftxaçilo de lbPças do terl'a e pal'll completar os moamos contingentes, 
mar. Art: 11. Os sortciado~ e voluntarlos a que 
. § 5.• Findo o sorteio, as juutas revisoras se relere o a~t~go anter10r, que se subtral~
I'emettel'iio aos Presidentes e Governadores rem á requlslQ<LO do Governo F~dOl'al, .seruo 
dos respectivos Estados o no Dlst•·lcto Federal considerados desertores do exermto nnmonal, 
ao Mlnlsterlo do Interior as relaçOes dos eidll· sobro os qmLcS . o Oovorno procedoró.. do ao
ditos sorteados; dos cidadãos aptos fJ..Ue não cord~ com~· lms ~mil tares p11ra .cong•l·os no 
o 10rnm o dos isontos, sendo taes reln~uos, om serVJCO ncttvo mlhta.J•,. rtue sm•a, ontllo por 
seguida, onvladus por nquellas autorldaJes quat1•o annos, sem preJUIZO do tempo de ro-
ao Ministro da Gnel'm, serva. 

§ 6,' O Governo Federal marcará os lll'UZOS Art. 1~. Serão permittidos os engajamentos 
o Iogoros em que os sorteados !luveriío, sob e reonga,jomontos voluntnrios por inats tres 
pena do ser capturados, apresentar-se, do annos de serviço aotlvo e me>liantc contracto 
)!lOdO lL serem JnaiUidOS nos COl'pOS de torra O expre;SO das vmças quo tormlnnrem O SOU 
mat• para quo forem designados, cOrl'endo as tempo 1lo serviço activo consignado nesta lei, 
despozas de trausporto por contn da Uuliio, som p••ejulzo do tempo dtl re1erva. 
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Art. 13. côncluido o toniíici rle. serviço Esln;\o ou iio Ílislt•iclo Fediirnl, oilo sli acho. 
ocl!vo exigido nosto loi pnrn os sortoadbs ou rom · ot•gnni,ados. os conlhlgonte.< exigido; 
voiuntnrios,nssim como o tmripo de contracto pelos lois do llxuC;iio do forças de torra o mar 
pnrn os. cngnjndos ou roongnjados, toriio todas § 1." Verificado q ualquor caso do q no trat~ 
estas praças, poutut~lmonte,. as .. aüns baixas o urtigo antct•ior,o lllinistra da Ouet•ra mnn· 
rle tal serviço pelos respectivos commnmlantes dará org:.niznr pola sccçiio competente. do 
do corpos, salvo no c<>so do guoi•t•a dccl:irnd.n. E•tnf\o.Mniot• do Exercito . umn commissiio 

Pnragrapho unico. Si foram. Iaos prnças miiitnt• de tres a sotn membros; officiaos do 
Indevidamente detidas no serviço nativo mi· exercito da nctlva ou reformados; parti. pro~ 
litar, o Minist~:o .da guert'llo niio EÓ respon· ceder ao alistamento; se~undo tts normas 
sabiiizará por essa t;;lt11 faltn. os comman· contidas nesta lei; nos pontos do Estado om 
dantes do corpos, como ordenaril, som ;lo- que não foi. a mesma cumprida. Esta junta 
mora, a expedição de suas baixnà do tal torti. su11 si\do na capital do mesmo Estado. 
sot•viço. As. praças quo _ tivérom bniia do § 3." Os dllstó.meittos fliitbs l•ilr tal cotll
scrvlçO activo rcgressarao nos Eatl\ilos por 
conta da Uuiiio. missão terão por base os aiistnmontos elo!· 

Art •. 14. Depois.tle tros aiinos dti. õxiiimÇiio toraos e htformnçiios das riutoridadcs o pos
desta lei,. ninguem será a1tmittjdo, .ato a sbiis competentes, rcspriitudas as isenções dos 
idade do 30 annos, a emprogo publico .de nt:ts. 2• e 3•, cônforme sojti.in <illos feitos em 
ordem civil ou militar, sem que.mostre .. t~J' tempo do pilz ou do guerra, . 
satisfeito as obrign1;õcs impostas pela mesma Art. 17 •. Os recursos o reolailiaçilos sobre 
lol. ôs nlisltimo!.'tos fe)tcis piilit.s colilml5sües mi-

§ !.• O tempo de sorviço militar se1;a 000, liJ.aro.s serao, n~s Eátados, .Jinralima junta 
tad t d · i ii fiscal composta do juiz seccional, colrto presl· 0 para aposen ~ orta no empt•ogo. c " donte, do conimandunte dii. gillirhiçi\o e do 
até 10 ~nnos o pela dobro, pura o mosmo·lim, chel'o do servloci sit.tiltario militar,· o no Dls· 
si for de c~mpanha. . · • · 

§ 2.• AJJ praças do prot, voluntn1•tns 011 tricto Fcdet•nJ para a secção compotcnte .do 
sorteadas, .quo tiverem balza do. sorviço Estado-Mnioio do Exorcito. A Juntli Oscal e a 
activo sat•iio emprogadas, do. Nrererilnciit 8 citada secçilo apurarão os alistamentos feitos 

t 'd 1 m bli pelds commlssiles .militares e farilo o sorteio .ouros ct a, ilos, nas olirus o o o nas pu cas na época dosi"nada poJo Govoruo Fedo"al. 
e nus estrnd~s de ferro. . . . . . o • 

§ 3.• Neste intuito, o Governo cstabolo- § I;~ os oidtidiltis sôrteÍ!.dlis Ptila junta 
cerá ns nccess~rins clausulas nos contl'lloctos llscái é rliferltla secção do Estado-Maior <ló 
ou novttQOes de coutmcto. . Exercito, e aquolles quo. ás mesmas àl! ilpro· 

Art; 15, E' permlttido ao sorteado fllzer-sê !entarem votuntit.rttlriiento; mi ciccnllão do 
substituir po1• outro cidndiio, logo após q siirtelo, por dêclaraçito êscrtrta; para o sêr
sorteio, comtanto q\lo o substituto reuna as viço militar;. sei-ão · . obrigridoa . aó nlo~mo 
qualidades de robttstez physicn, bom compor· lrimpo dés<it•viço activo e dé reserva consl-
t~monto e mornlidndo provnd!l. . . . gilado ilostn lei.. . . 
· § I. • O que npresentni' substituto rtssJg. . .§ 2, ~- D~s docisoes .IÍiL jlint~ fiscal e da cita. 
nnró. termo do responsabilidade poJa des· da secçuo do E;tado Mafor do Exorcito> po· 
orcão do mesmo durante o tampo do serviço deiit aitiila os lntorossados. ou Beus prociura
uctlvo n quo ó obrigado, vintla n occupar o doros. recorrbr llartl o Supremo .Tt·lbunnt 
sou Jogar pelo tempo quo faltar, no coso de Militit.i·, qno éiltil.o decidirá definitivatn•nte, 
niio ser capturado o dosortor. . sondo <is <locisoes publlcadns no Diario Official 

§ 2." o suhstttuhlo e substituto só OcaritO o óquellns)untns remettldas, para os respo-
lsontos do sorteio durante os tres nnuos do clivas avorbnções; . 
serviço activo a quo se compromettou o se· At't. 18. O Governo Fclleral fornecerá 
gundo, ficando, porem, este lsonto si já promptnmento aos E;tados o ao Districto l'o· 
tive!' prestado o sou tempo do sot•viço aetivo doral todos os li vos, Jlapeis, tinta, ate, para 
c do reserva. o serviço do nllstnmento o sorteio, quer tal 

At•t. lU. O alistamento, sorteio o orga· serviço soj:t foi to pelas autoridades ostaduacs, 
uiznciio dos contingontes sor[o feitos 11or do· quot• poia; foileraes, . · 
legados militares do Miulsterio do Guorrn; . Art. 19. Os.membros dns juntas militares 
quando uuo for n prosonlo lo i cumpritla pelos do alistamento; alótn das penas discipiinnros, 
govorn03 cstnduacs o pelo Ministro do ln· ostnr~o solidariameuto sujeitos ti muita do 
torior, vo,.iOcando·so qunlquot• rlna bypntho· 200$, qunndo· no nllstatnonto lnscrovorom 
ses: a nuo ncmea~ii.o dns juntns do nllstn· quatqnot• oid;ldiio, rocusan;lo receber pt'OVt> 
manto, n faitli das communicnçõos oxig-idas Ioga! dn isoiiçiio, subtt'tlhilt~o documento ou 
no § 5'1 do o.rt. u••, c da remossu., no tempo denog"B. ndo.- os l'ocnraos l~gacai ou sclento
marcado, dt1s t•oillçOos do quo l!•nta o § 5• ilo monte doixât•mn do nli~tar qua quer cid~diio 
art, 8', o,llu~Jment~, CJU\iU\Io, om qut~lquol' quo o dev11 ~er, 

- . 
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ParBill'npho üntcci. Esta multa sorn lm· 
posta udmlnlstr~tlvamonto polo Mlnlstorlo da 
Guerra e cobrada por desconto nos venci
mentos. mllltarcs <los mombt•os da juuh n 
olla condemnudos, . . . 

Ar!. 20. FicO. o Governo autorizndo n.ox
pildlr os regul<imoritos necessarlos para a 
execução dosta lei. 

Arl• 21. Rovogam·so ns dlspóslçõcíi om 
cóhtrarlo. 

Sol~ •ias conimtssões,,ein 2a de outúbro.de 
18911..-JoaquimSurp;ento.-B, d• Mendonça 
Soúrlnlw,-J. Joaquim de Sou;a, 

o si·. Ph'eíit Fei+ch'a ( ·) - sr. 

Ap<·osentando o projecto, confio e1ri que a 
Mesa fará o posai vel para que elle vonba 
codo t1 ser collocado na ordom do dia, afim 
de travar-se essa discussão que,com certeza, 
virá trazer gJ•nndcs vantagens pnra o direito 
dessas brnzlleh•as •. 

o projecto Jlca s~bre a Mosn durante o tri· 
duo rcgtmentnl. 

oniiE~i Iio DIA 

NOVA PROÍIOOAQÃO DA ACTUAL sESSÃO 
LEGl'si,A.'l'IV A. 

Enlt•a em di!CUSBffO unica da proposjçilo dà 
Camara <los Deputados, p<·orogando nova· 
mente a actllal•cssilo legislativo. até o dia 22 
do novembro do corrente anno. 

NIDguem podlndo a palavra, enoérm·se a 
discussão; 

Presidente, ha poucos dias. tive a hónrii. diJ 
apresentar á constdoraçãó do Senii.do um pro· 

.jecto que tratava das brazilolras tituladas 
pelas academlàs de direito é liledloiiiil. do Re· 
publica e, como vlase que na i• discussão 
trnvada.sobre. o·assumptó, a derrota do pro· 
jecto _!lra ln~vlta~el,por(jU~ havia.umjog~ d~ 
oplnioes que_parecla .~uerer pt\1• qm óvídeilclil. 0 Sr. Leopoldo cÍe nuÍhõc•. 
a .lnconstituetonalltla e ilo meáino pro.looto, -sr. Presidente; hontem requeri que a pro-
considerando alilm disso que já linha óbtldo d d d algo do meu de~ejo em rélii.Çiio 0 éssás bràzl- poslçii.o u Camara os . Deputa os, relativa 
letras, porque ftcóu como oil firniudà, lliilo ao orçamento do Mlnistorio da Fazenda, f01se 
menos de accordo com as opiniões de lllilâlies dada nara a ordom do dia de boje ; o Senado 
senadores que pára mim teeli! 0 todo 0 valor, attondeu-mo, npprovando o meu requeri· 
que ellna poderiam atlvogar olJ exercer a menta. proftsslio de medlco

0 
eu ontoiidt dever ro• . Entendi que podialilos dispensar a distrl· 

3
1lerer a rellrllda do meu p· i'tl'ccto riliri\ dep· ols blilçiio.do avulso nesta Casa para o debato 

· ti ti dt· d li · ' 1~ em 2• discussão, visto ter sido a proposição 
essa re ra a v ver e ovo ó. uta.; • lida na Mesa na sessiio de 20 o publicada no 
0 SR, COELIIOIIlCAMPOS-"P.iràoüóiimliíÍiiJ.i·O Dlal'io do Cong,.esso, de 21; a distribuição do 

melhor.. . . . avulsb ainda tornava-se dispen~avel, por· 
o Sn. P1nEil Fii!inshU..,;:.., .ericamlrinó.üao que o parccet• da honrada Commissão de Ji'l· 

como diz multo tieb! o IIIÜiltre senador po; nanças em quasl nada alterou a proposição 
Sergl pá, iiliilllôr .o assii<l) pto, . que pretimdo da Camaro. dos Deputado. s, COJ!.Sistlndo apenas 
que seja debotl4o .nessa .Caso. antes de tlndà as suas.etnondiiS na modifica~ de duas do· 
a scssilo deste anuo. Assim resolvi 8 orga- tações das verbas do orçomento e na sup· 
Í!iziiQÕO tlil il_!i\ DOVO proj~CtO que. SUbiJietto presdilo de aii!UnS addltiVOB, 
á conslderllçao do Sonodo, resorva!ldo-mo Observei; Sr. PL'1l!lldertto, lendo esta pro· 
para na ocoaslilo opportririo 1iizer a defesa do posição d<' Camara d~s Oeputudos, que a 
1Ureito dessas brazlleh•as tltulndns pelas p<•oposta do Governo Cot om parte, ou pó~e-so 
aeademlns do direito e inedléinn titulas estes atzei', em suo. quasl totallilade, respe1toda 
<JUG lhos diio pornnt!l na .itcadelnias do palz polo. Camara. 
direitos sobro os <tuaes·pareco l!avet• tluvlilas A Camara dos Oopu.tados apenas aitOt'Oil 
ou nu tos coiltrovorsla entre os homens d~ uma dns vor~as, que 1ol, creio, a de n. 16, 
<li rei to prlncl~nlmonte do Instituto dos Advo· relallva ~s allandegas. 
gados desta anpltal, quo ó representado por O Sn. G<lMB< DE CASTRO-Esta ve1•ba é in· 
um corpo selecto do homens autorizados em feliz: a Comml!.lilo aqui do Senado lambem 
dh•elto, que externam opinião contraria e a\terou·a,o para mais. 
vonco•lora.em uma reunlilo dnquella sacie· o SR, LKoPOLDO nm BuLUiiEs-Infollzmento, 
da•le, embora bouvcsso na mosma occnoliio como observa o honrndo SenndorJJJlo Mt~ra· 
advogados tombem dlst\natos que combntes· nhilo, a nltoracilo foi no sentido · e um au
~om em J>rol do dlrolto quo alias tinham gmonto do despoza. 
ad~ulrldo tlesdo que conHogult•am os diplomas 0 sn Go1i~S DE CAsTno-Tanto la oomo 
dus academias olllolaos dn Republlca, aqui. ' 

0 Su. LUOJ'OLDO DE BULIIOES- A pJ•opostn 
do Oovorno para o ex~rclclo do !VOO, sr, 
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··--------------------·--------·---
Presidente, consignava a importanci~ de 
138.020:000$ pat•a todas as dospozns do Mi· 
nistor1o dn. Fnzenda, sendo 22.000:000,~ OUI'O 
o 115.000:000$ papel. ' 

A proposiçiio que a Camara nos enviou 
augmentou o totnl dos croclitos propostos nll 
importancla do 200:000.$000. 

Felizmente, as omondas da honrada Com· 
missão de Finanças si po1• um lado augmen· 
tnm, por outro reduzem as dospezas. 

A Commissão do Finanças propoz um ro· 
forço de 40:000$ para a verlla n. 16 o outro 
de 10:000$ para a verba n. 22-A.indas do 
custo-sommn.ndo_ 50:000$ o augmento. 

Em compecsaçtLo, fez uma rodncçno de 
!>0:000$ na vorlla n. 30- Despezas evon• 
tU[\CS, 

A honrada Commissiio propile a supprcssiio 
de cinco ou seis additivos dos lO ou 17 que a 
Cctmara dos Deputados juntou ao orçamento 
da fuzcnda. . 

E, como M trate do mataria importante, 
ontondi não dever votar em silencio. 

Dispõe o a.rt. 2", n. 2 : «Fica o Governo 
autorizado a liquidar· os debites do to:la a 
ospocie a que o• bancos estão obrigados para 
com o ~hesouro, pela fórma que .iulgar mais 
convemento nos lntere81cs dosto, submet· 
tendo a divida de honus do Banco da Repu
blica. do Brazil ao roglmon da divida gorai do 
mesmo bncco, devendo neste caso tlx~tr 
prazo pnra a respectiva arnortiznçiio ou li
quidnl·a cm dinheiro nus condiçOos acima 
indicadas. » . 

Cogita-se, como se vê, da liquidação doa 
dcbitos de toda a especlo, dos bncr.os, e de on· 
cnrpo1•ar a divida do bonus iL divida geral do 
Banco da Republica pela remlssiio dos juros, 
niterando·se os prazos do amortização, po, 
deudo liquidar-se a mesma. carteira em ili• 
nl!oiro som conta de juras, etc., etc. 

A emenda da honmda Commissilo de Fi· 
nanças altorou profundamente este dlsposi· 
tivo. 

Diz el!a: •Fica o Govnmo auto1·izndo a 
llquidnr ds. fórmn lllllis conveniente aos ln· 
teressos do Thcsonro a clivida activa d11 Uniiio, 
do qualquer origem,» 

O additivo falln. cm-cllvida dos bancos c 
divida do /Jom<S-; a emenda fuiia em-di
vida notiva-autorir.o.ndo o Governo o. tiqui
dal·a elo modo mais conveniente nos inte· 
t•ossos do Thosouro. 

Pttroce, St·. Prcsltlonlo, quo os termos ge
noricos da emenda comprol10ndcm o pensa
mento do artigo adcllti ro da Camnm, lllllB as 
palavr~s elo parecer repeliam esta interpre
tnçiio. Peço permissão pam IHI·~. 

Fundamentando sua. omondn., diz n. l1onrndn 
Commissiio do Finanças: 

«0 11onl dn disposição elo n, 2 autoriza o 
Oovcl'no n submotter n. divida tio bouus do 

Bo nco d& Republica do Brazll ao regimQn da 
divida gorai do mesmo b.mco para com o 
Tbosouro Nncionnl. 

Esta disposição esta em desnccorclo com a 
elo n. H do nrt. I" da lei n. 581, do 20 do 
julho deste nnno, que C!'eou o fundo espe-
cial de resgato do Jlapel·mocdil. ·-

Entre os recursos concedidos doado jO: O. for· 
maçiio desse fundo especial ftgurnm as som
mas provenientes dn llquidacilo dos bonus, na 
fórma do contracto existente entre o Go
verno o o Banco da Ropuhllca do Brazil. 

Como n lei é desie anno, só pocloru so1' ai
torado. ou rovogndCL nn se:;siio Jegislativn do 
o.nno vindouro.}) 

Consoguintomcntc, a emenda da honrada 
Commissiio do Finanças não póde te1• duas 
interpelracües: mnnté1n o statu guo com re
lnçüo á. co.rtoirn do bom~.<;. 

0 Sn, GoMES DE CASTRO--Mas, si é este 
o Jlensamento, o preciso tornai-o IJOm cl•u•o. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULUÕES-lnterproto 1L 
emenda do nccordo com as 1·azõcs npresontn· 
das pela Commissiio para justificar n substi
tuição do ndditivo da Cnmara. (Btt diversos 
apartes,) 

sr. Presidente, o n. 3; do art. 2" diz: 
•Fica o Governo autorizado a conceder o 

premio do 50$ por tonelada aos navios <JUO 
Jbrom construidos no palz e cujo. nrquonçiio 
s~ja superior a 100 toneladas, podendo abri>• 
os pi·ecisos crmlitos,) 

O nnno passado; si nilo mo falho. a ni~moria, 
propuz, e o Senndo approvou, n emoncla sup· 
primindo cstadisposicí!o, que já vinha ropro· 
ciuzida do varias orcnmontos anteriores. 

S1•. Presidente, não estnmos em tempo do 
o.utorizo.r o Governo o,qalJrir os ncccusar1'os C)'O• 

ditoa> para um 11m qualquer, por mais gene· 
roso, por mnis productivo que ol!o soja. 

Precisnmea estubctecor a vordndo orçnmen· 
ria, o isto nüo scril ronlisavel, cmqunnto nus 
verbas flzormos economia~,· procurarmos re
duzir ns dotações o mais possivol, mas nos 
artigos auditivos autorizarmos dcspezos, au
!OI·izarmos n abertura do creditas sem llmi
hção, sem provisão algnmlt do quantum a 
gastar. 

Lembro á Commlssiio á convenicncla da 
supprossiio deste artigo, o nproscntar.Jt 
emenda, cnso olla·mo autorizo 11 tnzel-o, 
· A Commi~s:,o pl'opüc a supprossiio da dispo· 

slçiio segninto : · 
«Fico o Governo autorizado a restituir ás 

municlpnlldados o que ostas tiverem pngo do 
•lit•oitos •lo importação, durante os exorciclos 
de 1807 o 1898, por matorlaes cm ob1·as, mn
chhtismos c aecessorios clostlnndos no abasto· 
cimento do agua o 110 sancnmonto das oid\\!los 

.. 
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dos Estados, o isontns, na fórma <lo art. 13, 
da lol n. 427, do O do sotomiJJ•o olo 1890.• 

Nada mais justo, Sr. Pra>i<lcnte, do que a 
emenda formulada pala nobro Commlssiio, 
pelo m.·smo motivo que acabei do dar : o 
estado financeiro do palz oito permitto oôSas 
llberalldados. 

O Sa. LEITm E OITICIO,I.- Apoiado · só se 
deve restituir ás municipalidades aquJito quo 
tiver sido indevidamente pngo por ollns. 

• 
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES- Do inteiro 

acctrdo. 
A Commissito propõe a suppros>iio dtt dis

posição n. 10, quo ummln. crenr nrmazeus u.l-
1ilndegados om Nitheroy. 

. Estou de Inteiro accordo tnmbem com a 
illustrada Commlssiio, porque o seu ponto do 
vlstn. é o meu : a reducçiio dos encargos do 
Thesouro, atteutas as ditnculdados nnancoh••s 
com que lutamos. 

Concordo igualmente com a supprcssiio do 
art. 6•, relativo ó companhia Oeste do Minas, 
autorizando o Governo a cnoampal·a ou a 
rescindir o contracto foi to com ollu. 

Já o anno .)lassado, p1•opuz a suppres,ão 
desta dlsposiçao, que vinha no orcamonto da 
Fazendo, e o Sanado cstovo de accordo, appro· 
vando a emenda. Esta dlsposlçilo mais nntu· 
ralmonte deve figurar no oroumonto do Mi
nlstorlo da Viaçuo, formulando-se um11 auto· 
rlzação ampla, do modo a habilitar o Go
verno a ncautolar os interesses do Thosouro 
compromcttldos naquolla emproza. 

A rlisposiçiio do o. 16 autoriza o Governo 
a dar uova organização os Caixas Economlcns, 
dentro dos recursos das mesmas culxiiS, som 
o nus para o Thesouro. 

Os empregados desses eslaholeoirnontos re· 
clamam nugmento do ordenados o f"r·ça ó 
conl'essar que o pedido é justlsstmo; mas não 
é sob este ponto do vista que ac~o cnnvo
ntento a autorização dnda ao Governo o en-
anro a questão. · 

As caixas llconomicas, Sr. Presidente, pre· 
cisam do uma reorganlznçito. Já so1frer·llm 
modificações no seu reglmon depois do pro· 
clamada a Ropublica, sendo ora consideradas 
oomo <lcpcndcnolas das <lclegacias tlscocs, 
oro. como estabelecimentos nutonomos, com 
directoria pr·oprlo. . 

Actualmente umas continuam nutonomns, 
como a da Capital Fc<loral, S. Pautu, Ouro 
Preto, elo., outros foram annexadas ús tlclc· 
gaolas. 

Sr. Presidente, ostc nssumpto m01•ece a 
moxlma attonçdo d.o nobre Ministro da Fa
zenda, lostltuicõos de prevldoncla, as Cnixns 
Economlcas exercem grande lotluench• na 
oducuçito, nos costumes publlcos c desempe· 
nlmm importante papel uo dosenvolvlmonto 
diiiJ forcas productoru. 

Suado V, III 

Ha tros typos do Calxns Economicas ordi
nurias c tnrclizmonto nós adoptamos o mal~ 
rudimentar, o mnis atrnzndo dclles. 

As Caixas do reino do I Mi11 são as mais 
adiantadas; as rllspostções que as regem silo 
ros da lei de 15 do JUlho de 1888 e do regula· 
munto do 4 de abril de 1889, as quaes dão
lhos ampla llhordudo para a collocaçito dos 
deposltos ou emprego dos fundos o para re
gular o& embolsos,eotradas,taxa do juros,etc., 
cxif(indo apenas a creaçiio de um fundo 011 
patrimonio de, pelo menos, 3.000 liras. 

Pertencem a este grupo as Caixas da Di na· 
mnrca o da Hollnn<la, onde, do par com o 
livre omprego dos fundos, estabelece-se a ma
xima fiscaliznção o impõo·se a liquidaçü.o no 
caso do <lesopparecimonto do fundo de reserva 
ou de deficit vorltlcado no balanço das opera
ções. 

O segundo typo de Calxus llcouomtans on· 
contra-se na AlJemanbo., na Austrla, em Por
tugal, ltoumanla, etc,. ó nquelle cm que o 
emprego dos fundos niio é livre, ó regulado 
por presor•ipçõos legaes, o om regra a. ~oren· 
cin estó sob a ftscaliZO:çii.o c responsabilidade 
das administrações looacs. 

Na Austria, ao ludo das caixas fuudadns 
pelas communas o pelos dlstrictos ou croadas 
pela iniciativa privada exclusivamente, func· 
clonam as caixas postaes, 

Ha, finalmente, o terceiro typo, o das 
ca.ixas ecouomicas oftlcio.es, crendns simples
manto pnra recollror o drenar as eeonom las 
populares, pam. o thesouro central ou nacio
nnl, que n.esirn se convorte om sorvedouro 
dos pequenos capltnes que so viio formando 
em todus os angulos do palz. 

Infollzment.., foi osso typo, que é o typo 
frnncez o o typo belgu, o auoptudo entro 
nós. Essas Caixas Economlcas disseminadas 
pelas capltncs dos E>tados, nada mais silo do 
que pequenas nrnpuca~ armudus para apa· 
nhar us economias do povo o trazet.as pnra 
o thesouro publico, quo as npplica as des
pezas ordlnarlus da nnoiio. 

Forca ó confessar que de todos os empregos 
quo pódo ter· o liquido dos dcposltos o monos 
vantn,loso é cxllctnmente aqnollo que entre 
nós ello tom. 

E' VC'rdndc que o· regulamento, creio que 
1la 1887, nutor1zo. o Governo a ompregnr os 
depusltus dns Cnlxas na compra de tltulos 
publicas, como se tltz em alguns pa.lzes, mas 
penilo que, a.b~olntumento, niio so tem dado 
n~to destino uos deposites dus nossns Cnixns 
Economlcns os quae; cmbouem-sc annual· 
menta nns dcapezas ordiunrins do. Unlõ.o, 
augmontondo a dlvld~ publica. 

Sr. P1·osidontc, os compromissos que uma 
nação nssnmc assim procedendo silo graves, 
silo pertur•badorcs de suas tlnanças. Em 
França silo ollea considerados como grllbetsa 
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pesadas que a naçiio arrasta o olovam-se a antes o roglmen das nossas Caixas Economl· 
uma somma collossal, a tres milhares c melo rns, npproxlmando·o, tanto quanto pos;l_vel, 
do mi!Mos de francos. do regimen italiano ou mesmo do nllemao o 
. No Brazil, se:::uudo " tn'bolla n. 17, tio anstrinco. 
l'el,.torio do Sr. Ministro da Fazenda, a di· No primeiro, a garantia dn gorencia e dos 
vida do Thesouro provcnien to dos doposi tos doposltnntes niio esló. no Governo o no Tho· 
das Caixas Economicas nscende a 87.231:4~9$ souro, mns no fundo de re;erva, na fortuna 
a verba de juros c! esses depositas ó dotada no pessoal das caixas 0 tão felizes têm sido 
orçamento para 1000 com 5.360:000$000. estas que a segurunça do embolso nunca se 

A Franca rccuou,.iú um pouco tarde, diante abalou e dia n dia amplia-su o circulo de 
do perigo do umn divida tão avultada o do Cl•nllnnçn cm que agem. A Cuixll de Mlliio 
cn.rn.cterfluctunuto; cxigh·ol nquulquerlwra. vivo hn. m!liS de 70 unnos o a. sua JOrtonn. do 
JiL em 18·18 clln teve que suspendor o om· ·1.227 liras, em 182-1, subiu a 50 milhões de 
bolso o niio b~ negar que o furl• outra vez liras, cm !800; tem um capital do perto do 
deante do uma crise violenta ou do uma 500.000:000 e conta I-17 succursacs; cmvrogo. 
commoçiio profundo.. seus l'nndoo cm titulas publicos, bonus llO 

Mas nü.o ó só o }Jorig-o para. as finanças Thesouro, emProst.imos bypothecurios, om
quo o systemtt cncerru.. ollo contam outros o p1·estimos ús proV'incins o communus, ndin.n
tii.o sorJOs como nqnello, privando u. pro- tumentos sob cu.uçiio, obrigações induslriues o 
ducçãodoscnpitnes que deviam fecunda-as o commorcines, ctfeitos commercincs, e tom 
desonvolvel-o.. auxiliado n innumeros estabelecimentos de 

Sr. Presidente, o.s Caixas Ecouom!cns toem bencllcenctae omprczas do utilidade publica. 
um duplo fim: L!ospertnr o espirita do economia o de capitali~nçü.o w1 m;tss;t povu- As Co.ixns de Cuneo e Udinn. alimentam ns 
lar, foL•mo.t• pequenos capitncs o proporcionar cooperutivas donominado.s-Cuixas Ruracs-
3 o.pplicação d~ssn.s pof]ucnas economia~ li. bto ó, prestnm como a co.lxo. de Milü.o, ines .. 
actividade productora do paiz. tim:Lvcl curso no credito agrícola 

E' natural que onde os c<qlitnos se formn.m Em Franço.j clovido no re~imcn, ns Caixas 
sojttm ellos cmprog:tdos e dul!es se aprovei- llconomicas teem acção quasi nullu. e siio po· 
tem a industriu, u. Io.vout·l~ o o commercio bres ; o. 1le Paris tinba HO milhões de capi .. 
locaes, sendo, portanto. inconveniente a sua tal e a sua fortuna po,aoal não excedia de 
absorpçiio pelo The,ouro central e a su:t ap· quatro milhões untos do 1805. 
plicaçiio ils despezas ordinarias do Estado, NaAI!emanha 0 na Austriagosam as Caixas 

Aproposito escrevo Leroy Beaulieu: • ll Economlcns ordinat·!as de grande liberdade ; 
en devrait Gtre des (onds de l'cpa1'!Jt1C d pau f'uucciono.rn sem ingercncio. uo Estado, que se 
prt!s comme de cetle Jumliditd que le solcil JiiUitO. a Vtjrlficm• ati condiçõe:;de solvaUilidndo 
pompo sm• tous poiHts de la sur{aoe terrest?·a, dos t'undo.tlures e as outras garantias que 
qu'it co11dense ca mmycs, at qu'ensuitc il cli· tfle~ instituições devem ofi'crecor. o decreto 
1.lisc au moment opJlortun 3Ur tous lcs point.ç rlo 2 de sctemLro do 184<1 exige que as Caixas 
oü ill'a recueillic, paur arroser la tcl'ra et la pl'ivadas tenham um tunda do garantia, quo 
'l'e»di'C fdctmdc. • 1 1 ti c · Rcstituer, aprds las 

1
woir ,·t!imies, aux di- as communas possnm UDl at' o garun r o.t· · 

v
1

wsas locaUt~, tout rw maiw; amo rliv:wse.~ Xa8 tll:SLIO que e~tejum em Uoo.s condições fi· 
,.,

11
;
011

,, los mc.leculcs das copitntw qui s'v nancoiras o quo os cotatutos sejam approva· 
sout formds, voilrl qud davl'llit ét,•v /c rUlc dcs dos pelo Governo. 
Ctti,çscs d'Rpa1'f/111~.» A lei nn. .\URiria, como no. Allomanho., de· 

Distingui t.1•es typos !lo Caixas Economicns termina, mnscom corta n.mplilmle, o tlcstino 
ordinnrins- o itulinno, o mais liberal tlo tu· ou C1DIJ1'1'go tlos fumlos. 
<los o o que tem provado nwHtm' no. pL'aLicn.; Nn. Jtnlln, Sl'. PI'Csidento. como llll. Austria. 
o nllomü.o, quo jil. ~ntisfaz o to'.lm-:.;e propa- e om Frant;a, do p111' com as catxns orclina.· 
gndo pelo. Austi•in, Roumnnia, Noruega ; o o J•ias ou Jlrlvadns, funccionam n.s catxns pos
:rrancez, que ó o nosso. tacs, que siio exo!uslvamenle olllciaes ou pu· 

A decentralizoçiio republicana ostemlou-se b!lcns. A concurreneia cm nada prejudica o. 
ao serviço do caixas Econom!cas e os Esta- lnstituiçilo, A Inglaterra atloptou o systoma 
dosorgo.nizu.rnm u.s suas Co.ixus, sogundo os dn cu.ixns postaos· tlesdo 1861, n. Del~icn. em 
moidos das da Unliío, loto ó, submettondo·ns 1805, u Itulla e a Frauc;a em 1875, a Hollantla 
á admin!stmçiío dn t'uucciollnrios publicas e em !880 o a·Austria em IS82, otc. 
dostinan1lo-as n l'ecolhor u.s ecouomlns do povo Nn. Austrln n. orgnniznçü.o dns caixas JlOS .. 
para ongrcssut• com ollccs o ot•çamontu dare- toes tom um truço caractorlstloo-ó a t'acul· 
coita publica. dauo dado nos depositantes elo operar a roti· 

Sr. Prositlonto, õ \llmjlO dll tl'lltal' set•ia· t•utla total ou parclul do; ruudos que lhes 
)oonte deste assumpto, do modificar quanto pertencem por melo de clloquos o. suo. ordem 
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ou a do um terceiro. A< cinco mil ogencins 
poatnes d1\ AUBtrin. fnncciona.m r:qmo es~:L· 
çUes do rocebimanto e (!e pngnmcnto d:J de· 
positos. 

OnÇA~JE!\'TO DO MINISTEntO DA. FAt:E:'-fD.\. PAnA 
1000 . 

Entra. om 2n rliscus!:ão com as emendas o r. 
ferccidns poJa Commiasiio do Finnnçns, o 
nrt. i" da propCAI~iio dn Cnmnrn dos Depu· 
tndos, n. ov, do IR09, llxnnrlo a de;pezn do 
~linistorio d:c Fnzenrin para o oxorcicla do 
1900. 

Entre nós as caixas privadas siio !'aras, as 
ordlnarlns crearlas o mnntidas como ropnr
tições publicos pola Uniito e pelos 8studos 
nntln mais fazem do que sugar as economias 
do põvo pnm ntiral·as no goiliio das deopo· 

zns publicas. O Sr, Arthu•· Rio"' (•) -SJ•. Pre· 
Nem no monos soguimos o oxcm~lo lla 1~· sidonte, amigo do Govo:•Jw, niío venho rc .. 

glnterm, que npplicn os doposltos a nmortl· t d 
1 

d' 
":açt-10 d• dt'v,·da publt'ca ou da Frnn,..n que já. ar llr com B:i rwucns pa. o.vras que vou 1zor 
.. .... ..., oo Senado, o encorramrmto dn matorin. om. iniciou n refol'ffiiL do I'ogimon da instituição. discussão ; venho npcnns advogar n. cnusa. 

De hn muito crenrnm·so no Regulnmonto do Thesouro Federal, chamando a attençiio 
dos Correio~ as caixas postnes, ll)ns até hoje do honrado o digno Ministro da Fazenda para 
não paasat•am ellns do regulamento pnra a certos pontos que teem urgencla de ser satis· 
pratioo. Porque 1 leitos. 

Precisamos dnr combato á paixão do jogo Sr. Prosldenlc, <ln leitura do relatorio de 
que lavra tunrio no paiz e arrasta ns oco- S. Ex. dorrahcndo-so que as repartições de 
nomias populares para ns loterias c pnra o fazenda soll'l·em : ns de llscaliznçiio, de fnita 
bicho. Que molhor caminho pnrn jugnlnl·ll do do pessoal; as alfandegarias, de falta do ma· 

1 · teri:d. 
que a propngaçiio lltsCnixas Economtcas, que, SI V. Ex. percor•·er n parte do relato••io despertando o esplrito de capitnlizaçiio e de 
trabalho, afastam o Iwmem dns nvonturas que <e refere n essas repartições, encontrará 
ruinosas, modemm as suas ambições e garnn· como um:L verdndeil•n ladainha, desrle o Es
tam-lhe 0 bem estar 1 tarJo do Amazonas até o de Mntto Grosso, ns 

O Sr 'II'nlstJ•o da Fnzenda ii pa". IIB de reclamações pola deficiencia de pessoal, e 
• " " maiO!' ainda, do material. 

seu relntorio não conclenmn. IL intorferenciu S. Ex. o.ttribue, e o faz com justo motivo, 
do Estado no funccionamento rins Cuix"' Rco- com justo fnnclamonto, o desfalqn" das ren-
nomicns reconhecendo que ostns Instituições d li' · 

1 
d 

8-ao de ~tilidacle pnhlicl, mns na introducc.ilo 118 pu 1 ICIIS, oxorcH" nus repartições a na-
1 neiras em certo período do regimen repubildo mesmo· rclatorio condamna 0 reg men cano, ospocin.lmanto, ou principo.lmento á 

adoptado entre nós,. apoutnndo·o como um extincçüo elas nnligus Tbesonrarlas de Fa• 
dos factores das nossas pe••tm·bações finnn- zondtt. . 

ceirns. S. Ex. nmrmn uma verdade am sou rala-
Peço, SJ•, Presidllnto, no honrado· Sr. ~li- torio; as reformas precipitadas e impensadas, 

nistJ•o da Fazenda que niio deixe ficm•letti'a que, tnlolizmenta, quaSJ que teem sido o apa· 
morta a disposiçilo orçnmontari•t >[ue o .auto- 1111gio dn Ropubllca, teem sem·pre peiorado 
rtzn: n. reorga'nizar ns Calxo.s EconomJcas o em vez do molhorar os serviços, 
que dê· execuçõ.o A do nrt. 4' do: lei n,. 550, · Substituir ou concentrar na ostnçilo arre· 
de 31 de dezembro· de 1898, que perm1tte a :cadmlorn a ln.ncçiio de fiscnli'''r essa nrreca· 
transferencia dos •lepositos de um,,s pnm ou· !dnçiio, ó nnll•tloar n llscttlizaçilo, facilitando 
trns caixas. o contJ•abnndo, o dosvio dos dinheiros pu· 

SI S, llx. desejai' algum subsidio para ostn bllcos. 
roorga.nlzaciio, encontl'nrú. nos Amwcs Ucsta O S1•. Miui::;tro dn Fazenda, o SI'. Dr. Bor
Casn. e dn. Camara, nndn meoos do flous pro· nardino de C;tmpos, e o CongJ•osso, compene· 
joctos sobre o a~sumpto, inspirados ambos tJ·ando-se dessa verdade, procurarttm retirar 
pelo osplrilo liberal e pela •liscussilo bt•llhn nto das allb.ndcgas a missiio do llscaliznr a nrre
c profunda que sobt•o o musmo assumpto tm- oadnçilo do rondas, o constituiram as delega· 
vou-se no SenndO do antigo regimen e cm oins tlscnos. . 
que tomarttm parte Teixeira Junior, Alfonso Mas no proprio relatorio se võ que ns dele
Coisa, Lnl'ayotte e outros estntlistns du mo· gacias llscaes, em gorai, niio estilo providas 
nnrcbla. do poosoal nocessario para quo estn llsooliza-

Tenho coucluldo. ,,,ito se torno oll'eclil'!t, 
Nem ó mesmo passivei qno antigas 110pO.l'• 

Posta a votoo, ó approvn•ln n proposiçilo o, tiçüos, do ompJ•egudos prnticos, conhocodoros 
sendo adoptada, vao SOl' onvinúa no S1•. PJ'e· 
sidonto di1 Republica pn1'a n J'ormalidado du. 
publlcaçlto. · (•) Eeto dltJcurso 11~0 JOi ruvl~;to 11uJoorl\tlor. 
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do ol!loio, de probidade nunca posta. em 
duvida, repartições que eram conatltuldas 
por 50 e mais empo~dos, pudessem ser por· 
fel ta mente substltuldns, olltondo·so resultlldos 
ldentloos, por, outras repartições que n~naa 
contam 16 ou 17 empregados, em sua mataria 
sem a pratica necessarla. 

Na orl!&nlznçiio desta.s dolegnolas, •qual a 
norma de proceder adoptada em rolaçíio á 
nomeação dos empregados Y 

0 SR, LEOPOLDO DE BUL!IÕBS-Prorogue·SO 
o expediente das repartlçoos. 

0 Sn, GOMKS DE CABTI\o-Faça.so com que 
os empregados appareçam á hora do ponto. 

O Sn. ARTIIUR Rtoa-0 nobre Senador está 
enganado em rolaQilo ao Estado da Bahia. 

O Sa, GoMas nm CASTRo-Nilo sol o que se 
passa na Bahla; mos sol que aqui no The· 
souro o Sr. Bernardino do Campos achou um 
dia ns repartlçoos vazias, as 11 horas da 
manhíi. O empregado de repartição alfandegaria, 

contra o qual se levantava qualquer suspeita, 
era em geral transferido para a delegacia. O Sn. ARTIIUR Rtos-Nn Babln o regula-

mento ó oxecutudo fiolmonto •.• Ora, o empregado quo permaneceu em uma 
repartlcíio de arrecadaçao por longos annos O SR. GOMES DE CASTRo-Aqui noThesouro 
nilo podia do momento ter habilitações pro- nilo é. 
cisas para exercer semelhante cargo em uma o sn. Aniuun Rros- •.. alll nilo •• vê go· 
repartlçllo do tlscallznção, cujo -trabnlho o ralmente o que se võ aqui e o que tenho no· 
Inteiramente dUferente. tloia que ae vê em outros Estados, isto õ, 

Pelo meu Estado, sr. Presidente, e que. eu comparecerem os tuncclonarios det>Ois das 
posso ospeclalmonto julgar dos males que a lO 1/2 da mnnhii. N11 Bahia não ha diste; os 
extlncçllo das thesourarins produziu. lilnccionarlos estão no seu posto ii. hora mar· 

A renda da Alfandega da Bohla decresceu cada pelo regulamento, proroga-se a hora do 
de um modo conslderavel; e nilo foi só 0 expediente, mas não é posslvel vencei-o, 
Theaouro Federal que M prejudicado com porque não só o trabalho não póde ser feito 
ena extlnoçilo, com essn reforma Impensada rapidamente, ~orno porque o pessoal quo 
e Infeliz Col 0 proprlo Estado. porque sabe actualmente exrste niio ó o mais habilitado, o 
v. Ex.,' como sabe 0 Senado, que nttl cer•ta mais ••paz para, com rapidez, pôr em dia o 
data, em geral, as altandegas eram encarre· serviço. · 
gadas de arrecadar, mediante uma carta O SR. GoMES nR CA.sTne-0 que sei é que 
porcentagem, os direitos sobre a exportação níio ha repartição em que ni!.ó ha,ja queixa 
que pertenciam aos proprlos Estados, o quer <le falta de pessoal. 
o Senado sabor o que se deu na Bahia em o sn. AnTllun Rtos-0 que ao vê, Sr. Pre· 
relaçóo ao nssumpto 1 sldente, ó que &8 estatlstlcas, trabalho lmlla-
- No ultimo anno em que o Estado deixou a pensava! nas repartições de nrrecadaçllo, nas 

sua renda assim arrecadada pela alfandeg!', repartições de llnanças. estilo ntr"azadas em 
organizando para o anno seguinte repartlçao todos os Estados, um, doua, tres e quatro 
proprla para a arreeadaçiio, a dlft"orença da ezeroiclos; a arrecadnçllo d& divida notivn é 
renlla foi superior a 4.000:000$, sem nu- lmJ10sslvel de l'nzer-se; assim tambnm a to
gmento de Impostos, ~ com a preducçiio a muda de contas; serviços que não se fazem 
eJportar na mesma quantidade, si não ln- nos repartições, mas em dlver'Sas partca dos 
fm'lor do nono anterior. · Estados nilo podem ser feitos, porque nilo hr. 

Nilo venho, Sr. Presidente, npreaentnr tempo, nem empregados que o8 faQ&m. 
emendas ao orçamento; lamento que S. Ex. Jil se vê que, sl se nugmentusso a dcspeza 
o Sr. Ministro da Fnzenda, reconhecendo em com a creaçao de mais alsuns togares, essa 
sou relaterlo a deliclencla do pessoal nns re· tlespezu. seria largamente remunerada. 

· · partlçllea de tlscallznçAo, níio tenha proposto S. E:w:. nAo entendeu opportuno propel·o; 
uma medida para sannr este mal, natural- eu não o proporei. Nestas minhas palavras 
mente porque S. EE. entendeu que o nu- vao apenas umu.JembrllnQa para que S. E:w:. 
gmento de pessoal Imperiosamente exigido o laça na oco111lilo oprortuna. 
por estas cfroumstanoias, viria trnzor um , Quanto no.mntorla, Sr. Presidente, o cs· 
augmento do despezas. tado das repartiQOOIJ aduaneiras,· com rarls-

s. EJ:, devia comprehender perfoitamenle slma excopÇIIO; é, sem exaggero de phraso, 
que esse augmonto das dospezns seria lar· mlsernvel. · 
gameuto compensado poloa r•esul lados que 1 1 1 aotnalmonto não se obtoem, porque a divida O SR. J. SAUMKNTo~Apolado; pr nc pa. 
activa, em todos os Estndoa, está em atrazo, mente no Amazonas. 
e em muitos dollos é tal o atrazo dl\ oscri· O SR,· AnTnun Rtos-0 nobre Senador pelo 
pturaoiio que uada se pódo ruzor de quatr·o a Rio Orando do Sul, u.•ndn ba dous dlaa, deu 
cinco annes pnrrt cil. noticia do que so pasSII na Alfandega do 

-
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duns das alll\ndegas prtnclpaes do norte com 
oquilio do que ellas precisam para so.tls
fuzor rogulnrmonto as necessidades do com
morclo o, ao mesmo tempo, os necessidades 
do fisco. 

Rio Grande, que Oll&va deatloada a ser a 
~pica repartição arrecadadora da lmporta
..,..o, s, Ex. disse-nos que assa alt~ndoga, 
que tinha arr~cadado 17.000:000$, possula 
um só guindaste, quatro armazons improsta. 
vetg e sentia deftolencla de material lndis· 
pensava! para h boa at•recadaQIIo. O Stt. Ftu.Nctsco MACtiADO - Apoiado; por 

Dahl o que pt•ovém I ,Retardamento na ar· eSlle lado o. Atrandoga do Amazooaa estil em 
reclllluQllo, o.ugmaoto da despaza para o oom· primeiro togar. 
merclo. Ora., oiio é justo, Sr. Presidente, que O Sn. ARTIIDR Rios-A extincçio do Arse. 
quando o CongroiiSo Nacional, do ncoordo com n•l da Bo.hio., determinada por voto do Coo
o Poder Executivo, anda a esgravatar ma· grasso o anno passado, deu Jogar a que se 
terias para tributar, anda estendendo como pudesse attonder tis valiosas reotamações dos 
que uma rode que abranja tudo quanto se succossivos inspectores d" Alfandega desse 
produz e se consome, tudo quanto se recebo, Estado, no sentido do ser alargada a tlrea de 
tudo quanto ó mais nocessarlo o indispensavol suo. a lf"tHlega. 
ás necessidades da vida (apoiados), nilo ó A ilrea occupada ~elo Arsenal da Bo.hlo. tem 
justo, digo, gt•avo.r asse commeroio pelo. de- a fórma quasi que ilo um quadrllongo; uma 
sldia do proprlo Governo por nio dotar este grande parte, talvez metade desse quadri
na suaa repartições com o material noceilila• longo, foi cedida paro. ser incorporado. á AI· 
rio, do modo que nelias o serviço so faço. ra· llt.odega da Babla, 
pldamentesem onerar o oontribuinto. Dentro dosse quadriloogo existe uma doo& 

Quer saber o Senado o qne se pllss<iu na que custou ao Tltesouro talvu. quantia supe-
Bahia I Vou dizei-o. rior a i ,500:000$; esta. doca é neceliSo.rla e in· 

A Alfandega do. Bnhia, que arrecade. dispsnsavol ó.alfandega, po.ranestaser reco· 
20.000:000$ por anoo, tinha, o.tó bem pouco lllido o guardado o seu material ftnctuante, 
tempo, dous guindastes o cinco oot sois arma- que nio póde ser multo pequeno, porque o 
zens, isto é, cinco ou sois c11fuas negras, es- ancoradouro é multo vasto, os navios anco• 
boroadas e imprestavel;, a que davam o r.om {!.grande distancia; o, como acabo do 
pomposo titulo de at·mnzem. dizer, niio lendo feita a descorga em caes, 

As mercadorias, que eram dirigidas paro. mo.s sim em outras embarcações que trazem 
aqueilo porto por todos o.s comp.millnl es· ns mercadorias para o. alllt.ndego., esse mate
trangeiras de no.vegnQllo, que viajam pelo l'io.l fluctuante precisa sJr numero;o para 
Bra.ll, eram descarregadas em grandes sn· que a Osoaiiznçio seja severa e verdadeira. 
veiros que ltí. cbamnmos alvatcngas, esses Pois bem. essa doca que custou quantia 
savelros custav11m no commet•cio nus dez prl· superior al.500:0~0$. qua~do pertencente ao 
moiros dias 40* ppr dia, e do uodecimo dia Mloistorlo do. Marmita., esbi nua pelares con· 
em deanto 100$000. dlçõcs. 

Pois bem, senhores, houve negociantes que A entrada da doca precisava de um ligeiro 
pagaram qu tDiiiL tão avultada de estartia, reparo, porque a baso esttl sendo o.lulda, mas 
que é como ltl chamam a pet·manoncin dos este reparo nil.o rol feito em occasltio oppor· 
li\Zondas nesses savelt•os, que o proprletao·io tuna. 
do saveiro foz uma festa, soltou gyrnndolas De modo quo esse estrago foi augmentando 
de foguetes, porque o preço do mesmo sn· gr!Ulualmente, e ultimamente, sendo nece~>&· 
velro, nllos novo, estavu sslvo. rio destrttir o casco do Dcstroyor, comprado 

Vejo que no orçamento dai de!pezas pam par.t eulfooar a revolta, foi preciso o em-
o Mlnlsterio da Fazenda pedo·se apeoa.s a prego d~ bombas de dyno.mlte, e o. ex• 
quantia de 300:000$ paro. onras nos Estados. plosilo destas bombas causou a rulna quasl 
Não se discrimina quaos si'io essas obro.s,quaes complebt rla entrada dessa doca, oujo os
são aqttolias mnls urgentes; deixn•se no nrbi· lado o.otual ó deploro. vai, estando, entre
trio do Govot·no fazei-o. tanto, convencido, de q11e com uma po· 

Nilo lm nas mlultns palttvras 11mo. censura quena quo.utla, que nllo excedertí. do 3~ a 
a este modo do proceder. 35:000$, aliA sara perfeitamente restabelectdn 

Aobo que o Governo, Informado pelos seus e prestará t~do o serviço paro. que foi destl·. 
prepostos nos diversos llstados, acba·so bnbi· onda; mas s1 o Governo demorar um anno 
lltado a mais justamente fuzer as obras quo esta reparaçi'lo, com uma estaçilo Invernoso. e 
com . urgenoia silo reclamadas e que ni'lo ao com os tom(>Oraes que llBSOiam a Bo.hla, o 
devo guiar neste ponto polns Informações dos paiz talvez com 500 ou 600:000$ não poBIII. 
repreaentantes dos dl versos Estudos, que po.' consegull-o. 
dem parecer suspeitos. E' paro. Isto que cbo.mo a attooçi'lo do Sr. 

Mas, parece-me, que esta verbo. é oxcefii· Ministro, de modo que S. Ex,,lnformado por 
vamonte rldlcllia1 nllo póde dotar, talvez, pessoa competente, do. suo. lmmedlllta oon• 
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para os fins dotermhiados cm Jlnnça, considere nss~ obra como nmn. dns I no Thosouro 
d!gnns elo fl~urnrem na verba dos 300:000.~000. lei. 

A parte do antigo arsenal dcallnn•ln á AI· Silo snccoss!vamonto npp1•ovndos os~rts,S·•, 
fundega dn Bo.hia, isto ó, couccdidn. ó. Allitn· 4'' e G". 
degn, niio tem soll"urançn, o essa. ó indispen-
savel, afim ele cvf7m· os 0 ,nltos da gntunagom E' apprnvatla n cmentla da Copunissiio do 
e mesmo a faciliclndc da sahida clandostina Finanças ellm!oando o art, 6', 
de volumos dos tliO'eronto• nrmazons. E' approvado o nrt. 7.,' 

E' uJ•gonte construil• nossa p:trto uma mn· E' n proposição, nsslm emendada, adoptadn 
ralha que, ostou convuncitlo, nü.o podm•n im- Pn.l'O. poase.r {L 3• discussão. 
portar em mais do 20ou 30:000$000, 

O Governo tambom jit dotou a Alfnntlcga, 
depois do largns roclnmações, do mnis um 
guindaste que não sei t:ii jú. os til. fuucciouando 

O monfim, Sr. Presldonto, et·:~ cbnmnr n 
n.tton~üo do Gov01·no parn estes }lontos u por 
isso limito·mo a estas llgcirus ub,ervnções. 
Ningu~m mais pedindo n palavra, encer· 

ra-se a. discussão, 
Soguem-so em ll!scussüo, que se encerra 

sem doba te, os arts, 2° a 711 , com ns emendas 
oft'erecidas pela Commissilo do Finanças. 

PJ•ocede-sc 1\ votaçiio com o seguinte resul· 
tndo: 

E' approvado o nrt, i', snlvo as omonllus 
da Commissüo. 

Süo app•·ovadns a esmondus, ns,im conce
bidas: 

Ao nrt. 1.' Ont!O so diz: -em OUI'O 
22.45Q:58:l$507 -diga-se : - om ouro .•.. 
22.•150:577:!517. 

Onde se lô :-em papo! 110.001:703$580-
loia-so : em papo!- 115:?7·1$05:3$580. 

Ao nrt. i' n. 16, Pnrn acquisição de uton· 
silios c upparelbos pam dcscnrgn, nas alfnn· 
tlcgas dos Estados, om voz de 20:000$-dig•·so 
60:000$000. 

Ao art. I' n. 22. Em vez do-Ajudns do 
custo-30:000$, diga·so-Ajudus de cnslo-
40:000$000. 

Ao nrt. i" n. 30. Onda se diz: Dospczas 
evcntuaos-150:000$, tliga·so-Despezus oven· 
tuaes-100: 000$000. 

E' approvo.do o art. 2~, so.lvns na emcntlas 
da Commis;üo. 

São npprovndns o.s emendas, ussim conce
bidas: 

Ao art. 2' n. 2. Rodijn-se assim: A liqul· 
dar, da fórmn mula convuuiento aos !ntm·esses 
do Tbesouro, a dlvidn activa da União, do 
qualquer or!g-om. 

Aoart. 2'n. O. Elim!no·so. 
Ao nrt. 2' n. 10. Elim!nc-so. 
Ao art. 2' n. 11. Elimino·He. 
Ao art. 2' n. 12. Redlja·se assim: 
c A Vender os proprios nac!onn"S, mediante 

coneurronolu puullou, seudo osta ulspcnsudll 
quanuo o compradO!' foi' o Estudo ou . muni
clpio da RPpllbllca; c a rocolilor o producto 

O Sa•, Aa•Uanr llio01 (pala ordem) 
-Sr. Presidente, nutocipo·mo em pedil• a 
plllavt•:t pala ordem, com medo que algum 
dos meus oo!log-lls o faca para I'O~ueror dis
pcn~a do Interstício cm rclaciio ii propqsição, 

Vouho pedir a V. Ex. cousa diversa; vo· 
nho ]>edil• quo cxei'Ca sun vuliosa influencia 
~obJ'o a Typographin Nncional, do modo a 
quo olla dõ ao Senado os trabnlhus a tempo 
deste poder, cm con~cionclo., conhccel-os e vo· 
tnl-os. (Apoiados.) 

!Silo ]l:l!'oco justo quo um orçamonto que 
foi publicado no Diario Offiaial do 20 o um 
parecer, qno não ó longo, publicado hn dous 
dias, já não estejam distribuídos em avulso 
nesta Casa. (Apoiados.) 

Peço n V. Ex., Sr. Presidenta, que vó. to· 
mau do nota destas faltas c vil. mosmo consi· 
dm·autlo que o que so passa no CongJ•cssti do 
Bra"il é, •m geral, iguomdo poJo proprio 
Bruzil, porque 1111o estll. ao n.lco.nco de t.oâos, 
espcchtlmentc dos Estados, o Dim·io Olficird, 
que é do pcq uoua circulnçiio; o peço isto para 
quo uo t~roximo anrio, meJhot· avli:iO.!IO, si 
assim cntnnrler, tomo ontrn. dellbernçüo em 
relação á puL!Jcaçiio do~ nosso~ debatas. ·· 

O sr. Pre,.ldenlc-A rcclamaçi!o 
que V. Ex. acaba de fazer tom sido fuitn por 
uiversns vezes o ll Mesf\ tem foito o passivei 
para rapara r estas faltas. 

Garanto a V. Ex. que a Mo;a redobrará de 
esfor<;os p~rn que esaq~. tal tas nilo se ropro
duzam. 

o sa, All1'11UR R1os-Muito agradoo!do. 

PROROOAÇÃO DO PllAZO PARA. PRESTAÇÃO DE 
EXAM&S PARClAES DE PREPAU.ATOltiOS 

Entra cm 3• dlscussi!o, com n emcndtc ap· 
pt•ovndo. em 2:.., o. prOposlçi'io 1lo. Co.mo.ro. dos· 
Doputndos, n; 06, do 1809, fflcnltando aos 
estudantes que, na data tlesta lei, ja t!vorom 
sido npJlprovndos em umo. ou mais ma terias 
do curso Jlrepamtorlo quu so ex!go pa1·a a 
mati·Icula ""' escolas do ensino suporior, 
terminarem seus estudos prestando cx~mes 
parc!acs_até.Sl de dezembro de IODO. 

I 
• 

• 
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O S•• Leite c 011 iclen-Sr. Pro· 
sidente, nií.o vou di~cut!r mais o aí:l!::Umpto; 
upenns queJ'O J'üétillcat• n emenda que npro· 
sontei o CJUO foi approvarln om ~:. dit;cus~iio, 
ome11da que não licon com uma retlac~·ão 
corrocta, o isto p01•quo elhi foi esct•lpta pre· 
olpitadttmento, sobre n tJancadn, do modo quo 
nao nttonden ao pensamento de seus autores. 

Devo 1leclarn.r a V. Ex. que osso. cmonda 
foi criticada por um dos jomoos rle maior 
circulnçr1o desta Capital, jornal cuja opinião 
muito resprito o !Lento, snndo que por isto 
tomo·a. om considornção,al\ogando·so que ello. 
era. um meio dll l'nzm• com que estudantes 
que não cstivess(•m habilto.dos para. tWestn.· 
rem exame du mrtdUI'CZil pB8~aswrn. p!ir em
-ponho ou pelos paE"s alc:tides, como guto por 
hrtizn.l'l ~obre o~ prupnratox·ios para quo nü.o 
estivessem habilita~os. 

Sr. Presirlonto, quero acredit:~r quo o illus· 
Ire redactor daquolla folha. talento do pri· 
moira ngua, n quem preso muito, quer como 
bomom em pnrticuln.r, quer ,~amo jornali5ta, 
niio leu os fundamentos com quo apresentei 
a emenda. 

Não ao trata rio fazer com ~ue os estudantes 
submettn.m-se n exames por ompcmho, não 
quoronflo so:ll'rol' o e:wm!) do mn.dnreza .• 
Trata-se de fazer com que estudantes. rJUO 
estão promrtos paro. prestar oxnmes. uiio li
quem impedidos dbto pela falto de banca do 
exames nos t~eus El'lB.dos .•• 

0 Stt. GONÇALVES CUAVES- E pódo accres
OODtul': com mais 50I'ictlndo do que no rugi· 
men do examo do mndurozn.. 

O Stt.LEtTE E ÜJTICIOA-.•• do nccorrlo com 
o progrnmmn. llo Gymnasto Nacional. 

E' uma injustiça que estudantes promptos 
para fazerem exame do madureza niio possn.rn 
prestar uom oxarncs parcellados. pela im· 
possi~ilidade om quo so u.cllom os Estndos do 
montarem cursos igunes aos tlo Gymnasio 
Nnolonnl, e porlorom autorimr, pot•tnnto. 
exames de mo.turezo.. 

Nosso estado do cousas ó quo pedimos que 
soja prorogado o praso dn prestação dos 
exames parcollados :ttó 1002. 

Feita esta pequena obsorv:tção, vou man· 
unn i1 Mesa uma emenda rio correccão 
daquolln quo folnpprovad:t em 2• discus>ilo. 

E' lida, npoladn o poota conjuntamente om 
discussão o. seguinte: 

EMENDA 

Rerllja-so assim o art. 1.' 
Aos estudnntcs que, ntó SI do dozenlbro do 

corroo to unuo, houvot·om p1•ostndo ou reque· 
rorem prestar oxamo do qualquer mataria 
pro~arntorla para n matriculo nos cursos de 
onsmo supot·lor, ó llOrmltlldo concluir o 

curso ]n·cp:~rat01•lo pot• exames pnrcollndos 
ntc :li <lo rlczembro do IDO~. 

Sula das scssü~s. 26 de ou-:.ubro do IFmn.
Lcite t: Oaticica.-Bd(ort Vidl't,, 

O ~··· 1\lot•no~ Bnrrot;-Sr. Pro
aidento, pedindo a palavra, não tenho cm 
vistn discutir o projecto que adia os exames 
de marlureza. 

NiLo vim mesmo propnrnrlo para isso. Meu 
thn nnico é fundamentar, em ligeiras consi
derações, meu voto contrario no projecto. 

JJa dous systemns do m•ganiznçüo_ do en
si nu, que em lingmLg't~m moderna sao cha
mados systomn. parct'llntlo, que faz ostnclar 
ma teria. por mn.terio., tluas, ou quando muito, 
trcs Ue ca.d:t vez, e sy::;tema de cot~juncto, que 
raz o o.lumno estudar• muitas materias ao 
mesmo tempo e que é corando por um exame 
:;oral, rlito do ma.rlurezn.. 

Levantando a questão 11 um ponto de vista 
mnis alto, pórle·sü dizer quo o primeiro sys· 
toma secmo o mcthodo nnalytico, e o segundo 
o motb~do syntbotico. 

Pelo mothodo nnalytico o alumno estuda 
materin por mn.tcria, bem inrlividualiza.dn., 
concentrnnflo o. sua nttenção em poucns, 
nuncn. mlliS lle (luas ou tros, n.thn de que 
melhor se compon··tre do c>da uma dellas e, 
ó. pt•oporçiio quo vae senti o ju:gado habilitado, 
vne JJJ'estantlo seus exume~, pn.rcelladameute, 
tnmLem m1Lte1·ia por maleria. conformo as 
estudó.ra, o a~sim ató completar o seu curso 
de prepo.ratorios, 1lndo o qual recebe o seu 
diploma do bacbat•el cm lettrns. . 

O mesmo acontece nos cur~os superiores, 
em que o.s materins silo distribuidns por 
aunos, duas ou trcs em cada auno, e, a.ppro
vado uas tnn.torias rlo ultimo anno, recebe 
então o alumno o sou diploma cm diroito, 
em mntbemntlcns ou om medicina, conforme 
n. f11culdatlo quo cursou. 

Em contraposição ao systema nnalytico ou 
parcellado, hn o systcma que podemos cba· 
mar rio conjuncto, e que consiste cm làzer o 
alumno cst.mlar, siniio tOLln~, no menos multas 
mn.teriai::i no mesmo tempo, o allnn.l, só nt1nnl, 
fazer um exame geral de tod11s, oxamo que 
se convtüU donominal' do madtt1'c.:a. 

Em nossO pu.iz :::ogulu·se sempre o systemo. 
ano.lytlco ou de exames parcellndos,menos no 
colleglo do Pedro U,ondo dominava o syatoma 
contrario-de accumulação do matarias. 

No meu tampo de estudante, que j~ Vllll 
longe .... 

0 SR. LEITE E Ü!TJCIOA -E do qual, como 
nó•, lembra-s ... com saudades. 

O Sn,MonAt::s BAnnos-Cda -1w sans di1'e ••• 
fazln-uos concentrnt• o estudo em poucas 
materins, dun• ou trcs somente, ostudando· 
se primeiro as mnis Cncels, que eram ns 
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llnguns franceza, lngleza e l&tlnn, e tlepols ns Sr. Presidente, o. policultura, Individual• 
mais dlfilcles, que eram as Stlienclas, geogrn- mente coaslderacin, aconselhada a ando. lndl· 
phia, historia e phllosophln, e u proporção vi•lu:Lil•hule, é um erro grave, ó ttm erro 
que hlnm.,-nos propnra~tdo em cnrla uma crasso, quer Ro considere a cultura. lntelle· 
dellas, blamos pre,tnndo exames individua· ctunl, quer se coasidore a cultura doa eam
lizados, até completor o curso. No our.a su- pos. 
perior de direito vigorava ontiio o vigora O lnv•·ador que quer cultivar muitos gene· 
alndn. hoje o systomn pa.rcellallo, fu.zendo-se ros ao mesmo tampo, nada cultlva bem, ne· 
no fim de cada anno exame ou neto das duns nhum genero cultiva com perfelcllo, todo o 
ou tres mo.terins leclonnda.~ durante o mesmo. sou sot•viço é mal feito, e seus productos são 
E' verdade quo mudou-se o nome, o que era poucos, ruins o caros. 
anno cbama-so beje .~crie, mos na cousa. não o mesmo acontece na cultura do es~irito. 
houve mudançn, siniio o nugmento de ai· Estudar muito. cousa no mesmo tempo o para 
gumas matorlns do sorte que om alguns nada ficar sabendo, ó, quundo multo, colher 
annos bojo estudnm-so quatro mnterins, o resultados lnsigniftcantes, fracoA, supertl· 
que é excessivo e nenhum estudante pódo dar claes. Produzirá charlatães, mas niio homens 
conta, por mais talentoso quo seja, No meu preparados, de conhecimentos serias, pro-
5' anno estudavam·se Ires maiorias: theorla fundos. , · 
e pratica do processo civil, direito adminls· Senhores, só os ospecinllstns conseguem 
trativo e economia politica, e já uma das aproxlmnr·se da perfelçiio, seJa qual for o 
tres era sempre sacrlflcada pela tmpossiblll, ramo de trabalho a quo se dediquem. A.dl· 
dada lnlellcctual do dar couta de todas. visão do trabalho é a grande lei do. per!ecti-
Quanto mais si fossem quatro, como acontece bllidade humana. · 
hoje, . Pt·eoisnmos segull-a, si qulzermos pro-

Agora pergunto-qual dos dous systemns ó grod1r, tanto no trabalho lnteilectual, nas 
o melhor 1 qual deve ser preferido 1 sciencias, como no material, agrteola, indua

tt•lul ou commorolal. 
Quer me pnrecor que nem um, nem outro, E como 0 systema do accumulncllo de mo-

seguido excluslvnmeute. Que nmbos os sys. terias, do exame geral de madureza, viola 
temas, adoptado um com exclusão do ontt•o, flagrantemente essa grande lei, IÍ por tsao do. 
teem inconvenientes multo graves; o que o maior tnconvenleneia, dos mais aesaslrosos 
verdadeiro sorla organlzar·se um terceiro resultados. 
syatema, ecletlco, quo aproveitasse ns vanta· No meu fraco entender, a verdade està em 
gens de ambos, evitando os Inconvenientes de uma transacção, om um systema mM lo, elo· 
cada um. ctrico,que aproveite os dous systemas extra-

O systema pnrcellado o Inconveniente por- mos, cada um a sou tempo. 
que, si, por um lado, lavoreco o aproveita- Quo nn marcha doa estudos slga·se o me· 
menta do cstn•lante, qoe, concentranrto sua tbodo anolytlco, appllcando-se o estudante a 
attençilo em poucas mnterins. o.pprohende-os poucos matarias pnra que possa estudai-as 
melhor, aprofUnda-as mais, nssonhorêo.-so mo· profundamente; ó. proporção que se Cor pre· 
lbor dellas, por outro torto tem o grave in· parando devidamente, que vá prestando seus 
conveniente de, uma vez feito o exame dossn exames pnrcellndo.mente, De.JlOIS que assim 
materla, não pensa1• mnls nolla, e esquecei-a fizer todos, chegad~t a occaslno de matrlcu· . 
<lurante um ou mo.ls annos, quo.utos levar lnr-5e om um curso superior, então 
até matricular-ao no curso superior. prestar exame de madureza, o exame ge-

Ease esquecimento ó o grande defeito deste ro.l de todos os preparatorlos. 
systema. Assim, conseguir-se-hão os vantaS"ens de 

Mos, o systbema synthetlco tem, 0 meu ambos es systcmas, e serlio evitatlos os lu-
ver, Inconvenientes ainda m~tlores, convenientes de cada um, quando adoptado 

D,a nccumuloçilo de matarias, do estudo ,10 exclusivamente. 
mnttas matcrlas no mesmo tempo resulto Paro. esse óxame gornl vejo adoptada em 
que o estudo.ute em nenhuma dellns se poderá nosso leglsluçito uma dlsposlcllo, que me pa
nprofUndar, pouco e quasl nada aprenderá reco multo acertada ; ó que o estudante seJa 
pela distracção do esforços em uma zona Interrogado por seus professores, c julgaao 
multo extensa. pelos lentes do curso superior, em que pro· 

SI no outro systema ha o perigo de es. tendem matrlcular·se, 
quecor, neate o estudnOie nlio tera o que Esta sepnroçilo garante a laempçi!o, a lm· 
esquecer, pois quando multo terá adquirido parcialidade do julgamento, e evita o palro· 
ume. tlncturo. multo superficial sobre tudo noto. 
qun,nto tiver estudado, Mos, bem ou mal, está o exame 1lo madu· 
t Ed este o resultado corto, lnfalllvel, do oS· reza estabelecido na nossa organlznçilo do 
u o slmultnneo de multas materlns. ensino; mas, cm vez de empregar· algum ex-
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forço por~> nxocutal-o e assim verificarmos 
que resultados dará na pratlc,, nós vnmos 
chicnnando, vamos adiando n. su&. execuc;ii.o, 
Já votamos um adiamento, que follz111Dnto 
foi vetado pelo Podar Exocuti vo, agora vn-
mos volj\r ou Iro! ' · 

Estas rolhrmns parclaes, deficientes, niio 
conveem por desorganizarem o systema, bom 
ou máo, ostabotccldo pato legislador. 

O que conviria seria uma reorganlzaçiio 
completa do ensino,· segundo o (>lano que 
acabo do indicar. 

Desde que niio se trata disso, peço licença 
para votar contra o adiamento em discus.iio. 

Nioguem mais pedindo a palavra, oncor· 
-·ra-so a discussão. 

Posto a votos, o approvada a emenda dos 
Sra. Leite e Oiticica e Belfort Vieiro. 

Fica preJudicada 11 emendo approvada em 
2" dlscussiio. 

E' n propostono, assim emendad:L nppro
vada e, sendo adoptada, v ao ser devolvida 11 
Cnmarn dos Deputados, Indo antes iL Commis· 
8lio de Redacção. 

REVOGAÇÃO DA 2a PARTE DO ART. 1° DA LEI 
N. 288, DE 1895 

Entra em 3• dlsousllão a propos!Qffo da en
mar& dos Deputados, n. 10, de 1898, quere· 
VOg'& a 2• partA do art o 111 da lei 11, 288, 
do 1895, e restabelece a disposição do regu. 
lamento annexo ao decreto n. 605, de 28 do 
agosto de 1890. 

Ninguem pedindo a pahwra, encerra-se a 
discussão. . 

Posta a votos, é approvndn n proposição o, 
sondo ndoptada, vno ser submettida 1t sancção 
presidencial. 

CRRD!TO DE 5:050$, BOPPLEURNTAR Á VBRDA 9• 
DO ART, 2• DA LEI N, 500, DE 1898 

Entra em 2• dlsoussiio, com o parecer fn
voravol do. Commissü.o de Finanças, o artigo 
untco da proposição da Camara dos Depu· 
ta1los, n. ~2, de lij99, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Mmlstorio da Justiça o 
Negocias Interiores o credito do 5:950$, sup
plementar n verba n. 9, do nrt. 2" da lei 
n. 560, de 31 do dezembro de 1898, lnclulda 
neste credito a quantia de 800$ para :11udn 
do ·custo ao Deputado Pedro Leito Cher
monte. 

Nlnguem pedindo a pah•vra, oncorra·se a 
dlscussdo, 

Posto a votos, ó approvndo o artigo unlco, 
E' a proposlçiio adoptada para passar à 

3• discussão. 
Blln!ldG V, lll 

--------------·--
ORE OITO DR I :610.~935,SUPPLEUF.NTAR Á VERBA 

J1 DO ART. 2• DA LICI N, 500, DE 1898 

Entr~> cm 2' dlscussiio, com o parecer fa· 
vora vol da Commlssiio de Finanças, o artigo 
unico da proposiçii.o da Gamara dos Depu
tado•, n. 93, ile 1 H90, que autoriza o POder 
Execullvo a abrir no Minlsterio da Justloa e 
Negocias Interiores, o credito de 1:616$935, 
supplementar li. verba n. li-Justiça Fede
ral-do art. 2' dn lei n. 560, do 31 de dezem· 
bro do 1898, Jlara pagamento dos vencimel!
tos do esorivu.o seccionai do &tado de Sao 
Paulo Antero Gomes Bnrbosa, nomeado de 
eccol·do com o nt•t. 93 do uecreto n. 3,084, 
de 5 do novembro de 1898. 

Ninguem peclindo a palavra, encerra-se a 
dteoussão. 

Posto a votos, é approvallo o artigo uolco, 
E' a proposloffo adoptada para passar á 3• 

dlsoussao, 

REVERSio DE l\IONTEI'lO A ·D, l!ARIA .umLL\ 
DE OUTRO MACllADO 

Entra em 2• discussão com o parecer con• 
trnrio da Commissüo de Fin•nçrs o art, 1• da 
proposiç•io da Cnmara dos Deputados, n: 38, 
de 1898, que concede a D. 1\!aria Ameba de 
Castt•o Machado, !ilha do fallecldo chefe de 
divbilo refo•·mado Pedro Thomé de Castro 
A~aujo, a reversão do monteplo que de!• 
xarnm de perceber sua miie, por falleot• 
monto, o seu irmi!o, por ter completado a 
idade ieg ,j, 

Nluguem pedindo a palavrn,.eocerra•se 11 
discussão, 

Segue-se om dlscussilo, que se encerra sem 
debn .. to, o o.rt. 21

', 

Posto n votos, é rejeitado o art. 1', em 
escrutlnlo socreto, por 27 votos contra. 5. 

A p1•oposlçilo vne ser devolvida àquelia 
Camarl\, . 

O Sr, Pre•ldente-Estil esgotada 
a mataria d~> ordem do din ; o, nada mala 
hnvendo a tratar, vou levantar a sessão, 
designando para a da sessi\o seguinte : 

Continuação da 2• dlsoussi\o do projecto do 
Senado, n. 1 O, de 1800, determinando que o 
soldo do 1 • tenente da armada rotbrmado Ar
thur Waldemlro da Serra Beltort deve sor 
calculado de accordo com o decreto n. 247, 
de 15 do dezembro de 1894, desde a data da 
mesm11 reforma; 

2• discussão do projecto do Senado, n. 23, 
de 1899, determinando que a antiguidade da 
promoção do teuent&ooronel João Leooadlo 

llll 
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ANMAES DO SlmADO 

Pereira do Me)lo o. esse J1osto tleve BOI' con. 
tada do 17 de março de 180·1; 

2' dlscuss[o dtt p;•oposiç[o tla Camnm dos 
De~utados, n. 34, do 1897, concedendo n 
D. Euphraslo. Delfina do Lncertla, vi uva do 
ex-.collector Jo[o Paulo do Lacerda, o perdttO 
dOI premlos do. divida em quo o oou lnllecldo 
marido ficou alcançado paro. com a Fazenda 
Publica; 

O Sr. 1' Secr·etor•io dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Telogrammo. expedido do Araco.jú em data 
de 25 do corrente moz, assim concebido : 

cExm. Presidente Senndo-Jtio-Commu· 
nico que npós hnVOl' .prestado compromisso 
constitucional perante nssomblóa logislntiva, 
nss11ml governo Estndo como pre>idouto alei to 
paro. o trionn io que hoje começa-Aguardo 
vossns ordcns-Snndnções. - Pndro Olympio 
Campos, presidente Sergipc.-Intoirndo. 

'· 

2• discussão da proposiçlío dn Camo.ra dos 
Deputados, n. 28, do 1899, nutorlz•·nrlo o 
Poder Executivo o. conceder no 3•• oscriptu
rario da Delegacia Fiscal ont Porno.mbuco 
Francisco Jorge do Souza, um nono do li· 
cença, com ordenado, p11r11 tt•ntar de smt 
lijlude. 

O s~·. :-.:o Sce••etft 1·io lê o fica sobre 
horas e 20 mi· a Mesn. pa.ra ser illscutido nn. ses~üo seguinte, 

·depois ile publicado no Ditwio do Congresso, 
o seguinte 

Lovanta·se n sessão ns 2 
nu tos do. tarde. 

138' SESSÃO E!! 27 DE OUTUBRO DE 1899 

Prosidoncia dos Srs. Rosa c Situa e .r. Ca· 
tu11da (I' Sccrctat·io) 

A' mela-hora, .depois do melo-dia, nbl'e so 
a sessão, o. que concorrem os Srs. Senntlores 
J. Cn.tundn, Albertq_ Gonçnlvos, Tbomaz Oel· 
flno, .Too.qulm Sarmento, Francisco Macha.rJo, 
Bonedlcto Leite, Gomos rle Castro, Belfort 
Vieira, Nogueira Paranaguii, Cruz, João Cor
deiro Bezerrll Fontonelle, Jooé Bernardo, 
Alvaro Machado, Abdon Milonez, Almelrla 
Barreto, Gonço.lves Ferreil•n, Leite o Oitlcicn, 
Arthur Rios, Vh•glllo Dnmazlo, Domln~os 
Vlconte, Q, Bocayuvn., Lopes Trovão, Jtor~ri· 
gues Alves, Paula Souzo, Moraes Barros, 
Loopoldo do Bulhõos, Joaquim de Souza, PI· 
n)le1ro Machado o Itami•·o Barcc!Joa. (30). 

Deixam de compo.rocer com causa parti
cipada os Sra. Mnnoel do Queiroz, Henrique 
Coutinho, Gonoroso Ponce, Jonathaa Pe
drosa, Lauro Sodró, Justo Chcrmont, Podro 
Velho, Joaquim Pernambuco, llego Mollo, 
Coalho c campos, Leandro Macio!, Rosa Jn· 
nlor, CJeto Nunes, E. Wnn•lenkol!t, Gon
çalves Cllavos, Vicente Mochndo, .Jon9uim 
Lacerda, Esteves Junlor, Gustavo Rlohord, 
Raul! no Horn, o Julio Frota.; o sem o !la os 
St•s. M 'nool Barata, Pires Ferreira, José 
Morcelllno, B. de Menrlonca Sobrinho, Ruy 
Barbosa, Porciunculn, Feliciano Ponno., 
Buono Brnnrl[o, A. Azarado o Aquilino do 
Amaral. (31), 

E' lldn, posta em dlscussiio e som debato 
n.pprovada a acta da sessão anterior, 

PARECER. 

N. 253-1800 

Re<lncção da emenda do Souado ú propo· 
alçiio da Cnmara dos Deputados, n. 96, de 
1800, r,,cultanrlo aos estudantes ~ue, na data 
<leata lo!, jli tlvet•em slrlo approvadoa em 
uma ou mnls matorins do curso pr•pnrato;•!o 
que se exige \'nrna mntl'icoln nas escolas do 
enslnrJ sup•Jr ar. terminnrem ·sous estutlos 
prcstnndo oxnmos parcines ató 31 de dezem· 
bt·o do 1900. 

Ao art. I• substitua-se pelo seguinte: 
• Art. J.o Aos c•tudnntes ~uo, até 31 rlo 

dezembro do cori'cnte anno, houverem pres .. 
tado ou requerorom prostar oxnmo de q uni
quer mataria pl'epnrntorin para a mn.trlcula 
nos cursos de ensino superiOr, ó permittido 
concluir o curso propul'l1tlll'io por onmes 
po.rcellados até 31 do •lezembro do 1002. ,. 

Sala das Commlssõcs, 27 de outubro do 
IBG9.-Joaquim Sarnumto,-J. Joaquim de 
Sou: a. 

E' lido o posto em discussão, que se encerra 
som debate, flcnndo n votn<;~io adiada para 
quando houver nu111cro lognl, o seguinto 

PAllEOER 

N. 204-1899 

· Foi proaonto á Commlss[o do Marlnltn o 
Guorm, .ntlm do lnlerpor porccor, a proposi· 
çilo do. Cnmam <los Doputatloa, n. 74, tlo 1809 
quo nutorlz~ o Podar Executivo u promevor
por sorviço relevante, no posto do alfores ou 
2" tenente do exercito o 2' sargento do 2• re· . . 

-
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gimonto de ortllborla Agenor Rocha, ÍIJ~o- na lei n. 404, do 2'i do outubro de 1800, que 
pendontcmcnto de vaga nesse posto, mandou contar a esso oillciui oito mozcs e 28 

Consi~crando que a proposição pii.o veio ~lus que lho fultuvnm para complotni' o tem· 
acompanhada do documonto0.quo provam n po que devia permanecer no quuf!ro da ro· 
relevunci~ dos serviços prestados por es;e sorva, e com o clausula-para todos os ef· 
in!orior, nem do requerimento que deve te1• feitos. 
sorvido de ba10 li citada proposição, ó a Com· llm vista d~ssa determlnaçilo de uma lo! 
missão de parecer qun so!Jro o os~umpto seja ~o Congresso, a Commlssão de l>farinba o 
ouvido o Poder Executivo. Guerra niio porll~ afastar-se do sou cumpri· 

Sala das Commlssões, 26 de outubro de monto, o ossim, lovrou o parecer que se ncha 
1809.- Almeida Drtrreto.-Ros1t l1mior.- om discussão. 

A Commisü:o ele Finanças, poróm, apreciou Belfqr~ Vieira, . _ o parecer o o projecto por um prisma muito 
El' Ilda, posta em diecus&ao, que se encerra diverso, muito dill'orcnte, como pns;o a de· 

sem debate, ftcnndo a votaçii.o atilada para monst1•ar. 
quando houver numero, a ••edacção tlnal do Diz a CommlsSiio de Finanças que o pro· 
projecto do Senado, n. 18 de 1800, substitu- jecto tem por fim mnndur aoldiclonnr no 
tivo do do n. 2 do mesmo anno, regulando o tempo contado no otncinl Serra Bel!brt, para 
sorteio militai'· a sua reforma, a d!Jferonça constontu do 

tempo decorrirlo da data da mesma reJbrma 
nqueliu em que esto devia ter sido dada após O Sr. Leopoldo de Dulhõea 

-Peço a V. EE., Sr. Presidontu, que se sirva 
informar-me si lia numero na Cusu, pois de· 
aejo requerer dispensa de lntorsticio par11 guo 
seja dado pora ordem do dra de amanha, o 
projecto de Orçamento da Fazendo., visto 
terem sido dist1•ibuidos o> avulsos • . • . 

O Sr. Pre•ldenle- Submetteroi 
a votos o retjuerimonto do nobre Senador 
logo que haja numero ; a listo. do. HOrta IIC· 
cusa apenas a p1·esençn do 22 Seu11dor~s. 

ORDEM DO DIA 

OALOULO Dp SOLDO no I 0 TRNRNTlli REFORliADO 
DA. ARMADA. ARTUUR WALDEMIHO DA. SERRA 
DELFORT . . . . .. " 

Continúa em 2• dlscueeiio, com o p~recer 
contrario da Commissiio rle Firiançns, ó artigó 
unico'do projecto do Seqado, u. to, rle 1809, 
determinando que o soldo do 1 o tenente da 
armadO:' 'relilrmado Arthur Waldemiro da 
Serra BeiCort, deva ser co.lculndo de accordo 
com o decreto n. 2471 de i5 do dezembro de 
1894, desde a data dá ruosmn reforma. 

O Sr. ~bnoldn Dn••relo -
Sr, Presidente, encarregado peln Commiasiio 
do Marinha e Guer-ra de ostud~r a petiçiio 
que, om 16 de julho do 1897, dirigiu no Se· 
nado o !0 tenente reformado da armnda Ar· 
thur Wnldeiniro da Serra Belfàrt,· yenbo ~ar 
ao Seqado arnzilo por que Iiquolla Commissiio 
Ílcoeitou o meu pnrocorno dto 22 de sotomb••o 
ultimo, e concordou em lavrar-se o projecto 
que está om discussão, · 

A Commlseão, Sr. P••oaldonte, apresentou 
o projecto 4 ooasidQrRçiio do SanRdo, bnaead~ 

o termo do pari o~ o dn reserva. 
Sr. Proaidonte, este olficial não pediu- se· 

melhant.o cousa I 
Como o Sr. Serra BclfOI't havia de vir pe

dir M Sanado que lho contassem o tempo 
que pJie jil tinha obtido por lei do Ccmgi'esso, 
lei que declara que <i pai'& todos os eJreitoe 
da sua relurma 1 · 

A !Ilustrada Commissão de Finanças não 
prostou muita attenção no que tinha em 
viela o projecto, é o que se conclue dabi, e fa· 
cilmento manifestou-se contral'la li petição 
do rerurido oillcia), 

O otncial jó obteve por lei do Congresso que 
lho toe,em addjcippauos no tempo de serviço 
ijue prestou ·n" àrmada nocional mais oito 
mczes q dius o, si essa lei traz clausula para 
todos os ofi'eitos~porgunto entiio, por que 
raz~o se ba de deixar de cumpril-a, niio man· 
dando addicion~r este ton\po para todos os 
effoitos da reformo 1 . 

Eis, S•·· ProsiMnte, a razão ~or que a Com· 
mlssão'de Ma1•iuha o Guerra niio podia nem 
,jovln doixnr de ap•·eseutar ao Senc~do um 
pr·ojecto neste sentido, projecto que tem por 
lmsu o, cumprimento de umu. lo i jl\ a:u.n~cio
pada o posto em execução. 

Mandou·so addlcioun•· o 'tempo de serviço 
!118S lleiXOU•Se do tomar em consideração 
aqui !lo a que o oJncial tinha direito em con· 
sequepcia dessa uduição, 

A lei n, 404, do 24 de outubro do 1800, ó 
expressa o te1•minnute c, como tal, a Com• 
missii:o do Marinha o Guerra niío podlo. doi· 
xar do nrovor o sua comploW. execução. 

Esea lei diz o seguinte: 
c Art. 1.• Fica o Pode•• Executivo autor!· 

zndo a mondar contai' 110 l" tenente da 11r• 
mada Al'tbur Waluemiro da Serro.llol!ort, 
para os elfeltos da reforma, mais oito mezos 
o ~8 dlus de ~ervlço, "' 



Ora, si a lei mandou contar p~ra todos os 
elfeltos este tempo, não podemos dolx~r do 
nHontler & potlçiio do offlclal. 

SI a lei man tou addlclonar oito mezes o 
28 dias ao tempo de serviço que jó. tinha. 
prestado na armada esse offlolnl, é evidente 
que esse perlodo deve ser contado para todoo 
os etteltos. 

F'ol mandado contar, mas nilo se attendeu 
ás oonsequonclas forçadas dessa oontagem. 

O offloia.l tinha 150$ de soldo e pela lol, 
contando o tempo de oito mezes e 28 dias, 
passará a perceber 200$000. 

Ora., a unlca cousa que olle podia. foi que 
se lhe mandosse pagar esse soldo em virtude 
do nccre3Chno do lempo que ji1 h11vla ob· 
tido. 

Parece-mo que elle fez o pedido no Con
gresso com tod" a razão porque oumpriam 
para com elle o preceito fegnl, contando o 
tempo de oito mezes e 28 dias, mns nilo 
mandaram onlculnr o seu soldo pela tabella 
porque dovia ser calculado por força desta 
lei. 

Sr. Presidento, o que tenho dito m' pa· 
rece o bastante para esolarecer o Senado 
ucercn. das vantngons quo osah;to ao otftclal 
refor;oado I' tenente Serr• Beltort, e, como 
relalor da Commissiio, tenho oumprltlo o 
meu dever vindo ,itlstiHcar a npresentaçilo do 
projecto que se dlsc11te. 

O Senado resolverá como entender do jus· 
tlça. 

E' o que tinha a. dizer sobro o assumpto. 

O 8r. Ramiro Dareelloa (1)
Sr. Preai~ente, tendo sido relator de parecer 
que acaba de ser comb•tldo pelo lllustre Se
nador pela Parabyba, preciso esclarecer ao 
Senado o assumpto. allm do que alie vote 
como julgar de Justiça. Explicarei, pois, qual 
foi o pensamento da Commissilo. 

Tr~ta-Me de um o!flolal do marinha que om 
1894, por ocoasliio tia revolta, julgando-se em 
est11do tal de saudo que nllo podia continuar 
no serviço activo, requereu ao Governo a sua 
rercrma. 

Presente o requerimento do rcrortna do 
ofilclol ao Governo, este mandou sujeltal·o á 
respectiva. Inspecção de saude que o julgo 
incapaz do eorvlço como olle tinha a.Uogado 
Ires mezes depois deste pedido do rotbrm'' e 
allÓs a lnspecolio, o Governo concedeu ao offl· 
cfal a reforma pedida. 

Sr. Presidente, n lei que regula a reforma. 
doa o!flola.es do exercito e da armada, para 
garantir os lnterosses do offlolnl contra erros 
passiveis de dlugnoatlcos e prognosticas das 
commlssões modicas de lnspecoilo, para nilo 

(t) E•te dlrwunt niio foi revl11to pelo orador, 

obrigar o .offlclnl contra a IIU& vontade & re
tirar-se do servloo nativo rerormando·se, de· 
tormlnou que, nestas condloõos, o omolal 
depois da inspooçiio, Jllesmo julgado Incapaz 
do servlQo, tique em uma claue de reserva 
durante um anuo, findo o qual será nova· 
mente Inspeccionado o, julga1o Incapaz do 
serviço, aerli. reformado. 

A lei nilo qulz mala do que garantir o cl· 
dadiio 1la clasae arma.di1 contra qualquer pre· 
potencia do Governo ou contra um erro da 
commlssilo medica que inapecclona, 

No caao presente, trato·•• de um otllcial 
que. volontarln o e!pontaneamente, roquereu 
a sua reforma. 

0 SR, AL:I!BIDA BARRETO dá um aparte. 
O SR, RAMIRO BAROBLLOB-Trata·IS de um 

offlclal que Col lnapecolouado após o requeri· 
menta, 11 que foi jul~garlo Incapaz. 

O Governo nllo podia abaolutamente delnr 
de conceder·llle a reforma, no caso de lnva~ 
li dez provatla. 

o acto do Governo foi todo favoravel o.o 
omclal i o omclal nllegou invalidez, alnspe
OÇilo deolarou que olle Invalido estava, e o 
Governo concedeu a reforma.. 

Quem foi o prejudicado i Foi o Thesouro 
Na.olonal, que ficou· oom mala um panslo• 
nlata. 

Os SRs, AL>Im!DA. BA.R.RETO • BIIILFORT 
VIEIRA dilo aparte&, 

0 Sn. RAMIRO BAROELLOS-0 offlolal re• 
quereusua rerorma, eatava Invalido, tol-lbe 
concedida essa reforma i não houve prejulzo 
par11 o omolal i houve prejulzo para a Nação, 
que ficou oom mole um pensionista. 

UM Sa. S&NAnon-0 direito delle nilo tol 
ottendldo. 

0 Sa, RAMIRO BARO&LLOS-Não foi otren• 
dldo em cousa alguma. 

Mos, senhoreR, a Com missão nio tal cavallo 
de batlllba disto i a Comrnlssio toma agora o 
allegadc pelo illustre relator da eommlssiio 
de Marinho o Guerra, que dlz que esse 
offlolal, por um decreto, por um~ lei do Con· 
greao, tem direito a que se lhe contem mais 
oito mezes e tanto de serviço. 

0 SR. ALME<DA 8ARRin'0-01to mezes e 28 
dias, 

0 SR. RAMIRO BAIIOELLOS-Sim, oito mezes 
e 28 dias. 

Ora, senhores, Isto é um decreto do Con• 
gresso. E·sl é por om decreto do Congresso 
que o oalolal tem direito a que se lhe conte 
mais eate tempo de serviço, que temos nós 
com a historia. i 

o amolai está, armado já da. providencia 
Jeglslatl va neoessarla, segundo 118U modo de 
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pensar, para defonder seus direitos. Até ahl 
vae o Poder Legislativo ; dahl por deanle, 
nilo ; nós niio podemos to1!os os dias lazer 
leis novas, repetindo as mesmas cous~ •. 

Eis o que tinha a informlll', rclatlvamento 
ao parecer que a Commissão de Finanças dou 
sobre o projecto om dlscussilo. 

o Senado votará como entender de jus
tiça. A providencia jll está tomada, e o r,on· 

grosso não tem maiãque decidir sobro o caso. 
O Congresso deu a Jel, entendeu que de- o Sr. Delfort Vlelrn-Niio pro· 

viam ser contados os oito !llezes; que temos tendia, Sr. PrePldonto, por motivo de ordem 
mais que dizer! particular, tomar parto neste debato; mas 

Agora, armado deste decreto o ofllcial, si sou a Isso compellldo por discordar do modo 
eUe Julga que seu direito está ferido, vae por que a questão lo i encarada já pelo rola· 
ao :!>Oder competente, que é o Poder Judl· tor da Commlssiio de Marinha e Guo .. ra, já. 
clar10, pedir que so lhe pague, si tom direito pelo da Commissão de Finanças. 
a ser pago, es•a di!forenç,., O honrado Senarlor pela Pnrabyba na de-

De outra fórma, quantas leis devemosentiio fesa do parecer de que é relator, posto quo 
fazer! demonstrasse não haver a Commlssão de Fi· 

Supponba o llluatre relator da Commissão nanças avn.liado convenientemente os termos 
de Marinha e Guerra que, aBBim comonquella da questão, todavia. a deslocou do terreno 
lei não foi cumprida P"la administração á proprio, enveredando por caminho diverso 
modlda dos deoojos do oficial, lambem esta daquelle que o dovla levar a pôr om relevo 
que se trata de votar não seja cumprida: a procodencia da conclusão do mesmo pare
deveremos fazer outra no mesmo sentido na cor. S. Ex. verá quo tenho razão. 
proxlma reunião 1 . O honrado Senado•• pelo !tio Grande do Sul, 

Não é esta a nossa missão : a lei já foi pro· impugnando o nobre Scn•dor pela Parahyba, 
mulgada ; agora, prevalecendo-ao della que nilo podendo defender tos termos do parecer 
ae dirija o oiDcial oo poder competente, que da Commlasllo de Fmancns. desvia a discussão 
não é o Congresso, pois, não é este quem de· para o ludo da legitlmldudo ou !Ilegitimidade 
clde a questão do cumprimento ou não cum· da refo••mn do ofllcl11i a quo o debate se tem 
prlmento da lei. Quem decide sobre Isto é o referido, e ahl desenvolve doutrina no,a, a 
Poder Judlclat•lo, e o direito ferido a olle é qual, permitia-me o nobre Senador, que o 
que deve recorrer. · diga, ti Inteiramente despida do fundamento 

Eis porque, mesmo pondo de parte a ques· o contraria ás leis em vigor. 
tilo de ter ou niio ter direito o ofllciat, a COm· No caso sujelto, niio se trata de saber si 
missão taz questão do seguinte: é que aquillo foi bem ou mal reformado o I' teaente Sorra 
que o ol!lolal quer não é da com~tcncla do Bclfort. A lei n. 404, de 24 de outubro de 
Congresso, e a commlasão não pode aconse- 1896, citada pelo bonrado Senador pela Para· 
!bar ao Senado que este se converta em Poder bybo, pile Córa de toda duvida a legitimidade 
Judicia rio para decidir destas queatoos. da reforma. 

E é debaixo deste ponto do vista que a O que cumpre Indagar é si o soldo que 
Commlssão traz ao Senado as informações oabe ao petlclonarlo é o da antigo. ou da novo. 
que entende dever dar, nftm de que o Senado tnbella.-Silo dl!ferentes as vantagens olfere
não ae converta em Poder Judlclnrlo. cldas por 68SILS tabcllas aos officlaea refor· 

O officlal, quanto ao allegado de 1011 direito mados. 
terldo, jó. tem decreto, ja tem lei. DIBBe o honrado Senador pelo Rio Grande 

do Sul que o ofllolal que pede rerorma, deade 
O Sa. AI.lllliiDA. BA.RRETO-Entilo, V· Ex. que é julgado lnoopaz na Inspecção do sande 

reconhece que olle tem razão I a que é submetlldo, pilde ser lmmedlata-
0 SR, R.u!mo BARCELLOi-Niio reconheço; mente re:ormado pelo Governo; porquunto a 

pnra mim, niio tom : mas a lei está abi. permanencla de um anno n11 reserva nada 
E digo que para mim o offiolul niio tem mais é do que uma medida gal'antldora do 

direito, porque elle foi reformado por sua oldadiio de cluase armada contra n prepoten· 
multo livre e e:rpontanea vontade, ela do Governo ou contra um erro da classo 

· Agora, como fia o decreto do Poder Legls· medica que o Inspeccionou. 
latlvo citado pelo bonra1lo Senador, o officlnl Ha manifesto equivoco da parte do nobre 
está armado para Ir defender seus direitos. Senador. 

E ililo é o Congresso que hn de .fuzer-se Entre nós a reforma só é neto lmmediato 
de Poder Judiclarlo. ao pedido; quando o oll!clal conta de 25 an· 

Foi este o conselho quo a Commlssüo deu nos de serviço para cima, o; afOra o caso de 
ao Senado;e o llluslre Seundor pela Parahyba rel'orma administrativa, todos os outros oxl· 
relator da Commlasilo de Marinha e Guerrn, gem como condlçiio bn•lca a permauenola do 
nAo pódo negar que o facto seja tal qual estou otllolal durante um nuno na roserva, onde 
relatando uo Senado. ftca de observação, sendo ao terminar osse 
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prazo do tempo, submettldo a nova inspe
cç[o do sande. SI o I'Csullado da 2• inspcm;ilo 
confirmar o da primeira, da1•-se-ba ontiio a 
reforma, o do caso contrario o officlal volverá 
ao serviço activo, E assim dovo ser, pnra 
que não haja fuclllldndo no augmonto da 
classe dos Jnactlvos. 

J!!ls ahl, Sr. Presidente, no moa )lCnsar, o 
torrono em qno deve ser rosolvlaa a pra· 
ten•ilo do i' fonento Serra Bellbrt. 

O ·Senado me desculparà a haver tomado 
parte em um debato que versa sobro pessoa 
a qnem otrtou ligado por laços do parentesco·; 
mas doolo.ra qne foi multo n contra gosto quo 
entrei na discussão. 

Era o que linho a dizer. 

O Sr. Ramiro Darcollolil (1)
Sr. Presidente, nessa questão rola. Uva a tu
terprotação da doutrina da lei, que manda o 
officia.l c::~pernr na. reserva 1t suo. rerormo., ba 
do pormittir-me o honrado Senador que con· 
tlnue a pensar, como disso, nccresccntnndo 
quo muitos, muitlsslmos exemplos existem 
no nosso paiz <To relbrmas concedidas nas con· 
dfções· â que alludi. 

!J Sa. BILFORT VIIIIRA-Ni!O pedidas 1 De• 
se.tava que v. E:a:. as citasse. 

Com relação no !• tenente Serra llolfort, 
não se obedeceu áoxlgencla da lei, pois a suo 
reforma foi realizada tros mezcs dopois de 
submettido ó. inspecção de sondo, que ojul· 
gou ln. possibilitado de continuar no serviço. 
E tontO fol Isso Irregular quo o Congresso 
mandou quo se lho computasso, pora os ol'M· 
tos da reformo, o tempo do oito mezes e 28 
dias, que lho falta para o completo do um 
anno de reserva. Mas, si por for~a do de
creto n, 404, de 24 de ou!ubro do 1800, foi 
levado em conta p11ra a reforma do i• to• 
tenente Serra Bol!ort o tempo de oito mezos 
e 28 dias, é claro que a reforma desto otflcfal 
ficou sendo considerada como levada a ell'eito 
em janeiro de 1895, mez em que compl'etava O Sa. ILmmo BAROELLos - Nl<t posso de 
0 anno de reserva. momento citar; mas tenho a certeza de que 

Passo agora n encarar o assumpto pelo seu mm tas tem std<> as reformas dadas antes de 
aspecto real. . :termlnndao·anno da reserva. 

continuando o petlcionarfo a ser pago do 1 A lei positivamente não póde· ser fnterpre· 
soldo como dantes, podiu explicações aros- :tada de outro m!l«fo. Este tempo cfe reserva_é· 
peito b. repartição competente, o esta i'nfor· r dado em bonetl01o do otftclai'• para que elle nao 
mou que o decreto n. 404, jó. rororido, nilo se . seja r~formado contr,a a sua vontade ou per 
prestava ó. Jntellig-encia do lho ser abonado o um '!,Iro de diagnostcco e prognostico da com• 
soldo da tabella vigente, mls•aomedica QUtl'O'Inspecefonou. 

Uma tal lntel·pretação se afigurou a ollo Quando um otl!clal requer sua reforma·, o 

N
eticionarlo ir de encontro ao ospirito desse directo que lho assiste, si elle está realmente 

t I · 1 t' t t doente e Inutilizado para o serviço, é· que sw 
eore ~ eg1s a 1vo, po: quan o,. no empoe~ lhe· conte o numero· de annos de· serviço· que

q~e passou a ser considerado reformado,. ,Jó. a lei' determina para serem-lho concedidas 
VIgorava a nova tabella do soldo. taes e taes vantagens 

Em taes condições, ficou realmente na du- . · ,. .. 
vida ai a lettra da lei esta"a ou ni!o de O Sa. Bli:LFORT VIEIRA: - E. preciso dls~ 
oonformldad& oom o- espirita do legislado!' e· tlnguir de outros ~ CII.SO .em. que a reforma. o 
para.,. ' sollcltnda por mot1vo de·molestla, 

0 Sa, 11,\li!IRO BA ROELLOS dil um apo rte·, Sa •. RA~!Iao• BAROBLLOS- A Interpretação 
que se quer dar á lei• é forçad" e· aprovef·ta, 

O Sa. B!ILFOnT VIBIRA-Pelo comRuto· do no caso, a uma questão de venolmentos. 
tempo, conforme autorizou .o· decreto legisla· 
tivo, como é fucil vo1•iftcar-se,. o. rat'ot•ma O SR. BRLFORT VIliiiRA.- Não apoiado-, 
deu-se no vigoncia do.. nova tabella, O Sa. RAMIRO llAROELtos- Nem a quesfíio 

O !• tenente Serra Belfort não vel!l', poJe, <i outra. , . 
podir jnstiça no CongresM, roclamnr contra Vou p1ocurar most!'!lr ao nobre Senador 
n violação de direitos que Jlte são gnmntldos quo no cas'!. presente nuo póde ser dada outra 
~or lei; mas n lnterprotnçfio, ou ante~ a mn· fnterpretnçao diversa do. que estou dando, 
nlfostaçilo clara do pensamento do legislador A quem se dirige a lei 1 o que diz eUa ! 
quanto lhe mandou contar, parn oS' o1feftos Que 0 otftofal fique• um· anno no. re1111rvo. antes• 
da reforma, o tempo eomplomontnr·de· oito <lo ser reformaáo, 
mezes e 28 dias para o nono cl'o roserva, Allega-•e que o offiolal· de q!!e se trO;ta foi 

_ . . reformado em clpoca em que· nno podh1 sel•o, 
.Semelhante qucs~o l)U~ reml.be sob o do- ,por nilo tur decorrido o anno· da reserva, 

mmfo da alçado. .Judiccar1a,. mas positiva· · Mas qual• a consequenafa disso ou 0 que 
mente co~peto no Podei' Legislativo, unlc~ ideaorre dahi ! 
capaz de Interpretar nuthentlcamonto a ler .. 
por ello feito.; e ó isto tudo quanto solicita O· 1 

roquovcnte, (1) E11tu · clieourao nllo !ol rovlato pelo orador. 
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E' que ou o officiol está reformlldo ou ~ sua 
reforma ó um nela nullo, porque foi prati· 
cada contm o. lei. 

O Sn. Runno B.lliOELLOS - O Senado v o· 
torá como enlonúer. 

Ninguorn mais pedindo a palavra, encer· 
ra-so a discussão. O Sa. llrnLPORT VIEinA- EsiÍl reconhecido 

pelo poder compel~nte como roformlldo. A votaçiio fica adillda pot• falta de numero 
legal. 0 Sn.. RAMIRO BARCELT.Os-Si está. rcconhe· 

clda a reforma ó da dato. em qno foi feita .. 
Ora, essa data é anterior li do. tabolla do 

que olle quer gosar. A não se entender nssim 
a reformo. concedida ó um acto nullo, por ser 
contraria ao diroito o ó. lei. 

0 SIL. llELFORT VIEIRA- 0 que se quer Ó 
que se mande contarpapnos ntreitos da refor· 
m& oot·to tempo. 

o sa. RAMI!W BAI\CELLOs-Estou at•gumen
tando com a loi o com os factos. 

O Sn. BELFORT VrEmA - Houve uma lo!, 
o o.s lois postoriores revogam os antoriores. 

0 Sn. RA,!lRO llAUCELLOS-Mas SÓ se pódo 
contnr uma reforma da dato. em que oUa ó 
feita. 

Este official allega que niio foi cump1•ido. n. 
lei de sua roforma. 

0 Sn, BELFORT VumtA - Eile não nllega 
isto, V. Ex. niio vô isso na peti~üo nem o diz 
o parecer do. Com missão de Mnrinha o Guerra, 

O Sa, RA>l!rt.O llARCELLos - V. Ex. eslá 
vendo ahi ~lei que foi citada nostl\ discussão 
mand~ndo contar mais oito mozcs. 

O Sa. BELI'DRT VIEJR,\ - Foi allogndo isso 
naquolla oceasiüo, . 

ANT!OU!DADE DA I'RO~!OÇÃO DO TENENTII·CORD• 
NEL JOÃO LEOOo\DIO PERICIRA DB )lELLO 

Entra em 2' discussão o artigo unico do 
projecto do Senado, n. 23, de 1800, determi
nando que a antiguidade da promoção do 
lenonto-coronol Joiio Lcocadio Pereira do 
Mollo a esse posto devo sei' contada de 17 de 
março de 1894. 

O Sr. Almoldn Barreto
Sr. Presidente, só venho ó. tribuna para 
cxpo!' ligeiramente no Senado os motivo• cm 
qno se tundou a Comm!ssão de Marinha o 
Guerra para opinar pelo deferimento da pe
ti~iio do tenente-coronel Joiio Leocad!o l'e· 
rei1·a de Mcllo, como o fez pelo parecer em. 
discussão. 

Como o Senado niio tom conhocimenlo dos 
documentos em que eU e assentou sua petição, 
peço licença para os ler, afim do ficar con
vencido de que tíquelle offioiai assiste todo o 
direito. 

O caso é: 
Em 17 de março de 1894, otenonte·coronel 

João Loocadio Pereira de Mello lb! promovid<> 
pot• morcchnento, tendo sido essa promoçil<> 
publicada no Diario Of!icial de W do mesmo 
moz e nono. 

0 Sn, l~AMIRO llAROELLOS-0 que lfUero 
ó: desde que o neto foi praticado i Ilegalmente 
o acto ddxa do .existir. O que so quer, en
tretanto, ó dizer que o actc foi illogai, mas 
fica subsistindo o subsistindo apenos para me
lhorar a perc<pçiio dos vonotmentos, recor· 
rondo-se a uma iatclia nova, 

Port:mto, Sr. Presiúento, nüo é uma ques
tão de intet•protnçiio. Só o Poder Jwliotorlo 
cl que póde decidir si o cidadão nossas condi

. çücs foi prctcrtdo cm seus dit•o!to•. 

No dia 20 era ella dada ao conho<l!mento 
tio exercito, por Utna ordem do ditl, quea qui 
osttl onnexa a suo. petição, ordem do dia 531 
de 20 do rnuroo de 1894, que publicou as pro-· 
moçOas datadas do 17 do me;mo moz, o que 
diz: 

Si a reformo 6 reforma, alia começa a pro
úuzit• seus clfoitos da dattt cm quo foi dada; 
sl foi illogai e nuilo., 

· · 0 Sn, GOMES DE CASTRO -Quem tem di· 
reito não vem arJul. Recorro primeiro no 
Governo o depois ao Poder Judlclarto. 

0 Sn, RAr.tmo BARCtCr.LOS-Ditas estas pa. 
lavras, não tcnlto nbsoiutamonle na questão 
outro interesso siniio o do não deixar este 
precedente aborto no Conl(t'ea<o, porque totlos 
os dins estaremos a invadir ntlrlbutçücs tio 
Poder Judiciat'!O, 

0 Sn, GoMt~S DE CASTRO - Apoindo; ostn· 
mos a mandai' contat• tempo de serviço. 

c Por decreto do i7 do corrente, foram pro
movidos na nrm" do artilharia e cavallnrla 
os seguintes olllciaos: arma. do n.rtilhllria.,, 2° 
balnlbiio,a tenente-coronel G major Joiio Loo
cadio PeJ•oira do Mello, por merecimento,,. 

Dnhl a dias, Sr. Presidente, o OovernG 
mandou l'nzer uma I'ectificoçiio, declarando 
que o omcial promovido niio era João Leo· 
cndio Pereira do Mollo, e sim um outro, 

Ora, Sr. Prosideuto, um governo legal, 
conslituclonnl, niio podia nbsolutumonte man· 
tlat' fazor uma rcctiflcaoito na promo~iio de 
um olflclal do oxopoito, promoção publicndn 
no Dim·io Officir:l o transcr!pta em uma 
ordem do diu, quo dou dellu conbocimonto <> 
todo o exercito. 
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Parece que nlnguem tomará a sórlo .uma 
rectificação desta ordem. 

A promoção de um officlal do exercito não 
póde ser nulllfieadn por um outro decreto, 
quanto mais por uma simples rectiJlcaçiio I 

Aqui està o Di!trio Official que publicou a 
promoção, nqul está a ordem do dia 1lando 
deli a conhecimento ao exercito. 

Só um governo lnconstltuclonnl ó que Pl'll.• 
tica destes actos, que dá postos de goneraes, 
coronels, capib"ies, etc., cm um dia e no outro 
manda que fique t01lo Isso sem eft'elto. 

De modo que assim fica o exercito nem 
mais nem menos equiparado á guarda nacio
nal, onde se dilo promoções om um dia e no 
outro são cassadas, po1·quo os oJllciues não 
se apresentaram fardados. 

Isto niio é ser lo, Sr. Prosidonte I · 
E' incrlvol que um Governo qun se diz 

respeitador das leis, como alláe deve ser todo 
o governo, abuse desta maneira ! 

Mas ,ià nilo são uovldadcs as accnsaçõos 
feitas a esse governo da legalidade, quo pro· 
moveu, nlém do quadro do exercito 11 2.000 
alferes e mandou tlcar sem eJfeito ns promo
ções 'de omclaos superiores. 

Isto era muito natural nnquolla úpoca 1la 
lcgelldade, da qual multa gente tem sau
dades. 

PERDÃO DE DIVIDA A D, EUFRASIA 
DÊtWINA Dili LAOERDA 

Entra em 2• discussão, com o parecer favo· 
ravol da Commissiio do Finanças, o art. I• da 
proposição da CaJllara dos Deputados, n. 34, 
de 1897, concedendo a n. Euphrasla Delfina 
do Lncorda, viuva do ex·collector João Paulo 
do Lacerda, o perdiio dos premies da divida 
om que o seu fallccldo marido ftcou alcançado 
para com a Fazenda pu bllca, . 
. Ntnguom pedindo a palavra, enoorl'li·Se & 

dtscussiio. 
Segue-se em dlscussiio, que se oncorra som 

debato o llrt. 2". 
A votnçiio fica adiadll por fultll de numero 

legal. 

LICENÇA A FitA NOISCO JOROB DE SOtJZA 

Entra em 2• dlscussiio, com o parecer t'&vo· 
ravelrlll Commlssiio de Finanças, o art. i• da 
proposição da Cnmoro dos Deputrulos, n. 28, 
de 1899, autorizando o Poder Executivo m 
conceder no 3• escripturario da Deleguola 
Fiscal de Pernombuco, Fronclsco Jorge de 
Souza, um anno de licencn, com ordenado, 
para tratar de sua saude, 

Nlnguom pedindo a palavra, encerra-se a 
dlscussito. 

Seguo-so em discussão, que se·oncorra som 
debate, o art. 21). 

A votuçiio fica adiada por folta do numero 
legal. 

·Mas nós temos aqui no Senado muitos mi· 
lltares, e eu convido cada um delles a dizer· 
me si desde que o oxoroito existe houve um 
governo que mandasse fazer uma rectiftra· 
çilo para ftcar sem ctl'elto uma~romoçiio, 
depois de publicada no Diario O cial, de
pois de levada ao conhecimento o cxercllo o sr, Prellldente-Eatá esgotada 
por uma ordem do dia. a mnterla da ordem do dia. 

Nlo, o que se pódc dar é 0 seguinte: 0 om- Achado-se sobre a mesa o pnrece1· da Com-
ela! ser promovido, reconhecer-se que clle missão de Coostitulçiio, Poderes e i'Jiplomacla, 
preteriu um seu camarada, o outilo fnzel-o sobre a nomeação do Bachorel José Cordeiro 
passar a aggregado á arma a quo pertence, d R B ll 1 d E t di 1 até que, pela sua antiguidade, elle possa a o ego arros pnra 'nv a o x rnor nnr o e 
vir occupnr 

0 
posto de suO: promoção. Ministro Plenlpotenciarlo na Republica do 

Isto é 0 que 80 faz e é 0 qno Informa 0 aju· Perú, convoco seSião secreta para amanhã no 
dante general o o Ministro da Guerra,dlzendo melo-dia, aftm do Senado deliberar sobre o 
que esta reotlftcação nilo tem logar. assumpto. 

As informações omolaes, quer do ajudante Para a ordem •lo dia da sossiio J1Ubllca que 
general quer do Ministro da Guerra, quo aqui se realizará depois da secreto. des•gno: 
se aobam, são favoravels a cate amolai, e Votu~iio em 2" discussão •lo projecto do Se· 
nem podlom deixar de ser, porque é um nodo, 11. 19, de 1899, determinando que o 
abllll'do ser um omolal promovido em um soldo do I" tenente da armada reformado, Ar· 
di& e dabl a oito ou dez 801• cassada a pro- thur Wludrmlro da Serra Belfort, devo ser 
moção, ; calculado de accordo oom o declllto·n, 247, do 

Nem se allogue que a roparaçiio dessa ln· 15 de dezembro de 1894, desde a data da 
justiça pesará sobre os cofres publicas. Niio: mesma refoJ•ma ; 
o )Mitlclonarlo niio roolama vencimentos atra· .Votação em 2• discussão do projecto do So• 
zados ; quer apenas que se lhe faça ·a justiça nado, n~ 23, de 1898,. determinando que a 
de sor conslderudo no posto da sua promoção antiguidade da promo~iío do tenente-coronel 
desde a data om que ella rol feltn. Joiío Loocadlo Perutra de Mello a esse posto 

Entretanto, Sr. Presldentu, .o Senado ro- d've ser contada de 17 de março de 1894 ; 
solverJI. como entender de justiça. Nada Votaçiio em 2• disoussiio da proposição d!l 
JD&Is, Gamara dos Deputados, n. 34, do 1897, conce· 
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dondo a D. Euphrasia Delfina de Lncerrla, 
vluvn do ex·collector Joi!o Paulo de Lnoerdn, 
o pordüo dos premias da divida em que o seu 
fullecldo mnr1do ficou ulcançado para com a 
l'llrronda. publica ; • 

Votaoüo om 2• dlscus!iio da proposloão da 
Camara dos D~putados, n, 28, de''l890, nuto
rlzando o Poder Executivo a conceder ao 
3' escrlptura11o da . Delegacia I'IMal de Per· 
na.mbuco, Francisco Jorge de Souza, um anno 
de licença, com ordenado, para tratar do sua 
saude, 

Levanla·se a sessiio a 1 I /2 hora ria tarde, 

) 39• IIISSÃO DI 28 DB OIJTV.RO DI~ )899 

Presidenoia do Sr, J, Oatunda (I• Secretario) 

A' meia hora depois do melo dia abre-1e a 
11811Bão, a que concorrem os Sra. Senadorea 
J, Catunaa. Alberto Gonçalves, Henrique 
Coutinho, Thomnz Delftno, Joaquim Sarmento, 
Francisco Machado, Gomes de Castro, Belfort 
VIeira! Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro, 
Bezerr I Fontenelle, José Bermudo, Alvaro 
M••chado, Abdon Mllnnez, Almeida Barreto, 
Gonçalves Ferreira, Leite e Oltloica, Coelho e 
Campos, Rosa Jonlor, Arthur Rios, Domingos 
Vicente, Lopes TroYilo, Bueno Brnndllo, Ro
drigues Alves, Mornos Barros, J011quim de 
Souza; A. Azere~o Pinheiro, Machado eRa· 
miro Barcollos (30). · 

Dei:~;nm de comparecer com causa partici
pada os S!'S• Manoel de Queiroz, Generoso 
l>onco, Jonllthns Peilro•a, Laura S<odrti, Justo 
Cbermont, Benedlcto Le!te, Pedro Velho, JM
I(Uim Fernnmbuco, Rego Mello, Leandro 
Mnclel, Cieto Nunes; Q, Bocayuva, E. Wan
denkolk, Gonçalvea .. Chaves, ·Vicente Ma
chado, Joaquim·· Lneerda, Esteves Junlor, 
Gustavo Richard, RnullnoHorn o Julio Frota; 
e sem ella os Srs •. Mnnoei Barata, Nogueira 
Paranagu,, José Marcelllno, D. de Meudonoa 
Sobrinho, Ruy Barbosa, Virllllo Dnmozio 
Poroiuocnla, l'ollciano Pouna, Paula SoU?A' 
Leopoldo de Bulhões e Aquilino do Amaral (31 >: 

E' lida, apoiada, posta om dlscuRsão e sem 
debate approvada a neta da sessilo anterior. 

O 8r. I" Seeretorlo (interino) dá 
conta do 118guinte 

li:XPEDIII:NTII: 

Officlos: 
Do llllnlsterlo da Guerra, de boatem, trau1o 

mi ttlndo a Mensagem com que o Sr. Presi· 
SeUlulo V, lU 

dente da Republica dovol v e dous dos auto· 
graphos da resoluçdo do Congresso Nacional, 
quo sancclonou o quo nntoriza a concessão de 
licença ao Dr •. Josó Boruardln~ Bnptlsta Pe
roirn, modico adjuato do Exerclto.-Arcblve
so um dos autograpbos e communlque·•e 
ú. Cnmara do! Daputarlos, romottendo·se-Jho 
o outro. 

Do PL'o(oltodo Dlst!-icto FeJornl, de hontem, 
l'omettendo a Mo111agem com que submette 
á conslder:.çiio do Senado as razões pelas 
quncs negou saccçüo li resoluçno do Conselho 
Municil'al que providencia no sentido do que 
o Preletto anxilio com a quantia do 4:000$ 
"emprezn d!'amntica que >e propuzer a mao
ter pai' sun conta uma companhia 'lue se 
destine a dar nesta Capital representa91JCB, de 
nocordo oom as que devem constituir a 
norma do Theatro Munlelpal.-A' Commlsllo 
de Constituição, Poderes e Dlplom110la. 

O &r. ~· 8eeretorlo ( Interino ) 
lê e vae a imprimir para entrar na ordem 
dos trnbalbos o eegulnle 

PARIICER 

N. 265- 1890 

A proposição n. 101, de 1899, da camara 
dos Deputados, orça a receita da Republica, 
para o IlUDO de 1900; do aocordo cpm a. pro· 
po•ta do Governo e obedeoendo ao modo pelo · 
qual entendeu este modificar o orçamento, 
distinguindo em parcellns diversas as do,tpe: 
zas a Jazei' em moeda de ouro e moeda ftáu
ciarln, o oroameoto da receita couslsua 
isualmente estn iunovação,de vantagem para 
o serviço, por deixar bem conhecidas e me· 
lhor discrlmloadas as rendas e o dlspeodlo no 
anuo financeiro. 

Tendo em consideração o decrescimento da 
receita proveniente dOI impostos de importa
ção dosde 1897, o Poder Executivo julgou de 
1111blo aviso não contar com nugmento desaa. 
receita no anno proxlmo futuro; rreceriu, 
ao contra~•io, acceitar como provava o facto 
que se lmpoz ainda no corrente anuo o fiJ:ar 
o algarismo na quantia multo nquem du 
preYisiles anteriores, de 171.000:000$ contra 
a do 215,038:871$ mádla dos tl'es ultiiDOI 
exeroici01, aquem mesmo da arrecadação 
de J8g8, _q,l!audo a reooita decresoou a 
ISO. 944:4ltJtU20, da já conhecida e oll8riplu• 
rada. 

A Commiuiio do Finanças entende que a 
providencia ' de vantasem; o 01'98mento 
terli assim mais probabllldade de acertar 
quanto as previllê!es, do que julgando dotar 
o exeroloio com rendas que tod01 oaanteee•. 
dentes dei:~:ampresumir nlo podeuer obtida, 

ea 

• 
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o. caloulos du diversas verbas obedecem, As loterias estão pre1as a um contracto, 
quasl todos, a este pensamento, quan<io não que tem ainda cinco nonos a ser executado,, 
consignam as me;mas verbas do exerclolo com a clausula exarada em lei de eerem 
corrente,· ellas extlnctlls, findo esse K,''azo; no<la lm· 

No pouco temno de que 8 CommlSiiio de pede 4dlar o estudo da modl caoão otrereclda 
Flnanoas póde dia'Por para 0 estudo desta a use contracto; niio se tratando do assum· 
proposlçiio, attendendo 0 que 0 sessllo parla· pto de srl\o1e loteraue publico e antes ape
mentar está em Jlm da segunda prorogaçiio 0 nas de um jogo, não é de bom aviso arriscar 
aómente o orçamento do exterior està dia· o tempo em dlloussilo como essa. 
outido pelo Senado, faltando todos os outros, As modificações ó. Consolidaç<To da• Leis das 
nilo é passivei examinar com longo deaenvol· Al(andeoa• siio medidas do mais oito alcance, 
vlmento us probubllldodes de certas verbas toem provocado reclamações da classe oom-

. que a pt-oposta bem como o proposição coo• marcial e deveriam exigir sério estudo da 
signam ; trdlando-se de probnbllldades, só· Commlssão de Finanças e do Senado; oiio é 
mente a taxação se vota o mala ou menos poulvel fazei-o neste momento, em uma lei 
elevação do algarismo orçado niio modifica o aunua. 
todo o1rerecldo ao estudo do lienado. Para niio prejudicar a votação da lei da 

0 eon-oao Nacional tomou a resolução receita, o relator Pl'Oporia, em defereocla é. 
a•-· Camara dos Deputados, que as approvou, 10o 

de auxiliar o Governo no empenho grande parar esses dispositivos da lei do orçamento ; 
em que eata de melhorar a sltuaçilo ftnan· elles poderiam lormar, na proxima aeSiiio, si 
oelra da Republica e, assim pensando, tem a Camura doa Deputados julgasse ooove· 
acceitado as medidas propostas, attendendo á nleote, outroa tantos projectos de lei que,sub-
grande responsabilidade que o Poder. Ex· ttd t d d ad 1 ecutlvo tem aos hcmbros, niio querendo per- met os ao es u o o ~eo o, ertam o pare· 
turbar a sua a-•o oom alterações 8 ousar- cor da Comm1aaiio de Finanças 110bre cada um 

....,.. deUes. Aliás, é m•dldo do Regimento das 
V&Qiles cjoe poderiam modificar 0 plano go- suas casas do Congresso Nacional, não coo· 
veroamental. · · · · tra a lei do orçamento, a vigorar. em um 

A Commll84o de Floanoas, dominada do exercloio apenas, disposições permanente1, 
mesmo pensamento, abstem·IB de dl;cutir como essas. · 
medida oontlóa na proposição, quanto á Entretanto, depoia de ·ouvir o Governo, 
computaoilo da quantia proveniente da emis· na pea;oa do Sr. Ministro da Fazenda, a 
lilo aos titulas, por força das clausulaa do maioria da Commlsaiio de Finanças foi de 
(onding·loan, assim como de outras que parecer que nilo havia razão para emendar 
encontrou no estodo a qne se entregou. a lei da recella e que devia aoon~elhar ao 

Tomaria tempo a dlacussilo d8S881 assum· Senado a approvaQllO da proposloiio sem 
ptos e, dlnote da situação do palz e dos com- emendus ; neste sentido ontonde que eUa 
'(lromi!IIOB do Governo, a thoorla deve ceder deve entrar na ordem dos trabalhos e ser 
~r 1t. pratica dos que teem as responsablll· npprovada. 

o!!decendo a estas mesmas razões é que Sala das Commlssõea, 28 de outubro de 
o relator da Commisaio julgava de toda oon· 1899.-Rodrigues AI•••.-Lcite • Oitioioa, re· 
veolencla aoonaelhar ao Senado a não ado· lator, de acoo• do com a opinliio expl't!lsa. 
pçiio, em lei oroamenturla, dai diapolições ao~ma.-Ra"!iro Bar,cellos.-Go>~çal .. • Fer
exaradu uo art. 21, o. XIV sobre loterias, re~ra,-Domlllgos llc<>~te, 
assim oomo todas as contidas no art. fi', seus E' lldo, apoiado o vae a .imprimir paro. en· 
numero& e lettras, bem como as do art. 6•, trar no ordem doa trabalhos, o 88J!Uinto pro· 

Não dl1pondo de tempo pnra o estudo Jacto, que se achava sobre a Mesa paro. cum· 
amplo que essesmultiplos assumptos exigem, primento do trlduo regimentei. 
Dlo tendo o S0011do direito do demorar a 
anai:J&e dell!lll multasdi&polições, gue grande 
dlsou•iio provocam, devendo a lei da re• 
oeitn, a mais importante e oeoessarla ao Go· 
verno, 10r votada a tempo de poder ser ex· 
ecutada, ae1'11 mal auxiliar o Governo dls· 
cordar do empenho mantido por elle e pelo 
Congresso N11Clon•l, otrerecer estudo sobre 
assumpto de grande pouderaçito e ir provocar 
larga dlsousat.o, quando tiio escasso é o tempo, 
tllo urgente. votar a lei e tanta mataria reete 
ainda no estudo do Senado nos poucoa dia1 
da seuiio parlamenlal'. 

N, 2'-i899 

O CongroSIO Nacional resolve: 
Art. 1,• A.P.Iavra-aposentedorla.;.., em• 

pregada no art. 75 da Conatituiçiio Federal, ó 
a dispensa ooucedlda a luncclonarlo etractl vo 
remunerado de continuar a prestar os servi
ço• do seu cargo, continuando, porém, a per· 
oeber, lntegalmente, ou oilo, os vencimentos 
ao maamo attrlbuldos na conformidade do os· 
tatuldo nu leis reguladora~ dn1 ooodlçõe1 Q 
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vantagens lnherontea no desempenho das re
spectivas runccnes. 

Pn.ragrnplto unico. N.a. oxpres:11io g-enorica 
-nposontndorla- estilo tambem inc!uiolns, 
como especie, n j uhilacüo ou aposentadoria do 
mngisterio, e a reforma ou aposentadoria do 
servlco militar. 

A ri. 5.• Rovogam·!O as disposições em con· 
traria. 

S. R. Sala das soasiics, 25 de outubro de 
1899.- Vit'gilio Damu.;1'o, 

Art. 2.• Nenhuma aposentadoria so1á de
cretada sem a al!egaçiio de Invalide• com
provada com declara cão de junta medica, a 
quem Incumbe semelhante veriftonc•ie. 

E' lida o postn em dlscuesiio, que se on
r.Arra sem debate, ficando a votncilo odiada 
por falta de numero, a redacção do Senado i> 
prr posição da Cnmara dos Deputados, n. 96, 
do 1809, facultando aos estudantes que na 
data desta lei já tiverem sido npprovados 
em uma ou mais matarias do cm·so prepa
I'ntot•io, que se exige para n mntl'ioula nn.s 
escolns de ensino superim•, terrninnrom sous 
estudos, prestundo exames parciaes nté 31 do 
dezembro de I 000. 

§ 1.' NeSPn declarnciio conclus!•·n. de um 
parecer fundamontudo, dever~ alflrmnr-ee: 

1. o Si o funccionn.rio possuo ou não a va. • 
l!dez ou grilo de saudo o lntogrhlade physica 
e mentul, indlspeosnvel para o desempenho 
da1 tuncç~es.do respectivo cargo. 

2.• No caso nogativo. si essn. Invalidez u 
ou não occllsional e transitaria, ou suacepti vel 
do restabelecimento mediante trutnmento 
medico, compntivcl com o exercicio do curgo 
ou seguido em g-ozo de licença durante um 
prazo determinado. 

O Sr. !\I orne" Borro•- Pedi a 
palavra, Sr. Presidente, pnra rectificar um 
engano commettldo pelo Diario do Congtesso 
na publicação dn acta do. sessão de ante• 
~ontem. 

§ 2.' No caso de concluir dubltativameute 
o parecer medico l'tcerca da jnvo.lidez allcg'n.1Jn, 
adio.r·~se-bn a. tlocisii.o pura. um pra.zo indtcndo 
no mesmo purecer e cujo moximo não oxcc· 
dorá de um anuo, tiudo o qual proceder-se-bo 
a novo exame, allm do decretar-se ou dono· 
gnr-se a aposontadorla. 

§ 3 .• Dada a hypothese do paragrapbo 
precedente, os fnnccionarios militares tlcn
rlío no quadro da reservo. durante o prazo 
marcado para ob~et·va~ão ou t~atam.onto; aos 
frmocionnrios civis sez·a conced1do., t;l ass1m o 
requererem, uma !lcenca para o mesmo 11m 
durante o tempo marcado ou parte deUe. 

Art. 3.• Fica revogodaqunlquer disposiçiio 
dele! que permitia ao funccionai•io a aposen· 
tadorio. ou a elln. o com pUla, sem que so ver!· 
fique a condlçào constituclonul de invalidez 
paro. o respectivo cargo. 

Art. 4.• Decretada a aposentadol'ia,a ·•bri· 
gaçilo por e!! a croadn para o Estado só po~~rá 
ser rovistn, parn o flm de ser "lterudu ou ao· 
nullada, nas seguintes condições: 

1.• Med!nuto a· acção regularmente ln
tentada perante o Poder Judlcini'io por um 
dos interessndos, o uposentado ou n Fn.wnda 
Publica, pot• omissao de foi•mnlidado sub· 
atancial no proces•o da ap0sontadni·i•, ou 
por transgressão do di•posl~ão l"gal, oxpr·cs•a 
e claro, e depois de proferida a ••ntonça deft· 
nltlva. 

2.• Quando o · ex-funccionnrio aposon• 
tado, acceitantlo do Estado emprego rnmun•· 
rndo, volto à effecllvldade. Ne•te ouso, us 
nlterações na obrlgnciio ligado. 1i aposcntn· 
daria lllr-se-hiio de accordo com o que sobre 
a mnterla dispuzerem as leis então vi
gentes. 

No~sn .Puhlicoçüo1 o Diario do Cnng1•es'o dó. 
cnmo at~sJgnad;~ po1• mim tambem umo. emenda 
aprtsentada pelo honrado Senador l'or Ala.· 
goai:J, o nosso dignn.coltega Sr. Leite e Oiti
cica, ndlundo o::; exames do madurezu para ••• 
creio que para as kalendas gregas. 

0 811, COELHO E CAMPos-Para 1002. 
O SR, Moau BAIIHos- Como o Diario 

faz fl~ut•az• o meu nome entro us aasigna
turo• da. emenda, declaro que não tive e•ta 
honra. 

O Sa. ALBERTO GoNQALVEs-o nome é do 
Sr. Belfort Vieira. 

O S11. MoRAns BARRos- Ha Ires assigna
turas, e eu estou na publicuçiio assiguaodo 
em terceiro togar. 

Ellta rectiflcacilo é multo mais n~cessa.rla 
quanto logo em seguida o Diario do Congr<8So 
traz um rosumo, por signnl quo multo es· 
oasso, do discur•o que proferi nn. mesma 
sessiio impugnando a emenda, 

Portanto, declaro que niio tive a honra de 
llS;lgnal-u. 

ORDEM DO DIA 

VOTA\'ÕES DE UATERIAS ENCERRADAS 

O 1!\1•, Pre•ldeute- Nilo bavondo 
numei'O le«al, •·ontinuarn adinuos a.R votações 
tio que oxclusivamoute oonsta a ordem do 
dlu, 

TnmLem pOI' !'alta de numoro, niio póde 
reallzn.I'·Ee a tot~são secreta, oonvocadu, para 
hojo, que torli opportunumento · dosiguadu, 
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Vou levantar a sessão, designando par~ a 
ordem do dia da sessiio seguinte: 

Votação em 211 discussão do projocto doSo· 
narlo, n. 19, de 1800, dcte•·minnndo que o 
soldo !lo 1° tenoute dtt m·mndn, rerormndo, 
.Arthur Wnldemiro da Serra Bellort, devo se•· 
calúulado de nccordo com o decreto n. 2·17, 
do 15 do dezembro de 1804, desde a data da 
mesma reforma ; 

Votação em 2" discussão do projecto do Se· 
nado, n. 23, de 1899, determinando que a 
antlgnidndo da promoçiio do tononte·coroncl 
Joiio Lcocadio Peroim de Mello a """ posto 
devo ser contada do 17 do março de 180·1; 

Votnçã.o em 2n di:;cussão da }li'Opo . .;içü.o 1la 
Camara dos Deputados, n. 34, do 18U7, con
cedendo a D. Euphrasla Delllna do Lacerda, 
viuva do ex·callector João Paulo de Lncorda, 
o perdão dos promlos da divida em que o suu 
!allecido marido llcou alc•nçado para com a 
Fazenda Publica ; 

Votação em 2" discussiio da proposlçiio da 
Camnra dos Deputado>, n. 28, de 1899, auto. 
riznndo o Podar Executivo · a conceder ao 
311 oscripturario da. Delogncia Flscul ••m Per .. 
no.mbuco, Francisco Jorgo ilo Souza, um anno 
do licença, cem ordenado, para tratar de su~ 
sautlc; 

3" discussão da proposição da Cnmara dos 
Deputados, n. 90, de 1809, fixando a dospeza 
do Ministerio da Fazenda para o exerclcio de 
1000. 

Lovanta·se a aessüo ao meio·dla e 40 mi· 
nu tos. 

--
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Prnsitlcncia dos Srs, Rn:m e Silva, J. Ca
tuncl(& B Alberto Goraçalcos (Jn e 2" Secreta· 
1·io) 

A' meia·har~ rlepols do melo·din, abre-se a 
sossiio a que concori'Om os Srs. Senndores 
Manoel do Queiroz, .1. Cntu11da, Alberto Gon· 
cal vcs, Thomaz Dei II no, Gustr~vo Richard, 
Jon~ulm Sarmento, Francisco Mncnhdo, Be· 
nedJCto Leito, Gomes de Cartro, BeUOJ·t 
Vieira., Nogueira Pn.t•nnnguú., Pires Forroirn., 
Cruz, Joiio Cordeiro, llozerrll Fontonolle, 
José Bernardo, Alvaro Mncbndo, Abdon MI· 
lnnez, Almoltla Bnrroto, Gonçalves Forrolra, 
Josó Mat•coll\no, Leite e Oiticlcn, Coo lho e 
Çnmpos, Rosa Junlor, Arthur Rios, Vii•gillo 
f>amn.zlo, Domingos Vicente, Lopes Tl'oviio, 
E. Wnndonl<all(, Gon~al ves Chaves, Bueno 
lll'BDdiio, Locpohlo de Bulhüea, Joaquim tle 

Souza, A. Azorodo, Aquilino do Amaral, Pi· 
11helro Machado, Julio Frota e Ramiro Bar· 
collos (41). 

Deixam de comparecer, com causa parti· 
cipada, os Sr;. Hnnrlquo Coutinho, Generoso 
Pence, Jonathns Pedroza, Laura Sodró, Justo 
Chermont, Pedro Velho. Joaquim Pernam· 
buco, Rego Mello, Leandro Maclel, Cleto 
Nunes, Q. Bccnyuvn, VIcente Machado, Joa
quim Lacerda, Esteves Junior e Rnullno 
Horn; e, sem elln, os Sro. Manool Barata, B. 
de Menrlonç:t Sobrinho, Ruy Barbosa, Por· 
cluncula o Felicinno Penna (~O). 

E' lirln, posta om discussão o som dobate 
appt•ovada a acta !ln sessão anterior. 

O Sr. I• Sect•ctnrlo dil conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offido do Prefeito do Distrlcto Federal, de 
28 do c01•rente mez, remettondo a mensagem 
coro que submette . no conhecimento do Se· 
nado as razões pelas qunes negou snncçAo á 
resolução do Conselho Municipal, que concede 
ao engenheiro Manoel l'erreira das Neves 
Junior ou t\ empreza que .organizar per· 
mls,ão para construcção do uma Unha ferra• 
carrii.-A' Commlssão do Justlcn e Legls· 
lação. . 

O sr. 2' Secretnrlo declara quo 
nilo h a pareceres. 

E' lido, apoiado e vae a imprimir, p4ra 
entrar na o•·dem dos trabalbOil, o seguinte 
projecto que se acbr~va sobre a Mesa para 
cumprimento do trlduo regimental: 

N. 25-1890 

D Congresso Noelonnl decreta: 
Art. 1." A leglslacíio patrin nãu prohlbe 

quo as mulheres babiiltr>das pulns Faculdades 
de Direito da Rrlpubllca exerQam a ndvo• 
caoh~. 

Art. 2." ltovogam·so as disposlçiles em 
contrario. 

S. lt.-Sala das sessões, em 20 de outubro 
de 1809.- .PirBS l>'crr•ira. 

E' posta· a votos e approvada a redacção 
final do projecto do Sonado, n. 18, suustl· 
tutiv.o Mdo n. 2, tle 1800, regulando o sor· 
teia mlll ta r. · 

Posto a votos, é approvado o requerlmllllfo 
da Commissão <lo Marinha e Guerra, con· 
stante do parecer n. 264, de 18fl0, pedindo 
que seja ouvido o Pctler llxecutivo sobro a 
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proposiçno da Camara dos Doputados, n, 7·1, 
ao 1800, rointlva a promoçiio ao posto fio ai· 
feres ou de 2(1 tonento !lo cxel'cito, o 2° sm•· 
gento do 2• rogimonto de artilharia Agenor 
ll.ocba. 

Além disto, a .mo.torln resolve·se pela sim
ples loitnra; nilo lrn ostudos 11 razor. 

O Sn. T!IOlJAz DELl'INO dá um aparto, 
O Sn. GoNçu~vEs Cn,\VEFJ-V. Ex. niio so 

exalte; o meu pedido é multo regular o do· 
clni'Oi quu niio ó censuro., que não ó roclo.
moi;iio. 

Posta a votos, ti approvada o. rodncçiio da 
emendo. do Senado ó. proposição diL Camara 
dos Deputadoa, n. 06, do I B09, !acultaniln nos 
osturlantoa .que, na data d•ata·Jol, já tlver•om 
sido approvndos em uma ou mais maiorias 
do curso pr·eparatorio quo se oxlgo par:. a 
matricula nns cscoins de onslno su~'or•ior·, 
terminarem seus e'tudos, prestando onmes 
parciacs ató 31 de dozembro do 1900. 

O Sr. Gonçalves Chnvo" (")
Sr. Presidente, nilo venho fazer uma roclo.· 
mação, mas sómont" um pedido que, per· in· 
tet•medio de V. Ex., ouso dirigirá illustrarla 
Commiasão de Legislação e Justiçn, 

Ha mala do 15 diaa está ern poder dessa 
illuatrada Ccmmlasilo um •ato do Prefeito do 
Dlatricto Foderal sobre materia importan· 
tissima e que exige prom11ta aolnção por 
parte do Senad., ; ó matcrla que alfecta o 
organismo do govorno municipal. 
· Não voja a I Ilustrada Commissilo elo Logois
laoão o Juatiç& censura neBte meu pedido; 
o faço aponas attendendo ao interesso pu
blico ; e pedirei aos lllustres membros da 
Commissão que hajam por bom fornecer no 
Senado o parecer, do modo a set• rosolvida, 
como o Senado entender .em sua sabodorin, 
cata questão, quo é grave pa•a o governo 
municipal. 

0 Sn, COELIIO 11 CA~!POS- 0 trabnlbo ostá 
adeantado. · 

U11 Sn. SENADOR-De que se tmta 1 
O Sn. GONÇALVES CnAVEs-Ha uma roso· 

luçfLo do Conselho Municipal permlttindo ao 
Prefeito reorganizar os diversos serviços mu· 
nlclpnca ; esta· resolução foi revogado. por 
uma outra. 

O vato lnolde sobre esta ultima resolução, 
tendo .lá o Profelto, aegundo mo consta e do 
IOnte tldedi~tml, dados e trabaiitos preparados 
no sontido aa primeira resolução, que multo 
convem· aos interesses do Districto Fodoral. 

Consta·me, Sr. Presidente, (e acudo ao 
aparte do honrado Senador membro do. Com
mlsaiio) conata•me que o parecer está formu
lado, faltando apenas a nsslgnatura do um 
ou dous membros. 

O Srt. TuollAZ DELFtNo di• um aparte. 
O Srt. GONÇALVES CHAVES-Não estou fa

zendo uma censura ; o.penas ostou dirigindo 
um podido li i Ilustrada Commissão. 

Sol que o relator• dessa Comml.siio, o hon
rado Senador que mo npnrteou ha pouco, já 
formulou, ha.quinzc Jiaa, o parecer, asslgnndo 
por S. Ex. Dirijo o meu pedido, muito atton
ciosamonto, nos dous lilustros membros da 
Commissilo que ainda teem do assignar o pa· 
recer. 

SS. Exs. attenderiio ou nilo a csto pedido ; 
cumpro o meu dever, porque entendo que 
fullo cm nome do interesse publico. 

O S1•. PrcMidcnte- Nilo se tendo 
realizado a sossilo socreta deaignada prira 
so.bbwlo ultimo, convoco para. a.manhi'i, antes 
da sessiio publica, outra, crrj:c ot'llem do dia 
será a mesma. 

ORDEM DO DIA 

\'OTAÇÃO DAS MATERlAS IIINCERRADAS 

Votnç[o cm 2' dl,cuss:io do pro.lecto do 
Senado n. 10, do ~!SOO, determinando quo o 
soldo rio I• t"nente dn Armada, reformado, 
Arthut• Waidemiro <lo Ser·ra Belfort,dovc aor 
calculudo elo accordo com o decreto n. 247, de 
!5 de dezembro de 1804, desde a data da mes
ma reforma. 

Posto a votos, ó approvado o artigo unico 
em escrutinto secreto,por 25 votos contra 14. 

E' o projecto adoptado para passar a 3• 
Ulscussüo. 

Votnção em 2' rliscussilo do ~rojecto do 
Sonndo n. 23, de 1890, ilotormmnndo que 
a o.ntiguidnllo dn: promoção do tenente• 
corronol João Lcocadio Pereira do Mello o. 
esse poste devo sor contnda de 17 de março· 
do 1~04. 

Posto a votos, tl approvado o artigo unico, 
om escrutinio secreto, por• 19 votos conta 16. 0 Sn. TIIOIIAZ DELFINO-Este pouco ! A 

Comm issiio tom trea mom br·os ... 
O Sn. GoNçALVEa CnAvEs-Mns o Jlllrocor, 

está formulado, e a m11terla, por conseguinte, 
está ostudada. 

E' o projecto adoptado para passar " 3• 
discUS8iLO, 

(•) Eato dJecurso nlo foi rovlsto J:lOlo orAdor, 

Votnçiio em 2• discussão da proposição da 
Comam dos Deputados n. 3•1, de 1897, con
cedendo a D. Euphrnsia Delfina do Lncerda, 
viu vn do ex·colleotor João Paulo de Lacerda, 
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o pordilo dos vremlos da divida cm que o seu! ver no, havia noces;idade <lo mantor a dispo· 
fullecido mor·••lo ficou alcançado para com n ,;ç~o <la Camaru. 
Fll.Zendil Pnblioa. Rctlro·mo á o monda apresentada pola Com· 

Posto a votos, ó approvado o art. 1", cm mis.1io,em l'Oioçiioó.llquidaçiio das dividas do 
escrutlnio secreto, pO<' 35 votos cont1·a 4. bancos. 

Posto n votoa, ó approvado o art. 2'. Venho trazor ao. oonbeclmeoto do Senado 
E' a proposição adoptada para pudanr á 3• llS razoes apres>ntadas perante a Commtseiío, 

dlsoussao. pelo lllusll'e S1•. Ministro da Fazenda. 
Diz s. Ex. que, do contracto celebrado 

entre o Governo o o Banco da Ropublloa do 
Brazil,resulta o compromis<o para o banco de 
pagar o juro e amortização ao Thesouro, á 
medida que fosse recebendo jut'OS o nmorti· 
l':uçõea dos mutuarias ; e nccreacenta S. Ex. 
quo, daquelles que entraram em negooiaçoes 
oum o banco polu carteira de bonus, multo 
poucos são os que toem satisfeito as suas 
obrlgaç<les quanto a juros e amortizações, 

votação em 2• dlsoussdo da proposlçilo 1111 
Camat•a dos Deputados n. 28, de 1899, auto· 
rlzando o Poder Excoutlvo a conceder ao 3• 
esoripturario da Deleg:toia Fl8olll,cm Pornnm· 
buoo, Frauoiso,, Jorge de Souza um anno de 
lioenoa, com ordonndo, pura tro.to.r do sua 
sande. · 

Posto a voto~. é approvndo ll art. I", om 
esorutlnio secreto, por 29 votos contra 6. 

Posto a votos, é npprovado o art, 2". 
E' a .Proposição adoptada para passar á 3' 

discussao, · 
0 SR.. GOIIIES DE CASTRO -Por conseguinte, 

a dlvirla está vencida, 
0 SR., RAIII!RO BARCELLOS - A divida não 

ORÇAIIIBNTO DO MINISTERIO DA FA>.ENDA PARA está Vencida, DlllS tom juros O amortizações 
1900 unuuues e semeotraes, 

Entra em 3·• disoussi\o, com as emendas 
approvadas om 2•, a proposição da Camara 
doa Deputadoe n. 09, de 1809, lixando a dos· 
peza do Mlnlsterio ria Fazenda para o exer· 
oleio de 1000. 

0 SR. GO>!ES DE CASTRO - Quando O mu• 
tunrio nílo onlra com os juros nilo se deve 
considerar vencida a divida 1 

0 SR, RAIIIIRO BAROELLOS- Agora, qual a 
liquidação 1 Eu vou Iii. 

Trata-se do seguinte: considerar vencida a 
o sr. Ramiro Boreelloa (') _ divida. E' o que tem acontecido em muitos 

Sr, Presidente, a Commissilo de F•nanç<LS, casos. 
conferenciando com o !Ilustro secretario da O banco tom ·mandado executar e tem 
F11zenda, relatlvamento aos orçamentos, prin· obtido o seguinte resultado- que os bens 
oipalmente sobre o Orçamento da koceita, que vão a leilão em ltnsta publica não toem 
tove occasião de ouvir de S. Ex. observaçilo.' tido licitadores nem para 30"/, do valor; de 
relativas a. algumas medidas deste orçamento, modo que o lmnoo, não só tom uma perda ex. 
que fomm tratadas poln Commlssilo e sobre as trao•·dmuria comes"' liquidação, de que foi 
quaes foram olferoolrlus emendas. S. Ex.estr\, encar••egado, mas tambem tom ficado com os 
em geral, do nccordo com as omendu.s apre· lmmoveia, obrig1mdo·~e a entr&t1, no entre· 
sentadas I!"' a Commlssão o ,já ndoptlldas em tanto, para o fbesouro, nilo na proporção 
2• d!seussao pelo Senado, notando, apenas, da llquulação teita, mas Integralmente pelo 
quanto a uma verba que nós reduzimos do valor do titulo. 
150:000.$ a 100:000$, rle noco•·do com o pen· o SR, GoMEs DE CASTRO dil um aparte, 
sr~ menta do S. Ex., que esta verba. precisa 
set• eleva~a do 100:000$ a 120:000$, seg-undo O SR. RAMIRO BAROELLos- Mns esta si· 
tnfOl·macües que s. Ex. colbeu do Thesou1·o, tuaçüo niio podia .conthtunr sem que fosse 
e apresenta á emenda,quo reduziu a 170:000$ arrebentar oste estabelecimento. 
a verba eventual, uma nova emenda redu· U~t SR. SENADOR- Este banco? 1 Não. 
zlndo·a de 150:000$ 8 120:000.$000. Ó SR. RA>IIRO BAROELLOS- E'l\J.cil de ver. 

Relativamente á emenda sobre a disposição Qunlé 0 capital do banco 1 E' IOO.OOO:ooo.•noo. 
da liquidação dn divida dos baoCOli, que a '"" 
Commls·ii.o tranalbrmou em uma omenuu no Qual a divida da carteira do bonus1 E' de 
sentido lato, geral, autorizando o Governo a cor<m de 80.000:000.$, quer dizer 4/5 do valor 
liquidar to•ia a sorte do dividas nctlvns da do capital do bunco, · 
Ropubllca, como melhor julgar conveniente Si n•llquidações se fizerem nesta proporção 
no1interossos do Tltesouro, informou a Com· e o banco tiver de jlltgur Integralmente a 
mlosiio do quo, segundo o peuanmento do Go- divida de 80.0u0:000ij;, reoebondo menos de 

30 •;, do valor, a quo lloa t•eduzldo o sou 

I oapltnll Flc11 reduztdo áqulllo que n lei do• 
(•) lt11~o dJ1cureo n~ toiJ•ovlato 11olo orador. tormlna~ 11ara Uquldnçii.o. 
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UM SR. SENADOR.- EU e deve carregar com o SR. GoMIS nz CA&Tno- Só a vista da re· 
as consequenclas do seu mau negocio, taçito dos mutuarloa, dos devedoreR, se póde 

0 SR. RAMIRO BARCSLLOS- Deve carregar IIVallar Isso. . 
com as consequenoles quem fez o emprestimo O SR. RAMIRO BARCILLos-scnhores, estou 
e quem o fe1. olo foi o banco, O banco é um dando uma Informação. 
estabelecimento particular, que.tem acolonls· 0 SR. ANTONIO AzEREDO dá um apa.rte. 
tas ; foram~· mandatarias dest .. a""lonlstao 
que fizeram as operações 1 Não ; nnquelln O SR. RAMIRO BABCELLos-Nio eotá tra.
tompo o Governo tinha nomeado directoria tando de dtzor si fez mal o relator da Com• 
aobanco, e foi essa directoria que fez 08 em· mlssiio que redigiu e apresentou a emenda, 
preatimos. A responsabilidade, portanto, não trrormedo, vem trazer o resultado deasa 
jlóde aer dos a.oclenlstas. Informação; e nós ni!o estamos aqui alnlo 

U'l SR. SENADOR- Mas a directoria nunca para tomar Informações, dal·as ao Senado, e é 
foi lntelrameoto do Governo. . o que está fazendo. 

. 0 SR, RAMIRO BARCBLLOS _Mas, era 0 Go· 0 SR. ANTONIO AZERBDO d1i outro aparte, 
verno quem oomeava o preslrlente e vice· O SR. RAMIRO BABCELLOs..:.Mas V. Ex, viu 
presi~ente que ~i!o os director~• do banco, que o tempo urgia. Vendct a Commlssão que 

Além dlsao, senbo~a. figura nos balanços esta disposlçfto era contraria 11 lei que de· 
do banco, . por exemplo, uma liquidação ~e terminou que a liquidação das carteiras de 
14,000:000$, mas si percorre•·moa 0 mesmo bonu• fosso destinada ao fundo de resgate, 
balanço vemreos, por exemplo, na verba- apresentou a emenda, e parece que debaixo 
Juros-que contas que o bfl!.co tem dado por deste presuppoato apr~sentou·a muito bem ; 
liquidadas, 80 o/o tem sido levados a dellilo mais veiu o sr. Ministro e declara: 
aos mutuarias que nõo teem entrudo vorda· c Não; os resultndos da operaçllo que a 
deiramente com quantia alguma. Gamara autoriza o Governo a fazer silo os 

Ulol Sa. SBNADOI< - Mas, &I 0 bnnco esté saldos muls aproveitados e que entram de mo· 
nessas condições, como tem pago dividendo 1 monto para o fundo de resgate, de que a lei 

cogitou ; portanto, a razão dada no parecer 
O SR. RAMIRO IIAHCELLos - Porque fnz da commlssl[o de Finanças nlo procede, por

outras operaçlles, como, por exemplo, rleo· que 0 rundo é destinado áquillo para que a 
contos. O banco não vive desta carteira, o lei 0 detormlnou. 
banco está tirando daquillo que deve ser dls· 
tribuldo como dividendo aos seus acclonlat•s O SR. ANTONIO A1.EREDO-Mas, si o rela.tor 
reservas parn acudi•• a esse onus que lhe foi da Commlasão tivesse ouvido o Minlatroantes 
Imposto. de apresentar as emendas, o resultado seria 

melllor. 
Senhores, da conreroncla a que assisti re· 

suita ainda esla obs.rvnçilo de que o Governo O SR. RAMIRO BARCELLOS-Isto nlio adeanta 
está abBtlutnmentelnteressadoemncabarcom idÍla, ain[o queisar·se V. EJ:, de um aoto 
este reglmen de ficções que tanto tem con- que o oratlor devia praticar e não praticou, 
conldo para o descredllo da Republica desde mas não o estn contestando. 
o sou Inicio e que tem pertm hado todo o nosso o SR. ANTONIO AZEREno-Mas era mala 
reglmeu commercial e de crellito. razoavel esao procedimento. 

O Governo tnrorm~ que 0 resultado da (Ha outro• aparle•.)· 
operação que deseja rnzer sobre a cnrteira de O SR, PRBSIDENTE-Attonçito! 
bonus será Justamente para ter appllcaçno o sa. RA>llan BABCELLOs-Acba o Sr. MI· 
tia lei votada este anoo, Isto ó, ser levado nlstro da Fazonda posslvtl razer o que já tem 
no fundo de resgate, podendo assim trazer feito com out1·os bancos, em vista da autor!· 
alguma couaa dessa carteira. zação quelho foi dndao nono paaaado, Isto é, 

Inlorma ainda que n llquldoçiio da carteira descon~trem 6 "/'os debites que teem prazo 
de bonus, continuando a crise por que passa o longo para reallzal·os de momento. afim de 
palz, será uma t'll.talldede pnra o Theaouro; n.cudlr aos Interesses actuaea do Tbesouro, 
quer dizer: nenhum dos mutunrlos satisfará r.ouaa que foz quem tem um documeoto a 
os seus compromlsaos; elles trio proporclo- prnzo longo. 
nalmeote entregn11do as fazendas e na 1'abrlcas Desconta-o para recebel·o por menos, a . 
que estilo empenhadas. · um juro conveniente. Diz o Sr. Ministro que 

Mas, daqui a 15 ou 20 nonos, qual ssrà o a !doa do Governo é fazer a mesma couea re· 
valor desans fnzendos, abandonadas, em geral, latlvamente á cartolra de bonus, de modo a 
por falta de capltaes para o movimento dessas fazer o Tbeaouro aproveitar o :naximo pos• 
fabricas, cujos maotilnlamos se estão enfot'· slvel, porque nlo tem esperança slnlló de 
rujando f fazer uma poaslmn llquldaçiio, que n&o dê 
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mail dil 10 11 12 •{,1 si esperar dos prazos mlssi!o, que ti deixar a medida tal qual 
longos a quo catá sujeita 11 JlquldllÇíiO dessa valu. 
carteira. E ~ Mo o que lhe C!OMJI<!IIa di!O~ ao Se· 

Slo estas as tnrormnc5es do Sr. Ministro. n~do, em relaQão ao OrQamento que vamos 
Eu tenho de dar contas no Senado do pen· votar biD 8' dlscuado. 

Bllmento da Commlu/lo relativamente a Isto. Silo lidas apoiad&a o postas conJunctamente 
Depois do ouvir o sr. Ministro o do dls· em discuaslo ,.. 11111(ulntas 

oatlr com ello o nssumpta, que rol encarado 
debaixo do todos os pontos de vista, a Com· suB-IIiWBNDAII 
mlqlo, quanto á medida em si, não tem mais 
duvida alguma o concordou com S. Ex. em A' emenda approvadll em 2, discussão ao 
que era vantajosa a liquidação desa& carteira 
de um modo conveniente aOI Interesses do e.rt. I• h. 30-Dospezas eventuaes. Onde se 
Tbosouro o, mais ou monos, ao planooxposto diz:-100:000$-dlga·so-120:000$000. 
por S. Ex.; mas dividiu-ao n Cornm1ss~o Sala das soss~es, 31 de outubro do 1800.-
quanto ao modo da deixar Isto consignado no Ramiro Barccllos. 

o~a~~~a CommiÍÍ~'io entendo, de aocordo Ao art. 2', n. 3. Supprlma·se, 
eom o Sr. Ministro, que o melhor é deixar Sala das sassõos, 30 de outubro de lSQg,_ 
a dispoalQlto tal qual veiu da camara, dispo- L•opoldo de BulMes. 
atolo que corresponde maia ou menos a no· 
goolnções j~ encaminhadas para a llquldllÇão. o Sr. Redrlguea Alvelil - Sr. 

Outra parto da Commiasilo entende que a Presidente, as explicações dadas paio bon
modlda adoptada nos termos da emenda, isto rado. relato•• do Oronmento da Despaz" da 
é, dando ampla autorização ao Governo para Fazenda, siio vcrdadolrns; S. Ex. oxpoz com 
liquidar a divida activa nacional como mo· fidelidade o que se passou no selo do. Com-
lbor entender para. os interesses do Tbosouro, missão. · 
comprebende tambem esta medida sobro a Como eu fui, entretanto, um dos Senadores 
carteira de bonus, e que, portanto, om todo que ollvorglram, no modo de encarar a re-
011110, o Gol'erno fica autorizado para liquidar daCQão da emenda rola ti v a a bon ... , da oplniiie· 
a questão. emittida pelo honrado Sr. Ministro do. Fa-

0 Sr. Ministro objectou, e no entender do zenda, entendi quo devia dar ao Seuado as 
orador objectou multo hem, dizendo: cNão rliiÕea dessa dlvergencia. 
ha duvida que a disposição gorai abrange a O Senado dobe que a proposioilo vinda da 
llquldaQlto de toda a divida activa e que a outra Camara, o que ora sedlscuto,conslgnava 
carteira de bonus lambem está lnclulda na um" autorização ao Governo para liquidar ns 

· divida activa nacional; mas estas quostoos do dividas de qualquer natureza, dos bancos 
liquidação não devem sor decididas tómento para com o Tbesouro, submettendo a divida 
sob a responsabilidade de um unico ~er: o da bon•s do Banco da Republica no regimeu 
Governo espera qae o Congresso, desde que da divida· geral do mesmo banco; e, naste 
110 convenoa da verdade das ch·cumstanclas, caso, dizia o artigo da propoaioão, o Governo 
assuma tambem juntamente com o Ex· determinaria os prazos para a amortizncl!o, 
ocutlvo, parta da responsabilidade dB.iill li· podendo liquidar" divida em dinheiro. 
quidação, · · Pareoou-me, e a. um outro collega da Com· 

o sn. ANTONIO AZEaEDo-Desda que 0 Coo· missão, o !Ilustro Senador por Pernamb~c_!l, 
gresso est(l. convencido dltso nlo deve haver que o pensamento do .artigo da propos1cao 
dlmoutdade · ' conslstfn am Isentar de Jures a diVIda do 

' bonus do Banco da Republica para com o The· 
O Sa. R.unno BAnOILLos-como disso, uma souro. assim oomo que oilo era opportuno 

parto da Commlssii.o ftoou de accordo oom o nem conveniente dar ao Governo as1a auto-
Sr. lllinl1tro em dol:rar pliSSar a medida como rlzllÇão. . 
velu da outra Camara; outra parte da Com· Para assim pensar eu tinha duas razões: 
mlsslio entendeu que deve ser uma disposição a primeira ó que, lias oiroumstanclas estão 
lata, tal oomo está, porque nesta dlspesição aoonsolbando concouõos ou lavo••os de re· 
estllóomprehendldaaautorizaciloparallquldar missão de jures, neste momento de diffioul
todaa u oortelrut e oomo niio tom outro dados, essa provldenola davlaa.ntes iàvorecer 
viso slnilo legt1lar lntamento,nilo quer entrar aos mutuarlos do que ao banoo que havia. 
no detalhe que velu da Camnra. leito a operaoiio (11poi11dos) ; a segunda razão 
•~ Foi o que ncontecou. Estli trazendo esta é que eu tiuba idéa, vuga embora, de que o 
... rormnQilo ao Senado. ultimo relatorio do presidente do Banoo do. 

·Por lua parte declara que 01tli neste Republica dava a Ctu'tolra de bomc~ om estado 
CIIBO llO.III o pallij&meuto da maioria dA com• do pro.sJ!Orldado. 
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Nestas condléõos, manllestel-mo disposto a 
dar ao Governo uma nutorlzaçcro pnt•n li· 
quldnr 11 divida activa em geral, som aosumlt• 
a responoabllldade tio aoo.nselh11r a romlsaiío 
dos juros do uma divlda.que ·eu reput11va 
bem garantida. . 

Eu tinha então iolé.u goraoo sobro o car· 
telra de boKu• do 'Banco da Republica, colbl
daa no ultimo relatorlo nprCilontado no pu· 
bl!co, no mez de abril do oorrento anno. 

Neste relatorlo quo tenho agora om mãos, 
póde·se do facto verillcar que no anuo do 1898 
o Banco da Republica liquidou, de lucros, 
22.000:000$, •alvo ft•t~cçOe~. perleltcaotlo 11 
cnrtell'll commercla!IU.!43:ú01J$ o~ do bonus 
2.870:000$. São ostns as palavras do t'ela· 
tot•lo: 

c O total dos lacras du· 
rante o anno bancaria 
importou em........ 22.013:579$430 

Para o qual concorre· 
ram: 

A carteira commorcial 
com .•.••••..••••••• 

A co.t•tolra do bonus com 
Feita a doducção das 

despezns nW! quaes 
estão lncluidos os Ju
ros pagas nas duas cnr· 
telrns, na importnn· 

· ela de .••.......... o o 

Ficou o liquido de •.••• 
QJie teve a seguinte ap. 

pliaaoão: 
DIvidendo na razílo de 

6 °/o , o o o • o o o o • • •• o o 

· Fundo de reserva ••.••• 
Lucros suspensos ...... 

19.143:220$58~ 
2.870:358$850 

12:73Q:I20$138 
9.274:459~202 

6 • 456 ·, ll62'1000 
I • 396 : 168$990 
1.421:338$302 ~ 

Verifiquei mais que, dos emprestlmos fel too 
á lnduNtrla pela carteira de br•nus, represen
tados por 137 contractos, estavam em dia 
43, em ntrazo da primeira preitação 11, ·da 
segunda, 17, dt\ terceira, 13, da quarta 7, da 
quinl& 6, havendo em liquidaçiíO 28. 

a uma lnstltulçio que por este relatorio está 
em condições do perfeita prosperidade. 

O Sr. Ministro da Fazenda, como bem pon
derou o mou amigo relator da Commlssil,?, 
pronunciou-se pela oonvenlencia da adoPilao 
âa idé<L contida na proposlçilo da Camara dvY 
Doputados, pnrecetido-Jlle qno nttendln mais 
no interesso publico o aos reclamos da admi-
nlstraçiío a autorização tal qual fol .votada 
nosso ramo do congresso. 

TI v e o maior pezor em não poder ficar do 
accordo com a suggostilo do s. Ex. e, con· 
ffrmando ns amrtn&IJOel feitas pelo honrnd~ 
relator tio Orçamento dn Fazenda, entendi 
dever dar ao Senado a Expressão de meu voto 
o do meu bont•ado companheiro divergente, 
nU.o para solloitnr que me acompanho nCilsa. 
opinião, mas para esclarecol·o sobre o in~l· 
dente hab111taltdO·tl. à mnnlfestar·IO a reapetto 
da ptoOjlosloilo. (Muito bom; muito tom.) 

o sr. nanilra · Dna•cello• (')
Sr. Presidente, direi apeniiiJ duas palavras, 
não para contostnr o qUe acaba de dizer o 
mustre Senado!' por s. Paulo, mas sómen}e 
para accentuar, relativamente á observaoao 
que fez s. Ex., quanto aos lucros aooueados 
no balanço do Banco da Republica, aqo.l!Io .a 
que !igoiramenle me refarl quando falle1 pela 
primeira vez sobro a aasumpto. . 

N11 realidade, figura no relatorto coll!o 
lu~ro de juros da carteira do bon•• a quanttn 
de dous mil e tnntos contos, mas, sl o 
illualro Senador descer ao exame das parcelias 
do relatorlo, verá que o lucro niio é.a quan· 
tia tle doua mil e tantos contos, que como 
tal tlgura no relatorlo, porque do lucro. dos 
juros1 como sabe S. Ex., tem do deduztr-se 
a quantia roCorente ao que cabe ás obr1ga.çilea 
do banco para com o T besouro em . relaçno á 
cartoira. de bonus, quer dizer 4 •;,, tlcando· 
eile com 3 •(,. 

ABBlm, pttrcoeu-me e no meu ltonrndo cal· 
lega da Commlssão,S~nador por Pernambuco, 
que oumprlamos o DOIIBO dever 1 unto ao Go· 
verno, dando-lhe autorização para liquidar a 
divida aotlva da Unido oomo onl<lndesse oon
venlente aos Interesses do Thesouro. depois 
de bem apurada a situação dos devedoras o 
as suas condições de solvabilidade, 

Ndo qulz, porém, u1snmlr a rosponsabill· 
da~e de lnsorlr om nutot•iztLQito a faouldado 
para romlttlr juros de uma divida nv11llarla 
que eu reputava bem Bt~rnntlda, parooendo
mo que, sr reduoçio doveBBe fazer, era melhor 
que aproveitasse antes aos mutulll'IOII do que 

Dil·se como recebida a quantia; senhores ; 
mas,. ai verificardes & divida dos m.utuarlos 
em bonus, vereis accrescida ealll dtvlda de 
cinco mli e tantos contos, o que quer dizer 
quo oqulllo quo o banco deu como rccebtdo 
em dinheiro dos mutuarioa, pora ajustar 
suas contas com o Tbesouro, n• parto que 
corre~ponde a ello, foi levado a debito d" 
maior parte dos mutuarias, tanto que esta 
vcrb" está elevada no balanço de cinco mil e 
tantos contos, como podeis vcrUloar. 

Portanto, em favor do bnnco aln•ln predo· 
mina a clroumstancla de que c!le, pari\ faol· 
lltnr gradualmente e>tn Hquldaoii.o, está ti· 
rando umas cor·tã.s res1WVnB lle seu lucro. da 
cat•teira commerclnl pua attcndor ao servlco 
do. bonus, dolxant!o que os mutuarias vão 

SoaAao V, III 
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accumulando em seu debito juros e amortiza· 
ções vencidos, 
· E isto quem qulzer pódo verificar no ba· 
lanco. 

Era o que tinha a dizer, )lara, do certo 
modo, ftrmara opinião que se devo fazer ro· 
lo.tlvamente a estas transacções da rarteil'll 
de bon1M. 

0 SR, LEITB E 0ITIOIOA - Nno lei si esta 
disposição se acha inclulda em orçamentos 
estrangeiros ; creio que sim •• , 

0 SR. E. WANPIII{KOLK-Está no da Fl'llnça 
e de outros paizea. 

0 SR, LEITE B OITIOICA-,;, porque na EU· 
rop• julga-se essa medida de protecçlo tão 
necessarla que ba palzes que não querem 
que nas. linhas e suas esb•adas de ferro e 

O Sr. Leite e. Oltlclca (I)- nas aguos de suas costas cormm trena ou 
Sr. Presidente, o Senado relevar-me-baque naveguem navios que não sejam construidos 
occupe a sua attençilo com as poucas obser· no proprlo palz. 
vaciles que vou t'azer para mostrar a lnjus· A h 1 é asslw que no estrangeiro se protege 
tlça rla emenda que o honrado Senador por a Industria, quer deconstruccilo de estradas 
Goyaz acaba oo mandar ó. M~. de ferro, quer t!e construcçiio naval, 

Trata·se de uma dl•postç•w que figura Ainda ha pouco tempo, creio que este anuo, 
desde tempos immemor1aes nos orçamentos um u/tal6 do Imperador da Russla prcblbla 
da Fazenda ; o premio tle 50$ por tonelada de que nas linhas rerreas daquelle lmperlo cir· 
navio construido no palz e~lste nesse orca· cu lassem trens que não tivessem sido nello 
mentodesdeaépoca do lmperto, tendo custado construidos, 
pouco aos cofres publlcos. . 0 SR. PIRES FERREIRA- Mas, entre nós, 

No reglmen repubh~nno, a ConstllUlçilo des de·se 0 operaria nacional para admit· 
man~ou que a navegaçuo de cabotagem fosse . pe . 0 , 
feita. por navios nnclonaes; isto como um li r-se 0 estrang01r · 
meio de fazer reviver a Industria de con. O SR. LE<TI!: E OtTICICA- O premio de 50$ 
strucção naval no palz, industria que tinha pm• tonelada ~e navio construido no palz, 
desapparecldo desde quo se adoptou a me- coja supprei!llao o honrado Senador propõe, 
dlda da abertura dos portos ils embarcações pouco tendo custado no orarlo pubUc:o, não 
de todas as nncilcs amigas. · irá., de ora em deante, nggravar a s1tuação 

das nossas finanças, nas clrcumstanotas 
O SR. PIREs FI!:RRBlRA- Industria que actuaes, quando 0 orçamento Citá t4o sobre-

ainda hoje lucia com grande dlftlculdade. carregado de despezns outras. 
o SR. LlliiTE E OtTICIOA-0 Senado vô, por· Esta suppress~o Ira desanimar qualquer 

tanto, que estam<•S em um reglmen novo, tentativa de construoção naval, porque ha 
póde-se nsslm dizer, quanto a construcções de indicar que o Poder Legislativo vae de 
nnvaes; que não possulmos navios feitos no encontro a umn medida, que sempre foi ac· 
palz o precisamos habllltarmo·nos pára con· celta Importando em uma animação, pois o 
struil·os, para termos marinheiros em nossas pre~lo concedido pouco tem aaoctado os 00• 
costas. A nave~Rçilo de cabotagem nacional fros tio ,l!stndo. . 
teve principalmente este ftm: animar, pro· Creio ijuo essas poucas palavras servirão 
rlutlr o Incremento da Industria naval, fazer parajustltlrnro meu votooontrarloaemenda, 

' com que elln resurgisse. demonstrando que o hom•ndo Senador por 
A dlsposicilo, concedendo o premio de que Goynz nilo tem razão n11 sua emenda. 

se trata, figurou em todos os orçamentos da j{J. que estou na tribuna, Sr. Presidente, 
Fazenda, r• pito, sem que Isto causaase gran· desde que o honrado Senador JIJr S. Paulo 
des· gravamos no erarlo publico. declarou qual o pensamento da Commlssno 

O Sn. LEoPOLDO DE BuLnllics-Crelo que no e dos membros divergentes da opinião sobre 
orçamento do unno passado niio ftgura. Pro· a emenda relativa 1108 bonus, o Senado me 
puz a sua suppressiio. permlttlró. quo eu dê as raziles por que na 

Commlss;o entendi que devia adoptar essa o SR. LEITE E 0JTICIOA- Perdoe-mo; 11· emenda da camal'll dos Deputad.ol. 
gura no orçamento deste nono, como figurou sr Presidente si ba psssoa que n1io possa 
em todos os orçnmeutos da Fazenda, ante- ser suspeita nesàa questilo do Banco da R& 
rlores. publica, sou ou. 

O Sn. LEoPntno DE ButnilEs - Penso que o Senado sabe que desde que o Banco da 
V, Ex. esta enganarlo, · Republica· se oon8tltulu e eu tive um assento 

. fi no Congresso, a minha voz tnm·se levnn· 
O SR. E. WANDENitOLtc-E gura nos or· tadoconstantemente Ininterruptamente con-

co.montos de outt•os palzes, tra 08. favores lnnumeros, extraordln~rlos, 
attentatorlos da ronda publica e doa direitos 
do oldad~o brazilelro, que o Congresso Na· 
oional e o Governo concederam a ease banco. 
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Para mim o que rol Inventada uma phraso 
que circulou entre nós e que eu ouvia 
doquellos que defendiam úS innumeros fa
vot•es outorgados uo banco: 11 camr-auha da 
dlifamação. 

Entre as multas consequennlas dessa eml!· 
silo, consequonclos que demonatrel uma a 
uma., ntL C:amara, está a seguinte: · 

Estes banus hílo do entrar na ciroulaçilo, 
produzir os mais desastrosos resultados e 
hão de 'ser convertidos, em um futuro pro· 
ximo, em papol-mocda de curso forçado. 

Era a mim que nttribuiam essa cam
panha. 

Lombro·me multo de que em uma das 
sessões da C111!1BI'II dos Doputnrlos, qu•ntlo se 
discutia a reforma que o Governo tinb" feito 
e maod11va quo o Congresso npprovaase, eu 
·declarei que o Banco da ltepublica •••a um 
estabelecimento condemnado á falloocio, a 
desapparecer pelns leis rtnnncolrns, mas que 
p01ler-se·hia reconstituir, com uma condição 
-a de fulllr o ThllsOUI'O. · 

VozEs-Oh! ohl 
O 8&, LEITE E OITIOIOA - Sim, no dia em 

que o banco se recon•titulsse com os favores 
extraordlnarios e excepclonaes que o Gove•·no 
e o Congresao lhe estavam concedendo, es
taria fullldo. 

O SR. GoliES ore Cumo- Então, está pro. 
'timo Isto. 

O SR, LEITE E OtTIOIOA- Já está isto rea. 
lizado. 

D'go multo contristadamente que esb pre· 
vlsilo realizou-se: o banco está em excel
lentes condições e o Thesouro com os sena 
pagamentos suspensos, tendo contrahldo um 
emprestimo de moratorla. Fol o Congresso 
Nacional quem fez esta reconstitui~ do 
banl!o, não forom os presidentes desse esta
belecimento quem lhes deu favores extra· 
ordinarlos, secundudos pela boa vontade e 
pelil excessiva magnanhnidarle do Thesouro 
em dispor dos dinhelrus publlcos em auxilio< 
tlessn. natur·eza.. 

B quando eu me ·Insurgia e levantava 
a minha voz contra esses attentados 
feitos á Nnçilo Braziloira em favor do um 
e.tabelocimento de credito, clamavam de to· 
dos os angulos das duas Cnso.H do Congresso, 
que era uma campanha de dilfnmação que 
eu fazia, que era uecessario acudir nos g•·an· 
des intore~ses presos O. vida do banco, onde 
se achavam os capitaes do orpbilos, do viuvas 
qne Ol'tt necessar10, omftm, snlvp.r aquolle e.s .. 
tabeleoimento. cuja vida estava Jlgnda à d11 
proprla ltepubllca, 

Entre os muitos favores que o Thcsouro 
. Nnclonal tez ao banoo e que o Congresso, se· 
oundando, ndenntou, tornando-os maia latos, 
existe o do celebi•e contracto de bcnua. 

E;ta conseqnencla realizou-se completa· 
mente. A razão ó simples; nilo invento 
cousa alguma, nilo tenho o dom de advlnbar, 
de conhecei' o futuro. 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULIIÕES- Mas advl-
nhou desta vez. . 

0 SR, LEITE E 0ITICICA-E' que OU discutia 
do accordo com os principies lias finanças, em 
cujo dominio pódo·se afiançnr certos resul· 
todos pelos faci<Js anteriores. Essa mataria 
do finanças nilo é uma novidade no Brazll, é 
uma soiencla toda experimental, formada 
~ela lição dos exemplos observados em todos 
os povos que atravessaram phaso Igual a que 
atravessamos nsste momentO. 

Sr. Presidente, emlttiram-se os bonus e 
logo rtcou nccontUitdo este facto; este titulo 
toruou·so, não um auxilio ás inaustrias, mas 
um auxilio, propriamente, ao banco em uma 
pa•·te, e um uuxilio a nmigos do Governo por 
outra parto. 

Nós sabemos que muitos dos emprestlmos 
de bonus, feitos pelo banco, o foram por lm· 
posição do Governo, ou do seu presldento, 
uomeado pelo Governo. 

As conseq uencias erám tataes; as lndwtrlas 
falllram. E devo declara•· que nos Anna"" da 
Cama•·• ha uma declaraçiio minha, na occa
siiio em que se discutia o assumpto, prove· 
nlndo as Industrias quo se acautelassem, que 
tod11s ns quo recebessem bonou haviam de 
falllr. 

Falliram todas, Sr. Presidente, nenhuma 
oxiste dn.s que receberam hoaus. 

Depois do folta u omissiio, que, felizmente, 
fol atalhatla na qunntia de 120.000:000$, 
quando estava asslgnada a emlssiio dos 20.000 
ultlmos, que roi sustada pelo Governo ... 

O sa. Go•ma ne CABTno-E Iili um bom ser· 
viço que elle prestou. 

O SR. LEITE E OITICICA-E' exacto. 
, .• depois de feita a emissão e perdida a es· 

pe1•auça de conseguir a ultimados 20.000:000.$, 
que já estava distrlbulda, os bonus entraram 
na clreutuçilo por tal tórm11 desastrosa, que 
cm pouco tempo rol preciso acabar com elles; 
era uma peregrlnaçilo constante dos bancoa 
para u lndustri•, da Industria par" o com
meroio, do comercio que comprava com rebate 
para o Tbesouro, o do Tbesouro para o banco, 
porque o Thesouro estava sen~o desfalcado 
em sua receita. 

Lembro-mo, Sr, Presidente, de quo com 
calor me oppuz, em aessilos oonseouttvas da 
Camara, ú. concessão dos· bnnus, porque, como 
disse, sendo acompanhado por alguns oompa· 
nhelros daquelle tempo, esses boHus nü.o 
eram um auxilio ás lndustrhts, eram um nu
:l:lllo no banco. 

Entito fol proclso mandar trocar Oi bo11us 
por papel-moeda, porque o papel-moeda de 
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Gurao !Ol'Q&do, apezar dos seus lnnumeros Logo, nilo tem obrigação do pagar; e hoje 
lncoovenlentel, era sempre melhor do que o o banco diz com toda a raziio: cSI ttz Isto, a 
outro, quo n&o tinha s!gnlftonçiío. · culpa nilo ó minha, ó do Congresso que auto· 

Ent&o o Coogrosso Nacional votou uma lei, rlzou, é do Oovordo que contractou.~ 
mandando quo o Governo liquidasse a car. Diz o Sr. Ministro da l'ILzenda, (LG.) 
telra de bonw e alllvlaBI& o proprlo Tbe10uro Mas pelo contracto, desde que os mutuarias 
delta 10brecarga do bal!aço, que lil eat>\V& a nio p11gam, o banco nilo tem obrignçilo de 
prejudicar & clroulnç!o, fmpedindo o Governo pagar; o à proporçilo que se vno liquidando 
ae. ter a reoeita occessaria para ncudir ás qualquer duvido. destoa, o quo nós temos 
despezas. visto ó quo o Oovorno ó que tem recebido os 

E no contracto quo o Governo fez com 0 predios; recebeu o p.tlacio do Cattete, recebeu 
banco para liquidaçilo do sua divida, neste o de S. Lnzaro, recebeu o morca~o da Gloria, 
celebre cootrnotol que, como os mais celebres quo estavam hypothocados no banco. 
destes ultimos empoa, nilo tom expllcação A componhln tinha seus bon<<s no banco e 
de~nte do um~ critica por menos seve:•a que este por sua vor. entregou·os uo Thesouro. 
seJa, nostocootro.cto em que se concederam ao Mas si 0 Thesourorecebe os predios pelo. 
banco 21.000:000$ de npollces, cm troca de Jlquidàçiio do banco este nllo tem que pagar 
um direito do emtssito quo el!e j4 n4o tl~ha ; juros pelo emprosti!J10 dos bonu•, porque elle 
neste contracto e qu~ se recebeu o palaow do niio recebeu de seus mutuarlos 0 Juro, mas o 
Catteta por tres m:l e tant01 ~oofos, sendo bauco Uqulda pol~ absorpção dos bons i si o 
dous mil e tan~~ra adaptaçao paJ•a real· mutuaria deixou do png-ar os juros, na lettro. 
dencla do Proa: ente da Republica, nos~ do contracto, 0 banco não ó obrigado a pognr 
ooniraolo, digo, eatabeleceu-se, quanto a 110 Thesouro esta qu~ntla. 
dlvlda d~ bo11u1, n. olnusula que. vou ler, Foi esta a situação em que este contracto 
porque ó JDterBiSaDte. . collocou o Banco da Republica. 

O 5n. RoDRIOIJEs ALVEs-V. Ez; acha Sol que n•quolln oocnsiilo esta clausula foi 
ruim a operação relativa ao palo.clo do cat. considerada pelos contractantes do grnndo 
tele f vantogem para ambos, porque entilo tratava. 

o Sn. LEITE E Orr1c1oA-Foi caro demais. se unicamonto de ampnro.r o banco, que 
estava em pessimns oondtçõos ; o ontilo, tudo 

O Sa. MonAEB BAnnos-o custo foi de que fosse adiar a operaçiio era uma van-
3,000:000$i a preparação é'qua custou mais. tagem. 

ó Sn. LEITE E OiTIOIOA-Tres ·mn contos Agora o. slluaçiio é outra i o banco está 
·com tudo quo poB!uia i estava preparado lu· a cnvalleiro do Thosouro, esta om bons oon
xnosamoníe. diçõea, precisa libertar·se de .certos onus, do 

o sa. PINHEIRO llfAOIIAno-E 0 banco nilo certas aparas que lho doixaram nlndo. no. 
0$ somma doa beocftclos que recebeu, precisa 

recebeu por 3.000:00 000. separo.r-se para seguir sua vida Independente 
O Sn. UITm 11 OITIOIOA-G bnoco recebeu 8 Uvre, de um bnnoo· do desconto pe:•felta· 

wr 3.000:000$ e gastou 2.000:000$ em ada· mente estabelecido. 
pttlç&o i entretanto, é preciso declarar que Elle está encontrando estes espinhos que 
até as batxellas do pnluclo não são de pJ•ata, lhe toram deixados no caminho, esta especte 
siio de metal branco. de 101·rns que se pilem nos caminhos para levar 

O Sa. Sa. RoDRIGtlBS ALVES-O polaclo grande~ ~esos, qne servem na occo.sliio, mas 
está sumptuosamente montado. . que depo:a é preciso i•etlral-as. 

Esta carteira de bonus toi a mesma cousa, 
O Sn. LEITE E OtTIOICA-Nom podia dei· serviu na occasliio para os bancos so tndtrei· 

:mr da estar, porque a quantia do 2.500:000$ tnrem, · 
é sutllelente paro. isso. Mas, Sr. Presidente, o banco precisa Uqul· 

Mas, não l'llllemos nisto, silo nguns passa· dnr a questiio, precisa tirnr do si os bonus e 
das i vamos a tratar sómente do contracto, o Sr. Ministro da Fazenda dir. que esta qunn· 

A carteira de bo11u• entra desde já em 11· tia dos bonus os til destiuada ao fundo de res· 
quidaçilo. · goto ; logo, convem dur no !undo do resgate 

vamos ver os termos da liquidação que se um do&tlno certo porque o destino que o 
!mpoz a carteira de bonus, (La.) contracto deu. foi nenhum. 

llra natural que He désse um prnzo para Quando ó que o Governo receberá quantias 
lato, do modo a activar o banoo a liquidar os pam o fundo do resgato, provenientes de di· 
seus controctos. vidas de bonus 1 

Diz o contracto. (LB.) SI o banco :receber a Tbosouro vil alguma 
Dil o honrado sr. Ministro da Fazenda que cousa i si aqueUe estabelecimento Dilo receber, 

o banco ·nilo tom recebido, tambom o rhosouro no.d~ recebe, 
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Tanto assim quo no orçamento da receita, 
quando se tratar de estabelecer o fundo ~· 
resgato com ns quantias provonlontos das ~~· 
vidas do bnnco, o Governo afirma que nno 
tom nada corto. 

o St•. Ministro da Fazenda tom autorização 
do Congresso para llqnidnr esta c.rtelrn e 
entrar cm nccordo com o banco nUm de que 
ello tenha pmzo certo para a liquidação dessa 

• cnrtelrn, porque é molhar rocobor actual
mente 25, 36 ou 40.000:000$ o leval-os no 
fundo de resgato, do quo esporar poln hypo· 
tbetlcn liquidação da cnPteira do bonu•, Je· 
vnndo no fundo do resgate pequeninas qunn
tins que niío snbo a que cifra montam. 

Aqui cst.à n rnziio dn disposlçiio. 
Agora, pergunto no Senado, si depois ~o 

tudo quanto se fez no bauco,esto contracto nao 
merece sor reformado no sentido do aprovai· 
tar-se alguma cousa qunnrto alie está amea
çado de não dar nndn ao Tbesouro 1 ( Apa>·· , ... ) 

O contracto não ó o quo se suppOo, mns sim 
o que está eseripto, e o que está cscripto diz 
quo o banco pagnrà ao Thesouro. A parto•.) 

Leio no relutorio do Ministro: 
« o banco pngnrt\ no Thesouro •.. • . 
Como ha do contlnuat• a pagar JUros no 

Thesouro si ello nno recobo juros do mu· 
tuuriosl · 

A questão do pagamento ó como so vú, a 
proporção que o banco 'lar recebendo. 
(AJ>artes.) 

Mas si o contracto não dó. limites, manda 
apenas pagar os juros e amorliznçlio ••• 

0 Sn. GO~IIIS DE CASTRO dó. um aparto. 
O Sn. LErrB E OtTicrcA-0 contracto está 

feito de tal modo quo parece que quem ó o 
dono dos bonu• é o 'fbesouro. · 

O Thesouro recebo do banco, ó. proporçlio 
que oste ror recebondo, os juros e nmorlizn
ç1ies dos seus mutuarias; desde que o mu
tuaria nlio p•ga jui'Os nem amortlzaçaes, 
pela Jettra stricta do contracto o banco nilo 
e obrigado 11 pugar ao Thesonro. 

Foi nesta situação quo o Ministro d!l Fa
zenda resolveu ontrnr on1 nccorJo com o 
bnnco, porque, a osto osttboleoimonto convem 
agora Jiquldnr a ;at•telra do boml6, e ao The· 
sonro lambem convem,. porque, em vez do 
reco bar quanlins hypotheticas de amortiza. 
çaes e juros, scró. muito melhor razor o que 
so tom feito jó. c se faz na praça quando o 
commerclanto tom, por oxomplo, uma Jettra 
do 10:000$ no nnno: pnga-a immediatamente 
descontando o juro que devia pagar poio 
rosto do tempo. 

E' o que convem fltzer com o banco, afim 
de que est;L di vl<IIL entre em um prazo certo 
com qunutia fixada. 

O banco pagnrll, por exemplo, cm um anno 
6.000:000$ou 8.000:000$, mas são 6.HOO:OOO$ 
ou 8. 000:000.$ certos que entram para o fundo 
do resguto. · 

Qttando se discutiu na Commissiio do FI· 
nnnças osta t•esoluçlio, nós a repolllmos, por
que ontondiamos que o Governo queria np· 
plicar n quantia ao fundo gerai da despoza; 
desde, poróm, quo o Governo declara quo 
estó. imposto por lei o fim da quantia a pu· 
rada, eiln não póde ser appilca~a slniio ao 
fundo de resgate; nós nos satisfa;oemos. · 

sr. Presidente, depois de tudo quanto se 
fez para amparar o banco o salvai-o, julgo 
que este finai nüo vale a pena. 

Niio vale a pena estar prendendo mais o 
estabelecimento que se reorganizou, por 
causa do uma qunntia que elle nlio pagará 
nunca, como estou convencido; tanto que 
ostll pagando com bans. 

Ortl, denote da situoçüo de nio pagar nada 
ou pagar sempre alguma consa em favor do 
fundo do garantia, declarei na Commluio 
que não fazia questão de que o Governo 
tlr.esso esta Jtquidoçilo, porque ao menos 11111• 
vava·so um instituto de o:edlto nacional, que 
começa agora a prestar ~arvlços ao paiz, 
porque agora é quo elle está collooado como 
um banco posslvel do prestar serviços á 
praça, depois que o Governo ae lembrou de 
collocar la na presidencia pessoa que devia 
ser presidente do banco-um dos seus acolo· 
nistas. 

Aqui ostil a ruiio por que na Commissão 
acceite! n emenda à medida vinda da Camllol'll 
dos Deputados. · 

Aecoitei a emenda, parecendO:me C!U8 a 
quantia não seria levada ao fundo de ga
rantia; desde, porém, que o )lensamento do 
Governo é levar ao fundo de garantia as 
quantias que npurar, niio vllfo motivo para 
que so ni'io npprove a medida tal qual veio 
da Coroara dos Deputados. 

O Sr. Leopoldode bulbõe"
Sr, Presidente, a emenda que tive • honra 
de submetfer á consideração do Senado, sup· 
prlmindo n autorização dada no-Governo para. 
abrir os creditas que torem necessnrlos, afim 
do acudir ao pag~~mento de premios aos 
constructores de navios que os apresent111sem 
com tonelagem suverior • 100, deu eusejo 
ao nobre Senador por AlagOas para tazer um 
brilhante dlsoul'lo, mas inteltzmeute cobre 
assnmpto inteiramente divol'lo. Como se tn
tavn, St•, Presidente, do navios de marinha 
nacionaJ,entondeu S.lb:. devor abrir ns veilllll 
o aprovelt~r o vento, navegando pela pri• 
moira vez na dincçiio do Buoo da Rõpu
blica., q unndo ssmpre bordejou para o Tbo• 
souro nas qu8tltõea âo ba!ICO com o Oonrno, 
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Lamento niio poder ncompnnhar o Sr. Leito 
e Olttclca, continuando no ponto do Yista em 
que S. Ex. me viu nn Camarn, e ontiio no 
sou Indo, om 1894, quando <lizia o hoje repete 
que a reconstltuiçiio do bnnco importava a 
fallencln do Thesouro. 

zaçõos para abertura de creditas, guo esca
pam das verbas das despezus e nao podem· . 
figurar no computo total do• recursos, Não 
lm provlsõus que lhes resistam. 

Fol!los ado11nte: Al<im do supprimlr as 
automaQ(!es pnma abertura de creditas o do 
c?mho.tcr o. creu.çiio de despozaa cm leis espe
ctnes, consignámos no orçamento a seguinte 
medida salutar, que infelizmente não foi esto 
nnno reproduzida; 

Antes do tudo, justlftcarel a omondn quo 
tivo n honra do apresentar. 

Disso o Sr. Leite e Oltlclcn que lm nações 
estrangeiras que favorecem a construcçiio de 
navios; quo il osta uma Industria n. ecessnrla 
a economia o a independencia do um paiz e 
que portanto, é natural que o Estado a pro· 

to~':;u contrario a protecções ii industria. o 
esta opinião niio é modm•nn, eu a sustento. 
posso dizer, desde n primeira vez que occupel 
a tribuna da Camara <los Deputnrlos, em nm 
debate sobro o oronmento, em 1883; o do 1891 
para cá o nobre Senador pelo Ce11rá, que mo 
lnqueriu sobre a data domou livro-cambismo, 
poderá Ter!ftcnr que nunca variei de dou
trina. 

Tenho ac~mpanhado com interesso as evo
luções por que tom passado o paiz, obser
vando com attençiio o movimento do sun 
riqueza, e cada vez mais conven~ido estou de 
!J.Ue a protecção lts industrias, de que o socia· 
hsmo do Estado só tra1. compromissos ús 
ftnanças, só as anima, compromettonrlo taro
bem a eoonomia do palz o ma! educando os 
!ndustriacs, que perdem a iniciativa e não 
querem mais lazer gyrar os seus capltaea sob 
sua responsabl!!dade excluslvn. 

O Sn.. LEITE E OIT!OIOA- Mas permitta-me 
que lhe diga que o socialismo do Estado o a 
protecção ás Industrias são idóas muito dilfe· 
rentes. · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULliÕEs-0 nobre Se
nador por A!agóas disse quo esta rl!sposiçiio 
do art. 2' n. 3 ostil consigna~a em todos·os 
orçamentos. Eu o contestei, St•. Presidente, 
e desafio que me mostre no orçamento vigente 
di sposlçilo Igual. 

O nobt•e Senador por S. Paulo, cujo nome 
peço licença para deollnar, o Sr. Rodrigues 
Alves, sendo o a uno pass11d0 relator do orca
monto da Fazenda,propoz a supprossiio de ta! 
disposiçiio. Eu sustentai nesta tribuna a 
emenda suppreasiva e o Senado a opprovou. 

0 SR, LE!Tll II 0ITICIOA-Póde sor que mo 
tenha escapado o orçamento do anno passado, 
que nilo estudei e ninguem csturlou. 

O Sn.. LnoroLoo DE BuLnOEs-0 anno pus. 
sado ostnvamos lodos accordos em pugnar 
pelo oqui!lbt•io do orçamento, e a experiencla 
tlnlta demonstrado ao iUu•tre Senador po!' 
s. Pauto, que já dirigiu os negocias da 
Fazenda, que no<la é mais inconvouionto p!Lrll 
a e1ecuçiio do orçamento do quo essas autor!-

<As disposições contidas em !eis especiaes, 
ou om reg-ulamentos concernentes à creaçii.o 
do novas despezas ou nugmonto do outras ja 
exi'otentes, só tAJ'ilo oxocuçü.o quando con· 
tem piadas no respectivo orçamento.~ 

I~' disposição do art. 57 da lei n. 560, do 
31 de dezembro do 1898. 

0 Sn, GOMES DE CASTI<O-E' disposição que 
ja velu da monarci.ia. 

O S!t. LEOPOLDO Dlt BULIIÕES-Creio que 
sim equo esta .ua lei de 1850. O Governo 
não é o!Jrigado n executar fierviços novos, 
d1•sdoque no areamento não &e consigno uma 
verb:t par:t taos serviços. 

Eisa raziio por quo podl permissão ao Se
nado pura o.prosontn.r a. omenda ~uppr,·stiin. 
do n. 3 do art. 2' rio projecto o appro• 
vando·a nada mais fará do que reproduzir o 
voto que o anno pa.sudo rleu a Igual emenda 
da Commi.,ilo do Finanças. • 

Sr. Presidonto, a marinha naclonnl já teve 
uma grnnde protoçilo da•ln pela Constl!.ulçllo 
da Republica; o!!a gosn do privilegio da ca· 
botagem. 

Quanto a premias ou quaosquer outros la· 
veres a mnis, (eontt•a os quaos votarei em 
qualquer caao), comprebendo quo se cogitasse 
em uma situação folgada, em ópocas em que 
o Thesouro possa supportar tal despeza; hoje 
acho comp!otamento descabida semelhante 
idén. 

O nobre Senarlor por AlngôllB citou-nos um 
ukase do czar, relu ti voa serviços do estradas 
de forro, no qual so estabelece quo só oa 
wagons oonstt•uidos nn ltuSB!a podem circular 
nos Unhas daquolle pa1z. Si S. Ex. fot• beber 
lições o ensinamentos na Rusala (riso), os· 
tamos bem aviados ... 

0 SR. l.E!Tit E 0!T!OIOA-E porque ni!o 11 
V. Ex. nilo encontra pa!z que ae tenba ndcun· 
lado mols nestes ultimas nnnos do que a 
Russla; encontrará em Igualdade da condi
ções a Allemanha. 

O Sn.." LEoPOLDo Dll BuLUÕKs-... virá em 
breve 0011 propôr a reforma da Constituição, 
a mudança do Governo e do todo o raglmen 
econom!co, po!60 dizer, do nosso pnlz. 

o SR. LEITE 11 O!TIOIOA-Homem I creio 
que seria melhor, Fnzel' o que se está Otzondo 
agora u mullo mai~ do que se foz na Rusala, 
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porque v. Ex. approva todos os annos 
milhares de creditas que o Governo abre; 
nesta loi ma~mo ba disp01içilo approvnndo 
25.000:000$ de creditas, c agora V. Ex. faz 
questilo por causa de um credito, que ljiio dil 
em resultado cousa alguma. 

0 SR. LEOPOLDO DE BOLUOEs-Si eu quizesse 
ainda apresentar ao nobre Senador um ar
BU!llento para convencei-o (tenho a pretençilo 
de convencer a V. Ex. neste n•sumpto) do 
que a protccçiio do Estado é sempre prejudi· 
clal ás industrias, como ao prcprlo Tbesouro, 
eu chamaria a su11 attençiio para a emiesilo 
de bonus, que S. Ex, combateu commigo cm 
1893 e 1804 ... 

0 Sa. LBITII E 0ITIOICA-Per!oitamento. 
0 SR, LEOPOLDO DBBULIIÕIS-Jó. previamos, 

s. Ez. prophetlzou ... 
_0Sa, LEITE E 0ITIOIOA- Niio propbetizei, 

nu.o ; previ. 

0 SR, LEOPOLDO DB BULUÕES - AbSOlUta• 
monte niio póde deiX&r de pagar; a sua obri: 
gaoão está nessa disposiçilo que S. Ex. leu e 
que insiste em interpretar do modo diverso 
daquelle por que a interpretam todos aquel-
Jes que ouviram. , · 

Eis o que estatuem as clausulas do nccordo 
do maio de I 898 acerca da di vida de bcmus: 

lO, A carteira de bonus entra desde j{l. em 
liquidação. 

17, O Banco pagará ao Thesouro os juros 
da importancia dos bonus ntTo resgatados t.: a.t 
rc.'1.]Jectiuas amorti.:aç~es, iL propor•çã.o que for 
rocobendo dos mutuarias no" prazos já consi
onrldos no regimen deste emprostimo. 

i 8. A · amortização começara no anno de 
1898. 

19. SI no IIm de 15 annos, a partir de ja
neiro de 1898, niio houver o banco conoluido 
o resgate, ser-lhes-haconcedido o pr•zo addi· 
clonai de cinco annos, para a liquidaçiio linal 
desta carteira, observando-se o <lisposto no 

O Sa. LBOI'OLDO DE BVLUÕES-,,. que es1e art. 10 dà lei de 3 de setembro de t893 e lei 
auziilo redundaria em grave prejui~o para o de 9 de dezemb1·o do 189U, ~ 
Tbesouro publico, para as industrias e agora O bunco, pois, continúa devedor dos bonus 
veridca-se que está empenhando o proprio ao Tbesouro e é o responsavel pelos ompi·es-
Banco da Republica. timos de bonus por elie feitos. 

Mas a carteira de bonus, scguJ!do disso o o sa. LEITlll E OITIOICA-Onde está isso 1 
nobre Senador por S. Paulo, nao está em 
más condloões. o banco niio podia fazer em- O Sa. LBOroLoo DE BVLIIÕBS- No oon· 
prestlmo de bo11us sinilo sob bypotbeca, de tracto. 
sorte que os adoantamentos é. industria, os O Sa. LBITB m OITICICA-No contracto, niio 
emprestimos, hão de estar farçosameute ga· esta; está na obrigaçiio de entrar com 4 •j, 
rantldos. à proporção que receoor dos mutuarias; mas 

si os mutuarias niio podem pagar 1 (Ii a ou
tros. apartes),. 0 SR, Go1oms DE CASTRO - Porque essas 

hypothecas deviam ser feitas nos termos da 
lei. 

0 Sa, LEOPOLDO Dili BtllJIÕRB- 0 nobre Se· 
nadar por Alagôas perguntou quem era o 
devedor dos bonus o ileclarou que era o Tbe· 
souro, Seró. por causa d~ conversão ordenada 
pela lei de 9 de deJembro de I 896 1 

0 SR, LBITB E 0IT!OICA-Devedor dehonusll 
Nunca disse isto. 

0 SR. PRESIDENTII-Attenção I 
O SR. LEOPOLDO DE BoLHõ•~s - Sr. Presi· 

dente, a clausula 17•, Ilda pelo nobre Sena· 
dor por Aiagõas, taz referencia a prazos do 
reglmou dos emprcstimos do bo11u1 e,si o mu
tuaria niio pagar dentro desses prazos, o 
contracto está tlndo, a• obrigaçúes vencidas e 
dá·so a llquidnção. 

Ha var1os dispositivos sobro a questão. 
0 SR, LEITlil E 0ITICIOA-BObre bens ha 

só umt 
O Sa. LEOPOLDO Dili BULHGEs - Sr. Proal· 

dente, o banco serviu de intermediaria pura 
o auxilio ás industrias, compromettendo-se a 
pegar ao .Tiiesouro 4 "/, e a dar aos indus- O sa,. LEOPOLDO DE BoLuõEs-0 Jlrimoiro 
triaes a 7 •;,. dispositiVO ó ordenando a llquidaçao; o se-

A clauanla 17 do accordo celebrado pJia gundo dispositivo é determinando, que, ó. me· 
Governo com 0 banco nilo autoriza 8 inter· dida que o banco tor.reoobendo O> juros e as 
protaçilo que s. Ex. lbe deu. Em fiLce delia, quotas da amortizaçao, iró. entrando para 0 
0 Governo alio eoti\ desarmado para defen• Thesouro com a parto que a este pertence, 
dor os interesses do Thesouro o nilo com· Adeante falia-se em r,razos e na concesslio 
prehendo como s. Ex. repetiu, apez&I• do de um prazo addioiona • 
aparte no nobre Senador pelo Maranhão: O sa. LEITE E OITIOICA-Em um prazo! 
c que o banco podia deixar do pagar no The- Nilo, seuhor. 
SOUrD,l> 0 SR. LEOI'OLDO Dili BULUGis-Faon·me o 

O Sa. LKITII I OiTIOIOA- Jó. pagou até favur de ler as clausulas 16 a 19 do nccordo, 
hoje I a que v. Ex. alludiu. · 
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A disposição d&· clo.usulo. 17, determina 
qne, á proporç~o quo o bo.nco for liqul<lo.ndo 
n carteira de b01tus, cntt·nrll com a quota per
tencente no Tbosouro Publico nos prnzos 
consignados no rogimen dos omprostimos. 

Logo, a liquidação niio ó por tempo indefi
nido, n~o pódo ftcar para as lto.lendas, como 
pensa o Sr. Leite e Oltlcica. 

0 Sn, LEIT!Il E ÜITIOIOA dá um aparto, 
O SR. LEOPOLJ>O DE BULIIÕES-Ab! Então 

Já ba um prazo. 
0 SR, LEITE E ÜITIOIOA-Para O. divida 

geral. 
0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Mns· V. Ex. 

disse que não havia. 
Sr. Presidente, o nobre Senador por Ala

roas não se limitou a fnzer uma analyse do 
contracto de bonu1: foi adeante, e lançou um 
golpe de vista rotrospootivo sobro a admi
nistração passada, criticando a liquidação de 
contas do Governo com o Banco da Repu· 
bllca. · 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-0rn ab! está ! E' 
sempre esta phrase I E' a preocupação de 
censurar governos! 

Eu não censuro govcrnos,senhores;consuro 
os aotos; pouco mo importa quem seja o go· 

· verno. 
O SR. LEoror.no DE ButnõF.s-8. Ex. achou 

que o palaclo do cattete foi recebido por pre· 
ço exaggerado e bem assim r outros predios; 
que o banco não tinha direito á !ndemni· 
zaçiio pela cassação de sua faculdade emis
sora, quo foi mal concebido o accortlo sobre 
b011us, etc. 

Preciso lembrar 11 S. Ex. que osso acto foi 
feito em virtude da lei de 9 de dezembro de 
18116, e que a execução desta lei, determl· 
nando o accordo com o Banco da Republloa, 
to! n'pnrelhnda e levada a etrelto por uma 
admlntstraçiio que S. Ex. npolou. 

0 Sn. Ltll!Ti: E OITIC!CA-Mas eu me.l'Bftro 
a alguem li Que preoccupação esta de V .Ex.! 
A que vom isto quo V. Ex. diz li . 

0 Sn. LIIXlPOLDO DE BUIJ!ÕES-V, Ex. não 
censuraria ai se recordasse do administrador 
de então ... 
. 0 SR. LEITE m 0ITICIOA- Nlio O autorizo a 
dizer que eu nlio censuraria, Estou censu· 
ro.n~o o acto. 

·O Sn .LEoroLno DE Bm.nGEs-Esia censura ó 
posthuma. Niio se Irrito. 

0 SR, LEITR E OITIOICA- Perdoe·mo, CU já 
a ftz desta t1i buna. . 

0 SR, LEOPOLDO DE BULUÕIS-V, Ex. deu 
seu apoio no administrado!' que presidiu a 
cato acoordo. 

0 Sa, LEITE B 0ITIOIOA-QUo grande IJOV!• 
dade 1 

0 Sa. LEOPOI.DO DE BULHÕEB-Este accordo 
foi feito em virtude de uma lei. 

Conáegnlntcmento, admira quo só boje 
a más horas, o nobl'e Senador venha nnalysa~ 
oaccordo, que traz a data de maio do 18\JS 
mas estava feito antes, como mo garnn.: 
t1rnm. 

O SR. LRITE E O!T!OICA-ll' um ongnno dO 
v. Ex. :já censurei desta tribuna o nccordo. 
depois que alie foi feito, 
~uanto é. pessoa que fez o nccordo, V. Ex. 

tera resposta cm tempo. 
.o Sn. PRESIDENTE-Attonção! A discussão 

nao póde continuar desta mauoira, 
O Sn. LEOroLoo DE HuLtróiiS-SI o nobt•e 

Senador censura, por exemplo, aquella ln· 
demnlzação ao Banco da Republica cm vir· 
tude de ler perdido seu dlrello do emissãO 
estou de Inteiro nccordo: eu nunca aoredltet' 
nunca suppuz que o bnnco tivesse direito à. 
semelhante Indemnização, não reclamada por 
elle. 

0 SR. LBITE E O!TICIOA-E por que Citá 
censurando que eu tlveBI'e censuradO r 

0 SR, LEOl'OLDO De BULHGEs-0 que eston ad· 
mirando é que V. Ex. ,tendo censurado todo 
esse acccrdo·receb!mento de bens em paga
mento de divida, indemnlzaç!o pela perda do 
direito de emissão-venha agora contrariar· 
me quando acbo que é maia um favor dado 
ao banco perdoar· lhe os juros da omlBBio de 
bonus, que lhe permlttiu liquidar muitos ne· 
goelas. 

A disposição primitiva da proposiç!o da 
Camara dos Deputados autorizou o Governo a 
supprlmlr esta clausula relativa aos juros 
dos oonus de que o Banco da Republica tor
nnr·se devedo!' para com o Thesouro Na-
cional. . 

E, verdade que a disposição do art. 2' n.2 
do orçamento trouxe outra. fórma, falia om 
IUbmotter a divida do bonu• ao reglmon ela 
divida gorai de banco, mas, o bonrado Sena
dor por S. Paulo refariu·sc a primitiva 
emenda da Camnra, que parece ostb.r contida 
no addltivo do projecto ora em debate. 

Sr. PreBidenlo, ou acredito que a melhor 
soluclio .foi aqnellu que oocorreu 4 Com missão 
de FinnnQD.se que acaba de ser fundamentada 
pelo nobre Senador por S. Paulo. 

os apartes ·do nobre Senador pelo Ma.t·a
nbiio, o Sr. Gomes de Caetro, ae oonsidera
çOes to! tas pelo nobre Senador por Alagôas 
mais me convenceram de que devemos IIJl
provJLr a emenda primitiva da Commlssiio ile 
Finanças e que ainda agora tem o apoio dos 
Sra. Rodrigues Alves e GonQD.Ives Ferreira, 
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Vutnroi por o lia, ji\ ·mo tendo mnnife:;Ltulo 
n. l'OHJ1Cito nn 211 dis~mssi'io. 

Ningucm mais vcdinr1o n J.1!tlavra, C'nceP· 
ra-sou. tlisomrslio. 

Pl'ocede·so ú vot;tçiio 1lns cmendns nifúi'IJ
cirlas om :1:1 discu~~ií.o, com o seguiu to t•c:ml-

• ta do: 
E' npprovadn n suh·omcnd:t o'JforeciUa. pelo 

Sr. H;unil'o Hurco!lo:;. · 
E' rojoitn.dlt <L omondn. o1forechla. pelo 

Sr. Lcopolilo do !Julliõos. 
Pl·occdo·sc, com o soguinlo resultado, ú 

votnção das emondu.~ appt•ovo.rlns em 2;1 di:·~
cussüo: 

Sfi.o npprovndas todns n.s omondns, salvo as 
relntivas ao n. 30 1lo n.rt. Jn, qno ficou pre
judicado., o no n. 2 (.]o art. 2°, qno fui rojoi~ 
todo. 

E' a proposição, assim emonc1nc1a, n.ppro
vndn. e, sondo adoptnUa, vno ser tlovolvlda IL 
C11mnrn. do::; Doputntlos, indo antes à. Com
missão de Ro<lacçito. 

O Sr. Pa•c,.dflente-Estnntlo osga. 
tado. a mntcrio. dn. ordem do III a, de.sia;no a Lia 
seguinte sessão, que se roa.llzurà 'í11nnnhfi. 
depois da sessão seoJ'otn. convocada: 

2a ilisanssii.o dn. proposição ela. Camarn. dos 
Deputados, n. 101, <lo 1809, orçnn<lo a receito 
get•ol ria Republica Jllll'O o exercicio do 1900; 

311. dlscn~siio da pl'Opo~iciin da Cn.mnl'n. dos 
Deputados, n. 02, do 18VO, quo aniorizo o 
Podm• Exccut.ivo a a.ht·ir no Ministel'io do 
Justica o Negocias Jnter•iot•as o credito de 
5:050$, supplomontnr ít verlm. n. 9, do Hl't. 2° 
do lei n: GOIJ, rio 31 do doz<~ml1ru do 1808, 
incluida neste credito 11 qunnti11 de 800,, para 
aJudo de custn no Doput•1do Pedro Leito 
Chermont; 

3~ disaussü.o 1lo. proposiç-ão 1l;' Camo.rn. dos 
Doputndos, n. u::, do 1800, qno nutot·i;m o 
Podor Executivo a nhl'll' ;w ~!inistot·lo rb1 
Justiça o Nogocios lnterioJ'Cíl a· arcdito 1lo 
1 :OIG$0,15,supplomentut• n ve.rbn n. 11-Juotiçll 
l"odcrul-do t•.rt. 2·' da. loi n. GOO, de :-H llo 
duzemln•o do 1808, pa1·a pagumonto do~ ven· 
cimontos do oscrlviio secclonn.l tlo E~l:ulo do 
s. Paulo, Antel'o Gomos Bm•Unsn, nomoarlo 
do ll.CCOrtlO 00111 O u.rt. !~:'~, dH dO!!l'CtO n, :.1.08~ 1 
tio 5 do novomlll'O do 18\JS; 

3• dh:lctHI:;iio ela propo3iftüo do. Cu.marn. dos 
Deput,ulos, n. ll:l, d1J 1800, quo o.utOI·i~rt o 
Podm• Exocutlvo o. concodoJ• ao njlll.lnntn tlo 
porteiro do. Alnmtlugtt do !-J(,t'llnmLuco,At•thm• 
Ernclio de L'u.t•vulllo nulmn.riio:l, sois moí:es do 
llconçn., com Ol'tlountlo, pn.I'CL trntnr do :mn 
saul!o ; 

3a Uiscuf!síio ti:~ JII'tlJlUM!çiio dtL Carnam tios 
Ooputa~os. n. 3·1, rio !SUO, quo auto!'lzn o 

Sunn.tlo Y, lU 

Po lor gxocutivo n. cnncetlor liconço. do um. 
nnno, cnm o J'I'SJlr.ctivo Ol'tlcnnrlo, no •1" ('Scri· 
ptul'll.l'io da AJfnJHIPgit do Ct~ill'il. Arca.dio de 
AlrllnidrJ F'OJ•tuun, n/lm do tratn.I' do a na. sn.ll'le 
ontlo lho eonvior; 

a~• diseus . .;:io da. proposi<,~:io fln. Camaro. dos 
Dopntndos, n. 0·1. do 1800, IJUO outorlzn o 
Pod•JI' Executivo a caoceflm• ll Pnelllco dn. 
Silva Bes~a, porteiro da Alfilndoga do l\lo.rn
nlifi.o, um anno do licença, com ordoundo, 
para ti•atamento du saude; 

3' d iscussü.o da proposição da Camarn dos 
Deputados, n. 87, do 1~00, que outorizoo 
Podo!' Executivo a conceder no 4° oscriptura
rio da Alfandegtt de J[aniws Bornaruo Pc· 
reit·a de Borrcdo um onno rio Ucenço, com 
ordonado, para tt•atomento do suo saudo; 

3• discussão da proposição da Camorn dos 
lloputauos, n. 91, rio 1890, qno outorizn. o 
Poder Executivo a conceder "Antonio José 
do Costo Rodri~ues, I" otncinl o Libliotltecario 
da. E~cola. Naval, seis mozes de liacnça; com 
ordonndn, para tratamento do sa.udo. 

Lovnnta·so 11 sessão ás 2 1/2 horns da 
tordo. 

141" SESSÃO !Oll 31 DE OUTUDRO DE 1800 

P1•c:;idencz'a dos Srs. Rosa o ,ç_fjlva, J. Ca· 
tunr/.t e 1llbcJ•to Gonçalut!s (1° e 2•' Secre. 
ea1·ios,) 

A 1 hora do tardo, depois da sessão 
~oct'oto., cou vacada. para hoje, o.bre-se a 
se:;::,iio, estando presentes os Srs. Seunlloreg 
Manoel de Queiroz, J. Catunda, Alberto Oon· 
çalvos, llenriquo Coutinho, Oustovo Richard, 
Jou.~uilll Sarmento, Francisco Machada, Be
nodi•Jto Leito, Gomos d" Custro, Belfort 
Vieira., Noguoira. Po.r;lllBgn!t, Pit•cs Fe1•reira., 
C1•uz, João Cordeir·o, Bezerril l"ontenelle, 
Jo,;ó Bet•nurdo, Alvot•o Mochodo, .Audon Mi· 
lnnoz, Almeida Bart•uto, Gonço.lvcs Fol't'Oii'Il, 
Josó ~!orcellino, B. tio Mendonça Sobrinho, 
Reg-o Mollo, !..oito o Oitloico.,Coolbu o CamJl'?s, 
Roso Juulor, Ai'lbm• !tios, Virgflio Dom11sio, 
DOJuingos Viconto,Porciuuaula., Lopes Trovilo, 
Gon,al ves ChuYos, I! nono Bt•audito, Rodrf· 
gncs Alvt!a, Pn.ullt Souzn, Mornos Bnrros, 
Loo1Jol<lo de JJulhüos, Joaquim do Souza, 
A. AZorcdo, Aqnilmo do Amaro!, Pinheiro 
Maohuuo, Julio !'roto e R11miro Barcollos 
(4:"!). 

Dcixn.J'll 1n de compnrücer, com causa pm·tl· 
cipali;L o~:~ S1·s. tloueroso Ponao, Jonathns 
Pedrosa, Lam•o Sodró, Justo Cbormout,Podro 

0) 
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Velho, .Tonqulm Pet•nambuco, Lonnrlro Mn
clei,Cleto Nnnos, Q.Bocayuva,Thomn• DclHno, 
E. Wandenkolk, Viccnlo Muclmdo, .Joaquim 
Lacerda, Et~leves .JuniOI' e Rauliuo Horn ; e 
sem olla, os Srs. Mnnocl Bnl'Ota, Ruy Bar
bosa o Feliciano Penna (I H). 

Ao mesmo artigo n. 12. Re~ljn-se assim: 
«A vendDr o:-! propr·ios nDclono.es, medianto 

conrnr·renci1t publica, sendo et~tn. di:;pensnda 
qunndo o ccmprndor for Estado ou municlpio· 
ela Republica; e 11. rocolhor o producto ao 
Thosour•o pnro. os tlns tlatorminn.dos ern Jol.» 

E' lida, posta em dlscnssiio o sem deuate 
approvada a neta da sessiio anterior. Ao nrt. G.' Elimino-se, 

Snln dns Commlssües,31 do outubro de 1809, 
O Sr. I' Secretllrlo di\ conta do 

seguinte 
B. <li,) Mcndrmça S1briulto.-Joaquim .~·armento, 
-J. Joaquim de Sou;a. 

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA 

Deus omcios do MinistCJ•io dn Justiça e 
Negocias Interiores, do 27 do corrente moz, 
transmlttindo as Monsagens com que o 
Sr. Presidente do Popnhllca devolvo dous 
do onda um dos autographos dns resoluções 
do r.ongreaso Na.~ional, quo sanccionou, 
relativas il conccssiio de Ji,ença ao Dr. Al
fredo Morelro de Barros Oliveira Lima, 
lente cathedratico da Faculdarlo rio Direito 
de S. Paulo, e á amplinçiio da acção penal 
do Mlnlsterlo Publico. - Archlve-se um 
do cada um dos autographos e com munique
se á Camnra dos Deputados, !•omottendo·SO· 
lhe os outros. 

UECE!TA GEnAL !'ARA 1000 

Eutra em 2" discus~io, com pn.x•eco1• lhvo~ 
ravel da Conimissiio do Finanças, o 1.1.rt. I'' do. 
proposiciio da Camnra rios Deputados, n. 101, 
r!11 1699, orçando a recolt.n geral da Repu
blica para o cxerciclo de 1000. 

O l!iilr. Domingo" VIcente -
Sr. PrmtidentP, ns observações que pretendo 
fazer teriam maior valor si feitas por outro 
membro desta Casa. 

Assignoi o po.recor du. Commissi'io de Fi· 
nnnças e po~ia tol-o asslguado com a nota de 
-vencido-porque a minha assignatura nos te 
]Jrojeelo significa a mesma cousa. Vou expll
cnl·a. 

O Sa•, 2• Secretario lê e tlcn sobre 
n. mesa. pnra sor• discutida na. sessão anterior, 
depois de publicndo no Dial'io rio Con!JI'CSSO, 
o seguinte 

PAI\EOER 

N, 266- 1899 

RcdacçrTo das emendas do Senado rl propo:~iç110 
da Camara dotl D~putndos, "· 00, de 1899, 
fla:ando a rle.~pe.:a do .Miuislc1·io da Fa::enda 
parrt o t!:ucrcicio de 1900 

Ao art. 1.• Onde se di?. - em ouro 
22.450:5"3.~fi07, <1 i~ a·• o: em ou ,. o 
22.459:577.~í47; o onde so diz- om pnpel 
ll6.G01 :703$580, diga-so: 115. 794:053$óBO. 

Ao mesmo a1•tigo n.l6. Onda se rliz-20:000~ 
para acquislçiio do utensls o apparoihos pnr1i 
:t desrar~a nas aifandegns dos Jlstorlos, diga· 
ae: üO:OOO$ para ncqulslçiio de utensls o 
appnroihoH, otc, 

Ao mosmo nt•t. 2:?. Em vez de 30:000~-
rli!,'O·SO ·10:000$000. '• 

Ao mPsmo nt·tigo, n.:w, <'ln vez de 150:000S 
- rligu-se 120:0011$000. · 

Ao nrt. 2", n. D. f!:llmine.so . 
. Ao mosnw urLigu u. 10. ElimirJt1·Ho. 
Ao rnusmo ltr•tigo u. II. Elimino· se. 

A Commissiio reuniu-se no sabU.do ultimo 
para assignar o parecer lavrado pr•lo seu ro. 
lator e estavam presentes apenas cinco 
membros, o menor numero posst vol pnrn que 
o parecer pudesse, depois de. asslgnndo, sor 
npre~ontndo, si nüo preRtBsse o. minhn o.ssl
gnatura niio te1•ia o projecto de r<rcelta •Ido 
apmsentndo no sahbnrlo, tor-se·hia pordl~o 
esto din. e o seguinte que erl\ domingo, e ainda 
Bllgunda·felra, rlemorando-so po1•tanto, pola 
negn~ITo da minha n:-isignntura, n. apresenta.~ 
çfio o npprovnc11o tln mnis importnnte loi quo 
o Congresso tem do votar. 

Peço licença no honrado relator da com· 
missão para referir-me n S. Ex. 

O par·ecot• da Commissão de Finnnons nii.o 
tmduz positivamente o pensamento da Com. 
mlssiio, urns sim o do·•eu rolntor; S. Ex. dls· 
cardou, notou L·rl'OY, notou· vicias e irrer'tlln.
I'idnrltHi, dl:!se r\no ·uconsolhnrin. no Se~uado 
t!cstncnr• rln J·oj t n. l'C!eeila. di versaM a.1•tlgos 
CJIIO nr!lo. tlp-nl'tllll ; ful!ou, pois, om sou nome 
lntlivh.llml, mas uilo om nOIIlO da Commls11ilo 
dn Firl!uH;:ns, cuJo JlUI'ccor nu concltlbÜ.O potlo a 
nppr·ovltt,·:"w do pro.Jr.cto trtl qunl voio. 

I)H l't•IU.IOJ'ios dnti CUIUUiiS!:ÜCS I'OJil'OSUUtUJn 
w.:JJus o J~uu:mm~nto du. sua maioria, tratluzem 
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n oplniiio dns mesmas comrnissõos, !ullnm 
pol' o lias, nqui o lllustrmlo o u.fanoso So11a•lor 
por Alagôas. multo di"no relator do Orça· 
monto da Receita exprimo a sua opiniúo 
apenas. _ _ 

Porqua ramo, pergunto ao Senado nu.o :;e 
omenda o Orçnm~nto da Recoit" 1 Qunl a 
razúo porque o S'ena•lo tom escrupulos de 

•omondnr essa lei 1 Qual a razão porq uo o seu 
relator nconsellm o Senado, no final do sou 
parecer, que accolte ·" proposição tal qual 
velo da Cnmora dos Deputados, depois ele 
fazer salientes na irre~uluridndes contidas 
nossa mesma proposição 1 

o Sn. LBITE E OITICICA da um aparto. 
O Sn. DomNoos VICENTE-O nobre relato!' 

diz no parecer quo niio ln tempo, 
O SR. Ll<!Til E OITIOICA- Nüo ha tampo 

para discutir a para sopnrnçiio das dlsposl· 
ções. 

0 SR, DoMINGOS VICBNTfl - Não ha tempo 
para discutir o destacar do Oi•çamonto da 
Receib1 as disposições criticadas o apontadas, 
a que se refere o mesmo parecer elo honmdo 
rolator, Mas porque não ha tempo 1 

Pois, núo temos nós ainda um" pJ•orognçilo 
que não ostà oomeçadn. 

Niio blL tempo, dizem, por~ue nó• estamos 
de~alxo do duas umencas: a da peste ~ubonicn 
qne, si passar dn cidade da S1L11tos e obognr 
até ao Rio de Jnnoiro, niio deixarà quo os 
membros do Congresso so conservem nesta 
Capital para que este possa funccionaJ•, por 
que todos se retirarão pura os sons Eslados; 
onda peste ainda maJor, a poste quo pa· 
riodicamento flagclln o p11iz inteiro, a peste 
peior, a dos elelçoes ·que teem da sor feitllS 
om 31 de dezembro, e todoa querem ir para 
os seus Estados. pleitear ns •uas oleiçOes. 

A lei do receita niio admilto discus;ão, oshi 
oscripto, a núo tonbo proposito de ·a dia· 
cutir. 

Diz-se que o Govarno esta soh. a ameaço. do 
ftcnr sem orçamentos porquo, st o mal que 
llagalla a cidade do Santos chegar ao ((lo 1lo 
Ja.noiro, o. os ta Cu pita! do. H.opulll icn, os 
mombros do Congresso doixnriio logo sons 
postos, fuginrlo par1\ os seus I~stados, 

J~ntcndo que os membro:-; do Congre:!::iO wio 
toam o 1Hre1to tlo tleserto.r por• eOUMl nt,::u1111l 
notes de ter votado n~ ll!is unn·ms. V(Jtnn,os 
20 clins de Jlrorognçüo o duranto e:; te!~ :?O dia~, 
Hi n. Camnro. o o sanado C]Ul~erem tJ•abalhnr, 
pódem emcndur todos 0.11 or~awontos, cxnml· 
Ull)·oS o votnl os. 

Sr·. Prt.sldontP, 11iio lm. muJa m1li:-i depri· 
men!o, mais de!ncroflitndoJ' do r·t•;.rimun r·o· 
publlcnno lia que J'unccionur o Congresso :it.liu 
Jongos mozos o no tlm dn l'!üguuda pt•oroguci'io 
mandar a CaiJlfll'B doa Deputados os orça· 

mentos e o Senado ser obrigado n. ncceitul·os, 
com esta chapa scrliQ'L doclaro.ndo, como faz. 
todos os anuos, que niio tom tempo do cstu
tlar as leis orç:unoutnrina o quo, portanto, ó 
preciso o.cceitnl-ns taos quaes ellas veem da 
Camnra dos Deputados. 

O Senado uo:)te regímen ó um enfeito, estó. 
roúuzi1lo a uma inutilidade, nüo collo.bora. ntL 
confecção das leis orçamontat•ias, vota. ele~ 
baixo da prasS<io do tempo, IÍ ultima hora, as 
lois orçamentarias taes como vcem da C:c· 
ffitlra, c:om a preoccupação de que, nlteran~ 
do·al'l, póde concorrm· pu.ra pr•ivar o Presi
dente <ia Republica das leis uo meio, de que ú 
preciso niio deixar ao Gavoi'UO a dicttv1ura. 
tinnnceira. 

E' isto que o Senado todos o~ aunos tem 
feito. O ~enado mto oxerco a sua fnncçúo 
constitucional, niio uiscute, niio emenda orça· 
mantos, limita-se a apontar defeitos, vicias e 
inconstitncionalidude em muitos artigos e 
conclue appJ•ovando tudo isso pela urgcnc!a 
do votar ns leis orr;nmentarlo.s que não 
emenda porque aCamam logo que ns vota se 
dispersa. 

Os projeotos iniciados em uma C11mara vúo 
a outra, que pódeomen•lnl-os ou não. SI a 
Cnmara quo mlcia as leis annuns,logo que as 
vota, julga-se com direito do ni'io Jilzor mais 
numero, o Senado que niio concorre para a de~ 
mora dos trabalhos, deve omendal·as, quando 
c<l.recerem de emondus, deixo.nUo a responsa· 
biiidado ilquolles que ausentam-se antes do 
encorral'·se o Congresso e Uo pronunclar·se a. 
Camarn. rovisol'a. _ 

Disse que ora o monos competente par;t fll· 
zcr e::~taA considerações, o sim; e tanto mu.i~ 
incompetonte sou para isto quanto para o 
anno núo terei de assistir a este oapcctaculo 
e nollo ter parte, 

Sr. Prcsidonte, o que tom J~lto o Senado 'I 
Actualmente, l'!Jo ostli. reduzido no t1•iste, 

ao lnglm•io papei do vot111' crodltos orçamen· 
tarlos ra1·a supp!•it• deficiencins do vor~as, 
do votar pensões,Jicouçns l\ funccion!LI'ios pu
blicas, n.po::lontntlOI'ins, vdtos tlo prefeito, re
VOI·sõe3 do ofilciaes do Exercito eda Al'mnds. 
da. activa pu.l'tL n rcson·n o da reserva. pnra 
n. nctivn, votar intlonmis:lçúos, lois iudlvi
duao:;, 

gstu. torn sido a mi~~iio do Senado, este 
tom 1-~i.Jo n ::iCU trnb;l!ho durnnto ~:eis mezos. 

Estamos no tlm dn twgunrla prorogaçilo, o 
qun ~UOI' dh-!t·l' quo OiiiU.Ino .. ~ un Um U.tl sexto 
ll:tlí: t1c~ so~s;io : tLté hojo o SL·na.do toYLl pn.rn 
discutir, pum tomai' corJh('ciuwnto, dous pro~ 
,lectos do lni llllUIHI, tlous or~nmntos tio des
PI'ZU- (I Ot\·amento do Exto1•lor, ~uo foi 
uuH•mlu.rfo, voltou h Chmllrt\ dos 8r.-l. Depu~ 
tu.dus o lú ::lO acha, n u Ül'~amo11 to dn fa.xondn, 
quo lg-Uillnwllto foi hontt~m votu.dl'COUl ornen~ 
dns o lo!'1i de ser t•emettldo ~qje ou aJuanilii 

.... ~-
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it Camarn <los Srs. Deputados, que occ~itnrá 
ou niio as omcndtts quo o Senado so dtgnou 
do fliZOI', 

Nós, Sr. PJ•csidento, votnmos bojo nmiL 1li::~· 
posicü.o ele lei o dnqui IHL qun.tro meze.s, n~t.os 
de terminn.r ~~ so:l~!tO, vota.mo,g o contrariO; 
nós votamos umn. cous;L no. 2·• discussão o 
votemos uma outm na terceira.; voltamos 
:para tt•ils, andamos como uma. o~pocio do ca
ranguejo. 

(1'rocam-,Çe aptwles entre os Srs. .lfor.ws 
Barrns c A, . ..t::ererlo.) 

Sr. Presidenta, nchn fJUO ha tempo tl~ 
emendar os orçamentos e de fazol-o:~ voltar a. 
Camn.rn, quo devo tomar n. I'Csp~n::;abilirlar~o 
do que succedet•, acho quo esln. tmo tem o di· 
rclto do desortat• 1lo sou posto ~tutes do vot~. 
dos detlninivamonto os Ol'Qnmoutos, anhls do 
ter cumprhlo ::;ou devet•. (.-1poit!dos .) . 

O Governo conta com o apmo C]UILSI una· 
nlmo da Camam dos SJ•s. Doupnln<l~'· Isto é, 
00 congresso Nacionn.l. Po1'quo razu.? recmnr 
que seus amigos, quo devem sm· s!llen_J·os o 
o niio plntonicos, niio lhe prestem dodwull.o 
apoio o.tó ú ultima hni'U. 't por!jUO ra~ü.o rc· 
ceim•, por qno rnziio tGmer, por que razão 
doscontlur quo a C~>mnr~> dos Sra. lloputados 
nito tenha o patriotismo do Ucar J'OIIlllda ató 
ao ultimo 1l!a do sessão, cumpl'indo sou do· 
ver e concol'rend.o para dn.r n.o Governo n. 
lei innis noccssn.L•in., a lei mais importunto, 
som a qual o Governo não pó<le governar le
galmente- a lei da receita o d.~ d!!spe~a 1 .. 

Não vejo razão ; entrcto.nt.o JU se. U1~, JU. 
tenho ouvido dizer que a Camarn esta Junc· 
cionarido som numero, está vutauUo som ter 
numero legal, 

DIVImsos Sns. SU:NADOn.Es- Isto não ii 
exacto. 

0 SR. DO,riNOOS VICENTE-NilO estou nf
.firmando cou.so. alguma; estou ropetiJulo o 
que ouço<lizcr, provonindo quulquor J'acili-
dado, . 

Nii.o fui eu sU, Sr. Pr•esidouto, quoul ouvm 
dizer Jsto: lm nqui na. Cas:\ (o ou peço lim•rH;a. 
pa.ra. niío declinai' nomu::;) hu. a~ ui na. U:'~·a 
quom ouvisso a mesmo. cousa, Uu pas~ull lm· 
portanto, quem ouvisso annuncin.r· aquillo 
que estou ropotindo. 

Niio ostou o.Jilrmn.ndo, I'CJliío, cousn. n.lgumu.; 
estou uizendo ~uo ,ió. so propala quo a Cumnra 
vota som numero legal. 

lhornr a pono~a, a lloscspol'luln. ::;itunçü.o H· 
nnnceit•a om quo no:S rmcontl'llmos. I~ nós, 
tomos sido cruois, rigtii'osos aqui no Senado i 
llÓ:i tomr111 reduzido quanto ó passivo! as doA· 
pezas; nt'J8 tomos negar lo pensões, nús tomos 
nog1tdn rovcl'siícs, o.posonL,,dOJ·ius, uús tomos 
negado todas rluspozas quo ó possivol nogn1• o 
quo ó prcci:;o negu.l'. 

l~ntrotanto, um ~ú credito Lmstu.J1arn. i nu~ 
tilisn.r to,lo~ os uo:;sos osfurços, to o o nosso 
tra.llulho, tutlu.::; ns ecouomia::l. 

Ahi tomos ocro!.lito do. Contml, na. imnol'
tancia. clu ntili:J d~ 1:1 mil contos i ahi vom no 
Orçamento !la Viação o cl'Oilito ptLl'U. u.s obl'as 
tio porto do Cen.rU.; temns o aug-uwnto llo 
despcmL, lmstanto por si só par,l inntilisar• 
tortos os nossns o.slbrços o do Guvol'no, tomos 
o::~ ci•cditos abot•tos !Jil.i'lL pagar :mbsitlio do:; 
membros do Con~t·o::~:;o Nauiorml, nu.s longas 
proroguçUeH, dosj>oza qu:J elo vou .se o anno 
pa.s~a~lo á. impo!'tnuto som ma do ~. 700 o tu.n tos 
contos, além da deter·mitmdn. 0111 lo i. 

E pa~•:c quo, Sr. Pre,iilcnto, pi<!'" rtuo pro· 
t•ogaçi3e~? PIU'a. no flm 110 sei:-! mozes votarmos 
tio n.IOgrulilho, à ultima bom., sum ostudo, 
Sl'Ul retlexito, sem termos o direito de oltlen .. 
dar, oH divorsos orçamentos que \'ollin.m ::;m• 
votados no periodo con:-~ti tucional 

Acho que foi dosnecessn.riu. a. pt•orogação. 
N~o estivo presrmte l]Uando :-;e votou a ultinm 
pl'orogação : 011 meus collegos do Commitisão 
podem da!' tostemunho do ~ue catava com 
ollos tra.b:1lho.ndo na Commis.silo do Fiuancas 
quando so votou IUlUOllu. proposit;ilo. 

Si estivos.se pl'mmnte, da.ri1t meu voto con
tra elln, )JOI'qne acho t.lesnece.ssl.l.l•iu. o. Pl'Oro
gaflãu sómonte paro. carimbar orçamentos, 
a~gm.v11mlo o. situação comclespozo. que devia 
ser ovitadiL. • 

Disso ou, Sr. PI·esidente, qua as no~:~sas 
economias são cubertns rol' dosrtezns que se 
tlzernm sem lllltorlsnçiio, som loi. 

E t.lou tL molhar prova do apoio no honl'ado 
S1•, 1Jr. Campos Sallos, n. quom, lliiB.:-:~, nü.o 
llci o uwu voto. dou-lhe ::~igni/lca,tivn prova 
do apoio oh~m·vn.ndo sovor;mwnto us suus pa.
hlVJ'u:;, ClliD!Jl'IWlo :wus 1losojos o rocommon· 
tlaçiuJS. 

s. g:-,:, na ~na mon:mgom, em IBOH, dis.so 
cllu•amorltu : 

« Nú.o pnt..lomo:) dolibora.t• uma Stj tlcspoza.~ 
nom toJOI'Ul' us quo sujam adin.vois, ~ntos de 
tormos posto ordem nu:-! nossos nogocws e re· 
guindo ns 1/0HiiafJ contas~~. 

Porg-unto : jú. puzomos ortlom nos nossos 
nogocios '! ,i(I. regu!ltl'iKamos as no . ..;sas contas. 

0 Sr<. ALillOUTO Go~ç.\l.VES-Tetn haviuo 
na. Co.mo.ra. votarlics nominnos, como so llon 
aimlo. hontem ; Pnrtanto, ni1o p!l!lo olla. ~star 
funccionando som numol'o. 

Creio quo lllio, Sr·. P1·osi,lonto, ci•olo quo 
U preciso n!rultt muitn ocouomilL. 

Oema.ls, ,jit uií:o ó s1'1 o<:onumiu. ~uc so pt'C· 
cl:m: pl'oeh;u .. so muis tio quo cm·t.n.r nos orça .. 
montos, roduz.h• tluspPzas; oxigo-so imposto 
t:iobro o povo, que vi v o com tlilllculd.utlo~ 

O Sa. Dol\trNfiO:-t Vwm:-.:'I'Jc-Sr•. Pro~iU11nto, 
tlis~e qnn o nosso Uovm·, o nnsm pall'iOtiHrn~, 
a. situação do P1~i~, impunharn·uo.!l J'oduz1r 
qunuto possivcl n dospol.u puiJIIcl' para 1110-
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onot•mo:-~, iJllO lul.:L eom n. vi1lr~ Cfl!·I~Rim:,, qur: 
o~l.nmol-l SUJlport..lndn, PXige·:·w srtcJ•itlein IJ11C 
nuo do\'omo!'l impor rJlmndo fucililnmo:-; nrn 
no~:-;o f'1t vor. 

Sr. PJ•c:-;iclcnto', rs!ou tliFpo:-:to u nrgat• ffii•U 
votu no Or~~;uuonto dn. H.eceita., fJel;l wziio 
unicn. do niio tel' n_, Rr•Jw.llo a liLr.t·dn1ln de 
''l.Zor nollo uum ::6 morliJien,~iio. 

O honrado Sru;Hlor pol:\ Huhi.t., ao di:icntil' 
o Or•çantonto da. F;~z~wla, notou que as I'OP!\l'· 
tjr:fios publica::~ não ('till.l.\'ftlll ~wr•vidus rio IVH· 
Aoal no ·e~s:n•io. 

o Sn. Awruun. ltwr:~-Do nmtol'i:d. 
n Sit. Do~!II'Wos VrcrmTI·~ - E do ~~o~Ro:d : 

V. Ex. 1\is::;eque asntfnn,leg.~Rniio inlmmo 
po~soal pt•ecim para o íiOU sol'vir;o. 

O Sn. AitTuun ttws-Nüo, sonhai', Di:-~so 
CJUO ns allh.ndegns niio tinham o mo.terinlno· 
ccsHnrlo o quo as 1lelegacins uüo tinham o pos
sonl preciso. 

O Sn .• Dnl\rrNnos VJcrn:-.rTE-Aneeito n col'ri· 
gonda: ns dnlogaclns niio 1.1ulmm o po<Bonl 
nocessario. 

As clologncins, Sr. Pl'osidonto, sü.o as me.~mns 
tlwsom•m•ia.s do outr'orn. 

E:ttioguirnm-so ns t.l~t,sn11rnrins o confiou
se o serviço Íls nlf'o.!ldl'gas; e nnles ele Vllr Ofl 
rctmltados qno n t0elin·ma devin. produzir, 
cront•nm .. se novas ropat•t.lçlies, ct•o·rrnnJ·Sn ns 
dclogncins. 

O Sn .. Go!\ms DE CAsTno-0:~ máos resul
tados da extincçãO tbrnm Jngo I'econhecidos. 

O Sn. J..gJTE ~<: OrriO,cA.-Porquo lL refm•mn 
consistiu om voltar no t.ompo antigo ; apo;m• 
rio ~er novo o rngimon, Jmtla do novo SOII· 
bornm f;L~•!l'. 

O Slt. Do11nNaos VtcE:o.:TE-Com ofl'oito, :t 
rofbJ•mn. tbi pum. poior: as dolegncins fi:;cuot; 
11fi.o dcsomp(~nhnm o sm·viço que dC~somp.\· 
nhavam ns natigas tiJCsourarias. 

O Sn. LEITIC E OrrJCIOA-Corno cstii.o, nãO 
passnm 1lo repartições do luxo. 

O Sn. D0MtNaos VIOI~NTE-Do luxo, niio; 
cllns niio tenm pessoal n~cossa.rio. 

O !Jom•ndo Senndot' fnllou da clelc~ncin qno 
mnis conlwco, ll do seu E~to.do i o uu lmit:mdo 
a R. Ex., vou fnllnl' <luquolla qun t:~mbom 
mais conlwço, 11 do Esplrltu S11nto, 

llstn dolognoln fiscal nuo t<Jm pessoal pre
ciso o estll clirlgidn. por um cmpi'OQ'Itclo que 
orn. nddhlo, f\ pm• lncommotlns do sttmlo, in· 
fclizmont~. nito pt'tllo, eom proveito, cxorcor 
suo. importnnlo funoçüo. 

li'óJ•mo clello o umllwt• conceito; ó um om· 
pregaria zeloso o hmJG~to; mas niio ó intolll· 
gonto (a)lai'W). A culpa. niio ó dollo, por!JIIO 
niio dependo •lollo scr lntolligonto. 

O Sn.. AnTnun. Rios- E' um elogio Cu
nobre. 

o Sn. nri!\II:'WOS VICI~:-lTI~ - Perdoe-mo . 
dizc:r que um homem niío ó int.clligento Ó 
lhzoi' um cltrgio J'unrd•re '{pois intelligencin. 
ó prNiicudo IJUO n.Jgucm po:-·sn tm• ú stm von• 
halo 'I p<1sso r.u po~euil• :t lu.ciii;L intelligoncln. 
o n illustr:t(,'ii.o 1lfl llonrncJo SéJtaJm·, quando 
não tenho algclfl;!L e não tivo o ~cu propo.ro, 
IL s1ut illustJ·nçiio'1 

O Slt, I-Jg:oJJUQUJ1 Couri~IIo-E:!sc funccio· 
nn.l'io wi.o ,j intelligcnto? 

0 Sn. Dom:o-oc.os VIr.IC~1'E-V. Ex., poço-lho, 
lhça-mo n JilvoJ' do mlo mo interrompet• com 
rtp:u·t.c~. V. Ex. não ouviu ou ni'io pl'estou 
ntllm,:i'i.o uo que cu cli.-:sr., ou j;'t ~um· levar~ 
IOC JIUI'U 0 tOJ'I'Ol!O polÍtiCO,,. 

o S1t. HENiuQug CoU'l'I~Ho-N:1o, scnbot·. 
O Sn .. DoMJNaus VtcgN'l'l:j-V. Ex. pens:L 

sompt•o n.a pulitícR e on não tenho esta pensa.
mento, ao monos agora. 

O que digo é quo a dolegncia flsc~t do E.~· 
pi1·ito s~nto cstó dirigilla por um homem ho· 
nesta, dit~tincto, ~~toso, mns não intelligente. 

O Sn. l!cNIUQUE CouTJNJJO-Faço outro 
,juizo rlollo. 

Penso IJllO é um homom do int,)lJigcncin. o 
do i li u.stt•açilo. .. 

O Sit. Do!IJJNGos VJc•JNTE- E' outrn. a, 
minha opinião, V. Ex. poderá <l~r.Jhe quanta 
intolligcncin o ~uanta illuslruçiio quizor; 
está om seu podm· e em :mas mílos. 

Eu ó ~no niio posso reconhecer nelle som 
exnggcro esses d·~us prodicn1los. 

Ropito, 6 um funccionarlo zeloso, diatincto, 
mas pouco intolligonte e nctualmcnto nlLO 
pórle cumpl'il' seus dovm·es, por causa dos 
seus íncommodos gro.vcs 1le sauclt1, po.londo
se mesmo clizor qno se ncl1n por olle~ no gozo 
do Ju:-;ta. Ji('ença, o quo niio tenho com o lJUO 
cli;.m outro fim qno nüo sPjo. util u.o Governo, 
flllO niío dovo pre,judicnt· nm funcctonnrio an
tigo quo prccisn <lo atlon•;iio, 

,, tlulegacla estiL ontreguo ás mãos do cm
Pl'egn.do subulterno, nüo tem ompi•cgn.dos. 

Os poucos com conhecimentos noccssarios, 
indispcns"vois ú uma repartição dnquella 
m·dom furam removidos d~t nlfantlcga e o 
chefe J'nz muita fu.ltn ; sun. nusoncia concorro 
fULriL otraso do serviço. 

Croio !]Ue o meu honNtdo collogn não mo 
póilo contes lu!' l•lo. 

Não cAtou fuzondo ccnsm·u uosfunccionarios, 
isto deixo n. outros; sei Jnzol' ,iustlçon sempre 
nos meuR nd,·ersnrios; o nito ó nenhuma 
offensn, ni1o ó couso.. poln. quul ulguem so deva 
Julgar oJI'onditlo o so.dizeJ· quo tnl pesson niio 
tom lutclllgonclu, quun•lo ó verdade. 

o Sn, HimRJQUI' cou·riNuo - Oplntiio que 
mo sllrprohundou. 
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0 Ln, DOMINOOS VJCENTm-llm que lllt snr• 
preza pnra V. llx. Som pro fiz do !lo o melhor 
conceito, julgnndo·o hon(lsfo, zcloRo, cumpri· 
dor do sout~ tleveres, o que ó um mo1·ecido 
elo~Jo.Mn•, na Jtctunlidnrle, orn vista dos sons 
incommodos do sO.ude, corno o meu hom·n.do 
collega., não ignora.. 

o SR. HENiliQUE COUTINHo-De certo. 
. o sn. DoMINO OS VICI•\NTI•\,'. tanto que 

acaba elo ohtar uma prorognç[o 1lo licença, 
não pótlo continuar á t'routo de sua reparti~ 
ção quo precisa um chofo inteJ·ino, o que nii.o 
Jir~judicn o ctrootivo licenciado que n1io deve 
solTror o menor projuizo por sua molestln e 
que tem de cuidar uo s11as. dign:ts filhas me· 

· no os. 
O Sn. LEITE 1~ 0ITICICA dt\ um aparte. 
0 SR. DomNDOS VICENTE-A Alraodegn do 

Espirita Santo tem perdido grandemente em 
sons renrlns, o q~o tem prejudicado lambem 
multo os respectivos empregados, 

Agradeço ao honrado Senador por A lagoas 
ter·me provocndo n tocar oeste ponto; 

Os empregados da Alfunolegn do E;plrito 
Santo obtiveram o aono passado, umn me· 
dlda, aujo Intuito era favorecei-os, elev~tndo 
os seus vencimentos. 

Partiu a medida de um dos Sonndores mais 
competente~ no nssumpto, o relator do Or· 
çamento da Fazenda, o nnnn passado, o nosso 
dlstlocto collega por S. Paulo, o Sr, Rodrl· 
gues Alves, cujo nome não vejo motivo para 
niio declinar fazendo-lhe inteira justiça: 
S. Ex. é um dos homens a quom nlnguem 
mais do que eu respeita, mais estima, mais 
aprecia. 

0 Sn, RODRIOUES ALVES -Reconheço e 
agrn<leço. 

O Sn. DoMINOos VIOF.NTE-S. Ex. procurou 
attendnr II necessidade, reparar a Injustiça, 
que soJI'rlam nquelles empregados, reduzindo 
a renda da alfandega, dando um rendimento 
de 500:000$ annuaes e elevnodo as porcenta· 
gens do pessoal. 

Com isto mo conformai o nccoitei, por ma 
paroce1• que, tendo ooses empregados softrldo 
umn.redueção considel'avel cm seus venci
mentos, om virtude do neto do Congresso Na· 
clonai convortondo em quotas as gratifica
ções que ollos percebiam, noto que tinha por 
fim augrnontar o não diminuir vencimentos, 
ora justo que so procurasse dar-lhos pelo 
augmento de quotas o baixa da lotação da 
vcnrla, os ordenados que ,iii tinham, a com· 
pensaçiio rlo prejulzo. 

Mas, Jemhra·mo do que nnquella occasliio, 
quando justilicnvn & occoltnção da emenda da 
Commissl1o, cu disso que o rendimento d!L 
Alfandeg-a do llspii•i to Santo tendia a de· 
0rescor; ncooitoi dos m~les, o menor, 

O meu honrndo collogn, que occupa. um 
lo~n.t• nu. Mflsu.. cnntm!tou-mo, Ulzendo que era. 
muito provaveJ, quo.si certo o contrurio, o 
nu:>"rnentn da I'OJHIR duquolla nlfandegn. 

SI•. Pre!itlcnto, com u·iste2n, com o mo.is 
profundo pcz,.r, voJ•itlca·se que tinha fun· 
damento a minha assoveraçito: tt minha dos· 
con I lança funilnda l'erd isou-so. 

O Sn. HENRIQUJ~ CouT!Nnn-E: ou cngtmoi· 
me, niio ho. duvidu.. 

0 Sn, DOMINGOS VICENTI~- PU! propbeta, 
nclvinhci umrL vez, porque o rendimento da 
Allilnclega cio Espirita Santo tem decrescido 
cousitlero. volmcnte, não passnodo mensal
mente do I:J n 14 contos, um terço do quo. 
teve. 

0 Sn, GoMES DE CA,TRO-Rcoda igual ti do 
Penedo, Eutiio, não póde ser mais alfandega. 

0 S!<, DOMIMOOS VIONSTF.-Ora, OS empre
gados solfrom exti'Ordiuarlurnonta, porque a 
reducçiio dos ,seus vencimentos continuou o 
tornou-se maiOI' ninda, apezar do Espirita 
Santo nadnr om um mar do rosus, em uma 
folicidado crescente diariic, em um progreSJ!O 
uOOl'ffieo 

A vida olll ó curisslma, a alfandega oílO 
tem rendn, nilo ha lmportuoi'io, embora nade 
em prosperidade o Esu>do. 

O Sn. HENRIQUIJ CouTINno-Jsto ni'lo o po· 
lítica I 

0 Sn, DOMINGOS VICENTE.- V, Ex. nem 
consente que eu faça um.eloglo no nosso Es· 
lado I Estou dizendo que elle nada em um 
mar de rosns, que a politica constructora 
construiU·Iho uma felicidade completa o V, E. 
oppilo·se, diz que Jhço politica. 

UM Sn.SENADOR- V, Ex. !amuem foi do 
partido constructor I 

0 SR, DoMINGOS VIOSNTS-Porteoci, nunca 
neguei, a esse partido, mas fui tão. mào ~n
structor, que tive de deixar o odlcJo, (R•·!•·I 

Como dizia, os empregados solfrem Im
mensamento om seus vencimentos, que mo 
dõ.o para. viver. 

Retiro estas clrcumstanclas , provoo~tdo 
polo aparto do nobre Senador por Alagõ!:\s; 
aiiàs, niio viria me occupar com essa questão. 

·rompo houve om que se disso que a Alfan
dega da VIctoria coustitula um ninho de 
amigos meus, Injustamente julgando·s• que 
eu queria elevar vencimentos porque. tlnba 
ali! um nuoleo de corre!lglonnrlos. 

Isto se illzla no tempo em que meus adver· 
sarios eram om menor numero; boje, quando 
da~uollu pessoal JoJ•am l'omovidos muitos 
amigos o qunsl todo ó constitll!do por advor• 
aarios meus, mas OlliPI'Ogndos zeJo;os e oum· 
pridoros dos seus devores, probiuosos e dls· 
tinctos,, 
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O Sn. H~Nl\IQUE CouT!Nno-SiLo to,los seus 
ndversarios i 

0 Sn. DOMINGOS VICE~TE-,, .continuo aro· 
nlnmar polo molhoramonto do ::;u11.s condiçCios, 
desde que. contra o intento do Congresso, 
e i los ftca.rnm com seus vencimentos roduzidos, 
o coltocndos 11!1. mn.i~ triste sltuaçiio. 
· i:u nilo disso que siLo todos meus ad vcr
S!lrios; recorolo·me de ter dito quaol todo o 
pessoal. · 

Nilo Importa isso, sejam torlos ac\versarios 
ou· não, eu chamo n attençiio do iilustrarlo 
Ministro e confio na sua justiça em fu.vor de 
funccionnrios probidosos, contt•a. o:; quaos nüo 
hn. uma uoto. que oa llcsabone. 

Sr. Presidente não pretendia se, niio dat• a 
tn?.ilo da minho. nssignntura ao parecer que 
se discuto; já o disse, assignoi-o para. tornar 
vlavol o projecto. para. níi.o clemoJ·ar n snu 
dlscussii•'• nllm de quo o Senado tivesse 
tempo de estudar ns suasdivcrsns disposições, 
e votal·o. 

A niio lO!' o Sonn<lo a J!Lordade de tlisculir, 
estudar o emcndn1· este p1•ojccto, que velo da 
Camal'll, n. termos de t!rtgttli)• n lei tal qual 
veio, a mais imporhnto d1.1.s lois, qne sobra· 
carrega o povo do impostos, declaro que 
voto contro. o pl'ojocto da receito.. 

O Sn. Go~çALvEs CuA.v!Os-Póde oO'erocer 
emendas. 

O Sn. Do~nNoos V1CENTB: - N•io man1~0 
emendas; •ou membro da. Commissiio de Fi
nanças, lá. niio otrereci emendas, muito menos 
o farei ugorai tanto JUllis qunn1lo conheço 
que o Sonado está. liispo>lo a acceitn:· o que 
velo da Cama!'n. (Nao apoiados.) 

Ha 11isposlçõos, diz, ollo quo niio podem 11-
gura.t' em uma lei u.unun. como O esta., quo só 
produz seus olfoito~ tlentro do exercício, 

Ntlo pód11 hn.vot• nccnso.çiio mt\is gravo do 
que a que olle t'o?., que lm disposições no or· 
çamentoquo int'l'ingem o:; regimento~ das duas 
casas do Cougresso. 

O Sn. Go~çALVES CnAvEs- Pois separem-
se u.s llisposi(;tjcs. · 

O Sn. DomNoos VIcENTE-Os nobrPs Sena· 
tlore:;,melhor do que ou, :4a.bom o quo convem 
emendar ntdei do orçamento ; enca.rreguom
so desta tnrcla, pois jó. llz multo provocando 
a discussão. 

v. Ex. comprohondo, Sr. Pl'osldonto, 
quanto u desanimador e desagradava! tomar 
a patn.vra. no fim do umo. sessão, quando to
tlos ostão ca.nça.dos, ànciosos para. votar, 
para retirarem·•• para suas casas. Além 
disso, estou terminando o meu mandato; o 
que cen.uro nün bró. amanbi1 a minha ln· 
tct'\'ençfi.o, aqui : npena.s concorrerei nesta 
s~!sr.iio, até o ultimo dio. com o meu voto, com 
a. llincm•ida.de dll m1nha alma. para fnzermos 
o que fo:• melhor. 

Msim, repito, voto contra n lei dn receita, 
reaor\'nndo-me porém o •lircito de modificar 
es8e meu modo de pensar deante das ruzões 
que porventura !'orem apresentadas. 

Provoqu,; n discus>iio, o Senado conhece· 
o que convem fazer, tom muito patriotismo, e · 
fa1•1L o molhar ; n sua maioria tem mnlor 
de,·er do que ou, de a.poinr loal e proveitosa· 
mente o governo do sr. Campos ·saues, farn 
nquiilo que aconselhar a afillctlva 1ituacilo 
do p:d?., quo ollo procura molllo~a.r, f~á 
tudo que niio embarace a. sua admmlstraçao, 
n.uxil\o.ró. com etncacio., votando lois que ta.ci· 
!item os gl'IIVes comp1·omisos que acceitou no 
lou,·avel empenho, no putriotico desejo de 
me!IIOI'ar as ftn:L!IQas, restabelecer o credito 
e a MntlanQJ da. Na.çiio. 

Aguardo adlscnssiio. 

O parecer da Commissão de Finanças acon· 
selim Isso; ha proocnupaçiio, hn recolo, ba 
temor, hn. de;conrhmQ,,, sem ou com tuntla· 
monto, de ftcor o Oovol'no ••m lei de orça· 
menta, por rtc11r n. Camnra. de u1n momento 
paro. outt•o sem numoro pn1•a del!Ueral', 

E nestas condições, sr. Presidente, propôr o Sr. Leite e Oltlclca \') -
omendas

1 
tomn.r a rcspommb\litlu.de tio f1lzer s1·, p1·o~itlonto, o!lpera.va. que Oi meus Uus• 

volta.r o p1•ojocto á Ca.marn, niio t'llroi. O trcs colloga.>~, fJilO ma.nifostaro.m o. sua repro
tempo mo juMtiftcaril. (Ha di·oersos llptrwr.) vnçiio no pn.t•ecel' ela Commis~iio, tomussem n. 

Os meus honrnrloscolle:;ns snuom quo t"em palavra c llzo,;em nqulllo que o relatO!' da 
plano direito rte omondo.r este projecto, como Commi~:;iio dedat•uu uu.o po1hw fazor·. 
qunlqnet• out1•o que pa.a·a aqui viol' i quero I r.omo, porém, n.ponn::~ o honrnt.lo Souatlor 
yJrovocou osla discussão t'ul um tlos ultJmos

1 

pelo ~spll'ito StJ.nto, uoa:~o p1•ezo.do collego., 
membros do Sonndo; niio tonho cornpetonciu. tü.Hou solll'o o n.ssumpto, resolvi dlscmlll-o, 
para. emendar uma lei desta.;, qne niio tive rospontlentlo IL S.Ex., o, no 111oomo tompo, 
tempo nem de ler. fazendo o.o Senndó uma dealnNçiLo 11 quu a 

Além disso, minhas emendas niio sorlnm mlnbn lealdado mo ohrlga. 
acceitas; o mnis competente pam Isso é o Disse·s• em uma 1\:llhn tliorln tia Imprenso 
nobt•e Nlator da Commlisiio; S. Ex. j1l lndl· nesta Cllpitnl, e o homado Senador polo Es
cou OS [LJ'tig'OB deste orQO.IDOiltO, QUO t}OVODl 
ser destacndos poro. consti tuirtlln projecto 
(lporte. · (•) f!'IÜtl ci!SlliU'SO M foi l'uVI~~O JUliO Ol'&clor, 
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:pJrito Snnto, mnis ou monoH, ~onfh·mou, qno 
o Oovot•uo fuz questlio tiJc\uuln dn nppt•ovu~1iin 
da Jei 1ln. recoit1t, to.l o quul vo\11 d1t cumam, 
no~o.n:lo o.o Senado o dil'llito du omoJHJnl·ll. 

Doolaro que o Govoi•uo nilo faz absoluta· 
mente questão foclmdn. ún cou:m n.lgumo., n 
nem o parecer nutorizct" suppor ;.,o. 

Narro no Senado o quo H6 dou rultttlvlt• 
monto á lei ela receita, o ellroi clopoi• como 
penso retitti vamon to II mesmo lei. 

Quando n pmposlçilo cilo~ou ao Sonntlo, 
creio que hn oito tllns, nós cntenrlomos que 
era couvonlonto fazer voi.m• quanto antes o 
lei dn recoltn, porque nlio snblnmos qunurlo 
nos chognrlnm os domnis orçamentos em 11ls~ 
cussão ninda na Cnmnra, o estnvn.mos sobro 
n. pr•ussüo tia noticia que nos ·ehegam, que a. 
Gamara dlspersnr·se·liia Jogo depois que mnn· 
dasso o ultimo orçamento; o quo fnrl:c cttó 4 
de novembro. 

Examlnnntlo a !ui tla receita, oncontroi im· 
rnerl!atamonto IL dJsposJçiiO SObi'e loterias, O 
uma. outra. solJro Cons'llidllçt7o d(lii tais das 
A.lfandegns. 

Apenas tive tompo de compulsai' a Consn· 
lidap,ro, onjos artigos o lei nwndava modl· 
11car, no dia. soguinto. trouxe para n Com· 
mtssilo a tdón do sopara1•mosestns disposições, 
que dariam logo r a gi'andos discussões, afim 

· de que n lo! da mcoitn, contendo ap:mas IIS 
medidas necossarins, ns medidas govornn
mentaes, fosso immeeliU:tnmonto votni!a no 
SODildO. 

Esta. oplnlilo foi accoita polil Gommissiio, 
que mo encarregou de ontondoi'·mo com o 
SI•. Presidente ria lt<lpU!JIIca o com o SI·. MI· 
nlstro da Fnzcndu, dnndo·lhos noticia tlo seu 
modo de pensar, 

Fui no ThosoUI'o o nilo oncon ti·ei o Sr, 
Ministro dn Fnzeuda; mas tui no palncio ;u·o· 
lldencinl e ontondi·mo com o Sr. PI•osiclrmto 
da Rnpublica. S. l!:x. mo dnclarou que niio 
bavia motivo pnra qno a GommiEsão repu. 
gnasse ncceltar ossos dlsposlçOOs que lia viam 
sido estudndliB poJa Gommissi\o da Gamnra 
conjunctamcnto éom o Governo o que con
stltulam medidas necessal'ios ao moamo Oo· 
vorno. Discuti com S. Ex. 

me~n!JJ•os dn. Commis.siio. S. Ex. mandou que 
e11 mo ontendn!l:'iO com o SJ•. Ministro dn. 
l•'a~onda. 

Estive com o S1·. Ministro d1L F'o.zonda., 
Tivemos hu•g1t discu.;si~o solwo o assumpto, e 
ou nü.o mo con~idor•oi uutorizndo nom para 
vir dizei· ó. Gommlssilo que devia modificar a 
sun. oplnUio a.ntoriol', uom tii.o pouco pn.ra 
separa!' as modidns que u Govol'no julgava. 
convenientes, neccssurins }Utrn o sou plano 
administrativo. Entiio perguntei a S. Ex. si 
o.cceitn.t•ia um convite dtt Commissü.o pU.rn. vir 
pornnto alia dar ns oxplicnçõcR llC!ccssn.rias. 
s. Ex. acct•itou ; o pt•esidonte dn ConunisBiio 
dirigiu-lho (ISSO convi to, o s. Ex, no rnosmo 
din. voiu poranto n aomrniHsiw. 

Ali i ostalloleceu-so n discu:o;silo e os meus 
honra.tlos collogas, membros da. Commissão, 
convonccmrn-se dn:mte tla pala V!'a do Sr. 
Ministro ela Fazonrla, tle que niio havia mo· 
ttvo para separai· as disposições ela lei da 
receita, rlevcnrlo ostrt ser accelta poJa Com· 
ml,iio tal como voiu da Cnmal'a. 

Declnroi nessa. occnsiüo que nü.o m;tava. 
convoncitlo disto ; o, como o pnrocor jó. os· 
t!lVO lavrndo o pela rnesmn. ruzüo que o no
Oro Souo.dol' o nssignou, não convinha do .. 
mm·ar n npreaen tuçüo do mesmo parecer o.o 
Sena!lo, ou, tlolxnndo o:xarndns as minhas 
opiniúns n.nt';ll'iorcs, das qunes uno tinha. 
mudado, apouns motllflquoi o l!ual do paro· 
ce1· du.n~lo 11 oplniiio da maiOI'ia dn Com
mis~ii.o, qno se tinha. convencido de que niio 
ha.vin convenieJwlit em moditlcm• !L lel Ua. re
ceita. 

A oplniiio r;uo provulocnu na Gommissilo 
(oi. SI•. PJ•oslrlonlo, que ostus motlld:ts não 
morcciarn volto. du. lei dn. receita ú. Cnmni'a. 
dos DojJUtatlos, Pl'<~.iutlioaudo talvez no 
Govol'no com u tull" !ln lei tio meios, dosdo 
que, como muito bem Illsse o honrado Senador 
pelo E•plrito Santo, havia I·ccoio, quer dn 
pesto bultoulca, quer do uma diSporsilo 
tln. Comam dos Deputaelos por outro motivo. 

O SI<. GoMES DE CAS'I'no- Mas niío more. 
ciam ~! 

0 Sn, LEITI~ E ÜITICIOA-Nilo morocJam. 
O Set. GoMns DE CAsTno-Oii !senhor! Com 

atreito! Quanto ao ponto sobro Jotorl:ts, tenho rle 
dizer ao Senado quo s. Ex. me nutori?.ou a 
declarar que, om rolaçilo a lotorlns, ollo m·n. 
a ellos absolutamente infonso o QUO só uso ria 
do autoriznçilo para conter o Jogo, nunca 
poróm, para favorecer n esta ou aquolln 
companhia, o. esto ou Ilrtuollo lntorossado. 

O Sit. LF:mo E OtTIOICA-Eata foi a opinião 
do. Commisaüo, : .. 

Quanto ó.s medidas sobl'O n CoHso/idar,ro 
da1 L~is drts Alfandegas, mostrei-me intrans· 
!gente, o doclarol que a GomrnissiTo uilo 
julgava do convenloocla que estas modltlns 
fos~om Jncluidas om uma Joi nnnun, porque 
muitas detlas contlnhn.I)l disposições que 
repugnavam a mim. rollltor, e aos outros 

Sr. Prosldenfo; ilovo agora dcolarnr ao Se· 
nado, com totla a lealdado, que tnmbom,iulgo 
quo os mous honrndos collogns teem l'azão ; 
nilo porque .ou me convença o mudo do o pi· 
nliio quanto á antorizn~ilo das moelidns oxJs. 
tontos no projecto, não ; . mas ó que h a uma 
rnzilo snporlor para me Jazer acooitni' hojo 
som emendas a proposiçilo da Gamam elos 
Deputndos. A razilo ó simples, Sr. Prosl· 
dento, 
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Quem ·teuJ n. re~ponslthilidu.ilC d11 GoVOI'IIfl 
nii"o eomos w'H, mns o Porlm• t•:xec11ti r o. 

O Sn. Go~ms !H~ CMnno-Mn.s n 111h-1 com .. 
pote fazer as lois. 

O Sn. L1:m: " 011'1CIC.\ - 0 Porlor Ex
ecutivo e:; tiL encrLrrcr,''ndo da missão onm•mc 
quo lho ntlt•arnm so tt'e os hombro~ ... 
• O Sn. DomNoos VJCENTI~ dú. um apnrlo. 

O Sn. L>:<T" "O!TJCICA-Por<loo-mo V.Ex.; 
peço-lho quo mo ouça nlú o fim. 

O Sn. Da.I!Noos VIC!ONTJ:- Estou ouvindo 
com mui ln. o.tten~Jiio o prazer. 

o Sn, LF.l'n: " OJTICIOA- o Poder Ex· 
ücutivo ó qne tem n. respomm.bilidndo om um 
momonto critieo pnrn. n. vida do prtiz. Trata· se 
de uma sitnnÇl1o 11 ~uo o pniz foi condu>.ido 
o que lmpoz no nctnal Presidenta da Repu· 
blicn n susponsi\o dos pngnmontos do nccordo 
com os credores ; o o Govorno está ompo
nbndo, em nome da J1onra nncionnl, para 
lavar e~tn. niw do Estado 11 melhores aguns 
do quo nquallns om ~ue n11vega nctunlmonte. 

Desde ~uo hn este compromisso, e ó o 
Poder Execntivo quom o ústiL e:Jecutnntlo, 
CJuem ó rasponsavel por elle, e desde qno o 
Poder Executivo nprosontn-se dannte do Con· 
grosso o declnrn. que ostns medillns são necm; .. 
snrias pura o cumtu•inwnto do plano quo 
elle traçou e es!U. exocutanrlo, não sui, St·. 
Presidente, si o Congrcflso Nnciono.l terá o 
direito do it• prejudicar osta ro,ponsabili
dade ~ue o Poder Executivo tem ;obre os 
homrros. 

O Sit. 'DoMINGOS VtcENTI~-Mns o Congres!o 
tem dado todas os mofo• de quo o Govo1·no 
pi·eclsa. 

O Sn. LgJTE " OI'J'IOIOA-Por o>ia mesma 
rn.züo, o o~ to ó um dos argumentos com (JUO 

ou conto ngOI'fl. pura demonstmr rJuo n mni' 
oria dn Commis~uo ó quem tem rnztio. 

O Congi•osso,Nncional nüo tom negado no 
Governo uma só das medidas por ollo Jlodidus. 
O Conh"l'Clsso Nnnionnl votou o nnno puss11do, 
t1amine discrepanto, os projecto~; do Ol'çnmcm· 
to tues quaos viernm da Cnmarn dos Dopu· 
tndos ... 

O Sn. PmEs FJmnEIRA- No dla 30 da de
zembro e não no dia 30 de outubro, 

O Sn. LEIT1•1 E OITICJOA- ... o CongrossoNII· 
cionnl, em ~un. qua~i.unanimidndo, d1!cltll'OU 
quo osté. disposto a ucompnnlmr o Governo 
na critico. aituuçü.o em que o pu.iz so achtl. 
Dosdo ~uo o Governo apl'osonta-so doanto do 
Congt•osso Nncional o í1oclam. quo essas mo· 
dldas fazem ~a1•te do pluno pol' olle org11· 
nizado par11 d1ri ~Ir u núo do Estado, ou niio 
aoi si ha convenfoncla para o Congresso Na-
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clonü.l om modificar l'..stns mndh.las, assumindo 
depoi~ pnrn si n. ro~ponsabilidadc dt3 ter por
l.url1adn o plnno do Governo. 

O Sn. GOMEs nK CAhmO- Mas Cfl!O infln
cncio. pOdo ter isto nesta. lei 'I Nos to caso o -
Congro!iSO rluvn dar :10 Govet•no n. dictadura. 

O Sn. LEJT8 E OITICICA -Declaro ao hon· 
rado Soundur qno tom lnfluoncia. 

O Sr. Ministro <la l<'azonda doclnrou po
r:tnt.o o. Commi~siio tlo Finanças qno cstns 
medidas :-:obre a Crmsoliclaç,7o rias Leis das 
Al(andegn.~ omm necessnriJlS pn.ra corrigir tt 
ma ll~cnlb:nção. 

0 SJ<, DOMINGOS VIOEN'l'E - ~laS 0111 umo. 
lei annua.?! 

O Sit. LmTm E OJTIOJOA- S. Ex. lavo ató 
esto. pht'll::io dirighl!1. n. nós, os membros .lla. 
Commissiio, n mim que mo oppnnha, a m1m 
quo contes!~ va ns suas pn!11vras: • Os Srs. do 
Congrosso accusam o Govorno por não tlsca· 
lizar bem n at·recttdacüo dn receita; o Go
verno combina ns moliitlns nocesso.rina para 
bem fisco.lizat• n mesma arrccad.nçíio i 
o o Congresso qnor pOr poias e proju· 
dicn1• Ol:ito plnno organizado pr.lo Governo.:. 

Appello para os membros da Commissão, 
que ouviram 68tn docluJ'nçiio de S. Ex. 

Si o Gnvet·no doclnra quo I!Stas medidas 
~ão ncccs:'!nrias, impl'escludiveis, para. cxe· 
cuta1• o seu plano .•• 

o Sit . .IRTHUJ< 1\Jos - Mas esta; mcdldns 
não constam da pi•opostn; doviam con;tar. 

0 Slt, PIRES FEnnEm,\-Apolndo, 
O SJ<, LE11'E E OmciC,\- Aluda respondo 11 

S. Ex.: O Sr, Ministro da Fazend11 declnrou 
que as modidns tinham sido combinadas 
oniJ'O o Governo o a Commlssiio do Orça
monto da Camnra do; Dopntados. 

Desde que houve osta cornbinncão o o Go· 
Vt•rno n}lesent!l·So rlconto do. Commiss~o . do 
Sonnllo llüclaJ·nn,lo quo tues medidas sao 1m .. 
p1·escindiveis, os meu~ honrados collogas da 
ma.ioria da Commhisão tivornm todo. lll'a.zão 
cm ~o convencer do que havia convoniencia 
(e i> isto ~ue o pnreoet• diz) em niío emendar 
a loi da rocoitn. 

Eu, St•. Presldanle, tonho declarado desdo 
o principio <lesla sessão parlamontar, sou do 
opinião contmrln 11 muitas cousns que se os· 
tu.o 'fiLzenllo; mas, donnto da. situação quo o 
paiz o.trnvosso., sorlo. louca vnidmlo, tolico 
remalndn, queJ'Ol' p1·~judicar mellldns que o 
Governo o n. mnim•ln. do Scnnrlo entendem 
80t' convenientes, pam ;uumettel-os ll mi· 
nlm opinião Individual. 

Niio; dou prova do gorando corrccçüo, de 
senso pntriotico, subordinando ns mlnhns 
opiniões indlvldu~es üs d~ maioria do. Com. 

00 
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missão e do Congresso Nnclonnl do accord? 
com o Govorno. 

Neste sentido tenho votado. 
Pe1•gunta-so·me si ns modidas existentes 

na PI'Oposta síio as mmhas opiniões e si en
tendo que são as melhores e eu declaro com 
franqueza que níio, 

Mas não se trata da mln h a opinião lndlvi
d!'_ai; nom ~UJ1osso impor esta mlnh:c o pi· 
hillO á malot•ut o. Cnmm~saiio, nem aoScnndo, 
por~uo, quer n Commlssno, quer o Senado, 
ap01~m o Govorno e o>tiío rlisposto~ a dar-lho 
ns JeJS. 

Por que razão o honr·ado Senador pelo Es· 
Jlirito Santo quo criticou o parece1• nlto voiu 
a tribuna estudai' n Jli'oposi,íio 1 

0 Sn, DOMINGOS VIOENT~ - Para quo 1 
(Apartes.) 

O Sn. LEITE E 0ITICIOA-A Commissito não 
declarou que o Govorno fazia queHtJio technrla, 
11em doelnrou ao Senado, nem l'odia fliZel-o 
que &I-a obrigação sua niio modificar a lei · o 
relator disso que niio teve tempo i>at'a um 
esyudo c_om~Jeto sobre olla, porque, Hl tiVosso, 
nao serJa om dous dias que o parecer podia 
viril Mesa. · 

Mns o. honrado Senador, que julgn que o 
S~nado nao se deve submetto•·" estas conve· 
meneias do oconsião, purq uo niio vem lazer 
esse estudo e criticar aqui a proposiçllo 1 

O Sn. DOMINGOS VIcENTE - Era preciso 
tempo para ruzer isso. 
. O Sn, LEITE E O!TtciOA-SI S. Ex. esta 
.deanto ~a urgoncla do tompo, nllo póde criti
car a Commissiio por lor cedido il rnesma ur· 
gencla, . 

O 811. DoMINGOS VICENTE-V, Ex. sabe quo 
nem so _póde razer uma comparação desta 
propo;Jçuo com a lei que vlgor11 (l"rque a 
lei que vigora não dil um quantU>~ do cada 
verba e esta dA. 

O Sn. LEITE E OiTIOIOA- Está S. Ilx. on· 
ganado, o eu posso atnrmnr o f11oto por·quo 
tive '!_Ccnslão do verificar o contrario',, A pro· 
posiço.o vorn ll nosso exu.mo com o quantu1n 
ilas verbas pertencentes ; depois de votado o 
projecto dol roceitn, é que •e sopal'am as 
vor·ba~. 

E tanto Isto ó vo1•dude que ou posso apre· 
sentat• a S, Ex, o estudo que fiz, apozar do> 
pouco tempo, da eomjlaraQão das verbos deste 
orcamonto com o oroamonto do anno pas· 
ando, podendo aatrmot• que a dUfei•eno" é 
quasi nenhuma, 

0 SJt, DOMINGOS V!OmNTm ~ Quinze mil o 
tantos contos para n•~is. 

0 Sn, LEITE E OITIOIOA - Si OU ti vosso ela· 
borado o parecer ostudnndo a loi de rocei ta 
do modo a poder aconselhar no Senado a que 

omondnsse,si nilo tivesse, quer a oircumBtan
cla de tempo, quor a proocoupuçiio da dlsper· 
siio1la cnmat•n dos Daputudos, qum• n po.lavrn. 
do GoveJ•no de que do todas essas medidas 
eram necossaria.s no seu plano governa
mental ... 

O Sa. Go>1ms DE CA.Ol'J<O - Nilo so deve 
julgar a Camnra assim. 

U~I Sn. SENADOR-E' uma supposiçilo. 
(Apn,.tes.) 

O Sn. LEITm E OITIOICA-Nós queremos 
negar este tacto de que si se declarasse a 
peste bubonica nostn Cnpi tu! a Cnmara dos 
Deputados não funccionnria? 

VozEs-Deve funccionnr. 
0 Sn. LEITE E OITIOIOA.-Deve, mas niio 

funcclonoria. ( Aparte•.) 
Dnrnnto a revolt• apressaram-se os orca· 

mcntos, t•·abalbou .. so du dia o •lo noite o em 
poucos dias ns leis passaram sem dlscussíio. 

Mas, IIi eu dizendo, cm resposta ao honrado 
Renndor pelo Esph•ilo Santo, que disse que a 
lei actual tem qwmtum a. mnis, como tem 
guantum o. monos; tom quantum a menos, 
q1mnrlo calcuh•mos a rece1ta do importação,. 
que ora do 222.úOO:OOO$ no orçamento actual 
o est1\ reduzida a 160 o t"utos mil contos, na 
propost11 do orçamento; e tem a mais o an· 
gmento de impostos de consumo que não foram 
computados o anno passado e ostão compu· 
tados na lei actuai. VIJ S. Ex. que eu Uz es
tndos na Joi da receita. (,!partes,) 

Mas, como ia •lizendo, ha mui~LS dlsposi
cõcs na lei quo não estão de acoordo com as 
ruinhasopinioes inrlividuues, mus quer Isso 
dizor que ou deva uconsolbar no Senado a 
que negue as modidus que o Governo declara 
que siio neoessarlas 'I 

O Sn. DomNoos VIOENTm di\ um aparte. 
O SJt. LEITE E OJTIOtcA- s. Ex. ouviu o 

Sr. Ministro da Fazenda declarar. 
O Sa. DoMrNoos VICENTE- For:tm só duas 

outros medllla.a u.s que o Ministro podiu. 
0 SR. LEITE E ÜITIOIOA-Ja que O honrado 

Senador noga que o Gove1•no tivesse dito que 
estas medidua todus ern.m necessaria.s, devo 
declurai' que, depois do tor dbcutido com migo 
relator, tendo contra mim todos os membros 
da Commissiio, o Sr. Ministro da Fazenda de· 
olurou: · cFaonm as objeocOos.que julgarem 
O• nvenientcs sobre as dlsposicoes do projecto, 
que ou estou prompto n respondei'», no que 
eu respondi. « Eu níio posso responder por· 
que niio :.estudei as modiaus, V. Ex. estu· 
dou-as e. acompanhou-as, mas 011 nüo e é 
ostn a razão porquo nào me convenço.» 

O nobro.Senador pelo E•(>irlto Santo, quo 
asslitiU a esta conreronoia, arguiu o Ministro 
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dn Fazenda sob,•o 11 inoonvonienola de nlgnmn. 
medida 1 

0 Sn. OO>!!NGOS VIDENTE-Si eu niio tinha 
estUdJI(!O I (Aparte.<,) . 

O Sn. LEITE E OITIOIOA- De modo que a 
Commis~iio de Finança~ aconselhou ao Senado 
n approvai' a lei da receita sem emendas, niio 
porque o Governo o exigia, nem porque o So· 
nado não o possa fazez• ; a Com missão está 
habilitada, pelo que onvl do Ministro da Fa
zenda, a di>cutlr estas me11ldns ; ella convfn
oeu·se da necessidade das medldns do orça· 
monto e eu não me convenci i mns qualquer 
dos membros da Commissão está habilitado a 
responder nos honrado• Senndoros que oppu· 
zerem ohjoc~ões ás dis~osiçOes do projeolo, 

A Commla>~1o niio quiz tirai' de si a respon. 
sabllidade de discutir as medidas ; o Sr,. MI· 
nlatro dn Fazenda dou ns razões porqne o 
Governo julg va do necossldnde, para melhor 
arrecadação da receita, a conslgllaçiio destns 
disposições e habilitou a Commissii.o, quo 
acceitou a sua opinião, a responder aos hon. 
rndos Senadores no estudo que llzerem da Jol 
da receita ; ngora querer considerar est11 
questilo feclmdu. e tiro.r no Senado o rlireito 
de exuminar a. lei, não, oa honrados Sl)no.do· 
res podem apresentar ns emendar que qui· 
zorem o discutir como entenderem. · 

O honrado Senador pelo Espirita Snnto, 
acompanhndo por apartes de diversos mem· 
bras do Sono.do, declarou que o Senado niio 
tlnba l[~erdade de emendar. 

O Governo Dilo faz questão fechada .• , 
. 0 SR., DOMINGOS VICJ!NTE-En não disse que 
o Sena<lo não tinha Jlbordado, porque o tio· 
vet•no exigisse; disse que o facto se da v" Jlela 
prOOCOIJ pação,. pelo medo de tlcnr O COilgrelJSO 
llem numero, 

UM Sn. SENADon-Mesmo não sei o que 
sejam questõos fechadas neste regimen, 

O Sn, LEITE E O!TIOICA-Perfeitnmente ; 
quero justamente protestar contra lato. 

Si os honrados Senadores querem acompa
nhar a oplniii.o da maioria da Commissilo e do 
Governo, de que estas medidas são necos
aarlns para melhor llsoalizaçiio da rocei ta, 
multo bom: podem fazel·o, estilo em seu 
direito. com toda a lndependonola o fazem; 
mas nilo se diga que a eommlssão aconselbou 
e o Senado acceltou submotter-so á lmpo· 
sloilo do Governo, Isto ó que não é exacto. 

E' esta phrase, Sr. Presldonte, que eu 
quero lovaut11r;_ ó Isto quo não quero quo 
llque na convlcçao •• , 

prooccupa a opinlii.o do Sena1lo, porque esta 
eu conhoço : desta. eu estou convencido ; mas 
lá rora tom tom:cdo vulto a bolla pltruse, que 
se inventou agora, do quesMo fechada paro. 
as dl•cussõos orçamontarios. 

Nilo é oxncto, Sr. Presidente ; os honrados 
Sonadore. discutam o projecto, api·osentom 
as emondus que julgarem convonienlo:a Com· 
missão ostil llabliitadn a responder a todas as 
questões foJ•mulndaa. 

U~! Sa, SENADOR- Responder ou a votar 7 
O Sn, LI'ITE E O!TIOIOA- A. responder ; o 

dh·oito do voto ó do V, Ex., como ó meu, 
como é tio todos ; ó direito commum. Agora., 
a I'esposta ó que ca~c iL Commissiio. 

Ao• honrados Senadores cabo apresentar 
na emendas e di<outlr as medidas, 
· Era isto, Sr. Pt•osldonte, o gue ou ·queria 

dlzet•, para arastar da diacussao a phraso de 
que o Governo impunha parecer ou fazia 
questão fechada da acceitaçiio da lei. 

O Sr. Pire• Ferrelrn acha !ou· 
vnvel o pr01:0dimento da Commias~o do FI· 
naoças, aconselhando, pelo seu par~cer, no 
Senado a approvaçiio da proposta do Governo 
porque assem manifestou a coufiança que lhe 
mereoo o supremo magistrado 1la Nação, O 
orador não comprehendo o apoio dado com 
restricçOos; ou ha confiança, e deve ser franco 
o apoio ; ou não ha, o deve-se então fazer 
opposiçii.o franca. 

Protesta, porém, contra a clausula 10• do 
art. 2' do orçamouto em dlscussii.o, achando 
lnjustoficavel "prorogação por ~O aunos do 
at'l'ondamento das fazendas nacionaes do 
Plauhy. 

Faz 11 historia do contracto anteo•ior tlr· 
mado em 1880, mostrando os prejuízos cau• 
aados à União oom a venda do gado e con
struocõos que ficaram lnutels na colonln. de 
S. Pedro de Alcautara, e outros pontos do 
seu Jlstado ; o affirma nii.o torem sido teitos 
os molbooamentos, de que trata o relatorio 
apresentado ao Governo, quando ministro o 
81•, Antonio Prado, a quem o orador Informou 
da verdatlolra situação dessas fazendas, que 
outão visitou. 

O Sn. CoELJIO m CAMros d<l um aparte, 
0 Sa, LKITE E 0ITIOICA-Nilo levanto a 

questão om nome dos Senadores; faoo o meu 
protesto 11nra o que se diz III !tira. Nilo mo 

O orador votará pelo Orçamoutoda Receita, 
po1•quo apoia o Governo; mas nilo podia 
deixar de protestor contra as dlsposlçOes re· 
latlvns aos arren1iaruentos do que tom tra· 
lado, Incluindo o da t'azend11 de gado de 
Oeiras, t'azeudo·se uma pl'Oroga.çiio de 20 
11nnos, depois dos p1•ejuizos sotrrldos com a 
proroglloil.o anterior. 

Estó. corto de que a Commlssilo de Flnnnoas 
nito examinou a quoatilo, tendo baseado o sou 
parecer na confiança apenns que lhe merece 
o honrado S1•, Prealdonto do. Republica. 
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O Mt•. Ct•n:r.- N:io c:·ll domou int.onlo 
tonm1' parto no dobnto sohJ•n o oJ•çnmeuto, 
não fiÓ polo lhcto do niTo \\clinl' oh,iect;.iics Jlara 
nprcsontnr ao }llllllO flnn.nc(';iro do GovcJ·no o 
ús modilln.s cconomicns ndoptndns puht !llus .. 
tre Commis::;üo do Finanças, como tambom 
poln. clrcumstuncin. do não quorm· intoJ'rompol' 
"mnrc1m !los trabaJIJo.< no Senado. 

:jfas ns olJsorvnçõos npre~cntntlns pelo IIJOU 
nobre collc~a dn roprosont.nçiioo nm nc~ocin:i 
t•ofot•en tos nos intoresscos pt•imor!linos elo Pinu· 
hy, como soJa. o deflenvolvimento drl. :mn. ln.· 
voura, o cwonçiTo do ~uclo, estn. ultima cun· 

stituiwlo sun pJ•indpnl imlustrin, iil. não mo 
con:-:ontom mnnter n. linha de ccinrlnctn flUO 
tinhn trnçn.1IO para vir dol'cnl!ot• uma con· 
cossilo quo o Congrosso Nacional, no. snn 
olovnda. snbndor•ia, pretende 1~1zot• n um pi~ 

auhyonse illusl!•o.,. 
O Sn.. PmEs FEn.nEmA--Ninguem r!lsso 

o contrario, . 
O Sn.. Cnuz-.,, qno desde longo tempo do" 

dica os seus tnlontos n o seu esfor(;o, o. sun 
mocidade e bem cstnr a uma. das mals ogignn· 
todas omp:•ezus que neste paiz tom slrlo sug
gei'idas e quo hn de constituir•, pnNt. o futuro, 
a grundezn. 1lo Estado qno com muittt honra 
uqul represento. 

Em 1880, SI'. Prosirlonto, o gove:·no im
perial resolveu em hnsln publica chama:• con
cnrrentos para 11 vonda rins fllZondns nn
cionaes no Pinuhy, ns (!mws ,inziam nté então 
no mais completo abnnrlono. Foi em taes con
dições que se apros,ntou o Dr. Antonio José 
de Sampaio o1ferocondo no Govemo vnu
tngens que niio estavam moncionaJns no 
oditnl pa.rn. o a.rrenllamento, com a obrlgaçii.o 
rio compra posterior, Tucs foram os van tn· 
g-nns rlesta sua p:·uposta que foi o! la a pro
ferida pelo Governo do então. Mos, tantns 
teem sido as rllfficutdndos, os odioso a inv~ja 
suscitados por tal tacto que não só conspiram 
e tom conspil•ado contra o Dr. Sampaio as 
cnlomidades das continuadas neccas o da 
situação monetarln do p11iz, como lambem os 
proprlos pi11uhyonsos, quo, pcln. suo. elevada 
posiçiío o conhecedores dns riquo1.as do sou 
Estado Nato!, jámais r!everiam tolho!' os 
pnssos do umo. ompl'oY.a. tão nohro c JH'Omet· 
tedora. 

As ruzondns nnclonae~ que antoriormente 
:to contracto ostipulnrlo com o D:·, Snmpnlo 
rendiam para o Uoverno o. rliminntn quanthi 
do 2 :GOO.$ comeco.ram lngo 11 concorrer pura. o 
Thosou:·o l'erlornl com ~u: 000$000,. 

Houvo cm 8 do abril de 1~01 a rocisilo do 
contracto de 1889, medidtt injusta o ela· 
moroso. ordenada pelo Sr, Tristão Arnripo, 
tacto quo morocou reparação do Governo 
1lo .Marechal li'loriano1 rcconsido!'ILndo om 
1803, niio deixando comtudo do nugmontnr· 

lhn OA orwnr:..'oS, pois nl:·m 1lc oxigil• ns nn
tci•im·cs cln.u~ulas nr.ct•.~:.;centou, ontl•r. outrns, 
1~ oLr·igoçiío do coucor1'1!l' com ô:000$000 un
nuai'S plll'a o p;~g-auwnto <lc llsl'n.es tlo Go
YO!'IIO junto itquollas thzeuJus. 

Os Srs. Senw1orrs l<•ram certnmcnto n. 
pot,içiío O.Jli'CSCDt!lda no Poder Legislativo 
polo m·rcrHtntnl•io u, nestns condições, poUom 
ver quo 1lofúnrlo nma cawm Jnst!L, }lrLl'll o. 
qual mio fni\n o f'oncm·so fio !Jon::! c incontos· 
tu veis tlocmuontos. 

O sn. RA,llno BArrCJ•a,w~-0 contracto fui 
foilo crn hnst<L publlc" 1 

O SI!. Pm:<s FremmmA-Niio foi cm hasta 
publicit, · 

O Sn. CrtUl.-Sobro isto não ó licito hn.vor 
n miuima duvida, pois n1t pr.tir:fí.o do que ,iii. 
falei vem copia do editnl para o arronda· 
monto alrlm de que poderei citJLr nomes 
do empregados elo. tiH:~~ourarin de Fazenda, 
uomc:ulna orn commissão parn entregar o 
gado ao u.J•rcnrlntnrio. 

O Srt. Pums !IEII!tEIR,\ - O Governo 
chamon concnrrencia e ello apresentou uma. 
proposta para fo,.or esses molhommentos, . 

O Sn. cnu1. - Observo ao meu nobrfi 
cnllega que niio o PL'Ocm·oi !ntcrrompat• com 
n.po.rtes; o.~uardo quo consto tiL que ou con· 
tinúe a minha exposic;ão !lO Senado, 

O Sn, PmNS FER!tE!llA-Mas V, Jlx. eet!l 
dizendo que houve contracto cm bosta pu· 
blicn: niío houve tul •. 

O Sn. CttUZ - Houve concurroncia om 
illlstn. publica, posso garantir no Sonndo, 

Art•omatou nestas condic;ücs o Dr. S~mpo.io 
os 1\lzoudo.s nncionaes, l'ecobendo-o.s Búmonto 
depoi:; dn contadas ns cnhec:as do gado, 
(]no tlcou vorificndo sarem cerca do 25.000. 

Encn.mlnharlos nssim os nogocios, o n.rron· 
Unto.J•io no desomponlw do sou ~ontrncto com 
o Governo sPgutu purn r. Europa afim do 
t.r•zol' rio 1:1 colonos aptos para o serviço. 

Muito terln que dize:· no Senado si I! vosso 
do de,crevel' as pcrtpoclus o os coutrn-tempos 
com que lutou o "''l'ondatarin nosso patrlcio. 

Nt1o lho tbllnrum pam quo mnllogrnssom 
os sous esforços nem ns indisposições a p1•ln· 
cipio tonnz"s do governo italiano, nem a ap• 
parição sublt:L do cAolera~moJ•bus. 

Após multas objocçOes r1o ministro dos 
estrn.ngolros !la ltttlln, o ari•ondntnrio con-
sogulu ern Homn. n vindo. dos immlgrnntos 
atú no Plnuhy, ma~ ncompnnharlos do um 
tlticnl tlo governo I tn.tlano uo q tm.l sorln }mgo, 
por contn da omproza. 5.000 li rua, alóm ri e 
passagem do primeira closso (Ida o volta) o 
h·rltnmonto, no Estnrlo do Plnuhy, ldontlco 
no que. recoboaso a proprtn· f~mllia rio Dr, 
Snmpnlo. 
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l'am que so ciTcctuasse no parlo de Gonovn 
o cmbo.rquo tlos immigranle3 lidou o Dr. 
Sampaio com na mlliorcs contmrictl:~dos pot• 
]larto da Companhia Moli'opolltnna, inf.mso 
a vind:L do colonos parn. o norto do lknzil, 
onde os suppõo in~tlttptavcis pelo clima, 
qfj,allflo tal facto depois não so vcritlcou 
absolutomento, 

Um tlll >r. Gavnttc, agente cm Gonova 
daqtJelln. companltia., IH'OCUl'OU crcar .. lho as 
-matares ditnculdatlos ne~ta. occnsiiio; o, não 
1bssem " nobre conducto i\0 governo brn· 
zileiro cm tttl emergcncia, dando no o.rren
datario ns melhores p•·ovas do confiança c n 
nctiviclnrlo quo este paz om prntica, ó qunsi 
certo quo teria fraco.s~ado tanto trahnlbo, 
atormentado sempre pelas peiorcs peroc· 
guiçõcs. 

Folizmcnlc, depois do muito lutnr conso
guiu o Dr. Sampaio chegat• com os immi
grantes ús fazendas nn.cionaC>s onde iniciou, 
com todas as re~1·ns, o sm•vi~:_~o distribuindo· 
lhos torras c J'nzondo molhornmontos son· 
sivois ontre oH qua.es a consti·n~ciio do uma 
JJOnto ~mmolbo.nto a. uma. existente omCn.xiu.s, 
no Maranhão, calcnlnda cm 50:000$000, 

O Srt. PmEs FEltltEIItA- Uma ponto de 
50:000.SOOO no Pinuhy! V. Ex. cstiL en
gann•lo, 

o Sn.. Cnuz-Não estou enga.nndo tal ; não 
quero dizer que se gastou Isto nn constrn· 
cçiio da ponte nem que tln facto clln vnlha 
esta quantia; estou dizendo sómon to q uo ol\n 
ó igual :L uma que existo no Mar•nnhiio ava· 
liadn em 50: oou.~ooo. 

O nrrendntnrlo atfi hoje não doixou de 
comprir a clausula mais insi~nitlcantc do 
contt•actc ; construiu uma !llbi'lca na ~ual 
•lispendeu ccrcn de 450.000$. cujo mo•ialo 
fni procurar nas mais afamadas 1n.b1•icns iln. 
Europa, do solilla construcçJ1o e 1loto.dn dos 
mo.chlnismos mais ltportOiçondos, cujo tmn
spor•to pnra n.:-i rogiõcs Jonglquns do intorior 
do Pi:mhy, por ::;i sô, ó um rolovnnto serviço 
li.s intlustrin~ nncionncs. Si uo Estatlo do 
Piauhy livosscmos muilos homens da tom· 
pora. llu a.rrenUaht.t•io lias litzonclas nllciOnnos, 
com os conh11Cimcntss pl'oll:;:;iounos n.•lqui· 
l'illos nos centros Jnais iiJusLl'n.dos tia Europn. 
o, todos, om itlenticas cond.içlles tletlica~lflo os 
f!oua esforços no desenvolvi monto da mrlns· 
tria pastoril, dentro em ~rcvc, nqucllo g;. 
tn.do sor•iu.., sob csso pauto do v1stn., umn. 
Sulssa no llrazll. 

A Unliio níio tendo slrlo sacrificada ntó 
ltojo om um coitil, ntó multo no conlrn.rio, 
nilo so porquo o quo .in oxistc no Plauhy ü 
umn J•iqucza como t.ambcm n fabrica ó Ulll!L 
escola naquolln.s J'Og"iüos oudo tL industria. 
Jl!lSlorll 1Lt1'1 a.gortt uii.o con hocla os prog-l'(IS
sos que out1·o• povos tcomurlquiritlo,omq unnto 

que nós, m mnlorin dos casos, só procuramos 
9rmtt' obstnculos insnpm•n.vois n. empt•usi.l.S 
como osto. digna do todo o apoio, 

Os homens quo mais ironicamente no 
Pinuhy so rufariam no nrrtmdatario dns !';t~ 
zcntlns nn.cionaos, quando v;1o examinar os 
tmbuii~<Js n!li pmticnilos ponitcnciam·se de 
s~os c~iminosa~ incropaçõc::~ o, quando do 
la se aln::;ta.m, su.o os melhores propngandistru~ 
da cmpt•ozn. 

O Jl!'oprio actual govcmadot• do E'tado do 
Piauhy, a quem se acha em tantos pontos 
l1gado o mou nobre collogn. (re(eri11do·se ao 
Sr. Pi1·cs Ft:r1·cira) jú. o considm·ou um bo
w:mcl'ito em mensagens llil'i()idn.s á. Assem-
blén. E::~trulual. '" 

O governo con::orva junto ils f<lZonrlns na~ 
cionacs 2 tlscnes de sua collfiança c até hoje 
as informnc;üas que tcem enviado, são as 
mnis lisongeü·ns pal'a o arrcndatn.rio. 

O resultado, Sr. PI'Ciidentc, não tem sido 
grande, como sCJ·i.L dentro cm llrevo, mas isso 
é devitlo à soccn. horr·m·osa quo devastou os 
::ortõcs do no1·te e parn. o qun.l chamei a. 
utte~1çiio do Sena•lo, defendendo " appro
vaçao do uma vot•ba parn. soccort•or as in/iJ
Iizes populações dovasto.uas pelo flugcllo uo 
unno plllisado, 

O S!t, NoauwtA PARANAau.l- Foi tiio 
monstruosa n seccn que mot•reu gente de 
fome. 

O Sa. Cauz-As f112endns nncionacs •limi· 
n~iJ•am rnui.to a sua produccão rlo gndo o t1e 
1m te, mn.terw. pruna. para n. lb.brica., escasseou 
enm·memento devido aquolla horrivel calam!· 
dado. · 
. Agora., imnglnn.o: uma. ,fabricn. que necos 

SI ta, pelo menos, de 2.000 litros de leite por dia 
podot•ia denntc de uma crise tu! apresentar, 
logo após snn lnstnllaçi\o, gl'ande resultado? 
As~lm, Sr. Pre:sidcnto, apoiado cm tae.s cir
rumstancia-; o com ns suas protençõos junto a 
ostu. o a outra. Casa do Congresso Nacional, 
lirm11das om documeutos incontostavcls, é 
que o Ulusti'e nrt•onilatat•io das fazendas na· 
cionncs tlo Piauhy não pó•le ser si não !ou· 
v:ulo e coa•~juvado pot• quantos quoit•am o 
progresso deste paiz. 

Laslimo que o D1• Sampoio oncont••o sem· 
pro cm opposiçiio a mnnirostn miL vontaLio do 
nlguns rc~l'csentnntos do Piauby, entre os 
qu.aes o mou nobre collega. S1•. Pires Fer~ 
ron•a.. 

O Sa. PmEs F&ni\EIM -1\esponuerei n 
V, I~x. 

O SR. C11uz- E mais mo incommódu. vm• 
que o nlvo do tnnt11s gucl'rn~ ú um homem 
cuja ~IOno~tidtulo pn.il•a ncima. do qualquer 
sut:~pultlL; um h~mou.l quo ubun•lonu. tL posiçlio 
honrozt~ do nuagtlltot'IO IHL E~cola PoJytochuicu. 
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deat& Capital e as commodldades de uma vida ' direitos do arrondntario e continua nns 
nos grandes centros, isento de perigos, pnra mesmas ldéas. 
embrenhar-se polns longiquas roglõos do O St•. Dr. Antonio Sompnio tom empregado 
Plauby,expondo-seó.smnlorcslnccrtozaspara todos os esfot•ços para bem cumprir o seu 
vlvor com a sua familla cm um moia atra- contracto, m•s nilo tom sido feliz. 
zàdo, onde tudo torna-se dltncil, Apozar das despezas que fez com os colonos 

Julgo, pois, que ó uma obrigação •los po- italianos, quando cs lnt.roduzlll nas fnzendas, 
deres publicas auxillnl·o em tal commottl- boje não tem nlll um Só colono, por motivos 
menta, porque disto se advom lucro para o albolos á sua vontade, 
futuro ao nrrendatarlo, como u natural, pois Alóm disso, a seccn de dous nonos preju-
ninguem se sacrifico lmpunomcnte, muito dicou-o multo, 
mais lucrará o palz cuja rique'.a reside na Entretanto foz melhoramentos notnvols 
·explorn~.ilo do seu solo o no nproveitnmento nas rnzondns e' o orador ronde homenagem 
dos seus elementos naturaes. Contia que o ao seu illustt•o patricia pelo serviço que 
Estado do Piauliy, com a oxplornçilo da in- prestou no Estado com n iustailuçilo da fn· 
dustria pastoril inioladiL industrinlmente pelo IJrica de lacticlnios, 11 mais importnnto do 
arrendntnrio será dentro em breve um dos Brozii. 
mais prosperas Estados do Brnzil. ll' ussim que, nttondendo o asses o< forças 

Proforivel será que o Congresso o o ao. do Dr. Sampaio, n que o sou estabeleolmonto 
vorno animem estns emprezas viovels com servirá de modelo aos c•·ladoros intelllg-entes 
concessões licitas, e cuja nece;ald~de se Impõe que alli qnizet•om estudar, a que essa somma. 
aos Interesses vitacs deste pniz, n encher de de esforços do contrnctante deve ter uma 
bon«l as miio• dos cspeculadot•cs c emprezas cornponsnçiio,-vota pela. prorogação do prazo 
parazitarias qne expforam tacs concessões em do sou contracto equivalente ao prazo prl· 
proveito do se~s intore~scs proprlos cm detri· mitlvo. 
menta do crmht.o do pa1z. _ E' preolso dat• estimulo aos quo precuram 

Applnudo, pots, a 11ttltude da COmmlssno realizar melhoramentos Importantes no patz, 
de Finanças e em nome dos rnats sinceros especialmente nn induatrin pastoril, tilo des
plauhyenses, que aqui represento, peço ao curad" entre nós, o que deve ser. umn das 
Senado que concorra com a npprovaçilo do mais soli~as bases dn riqueza publica. 
orçamento da receita gero! d~ Republica ~ra N'n~ em mnis pedindo a palavrn encer· O ·progreSBO e O desenvolVimentO dos tn• I oU • • 
dustriaa e das riquezas que conalltuem o rn·so ti discusaao. 
futuro do Estudo do Piauby o da Republica. Seguem-se em discnasiio, q11o se encerra 
(Muito bem; muito bem.) sem debate, os arts. 2' a 13. 

O Sr. Pires Ferreira insiste nus 
eonalderaçilas que apt•osentou sobre a ex
ecução do contracto de arrendamento das fa· 
zendas do Plauhy e a sua oxploraçiio, lem
brnndo mais eato m•g-umento, que o difcurso 
do orodot• que o antecedeu, lhe suggerlu, 

Pelo contracto, passados nove annos, o 
arrimdatarlo tem a faculdade do ficar com as 
fazondtLS, on trnn:lo para o Tbesouro com a 
quantln de 400:000$. Por quo niio o faz I 

Porque niio tem cumprido as elnusulos 
todns do contracto. 

SI o bo11ve•se fel lo, si tivesse nquclla fa. 
bricn os bem feitorias annunclndos; st o esta
belecimento tivesse o vulor quo lhe toem 
dado, em poucus horas levantaria ello esses 
400:000$ pnra llcar com us lazendas. 

O Sr. Nogueh•n Pna•nnllguia 
deve dar nlgumus úXplicnc;Ocs sobre n snn 
intcJ•venc;iio no. tronsmis:;ão destes pt•oprioH 
nnolonara (na J~zondns arrondadus) ao Estudo 
tio Plnuhy. 

Sompro desejou que """" pi'OJ>I'ios pas
sassem 110 Estntlo, respeitando-;e, porém, os 

Postos a votos, são suocosalvamente appro· 
vados todos os nrtigos. · 

E' a proposlçli.o adoptnda para paBI!ar á 
3• discussão. 

O 1!'11•, Leite· e 01 tlelcn (pela 
ordom) requer dispensa do intersticlo para n 
3• discu.süo da proposlçiio. 

Consultado, o Senado concede a dispenso. 

ORIWITO DE 5:950$, SUPPLEMENTAR Á VERBA. 
N. 9, DO ART. 2•, DA l.EIN, 5001 DE 1898 

Entra cm 3• discussão a proposlçõo da Cn· 
mara dos Doputndos, n. 92, do 1899, que 
autoriza o Poder Exccntlvo u nbt•h•. 110 Ml
nislerio tla.Justlçn o Ne1orlos Interiores o 
credito do 5:050$, >Uppl,mcutar á vorba n.O, 
do urt, 2", du lei n. 500, de 31 de dezombro 
do 18Ud, inolul:la neste cl'odlto" quuntia de 
800$, pai'O ajnd11 de custo no Deputado Pedro 
Lollo Chet·mont. 

Ntn:.:unm:prdlndo t\ pul:wi'A, uncmra-se a 
tllsclttitiUO, tlcun~o auiudu n votação JlOI' lliltn 
de quorum.' 
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CREPITO DE I :616$935,SUPPL~MENTA.R .t VERTI.\. 
N, Jl, DO AltT, 2', DA LEI N, 560, Vlil 1808 

torizo. o Parlar Executivo a conceder ao 
4' esorlpturarlo da Alfandega de Manáos Ber• 
nardo Pereira do BcrJ•odo, um anuo de li· 
bcncn, com ordenado, pura tratamento do sua 
sande. 

EnlM em 3• dlscmsíio a proposlcilo da Cn· 
mnrn dos Deputados, n. 93, do 1890, quo nu· 
toriz~ o Podor Exec11tivo a abrir ao Ministerio 
aa Justio~ e Negocio> lutorioros o credito do 
I :6lll.$93õ, supplomoutm· ó. verba n. il
Justioa Federal-do art. 2' da loi u. 560, 
do 31 do dezembro do 1898, para pagamento 
dos vencimentos do escriv"o sccclonnl do Es
tado de S. Paulo, Antero Gomes Bni·bosn, no
mondo de accnrdo com o art. 93, do decreto 

Nin,zuem pedindo a palavra, encerra-se n. 
discussão, ficando adiada n votação por falta 
do quorum. . 

LICENÇA A. ANTONIO JOSÉ DA. CO>T<I. RODRIGUES 

Entra em 3• dlsoussii.o n proposição da Cn
mara dos Deputarias, n. 91, de 1899, que au· 
torlza o Poder Executivo a ooncedor a An
tonio José da Cost:t Rorh•iguos, I o omcial o 
bibllothccario do. Escola Naval, seis mezes do 
Jicen~a, com ordenado, para tratamento de 
sande. 

n. 3.084, de 5 de novembro 1le 1808. 
Ninguem podlndo a palavra, encerra-se a 

dlscussiio, ficando ndiada n votaçiio por falta 
do quo,·um. • 

IoiCENQ<I. A. A.RTIJUR IIERACLIO DE OARVALIIO 
GUI!lARÃES 

Entra om 3• discus••o a proposi~iio da Ca
mara dos Deputados, n. 18, rle 1899, que au
toriza o Poder Exocutivo a conceder ao nju
dante do porleiro ria. Alfandega de Pernam
buco, Arthur Horacllo rJe Carvalho Guima· 
rões, seis mezes de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saurle, 

Nlnguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão, ficando adiada a votação por falta 
do quorum. 

LIOJINQA A AROADIO DE ALMEIDA FORTUNA 

Entra em 3• discussão n proposlçiio da Ca· 
mara dos Deputados n. 34, de 1899, que nu· 
torlza o Poder Executivo a conceder licença, 
de um anno, com o respectivo ordenado, no 
4' escrlpturario da Alfitndega do Cenr·il, Ar
cndlo do Almolrla Fortuna, afim do tratar de 
sua saurle onde lhe convier. 

Nlnguem pedindo a palavra, encerra-se a 
dlscnssão, ficando ndlnda a votação por falta 
de quorum.. 

LICENÇA A PACIFICO DA. SILVA DESSA 

Entra om 3' discusoiio a proposlçiio da Ga
mara dos Deputados, n. 64, do 1890, qun au
toriza o Podar Execntivo a COf\cerlei' a Pucl

~- tlco da Silva Bessa, poi·leiro da Alfandega do 
M~ranhilo, um anno de licença com ordenado 
para tratamento de saudo. 

Nlngnom pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão, tlcnndo ndinda a votaçiio por !alta 
de guor11m. 

Ningnom pedindo a palavra, encerra-file a 
discussão, ftcando adiada a votação por falta 
de quorum.. 

O Sr. Presidente- Está esgotada 
o. rnnterlo. cl!t ordem do dia. ; vou lovo.ntn.r u, 
o. sessão, designan(lo para o. da sessão se· 
guinte: 

Votação em 3" discussão da proposlçiio da 
cnmnra dos Deputados, n. 92, de 1800, que 
autoriza o Podm· E<ecutivo a abrir no Mlnis· 
teria da Justiça e Negocias Interiores o era· 
dito do 5:050$, supplomantar á verba n. 9, 
<lo art. 2" da lei n, 560,de 31 de dezembro de 
1898, incluida neste cJ•odlto a quantia de 
800$, para a ajuda de custo ao Deputado 
Pedro Lafie Chermont ; 

Volaçíio em 3" dlscuS!Ião ria proposiciio da 
Camnra dos Doputndos n. 93, do 1899, QUO 
autoriza no Porfer Executivo a abrir ao Mi
nistorio da Justiça a Negocias Interiores o 
credito de I :610$935, supplomentar ó. verba 
n. 11 - Justiça Fodoral- do m·t. 2" dn. ler 
n. 5ao, do 31 de rlozembro de 1808, para pa
gamento rlos vencimentos do escrivão seccio
nal do llstado do S. Paulo Antero Gomos 
Barbosa, nomeado do accordo com o art. 93 
do decreto n. 3 .084, do 5 do novombro 
do 1898 ; 

Votnciio em 3" dlsoussilo da proposlcão da 
Camara dos Deputados, n. 18, ilo 1809, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder no 
njudnnte do porteiro da Alfandega rio Por .. 
nambuco Arthur Heraclito tie Carvalho Gui
marães, !ais mezes do llrençn, com ordenado, 
po.rn tratar Jo sn1L sande; 

J,ICENÇA A llERNARnO PHRlURA DE lJJmREDO 

Entra t.ll/1 3'1 tliflcussii.n :~ prupo:oi~·fio d1t C1t· 

waJ·a dos Deputados n. 87, uo JHOV, <1110 nu· 

Votnçiio om s~~ discus::;iio da pi'Oposiçií.o da 
Camnm rios Deputurlos, u. :14, de 180\l, quo 
nutorizo. o Podtw 1~xccutivo a. eoncollor llconoa. 
lle um unno, com o roapel!tivo 01•donndo, no 
·I" oscrlptumrlo du Airaudegu. do Coru·ó. Ar-



I:, , 

'I I . 
I 

I ' 

- I 

I 

I 
' 

.528 ,... ANNAES DO SENADO 

anulo do Almeida Fortuna, afim ue trnlur do 
sun suudo onuo lho conviO!' ; 

Votaçoü.o cm 311 disaussü.o ela pi'Opn:;içüo dn 
Cnmarn tlos Deputados, n. 04, do I SOU, quo 
nutoriziL o Poder Executivo n conccrlor n. 
Pucillco da Silva Bcssa,porteiro da Alf~tndcga 
do Mnranllüo, um anno do liconçn, com or·do· 
no.do, paro. tratamento do silut.lo; 

Votnc;ão cm :i11 discus.,iio drt proposição tln. 
Cumurn dos Dnputntlos, n. 87, do 1800, quo 
a.utorizn. o Poder Exccutvo n. conceder ao 41) 
csoripturnrio dn Alfandega do Mnmios Bm·· 
nnrdo Poroirn do Berrado, um nnno 1lo licon<;n, 
com ordenado, para trutamonto do sua 
sande ; 

Votação em 3• tliscussão Ju proposição da 
Camara dos Doputudos, n. 01, do 1890, que 
autorizo. o Podar Executivo a concorlci' n. 
Antonio Josódn Costa Rodri~ucs, I' officiul o 
blbliothccario. da Escola Naval, sois mezes 
de licença, com o1•donudo, pnrn tratamento 
desnudo ; · 

3" discussão rln proposição da Climnra dos 
Deputados, n. lO I, de 1809, orçando u rocoita 
geral da Jtepublica para o oxorcicio do 1900, 

Levantn-so a sessão ús 3 1/2 horas da 
tarde. 

142' SESSÃO EM I DE NOVE~mno DE 18(19 

P;·esidencia dos Srs,.tllmoct de Queiroz (l~icc
Presidcntc), J. Caltmdtt e Alberto Gunçal·ucs 
(1° c 2° Sdcrelal'ios). 

rl!·osn, L!turo Souró, Justo Chm•monl:, Hcnc
,1Jto Lo1to, Pudt'ü Velho, Joaquim Pornam
nnrnbnco, Lo~ndro Maclel, Cleto Nunes, Q, 
Bocaynvn. VIConto Machado, Joaquim Ln· 
cOI·dn., Estove,q .Junlot• o Rn.ulino Hol'n, o som 
otl:., os Srs. Ruy Barbosa, Porciunculn Lo· 
pes 'J'r•oviio o Feliciano Ponnn (18). ' 

ll' lltlu, posto em discussão o som debuto 
approvada n act:t da scssiio anterior. 

O'""'"· 1' ""eca•etna•io tlá. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

omcio : 
. Do Mlnistorio tla .rustiçn e Ne:;ocioa ln lo· 

l'IOI'CS, tlo honttllll, trnnsmJttindo a Monsa
gom com que o Sr. Presidente da Republica, 
devolvendo dous dos auto"rnphos da rosolu· 
(;ão do Congresso Nuctona.l ;ue prorogo. nova· 
monto n. nctun.l sosaão legislativa. n.tó o dia 
22 !lo novemLI'o do corronto anno, commu· 
nica que nnquella data mandou publicai-a 
pelo decreto n. 620.-Archive-so um dos au· 
tog••aphos o communiquo-se it Camara dos 
Deputados remettent!o-so-Jho o out1•o. 

O SI". 2" l!ileea•etna;lo declara que 
niio hn pllrecm•os, 

E' lida, posta em discussão o s"m dtibato 
approvadu a redrwção tias emont!IIS do Senado 
Íl proposição da CttmiLr.t dos Deputados n. 00, 
tle 18U9, lixando a despeza do Ministorio da 
Fnzontla, parn o oxorowio do 1000. 

ORDEM DO DIA 

VOTA010 DE MATEIUAS l!:NOERRADAS 

A' moiiL hora, tlopols do melo-dia, abro-se 
n sessilo, a que concorrem os Srs. Senadores 
Manoel do Queiroz, .r, C~tlundtt, Alberto Gon· 
çnlves, Helll'iquo Coutinho, Thomnz Doi fino, 
Joaquim Sat·mcnto, Francisco Machntlo, Ma· 
nooJ Bal'llta., Gomes do Ca.stro,itell'ül·t Vieira, 
Noguotrn Pnrannguú, Pires Fm·rclra, C1•ilz, 
Joílo CordeiJ•o, Bezei'l'il Fontenollo, Josó Bor
nnrdo, Alvaro Machado, Abtlon Milanez, AI· 
moida Barreto, Gonçulvos l'orroiru, Josó 
:1\larceUino, B, de Montionçn Sob•·inho, Ro:;o 
MeUo, Leite o Oiticica, Coelho o Campos,l(osa 
JuniOI', Al'thur Rios, Vh•gilio Damazio, Do· 
mingas Vicente, B. \Vandenltolk, Gonc;ulvo1 
Cho.vcs, Bucno Hmndüo, Rod1•igucs Alves, 
Paula Souza, Mo1•aos BM'l'os, Lcopoltlo tio 
Bulhõus, ,Joa.quim do Souza, A. Azcredo, 
Aquilino tio Amm·~ol, Gu•tavo Richttrti, Pi· 
nhoiro Machado, .Julio Frota o Ramil·o Rnl'· 
coUos (o13). 

Votação em 3• discussão do proposição da 
Cnma:a dos Do pulados n. 02, de JBOU, quo 
autor1za. o Podar Exr.cntlvo a abril• ao Miuis
torio dn Justiça o N••gocios Jntorlores o CI'O• 
•li to do 5:050$, supplemontnr ú vm•ba u. O, do 
nrt. 2'' tio. loi n. fJ60, do :-n de dezembro do 
I 80S incluidouosto credito a quantia do SOO$, 
pal'a ajuda do custo no Deput11<1o Pedro Leite 
Chormont. · · 

Deixum da compu.L·ccor•, com co.usa pn.rU
pada, o.< Sra. Gonoroso Ponce, Jonathas Po· 

Posta a vcitos, 6 approvn<lu o, sondo ado· 
ptndn, vno sol' su1Jmett1dn (L· snncçiio prosi· 
doncinl, 

Vot1tçiio cm 3~ iliscussii.a da proposlc;lio 
da Cnmnl'n <los Deputados u. 03, do 1809 
quo u.utOI·i:m .. o Podol' Exemttivo n. n.bt•ir ll~ 
Ministorio tia. Justiça o Nogoclos lntoriol'es 
o credito do I :61<>~935, supplomontnr i• 
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vorlJa n. 11 -.Justiça Jlodornl- do rLl't. 2' 
. da lei n. 5GO, elo 31 do tlozombro do !H0B, 
pal'O. pag<tment.o 1los von~'~imcnlo.'3 do esc1•i·viLD 
S'Jcc:ional· do Estado S. Paulo, Antero GoiUt!S 
Barbosa, norrwarTo do ;:w,!ordo com o n1·t. U~{ 
do decreto n. 3.08.J, do 5 de nol·cmbr·o de 
1808. 

Posta. n. vo~os, ó Jlpprovncln, o, sendo a.do· 
n.tadn, vae ECI' sni.Jmotlidu. 11. sn.nc(,·üo prc.si
doncial. 

Votnçiio om 3• discns;fio dn proroslçioo <ln 
C<\lllnra rios Deputado• n. !8, do 1800, qnc 
autorizo. o PoUtJr Executivo n. conccdm• no 
njudanto do porto i r·o !ln Allnn<logn do PC!'· 
nn.mbuco, Arthm• Hornelio do Carr:~lho Gni
mnl'ües, seis m~zes do licença, com ordenatlo, 
pa1·a trnta.t• ele sua sn.udo, 

Posta a votos, ó approvndn, om escrutinio 
secreto, JlOt' 30 votos cent1•a 5 o, sondo ndo
ptnda., vae sct• submetidll ti. .Eancçiío presi· 
dencial. · 

Votação em 3·• discussão da propo,içiio da 
Cnmara dos Deputarias n. 3·1, de JSOD, que 
uutot•it.a,o Poder Exoi."outlvon. conco,lor liconço. 
do um u.nno, com o rospDotl v o or,lenndo, o.o 
•1" o.;;criptUI·nrio dn. Alfandego<\ do Ccnrú, Ar· 
ca~!o tio Almoidn For·t.nna, afim da tr·ntar de 
fUR mudo ontlo lho convier. 

Posta a votos, t'r npprovadn, om oscr•utlnlo 
secreto, por 30 votos contra 5 o, sondo ndo· 
ptapa, vnc ser submeltltla ii san c·ção pt•esl· 
dencial. 

Votnçi!o om 3• discussão .da proposição tia 
Carnara dos Deputados n. 04, de !8DU, que 
outori?a o Poder Exccuth·oaconco.:oJ' a Puci· 
tlcodn Silva Bessn, porteiro rla. Altnn·leg<~ do 
Mnranhüo, um nnno de licnnça, com ot~do
nado, para tl'atumonto do snude. 

Posta a votos, ó approvad11, em cs••rutlnlo 
secreto, por 20 votos contra 8 o, sondo ado· 
ptada, vae sor submettlda ú saucçiio pr•es!· 
dencial. 

Votaçilo om 3• discussão da proJlOS!çiiÓ da 
Camar:t dos Deputados -n. 87, do 1899, que 
autoriza o Po<lcr Executivo a couccdor ao 4' 
cscr!pturario dn Allilndcga do · Manilos, Dot•· 
nardo Po!'e!ru de Bcrr·ôdo, um anno de llcon· 
ça, t·om ordenado, para tratamento do sua 
saudo. 

Pos!a n votos ó approvado, om escrutlnlo 
secreto, por 26 I'O!os contra 7 o, sondo ado
ptada, va~ sor submottida iL snncç~o presi· 
ilonclnl. 

Votnçiio cm 3' dlsousgio da propo;Jçiio dn 
Cnmnm dos Deputarias n. 01, tio 189!1, quo 
autoriza o Poilct• Executivo IL coucadot• n. An· 
t.onlo Josó da Costa Rodrigues, J• otllclal o 
blbl!othocar!o da E;coln Nuvnl, sois meles de 

Sonmlo \', lfl 

licença, com ordcnodo, pat'i\ trutamento do 
snwle • 

PosllL n votos ó approvadn, em cscrutlnlo 
secreto, por 25 votos contra 8, e, sendo ado
ptada, vu.o :::et' snbmettid,t O. satlc<;ão presi· 
dcnciu!. 

Entra cm 3• discussão n proposiçito da Cn· 
mara dos Deputados n. 101, de 1800, orçando 
n receita ~oral da IlcpniJJlca para o exerclcio 
de 1000. 

O Sr·. Leopoldo de Dulllõos 
- Sr•. Presidente, niio tomoí parte nn di&• 
cussiio sobro o projecto da receita na sessilo 
de hontom, porr]uo n horn ia adenntada e cu 
sentia que a nttonciio do Sonndo estava flt· 
ligada com nquolla !on~:a ilisnussiio sobre as 
lazondas nncionucs do Piauhy. 

O pro,jecto ó dos mais Importantes. d9s ~uo 
teem vindo á téln do debato ; fal'OI !1gerras 
consitlernçiles sobro ollo, o lLproveltarei o an· 
se,lo p:11'n. d11r em hroyes pn.l!l.Vl'as uma. re· 
sposta ao Sr. Sorzcdello Corr·ill, relator do 
m• srno pr.\locto nn Comam do• Srs. Deputados. 

Sr.Pt•os!dantP,apropostnai'QOU n roce!la para 
IOOOom 314.41~:000$, pnpol, o 53,975:000$, 
ouro, som mondo 368,303:UOII$000. 

A proposrçãoda Cumnr11 do;Srs. Deputados 
alterou alguus dos titulos da recoita e sub· 
dividiu a totnlldat!e da renda o dos rPcursos 
pa.,·a. o ruturoexorcicin tla so:.minte maneira; 
receita ordit~a1'ia- 280.0:i8:000$000, po.pel, 
·1·1.048 OlrOfOOO, ouro, sommando .......... . 
33:l,980:000$0UO ; rcceit' especial - fundo de 
l'esgato de papo!· moeda 23. o !0:000~000; runtlo 
da gnro.ntitt de pape1-moedn, oUI'n, 0.026:067$, 
somrnantlo a reodt11 especi:tl em 32.016:647$0UO 
Resumo-da receita ouro, 5:1.955:000$000; da 
receita papel, 3!2.058:000.~·.J00, Som ma total 
dos t•ocnrsos par'll 1000 -· 360.93:J:OOO$O:IO. 

Coufrontundo-so a somma totnl or•ouda pei!L 
Camnra com a somma da propo,ta, vtl·so 
que ha antro uma o outra a tlllf.,renoa de 
I .'160: 000$000 para menos, na proposição do. 
Camnrn. 

Esta dilferenca encontr•a sna justificação 
nns seguintes alternoles, operadas por melo 
do emendas dn Camarn dos Srs. Deputndos: no 
titulo do reoolta n. 4 do art. 1'- Arma:cna• 
qam-aCilmflra do< Srs. Deputados supprlm1u 
~00:(\00$000. A ronda da Estrada de l'orro 
Contrai do Rrazil lo! calcnhtda poJo Govor·no 
em 35.000:000$ o a Camllt'a O!'çou em 
3.1, DOO :000~11 :o. A r·cndn dn• estratlus do forro 
custenrl!\s pohL Uniúo o Oovor·no Ol\!Q\l om 
2, 180:000~, o ll Gllmnra!'e<lnt.!U 11 •• ,,,., • • • • 
2. 000:000.~000. Finalmente, a Cnmnra dos 
Sl's, Dopullldos nlnda discordou da esllma-

07 
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tlvn do Governo com rolnçitn ao titulo do 
receita n. 33- coutribuiçtlo da companhias 
ou emp,·c.:as da cstmdas tlc {t!!'I'O-l'OduziJldn·o 
de 3.000:000:1: a 2.000:000.~; o no titulo 38, 
Imposto do 2 't/2 "/• sobre dlvidcn•lo dos ti· 
tolos do compllnhius, supprlmlu n. C1muu•n. 
100:000$, tendo o Govoruu calcularlo o rendi· 
menta <lesto imposto em 850.0011.000$000. 

Estas são o.s altornçõo~ )JtLt'a. monos, as 
correcções no optimismo dns provisuos "''pro· 
post1L, segundo Jml'ecou ú. Cnmllra. . 

Vejamos agm';L as n.ltet•açaes pu.ro. ma.ts, 
pois bu na proposiçiio var1as modi!lc11ç0es 
nes to son ti< lo. 

O titulo do receita sob n. 12-•·cnda dos 
talc,qraplws-entondeu n Ca.mnra .oloval' de 
7.000:000.~ a s.ouu:OOO.~IIOO. o tmposto do 
transpo1'tà. tit. 28, a. · CHmara jul~ou que 
o Guvorno não nndou bem C!Liculru1tlo 
em 2.000:000~ e olevou-o a ·l.OOO.OUO$' 00. 
No imposto dÔ consumo Uo agua a Cumnra 
tambmn augmontou 300:000$, e,tlnalmente, 
creou um titulo novo dn rccoita. qui) so in
screve - (.r:;r;a fia tt{tJJ•içllo, dtJ hyflrrrme!l'O IÍ 
razão de 5$000 por 11pparelho - 20:000~uoo, 
etc. 

São os tas as mo<liHcações, Coitas pela Com
missiio <le Oi•çam•mto e approvadas pelo 
outro ramo <lo Poder Legislativo, á proposta 
para 1000. 

A Camarn concordou com o Governo no 
calculo da ren<la· de importnçii.o, que foi mo· 
derado, como se vó pela cifra seguinte-
180.400:000$000; bum como na estimativa do 
rendimento rios impostos do consumo o quo é 
de 27.770:000$000. 

Os Impostos do cpnsumo hii.o do produzir 
uma J'onda maio I', por~ue o projecto <lo. ro· 
coita n~o cogitou nom podia cogitar do PI'O· 
jacto volitdo Eela Camlll'll e <tne ainda pondo 
do approvaçuo do Senado, estendundo ns 
taxas de consumo :1 muitos artigos que 
niio as pagavam, taes como tecidos de li\, de 
algodiio, de jutn, chales, oobm•torcs, cbap<los, 
bengalas, elo. 

E' provavel que n ronda do consumo se 
eleve, tal vez, a 40.000:000.~000. 

Chamo a attcnçiio da honrada Com· 
mlssiio de Finnnças par:1 o n. 8 do art. 1", 
que trata dos nddicionaoa soure o expodlonte 
dos goneros 11 vres do direitos de importação, 
pharóus e docas. 

Aqui se faz roforonola a uma lei n, 489 <lo 
15 de dezembro do 1805, o, certo, nito ltn 
nesse anuo lei alguma com tal numero : ha, 
sim, com este numero uma lei, mus é de 
1807, que isenta o Imposto de phuróos e docas 
do nddlclonal <lo 10 "/,. Como mo parece quo 
n Camara <losSrs. Deputados contou com os 
addlolonaos sol>ro os impostos do plu1róos o 
docas o computou o roudlmonto destoa nddl· 
olouacs no total de 40:000$, ou!'o, 314:000$, 

papel, ó cnso pnra a Commls;íto examinar 
esto ponto o red1gil·o convenientemente, sem 
~uo po1• bso volto o projecto 1\ Camura, sendo 
a omonda de simples rodoc,ilo. 

Chamo lgualmento a nttonção dnhonrarla 
Comm1ssão JHll'il o numero 41 do a.rt. Jn onde 
so diz: «imposto de 30 rói:-~, cr1Ure, cobro.tlo 
em estampilha»-. Pnreco~me que esta. paln.· 
vra «cobre» nii.o tem signitleuçilo ulguma. 
uesta disposi,iio o pódo ser suppr1mida. 

Sr. Pt'I!Sidonto, ent1·o a::; a.utoi·izo.çõos com· 
prebendidas no art. 2" ou leio : 

« Fica o Govomo :.utorlzado a allennr ou 
arrenrlar, do motlo que jul):!':tr mais conve· 
Dlouto, ns estradas de forro tln. Uuiiio, appli· 
Cü.ndo o producto da oporuçüo ú. l'Oorgo.nizn .. 
ção llnuncoira do paiz.• 

E' a reproducçii.u de uma disposição do or
çamento vigente, IJem como n l'ieguinte : « n. 
adoptai' um <L tarif11 d1 flerencial par11 um ou 
nuüs genei'OS de producçiio ostrangoira, com~ 
ponso.dora. do concl!ssões feitlls o. senoros do 
p•·oducçilo bra.,;Joira, quando lt•atudos como 
procedentes Ue nação mlli.f.l Jiuorecitla., ou 
vico~vcr·so..,. 

Esta <lisposiçiio est~ no orçamento nctnal 
em tel'mos diO'ot•entes o po.rece quo o unico 
e1fuito ~uo tem produ~lrlo ató agora ú des· 
portar prevenções contra nós e Hlurmur os 
governos c~tt•angell'os, principnlmento o do. 
l•'ran~a o o da !~!lia. 

O a•·t. 5' contém uma so••ie do dlsposiçõos 
rolativas a set•viços diiS alfandogas, disposi· 
ções quo Silo Uescn.bidus oro uma lei unnun., 
como j;\, so disso nesta tribunn, o sobro este 
ponto nlio ba duns opiniões, Alguns da· 
<Jnelles dispositivos parecem-me ociosos o ou· 
troa, níio dtrei que são lncxcquivels, mas do 
d<fi!CIJ OXCCUÇ!1D. 

0 Sn.. GOMES DE CASTRO- Apoiado. 
O S11. LEoPoLDO Dl!l Butnõils- Tenho al

gumns duvidHs a respeito da disposlciio do 
n. 30 <lo at•t. 1 "-•Imposto sobre vonoimentos 
e subsidias, exceptuados os venoimentos dos 
juizos foderaes, do nccordo com o 8 1• do 
art. 57 da Constitultíio Fedoral.~ 

Exceptuados os juizes fedemos, porque 'I 
Qnem o que pódo estar Isento de contribuir 
pnra. us de•pozns di\ Nnção? 

Os limites postos á ncção <lo Congresso com 
relação ••· taxas que pódo deoret:Lr 6 à Jorma 
o conulçilos por que dove <lucretnl-ns estiio 
claramente duHnluos 61\l termos expressos na 
Constituição. 

Esta excepção, Sr. Presidente, niio mo pa
rece razoo.vcl, ni'io mo po.rece jusbL; si o 1m· 
posto diminuo o vencimento, nusto ca.so, nós, 
os representantes da Na~[o, o Presidente e o 
Vlce-Prosidonto dn RopuiJJicn, tnmbom nilo 
podemos pagar o imposto do I'onda, porque 11 
Constituição doclnl"a quo os suusldios dos ro· 
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prosontantes e uo Cbofe do Poder Executivo vns, ns compotas o ó chnmpn~no ; desde a 
não podem ser altorodos, durnnto o poriodo jntt~., o nlgodü.o crü, ntó o3 tecido:; ostnm
da legislatura ou durunto o quatrlennio pro- pados, ns camLt•ains e as irlan~as ; desde os 
sidoncial. · cobertores o os chulo.<, ató as sor·jns, os 

Si os ma.gistrnji9s fedOI't\OS, estril.Httlos om diagona·_'s e os p1nnos. 
igual dlsposiçüo constltucionnl, estilo isentos Nilo se procurou, como em 1801, abrir uma 

'de impostos tlírcctos, como o tln rontln, nos to oxcopcão cm !11vor dos gonoroa de primeira 
caso nilo podem attlngil-os tamt em os im· nrcessldnrlo, que, nnquella opocn, monos ai"· 
postos indirectos, quo au~montu.m os preços flictivn, ficaram isAntos dos addicionacs do 
e encnrocem a vidn. 50 o ao 11/o, que su~~tituiram o imposto cm 

Os juizes fcdm•<ws podarão, como os minis· ouf'o. 
troa diplomnticos, impol'tnt• g•·atultnmontc, A importaçfio vae ficar muito onerada: ella 
som pnga.r cxporlionto o direitos udunnolros, paga. differenças de cambio, úir•oitos ndunnci· 
os olúectos de que precisem '~ Niuguem o r•o . ..; elevados, dit•uitos cm oura, que equJ vn
diril. Iom a um ad•Jicional do 50"{,. Niio sei por· 

os mngistra•los S1io funcclonnrios pu!Jikos que, para n impos!çilo interna ou de consumo, 
e como tacs nüo tecm pz•ivilegio ulgum sob o so estabeleceu uma batie mais pesada, mais 
ponto do vi.~ta de contribuintes ; são igunos forte pnrn os p1•oductos importudos ~o que 
peranto a lei financoir·:~. bom como os rnem· para. os úJln•icados no pniz, quando as ta.xns 
bros do Poder Loglslativo o o C!Jefo do Podo!' do consumo dol'om sor uniformes o niio dis-
Executívo. tingtth• procQdCucias. 

Concordo, St•. Presidente, o prcfe••ia ntó Para os prodnctos naclonaes a baFO pnra a 
que se propuzcsso um a ugmon to nos venci.. t1·i butnr;ão ti-o preço da fnb!•icn. o mais 10 o /o; 
mantos dos juizes, quo sü.o do f;lcto pm·cn· pa.rn os produ do::; do procedencin. estro.ngoiro. 
monto remunerado•; reconheço quo ú uma -o valor o o freto cnl~ulnrlos a cambio do 
necessidade nugmental-os, o pelo mou voto diu., nmi:; os llit•nJtos aduaneiros orn ouro a 
já o teriam sido, mns tenho cscrupulo do em papel e mais 10 "(,. Porque 11 dill'oron· 
votar uma dlsposiçiio como a que annlyso, cin\•ilo 1 Pt•oteccionismo nos Impostos do con
que nilo moi hora a sorto da IDit!:IStratum c sumo, porque ,iii nilo bustnm na pauta adua
Jho concedo um pri viloglo que o piloto fc· uoira. 
doral pnroco nilo lho tor concedido o con tt•a Esta systomn deve complicar os despncl!os, 
o qual ji\ um doo ramos do. Congresso sopro· porque, exigindo quo ao calcule o valor o o 
nnnciou na SBSii"LO do unno pns:;ado. freto da mnrcadoria no cambio do diu, res-

Lamento quo o projecto da t•ocoita tenh:t taura a t:u•ifn arl valol"em para os impostos 
vindo ao Senado .iii no., ultimas •lias da •cs· de consumo. Toremos cm um só despacho a 
silo, uiio nos dondo por Isso tempo para um applicaçilo da tarilil espcciffca pnr11 os di· 
estudo mc<lltado o conscieuciow da carga quo reitos aduaneiros (valores officines llxados n 
ello traz de Impostos e medidas fi;caes. cnmbw do 12) o appilcaçiio do tarifa ad va· 

Vl).jo, por exemplo, quo su crea o ünposto t:n·cm pn.rn os direitos do consumo. 
do 5 "/o ouro, com destino no tunda tlo goa- Ncstus cil'cumstuncills ó conveniente, e ra .. 
rantia, 5 "/,ouro quo equivalem a um atldl· zoavcl a adopção do uma nova tar!fu nlfan- . 
clonai rio 15 n 20 "f, sob1•e todos os diroltos tlegario; quo oggrava ns taxns protecolo· 
de importaçüo. · nlstas da tarifa actual pelo abai:xa1nonto arbi· 

Vl\io uo novo projecto do impostos do con- t•·nrlo das razões, falseando os valores offi· 
sumo, projecto que vira completai' a receito, clne,, e poJa olteraçiio do till'ns, e olovn a 50 '/• 
um tlugrnonto nus tnxn.s existentes o crcaçiio o:::; direitos sob1•o o arroz, o faijiio, n. batnto, o 
do tnxa.s novas. milho, n '20(l{u·a taxa sobro o X!Ll'l]UO, eta. ·~ 

Lcon Say ensina qno estas tnxns do· con· Protcndo·se voltar n 1800? tuutilizat' a 
sumo toem um ol!elto cbamodo do r~porcns· conquista já feita em 1807 no sentido dos 
são, i~to é, elevam os preços dos artigos so- idóas liboraes? Porde-so, co.u oJfuito, terreno 
bre quo Ju~idem "" t•nzlio do tl'iplo un do jó. con~uistado com relaçiio: a) chapdo,, que 
quud•·uplo; tio sorto que, poi!IIO!'a Lóon Sny, sú dovtam pagar 2$400 (os de feltt•o) e 0$400 
si o Imposto vlsivol ó de 2, o Juvlslvol é de M. (os do pollo rle Job1·e, castor, ate,), segundo a 

A situação do palz é das mais tllfficols, a larllil do 1897, paga•·do do ora avante todos 
acuidade da crise po1• qun passamo• revela· 0$·100 o mais 33 '/,sobro nrmnzonogem polo 
se n. cudniustante o sob val'ioflfót•mas. A vida t'ultienmonto rln. razüo; os do mola. pagn.l'iio, 
esta cara o vao-so tor·nnr ainda mais pos11da., orn vez ao •1$~00, como nc!Ulllmento, 5$UOO; 
pm·qne os novos Impostos nduauciros o de b) za, (art, 518), o Jl!ll!UO pesnndo 450 gram· 
consumo hiio do oleval' os preços) incidindo, mut~ po1• mou•o qua.tlrudo toi·à do pttgo.r, om 
como incidem, em todas ns clnsses do mei·cn- vez do i$200, 8$; os cobertores, os clui.Ios, jú. 
dorlns, doado o sal, o XQJ'(!UO, o foljiio, o proleghloa, couseguiram muiar protcccüo, 
arr0z, o haculhiLo, o vlnagl'O, até ns con~or· como o J>.tnno, poJo uugmonlo tio 33 "/, na 
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tax~ daarmazenngem,dctermlnndo pol~ alto. 
raçilo arbitrat•ia. dn fa~tfo; c) o. stea1·iu[t, já. 
protegida com dlroltos na raziio elo cento pot• 
cento, conseguiu maiot• protecção pelo a.u
gmento do 60 n/o EObro O. n.rmazenngom, tio· 
vida ao falsco.monto da. ra;ao; d) n carccja, 
este artigo pnga 7GO rúls a poso liquido, tnxa 
oxorbllante e pódo·"• dir.or p:·obibitlva, por· 
que j~ niio se encontro cerveja estrangeira 
no merendo, pois pela nova torifit pnssa:·il a 
pagar 500 róis. mas n peso bruto, o qun quet' 
dizer que a taxa prolubitiva aindu roi aggra
vada nll rnzü.o tlo 25 °/u• A demonstro.çii.o O 
fac i!: 

Uma duziJL do gn:·:·nlns, peso liquido, 8.500 
ltilos a 750 róis, G$380. 

Uma du?.lit do garrafas, peso bt•uto, IG ltilos 
n. 500 réls, 8$000. 

Augmnnto Jo dlroitos 1$020, 
Aoslm, lornm nggravndas as taxas snltro os 

cognncs e genebrns em mala de 10 'iu o so!Jro 
os vluhos de 15 n ·11 "f,; este ultimo urtigo 
podia resistir tÍ aggravnr;iio, mns niin como 
fol feita. 

As concos,õcs feitas pelo proteccionismo 
siio qunsi nullus: 5 róis 110 sol o na f••rinhn 
de trigo, alg-umas re1lucçücs em tocidos de 
algo·lão o o:n mollilia, eto., quo niio terão in· 
tluoncia nprcclavol, por~no o Imposto cm 
ouro e os ele consumo n~sorvoriio 11differcnça. 

Nilo w.io convonioncla alguma na reformo 
precipituda da tarifa; nos termos om quo 
vem feita ncho·a uma i:nprudencla, "· com 
relaçii.o aos 50 r'/ o de augmento nos cer<!a.cs, 
uma ferocidndo, 

Todns M clnsses populares rcceboriio os 
novos onus sem um protesto, porque doso 
jum todos cooperar para que o paiz se safo o 
mais rlepres•a. possivel, dos difficuldndes com 
que luta; mas ó pl'Ceiso não pedir snerificlos 
exaggerados, como os impüo a novn tarilll,quo, 
aliá•, nilo foi solicitada pelo Governo o cujo 
csplrlt~ o Governo nilo póde applaudlr. 

Nlnguem ainda reclamou contra us taxas 
de consumo, contra o imposto om ouro,,, 

O Sa. All1'11UR Rtos-As os>ocinçilcs co:n
morciaes estilo protestando a cnda lnstnnio. 

O Stt. I.EOPOLDO DE llnLIIÜES- Niio contra 
os Impostos, mas contra n fórma o processos 
<lo a.rrcoadaçiio. 

Todos os brn.zlloiros nuxiliarii.o o GoV"orno 
a sa.hlt• desta sltunçiio penosa, quo niio fol 
pm• ollo croadl\, cumprindo nos quo govot'· 
nnm nmonlz~r as aspore•ns dos modidns quo 
vão sor votudos pala modomcão, jusVça o to· 
loro.ncio. nn. sua oxeouçíl0. Tnnto q mm to posso, 
assogur.o q no e~sn soril a oriontaviio do Dt•, 
Campos Sallos, a quem pt•omctll npolnt• na 
boa ou na ma fortuna, 

Sustunta·so uma sltuar,ão, dlzendo·se a 
vordado o ostmlnndo·so ns questões de go· 
vorno, pam quo ellas tenham n molhar ~O· 
luçilo. 

Sr. Presidente, niio qnoro m"nter-mo na 
tribuna: o Senndo está ~>illicto por votar, o 
não dosejo eontl'ibult• pnra, dentro cm lJrovo, 
nüo ho.vcr mnis numm·o no. Casa. 

DtvEnsos Sas. Sg:-/ADont<s-Jú niio ha, 
O Stt. LEoror.uo nv. ll•JLIIÕEs-0 Sr. Sorze· 

tl,ollo Corriln, St•. Presidente, defendendo o 
proJecto de t oceita nn Cnmam dos Dopuinrloo, 
túve occn.siiío de fazer ó. minho. pessoa o.l
g-umns reforencins, quo muito mo hünrul'u.m, 
JULUl que exigem uma rciipostn.. 

Disso S. Ex. quo ou. J'ui J,wgna pars na 
olo.hora.çiio do. tal'ilit vl~euto, como prcsi
dantc da. Commissiio que o.. orgtmizou, e es· 
tranbou S. Ex. que cu tivesse deixado, que 
eu tivesse conscwúlo, ó n phrtu:e, om quo u. 
tnrlra sahi;se t11o protoccioni.<ta dns mãos d" 
Commls,iio, sendo e11 pela ltberdndo com· 
morcia.l. 

St•. Presidenta, a comml;siio que pro,idi 
tinlm sogulll.moute uns60 mombl'OS, o o. com
missão ccntrultiiiS 15 ou 20. 

~·fuiti\s vozes t'ui -vrmr.ido nas votações; 
t:utto quanto pudo, csrorcei·mo pol" victorin 
das minbo.s idén.g, o da.hl as roducçõcs contra 
us quucs tanto se tom clamado o contra ns 
quncs o proprio Sr .. Sorzodeilo tom se mani· 
tostado. 

A F•rf11mr.rin t,agava cinco mil róis por 
!til o; nós reduzimos a quatro mil reis, A nnia· 
gcm pag;\va 900 róis; r<rluúmos a 750 réis, 
Os saccos pagnvam 1$500; reduzimos n 1$. 
A genollrn pagava 1$200; rerlnzimos a 
800 rúis. E assim por donnte, nos vinhos, uos 
tecidos rle algodão, nos tecidos de Iii., llzemos 
nüo pequonas reduc\ões, 

gsporllva, Sr. Presidente, occnsiilo para 
continuar esta obra. para cDnclull·a ou ado na· 
tal·n, o uma novn rovisiio da tarilll me pro
porciono ria onse,jn para Isto. Sou, poróm, 
sui•prehoi:dldo com a larira organizada 
pela Commi,iio t•cspoctim da Cumara dos 
srs. Doput~dos. Esta tnrirn ó um t•otro
ccsso, ó um rcct'w, n~z-nos pordct• gorando 
pnrto do tot•rono conquistado, inutllizl\ om 
parto o nos!o tr;•bolho. 

Disso o St•, Sot•zodollo, q uo ou, roeuioso do 
que ll vcssemós feito gt•andos rcducçües. tinha 
lembrado ó. Commissão " noocssiclndo de um 
oddlcional. S, Ex. tom a memoria fraca: niio 
lomhroió. Commlssiio tnx" nddiclonal alguma. 

Quando assumi a pt•osicloncia tless~ Com· 
miEsã.o, unoontrci n it.lóa. dn unm "t!Ll'iliL movul 
sondo osLw.lad~~o por UIUt\ aui.Hmmmis!liio, uii.o 
com o iHtulto do conlglt• r.:ducçües, mus sim 
com o fim do evltn• pt•o,jul~os ao Thosouro 
Pulllico, vioto termos ealcullldo o~ valores 
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omolnes a cambio do 12 rllnhciros 1'01' 1$ o 
a tnxa do cambio ser de 7 e 8 dlnbo1ros, com 
teudonoics para n baixa. 

A tarifa movei tinha, pois, por fim recti· 
tlcnr os valores o1llcines, tunto qwmto fosso 

• posslvcl, corrigindo a base tomada, do 12 di
nheiros, o nttcndendo 11 taxa do cambio. 

Rectilicnndo o quo i! isso o r;un commontoi
dostn tribuna, quando fuii•;J sobr•n o orçamento 
do exterior, disse o Sr. SorzoUello : « N1lo 
valo o. pena discnth• theoria.s rconomicos, 
doutrinas, ant• n renlldarlo rios fnct"'"· 

Estou om completo dcmccordo com S. Ex.: 
{·~justamente tlcn.nto flos liLctos qno rli::cnto 
ns doutrinas o npui'c n. vcrdnde dellus. 

Arleanto, occrc"enta S. Ex. : «O livro 
cambio é uma vcr·Jndo doutrinaria; no ter
reno pratico, a. ren.lidtLde ó o protccoioni:-Jmo\'), 

Isto ó u:nn. surprosa. pnr,~. mim, Sr. Prcsi· 
dente. Aquolla bella int•lllgencin, o•lucarln 
no ostu•lo dns mnthemnticn,, no tstudo rias 
sciencins positi vns, distingue vordndc thco .. 
rica o verrlnde p1•atica. 

Eu julgava, Sr. Presidente, qno o quo fosso 
vortht!lo em thcoría soria vordu.do na pr:ttic!\; 
n. thcorln. que não sa nllnptn it rrnlhlndo, mio 
ó theoria: ó uma nove! ln, o insi pldn, da o; cola 
romantlcn. 

Si o livro cambio, como S. Ex. rllz, ô uma 
vordnrlo cm theorin, nilo pólo ser um prillci· 
pio falso nn pratica; si o prol,cccioniRmo ó 
vordodoiro na pratico, sel·o-hn tnmbcm cm 
tboorla. 

Vejo, Sr. Presidente, ~ne cm mate1•1n do 
proteccionismo h a nuanços: hn uma escola 
~uo so contenta com o que so chnma dh•oltos 
de animoçiio, direitos componsadol'cs; hn. UiiHt 
outrn que quer direitos proteccionistas; hn 
uma tercelr11, finnlmeoto, que ~uer pruhlbi· 
çito, quo reclama direitos prohlbitiyos. 

0 Sn. LEITE E O!TIOICA-A prohibiçiio ostó. 
hoje condomnnda gernlmonto. 

0 Sn. LEOPOLDO DE Bur.niliCS-0 nobre Do· 
putndo poJo Pari1 ó pro!Jcclonlstn moderado• 
õ da escola ohnmn•la racional ; o a proposito 
S. Ex. citou ns ~eguintcs pnlnvrns do Thiai'S: 

O Sn. LEITm E OITIOIOA- O o:remplo da 
nnçücs estrangeiras prova o contrario. 

O Sn. LEOI'O!.DO om BuwilES-0 quo reza 
n historia ó justamente que ns concessões 
!'o! tas ao proteccionismo Fú pur meio do uma 
l'ovoluçiio pódem ser inuttlizndns. 

Sr. Presidente, uma das consequonclns rlo 
proteccionismo jrl vimos ontr·e nós. 

A protecção não pórte ser Igual o niio póde 
ser igu,du.ento l.lomra.zojll. pn.ra todas ns ln· 
tlustr\as. 

Que acontece 1 Urna fobricn do phospboro> 
tem meios de f11zor p3.litos e c dxinhns i pede 
tl'ilmtos olevu.dos sobra palitos o caixinhas, 
ojfendondo O Jll'ejudicando IIS Olltras, que 
niio possuem machinas par• produzir· e~tes 
lll'tigOl:l, 

Pela tnrifn actuai, ostos artigos pagam 
80 ré is por kilo ; duas ou tres Jitl!l'icas de 
phosphor·os rediram encarecidamente que so 
olova;so a tnxa do 80 reis para 500 t•éis, 
omqu:tnto QUtt'<IS cJa.mam qnll, lazonllo·~e 
i~ to, tLwüo de r.1chnr• suns portas, porl]ne mw 
teem macllinns para f"zct• cnixinhns o pa.· 
li tos. 
. Eis aqui uma lndush•ia contra outra. 
O Sa. :llo:;AES BAnnos- O mesmo acon· 

tece com ns lirbr!cosrle tecirlos quote:~m Jluçiio 
ens que oii.o toem llo.çiT.o. 

0 Slt, LEOI'OLDO DE BUC.UÕES- As fabricas 
do tecidos, como bem lembra o nobre Senador 
pol' s. Puulo, quo L'tlbrica.m fios, não querem 
que so Importem tios com lsençiLo do direitos, 
o ns que não teem, pedem que so con!lidore 
o tio como mntorin prima e porh1nto que se 
lhe dó livro outrada. 
V~jamos o.gorno que se dó. com o. anio.gem. 
A ln.vourn, quo U uma industria, estU. lu· 

tnnrlo com draJcu!dados o reclama a aningem 
n pi'O~o modico para poder onsaccar ou om .. 
lralat• sons productos, especialmente o café, e 
remottol-os para os pui,es ostrnugolros. 

Mns Isto niiocon vóm ás fabi•Jcas de nn!agem, 
f!UC precilmm vendm• cO.I'O seus productos e · 
pet.lom tnxo.!-1, niio compensadot•ns, não do 
nnimnoilo, mas prohlbitivas, como siio us 
actunes. « O proteccloui;mo como r~p1•osolia ó t'u

nesto; como meio do nccllmar uma industria 
oxoticn ó lnel[lcaz ; como ostlmulanto tempo
rorlo par11 thvoroc.1r um prorlucto viavel rl 
conveniente, mas deve cessai' logo que estiver 
felt11 a oduonçilo dessa industrl>.» · 

0 Si<. MOIIAI~S DADIWS- E O rcm\tado 
foi soJl'rorom umu crise oscandalo>a, do fl1ltn 
do so.ccos, não podendo se exportat• café por 
essa lór'ma. 

Ora, Sr•. Pr·osldouto, feita um11 concossiio 
ao protocclonismo, nuncn mais ella r,!conhcco 
qno n oduoaçíio d11 in•lustria está foi ln. 

O Sn. LEIT" E OtTICIOA- Está ongannrlo v. n:x. 
O Sn. lEoror.oo m: BUI.nriEs-A lndnstr·ln 

protegida nunea so suppoo cm oondlçilos do 
· poder dlspomar a cstui'11 di\ pro: o 'CITo. 

o "sn. L~ITm E O!TICIOA - Porque niio pas
snm pnrn os saccoJ de ulgodü.o 'I 

O !Út. NoGUEIRA PAR.INAOUA' - Porque 
sü.o mais mu•os. 

o Sr.. LlOOPOLDO DE nrwilms - Sr. Pre
sblont.o, niutla um outro o wmplo frisante, 
quo de!cobro o lurlo Jh\co rl.1 doutrina pro
tecoion·sta. 
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o Jtlo Grnndo do Sul, Minas, Goy01z pre
cisam tio sal bom c b::~.rntu pnr.lllH suas :mr· 
quo:ulns o parn. n bllil industl'iH pastm•il. 
Mas. jllll'U dnr-so IUCI'O as >nlinns do Mossoró 
o Cabo-Frio, tnxo.-so o snl ('Str•,wge!ro mo.is 
fortomonte, sncrillcanrlo·so n11slm indu:::triM 
importnntos do Jntorior. 

o Sn. MOnAES 1lAnnos- no paiz intoiro. 
O Sn. LE11'N E 0JTJCIC.I. - V. llx. Jillln do 

sul como si fosso o J<niz inteiro. 
o Sn. MmAJ~s llAnnos- A industria do 

crinçüo ú do todo o pniz. 
0 Slt, l.EOPOJ,.DD DI~ BULUtil~~- Pnrn. fa ... 

vorecor essa pequena industria do ~nl cm 
1\lo~sm·ú, om Colbo-Frio, lnH~·a-se mn impo:ito 
quo vne prrjudica.t' imtustJ-ias impo1•trmtos, 

o Sn. Mon.AES BAnnos- r~. torno n. dizer. 
do pai:.: intciJ·t>, porqho todo o!lo ó Cl'imlor c 
o. iuliustria críndora procisn. do sa.l .. 

O Sn. LEITI~ r. OJTICICA-No noPlo, n:lo 
tnnto como no sul. 

O Sn. LEOI'JI.no n11 llm.n<1gs- O nobre 
Deputado pelo Parit foz aindn r•orcrencias it 
tari!iL mn vig-or, Jll'ocuranJo nt,tl'ibuir·IIIO n 
diminuição clll !'onda no oxel'cicio nctunt. 

S. Ex. mostrn·so ndmiro.t1o da. rentll~ (lo 
1808 e, não podendo cxplical·a, porqno de 
fncto ello. foi 111nl; clovaúa do~uo a do 1807, 
disso CJUO ossn olovnção do ronda OI'O. •lcviúa: 
primoil·o, no recolo do imposto do lO ~;ouro; 
segundo, ó. necossidndo de importa,.,. JlOI'~uo 
em 1807 cíio se tinila impor·tndo. 

Este modo do vm• ó em·ioso, 
O commol'cio, St•.Pt•osidento, não-so J'o~ulu. 

pm• assas medidas logislntivus, ncompanhn. 
o movlmeuto do consumo o ú obrigado n 
fazer por ello seus pedidos e suns encom
mendns. 

E' corto quo nqucllns modidns intlucm nl
gumn cousn no movimento do commel'cio ; 
mns cstn intl uoncin ó multo li mi tniln. 

O que S. Ex. nilo podará oxplica1• ó como 
cm 1898, que foi o a.nno mais ngurlo dn cJ•iso, 
om que o cambio cbrgou n 5 5J8, nos!:c anno, 
ll}lCZIII' Uil !urifa do 18ú7, a I'OIId:L llliO enhiu 
o cnilirln, si llvesso sido nppllcuda n !urifll 
proteccionista de 18UQ, comoj(L tivo occnsião 
do provur tlesto. trluunn. 

Tonho concluído. 

nnciona.MI rlo Eallldo do Pin.uhy;. As~umpto 
b •m mwllli'oeido polns nutm•idltrlcs ftldOt'M!S a 
~uom r.omp•!o fa~el·o, nonhum do nós pódo 
querO!' vcntilnl-o mal~ do quo j;'t 0stlt.. 

No prosonto rolatorio do iltustro Minist1•o 
clu. F11Zenda. comrJ om todos nquellas qno o 
tem precedido, vem as informncõe.:~ olllcines 
nprcsentatln.s no Governo tia Uniã() pelos dous 
tlicnos, al/1 m~tntidns cm virt11do do uma 
clnusnla do contracto colourlldo com o Dr.An
tonio José Sampaio. Entrotnuto '" pondera
ções npresontadns po'o mou nolwe collego. o 
St'. Pires Forroira, em desacordo com n opi
niiio dos llsca.·.1s do GovcJ•no, o procurn.ndo 
Blllburaç.lr n jus!n. protonr;iio nctualmoqto cli· 
rig·ido. no Congi'Ost'o pelo nrroutlatll.rto da· 
~uellns Jitzenrlas, além da leitura do um ar
tig-o publicaria nn. Ga::ata dt: U!Jurabll, qno mo 
p:trcco ter sido escrip!o polo Sr. OJ•, Ernesto 
lticnrdo Fot•roirct rio Cn.rvnlho, o CJUttl durante 
muitos nnnol!, n.utos rio tlrmn.rlo o contracto 
curn o Dr. ;-:·ampaio, exerceu o cargo de cliro· 
ctor rio Estalwlccimento Rurnl de S. Pedro do 
Alcn.ntn.rn, nnnoxo ás lhzcndns do dcpa.t•ln· 
mou!o do Nn~arotil, incluldus no relcrido con· 
tl'ilcto, o o mesmo :t quem o meu nobre cal· 
Ioga, om discur1w nntorior clnssiflcou de (túri· 
cmlol' do rolntorios, mu ol.H'ignm a. voltar no 
n.ssumpto com multt~ rnnguu. 1lo minha Plll'te. 

Sobre esto ostn~elecimento direi ~uo foi 
fundiLdO nn cl•ludo da Coloni!l, a Ul:tt•gem do 
rio Parnnhyba, modeantecontr•aeto celebrado 
poJo Governo Imporiul eom o Dr. Fl'n.ncisco 
P11ron!o, plauhyeuso distlncto que inleliz· 
monto logo dopois fallooou indo ter por· tal 
razi'io n direcção do citado o.<taueleolmento li 
administração foderal, qno, durante 17 a1mos 
niio coucspondeJt nos pntriotlcos Intuitos do 
Governo do ontiio quo tlnhn cm vista a. fun
dnçiio de umn instituição do oducnçilo dosti
nad:t o0.1 libertos nncionaos. 

SI niio bastnssom. ns opiniõos otnclnes dos 
fiscnàs e as pondoros:.s rnzucs, vallosa.rnento 
document11dns, dit•lgidas no Congresso pelo 
O•·, A, ,J, Sampaio o para as qune. a proprln 
CommiS<iio do Orçnlllonto da outra <.:asa 
obarna 11 nos1a attonçiio, bastaria oppGr ao 
!lnonymnto da Gazela do (]!Jcl'alm. n. palav.1'n. 
nutorizadtt dtl Jormzt rlo Commercw, (\0 hOJO, 
onda """' oxlornnda n opiuião ubulisuda d1t 
Soclcdado Nncionul do AA'I'icnlturn, apre
clundo o animando os graudos molhoramcntos 
omprchendidos pelo ILctnul a!'l'ondutarlo dos 
FnzonUas Naclt~JHlCS no Piauhy. reput:tdos 
dignos dos molhoJ·c~ lncontlvos do::~ potlores 
putJlicos: Pe~·o no Scnatlo poi·mlsst1o p:tra. !ot• 
o que d1z o Jm•n1r/nn. Vada do hojo: 

• No Jlli'OCOI' elauorado tiUUI'o as plantas o 
mais Uocumeulos l'olntivo~ uo estnbeJaelmcnto 
de )itcticlnim t'mulndo nn.s faleJHIIIS nncloun.e.~:~ 

O S•·· C•·nz- Q11et'!n, Sr. PJ'•1Sitlonto, do P!auhy, 1t Soriotlatlo Naciouul tlc Agl'icul-
dnr por linda n q uustiw rota ti l'll ús lil~undllS !UI'Il congl·ntuln·so com o Dr .José do Snmpalo, 

O ~r. l:>JroN Fca•a•eit•n insiste nns 
conaidernçõos, que tez nn. srssiiu antoriol', o 
Jõ um urtigo tln Ga;eta de Ut·c1'alm,tJIU .cantil'· 
mo,:üo do.s ltfóas, quo sustE"ntnu, coudo· 
mnando tL prt-'l'o.~n~iw llo lll'l'OIIdnm,mto pol' 
20 o.nnos tlns J'azcutlu~ uucionue:~ do PJ~uhy. 

• 
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nrt•ondn.tnrio 1lo l'Ofet•ido proprio nnclonn.l, 
por HBU largo espirilo rlo inicin.llvn, rcnll· 
zn.ndo, sem outro rmx1Jio que nila o do snu 
esforço o tlo sun co.pncidru.lo, um molham· 
m'onto, quo mnito ·~l1ncorro JHLl'O. a· pt•nspet•i .. 

'\Indo duqncllo Estndo.» 
O Sa. Pm.Es FEmtEm~\-Eu quero pergun

tar n. V. Ex. si o Piauhy, npt!Zn.r tlo ter esta. 
fa.b1·icrt tão aUiantad~l nü.o está importantlo 
mnntoiga cst.J•ungoira. 

O Stt. CIWZ-Respondo a V. Ex. O lacto da 
cxistenci!l de qUJLiqner· mann fhetura o111 um 
prtiz, nü.o impede etlo impol•to em mnior ou 
menor qunntidarlo productoCJ do pt·ocodl'mcio. 
diver~a; depondo l!~l fu.c:to da pernmtu. com· 
marcial c tle outras considcraçües oconomico.s, 
qun ni1odestLpnrccmn,como por cnr~anto, logo 
quo ns lilbt•icas so fundam. 

0 Sr. PmBs FmnEII\A- Mas V. Ex. diz 
qno ó uma f:curicn que ú a primeira da Ame
rica <lo Sul. 

O Sn. Cnuz-Niio hn. 1luvida. E' uma, dns 
primoirns da Amoricn. do Sul, uo HCU ;.:-cnoJ•o, 
enfio digo isto som tm• com mig-o rtUtt11'itl!\1les 
no. mn.tot•ia; o garnnto quo~i V. Ex"comnou
tros i.Jesu1ft!ctos d<l Ctn(Jl'l'zn., mudn.r·m do opi· 
nião si fosse visilu.l·n., pol'qno isto tom Hncc~~
dido ou rrnpriu g'OVCI'Ilõldor do Piunhy em 
suasm~n.vngmts Cliz as mclhot•es referencias 3{~ 
nrremli1tar1t> 11 ú. er11prez:t. 

V. Ex. t,l!nl!om apro .. cntou objccçõeA no 
qne i11t'urmoi ao :-ieno.r!u solu•e unrn. ponto con· 
struidn. ~:~obro o rio llat'leif'n, a. expem~us do 
Dr. SrLmprtio, at~hundt• exrti!Cl'a.rln o vnlor tlfi 
40:001l$emqnallto calculei n valor da referida 
:ponte t•el,,tivu.mente a uma oxbtonto em 
Caxias. 

Drroi nos meus collegns, Sr. Presidente, 
apoi:ulo om parocoi' official fornecido p1lo on· 
gonhoil•o chefe do districlo telegr.· ph icn do 
Pin.uhy, publicatlo na petiç11o do Dr. S1tmpnio, 
é quo oquullo serviço ü de grande importD.ncia. 
e presta grandes serviços. (Lô) : 

c E' verdade quo, nn. construcçiio 1la linha 
de ColouilliL Ucira!ll, encontri~i no rio lt11UOira 
uma grande o solhla ponto tio mudoirll, que 
muito t)OJ'VÍO p:1rn f,u~er O transporte rlo IllO.· 
torinl, porquo n n110 ser esse melhoramento, 
foitoJ10r vos, tcrin de Intrtr n. rcpn.rtiçüo com 
grnn os di!lloultlades pnrn esse transpo1•te, 
que nnquolla ópocn or~m grandes. assim como 
não deixou de haver economia não pequona 
]larn os ool'res dn. nnli'l.o, , (Petiçtro, png. 09, 
doe. 34.) 

Portanto, n ponttJ tem valor. 
o sn. Pums Fl~nttEIHA-0 \'n.lor quo v. Ex. 

dó. ctimo lolgo "" mntol'ia, pois que niio il en· 
gonh,JIJ'o. 

O Sn. CtW1.-0 ap:11·to tlo meu nolm col· 
Ioga considorantlo-me leigo na mittoria nn 

qual t~tmbem o t\, niio tom peso, pois nco bo 
do mo n.poin.r n:1 opinião de um Pl'ofissiona.l 
competente, o Dr. Oliveim Rlllo. 

Pela opiniíio desta cngenllúlro, corroborada 
:pela do~ dotls primeiros fiscaeB, quo tambem 
oram protl~sionacs, vê o So111uJo quo o. obra é 
vulimm, do boa qun.lillado o do na.turcza. n 
exigir grttn1le dispondio de dinheiro por po.rto 
do ttrrcndn.tnrio. 

A Unifio Já tem tido occo.siü.o, assim como 
os proprios piuuhyonscs, de n pro•oi turüi' seus 
soi·vlçosdurunto as grandes enchentes de 1895 
o. lS~JG pn.l'a. o transporte do Juuterio.l tcirJgro.· 
phico dcstinculo 11 Oeirns, com g'I'HOdo economia 
pam u::i cofres puhlicos. 

Alóm deste melhoramento elllcuz poderei 
citai' n aborlura da estr:ul:t do 18 kilometros, 
jú. tl(H'ovoitadl1. om vn.I'ios frl•chos pa.ra. o. cal· 
locução dtt linha telegrnphica que vnl ató 
Oeiras. 

Sü.o estes, sonhorr.s, os melhor·o.mentos que 
o meu nobro collcgn. diz nã.o valerem coisa. 
o.lgurn;L. 

o SR. Pme:~ FI~RILEIRA - Níio dis~o que 
nü.o vn!om l!oisa o.l~umn., no contrario, dei• 
lho multo vnlOI', m:os niio do 4U:OOO$UOO. 

O Sn. CRU1.-SI'. PI'Osidonle, f<Jitas estas 
nbservaç(jut~. ~~um pre-me dizur que o Sonndo 
QllO O IH'l'CIHllltario 1\!LS ra:tímllHS nacioOllOS UO 
Pruuhy, c.~ mo c1tladiio bt·o.~ilt;lt•o, usantlo dos 
seu :-i tln•oit.os, dirige ao Con;.rl'r·sso Nnciomt L 
Ultut ptttit;ã.o invocn.ntlo certos ti~vort~s que 
i:iÜlJ du inteira ,iu~tlça., nttentnt; as condlçtjes 
excOtJCionnos em QUtl. como cont1·uctnnto da .. 
qut!llu)l litz(judn~. SI aclln. colloca,lu depoi~ de 
mcalculn.veis prejuizos Calt~Hdos polos hor· 
l'Oros da socca que Ungellou aqnelle Estado. 

Portanto e do oeu legitimo direito ••• 
O Sn. PIRES F~nnxm,,-Direlto, não. 
O S~t. Cnuz falai· nos JIOderes puulicos o 

potlir aqmllo quu temos o d~:~Vel' de nü.o uo
gu.l'. ComtlOtu uo Cougrcs:-.o julgar a. questiio 
c. l'o.zo111lo ju:,ti~Jll. ao nrrondntu.l'io dati fttzcn
da.s nacion;a~~ du Plnuhy votn.t• a prorognção 
do jll'aZO tle SBU COilti'liCtO pOI' 20 ILIInOS OU 
1;1. como entender, nn. ce1•tozn. de que só vim 
I• tribuna para dotondor um plauhyenso il
lnl:itl·e, quo procura com sacrulcio e a.buoga
çii.o ligar o seu nomo tlo modo immorrodouro 
ao llstn<lo quo tenho a hom•a do representar 
e quo é, ao mesmo tompo :L suo. tcrru. nntul. 

O SR, PIRES FI~I\IunnA-Niio o nccusel. 
O Sn. CRUZ- Pinuhyonso tl·abnlhndor o 

hom·lldo, st•J•Io o pot·S,1\'tlranto que tem sa
bido onfrontal' tnnttts dlfllcultludos P"''" con
seguir o ProgrcHso do Piu.uhy. 

o Sn. PIRua FEnm~mA - Nüo puz cm du• 
vltlu tambom estas. qualldtHlo!. 
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O SR. Cm11. -O arrond11!arlo fc?. o sou 
contracto com o Governo apó1. repotidos 
edltaes pora a vendo, em hasta publlc~, dll· 
quellas prolJrioclndes, do.svalorisi\das, con
forme constn. do documentos omciaos canso
guindo arrcmdal-ns com n obrigacito, pot• 
parte ria Uniiio, do voodol·ns m•oid tordo, 
quundo lindo o contracto ou antes mo;mo 
disto pelo preço da 400:000.~ supei•ior no do 
qualquor outra pr•opostot arresoutada. 

Ellc arrendou por20:000$annuaes aquellns 
propriedmle:3 que, untos, conlbl'mo cot•tirh1o 
da thesouraria, rendiam apenas 2:530$·103 
como receita liquida, arrccadud11 pelos col'•·os 
da Uniüo. 

Ali•m deste preço do at•rendamonto o Go
Yorno obrigou mais o nrrenda.tnt•io n pngar 
ü:OOO$ annunes a dous flscnos d:t Uni:co nllm 
de trar.ol-o conhecedor do tudo que se passnse 
nos fazendas. 

O nob1·e Senador tambom alinde~ ompres· 
!Imos contrahidos pelo arrendotOI'io orn cs· 
tnbelccimento bonc:trio. 

Não nego quoiqum• !J•nnsucção desta na· 
turezn e, muito ao contl'al'io, ncho nnturul 
porquanto ó sabido que os rooforidos molho· 
ramentos hoje oxistenles nas f'azondns na
cionacs nüo poderiam ser executados som a 
applioaçilcs de capitncs. 

E' para isto que existem os !:lances por toda 
n parte, fornecendo capitaes com ns neces
sarias A'nrnntios a todas os emp•·czos via veis 
como osta. 

Ainda a tal respeito vou refntnr os cnl
culos feitos por meu collega para provar a 
hnprocedencla dos mosmos. 

O Sr. Dr. A. J,Sampnio durante nove nonos 
de sou contracto terá de entJ•ar para o Tire· 
souro Nacional com a quantia de 234:000$ 
sendo 180:000~, ronda liquida, o 54:000~ pagos 
a sua ousta para llscollznçiio exercida peJo 
União, 

Pela certidão •la rlologocla puhifcada em 
sua petição agorn. dirigirJn. no .Con~rosso vo
riftca·se que a renda liquida dns fazendas 
de seu contracto antes de serem arrendadas 
quando sob n ndminlstrnçiio publion, rondium 
apenas 2:530$~03, Ora, no mesmo espaço de 
tempo, Isto ó nove annos, tcrh•m rendido it 
Unlnon quuntia total do ~2:77.l$11451 

O Sa. Pmms FEnnEIRA-Qnnndo niio eram 
rulminlstrndaso por·quo o sr. Cai·valho nunca 
ns administrou. 
oS~<. AQun.INo no A>l,\RAL - V. Ex. só 

quor que tenha pro.lulso o .orren<lat:trio 1 
(Dirigmdo-so tto St. Pli•es FcrJ'ciJ•a,) 

O Sn. Cauz -Estavam entregue< n di· 
rocçiio o flscallzoçiio da thosournl'la, t•opro. 
seDiando no Estndo o Thosouro. (,!pai'· 
te.<.) Qg maus nobJ•cs coilegn' •a bom por•. 
felt~mento o qno os ,iornacs do l'IJ\Uhy 

dlssoi•om ace1'0a da adminlstra~iio do sr. Dr. 
Rlcal'do Ernesto Ferrelt•a olo C.J•vuiho, que 
dlrlglit antes do contracto de arrendamento, 
o cstaboloclmonto Rural de S. Pcdr•o <le AI· 
cnntar.t o ns fotzcndus do departamento do 
Naznreth. 

Esta odministJ•ação pnssa•.la, feita por conta 
do Estado, em na<la se prende iL qnostiio do 
arrendamento octnnl. Agora vou continuor 
o c•lculo iniciado. 

PJ'OI'ei que <iurnnte novo nonos de ar~·en· 
damento o Thesouro recebeu 23•1:000$ quantia 
esta que som muda no omprestimo de 200:000$ 
que, quero admlttir·, represente a somma 
totnl do 43·1:000.~ nrrccndada pelos cofres pu· 
blicos o applicado om serviço nns fuzondns. 

Esta ver•!Ja por si só já io snpei·ior• ao preço 
de ·100:000$ poJo qunl o G ovorno obrigoU·SO n 
vender ns l'a>.endns no actual nrrendaturio. 
· Examinemos agora a receita proveniente 
dns fa>.ondas ontr·cgues no 'fhosoui'Q que oo 
noure Senado!' rnroce ser avullrula, 

Atlmittindo mosmô a voada annual do 
2,000 bois tlecinJ•nda. por V. Ex. m•rematndos 
em hasta publica pelos prnço~ de 20$ e 22$, 
pot• cabcç.r, como oram vendidos onquclle 
tempo, temo,, na ultimo\ o moliwr l!ypotheso 
a rooeita JLnnual de 44:0CO$ out.06:0UO$ como 
I'OD<ia total dos gndos von<iavels daquollos 
fazendas UJ\S melhoi'CS condiçfios de preços, 

Vê o Son•uloquo mesmo em taes condições 
n principal receito\ das fazendus seJ•Ja insulll· 
ciente para pognr no Thcsouro o pJ•oço do ar· 
r.:mdu.mcnto, a. tlscalizuçiio do. União e os mo· 
lhoramentos realizados nostns propriedades. 

Accresce ainda considerai' que os fttzendns 
do contraeto nunca venderam •mnUillmento 
2,000 bois como tambem o orrondatarlo niio 
usufruiu livramento as vantagens do sou 
<'Ontrocto durante tJ•es annos de rescisão, 
como ji\ provei onterlormonte. 

Todos estes embaraços e r!llllcnldades op· 
postos aos intere!sos do ar~•eudalario vlorom 
ainda, Sr. Presirlente. ser "ggl'avndo• de 
modo lncontestavcl pelos enoJ•m•s prejuízos 
causados pelos secoos de 97 e 98, em f!Ue ul, 
gomas das fazond:ts, como Poções, Campo 
Grande etc., como ó notorlo, tiveram um 
deorc;clmo om seus g'lltiosdo200 "/o a 300 "f,, 

!Mas razões justificam a potiçi\o do nrron
daturlo solllcitundo uma PI'orognçilo do praso 
paro J'osarcir· tomnnho< projuizos e podar, no 
futuro; colher o resultado de seus esforços 
purn. no ca~o do não l'Mlii'Jtr a compra uns 
t'a?.endns, po:lol as rostltulr no Estaria, do 
contormid:ul-u com o st~n contructo. 

O SR. PmEs·FEJtHEIIL\-Drlum oparlo. 
O Sn. Cnuz:...o Onl'crno pr•cclsn de dlnholr.> 

e poJa valO/'izaçiio que tlim ndqulr·ldo as lU.· 
zcndn.s ou nito ns v~nde1•in. por lJOO:OOO.~, mns 
o governo nchu-se a iijfo obrlgndo por c!nu-
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sula expressa do contracto o porque es~a va· 
lorizaç[o actual ó devida nos li'abalhos do 
actual nrrenuatai•io. 

0 SR, l'lllES FE:tnEIRA-Mas e do COO• 
tracto. · 

O Sn. Cnuz-E' do contracto. 
Folgo que V. Ex. seJa o primeiro a reco

nhecet• a obrigatoriedade dost!L claUllula que 
,1it. reconhecem uma vez quando assignou, com 
toda reprosentaçiíD do Piahy, a seg-uinte pe
tiçiio dirigida no Governo (lú): 

« Petição da representação do Eslado do 
Piauhy, em favor da pretonção do D•·· Anto
nio Jo~ó de Sampaio, m·reudo.turlo das t1zen· 
das nn.ciouacs, daquello Esttu!o. 

Ao Exm. Sr. General Ministro da Fnzonda 
-tnportando om 1·cat inttm:ssu para o Estado 
do Piauhy a vendo. das Fazendas Naclonacs 
dos departamentos do Canindó e Nozareth 
que se achn.m arrondn.dns por novo armas ao 
DI•. Autonio Josó de Samjlaio, ongeniwh·o 
Industrial, com a obt•ignçuo de vcndnpor 
parto do governo, segundo n cJnmmla S 1 osti· 

.puinda no cont•·acto do orrendamonto, cole· 
bra<lo a 20 de nbril de 1880, pedimos que seja 
desde já nulorizndo o cumprimento da supl'll· 
dita eluusuln, independontemente da funrla· 
çilo de uma ou mais nucleos coloniaes, afim 
de poder o referido arrendutorlo organl,nr 
companhia que possa desenvolver com brovf. 
dude a JH'incipal fonto de riqueza daquelle 
Estado, um:c vez que se torna lmposoivola 
organização do companhia como arrendatario. 

Em 17 de j;molro de 1801.-Tiwod,·o Alaas 
Pacltcco.- Dr. Joag!tim Antonio da Cru.:.
Pircs Forrcil'a,-Dr. J.Vagucir,t Paranagwi.
Dr. Anfrisio Fi tll~o.- N elaoa do Vosconct~llos 
Almeida,» 

O Sn. Pmms FEnnmrRA- Nilo podin porque 
bnvla o contr11oto que prohlbin. 

O Sn. Cnuz- V. Ex. com seus opar·tes se 
contradiz. 

Sr. Presidente, si o Dt•. Sampaio fosso um 
eSjleCU}a<Jor.,, 

O Sa. Pll\ES FrmnmnA- Nilo declarei quu 
ollo lb.so especulador. 

O Sn. C"uz- Mas eu sou quem estou di· 
zeudo, sl o Dr. Sampaio fo,se um especulador 
niio seria dHOcil, na occnsliio da jogutinn dn 
bolsa,-ter organizado uma compnnhia e nufo· 
rido enormeH vnntngeus som sotrrer as con· 
trarlodndes que tom encontrado. 

Pnra isso bastaria usar da faculdade, que 
lho pormltte o cont••aoto, de Ol'S'IIDizai' com
panhia plll'll ~LCJlilar, modlante cononr•so de 
ca\11tnes e nctlvldrule, a •xploraçiio das varias 
in< ust1•ias, que se obriga a estauelocer o a 
dosenvol vo1• nas fazendas, 

Sonn.tlo V, lU 

Não, o espirita de cspoculnçií.o e do jogo 
uns fazendas naclonacs nunc• seduziu o Dr. 
Sampaio, quo tendo se fo••mado na Suissa o 
occupando aqui um log•r de lento na Escola 
Polytcchnlca, concobou o plano elo applicar 
seus conhecimentos tcchnicos no desenvolvi· 
menta da industria pnstoril do seu Estnrio 
nato!. 

Na exccue,[o deste nobro ideal tem sido 
tonoz, honesto e pel'ileveranto tendo quasi 
como uma idéa fixa o contribuir para o pro
grosso de sua patriu o especialmente de sua 
ter•·n natnl, tendo infoliunente neste dosem· 
ponho enconll'n<lo injusra oppo;lção po1• parte 
do muitos, o porque 1 

O Sn. PIRES FERREill.l. - Do minha pal'le 
nuncal!Io resultou o menor emba•·aço, Quero 
a.penns quo SJ t•ospcite o conii'acto. 

O Sn. Cnuz - Desde 1801, quando apenas 
começava a roeebei' as fazendas naeionacs o 
os seus gados, jà. procum vnm rescindir o 
cnntmcto do Sr. Dr. Josó Antonio Sampaio, 
o entret;<nto, npozardessa opposição e pm•
segniçüo,porquo. n;'LO rescindiu o GC\'Orno esto 
contracto'! Porquo o Dr. Sumpnio est~ sem· 
pro com o diroito saboudo dcfendor os seus 
lnroresses, derrocando as estultas e injustas 
pi'Otonções do seus adversarias. 

Eis, Senhores, a rnzilo pela qual o actual 
nt·ren•ln tario das filzendas nncionnes no Piauby 
tem podido superar todas ns difficuldndes, 
couFoguindo luva.r avante R execução de seu 
contracto. 

O 811., NoauEmA PAn,,NAau.l.- Ellns só 
podem passar dello para o Estado, 

O Sr. Cnuz-Passnrão para o Estado ter
minado o prazo do contJ•aclo si o Dr. Sam
pulo por qualquer clrcumstnncia deixar de 
comprnl·as, como e do seu contracto, confor· 
me a condição de obrigatorkdnde de venda, 
ali i contrabi<la pelo Governo, O meu nobre 
coJiega., Senador Pires Ferrolra, chego. aqui, 
Cala. g1·ita e não po·lendo refutar as clausulas 
do contracto nem mostra ns que deixam elo 
sor cumpridas. 

O Sa. PIRES FaitnEIRA-Niio grito porque 
não sou grltarlol'. Então, tombem po;so dizei' 
quo S. Ex. declama. · 

O Sit, Cauz-Niio declamo; peço eathego· 
ricamente a V. Ex. que mo!tre ao Senado, a 
cuj11 alto aprectoçüo se acha sujeito a potl~iio 
do arroudalnrio, ns clausulas que tem dei· 
xndo rlo ser cump••ldns o, nesle ponto Insisto 
nova monto com V. Ex. 1'""" quo o tnça afim 
do que o. sun. opiniii.o possa prtJVu.lecm• si tbi' 
cablvol ou entii.o, umn. voz pa.t'a aomprc, o 
Scnndo tcnhn. occn.~li1o {lo extornnr o. suo. 
opiniilo sobi'O assumpto de tanto importnncla 
quo se prende nos lnterossos do Estado que 

a~ 
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represento e iL reputação de um plnuhyonso 
rllstlncto e honrnrlo. 

Quo o Senado julgue agora como for do 
justiça. Eu já disse o nocessnrio. 

UM SR. SENA noR-Mas não houve emenda 
alguma acerca deste nssumpto. 

O Sn. CRuz- Exactamente, o, por Isso 
mesmo, f;lço sentir a inutilidade do tod~t osta 
questão levantada pelo meu nobre col!ega 
Sr. Senador Pires Fon•eira. Sobre o assumpto 
eis o que tinha a dizer no Senado. (U11ito 
bem,• muito btJm.) 

O ti>r. Piro .. Fc1•rch•n responde 
no orn.lior procedontc, dosenvolvenilo as suns 
antoriol'es considerações, e suotootanoo quo 
a pr·orogação do arrendamento importa om 
projui,,o publico, damnillcando·SO as fazendas 
nncionnos. 

Nlnguem podlmlo a palavra, oncorrn·se n 
discussão, ficando n votação adiada por fnlt11 
tlo quortmr. 

O Sr. Pre•ldentc- Está osgot11da 
a materlrt da ordem do dia. 

Vou levantar a sessão, designando para a 
da sossilo seguinte : 

Votnçdo em 3• discussão da proposiç1lo da 
Gamara dos Deputados, n. !DI, de 1890, or
çando n recolt& gornl dn Republica para o 
exorclc!o li e 1900. 

3• discussão do projecto do Senado n. 10• 
de 1809, detorminanrlo que o soldo do !• te· 
nente tia armada, reformado, Arthur Wul
dem!ro dn Ser1•a Belfort, deve sor calculado 

do nocordo com o decreto n. 2·17, do 15 de 
dezomin•o de 1894, doado n data da mesma 
rotbr·rnn ; 

Idem do p••ojccto lia Sonarlo n. 23, do 1800, 
determinando quo a antiguidade da promo· 
ção do tenonte·coronol João Loooad i o Perolrn 
de l\lelto a esso posto deve sor contada de 17 
do març9 de !891; 

lrlcm da proposição da Cnmnrn. dos Depu
tados n. 34, de 1807, coucedoudo a D. llU· 
pltrnzia Dclliua do Lncerda, viuva do ox. 
col!octor João Paulo do Lno"l'dn, o pordilo dos 
pro mias da di vida em quo o sou fultoc•do mn· 
rir lo llcou alcnnçudo parn com al"azeuda Pu
plica ; 

Idem tlrt propo!içiio da Camat•:t dos Depu
tados n. 28, de 1800, autorizando o Podar 
Exeoutivo a concedtn• ao 3u cscripturl\rio da 
Deleg-acia Fiscal, cm Pel'numlluco, Francisco 
Jorgo tio Souza, um onno do Jiceuça., com or· 
duna1lo, pa.ra tratar de BU!L sn.ude; 

1" discussão do projecto do Senado n. 24, 
de 1800, interpretando a palnvr·a-aposontn· 
doria-omprogada no art. 75 da Constituição 
F"doral e dando outras providencias; 

1" discus.ão do projecto do S~nndo n. 20, 
tle 1809, doolurando que a !eglslaçilo patria 
não prolilbo que HS mulliCI'es habrl1tadns pelas 
F"culdadils de Direito da Republica exerçam 
a advocacia.. . 

Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da 
tarde • 

143' SlllSBÃO BM ~ D~ NOVEMRRO Dili 1800 

. Prcsidoncia rio 81•, Rostt o Silva. 

A mola hora depois do meio-dia, abre·se a sossão,a que concorram os Srs. Senadorse 
Manool de Queiroz, J. Cntundn, Alberto Gonçalves. Henrique Coutinho, Thomaz Delftno, 
Joaquim Sarmento, Francisco Mllchndo, Gomes de Cnstro, Bulfort Vio!rr1, Nogueira Para· 
naguá, Pires Ferreira, Cruz, Joiio Corrloir•o, Bezerrtl Fontenello, José Bernardo, Alvaro 
Mncbndo, Abdon illllnnez, Almeida Barreto, Gonçalves l•'orreira, Leite e Oltlcica, Coelho 
o Gampos, Rosa .Tunior, Arthur !tios, Virg!lio Oamazlo, Domingos Vicente, Oonç11lves Cha• 
ves, Bueno Brandão, ztoclrlgucs Alves, Poula Souza, Moraes Bat•ros, Leopoldo do BulhOos, 
Joaquim do Souza, A. Azeredo, Gustavo ltichard, Pinheiro Machado e ,Julio Frota (30). 

Deixam do compat•ecer, com cansa participada, os Sra. Generoso Ponco, Jonathas 
Pot!rosa, Lauro Smlró, Justo Chermont, , ll•!lledleto Leite, Peth•o V olho, Joaquim Per• 
nambuco, Rogo Mello, L"andro Mneiel, Cleto Nunes, Q, Bocayuvn, 1~. Wandenl<allc, 
Vlct~nto Maclu~do, Jou.qutm Lncordo., Etttcvos Junior o llu.ulinu Huru; o sem ollu, os SrB. Ma· 
noel Barat11, Josó Mllrcellino, B. do Mendonça ~obrlnho. ltuy Barb~tsa, Pot•clunculn, Lopes 
Troviio, l'ollorano Penna, Aquilino do Atnaral e ltllmlro Dllrcellos. (25). 

E'llda, posta em dlsouss[o o setn doba te approvo.do. a nota do.' solBilo ant~rlnr, 
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O Sa•. l":!!locrctnrlo dá conta do seguinte 

• EXPEDIENTE 

Oficio do l" Sccrofurlo dn Cnmnm dos Deputados, do 1 tio corrente moz, rcmottondo n 
seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 102-1892 

O CongJ•osso Nncionnl docrotn : 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO DE OONSU)!O E SUA INC!DENC!A 

Artigo i" 

O fumo e seus prepnrn<los·, "" bobldns, os phospiloros, o sol, o cnlcndo, as velas, as 
perfumarias, ns espceinJil1ndes pbarmuceuticns, o vinngl'e, as conservas, as cartas de 
.Jogar, os chupéos, as bongalns e os tecidos do 111 e nlgodão que forem consumidos no 
terrltorlo da liopubllca dos Estados Unidos do Brnzilllcnm sujo! tos aos impostos de consumo 
constantes da presente lei. 

Artigo 2o 

Os Impostos de consumo do que trata o art. i' rooabom : 
§ 1.• O do fumo, niío só sobro os prepnrados- charutos, cignl'ros, rnpá, fumo desfiado 

mi gado ou picado -como sobre os accessorios tio palha o pap •i para cigarros. 
§ 2.0 O de boLidas, sobre as nguas mineraes, artitlotnes, gnzosa.:! ou não, inclusive as 

denominadas- syphão ou sodn ; sobt•o o amor-picon, bittor·, fl~rnet-br•anco, vermouth 
o domais bebldauomelhantes; sobro as !Jebirlas constantes dos n1. 130 o 131 da tarifa 
das Alfandegas, em vigor i sobt•e a cervojn e os vinhos artlficiaes e domais bebidas fer
mentodas, quo po8sam sot• assomelhadns e vendidas como vinho de uva, como vinhos 
espumosos o como ohnmpngoo. 

Exoeptuam·se a aguardente e o •lcool, fabricados no pnlz. 
§ 3,• O de phospboros, sobre pbosphoros do marloira, de cora ou de qunlquer outra 

qualidado. 
§ 4." O do sal, sobro o commum ou grosso e so!Jro o purificado ou retlnado, a granel 

ou cm envoltorio do qualquet• qualldatlo. 
§ 5," O do calenda, sobro o que so nchar enumora<lo no art. 3", § 5", 
§ o.n O do volns, sobro as 1lo stoat•ina, sperma.coto, pa.t•atlna. ou· do composi~~ão. 
§ 7,' O de pot•fumnt·lns, sobre todas as porfumarlns, niio cornproheodidas ns essenclas 

slmplos o os otoos pur•os que con;tltuir·om mataria prlmn do diversas industrias, mas 
sómonto as propnro.çOJs mixtu.s dcstlnaUns n. uso do tonmLdor, tiLOS como: os oloos, tocçõoP., 
cosmetlco•, cromos, brilhllntinao, bandoline, pós, p.1stas o extractos pnra uso dos cabollos, 
pello, unhus, Ionços,·oto., etc.; ns a.gouas do Colonia, ns 11gtut~ o vinagres nromn.tlcos de 
qnulquot• ospocio i 1u1 Lintns pnrrt cni.JOllo o bllrlm i os do!ttlfrleios, o:; pôs, ·cremes o outros 
propn.rados flO.t'tL consút'vnr, tingh• ou nmnoia.r o. polle; os su.bões em mrmn, pães, mo.ssa, 
Jlol ou !Jarrn, uura \'OZ que sojnm porfumndos i as pastilhas nromaticas pnl'll qualquer fim 
o outras semolhnntes. 

§ 8,• o do espoclalldndos plrnrmnceutlcns, sobro todo o romodlo omolnal, simples ou 
complexo, n.comp:.nhndo ou niío do nomo do l'ubrlcnnto, propar.tdo o indicado om dóses 
medlciulles o nnuunorudo nos respectivos prospectos, rotulos ou titulas como cnpnz do 
curar, por appllcnçilo intot'm\ ou emprego externo, corta molestla, ~1·upos de molestlas, 
ou estados morbldos dlvei'sos. 
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§ 9.• O do vinagro, não só sob1•e o vinagro commum ou de cozinha, branco cu do côr, 
.lnduslve o vluaB're compo;to para conservas, mos tnmbem sobre o acido acetlco liquido, 

solido ou crystallsndo e glacinl ou crystallsavol. 
§ 10.' O de conservos, sobro todas ns consorvns do ca1•ncs, peixes, orustncoos, doces, 

tructas ou legumes, oxooptuados o xarquo o o hncolhilo. 
§ IJ, O de cartas do jog,,r, so!Jre as cartas do jogar om b1mlbo. 
§ 12. O do chapéos, sobro os cbaréos do chuva ou do sol para ambos os sexos, com 

cobertura do Iii, algodão, linho ou soda pura ou com moscla de qualquor mataria, slmplos 
OU enfeitados j SObro OS chnpéos para ca!JeQ<I rara homens, sonharas O crianças, do l1i1 ermo, 
palha, castor, seda ou outra qualquer quahrlade semolhnnte. 

§ 13. O do bengalas, so!J•·o a• bengnlils produzidos em f:1brlcns ou lmpol'tndns o 
expostas à vonda em cnsns commorciaos. 

§ J.J. o do tecidos do m o algodão, sobro : 
a) os tocidos de algodão lisos e cu trançados, não espocificados (crus, bro~ncos, tintos o 

estampados ) ; 
b) os tecidos do algod~o Javrallos, do listras, xadrez, imprensndo.s, aba1·1os e de phan

tasta, taes como: cambrains, cnssos do listras, xadrez on sal picos, fustões, Rotinetas lisos 
e do phnntasia, mussolinns, pannlnhos, riscados, lnvrndos, do llstt•as ou do :radroz, panoos 
ndamascados pnra toalhas, tecidos abertos, tecidos de phantasia abertos ou tapados, ada
mascados, crus, brancos, tintos e ostampados; 

c) tocidos de algodão, como brios, cassluotns, castores o tecidos semelhantes proprlos 
pnt•n roupa do homom, caBias grossas lisas ou entrançadas, do llst1•ns ou do xadrez pro· 
pria pnra forro, pannos listrados e proprios para ponohes ; 

d) tecidos de lã, Iii o nlgodiio, ulpacas, tnos como cassas do Iii, !lias, dut•antos, da· 
Jna.scos, morinós, casemlras, princetns, sernftn·1s, gorgorões riscarias o somo!hantes, Jhms 
ou entrançados, lavrados ou adumuscados, IJaotns, bootllltas e llanellas branous, tintas e 
cstnmpadas; 

c) pannos ( casomiras e cassinotas, cbeviots, tlanellas, sarjas e diagonaos de Iii pura; 
f) cobertores e mnntns paro cama, ohales, ponohes e pnlus de nlgodiio, do Iii ou do 

Iii e algodão; 
p) tocidos do anlagem proprios para saccos o para oorurJar, lisos e entrançados, em 

. poça ou jà reduzidos a saccos, 

CAPITULO 11 

·TAXA/I 

Artigo 3• 

Taxas dos Impontas de consumo são : 
§!.•Fumo: 
-Charutos cujo preço não exceda do 40$ o millleh·o (oada cbaruto)-8 róis.- Idem, do 

preco de 40$ a 300$ o mllhoiro (oada charuto)- 20 ré is.- Idem cujo pr<oço exceda de 300$ 
o mllbeiro (cada charuto)- 100 rtils. 

Cigarros, por maço do vinte ou sua rracQilO .......... .. 
Fumo desfiado, picado ou mlgudo, por 25 grammas ou sua 

tracciloo O I o I o o I to o 1 o I o o O o o o I o I o O o o O o O o o o O I O O I o O O O O I I O I 

Rapé, por 12~ grammas ou sua fraccilo ................ .. 
Papal para cigart·os, em liVI•Iubos ou maços, al.ó 130 mor· 

talhas .••. , ......•.•........ , ...... , ......... · .•.......... 
Papal para oign.rros, em blocos do 1.000 mortalhas pura 

tabrJcn.ntes ou cigarreiras, cada bloco ...... , ...... , ....... . 
Palha, por maço do 50 mortal~as ou su11 fraoçilo .......... . 

§ 2.' Bo!Jidas : 
Aguas denominadas sypltão ou soda: 

Por litro ......•.....•.... ,,,,,.,.,·., ...... , ..... ,.,.,,. 
Por garrafa.,.,.,., ,, . , , . , , .. , . , , .. , . , , .. , . , , ... , ..... . 
Por mela gnrrntb. . ....• ,,,, ..... , .. , ......... , ...•. , .....• 

$025 

$0•10 
$000 

$010 

$0·10 
$020 

$000 
$040 
~020 . 
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Aguas mlnernes a\•tlficlnes, gazosns ou não : 

P l'j I ' or 1 ro •.••.••.••••••••••••.•.•••.•••..••.•.••••••••••• 
Por go.rrnro. .•...••.••••••••••..••.••.•• , ,, ••••.•.••.••.. 
Por mola. gnrra.fu. ou sun frncçü.o •••••••.•••••••• , •••••••• 

Amor·plcon, blttor, .ternot-bJ•nnco, vormouth o bobldns some· 
lbnntos: 

Por litro .........•...••..••.•••••••••••.•.•••.•••••.••• 
Por gn.rro.fn. •.•••••••••••••••• , ••••••••.•.•••• ·,, ••• ,.,. 
Por meia ga.rt•nfl\.,, ••.• , ••• , , , ••• , .• , , , •••• , •• , ••• , , •••• 

BeLidas constantes do n. 130 da classe Ü" dl\ tarifa, a 
subet•: licores communs ou docos do qualquer (jualitlartc, 
prn'<t uso do mosa ou niio, como os do ba.nano., lmunilhas, 
cacau, laranja o somolhantos ; n. o.mm•icann. o nniz, horvn
docE>, ho~periclina, Itumel e outros que su lbe~; asscmolbem, 
exceptuados apenas os licores mot!icinaes classitlcados uo 
n. 220 d;t tarifa tias AlftLuclrgas: 

Pvr litro •..•.••.••••..•..• , •..•••...... , .•••.•.•.•..•• , 
Po1• gat'rafa .•. , ••....•.......•.••......• , ... , , .••••• , • , • 
Por meiu. garrafa ou sua fl•ucçito, ......•••.•••.• ,.,.,., •• 

Bebldns constantes do n. 131 d~t classe 9• da tarifa a 
snber : absintho, ng1rnrdentc áe Frnnçn., cln Jamaica., do Reino 
ou do .Rhcno, Bro.ndy, cognnc, la.rn.nginhn, oucalypsintblo, 
genobl'n, kirsch, rhum, wisky o ontl'as somolhantes ou. que 
lhos possam sor as!emelhadas, excepto a nguardentc o o acool 
fabricados no palz : . 

Pol•litro ..••• · .••.•.•••.... • ••. , ••••••••••••••• ·~····•··~ 
Por garrafa ••••.•••..•••..••.•••. , .•. , •• 1 •••••••• , I .... I 

Por mola. ga.t•rnfa.., ••..•...••.••.•.•..••••. , • , 1., •• , ••• , 

Cerv••Ja 

Cerveja de fermentação baixa : 

Por lit,·o ...•.• ~ ••••••••••••••••.••.•.••••••••••••••••.• 
Por ~arl'a.fo.. I ••• 1 •• , •••••••• I ••••••••••••• 1 •• , ••• , • , • , •• 

Por 1noln. go.rrafo. .•.• I ••••• , ••• 1 ••••• ,. 1,, • , , , ••• , •• , •• , 

Cerveja do alta formentnçiio 

Por litro~ ••••••••...•.•••••••••••••.••••••••••• , •••••••• 
lJor garrafa .••••••..••••••••.••••• I •••••••• , , •• , •••• , , , 

Por 1noin gnrro fu. ••••••••••••••••••••••• , , • , ••• o. 01,.,,., 

VInhos nrtiflciacs o domais bebidas fermentadas quo 
possam ser nssemolha.do.s o vumli~lns como vinllQ do uva, 
como vinhos espumosos o como cbo.mpngne : 

Po1• litro ..••.•.•••••••••.•• o ••••••••• , •••••••••• , •• , ••• 

POt1 glll'l'Dfa. ••• , ••• , , , , , • , , , • , • , , , , , • , , , , , , , , , • , , , , , , • , , 
Por mela ga.rl'nlo.., ••. , ••• , . , .•.. , ••• , , . , .••• , •••••• , , , , 

§ 3,' Phosphoros : 

Por cnix11 uo phosphoros do qunlqucr qualldado, contendo 
cadn colxn. lltó 00 palitos •••••••••.•••.•• ,.,.,,., ••••• ,, .• , 

Cada UO palitos a mols ou fracçiio desta quantldn<le, con· 
tidos no. mesma catxn. •••••• ,, •••••• , ••••• , ••••••• , •••••• , •• 

$150 
~100 
$050 

$240 
$160 
$080 

$1)00 
$4UO 
$200 

$240 
$160 
$800 

$075 
$050 
$025 

$000 
$040 
$020 

1$500 
~~~00 
~00 

$020 

$020 
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§4,• Sal: 

Sal commum ou ll'rosso por kilogrnmma ...... ,, ......... . 
Idem relluailo por 250 grammns ou sua !racçiio., •.•••••• 

§ 5.' Calçados : 

llotns comp1•hfns, do montar, pnr .... . , ............ , ... , . 
Boticas o cothm•nos do couro, pollo ou tecido do algodilo, 

lã ou linho, ntó 0, 11122 do comprimento, par. o ••• o •••••••••• o 

Idem, idem do mais de 0,22 ou de qualquet• tecido de seda 
ou do qunlqueroutt·o tecido com mescla do seda, ató 0,22, par. 

ldom, idem de mais de 0,22, par, . .......... , ... , ........ . 
Sapatos o borzo~utns de couro, polle ou tecidos do alll'odilo, 

Iii ou linho, nté 0111,22, de comprimento, pa1• •.•............. 
Idem, idem rio mn is de Om,22, par. ~ .......•............... 
Wem de qulliquel' tecido do scdn ou do qtmiquer outro to· 

cido corn n1escla. do sedu •... , .. , ... ,, ..•..•... , ...•....... 
Chino lias o snndnlins commuas ..... .. , ..... , ...... , ..... . 
!dom, i<! em bordadas do seria ou volludo ................. . 
Snpntos, gnlochns, Uotas e c~othurnos de borracha, nté Qm,22, 
Idem, idem do mnis de 0,2.2. ....• •........•... , . , , ... , .•.. 
Entende-se por borzoguius o caloado grosseiro do molagas· 

pen, tnlüo inteiriço e direito, cano curto o ilhoz commum. 

§ 6.• Velas : 

Pot• pncoto, cartucho ou caixinha do velas, posnotlo liquido ro • -~ grammas ou sua ,ro.ccao .• , ... .. , ......•. , •..•.•...... 

§ 7 ,' Perfumarias: 

Perfumaria cujo valor niio exceda do 5$ n duzla, cndn 
oqjecto .. .•....•............•....• , ..... , ...........••.... 

Idem do valor do 5$a 10$ n duzill, onda objecto ........... . 
Idem do vnlor de li'$ n 15$ u duziu, cndn objoclo., ........ . 
!dom do vnlor do 15$ 1120$ a <luzia, cnrln otüecto ........ .. 
!•Iom do vnlor de 20$ n 25$ u duzia, cada objecto .......... . 
!dom do valor do 25$ a GO$ n du•ia, cad:t objooto ......... , • 
!dom do vnlot• do 00$ a 12/J$ a duzii, cada objecto ........ . 
!dom cujo vnlot• exceda do 120$ a du>.la, on.da objecto .. ,,. 

$030 
$025 

1$000 

$200 

$·100 
$700 

$!00 
$200 

s3oo 
$o5o 
$300 
$050 
$!00 

$025 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
S200 
$500 

1$000 

g s.• Espeoinlidndcs pbarmncouticns : 

Espociali<l"des plmt•mnooulicns cujo vnlor nfio exceda do 5$ n 
duzia, cada objecto .... ,., ..• ,, .... , •... ,., ... ,, .. , ... , .. ,. $020 

!dom rio valor do 5.$ a JO.t n duz111, cada objecto......... $0•!0 
Idem, Idem do 10~ n 15$ a du>.i&, cada ohjoclo ...... , • .. , $000 
Idem, idem do 15.,, u 20.~ a duzln, cada objecto.......... $080 
!dom, Idem do 20$ a 25$ a duzla, oadn obJecto........... $100 
!dom, Idem d·' 25$ n 60$ n du>.ia, cada objoclo,.. ... ... .. $200 
!dom, i dom de 00.~ a 120$ n duzla, onda objecto •..• , • , , • , • . $500 
!dom cujo valor exceda de 120$ a duzll1, cada objecto .• ,,,, 1$000 

§ 9.• VInagro : 

Por litro .................................... ·,,,,,,,,.... $030 
Por garro.tb. . •. , ....•.•....••..•.. , . , •...•.• , .•. , . , . , • . • $020 
Por 1/2 garrnfn. .•.. ... , . , ... , . , . , ... , . , , , .... , ,, ...• , . . . $010 
POI' kilogrnrnma do ncir.lo acetlco,, •.. ,,.,,, •..... , .. ,,,. $500 

§ I O, Conservas: 

Por volumo, posando 250 f>To.mma~ ou I:IUt\. Irnoção.,,,, .. ,,, $0:l5 
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§ I I. Cartn s \~c j ognr: 

Por bn.l'alho .. , ..... , ....................... .... ,, ... , , , , , $500 
§ 12. Cbnpéos. 

OIIAPI~OS PARA SOL OU CUUVA 

a) com cobertura de Iii, linho ou nlgodiio................. $500 
ú ) com coborturn do soda pura ou com mescla de f! unlquer 

Jnatet•in .•.••••••.•••••••••. . , . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1$000 
c) com coborturn do qunlquor qualida,Je, onfoitndos com 

renda, l'rl\nju. ou bordndo:-3 .........• , •. .................... , l$500 
d) itlom, idem eufoitados ou nüo, com cabo do ouro ou prata 

ou com lavores úestes metu.es ........................• ,.,. 2$000 

CIIAPEOB PARA CABEÇ.\. 

Homon11 o monlnoa 

a) chapéos de crina ou do palha do arroz, aveia, trigo 
O SOIUOlhnntas, , , . , . , , , , . , , , , . • •,,., • •. • o, • •,, •, ,,, , , ., , • , 

ú) cbnpéos de foltro de castor, lehre o ou!I•os semollmntos. 
c) clmpclos de polha do Chila, Perú, Manilha c some-

nlolhuntes até 10.$000 ...... , ..... ..• , ... , •..•.... , , .. , ...•. 
d) chapóos do p~lha do Chile, Prrú, Manilha o semelhantes 

acima. de 10$000 ..•..............•.....• , .• , .... , •.. , .• , .. 
e) cbapeos de polia do soda do qunlquor qualidade o 

CID9UOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f) chapóos do Iii . ..... , ...... , .............. , , .. , .. , .... , 

Senhoras o mo11inAB 

a) chapéos cujo preço não exceda de 5$000 ••••••••••••••. 
b) chapéoa do preço do 5$ a 20.$000 .................... . 
c) chapéos 1le preço do 20$ a 50$000 .................... . 
d) chnpéos cujo preço exceda de 50$000 ........ , ........ . 

Devem ser isentos 'do Imposto os chn~os nncionaes de 
palho ordlnaria cujo preço nilo exceda do -$000, 

§ 13. Tcci<lcs: 

Tecidos de algcdüo, orús, cada motro ..................... .. 
» brancos e tintos, idem ... .................... , ... , .. 
» estatnpados, idom . .................... , .. , , , .. , . , .. 

Tecidos constantes da Iotr•1 D do m·t. 2", § 13, cada metro ..• 
» ,. »»E»-»»-»»-:. :....,. 
» » » » F »- ,. )) » » > um . .... 
» »- » > G » » • » » > metro ..• 

§ 14. Bengalas: 

tL) Bonga.lns do custo ntó 5$000 .•.. ,, .•...•. ........... , ... 
b) ,. » »' )lo 10~000, .....•....•.....••.......•• 
o) » » ,. )lo 50!"11000. • • • • • • • • •••••••••••••••••• 
cl) :. > » ncima. tio 50$000 ....................... , 

Artigo 4' 

$300 
$500 

$200 

2.$000 

2$000 
$200 

$200 
$500 

18000 
2.~000 

$010 
$020 
$030 
$100 
$200 
$300 
$020 

$200 
$500 

1$000 
2.$000 
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Como elomonto do fisoollzaçüo e ostatbtlca, os fabrloontcs, negociantes o morcadot~S 
nmbulantos das meroodorlas a que so ret~ro o nt•t. I•, deverão registrai' nté 28 de tilverelro, 
nas estações llscaos compotonto~, niio scl os sous est~>ueleclmentos, como os Individuas que 
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~mprogarom na vonrla ambulante. Nilo siío consldemrlos meJ•carloros ambulantes, os caixei
ros vlt>Jantes, que levarem para o Interior amostras de mercadorias, que, entretanto, do· 
voriio estar seliadns. 

Parngraplro unico. Aos fabricantes o aos commerciantos por gt•os'o o retalhis
tas c mcrcndorns ambulnntos do vfongre, volas, phosphoi'OS, conservas, cn.rtns do 
jogar, sal, per•fumariae, calçado, cbapéos o cspccialillados pharmaccuticas, serão fornecidos 
gratuitamente os registras, si já estiverem registrados para o faiJrico ou commorcio de 
outros genot•os sujeitos ao imposto do consumo. 

Artigo 5° 

Os industriaes o commerciantcs que se ostnbeieoerem depois rto 2R do fovoroiro dcvorílo 
obter o re~lstro antes do iniciarem as suas operações, pn.gando intogr1tltnonto a importancio. 
do registro annual, qualquor quo soja a época do anno em que o obtenham. 

Artigo ao 
Os fabricantes ou negociantes do productos sujeitos aos impostos de consumo uiio po

doJ•iio aLter, renovar ou tranoferh• o registro si forem devedores de multa ouso estiverem 
sob a pressão do autos de ini'racçiio, salvo se depositarem próviamento o valor da multa, 
ató completa solução do processo. 

As transferencios do registro deverão Eer roquoridns dentro de 00 dias a ~ontar da 
doto da ncquisição do estabelecimento, sob penn do Qcnr sem o1fcito o registro. 

Artigo 8·• 

Sempre que, no correr 1lo anno, forem allorndns ns condições do estnbolccimonto, do 
modo n sujeitni·o a uma taxa maior de registro, será o contribuinte obriga.do ao paga
mento da diJreronça dentro de sessenta dias, sob. pena do ficar sem c1foito o roglstro pri-
mitivo. · 

Al ligo 9• 

O comprador será responsavel pelas dividas do vendedor, par•a com o fisco, excepto: 
a) si tiver adquirido o ostaLeiecimonto em hasta pnLiion, por motivo de acçiio juJiolai ; 
b) si o houver de espolio ou massa fnilidn 1 comtanto <JUe o titulo do ACquisiÇt1o o 

bento da. responsabilidade do antigo possuidor, 

Artigo 10 

Pola oxpediçiio do certificado do rogistt•o cobrnr-se-hito os so:;ninte omolumontos : 

a) fa.bricos •..... ~ •............ , .•......•........• , ..• , . 
b) depositas de fnhricas e c"'ns commorciaes por grosso 
c) oosns commcroiaos relalilistus, exclusivnmenlo de pro-

duetos tributallo ....................• ,., ...••. ,,,,.,,,,,. 
d) casas commorciaes retalhistll.S com outros ramos de 

negocio nlrlm do de ,Producto tributado,,,,, .• ,,,,,,,,;,,,,, 
•l cnsus commerornes retaihislns do mais do um Pl'aduoto 

tributado,, •. ,· ................•........•.•.............. 

200~00 
100$000 

50$000 

30$000 

20$000 
~0$000 n moroador amLuiante POI' contn Pl'OPI'ia 011 nlhoin •••.•.• 

9) pequenos t'nLrio .. ntcs, trnbalhnn<lo só ou com pequeno 
numero do oporaJ•JOs o pOl' conta. propria .•.. ,,. , . ... . . ...• 20$000 

Paragrapho untco. Flol isoato do impo>lo do J'C~,"i;tro o pe.1uono CnLJ•i•Jnnla que n:lo 
pagar o imposto de industrias e prollssOes. . .. 

- . 
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CAPITULO IV 

DO JISTUJPJLI!AIIENTO 

Artigo 11 

Todos os proJudctos sujoltos no Imposto de consumo deverão sor sellados um ~um, 
o:rcepto : 

1 .• • Os cbnrutos estrangeiros, que serão estampllhados no cnvollorio om quo !orem 
vendidos. . 

2.• Nos demais casos previstos nesta lei. 

Artigo 12 

O ostampllbamcnto dos pro<luctos a que se refere o art. 1", quando Importados do oS• 
trangelro compelirá : 

I, • Ao oegoolaoto retalblsla ou mercador ambulante registrado quo os adquirir para 
o movimento de seu commerclo, no prazo de tres dias, coo todos da aoquJsiciio dos productos. 

· . 2.• Ao negoolaoto por atacado ou lmpoJ•tador, quando o comprador niio ftl1• nego· 
clanto, devondo o vendedor lnutlllsar as estampllbns. Neste caso o ostompllhamenlo poder~> 
10r feito englobadamente. 

3.• Ao ompregado da ostaciio aduanoir~ que der snbid~ ó. mercadoria, quando esta não 
Alr Importada por negoclanto Importador roglstrado, que lnutilisará as ostnmpilhns do 
melo de carimbo da repartição. Igual monte neste caso, o cstompilbamento se fura cnglo· 
badamente; · · 

Paragrapho unlco. Para os eJfeltos deste artigo silo aquipnra•los nos imr.ortadores, 
os negoelante& por grosio, 

Arilgo 13 

· ·o eatampllbamento dos produclos fllhrlcados no palz competirá exclusivamente 
aos fabricantes antes "de lhes darem sabida dt~s fabrlc•s. · 

E:rceptua·se das dilposiQiles. deste artigo o fumo destlt\do, picado ou migado ven· 
dldo a ~brloantcs de cigarros. 

At•Ugo 14 

O fumo dosftado, picado ou mlgado destinado •i vend~ a varejo só podoriL sahlr 
das ~brlcas acompanhado das competentes estampilhas para sorem cotta!las pelo t•a· 
·talililta na oocasliio de o~pol·o 4 venda. . · 

Artigo 15 

Os liquides destinados a engarrafamento ou A vonda a torno só podoriiu saill•• 
das fllbrloas acompanhados das oompelentes estnmpllhns para serarn colladns o lnutl· 
Usadas na 00011sldo do engarrafamento o cio Iniciar o seu consumo. 

Paragrnpbo unlco. O engarrafamento dos liquidas sará feito de modo qno, inl· 
alado em relaoão 11 um determinado casco, ftquo to•Jo o llq rtldo nolle contido ongar1·a· 
ta do no mesmo d la • 
• 

Artigo 16 

Consldera.se uiio tellado o .produoto nacional a que lbrem appllcadas estampilhas 
desilnndaa a. mercadorias estrangeiras, o o producto estrangeiro no qual Corem appll· 
cedas estampilhas destlnndaa a moroadorlns nnolonaes, 

sonndo V, III 6D 
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CAPITULO 

tSTA)l r I Lfl AS 

Artigo 17 

Os impostos de consumo sobre os productos do que trata o nrt. I', excepto o sal 
a granel, seriio cobrndos por melo de ostnmpllhas ospeciacs, cujos typos, formatos, 
côrcs e valores o Governo dotermin.rá, nccommodadas as dispuslçOes do nrt. 3°. 

Artigo IS 

Sómonto os importadores, negocin.ntcs em 'gt•osso e fítht•icn.ntes podot•ü.o 11ompra.r 
estampilhas. Aquellos por oc~u.siiia do dosp11cho . nus nlllmtlogns e mesas do renú1Ls, ?S 
ultimas quando tenham nccosstdado para o e.<turnptlhamonto de seus llroJuctos em quantta 
nunca interior n 10$000. 

E' prohibido nos industriaes e Importadores revenderem ns ost.mpllhas que adqui
rirem para o ost.mpllbamento de seus productos salvo quando se tratar de venda ou 
transfercncia do estnbeleclmonto commorcial ou fabrica. 

Artigo 20 

O Podot• Executivo, no regulamento quo expedir, doterminat•á o Jogar onde -devem 
ser collndns as estampilhas, providenciando de modo que ellas sejam lnutllisadas desde 
que entre em consumo a. morcudorit~. 

Artigo 21 

Para complotat• a importancin da taxa Jogai; poderiio ser colladas estampilhas de 
va.Iores diversos, comtanto quo o sejam soguidamonto o nunca sobropost.as, sob pona 
do só se considerar satlsfoilo o vaiot• da quo estiver collad~ em ultimo lagar. 

Al'tigo 22 

Considornm•so lnutilisadas e sem oJfoito Jogai as estampilhas fragmentadas ou col
Jadns do tal modo que possam sot• tiradas som esforço o utilisadas do 1\0vo. 

CAPITULO VI 

l~ISCALIZAÇÃO 

Artigo 23 

Os fabricantes das morcadot•las do quo trata a presente lei, inclusive as pequenas offi· 
cinns sujeitas ao registro, teriio osct•iptll ospociul om livros soll~tdos, rubt•icauos o authon· 
ticados nns respoct1vas estações Jiscaos, nos quaos rogistrariio o movimento diat•lo da 
producçfio dn litbrica o o movimento do ontmd" o sl\hlda do estampilhas, · 

§ i." Estes liVI'oS soriio ox~tmlmtdos pelos ngoutus incumuldos da liscallsaçiio todas as 
vezesQuo o jul;.:-uom noco:osa.rio, 

§.2. 11 Qmultlo e:~~o:i ugooutos tmcontl·a.l'em tluvidas no; lo.ncumontos du. osol'ipta ospocio.l, 
podot•uo (louh• a osct•tptn gorai par<~ so oscint"ocorom. No caso quu osta 111\a lhos soja (lluul
tnda, lovat•iia o l'uuta uo conhocimonto da chefu da ostul)ã.u llscai compoteuto pat•a que o;te 
requisito do jui~o competente a osct:lpta g•ll'ltl do ostaLolooiunnto, ' 
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Artigo 24 

Fica o Poder Exocuti vo autorlsndo a orgauisar o serviço de arreaadaçiio e fiscallsação 
da fórma que julgar conveniente para os interosses do llsco observadas as prescrlpções da 
presento lei. 

Artigo 25 
•,•' 

O Governo determinará as gratificações dos agentes incumbidos da flscallsa.ção, as quaea 
liovorüo constar do uma quota fixa accommodada ás circumstancias locnos o do outra corres· • :•. 
pondonte ó. porcentagem quo for arbitt•ada conforme a o.rreaadnçilo eJI'ectuada. 

Nos Impedimentos por molestia, vencerão alies metade dessas gratillcações, aompo• 
lindo a outra metade aos sons substitutos. 

Artigo 26 . 

Serão igualmente abonados aos agentes ftscaes 50'/. dllll multas Impostas em virtude de 
diligencia sua c eJI'ectivamente arrecadada. 

Artigo·27 

Incumbe aas agentes llscaes : 
1', velat• pela completa execução •!esta lei o do regulamento, visitando com t'l•equencla 

as fubricas e caBI!s commorciaos e examinando, quando julgar conveniente, as dependenaias 
desses estabelecimentos e os armarias, caixas ou ~rovels que aht encontrarem ; 

2°, lavrar os autos do infracção ; 
3', apprel1en<ler as mercadorias em contravenção dos regulamentos,lavrando o aompa· 

tente auto ; 
4', apresentar um specimen de cada producto ou preparado que encontrar em in· 

tracçilo p~ra prova material da contravenção ; 
5', visar o registro das fabricas e casas commorciaes e examinar a escripta doa tàbrl· 

cantes ; · 
6', desempenhar qualquer outra funcçilo que se contenha no limite de suas attrl

buiç5es; 
7', solicitar o auxilio das autoridades e da torça publica p~t'll o desempenho do suas 

funcções ; 
a•, exercer a mais nativa vigll~noia para Impedir que saiam das fabricas merc&dorias, 

sem estnrom estampilhadas, apprehendando os productos que houverem sido expedidos em 
contravenção; 

g•, lnspeocionnr : 
a) o fabrico de rotulas para verificar si os mesmos se prestam á applicaçilo do prc

ductos nacicnaos para serem expostos á venda como estrangeiros ; 
b) os productos nacionaos expostos á venda para verificar si trazem rotulos em lingua 

estrangeira ; 
!O•, prestará autoridade competente as Informações o serviços que lhos forem exigidos 

om relação ás suas tuncçoes. 

Artigo 28 

Os que dosacatarom por ~ualquer maneira os empt•ogados encarregados dn tlscalisaçiio, 
quando no exorclcio do suas funcções, o os que impedirem por qualquer meio n eJI'octi
vidado do serviço fiscal, sorilo punidos na fót•mn do Codigo Criminal, para o que. o omp.re· 
gado ofi'ondido lavrará um auto toman•lo duas tostomunhas, auto que sara romott1do 
pele ohefo da repartição ao procurador da Republica. 

No caso da disposição precedente, o omprei)'ado poderá prender o ortensor ou intraotor 
o solicitar para. esse IIm o auxilio da força publica ou das autoridades policiae&. 
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Artigo 29 

Os agentes 4scnes dos Impostos de consumo, qualquer que seja a aua categoria, poderito, 
sempre quo julgarem uocossario, verificar nas estaçlles das estradas de forro, terro-carrel, 
Unhas de navegação marltlma ou fluvial, ou de qunosquor emprezas de transportes 
si os produotos sujeitos ao Imposto, em desoarga nelsos estações, estão devidamente 
eslompllhados, exigindo, em caso de suspeita, que os volumes sejam retidos nas referidas 
estações até que os remettentes ou destlnatarlos os abram ou autorizem a abrll·os 11 vista 
do agente ftscal. 

OS directores, ndmlnlstradores ou empregados dessas Unhas de transporto tncultarão 
aoa tunoclonarloa todas os lntbrmaoões que el1os requisitarem e prestarão todo. o seu con· 
curso para faciiltar·lhes a neceasarla inspecção. 

§ I. • Quando a admlnl~tráçiio das referidas Unhai de transporto o exigir para sua 
Ii!BIIIva, o ftllcallavrará e asalgnará um termo deciat•ando a diligencia que houver olfe· 
ctuado. · 

§ 2.• SI o produoto não estiver devidamente estampllhado, o fli!C&l lavrara contra. o 
remettonte um auto de lntracçiio nos termos desta lei e npprohenderá o meamo producto. 

Artigo 30 

Os ftscaes poderilo penetrar sempre nas fabricas o ahi exercer suas funcç~es, a qual· 
quer hora do dia, ou mesmo da noite, quando de noite estiver a fabrica tuneclouando em 
trabalho industrial. 

Paragrapho unlco. Não são consideradas .fabricas para os atreitos desta d!spos!ç~o 
casas particulares, cujos moradores, membros do uma tumlll&, tie dediquem a alguma daa 
Industrias de que trata a presento lei. 

Artigo 31 

Todas as repartições publloas feJoraes o autoridades da Unliío e do Dlstrioto Federal 
proatar~o sou concum no serviço ftsoal quando lhes for solicitado, 

Artigo 32 

Os agentes encarregados da flscallzaoiio serão nomeados pt'}'l Ministro da Fazenda, tnde· 
pendente de proposta. · 

CAPITULO VII 

DAS PENAS .I SUA APPLIOAÇÃO 

Artigo 33 

As lntraco~s ils disposições dos regulamentos sobre a presente lei serão punidas, me· 
dianto processo administrativo que tera por base o auto. 

O auto cl formalidade euenolal do processo, 1om o qual nenhuma pena poderá ser lm· 
posta, quaesquer que sejam ns provas colhidas. 

Artigo 34 

Fica o Poder E:reoutlvo autorlilado a impor multas até 5:000$000. 
11 1.• Na rolncldenola as multas serilo cobradas no dobro, 
§ 2.• Além das multas lmpoatas, serito apprehendldas as mercadorias nilo selladas, sei• 

adaa lncomplotamente ou com liOilos flllsos ou jil servidos. 

- -
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Artigo 35 

O auto, balo do processo administrativo, deverá ser lavrado com a preciBII clareza e in• 
dlvldunçio, determinando o local, hora, nome do Infractor, natureza da lntrD.cção, te&· 
temunhas, si houver, e mais factos que occorrorem. . 

i ·i 

Artigo 36 

O auto será lavrado por empregados da fts~allzaçlto. 
§ 1.• O auto, base do proeosso administrativo quando lavrado pelos funoclonarlos da 

ftsoallzaçõ.o lndependerá de testemunhas quando nõ.o as houver. 
§ 2. • o lnrra.ctor ou seu representante na occaslilo deverá asslgnar o auto; no caso, 

porém, de recuBII ou impossibilidade, será deolarada· esta olroumstancla. 

Artigo 37 

O Poder JJ:x~autlvo, no regulamento que expedir, determinará as formulas do pl'008UO 
n. se lnstaumr, uma vez lavrado o auto, estabelecendo os prazos, 11 publicidade do prooesso, 
e todu as mais condições neces1arlns á defesa. 

6 I. • A declsõ.o será proferida pelo chefe da estaçõ.o ftscal competente, fundada rlg~ 
rasamente na prova dos autos. 

§ 2.• Desta decisão haverá rocurso para lnstanclasuperlor. 

Artigo 3~ 

Os recursos serllo ordlnarics, c de revista. 
1. O ardlnarlo caberá da todas a.~ decisões de primeira lnstanola e &orá Interposto: 
a) na Capital Federal e Estada do Rio de Janeiro para· o director da Recctiadorla da 

mesma Capital Federal ; 
b) nos demais Estados para o delegado ftsoal. 
11. O de revlata cabarii das decisões proferidas em segunda lnstancla aobre Infracções 

a que estejam 1m poetas multas auperlorea a conto de róis e será Interposto para o Ministro 
da Fazenda. 

§ 1.• De qoalq uer decllõ.o prorerlda em primeira lnstancla ocmo dlll proferidas em 
SPgunda sobre ln!raoçõea a. que estejam Impostas multas de mala de I :000$, haverá recurso 
~:x:·olficio sempre que as decls!lel forem l'a.Vol'llvels a1 partes. 

§ 2.• O recurso voluntario da1 decisões proferidas, tanto em primeira ocmo em segunda 
lnatancia, serlt.lnterposto no prazo de 15 dias, n contar da data da lotlma.çio da decisão de 
que se reocrrer e o CIXI·O/ficio no mesmo acto da decisão, 

Artigo 39 

Nl o recurso versar sobro multa, nõ.o ser4 accalto sem deposito prévio de sua 
lmportancla, 

CAPITULO Vlll 

DISI'OSIÇÕBS OIIRAI!S 

Artigo 40 

E' ocnslderada contravcnçõ.o a expoalçõ.o á venda doa prodoctos trlbultldos, sem o 
competente sello. 

Artigo 41 

Silo considerados expostos A venda todos os productos a que so retere o art. 1•, que 
torem onocntradoa denttoo das caBIIB commorolaea ou em podar dOI meroa4orcs ambulantea, 
atnda que guardados om c!lllns oq cm moveis, . 
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Parngrapbo un!co. Exceptu~m.se os l!qaldos acondicionados em pipas, quartolas, 
bor<ialezas e barris, destinados a serem engarrafados ou retalhados e que tenham sido 
adquiridos de conformidade com o art, 17, Nestes casos o commerclante retalhista provará 
que 118 pipas, bordnlezas ou barris estno intactos, e oxhlb!ril nilo só n nota de que trata o 

,ii, nrt. 57,mus lambem a quantidade de estampilhas a que olla so refere, ~ 

• 
'I 
! ,, ,, 

Artigo 42 

Todos o8 produotos da Industria nacional que forem exportados para pa!zes estrangei • 
ros são Isentos do Imposto de consumo, o qual sem restituldo ao fabricante em estampilhas 
elas espectes relativas aos produoto8 exportados • 

Artigo 43 

Todo o fabricante devem applicar aos seus productos um rotulo impre11110, no qual 
declare o nome dothbr!cante, a rua ou numero da fabrica ou a expressio-lndustrla Na
cloll&l, o poso e todas as demais declarações que forem exigidas no regulamento a bem da 
.CIBcallsação e exacta arrecadação do imposto, 

Artigo 44 

Nilo é pormittlda a sabida de produotos das thbr!oas nem dos armazena alillndegados 
antes do nasoimento nem depois do ocoaso do sol, 

Artigo 45 

Não é pormitt!do às fabricas naclonaes o uso de rotulas escrlptos em todo ou em parte 
eJD llnguaestrangelra, nos termos da lei n. 452 do 3 do novembro de 1897. 

Nilo é perm!ttida a importaçllo de productos fabricados no exterior que trouxeram 
rola los em todo ou em parfa em Ungua portugueza, salvo quando Importados de Portugal 
ou quando forem artelllotos para fabricas. 

Arligo 46 

lliio serão adm!ttidoa a despacho nas Al1hndegas phos,Phoros, velas e cigarros de 
qualquer qualidade ou procodenola, que niio estejam aoondloJonados em caixas, maços ou 
ca.rtelras, etc., eto. 

Igualmente niio serà permlttida a sabida du fabricas e a exposição á venda dos pbos• 
phol'OII, otgnrros e velas que niio satisfaçam a suas condições. 

Artigo 47 

Os vendedores ambulantes deverão trazer sempre comalgo o seu titulo do registro 
quo IICirilo obrigados a apresentar aos fiscaes, todas ns vezes que alies o exigirem, 

Artigo 48 

Veriftcnndo-se a mudança de Ioealldade, nome de rua, numero da cua, composição da 
:11rJDII. social ou qualquer outra daa indicações exlgldaa por esta lei, deverá ser do uso 
ad'verllda a respectiva estaçfto ftscal, 

Artigo 49 

.111 tabrlcosque se fecharem ou suspenderem a producção, temporar!a ou definitivamente• 
clarlo conhecimento do facto ii ropartlciio com potente e na o poderão recomeçar a trabalhar 
liiOnJ serem de novo abertos, sem que lambem communiquem 11 mesma ostaçllo ftscal a con
tlnllnção de suas operaçoes, 
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Artigo tiO' 

Para o stocl< oxlstonto nctunlmcnto nns casns commercincs do cbo.púos e tecidos po• 
derá o Governo :v,onder estampilhas n prazo nunca excedente de sois mezos • 

Artigo 51 

Os fabricantes, os importadoras e os nogocinntes por grosso dns morcndorins sujeita 
ao imposto do consumo são obrig-ndos a ontrcgnr no comprador uma nota do vonda com a 
declo.!•ação dos productos vendidos o dns osto.mpillms entregues ou collo.d:IS nos productos. 

Artigo 52. 

O fabricante, o importador c o negocianto por grosso é responsnvel, além da multo. 
que lhe cabe, poJa em quo incorrer o negociante retnihistu, si por processo ndministrativn. 
fico.r provado que a infracção lhe é devida. 

Igualmente o negociante retalhista é rosponsavel poJo. multa que caberia no fnhricnnte, 
importador ou negociante por grosso,· si este demonstrar o. suo. inculpabilidado. 

Artigo 53 

Os importadores e os negociantes por grosso são obrigados a ontregar as estnmpilh n 
corrcspondontcl aos productos que venderem. 

Artigo 54 

Quando a cobrança do imposto se achar liga<la á circumstancla do preço, o regulador 
para a dita cobl'llnça soró.: 

I•, para os producto> naclonaes, o preço da fabrica, addicionanda.so mais 10 '/•; 
2•, paro. os productos importados, o preço que houver sido calculado nns alfandegas 

por occnsiiio do despacho. Neste calculo as roparticões n<iunneiros levarão em conto. não 
&ó o valo!' das mercadol'ias (inclusive o Jrete) ao cambio do dia, mas tamben~ os direitos, e 
a esse total addicionarilo !O "I•· 

Parngrapho unico. Para a execução do n. 1' deste artigo, os fabricantes deverão sup• 
prir as agencias ftscaes, de to.belias das marcas e preços dos goncros de sua producciio. 

Artigo 55 

Os fubricantes dos productos sujeiios no imposto de consumo são obrigados a· !nutilisar 
as estampilhas q11e entregarem ao compradO!' ou que coliarom nos seus productes, com 
o seu nome ou lirma, marca de Jabricn ou simples inlcines, n tinta, picote ou outro qual· 
quer melo, comto.nto que liquo vlsivel o valor do sello. • · · 

Artigo 56 

Continua em pleno vigor o decreto legislativo n. 452, do 3 de novembro de 1897, 
ampliada a todos os productos do Jitbricaçiio uncionai a disposição do art. I• lettra b do 
mesmo docreto. 

Camara dos Doputndos, I de novcmb•·o do 1899.~ C<trlo.• V a; elo Mel/o, Presldonte.
Carlos Augusto VallEJHto elo Novacs, 1° Sccrotarlo.- Eugenio Gonçalves Tourinho, servindo 
de 2' Secretario.- A' CommiBiiio do Flnancus. 
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o Sr. :'l' l!lecrotn.rlo delara que 
niio 1111 parecer.~&, Nlnguem pe•lindo a palavrJ, oncorra-se a 

disouss«o, 

ORDE>I DO DrA 

VOTA(tÃO DE loiATEnlA E.~CERRADA 

Votação om .1• •liscussiio •la proposição da 
Camarn dos Ooput!ldos, n. 101, de 18011, Ol'· 
c~wlo " roceitn gora! ~· ltopublicl para o 
exeroicio de 1000. 

Po•ta n votos ó appr•ova~a e, sou~o ado· 
ptarta, vae ser submettida n sancção presi
dencial. 

0.\LCUI.O DO SOLD~ DO I 0 TE TENTE REF<lRMADO 
DA ARMADA, ARTI!Uit W ALDEIIIRO DIBERRA 
DELFORT 

Entra em 3• discussão o projecto do 83· 
nado, n. 10, de !SOO, determinando quo o 
soldo do I • tenente ~a Armada. rofol'rnado, 
At•t/Jur Wnldomiro de Sol'rn Bel ror, eleve ser 
o1Jcula•lo do accordo com o ~ecreto n. 247, 
de 15 de dozembro de 1804, des·le a data da 
mesma reforma. 

Nin(l'nem pedindo a palavra, enco1•ra-se a 
discussão. 

Posto n votos u approvado om escrutinio 
secreto 110r 24 votos contra i2 e, sendo ado
]llado, vae ser ·remi !tido ii Camara dos Depu. 
todos, indo antes á Comrnissiio de Redacção, 

.ANTIGUIDADE D.l. PRO~!OQÃO no TENENTE• 
CuRONEL JOÃO LEOOAD!O PEREIRA DI MELLO 

Entra em :l• dl<cusscro o projocto do Se
llado, n. 23, de 1899, determinando quo a 
antiguidade da promoção do tenente-coronel 
.Joilo Leocadlo Pol'oira de Mello a esse poato 
<lev" ser cJntn•la do 17 de março •le 1894. 

Nlngucm pedindo a palavra, encerra-se a 
<llscussiao, 

Posta a votos ó approvada e1n escrutlnio 
secreto por 27 votos contra 14 o, sondo ado
pta•ln, vne ser aubmettida ti sancçíio presi
•luncinl, Indo antes ll. Commissiio de ltedacçio. 

LlOENCA A PRANOJSOO JORGE DB SOUZA 

Entra om 3' discussão a proposlçi!o da Ca· 
mara dos Deputados, n. 28, de i809, aulori· 
zando o Podei• E:tecuti vo a concedei' ao 
S• escri~turario da Delegacia Fi•cai de For• 
nnmbucJ ~·rancisco Jorge de Souza um anuo 
do liccnçn, com ordenado, para tratar do sua 
saudo. 

Ninguem pedindo a pa!avrn, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, ó approvada em oscrutlnio 
secreto por 24 contra 13 e, sendo adoptada, 
vae sersubmettlda li sanação presidencial. . 

INTERPRETAÇÃO DA I'ALAVRA-APOBENTADDRIA 
-Do ART, 75 D.\ OONSTlTUJÇÃO PEDIR.\L 

Ent1•a. em I• discussão o projecto do &·nado, 
n. 24, de 1809, interprehndo a paiavra
aposaratadorla-empregada no art. 75 da Con· 
stituição Federai, e dando outras provi· 
tlencias. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discuosilo. 

Posto a votos, ó approvado para passar A 
2• dlscus;Jlo, indo previamente ti Commissão 
de Justiça c Leglslaçlio. 

RXERCIOIO DB ADVOCACIA POR li!UIJIERVS 
DJPLOII!ADAS 

Entra em I• discussão o projecto do Senado, 
n. 2U, de 189~. decla>·ando que a legislaoAo 
pat1·la nilo prohibe quo 111 mulheres habili
taolos peJas Jl'aculdudes de Direito da Repu· 
blica exerçam a advocacia, PoR lo a votm ó approvado em escrutinio 

I!ICercto por 22 votos contra 1·1 o, sendo ado· 
ptado, VoO SOl' remottido aCamara dos Depu• 
tndos, in•lo aotCSI ú Commlssiio do Redacção. 

Nln~tuem pedindo & palavra, encerra-se a 
diseusslio. 

T'Eiti>ÃC DE Dl\'lOA A D, EUI'RASIA DELI'INA DE 
LACEIIDA 

Entr,, cm 3• tliscus;[•> a propoaloão da 
Camam dos D,•putados, u. 34, de i807, con
eedondo a ll. Enpbrasla Doltina de Lacerda, 
viu vo. ~o cx-coliector João Paulo do Lnoorda, 
o por~llo do.< premias da dlvldn em·qnB o sou 
fnlleoido mal'ldo fleoa alcançado para. com n 
fazenda publica, 

Posto a votos, u approvado para pas1111r· 1\ 
2• discussão, Indo previamente a Commllli!No 
de Consti~uioilo, Po:leres e Diplomacia. 

O St•. Prelildente-Esitl esgotada 
a mataria da ai'Iiem do dia. Vou levantar a 
1essiio, designando para a da sessão seguintu: 

Trabulhos de commissl!es. · 

Levnota-se a sessito a I hora e 15 minutos 
d& tardo. 

--

-. 
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I H' SESSÃO Ell 4 DE NOVE~IDRO DE I SUO 

:~~ Ptcsidcncia do Sr. R?sa c Si/M -A' mela hora depois do moio·di~. abre·se a sessiio, a qno concorrem os Srs. Senadores 
Manool do Queiroz, J. c., tunda, Albot•to Gonçalves, Hormguo Coutinho, Tbomaz Dei fino, 
Joaquim Sat•mento, Francisco M.•cha•lo, Gomes do Castro, llelfort Vieit•a, Pil•os Ferreira, 
JoAo Cordeiro, Bezerrll Fontenollo, Jos,., BornarJo, Alvoro Mttr.hado, Abdon M1lanoz. Gon· 
calves Ferreira, Leito e Oiticlcn, Mthur Rios, Virglllo Damazio, O~mingos Vicento, Lopes 
Troviio, Gonçalves Chn.vcs, Buono Braurlõ.o, Rorlrigues Alves, Pauli\ Sonza., Moraes Barros, 
A. Azerodo, Gustavo Richard, Pinheiro Machado o Ramiro Ba,·cellos. (30) 

Deixam do comparecer, com causa parliclpnda, os St•s, Generoso Pouco, Jonathns Pe
drosa, Laura Sodró, Justo Chormont, Benodi<:lo Leite, Cruz, Pedro V olho, Almoid<l Barreto, 
Joaquim Pernambuco, Regu Motlo, CoeiiiO o Campos, Loan<lro Maciel, ltosa Junio1•, Cleto 
Nunes, Q. Rocayuva, E Wnndonkoll<, Vicente Machado, Joaquim Lace1•da, Esteves Junior, 
Raullno Horn e Julio Frota; c, sem clla, os Srs. Mnnoel B.<rata, No;ruoirn. Pnmnaguó., José 
Murccllino, B. de Mendonça Sout•iuho. Ruy B~rbo>a, Poroluncula, Feliciano l'"ltna, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim do Souza o Aquilino do Amaral. (31) 

E' lida, posta Clll discus;iio e sem debate approva•la a nela <h sessiio anterior. 

O Sr. t• Sec••otnrlo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omctos: 
Do 1' Seorctal'io da Ca.ma.ra dos Deputados de bontom, romettcndo n seguinte 

rROPOSIQÃ.O 

N. 103- 1800 

O Congroaso Nacional decreta : 
Art. I.• O Governo fará executar om todas ns alfandegas e mesas do rondas, hablll· 

tadu da Republlcn, a tarifa c suas dlsposiçilcs preliminares autorizada por decreto n. 2.743, 
de 17 do dezembro de 1897, com as seguintes alloraçiles : . 

Ao§ 20 do art. 2•-ll•nçao de direitos de co11sumo-Suppr1Jnnm·so as pabwras: que n~:~n· 
tiuer&m 1crviços funar.trios, 

· O 6 34, do a.rt. 2• redija-se as;lm- Ao gado de qualquer cspcclo que ror introdu•ido 
pela frontoira do IUo Grande do Sul, dostinado a. crlaçuo, consumo, trabalho ou qualquer 
outro 11m no Esta~o, sendo considerado contrabando o que tor postet•iormento exportado 
par.1 qualquer porto da Republica. 

Ao nrt. 2", depois do§ 35, acerescento-so: 
§ 36. Aos mnchlnlsmoa o sous accoasot•ioa c m~tcrines de custeio Importados directamente 

pelas emprozas de minoração para consumo proprio, que pagarão sómentc uma taxa de 
expediente de 5 '/ ... Os matarlncs de custeio comprehendom sómento as substnnolns ohlml
cas, explosivos, os metailoidcs c metncs simples e o material <lo extracção o t•·nnsportc na 
mina, nocessarlo• 11os trabalhos do mlnoraçíio. Ficarão sujoilas i\ multa do dobro dos di
reitos, segundo a tnrifa, ns emprezas quo tiverem importado m~chlnlsmos o mntorlaos para 
uso alheio. 

Ao paragrapho unlco do ar!. 4', accresconlo·so-o § 3cl. 
Ao art. 5', accroscentc·se-e § 34. 
Ao art. 8'-AppllcaQüO da Tat•ira- Supprlmam·sons palnvrns: aos porias do proc"Ioncla, 
Art. 15-Despacho td •11larcm ou pot• ll!.~tura-Jogo do pois das pnluvrns ~~<I ualorem no· 

crcscente·SB: como para todos os outros tlespt!cl,os. 
. Ao mesmo art. 15, logo dopols d~t pnt .• vra ("ctul'as, acoroscente·so a palavra cotiSu/arOJ, 

Paragrapho unlco tio Mt. t5. Supprima·~e, 
BoOAdO V • 111 iO 
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o § I" ao art. 42 -Formalidaaes dns notas para os despaohos- Substitua-~o pelo 
sogulnto: 

O conhecimento o fltclura consular qno sor[o nrchivarlog com os rospectlvos manlfostos 
e mais titulo; qno provam a o1·igom rlas mm•cndorlns ou genoros, quo protende despachar, e 
o seu direito a tomai' conta dollos. A tillta da factura consular importará serem os genoros 
despachados pela taxa mais olovada da Tari!11, · 

Ao u. 7 do art. 42-Supprlmam-so as palavras ftnn.os: e assign"d" pelo mas mo dono ou 
consignatario, 

O§ 3" do art. 42 substitua-se pelo seguinto: 
A autorlznç[o de que trata o§ 2', n. 7, do nrt. 478 da CoMolidaçllo das Leis das Al{an• 

dcgas deve ser dada nos soguintos termos: 
Autorizo ao despachante F ••• (ou ao mou caixeiro despncbanto) pa1•a despachar as mer· 

cadorias constantes desta nota, responsabilizando-me por todos os seus actos nella praticados 
pelos direitos devidos IÍ. Pnzenda Naeional, conforme as mercadorias do manifesto e conheci· 
menta, por todas as faltas, descaminho de direitos, indeponrlente de mais formalidades ou 
fórma de processo. 

A's Dlsposlçõos Preliminares, nas disposições rlivorsns, accrescentem-se os seguintes 
artigos: 

Ar!. A multa do expo1llente em todos os casos provistos na leQ'Islaçiío om vigor do 
reglmen aduaneiro seró. de I 1/2 a 5 '/., a juizo dos inspectores dllS alfandegas, conforme 
ns circumstnnclas dos factos, art. 477 da Consolidaçao drts Leis das Alfa~degas. 

Paragrapho unico. A multa de direitos em dobro sobre <lill"erença vorificado. na .occa· 
~ião da conferenci:t das mercadorias, será o.pplicuda desde que os direitos da dilfcrença 
oxcedum de 100$000. 

Art. Pura n exportaç;;o do mercadorias pnra quo.lqum• dos portos do Brazil sori!o os 
exportadores ou carregadores', de I do jane!l·o do 1900 em dcante, oLrigados a apresentarem 
no Consulado Brazileiro,de onde procederam as mercadorias, dnas facturas que ser[o :mthen· 
tlcadns pelos respectivos consules, sendo uma entregue ao cxpeditor pura acompnnhar o 
destino rla carga e outra ficará no consulado, que, por snfl vez, a remettertí á nutortrlnde quo 
na Capital Federal estiver encarreg-ada pelo Governo da organizaçiio da estatistica 
geral. 

A' tnbella A-Mercadorias livros de direitos c isentas do oxpcrllente de 10 %. Sup
priipam-se ns palavras-Trigo em griio. 

A' !abolia A-Depois das pnlavrns-instrumentos aratorios-accrescente-se: como gra
dea, arados, arrancadores do tocos o de tuborculos, sulca<lores e semeadores, 

Ao art. i", classe i", onde diz -Ianlgero o oaprlno 3$- dlga-so 4$000, 
Ao art. i', classe 1", parte final, accroscente-se: quaesqucr outros não clllSs!ficados 

30 % ad valerem, em vez de livres. 
Art. 9', onde di: 80 y,, diga-se: 60 %; e onde cllz 12.~00, diga-se: ad valorcm 60 %, 
Art. 18, onrle diz 10 •;, dlgoa-so: 60 '/,. · 
Art. 20. Redija-se assim: va,souros com ou sem cabo, i0$000. 
Art. 28-Par:c tramwnys-ondo diz 48$, diga-so: 40.$000, 
Art. 52. Onde dlz-xarque IDO réis, diga-se : i20 róis, 
Art. 60, Re<lija-so assim: Manteiga do Jeito, 1$200; de m~rgarina e substitutos, 2$400. 
Art. 62. Onde diz-sardinha 800 réts, diga·se : 000 réls. 
Arl. 68. Onde diz-!Ot> •!,, diga-se: 00 •;,. 
Art. 92. Onde diz-Aip,ta e palnço IDO róis, diga-se: 150 rólii. 
Art. 93, Redl.la-se assim: Arroz: com cusca, 40 róis ; pilado ou sem casco, 60 róis, 
Art. 97. Onrlo diz-de trigo 30 róis-diga-se : 25 réls. 
Art. 08. Onde diz-40 rels-rliga-se : 60 róis. 
Art. IDO. Onde <llz-de qualquel' qunlld1lde 20 réis-diga~ae : 30 réls. 
Art. !DI. Onde dlz-livrus-diga-se: kl!ogramma i O l'éls, lO"/" 
Art. 100. Onde diz-20 róis-diga-se : 40 réls, 
Art. 122. Onde diz-IDO"/, e 200 "/,-diga-se : 60 "/,e 80 'f,. 
Art. 123. Taxas. Onde diz-em qunesquer outras vasilhas, a tara dos acetatos-diga· 

se : Bruto. 
Nota 15,• Supprlma-se. 

. .• 

• 
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Art. 124. Redija-se assim : 

I
do leite ou cm extracto ..... .. 

Cerveja ... C JEm barril. ...... . 
Bebidas fermentadas. ommum. Em garrafas .... .. 

Hydromel,oidra,gingeraleJgm caseos .... . 
o outros niio especificadas Outras vasilhas 

18700 60 •f, Em cascos d, 
S750 » made!ra,20 '/ 
S500 » Em garrafas o 
$000 ,. quaesquet·ou
$400 ,. Iras vasilhas, 

bruto, 
Nota 16.• Supprima-so. 
Art, 125.-Redija-se assim- Borra de azeite ou de vinho, 200 rtlls. 
Art. 128 - Redija-se assim : 

--· Cera ·e sebo vegetal ....... 
Cera pura ou simples ••••• , ••. , 
Composta ou preparada, ••••• , •• 
Sebo simples ... , ....•. , ...... .. 

$700 
1$600 
$200 

Al't, 130 - Redija-se assim : 
LlcoreJ de qua.lqner qua.Ildude : 

Em cascos . ......... . 
Em outras vaz!lhas .. . 

Art. 131 -Redija-se assim : 
Liquldos e bebidas alcoollcas : 

2$000 
1$600 

60 ,. 
/

Em cascos de madeira 20 •f,, 
Quaesquer outras vazllhas, 

bruto. 

Absynthlo, eucalypsinthlo, brandy, klrsb, cognac,~ Em cascos, 1$500, 
rhum, whisky, aguardente de canoa, de Quaesquor outras 
Fr:.uça, da Jamaica, do Rheno e de qualquer vazllhas, 1$300. 
outra qunlidnde, 

60 °/o 
Em cascos 

Genebra j Em Cll&cos,.,,, •••••••.• ,,. 
"' Qunesquor outras vazllhas .. 

$800 
$400 

Alcool roctlflcado .•• , •... , ..• ,......... $500 

60 '/o de madeira 
20 °/o 

Quaesquer ou 
tras vazi· 
lhas, bruto, 

Nota 17•- Supprlma-so. 
Art. 135 -Em qualquer outro envoltorio a. tara dos a.cetatos - Supprlma-se, 
Nota 18•- Supprlmn-se, 
Art. 136 - Redija-lo assim : 

Vinhos : 

Bittar, amar ploon, fernots, vermuth (Em C&llcos •• ,,,,, •• ,., • , •••• , 
e bebidas semelhantes. (Em quaesquer outras vazilhas 

Champagne e outraa espumosas •• .• , •.•••. , ....••.....•...•.•.••.•• 

$50 50 °/o 
$300 ,. Em eas· 

coa de 
1$600 • madol -

ra20 °/o 
Até 14' de ulcool ab· Em cascos.................... ~40 » 
soluto • , • , • , .• , , • , • llm quaesquer outras vazilltas S220 ,. Em quaas· 

Nilo especificadas IDe mais do 14' ató/ Em cascos................... $500 • quer ou• 
_ /24• Idem.......... Em quaasqucr outras vazllhas ~00 • trns va· 

De maia de 24° idem. Em cascos •.. ,................ , 00 ,. z 11 hu, 
Em quaesquor outras vazllbas 400 ,. bruto 

Nota 19•- Supprima-se : 
Art. 178 - Chlorltydrlco, hydro-cblor1co ou muriatlco, onde diz - puro $150, Impuro 

$050 - diga-se: $120 - $030, . • 
Art. i78-Sulfurloo, oloo ou osplrito do vltriolo, ond se diz: put•o $150, Impuro $050-

diga-se : S 120 - $030. 
Art. 179- Onde !llz: S500- 80 'lo -A mesma dos acetatos -diga-se: $350- 00 '/o 

em garrafus, botljns e outros qunesquor vazllbas, poso bruto. 
Art. 213 - Sal commum - onde diz: grosso ou Impuro $035 - diga-se : $030. 



556 . ANNA!lS DO SENADO 

------------------------------------.Art. 330 - Rodijll·So assim : 
Madeira bruta, serrada, Invra<la e folhoad~ o outras : 

E.n tóros vi,.,~ clecarvn.lhoe toca .....•....•...........••.•••....• 
vlgotas, 'mostr~;: do mo~no, l'llu sotlm e outras madeiras proprias para 
vergontens 6 bló· m~r .. onn.rH\ ...... , .. , •... ••. ,, ..••.•.•• , , . , , •.•. 
cos deptnho .....•.........................•..•..••..• 

• de <jnalquor outra qualidade niio ospoclficada ........ 

de co.rvnlho o teca. .............• , .•...•. , .. ....•.• 
Em taboado, pran· do pau selim, mogno o outras proprlas parn marco· 

chões e couçooi· nnrla. ... , ....... :· ....... , ........•..... , •....•.• 
ras dopinho •...............•.....•.............•....• 

de qualquer outra qunlldado niio classificada ....... 

Em folhas del ga.dns, lisas ou simples . ...•....................•.•..•..• 
Em folhns delgadas com Jmbutidos ......•...... I ••• I ••••••••••••••••• 

Not~ 27. Supprima-so. 

m3 55$000 

m3 44~ m3 14 
m 3 . 20$000 
m3 50$000 

m3 4=00 ma 13. 200 
m3 18$800 

kllog. 2.f0(:0 
kilog. 50$000 

Nota 28. Subatltua-so pela seguinte: As pecas do madeira que vierem Já cortadas, appa· 
rell•adus o ajustadas para quaesquer obras ou construccões pagarão mais 30 'l• das taxas 
das madelrns em bruto, s01·rnda ou lavrada o.cima referidas. As coucoeiras do qualquer 
madeira tendo mais do 15 centímetros de espessura, pagarão as taxas dos tóros, vigas, vi• 
gotes, etc. .. · 

Art. 338. De pinho simplrumento apl•inadas, desarmadas e armadas, kllo $060 e um 
U800 e 3$600, substitua-se polo seguinte: do pinho, simplesmente aplainadas, dosa rmadas, 
klio 100 róis, armadas, lttlo i30 ruis. 

Art. 344. Onde diz i2$ 80 •;,, diga-se-IO$ 00 'I•· 
Al't. 354, Onde diz 80 •;, dfga·fie 60 'I•· · 
Art. 395, Supprirna·sc n parte que diz-pecas par& edificacões de casas ou armazena e 

para quao:quer outras construcções urbanas o rustlcas, 20 'I,. 
AI' I. 433. Rodija-se ns~im: vnssour,ts, com ou sem cabo, 10$000, 
Art. 435, Aigodilo-ondo diz 200 róis, diga 100 róis. 
Art. 430. Onde diz 500 róis, diga·se 400 t•óis. 
Art. 437. Onde diz 1$, diga-se 800 réls. 
Art. 438. Onde diz: crú 540 ré!s, btoauco 660, tinto ?50, dlga·s~: 500, 600 o 700 rái11 e 

onde diz torcl<lo ou linho do qualquer qualidade 2$600, diga-se 2$000. 
Art. 400. Onde diz 80 •f, diga-se üO '/o• 
Art. 473. Ondo diz: tintos em fio ou cm peo~. diga-se: tintos em 'JlOça ou de fio tinto de 

uma ou mais côres. 
Art. 473. Estnmpado-ont!o di~ 3$800 e 3$400, dlga.se: 3$400 e 3$000. 
Art. 474. Onde d•z l!raneos e tintos, em do ou em psoa, diga-se brancos e tintos em peoa 

ou llo fio tinto do uma ou mal~ côros. 
Art. 474. Estampados-onde diz 5$500 o 4$500, diga·se 5$000 e 4$000. 
Depois do art. 474, accrcscente·so a soguinto nota: · 
Nota-Os tecidos bordados á. milo, machlna ou tear pertenoentes a este artigo e ao 473, 

pagariio as taxa~ acima com mais 40 %. . 
Art. 488. Onde diz 80 %, diga-se 00 %. 
.Art. 490 (Baetas e bae!Oes) : . 
Acorescento·se : son<lo om peças oyllndrlcas proprlas para as macblnns de papel, 1$100, 
Art. 500. Onde diz 80 •;., diga-se 60 •f,. , .. 
Art. 50!. Onde diz: do feltro simples, 2$400, dlga·se: 6$400; e onde diz: com mola, 4$8001 dfga•EO 5$600, . . . . . 
Not<~ 61•. Rupprima-se a primeira parte da nota até onde diz- si forom do pello. 
Art. E04. Onde diz 80 'f.,, diga·so 60 •;,. 
Art. 518, Pesan<lo até 450 grammas por metro quadra.do, 7$200, dlga·se 8$000. 
Art, 525. Oudo diz 2i$, 70 "{.,, diga-so 18$,50 "/r; e onde diz: I I$ diga-se: I0$000. 
Art, 535, Onde diz 750, 80 •f,, dlga-so 65U, CO f,, 
Art. 530-0ommados ou encerados proprlos para for~o~ de livros-onde diz 1$000-

dlga-!e-800 róis. . .. 
Nota67"-llocllja-so assim:SeriL constdora<lo barl,lante, merll~1 fio do vela e do port•etoo 

~ue tiver at<i dous mllllm~tros do dl!lmetro. 
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o fio de menos do maio mllllmotro 1cré. considerado linha. 
Art. 564-0nde diz 1$000-80 •/,-diga-ao 800-60°/"• 
Art. 575-Em vez de 80 •;,-dfga-se-00 •;,, 
Art. 580-Em vez do 70 "/,-dlga-so-60 •f,. 
Art. 589-0nde diz 24$ Só "f,-diga-se-22.$ 60 •f., 
Art, 590-0ndo diz 70 •;,-diga-se-BO •;,. 
Art. 500-0odo diz 70 •/,-diga-se 60 '/ .. 
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Art. 507-0nde diz 48.$ 80 •;,-diga-se 45$ 00 '/,, 
• · Nota 76"-Supprtmam·se no final da nota as palavras-com o abatimenkl de 00 •f .. 

Art. 613-0nde diz 100 '/,-diga·se 60 •;,. 
Ao moamo art. onde diz - om massa de qualquer qualidade para fobricação de papo!, 

20 róis- diga-se 10 réls, 
Art. 614- On•Je diz- pspeliio não especl6crulo, 200 róis -diga-se 100 réis. 
Art. 618-Aminntlloem firuto uu proporado, de;ti•>do, cardldo, em tlllrl,lii ouestop11. e 

pó puro, lcllog. SOO réls -diga-se- 900 réls. 
Ao mBBmo art.-Panno, fitas, gacheta e ar.~uolas de panno com ou sem aramo, etc., 

etc. 1$300- diga-se 1$100, 
Art. 621-Cnnos ou manilhas, reotos, curvos e do qualquer outro Jeltlo para qualquer 

uao-ondo diz $040-dlgn·se $100, 
Em &egutda aoerBBCOnte-se a seguinte taxa: frascos ou vasos de barro pora pilha, isola• 

dores o quaesquer p!l9aB com ou sem preparo de cobro, para lnsta!laçõe; etectricas-lcilo 200 
róis EO 'I•· 

Art. 62l-Figuras, bustos, estatuetas, vasos e objectos semelhantes-onde diz 4$-dlga.se 
3$500 réis • 

.Art. 643-Kaolln ou terra de poroellana- onde diz 60 rilia- dlgn-se IGO róis • 

.Art. 651-Para cima de mesa ns. 4, 5 e 6-ondo diz 3$700-diga-se 4$000. 
Art. 662-0nde diz-som rolha e sem bocca esmorllhnda 100 róis-diga-ao 150 róis. 
Art. 662-Taras-qualldado dos envollorlos-snbstltua-so pelo seguinte-Em barricas 

40 •; .. Em gigos, cestos e engradados 30 •;,, Em calz;as de madeira destinadas ás fabrica• 
de cerveja ou a enoatxotamonto do cerveja e vinho, peso bruto. 

Art. 666-Parn o serviço de mesa, etc., etc., de vidro n. l-em vez de 600 róls-
dlga·se 700. · 

Art. 660-Parn outros usos, eto., ele., de vidro n, t...,em vez de 1$000-diga-se 1$100. 
Nota 91•-Reputar·se-ba vidro-onde diz de n. 2, o lapidado no todo ou em parte

dlga·se-o lapidado e o lavrado no todo ou em parte. 
Art. 687-Eatrlbelras ou caçambas-onde atz-duzia-dlga-so, duzln de pares. 
Art, 689-Tela metalllca - acereaoente·se -em poças cyllndricas proprlas para ma-

ohlnaa para. tlLbricação do papel, 1$200. 
Art. 692-0nde diz um 2.$400 80 •f,-dlga.se 1$800 00 •; .. 
.Art. 765-Enxo!re, em ey!lndro ou canudo-em vez do 20 réls-dlga·se lO roia. 
Art. 9'70-Roalojos de corda-onde diz-de mais do 100 Idem, com tocla1o de piano um 

80$, dlga·se: um 380$000. 
Nota 127. Supprtma·le. 
Nota 132. Supprtma·so. 
Nota 135. A aogundo. parte desta nota redijn.se assim: Fazem parte Integrante das lo• 

oomotivas e tendera as rodas com os competentes eixos, os aros do rodas, as calaetras o f,•r· 
nalhas, ainda quo Importados separadamente, Aa rodas dos locomoveis, com os competen
tes eixos e lança, aó seriio considerados como parto Integrante quando Importados conjunota· 
mente COlJI os lccomovels. 

Art. 1.010. Onde diz: para cortar e engommar babados, picar t'umo, elo. uma 300 réls, 
~--lllga·se: kllogramma 300, e onde di" para croação urtillolaJ do galllnhn, uma 200 réls, 

dtsa·ae: kllogramma 200 réla. 
Nota 14U •. Substitua-ao pela seguinte: Os ostrndoa de ferro ou do mndolra, as vtgns e 

columnu respootlvas, as escadas, blllaustrndas e outros objectos necossarlos para o assenta
monto de machinlamos quo exijam taes accesso••los, bem assim as nlluminós para as rena· 
lhas e artigos nnalosos, quando despachados conjunotnmente com as machinas a que porten· 
oerom, serão inclui dos no valor delta; sendo, porêm, dospaohados Isoladamente podendo por· 
tanto, tor appllcação diversa, pagarão direito acl valaram sob a .raziio de 20 •f, 

Aa peças avulsas de mnoblnlsmoa quo J'orem Importadas aoparadamone, niio tondo 
olaSIItlcaçllo upeclal, e que se reconboga que aito partea Integrantes do qualquer maohlna o 
que nll!l podem ter outra applioaoilo, lloariio sujeltas.ao rogimen llscal a que estiverem os 
maohlntsmos respectivos • .As peças, porém, que ostlverem olaasltloadas pagarão os direito• 
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que lhes oomP,ct!rem, acompanhando ou nito as macbinas, anlvo qualquer disposição es· 
poc!al da Ta1·1ra. 

Art. 1.035. Onde diz: 0$000, 80 '/o o 2.$000, 80'/o diga-ao: 4$800, 00 'f,e 1$500, 60 •f., 
Art. !.038. Onde diz: de pinho nilo pintadas e somoihnntes, proprins sómente para 

onvoltorios, armadas ou desarmadas, kilogramma 1$200; o onde d1z de pinho ou de qual
ql;lor outra madeira ordinaria e exclusivamente para phosphor011, kllogramma 320 róis 
d1ga.-se : 

De pinho ou de qualquer madeira ordinaria desarmadas. 
propl'ill para encaixotamento de vinho, 
cerveja o quaosquor outros............. at•madas .... 

100 50 •;., 
Bruto 

130 50 °/o 
Do pinho idem, idem proprias para charutos, perruma• 

rins e semelhantes, armadas ou desarmadas ....... ,,, 500 50 •;,, bruto. 

Idem idem proprins exclusivamente para piles· desarmadas 320 Em caixas de papoliio, fo· 
pboros .. , ............................ ,.... armadas o lha, zinco e envoltorlos 

completas.. 400 semelhantes, peso bruto 

Art. 1.045. Oynamite, etc.- oodo diz 1$300 -diga-se 1$000. 
Art. 1,060, Nas taras nccrescente-se, em folhas e zinco, peso bruto, 
Aos ar~s 1.069 e 1.070, na cclumna das ta1•as1 diga-se: Em oairn. de papelão e envolto· 

rios o semelhante~. peso bruto. 
Art. 2.' O systema dareCo1·ida tarifa será-dupla- com taxns m..,ima e minima, sendo 

a minima a vigente com as alteraçõeS feitas nesta loi e a ma.,ima a do duplo dos direitos 
espociftcos daquolla. 

Art. 3,' Na execução da tarifiL assim confeccionada, o Governo determinará ás reparti· 
ções aduaneiras quaes os paizes cujos productos tlcam sujeitos á taxa minima e mawim,,, 
podendo tombem o Gove1•no alterar estos no todo ou em parte, com as diminuições que 
entender conveniente Cazor, nos termos do n. 5 do nrt. 2' d" Lei da Receita. 

Art. 4.' São revogadas as disposições em contJ•ario. 
Cnmnrn dos Deputados, 3 ~e novembro de 1899.- Carlos Va: de Mello, Prcsidonte.

Anje/o Josd da Silva Neto, l" Secretario,- Eugenio Gonçalves Tourinho, servindo do 2' 
Secretario.- A.' CommiBsilo do Finanças. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
hontem, accusando o recebimento do oiUcio 
com que lhe foi remettida a Mensagem di· 
rigida ao Sr. Presidente da Republica, com· 
municaudo-lhe que foi approvadn. a. uomea· 
ção do bacharel José Corde1ro do Rego Barros. 
-Inteirado. 

O Sr. ~· Secretario lô e vão n lm 
primir ,Para entrarem M ordem dos trabalho 
os seguintes . 

PAREOBilES: 

N. 207-1899 

alara e terminante da lei que manda resti
tuir vencimentos a otllciaes processados que 
forem absolvidos por unanimidade de votos 
em conselho do guerra; tendo em conside· 
ração o juridico _parecer da Commissão de 
Justiça e Legisiaçao, favoravel á proposição 
da Camara, ti a Commissão de FinanQBS de 
parecer que sE\)a n proposlçiio adoptada pe!? 
Senado. . 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 
189~.-lo'odriglllls .A.l•es.- Rami>'O Barcello•, 
reh•tor.- Leite e Oilicica,- Gonç<~IDes For
reira.- Domingos Vicente. 

A proposição n. 76, deste nono, da· Camara 
dos Deputados autoriza o Governo a mandar · 

Foi presento á Commissiio de Finanças a indemnizar o capitão-tenente Rodolpho Lopes -
proposição n. 70, do corrente anno, da Ca· da Cruz, das vantagens pecuniarias de que 
mura dos Deputados que autoriza 0 Gove1•ne ficou privado, cm consequencla do processo 
a mnnd"r lndemnizar o capitão-tenente que solfreu. 
Redolpho Lopes da Cruz das vantagens pe· O dito onpitão·tenente perante o conselho 
ouninrias de que ficou privado, om con•e· do invostigaçdo obteve sentença uo,.nime de 
quencin do processo que sotrreu. niio pronuncia. O ajudnute geneJ•al da ar-

Estudando a petição que ao Congresso mada, nilo obstante a. sentença do conselho 
dirigiu o morno capltiio·toncnte, em que a do Investigação, fel·o submcttor a conselho 
seu direito, vem abundantemente deduzido, do guorrn, onde to! unanimemente absolvido, 
documentado, derivando-se de disposiçiio O Supremo Tribunal Mi!!tar annullou o pro-
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cesso do conselho do guerra, ordenando que, 
attendirla corta disposição processu~ti, se pro
cedesse a outro julgamento. Do novo unani
memente absolvido pelo conselho do guerr·~· 
foi a sentença confirmada polo Supremo Tri
bunal Militar com divol'gencia de um só voto, 
niio fundamentado. A lei n. 49, de 11 de 
juuho de 1892, cm vig~ç.na ~lorinim, d_etor
minll..llm seu unlco artigo-que todo miiit~tr 
submettldo a consolho de guerra c abwlVHio 
por unanimidade do votos obterá indemni· 
znçilo <lo todas ns vantagens pocuuiari11s de 
quo tiver sido prlva1io JlOI' força de procnsso, 

A lei não se referiu ao Supremo Tl'Ibunal 
Federal, e sim exclusi vamento no conselho de 
guerra. 

Em boa jui•lsprudcncia, as penas se rc· 
stringem ostt•eitn!Uoute pelas disposições que 
as impõem, não se ampliam a casos diversos 
dos expressos nas lois. Pence sw1t 1·estrin
gendo;:, nea ad alios casus, quam expressus, ex
tcndil dcúenl. 

Mas a querer interpretar a lei citada e 
alargar a acção julgadora pnra o Supremo 
Tribunal Militar, convém ter em consiuer.u;iio 
que o voto unico divergente deste tribunalniio 
tendo sido motivado, porlet•ia ter como causa 
adeüoiencla de formalidade processual o niio 
a convicção de culpabilidade. Ain1la a ,iuris· 
-prudencia geralmente acceito manda que das 
interpt•atações prefira se a ma.is benigna, o. 
mais equitatl va em ma teria de penas. 

Presentemente, o decreto n. 529, do 2 de
zembro de 1898, ostatuo que todo militar ab· 
solvido em conselho oo guerro será indemnl· 
zado das vantagens peounlarias perdidas em 
consequencla do processo, 

A condição de uuanimiclade da sentença 
(ol abandonada, e a attrlbuiçiio do conselho 
do guerra mantida. De modo que, pura n in
demnização tle que se cogita, em caso ldentico 
seria agora suutclonte a aboolvição por um 
voto no conselho de guet•ra, qu1mdo o capitão· 
tenente Lopes da Ct•uz l'oi absolvido unaal· 
momente em deus conselhos do guerm e só 
teve coutr" sua sentença unanime no su
pramo Tribunal Militar um voto, que se póde 
•uppor a fu vor dello, contra elle, e nem 
contra nem a f!lvor, 

Pat•oco, pois, de direito e, em todo caso de 
, _ . equidade, a proposição da Camai'a quo a 
' ·· Commlsslio de Justiça o Legisht,;ão julga om 

con1llçiles de ser approvada. 
Sala dns Commlssõcs,l8de outubro de 1890. 

-ThomG; JJ<!Jino.- J. S, Rego ,l[a/lo,
J. L. Coelho c Campu. 

N. 208- lSUU 

A' Commissiio de Finanças foi presonlo, 
IICOmpanhada do pnrocor da Commls;iio de 

Constituição, Poderes e Diplomacia, a propo· 
~içi1o 1la Camarn. dos Ooputailos, n. U7, de 
18~0. relativa {l concessão de um moz 1!0 li· 
bonçn para o Sr. Presidente da Rupublica 
retirar-se para fót·a da Republica o ó. abe1·tura 
dos prtcisos credites para occol'rer ás despe· 
zas de representação com a vlagem do mesmo 
Sr. Presidente i\ Republica Argentina. 

De :Jccordo com o p&rocer da Commissiio do 
Constltuiç"o, Po<lero; e Diplomacia, entendo a 
de Finanças que a proposiçiio de\"11 ser appro
vada pelo Senado. 

Stdn. das commissüos, 4 tlc novembro do 
1899.-Rodrigrtes Alces.- R(lmiro .Barccllos, 
relator. - UotJçtzlves Ferl'cira. -Leite e 
01ticica. - Domiuoos Vicente, 

A Commissiio do Constituição, Poderes ~ 
Diplomacia examinou n proposiçiio n. 07, do 
COI'rento anno, vinda da Gamara dos Depu
todos, concedendo licença de um mez p:u·a o 
Sr. Presidente da l~epublica, na tórma do 
art. ·15 da Constituição, retirar-se pat•a fóra 
do Bmzil o nulol'iznwlo o Poder Executivo 
11 nbr·it· os precisos creuitos para occorror ás 
despezas de representação com a viagem do 
mesmo St•, Presidente ó. Republica Al'
gentina. 

Attentos nos elevados motivos do interesse 
internn.cional conhecidos do paiz que justid· 
caiU aque<la proposição, opina n Commlssão 
de Consittuiçiio, Pode1·es e Diplomacia que 
ella soja approvnda pelo Senado. 

Sala das Commlssaos, 3 de novembro de 
1809.- Gonçal1Jes 0/tavtJs,- Horaes Ban·os, 

N. 269- 1800 

Ao estudo da Commissiio de Finanças foi 
submottida a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 102, de 1899, que estabelece 
as taxas e o proces.;o da nrrecadaçilo dos 
Impostos do consumo; esta pt'Oposiçiio e o 
comp lamento da loi da receita geral do. 
Re_publica., h~ pouco appt·ovnda pelo Senarlo, 
pot~ que firma as taxas a pngnr, segundo 
mtltcaçõcs geJ•nes dessa outr<l pt•oposlçíio o d~ 
regras para a arrecadação dos impostos 
tlenominlldos- impostos do consumo. 

Comprehendo-se a lmportancia. !lu proposi
ção e quanto ó delicada u sltuaçüo da Com
missão do Finanças e do mesmo Sona1lo, do
vendo estudar, dlscut!t• o votat• essa proposl· 
çilo quo lhe chega nos ultimas !lias de sessão 
jil na terceira pJ·or<Jgnçiio, no fim dos tr<thnlhos 
leg!slnti vos, quando e conhecido por todos 
que n sossilo 111lo devo, nem pótlu ~er muis 
pt•orogudai mais !JUba do ponto o om!Jaraco 
da Com missão do Fiuauoa• ao reconlwcet• que 
urge vot«l' ossn lei, coru 55 artigos, alguns 
dos buaes mereceriam detido e;tudo, aualyse 
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mais desenvolvida por parto do Senado, para 
hmn firmar a pnrto da rosponsabilldndo que 
lhe cabe nn clal'ornção do lei iiDJ>Ol'tnnte 
como esta, 

A altunçüo om qno se nchn o pnlz, com a 
rccei.ta do importação a baixar do nono a 
n.nno o o~ compromissos a se avolumarem, 
exigindo maior somma do ronda para o 
Thosouro Nacional, afim de hom corro;pondcr 
n esses compromissos, obriga os poderes pu
blicas a cogitar nos meios de obtm• outra fonte 
de recursos, que não 1t importação, jó. oxtra
ordinarinmen to sohrocarre~ndn e a receita 
ordlnnrin, cuja clfm annual pouca ditrorcnça 
póde apresentar, não convindo ostar n tentar 
os expedientes do credito, de que se tem 
talvez abusado. 

Desde annos antm•iores nppollou-se pnra os 
Impostos do consumo, a comecll.l• pelo do 
tu mo c daR bobirlas, nlnrgundo-se a esphera 
tributaria a outros artigos, ampliada na: lol 
do 31 de dezembro de 1898, o complotnda pela 
p1·oposiçüo, ora. sujeito no estudo da Com· 
missão do Finanças, 

De facto, ostn proposiciio é uma compilação 
dos impostos jó. dOCl'etndos na l&i do orça
lllonto vigonto, openns ougmentnda a ll~tn 
dos gcncros de consumo tributados. 

Nn lei vigente siLo taxados o fumo, os bebi· 
dns,os pbosphoros, o sal, o c.\lçndo; na velas, 
as perfumarlns, a~ cspeciolldndes pbnrmn· 
couticns, o vino.gre, o.s conservas o ns cartas 
de jogar, silotrluutadns ó. mais, nn proposlçiio 
npenns: os chapéos, as bengalas e os tecidos 
do Iii o do o.lgodiio. 

A•sim examinada a proposição, vê-se quo 
Jlerdo do importnncla o sou estudo, porque 
os mercadorias nbl doclnraúas nchnm·so, 
quasl todas, jó. sujeitos no Imposto; ndmlt
tludo so, om principio, a. neco:<aidnde para o 
Tilesouro publico, do haver mais !'Onda para 
eumprlr os encargos nnclonnos, não ha rozão 
justlftcatlva dn exclusão das tros alasses 
novamente incluidus entre as ll'lhutndns. 

Do exame que 1t Commlssiio pMo fnzor no 
pouco tempo a si concediuo, so6re ns dlsposi· 
çõos tla proposição, reconhece que poderiam 
IU!l' dlsoutldns theses importantes sobre 11 
llloidencla do imposto o o seu r~Hexo na 
aeonomia nacional ; mns a Commlssiio acha
se doante dn uocessidude da dec1•etnçiio do 
mllliidas estudndas pela Cnmnrn dos D·'Pll· 
todos, do nccerdo com o GOVOI'DO, que consl
llero. serem ollas necessnrins pnrn n satlsfnçilo 
dtls onormos compromissos que toem a solvc1•; 
jlie medidu governamentnos, deaute das 
q11aos, cedo n convonjencla ou não da dls
cuasiio do pontos doutrinarios, monos Impor· 
tantos que u. necessidade publica, om nome 
du lJUILl tl. Jol é rocli•mada do Congresso Na-
uionul. · 

Demais, parace niio hnvor nggravnoiio sen· 
sivel das tnxus j:i. decretadas e actunlmento 
pagas ; lm me• mo molhei' motbodo lltl tribu
tação, o rtuo pódc ser conhecido confrontando, 
por exemplo, as taxas duplas da letn. 428, 
do 10 de dc1.embro do 1896, mandadas assim 
duplicar pelo. lol n. 559, de 31 de dezembro 
do 1808, bem como as fixadas ne1sa ultima 
lei, com as da proposlçiio; 

No. tnxn soure o fumo, os charutos, que 
tinham a· divisão em no.clonnos c eatrongeh•os 
o n considernçiio do preço para a incidenoia 
do Imposto, fornm considerados apenas pelo 
preço c obedeceram ás tnxns do 8 reis; 20 réls 
o 100 reis, segundo o limito do 40$, 3c0$ e 
mais desse proço, para o milheiro; os cigarros 
conservam a mesma tam; a do fumodesfto.do, 
com tres cntegorlns e preços na Jol vigente, 
oberlece o. uma só, com o. taxa de 40 ré is paro 
25 gl'tlmmas ou fracção. 

O rn11é deixa de ser considerado nacional 
ou estrangeiro para pngnr umn &ó taxa, de 
00 reis ror 125 grammas ou fracção. o pnpel 
pnra cigarros, que u taxauo em mucos do 50 
folhas o consldorndo nacional o estrangeiro, 
passa a ter uma su taxnç!io, do 40 ruis pal':l 
blocos rio 1 .~00 Mhas. · 

As outras mei·cadorlas oonsorvam mais ou 
menos ns mesmns taxas, obodoo>ndo a melhor 
mothodo, mais precis~> indicação <lo. lncldenota 
do imposto, facilitando assim a nrreoadaçilo; 

Nos nrts, 4" alO, a propo1lçiio dfspae sobro 
o registro dns (<lhrlcns o os ostubcloclmontos 
commorclnes quo se enlrogoram ó. venda dos 
mercadorias tributadas ; detormlna quaes as 
taxas a pagar por esso rogistro. 

Essas disposições caberão mais no ro,ll'uln• 
monto a. ser oxpedld o pelo Governo, si é que 
uão estão j!l comprehondidos nos regnlnmea• 
tos jó. expedidos para a execução da le~ do 
Ol"O<tmento da Roooit11, no exoreiclocorrente. 
O mesmo se póde dizer quanto aos capitulas 
4•, 5', 0', 7• e 8' da proposição; si dlspuz•sse 
de tempo e niio rossem ns circumstnnciaa 
Imperiosas do momento, o. Commissiio cotu• 
daria comparatlvnmenle os nrttgos desses 
capitulas o os dos regulamentos em vigor, 

Tratando-se de uma lei do Impostos, de
cretada com o IIm ue supprir a decllnnçilo da 
ronda do importação ; esperando-se que 11 
nova lei dó ao Thesouro recursos sufficientell 
para nttendor ó. >ituaçito embal•açoslsslm:t,ns 
medidas ftsones tomadas para bem· garantir 
essa ftscallzac<io, om· um pnlz onde geral
mente o Imposto é·mal arrecadado, parecem 
sempre rigorosas e tenderem a d~r arbltrla 
no Governo e aos Eeus o.gentoa. 

Na pratica e mpamo no te1• tio orgnntzur oa 
regulamentos para a oxocucão do. lo!, é do 
esperar que o Poder Executivo dô!ls medldiUI 
fiscaos a fórmaconvonlente para bem garantir. 
o ~~po1 ~em vc<"Ul' d~01ai~ ao contribuinte; 

-
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som constrangimento quo, matando a indus· 
tria, prejudique no proprio llsoo. 

Niio havendo tcrnpJ do estudar, um a. um, 
todol3 os o.rtigos tl11 pr!lpo~içü.o, havendo siJo 
esses dispositiV1JS Ion:~arnente discutuJo:; e 
as'.lenttttlos entre as Cornmissõ~s ria Ca.uJo.ro. 
dos Deputados e o Guverno, Sttnclo o. loi cm 
olu.boracão considoJ•n.l/a meio elo governo pe· 
dido pelo Poder Executivo, como p>r·te rio sou 
programmu. de reol'gn.oizflçüo tluanceirn du 
p:tl1., a. Cornrnlssiio do Fin:tnçots, o.Ltendondo a 
todas ostns mzücs, de\x;t de cnlr;tr em mais 
dosonvolvimonto eob1·o o nssumpto o pensa 
quo o Senado pÓ<!o npprovar a propo.;iç•io. 

E' por isso do purecor que a propo>icão 
antro na ordem dostrabalhos e soja appro
vnda. 

Sala das Commissõcs, 4 de novembro de 
1890.-RodrigueJ Alva.v.-Laila 6 Oiticica, J'O 
lator.- Rmuil•o JJai·cel/os.- }Jomingos Vi
canta,- Gonçalves 11erl'eir.t, 

N. 27·.1-1809 

Sobro a peticão da Praça do Commercio de 
Porto Aleg1•e, relativa a melhoramentos do 
quo necessit.~ a all\lndega da mesma cida~e 
o a medidas referentes il repress~o do con· 
trabando na fronteira doEsta•lo do Rio Gran· 
de do Sul, nada h:t actunltn3nto a p1'0vidcll· 
clar por parto do Cong1•osso, visto ·como, 
tendo sido extincta. nq ueiJa alfandega. e a~ora 
rdstaurada, o Pollor Ex 'leu ti vo, ao fazer a 
reinstalação, providenciará para que sejam 
tomadas as medidas tendente! a r•cilitar" 
descarga. 

Qu•onto á roprossiio do contrabando, us ul
timas providencias tomadas p<Lrccem oot•
rosponder aos ·Intuitos lia Praça do Commor· 
cio de Po1•to Alegre. 

Por nada l1aver quo doferir,é aCornmissiio 
do Finanças do parecor que se man•l• ar
chivar o. petição. 

Salrl das Commissües, om 4 de novembro 
do 1890.- Rodrig,{c.-r Alpes.- Rttmiro Bar· 
celtas, relo.tOI'.- J..aile c Oitcica.- Domingo.-1 
Vicente.- Gotiçalvcs F<Jrraira. 

N. 271-1899 

D. BaiLina M:ll'ia Netlo da Costa, vluva, 
miie' do altores do li' bataltriio do lntilntarla 
do oxorcito, Josó Nctto Simüoo d" Costa, 
pede n A'I'BQlL do ·aB lho conceder•, como pen· 
silo, o molo·SOI·Io o rnontoplo dnquollo olll
cml, mot•to om c:msr.quonci:L do moJe;;tiBs 
adquirida• un c.unparrha do Rio Orando do 
Sut. 

.AIJoga que sen filho foi commlssiona<lo no 
p~sto do nll'ol"OS, attondondo o Governo nos 
bons sorvi<;os por ollo prost11<IOI ; nossa posto 

SctlltL!l'l V, li! 

foi confirmado por docroto do 23 ~o novom· 
hro ~o 189~ ; mas tendo fall•cido antes da 
pu bllca~iio do ~ecroto da oontlrmaçilo, o Tho· 
souru iu,!oferiu a sua. potiçiio para a perce
pç:o do soldo o montepio que, por IIli lhe 
competer·ia si fSM facto da morte ~o otDcial, 
antes da publicllção do decreto, nilo so tivesse 
realizado. 

A Cornmis,iio do Finanças, depois de iJom 
estudar• ns nllegaçüos da. peticionaria., solici
tou informações do Minrstcrio ria Guorrn 
soiJrc :. data oxncta <ln morte do official do 
~ue se tra.tn.; por oasas informações veri
ficou quo olle falleceu em 26 de setomuro de 
180-l, nu. vi lia de S. Luiz, no Rio Grande do 
Sul, quando a sua promoção ó de novembro 
do mesmo anno, ftHta, portanto, quando o 
promovido jrí. niio existia. 

N•io j11lgnndo a CommlsS!1o de Finanças do 
convoniencia, nas netuaes cfroumstancias do 
Thesouro, n. c. ncessüo de pensilO, entende 
que a petição deve sor indeferida, niio de· 
vendo o Senado concodor como graça aquillo 
que a peticiouar·la não pódo obter po1• di· 
rei to. 

Aconselha, por islo, o indeferimento da po· 
tiçiio. 

Salll das Commls;oes, ·I do novembro de 
1899, -Rodrigues Alru::1.-Leitc e Oiticir;J, re
JutoJ'.- Ramiro Darcclloi.-Gançalves Ftw
rcira. -Domingos ~'iccntc. 

N. 272- 1890 

A Commissiio de Finanças, a quem foi 
presente li representação da Associação Com
moreia! do Rio de Janeiro, reclamando contra 
a parte da proposição da Je; da Receita paro. 
IODO, rolnt1va á consolidação das leil das 
alfandegas, bem corno li representação da 
Socio,/nde Nacional do Agricultura, solici
tando a lnclusilo na oresmJL Joi de urna au· 
toriznção ao Governo sobre dispenn de im· 
postos, considerando q no essa lei já fel 
votudoL o uiio ha meio do poder tomar em 
consideração essas repre,entaçOes, entende 
que devem ser as mesmas archivnda!t. 

Sala das Commlssües, 4 de novembro do 
JSOO,-Rodrigues Alvas.- Leito a Oiticica, 
relntor. -Rami1·o llarcellos .- Gonçalves Fer. 
J'Cií'cl, -Domingos l'icontc. 

O Sa•. A. Azoa•edo gullrllou 81-
Joncio por algum tornpo sobro os negocias 
roll1tlvos ao Estado do Ma tto llrosso; ó ror· 
çaclo u. intot•rom;Jel·o, ontl'otu.nto, em pre· 
sonça, dos tclo~rllmmn.s rocoutos, editados 
n'O Pai.; o no. 1'ribu,,a, o que conununicnm 
no publico dos ta CuJ>Ital qu11 as eloicuos os
tadunes correram em Crryutrt"t pnciflcn e l11·ro. 
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mente, tendo o p~rtlrlo governist~ obtido a 
mais ·esplendlda vlctoria. 

Telegrnmmns recebido< pelo orador, ai· 
guns dos quaes lô ao Sona•lo, rli<o notioia 
das tropelias e violeucias alll nconteoidas, o 
que perturbam o deturpam.complotamonto o 
tão apregoado successo. 

Silo estes os tologrommos: 
cCoynbá, 2 do novembro de 1890- ~t· 

nndor Azore•lo-tloqnolra ltabeas·carpus em 
favor dos oleltoros Juvenal Cardoso do Nos· 
cimento. Francisco Moura. Lul'io M•wie11'on· 
tes, Fra.ncisro Ferroirn. Meod~s. Justino do 
Souza, Cloro Ferrelr·n, .losó Calmro, Estevão 
dos Anjos, Frandsco Jacoh, presos contr. 
expressa disposiciio constitucional, 119sentn· 
ram praça no corpo do policia. Aqui falto 
justíça.-Po,.ce. 

Cuyabá, 3-Sonador Azorodo-Foram mais 
presos hontem o alferes Manoel dos Anjos 
faria, Antonio Araujo Brito, Eugenio Nunes 
Barros, Manoel Simão e Martinho Soares 
ButbOes.-Polloo. 

A despeito de tudo, não logrou o corro· 
spondente dosjornaes alludi<los confundir os 
seus leitores, porquanto do mesmo resultado, 
por elle confessndo, torna-se evidente o 
grande numero de eleitores do partido do 
Sr. Ponce, que compareceram ás urnas,ninda 
q uo sem chefe, pois, como é sabido, o illus· 
tre Senador por Matlo Grosso est1'< encerra' lo 
em [cnsn de sue. residencla em Coyobn, nom 
lho senrlo licito snhir á roa, pois qno a sua 
vide. o segurança ainda correm perigo. 

O ore.dor termina as suas observações M· 
Ucltnndo ainda uma ve• do Sr. Proeldente 
da Republlcu que lance olhar piedoso para 
nquelle. Infeliz torre., e lhe restitua o socego 
e n' paz, hoje que os nd versa rios da federnçllo 
j(l. teem logra~o o seu intuito- o domínio 
absoluto de Motto Grosso. 

O Sa•. Gonçnlve• Chnveil -
Sr. Presidente, nomeado por V. Ex. para 
sub1tltulr, na Commiss[o do Constitmcão, 
Poderes o Diplomncia, o honrado Senndor 
por Pernambuco, venho solicitar de V .Ex. 
exonoroçiio deste logonr, nttontos os incommo· 
dos do snude que me Impossibilitam de trnbn· 
!bar reHUlarmente. 

Nilo nego meus serviços no Senado e tonho 
disto dado provas ; mas espero quo, em vista 
do motivo que allego, elle se dignará conce
der-me o oxoneraçiio que solicito. 

O M•·· Pa•o•ldcntc-Qunndo houver 
nu moro, sujeitnrel á votação do ·sonndo o pe
dido do dispensa foi to por V. Ex. 

O Sa. GONQALVES Cn,\V~.<- Sim, senhor, 

ORDEM DO DIA 

TRADALIIOS DE COMMISStjEs 

O S••. P1•c•idente - Constnndo a 
ordem do dia do trabalhos de commlssões, 
darei n pnlavrn nos Srs. Senadores que n 
quoi1•am para n'snmpto do expediente. 

Ninguem podlndo a palavra, convida os 
Srs. Senadores para so occupnrem com os 
trabalhos de suns commlssoes e designo p:tro 
ordem do dia da sessão seguinte: 

Trabalhos de commissiles. 

Levanta-se a sossiio " I hora da tarde. 

145' SESSÃO Ell 6 DE NOYEli!DRO DE 18D0 

Prosidc11cia do 81·. Manocl do Queiro: 

A' moia bora depois do melo-dia nbro·se a 
se~siio, " que concorJ•em os Srs. Senadores 
Manoel do Queiroz, J. Catunda. Alberto Gon· 
çalvos, Thomaz Delfino, Gustavo Rlcbnrd, 
.lonquim Sarmento, Francisco Mncbado, Go
mes de Castro, Belfort Vieira, Nogueira 
Paranaguá, Pires Ferreira, Cruz, João Cor· 
deiro, BezerrU Fontenelle, José Bernardo, 
Alvaro Machado, Abdon Mllnnez, Almeida 
Barreto, Gonçalves Ferreira, Leite e OiticJca, 
Coelho o Campos, !tosa Jnnlor, Arthur Rios, 
Virgilio Damosio. Dumingos Vlceste, Bueno 
Brandiln, Rodrigues Alves, Paula Souza, 
Mornos Barro•,Joaquim de Souza, A. Azeredo, 
Aquilino do Amura!, Plnbelro Machado, 
Julio ~·rota e Rnmtro Bat·cellos (35). 

Dolxam de comparecer, com causa parti• 
clpada, os Srs. Henrique Coutinho, Generoso 
Ponoe, Jonathas Pedrosa, Lauro Sodré, Justo 
Cllermont, Benodlcto Leito, Pedro Velho, 
Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leandro 
Maoiel, Cleto Nunes, Q. Bocayuva, E. 
Wandenkolk, GonQlllves Chaves, Leopoldo de 
BulbO. es, Vloente·Muchado, Joaquim Ln~erda, 
Esteves. Juntar e Raullno · Horn ; e, seiJ! 
olla, oa Srs. Manoel Barata, Josó Marcelllno, 
B. de Mendonça Sobrinho, Ruy Barbosa; 
Porcluncula, Lopes Trovão e Feliciano Pen· 
na (26). · 

E' lida, posta ·em dlsoussiio e sem debate 
approvnda a aota dasossiio anterior. · . 

. • ,.t 

O ·sr. !l• Seerotau-lo da conta do 
seguinte· • 

EXPEDIENTI> 

Officlo do Sr. Sanador GonQolves Chaves, 
datodo.de bojo, oommunicantlo que, por ln· 
commodo do s11udo, deixa de compat'Ooor às 
sos.~llol do Sonado.-1ntolrado, 
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O Sr. ~' Scretnrlo iil o vilo a im· 
prlmlr, para ontrn•·om na ordem dos trabalhos, 
os soguintos ... 

PAREOEllES: 

N, 273- 1890' 

sejam regidas por encarregados de negocias 
el!ectivos, sem secretaries, e dil outras pro· 
vidoncins. 

Visa a a Iludida proposição, attondondo ás 
urgeochs e aos reclamos do momento, osta-

1 tutr um l'cgimon de cn.rnctor transitorio, quo 
mothor" .as eondiçl!es do nossa representaçiio 

A Cornmlssiio do Finanças, examinando " no exteriOr: _ 
proposição da Cnmorn dos Deputados n.BD,de A Comm.ssao de Diplomacia o Tratadoa da 
O do corronto, nutorlznndo o Governo n man· Gamara dos Deputa~os, Interpondo parecer 
d:tr pn~ar no ex-i" snrg-onto do co1·po de opo- sobro a PJ'oposi~ão que foi naquelle ramo do 
rarlos militares Au•uslo c11o1!irio Peroirn Poder Legislativo adoptada c cnvJOdn ao Se· 
Baptista de Oliveira "a gmtitlcnção de onga- nado, nc~ou o sua occeitaqiio absolut~monte 
jndu, está. de occorrlo com o pn.rocer da com- nccess!Lrhl, uma vez q~e nao era posslvel na. 
mis . .;;ão do Mnrinha. o Guorr1~ o por isso enton- occa.slao J~\'ar .a e1fe1to uma ~efot•mo. com· 
de que a pt•oposiçiio devo ser rejeitada. plct~ das d•::,postç1!es legues que organizasse a 

Sala dns Commiss1!cs,G de novembro do 1890. repros~ntnçao do Brozll pet•anto as potenc!JIS 
R d . Al D . 1,. 1 estraoMeJras. 

- o r1[J~tcs ~~s=- onunu~s rcentf'. rc u- Igualmente pousa a Commissiio de Coosti;. 
tor.-Le~ta a O•t;c•ca,-Ramll'o B.wcallos.- tuiçiio, Poderes e Diplomacia do Senado que 
Gonçalves Forre.ra • propoz a adopção da proposição tnl qual 'velu 

Si pelo Poder Executivo t'ui ncgndn no ex· da outra Cnsa do Congresso. 
I' sargento do cot•po de oporarlo militares do Da proposição, ora sujeita iJ. sua aprecia
Arso~nl do ~uorrJt do;tn Bap~tnl Augusto ção, coo?tam disposições que pódem parecer 
Candtdo POI'eJra BaptiSta do Oh1'eira a grt· contradJCtorins com o procedimento do Se
tiflcaciio rlo engajnrlo, a quo, '"'·•i do decreto nodo, rovdado pela adopção de emendas 
n. 120, de 8 do Juno iro do 1890, so julga n propostas poJa Commlssiio de Finanças ao 
mosmo ex- i• sargento com direito, no Podo r pro,leoto de Orçameoto elo Miniaterio dna Re
Jnd iclnrio, o niio ao Le!l'islati vo, compele de· loções Exteriores, e quo voltou á camara. 
cldlr si lhe assiste o diJ•oito ou nuo a porcebet• Rot'ero-sll a Commlss•io ás disposiçOes dos 
nssa gratificação. urts. J• e 6' da proposição, que dizem res-

E por n!sim p~nsnr, ó n Commissi.o do peito às legnçüos cio Brazll em Venezuela, 
Marinha o Guerra de parecor ~uc seja rojei· Japão, Equador e Colurnbia c do vJcc-con
tn~a a proposição da C<Lmnra dos Srs. Depu· suJado de Jokoamn, que não fo,..m dotodllll 
t•dos, sob 11, 89, do corrente onno. com verba no projecto de orçamento, em 

Sala dos commJssüos, 30 do outubro de ylrtutle de_ emendas auppressivas do Senado 
1890. - Bel(ort Yiaira .-Rosa lu>!ior.-Al· a ~~·oposlçno ,Yinda da outra Camnra. 
moida Barreto. contrad1cça.o, 119rém, nenhuma existe, e, 

N. 274-1890 

· A Commiasiio do Finnnças, oxnmlnnndo a 
proposiçilo o. 08 da Camora dos Srs.Doputndos, 
que determina quo as legações do Brnzil om 
Vonczucln, Japiio, Equador e Colnmbia sejam 
roglrlus por encaJ•regudos do nc-goclos o tomo. 
outms providoncins em relação no co,po tli· 
plomatico, tendo em consitleroçiio os paro
cores da r.onmds;iio de Diplomacia o Tratados 
da Camnt•a e ti :I do Constituiçiio, Poderes e 
Diplomacia do Socado, é de parecer quo o 
Senado npprovo n pt•oposição. 

Sala dns Commi"ões, G de novembro do 
lBGO .-Rotll'i!fuC.'f 1:1-tlc,.,. .-Ramito Darc!!l/o.~, 
relator.-Leito c Oiticica. -Domingos l"icclltC, 
-GoJtçalut~s FcJl'I'Cil'lt. 

A' Commlssiio do Constituiçiio, Poderes o 
Diplomacia, foi presento a proposição da Ca· 
mnra dos Srs. Doputnllos, o.08, Jle 1890, quo 
dotormiua quo os i•goçllos do Bmzli em Vone· 
zuola, no Jnpilo e no llqundor e Colum~lo 

para verifi,•at•-so Isto, ó bastante notnr-ae 
que, no ~reposição Ofa sujeita á apreciação 
rlaCommtssilo do Constituição, Poderes o Di· 
plomacia, trata-se de umn lol de organi
znçiio, com vigoncia, que se eslende além da 
foi nnnua do orçamento. 

lnquostlonavelmonte, para o c:tteroicio vin
douro, uma vez accoltos pela Camara ·as 
emendas do Sonar lo ao projecto de ·orça
mento •lo Ministerio do Exterior, nilo terão 
verba para sua effectlvidnde as dlsposlcaes 
referl~ns no presente projecto; m111 ó de 
todo o ponto conveniente que sejam conver
tidos cm ioi ns disposições do mesmo pro
jecto, que facilitam 'para o futuro uma re
presentação economlca o digna do Jlrazll 
Junto das potenoiM a quo se referem os 
arts. i' e fi" da proposição. 

Por estes mott~•os, é n Commis.<~io de pa
recer quo n proposição deve sor odoptãda 
pelo Senado. 

Saiu das Commlssiles, 19 de outubro de 
JSOO.-Va'ccnto Macllado.-Gonçalo~l CJ,at.'t!l, 
-J. Joaquim ele Sou:a, 
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---·--------------------------------·------------------
N. 275-1890 

A' Commissiio do Finanças foi presento n 
]li'Oposiçi\o n. 103, do 1809, da Cnmal'lL •los 
Deputados, quo n!Lora varins ilisposiçile< da 
Tarifa das Alfandegas o Mosns de Rendas. 
rnnndoda executar pelo decreto n. 2.743, de 
17 de d·zambro do 1897; tendo ostudado ns 
disposições de.isa proposkão, a CommiS>i\o de 
Finanças .iuiga-so habilitada a nconsolhnr o 
Senado a approvnl-a. 

clinnçõo tilo accentua•la para n mn!s lmPOJ'· 
tanto rcrba dn orçHmento tia rocoitn., foi Im
posta nos poderes pnhlicos a obrlga~:io de 
inutilizar as causas do tamanho dosfo.lquu, 
que ob!'igava .n. procurar novus fontm:~ do 
ronda para o Thosouro publico, onerando-se 
o contJ•ibulntc cm oit.unç:io cada vez m:t!s 
embarocos• p:1ra a vida de;to, no momento 
mesmo cm quo ora susponso o seJ•viço do pa
gamento cm tiinhoi!'o da divido. externo, se· 
guurlo o nccordo celeLrndo com os credores om 
JUnho do anno passado. A receita proporoioondn ao Thesouro pelns 

rendas dos Alfnndegns tem, do alguns nnnos, 
exigido n nttonção dt•S po~ores puulicos; mo
dillc~dns as tnritas em sur.ces;ivas lois do 
oronmonto da receita, foi expedida com o de
creto n. 2.261, de 20 do ubril do 1896, uma 
taril'a J•cvlsta do uccordo com a lei n 350, 
de 30 do dezembro do 1895, e com as rect:flcn
ções aquoso referiam o decreto n. 2.270, de 
14 do maio, c a circular •lo Min!sterio da Fa
zenda do 21 de ngosto do 1800. 

A lei n. 428, de 10 de dezembro de 1800' 
mod!tlcando grande num(,l'O fins taxas dcs>u 
tarifo, mandou que o Poder Executivo no· 
mcll8so umn. commlssiio, coustltuldn. pot• em· 
pregados de fazendo, negociantes e indus· 
trinca do nota, que poderia ser presidida pai' 
um membro <la Congresso Nacional para 
proceder ó. revbüo detnllmda o completa dessll 
tariOt,deveodo o trabalho ser npresontadu no 
Congresso na sessão do 1897, llr;l a revisiio 
da tn••ifa do 1806, bem como das disposições 
da lei de 1895, sobre as qunes essa tarilil 
tinha sido organizada. · 

O Gove1•no nomeou a Çommissilo o estn 
apresentou o seu traunlbo no IIm da sossilo 
de 1897, que, apeznl' de nceoito pelo art. 1", 
n. I da loi n. 489, 1le 15 do dezembro do 
1897, fol alterado om muitns das taxns pela 
mesma lei. 

Em virtude dossn disposição da lei de 
1807, o Governo publicou a tarifa nctunl
mente om vigor com o decreto n, 2. 743, de 
17 de dezembro do mesmo anno. 

Os resultados de5sos modlllcaçõos succes
slvas dos impostos de impoJ•taçiio e1•nm focais 
de prever; a renda da Jmportaolio, que subira 
em 1896 a 254.348:902.~086, baixou a 
225.681:874$B92em 1897 o a 220.285:282$ em 
1898 ; no prlmolro semestre de 1890 11 re
ceita da !mportar;iio accusava n cit'rn de 
93.873:387$907, contra 104.087;500$077 cm 
1893 ou menos 10.8t4:113$0!0. (Viil• •·ola· 
trn·io do Ministto dct Ji'r~:.tmdcl cm 18fJ[J, jmoi~ 
nas J, 2, 3 o 11.) 
N~ proposta pal'tL o exorcicio de 1000, o 

Governo !ló se julgou baulllt~rlo n orcnr assa 
!'Ceci ta em I80.0UO:OOO$, monos 7•t.3·18:902$ 
que a ai'J'ocadadll cm 1800, Dcanto do do· 

Si out.ros causas podnm tm• concot'l'ido po.rn. 
easn diJfm·ençrL tiio gru.ndo contra o Thosout•o 
Nacional nessil unicu. verba da receita, não ó 
licito contestru·, denoto de facto; pos:tlvos 
utllrmndos polus n.lgo.r\smos, que o. turifa 
tenha concorrido com gmndo coatingento. 

Verillcou-se, do f;lcto, que multas merca
dorias, cu,ias taxas tinham sido sonsivcl
mento dimiuuiJo.s na tn.rit'.t novo., haviam 
prmluziolo receita que nilo estava cm relação 
com o a.ugmcnto da. importnçiio, havendo ntó 
outras que, tendo augmcntado n:L qu:Lnti
dade irnpm·tado, haviam sonsivelmcnto 1!1-
minui~o no imposto pago, p01ler-.i-hi:t ar
gumentar que l'óJ•,, a roducçiio do imposto 
Q•IC determinam o augmento 1!:1 qu:Lntidado; 
miLs verificou-se qne cm nlgnns artigos, cujas 
t:Lxas fo1•nrn reLI uzidas, o ltorozeno por ox· 
amplo, J•edu?.ido do 30'f,, IL Importação nua 
augmentn! a o n.o contrario lliminuira, n.pczu 
du. menor t11xn a. pagar. 

Os tecidos ~e nlgod:1o, por exemplo, cnjas 
t<Lxns foram quasi todas diminnldas na 
tarira de 1897, !oram impwtndns na ra><io 
do -17"/, IL muls no primcit·o trimestre de 1808 
e entretanto o augmento da receita chegou 
a. 32°/o; og tecidos de l't'l, cujo a.ugmento 
nn quantidade foi na mziio de 18°/o, apenas 
concorrernm para o a.ugmento du. receita na. 
de 9 •;,. 

As roupas feitas de nlgodilo, cuja impor
taçfio augmontou cm I. 707 duzlas, teve o 
valor otnci1ll dlminuido do 125:3048000, ron· 
dando monos 77:002$350 sómente no I• 
trimestre do 1803; as perfumarias no mesmo 
tempo augmentarnm cm 1.840 ltilogrammas 
OU 130, O•f, UIL quantidade, son<lo O augmonto 
da reco i ta apenas de 80"/•• 

Todos estes factos foram levados ac 
conhecimento da Camarn •los Deputados, que 
teve a Iniciativa das lois de imposlos llOla 
Governo empenhada cm melhorar a situação 
ftnnncelra do palz, rcclumando a rovisilo d1L 
tarifa que taos rcsulttldos nogatlvos estava 
t•roduzlndo. · 

'l'iio·!brto lbl a reclnmnçiio do Governo c 
tiío conveniente a necessidade da •·evlsiio da 
tarifa, que a Camal'il dos Deputados rcsoivon 
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Crent•, cJQ sou soio, umn. commissí'í.o ospecin l 
de t~rifas aduaneiras; esta, após longo es
tudo, apresentou um trah1lho radical, snb
mettonrlo ao estudo <.la. Cantlt'n uma tnri!B 
complotnmonto nova., 

A' vista da urgencia do tempo o do certas 
innovaçõas ahi osta.bolecido.s, a Camnra re
solveu nbaurlono.r osso t1'nbalho o, de nccordo 
com o Governo, rotoonr n nctun.l tn.rilb, mo
dilicnndo diversas das suas toxns do nccm·do 
com os estudos o as invostignçoes anterior
mente leitos. 

E' este o nssumpto da proposição que a 
Com missão de Finnnçns jul~a ~ue o Sanado 
dovc npprovar, 

A parte mais imporlanto ola qu.~ so con
tem nos artss 211 e 3", qne consideram a turif1t 
dupla, com maxlmo e minlmn, sondo consi
dm·ndil minlmn a vigente, com as nlt•raçues 
olforeclrlns, o mnxima a do duplo do.< direitos 
da mesma; o Governo dotormlnnri• ~unes os 
paizcs i• importação do cujcs productos do
vot•á ser imposta umn on outra. fins tn.riras. 

A idéa. consignada nn propo~!çfio ó a mesmn 
.i~ oatabeleoida nas leis ria Itoceita dos ul
timas annos, cm que so f.cultnva ao Go· 
voroo adoptor uma taritil dilfoi'Oncial para 
um ou mtlii generos do procedencist estran
geira, ontrantlo om o.ccordo com os Governos 
respectivos, n.tlm do conseguir n roducçüo dos 
direitos tio ontrada quo oneram ou venham 
do futuro a onerar os productos do Brn7.1l, 
podendo cobrar sobre os geuoros procedentes 
ilos pai?.os que se I'ecus11rem a tal accordo do 
reolprocidade taxas do lmportaçiio em poJ•cen
tngom o~ulvalente ús exigitla• dos prorlactos 
braziloiros. E' a disposição do 11. V do 
art. 2°, da lei de 31 de dezembro do 1808. 

Deu-se forma mais nccentuadtl o pratica a 
essn. disposição das leis an toJ•iores, mas com 
o mesmo fim; rl uma autorização quo nilo 
constl iua lnnovnçiio. 

A proposição consigna nm<l taxa nova, n 
tle $010, sotre o trigo cm grão. hsta merca
doria é livre d~ tnxa de importnci'io o Ja do 
experiiente, por estar na classe das sementes 
Importadas para a lavoura; verificou so en
tretanto quo o•tava sendo Importada pllra 
ser rerluzlda" farinha nn qunntirlado oxtraot•· 
dinariu do 77.251.000 kiloATammas em 1896, 
do 58.001 .ooo ditos om 1807, de 73.:ll8.ooo 
ditos em 1808 e no primeiro trimestre de 1890 
j~ foram Importados 48.451.000 kllogmm
mns. H• lnjustlç" em deixar eacapa1· cala 
mercadoria li lo i gernl do Imposto, quando 
a taxn miníma rle $010, quo I h• ó ngorn im· 
posta, ~oderin te1• dado ao Thosom•o, na 
média, por nnno 734:400$000. 

A proposl~ilo npenns reviu nlgumus taxns 
dn Tni'ilil, Aoral menta pondo· a• do ncoordo 
com n Tnrlli1 de 1800; dos 1.073 ai•Ii:;:os ~ue 
a Tarifa conlcm, aponus fornm motlillclldas 

ns taxn• <lo 20 pnra nugmonto; de 31 pura 
dimlnulçiio dos direitos; om 2·1 foram na 
razõe:i alteradas am g'eral pura menos, do 
100, 80 e iO "/o p:cra 00 "/ ... Sondo a razão a 
b:1so para o pugnmento da armazenagem, 
compl'uhende-se que a sua diminuição traz 
vantngem para esta, vidto que qunnto menor 
for a ra2iio maior Aerft. a a.rmo.zcnagom, 
cnlculnda. sobre esta~ si em algumas taxas as 
razoes foram alteradas sem modificação dos 
dh•citos, em algumas houve diminuição 
destes para permittir o nugmento da laxa do 
armaz~nngem. 

As I'azües alteradas foram tios seguintes 
artigos: 

Classo2a n. O, Cha.péos, ad valarem altera· 
d:t de 80 o;, para 00 •fo. 

classe 2", n. 17 -Pcnnas pnra enfeito-do 
JOO % para 00 r.. 

Classe ·l•,n, 68-Stearinn-de 100 '/o para 
60 .. ,,, 

ClosRo 9•, n. 122-Assucar candi-de 200 '/• 
pO.riL 80 n I <Jo 

Clns:w !}1, n. 170-Aguas zninera.es-de 80 °/.., 
pnr.1 GO ·;,. 

Classe 1~. n. 31,1- Berços de madeira or
dinnria-do 80 °/, pam 00 "/ ... (os direitos 
foram dlmluuidos de 12~ para JO.tOOO). 

Clnsso 12, n, 354- 'cadeiras de madeir& 
Ol'rliunrln- do 80 "/o para 00 "/o. 

Classe 15, n. ·160- Gravatas-de 80 •f, 
para 00 "/c!• 

Classe 15, n. 488-Aicutifafl-de 80 "/o para 
GO 0 /uo 

Classe 1·1, n. 500- Chales lisos, etc,,-de 
80 o;, para 60 ° ;. .. 

Cla•so 15, n. 504 -Cobertores-de 80 o;., 
para 00 "/ ... 

Classe 17, n, 535-Aniag-em-de 80 °/o para 
60 "/ .. (os direitos foram dimlnuidos), 

Classe 17, n. 504-Saccos de grassaria-de 
80 '/,para 00 °j,, (Idem,) 

Classe 18, n. 575 -Bereges-de 80 '/o para 
00 .. ,, 

Classa 18, n. 580-Chalcs mantas-de 70 r. 
para 60 "I•· 

Classe 18, n. 590- Gravatas do seda-do 
70 of, para 110 "j,. 

Cla•so 18, n. 590-Tecidos não olasslficndos 
-de 7~ "/, liBra 6•) "/,, 

Classe 18, n. 507- Tiras o entromelos de 
seria-do 80 "f, para 00 "f,, (Os dheitos foram 
diminuitlos,) 

Cla.se lO, n. 613-Papol om serpentinas
de 100 "/ .. para 60 "/0 • 

Classe 23, n. 002 - Freios e bt•idOos-t!e 
80 "/ .. pnra 60 '/" (Os direitos !'oram diml
nuluos.) 

Clns~o R5, n. 1.035- Bonecas- do 80 "/, 
parnOO "/0 • (I riem.) 
. SIso compararem as duns tarifas de 1800 e 

de 1807 ~uanto ús razões, vor-so-ha que o. 

.I 

., 
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de 1807 elovau.cxtraordlnarlamento as mzües, 
diminuindo, portanto, a armazenagem que 
tarJam as mm·cadorlas d<J pngnr, alterando os 
valores ol!lelaos daquella tnrifn a proposlçiio 
em gorai, volt11 ós razões dn tarifa do 18V6, 
nlto havendo um só artigo em que n raziio 
seja superior o 

A Commlssüo pensa quo tal nlteraçiio devo 
ser mantida, . 

Fot·am augntontadas as taxas dos seguin
tes artigos: 

Classe 1•, n. l-Gado lanlgero o caprino
do 3$ para 4$000. 

Classe 2", n.20-Vassourns: ns duas clnssos 
1lo vassouras com cabo c som cabo, pognndo 
11$ e O$ passam a uma só pagando 10$000. 

. Classe 4', n,53-Carne de xarque-do 100 
réls a 120 róis. 

Classn 4', o. 53- croou·se a taxa do 1$ 
para a carne conservada poJo sy.>toma Ap· 
por!. 

Classe 4", u.60. A proposição distingue: 
Manteiga de leite, com a mesma tnxa actual 

de 1$200. A mnrgarlna e seus substitutos 
com a tax:t de 2$400. 
. Classe 7", n. 92-Aiplstc-de 100 réis para 
!50 réis. 

Classe 7', n. 03. A proposição separa em 
duas classes o arroz, que fórma actualmente 
uma só. 

Arroz com calma, 40 ré is. 
Sem casca ou pilado, 60. (E' a laxa da ta

rifll do 1896,) 
·CIIIBse 7•, n •. OS-Feijão-de 40 róis passa 

a 60 ré is. (Idem.) 
01/LSse 7", n. 100-Milho commum- de 20 

róis para 30 t·óis. 
Classe 7•, n.IOI-Trlgo em grão- de livre 

passa a pagar I O róis. 
Classe 7•, n.106-Datatas- do 20réis para 

40 reis, 
Cluse 9•, n. 125-Dorras de vinho-pas

sam de 60 reio para 200 reis, como as de 
azeito. 

Classe 90, o.i28 augmcotou o artigo-Sebo 
simPles-com 200 réis, 

Clllsse n. 12, ns. 330 c 33i-Mndcirns.
Foram compictamento alterados os artigos, 
passando a pagnr pot• metro cu bico o quasl 
na mesma. proporçao em vez de metro cor· 
rente. 

Classe 12, n, 338-Baluls-dc 00 réls para 
100 róis e elo um 1$800 para ltilo 130 rills. 

Classu lO, n. 50!. Mandou incluh• ns mos
:mas taxas da lei n • I 898, 

Cla.se 20, n. 6iB-Amlantho om bruto
de SOO rtlls para ooo. Foi dlmlnulda n tnxa 
de nmlantbo om obras, de I$3GO para 1$100. 

Classe ~o. n. 021-Cannos e munilhns-du 
40 para 100 róis, 

Classe 20, n. 643-Knolin ou torrado Jlor
colano-rie CO pura 100 róis. 

Classe 21, n. 651 Vasos ou jorros do louça 
-do :·J$700 para 4$0. 

Classe 21, n. 662-Garralàs do vidro ordi
nario-do 100 para 150 róis. 

Classe 21, n. 666-0b1•as de vidro para 
mesa- de 600 para 700 réis o de l$000 para 
l$i00, 

Classe 27, n. 765-Enxofro em canudos-de 
20 para no róis. 

Classe 3·1, n. 1.01 1-Muohinas para babados 
e outrns-do uma 300 réis para kilo 300 
róis. 

Macllinas para crlnçilo do gallinhas-do 
uma 200 para kilo 2UO róis. 

S1lo ostas as altcrnçaes para mnis que a 
proposição consigna; tendo o trabalho de 
cutalogal·ns nesto pnrocer, a Com missão do 
l'ioan~as qniz que o Senado tivesse inteiro 
conhecimento do assumpto o resolvesse, su
uendo que n proposição nilo tem o alcnnco 
que ao tem querido dar-lho; excepto a taxa 
sobro o xarque contra a qual parece haver 
raziio do quuixn, as outros niio toem impor
tancia, sondo que as <los eerenes silo perfoita
mcote justifica veis em um paiz agt•icoia que 
os devo produzir. 

A lista das taxas <limiouidas ó maiot• e 
tom justificaçíio no clamor levantado contra 
us tarifas do 1806. 

Os artigos silo os seguintes: 
Classe 3', n. 26-Arreios para tramways

de 48$ pam 40.$000. 
Classe 4', o. 62-Sardinhas-de 1$200 para 

600 réis. 
Classe 7', n. 07-Farlnha de trigo-de 30 

réis para 25 róis. · 
Classe 9•, o. 12·1-Cm•vojas-houve distinc

çilo entre barris, 750 róis; garrufus, 500 rúls; 
baixando ••la. 

A taxa ora do 750 réis para ambas. 
Classe 9•, o. 130-Licoros-dc 2$500 pas-

sam a: 
Em cascos,. 2$000; 
Em garrafas, 1$000. 
Cla~se O•, o. 131 -Genebra - de SOO t•óis 

passa a: 
Em cascos, 1$300; 
Em outras vasilllns, .JOO róis, 
Classe U•; n. 135-Vlnagrc-Supprima-se a 

tara. 
Classe O•, n. 130-Vinho•-ehampngne, do 

2$500 paro J$600; bittor, oto., do 400 para: 
Ca!cos, 500 I'Óis. 
Oanulils, 400 róis. 
O; vinhos communs: 
Ató J.l' aicooiicos: CIIECcs, do 200 !'Úis para 

240 réls; cm outros envoltorius, do 400 róis 
para ::.20 róis; 
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Do 14' ato 24': cascos, de 400 ré is para 500 
róis; em outros, de .Jon ré is para 300 róis; . 

De mais de 2·1': cascos, do 500 réls para 
eoo róis; om outros, do 600 l'éis para 400 

· réis. . . . ~ 
Manda·so cobrar o poso bruto. 
Classe I J, o. 178-Acido chlorydrico-puro, 

do 150 réls para 120 réls; impuro, do 50 róis 
para 30 róis. 

C!l1os~ 11, n. 178-Acldo srilturlco-puro, 
de !50 róis pnrill20 róis; impuro, de 50 róis 
para 30 róis. 

Clnsse I I, n. 170-Aguns mineraes-de 500 
róis parti 350 róis. 
. Cia>se 12, n. :J.J4-Berços do madeira ordl· 
nnrln, do 12.~ para 10$000. 

Classe 12, o, 433-Vassouras-de 11$ e de 
9$; uma só classe, 10$000. 

Clll!S8 15, n. 435-Aigoldilo em caroço-de 
200 ré1s para 101J J•éis. 

Cl11sso 15, n. 430-Algodiio em rama-~e 
500 J'éis pam 400 réls, 

Clusso 15, n, 437-Aigodiio em pasta-de 
1$ para sun J•úls. 

CJas.e 15, o. 438-Algodiio em fio-do 540, 
e6o o 750 ré is pa1·u 500, 6UO e 7UO ruis; linha 
de 2~600 jiRI'& :l$1!00, 

Cla."e 15, n. 473-Tecidos-do 3$800 para 
3$(U0; de 3$400 pal'B :J$000, 

· GJasso 15, n. 474-Tecldos eotnmpados-de 
5$500 part~ 5$, do 4$500 pa1·a 4$000, 

Clusse 15, n. 525- Tecidos aberto:~-do 2111' 
para 18$, de 11$ para. 10$000. 

Classo 17, o. 535-Aniagem-de 750 réis 
para 650 ré is, 

ClnllBu 17, o. 539-Brim gommado-de 1$ 
P·• ra 800 róis, 

Clusoe 17, n. 564-Snccos de grossnrla-de 
1$ para SUO róis. 

Classe 18, n. 590-Gnze do seda-de 24$ 
para 2·~$000. 

Classe 18, n. 597-Tiras o entremelos de 
seda.-de 48$ para 45$000. 

Classe 19, n. 612-Pales para fabricação d~ 
pa~el-de 20 réls para 100 réis. . 

Classe 19, o. 614-Papeliio não especificado 
-de 200 ré is para 100 rÓIS. 

Classe 20, o. 018-Figurns de barro-do 4$ 
para 3$500. . 

Clnsse 23, n. 092;,Freios e bridões-de 
2$400 para 1$800, 

Clnsse 35, n. 1.035-Bonecns com mnchina 
-de 0$ para 4$800; niio espeolftcadas, do 2$ 
para 1$500, 

Classe 35, n. 1.045-Dynamlte-de 1$300 
para 1$000, . 

Bem expostas nsslm as dlvoJ•sas disposições 
em oatudo da Commlssiio ele Finanças, habili· 
tandoo Senado a conhocol-as em todos os seus 
pontos, a Commlssilo ó de pnrecet· que 11 pro-

posiçilo entre na ordem dos trabalhos e soja 
ai/provada. 

Sala dns Commissõos, 6 de novembro de 
IBUD.-Rodritl'ICI.Y .Mac:l.-Lcitt: o Oiticic t,_ re· 
lntor.-Rttmiro Barcclloi,-Gotiçal"cs FtJr• 
roira. -Domingos Vicente. 

A imprimir, J>nra entrarem na ordem dos 
trabalhos. 

N. 270- 1800 

Rcdacçll'o fit!al do projecto do Se11ado, n. 19, 
de 1899, di.;poudo sobte o calculo do soldo 
de' re(ur~tla tlu to ltme11l8 ria armada re• 
formado .t1rt!tur lValdemiro do Serra 
Bel(ort 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unlco, O soldo da rofOJ•ma do I' te· 

mente da armada retormndo Mthur Walde· 
miro do Serra Bolfort • de\o sul' coiculado de 
accordo com u decruto 11. 247, do 15 de de· 
zembro do 1894, dt~sde a data dn me:,mu. 
refOJ·mn; revogudas a~ dispo::.içOos em cou
tro.J•jo. 

S>da das Connnissllos, 4 de no vem bJ'O de 
i8BO.-Joagui,, Strm1mto.-B. 1.lo Mendtmçtr. 
Sobrit1I10,-J. Joaquim de ScHt:a. 

N. 27i-1899 

Rerlacçl!o final do pr.tjecto do Stmado, n, 29; 
da 1899, reyula,tdo a antiguidade da pro
nJ(lÇt7o do leJwHte corouel Joao Leocadio PI· 
reira do Jllello a es~e posto 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico, A antiguldndo ria promoção 

do tenente·COJ'onel Joiio LeoC!ldio Pereira de 
Mello a esse nos to deve ser contada de .17 do 
março de 18!Í4, data em que lbi a primeira 
vez a elle promovido, revogando-se as dispo
sições om contJ•nrio. 

Sala das Commissõos, 4 de novembro de 
1809.-loaqui,n Sm·mtmto.-B. de JVendonça 
Sobrinlio.-J. Joaquim diJ Sou;a, 

Fica . sobre a Mesa pnru sor dlscutltfo na 
sess[o segu!nlo,depols do publicado no .Diario 
do Congreuo, 

O l!lr. Pre•lde11te- Na ulllma 
sessiLo o sr. Senador Gonçalves Chaves, alie· 
gaodo motl vos do moJostla, pediu dispensa 
do Jogar do membro Jntorlno da Commlis!lo do 
Conslltulçiio, Poderes e Diplomnola. . 

Por niio haver uumo1'0 para olollborar, niio 
foi osto pedido aubmottido a voto~. 
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Havendo ngora numero legal, vou consul
tar o Senado sobro o pedido. 

Consullntlo, o Senado concedo a dlspoosa. 

O Sr. P1•ealdonte- Opportuna
mente nomearei tJUem substitua o Sr. Sena. 
dor Gonçalves Chn\•e;, 

O Sr. Leite c Oltlelen-Sr. Pro. 
sidentc, ntú ngora niuda não foram distri· 
buldos os n vu!sos do parecer da CommiBPão 
tio Finanços sobre n pr•opos'çiio da Cnmnrn 
dos Deputados, que estubetoce o processo do 
nrrecadnçiio dos rmpostos 'de consumo. 

O pnt•ecer es~\ publicado no Diario do Con
V''"·" do hontem e ó provnvol que ainda 
hoje possam sct• distribuidos os respectivos 
avulsos. 

Requeiro, pois, que V. Ex. consulte o 
Senado sobro si dispensa a distr•ibulçiio •los 
nvulsos, nfim de ser a nlludidn .rroposiçlio 
dad11 para. ordem do dia de amanha. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

ORDEM DO DIA 

TRADALUOS DE COltMI!!SÕES 

O 81•. Pre .. idente -Constando a 
ordem do dia de trabalhos de commlssiles, 
d~rei a palavra nos Sr. Sena1ores ~ue 
a queiram para assumpto do expediente, 
(/'au•a.) 

Nlnguom pedindo a palavra, vou Jevnntnr 
:1 sessito, convidando os Sr. Senadores para 
:se occuparem com os trabalhos de suas com
llllss~es, designando para ordem do dia da 
JSOS'iío seguinte : 

2• discussão da proposiçl'ío da C amara dos 
Deputados, n. 102, de !899, que estabelece 
o processo de arrecadação dos impostos de 
conaurno. 

L.evanta·se a sessão no meio-dia o 45 mi· 
nu tos. 

i46•·sESSÃO E!! 7 DE NOVEAIDRO DE 1800 

Pi'C31'rlcnár. d:JS 81'8. Rosa e Sil"a, o J. c a .. 
wnda ( / 11 Secrr.tari•1) 

A • mein hora depois do meln·dia, abre·se a 
sessiln, n. que concorrurn os Sr.IJ, Son1uJores 
~ranool de Queiroz, J. Cntunda, Henrique 
CQUtlulto, Gustavo Rtchnrd, Joaquim Snl'· 
monto, l'rnnclsco Machado, Gomes do Castro, 

Belfort Vieira, Nogueira Paranagufl, Pires 
l'orrelra, Cruz, Joiio Cordeiro, Bezerril Fonte· 
nello, Josó Be!'Dardo, Abdon Mllnnoz, Almeida 
Barrote, Gonçalves Ferreira, Josi> Mnrcelllno, 
B. de Mendonça Sobrinho, Leite e Oiticicn, 
Caolho e Campos, Ros~ Juniol',i\uy Barbosa, 
Virgllio Dnmnzio, Domingos Vicente, Por
cluncuJa, Q. Bocayuvn, Lopes Troviío,Bueno 
BJ•andiio, Rodrigues Alves, Moraes Bnrros, 
Leopoldo de Bllthões, Joaquim 1io Souza, A. 
Azeredo, Aquilino do Amurai, Pinheiro Ma· 
chndo, Julio Frota e Ramiro B•rcellos (38). 

Deixam do comporecor, com causa pnrti· 
cipnd:t, os S1•s, Alberto Gonçalves, Generoso 
Pouco, Jonnthas Pedroea, Lam•o Sodró, Justo 
Chet·mont, Oenerlicto Leite, Pedro Velho, AI· 
varo Macluulo, Jo11quim Pol'nnmbuco, Rego 
Mello, Leandro Moclel, Cleto Nunes, Thomaz 
Dolfino, E. Wnndenkoll<, Oonçnlvos Chavos, 
Vicente Mncllado, .;oaqulm Lacerda, Esteves 
Junior•, Raullno Horn; e sem ella, os Srs.Ma· 
noel Bnratn, ~·eiiciano Penn:t, Arthur Rios, 
e Pauta Souza (23). 

E' lida, posta rm discussão e sem dobate 
npprovnda a neta da eessüo anterior. 

O Sr. I" Secretor lo dú conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do l" Soeretnrio da Camnrn dos Deputados, 

do hoje, remettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N, !0·1 - 1800 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1." O Presidente da Republica ó nuto
riZildo a despender pelo Minlstorio da Jus
tiça e Negocias lntertores, com os serviços 
deslgnanns nas seguintes verbas,a quantlfl de 
15.85·1:767$790," saber: 

i. Subsidio do Presidente 
da Republica ........ 

2. Subslrilo do Vlce·Presl· 
de.nto da Republica.,· 

3, Dcspoza com o palnclo 
dn Prcsldencia da Re· 
publlcn-Augmentndn 
ele I: 440$ p:ll'•' OO!l• 
sumo 1lo n~un ...... . 

4. Gabinete do Prosltlento 
da 1\npublica.,., .• ,, 

5, Subsi<!io <los Senadores 

120:000.~000 

36:000$000 

101:440$000 

33:600j~OO 
567:000'1"'00 

• 
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6. Secretaria do Senado
A ugmeutada do 306$ 
para consumo lle n~un. 

7. Su~gJrlfo dos Deputados 
8. Secretaria da Camnra 

dos Depu todos- A u
gmeutada: de 17:500$ 
por sor eicvnda a 
18:000$ monsaes a 
sub.consignaçito pj!I'a 
a publicação dos do

Dates no Diaria 0(/i· 
cial o om A11nacs; o 
de 432$ para consumo 
de agua •..•. •... , .• 

O. Ajudas de custo aos 
mo m b r os ·do Con
gresso Nacional ..... 

10. Socrob<rin do Estudo
A ugmontada do 3:000$ 
pa1·a o pessoal do ga
binete do ministro; de 
792$ para consumo do 
agu .. , sendo 360.~ da 
Secretaria. o 432$ do 
Deposito Publico •••• 

11. Justiça Federal - Au
gmontada de 210$ 
para consumado ngun 
do Supremo Tribuunl 
e da Cô1•to do Appal· 
lação . .•...........• 

12. Justiça do Distrioto 
Fodornl-Eiiminndn a 
quantia de 0:720$dos· 
tiniula ao l'"gnrnonto 
do curador das mas
sas Cnllldas - Au
A"montada de 216$ 
para consumo de agua 
do Tribunal Civil o 
Criminal ..•. .....•.. 

13. Ajudas do custo a mo· 
glslrados .......... .. 

14. Policia do Dlstrloto Fe· 
dera! - Augmentnda 
de 4:800$ para o ser· 
viço de policia do 
porto. Augmentad~ 

na Cala de Detenção: 
do 2:520$ pl'ra COO· 
sumo de agua o de 
3:000$ pun gratlflca
çOes nos sogulntes om· 
pregados : um chavei
ro mais 200$, um on· 
fermeiro rno.is 200$, 
um nrreoadodol' mnls 
200$, um roupolro 
mais 180$, um porteiro 
mais JSD$, lO guardus 
mais 1 :SOO$, um ca· 
Nnnnrlo V, JJ[ 

321 :550$000 
l.DOS:OD0$000 

417:502,~000 

90:000$000 

358:727$000 

827: 859.$000 

3,10:441$000 

15:000$000 

cheiro mais 120$ o 
um cozinheiro mnls 
120$. Comprehendidn 
nrt 'sub·consignn.ção do 
material da brigada po. 
licial, destinada á illu
minoçiio cios quarteis 
o en rermnrias, n. in
stallaçiio para 1 u z elec
tricn no quartel da rua 
Evaristo da Veiga, Au· 
gmen ta.da de7:200$ para. 
consumo de ngun da. 
brigach• policial, sondo 
3:210$ no quartel cen· 
trai o 3:DBO$ no quartel 
de cnvallaria ...••..••. 

15. Casa de Correcçilo
Augmentadn: no pcs· 
soai. do 2:660$ para dia· 
rias aos guardas, senclo 
os dos 20 internos nu· 
gmentadas de 2: 100$ e 
as dos o i to externos de 
500$; e de 2:520$ para 
consumo de agua. Re· 
duzida .. no mn.tcrial, dn 
16:182$008 a sub·consi· 
gnação do5tinnda ao sus
tento, curativo o ves
t~Inrio dos penitenci~-
r,os . .•...... , ........ . 

16. Gunrda Nacional .... .. 
17. Archlvo Publico- Re· 

duzicia, no material, do 
2:000$ n. sub-consigno.· 
çiio destinada á limpeza 
o asseio da cusn, etc. ; 
elevada a 12:000$ a dos· 
ti nado á compra e cópia 
do documentos impot•· 
tnntes, ato., e augmen· 
toda de 360$ para o 
consumo de agua ..... 

18. Assistencia a Alienados 
-A ugmentada <lo 144$ 
para consumo de agua 
no Hospicio Nacional ... 

19. Dir·ectol'ia Ge!'al de 
Sande Publica - Au· 
gmentadn: no material 
di\ Repartição Central, 
de 3:050$ pam dinrlas 
de alimentação e trans· 
porte dos pharmnceu
ticos inspecto!'es de 
pbai•mnch" e drognrlas, 
a rnziio de 5$ para cada 
um ; e, no ma.terlnl 
geral, do I :700$ a consl· 
guacão destlnndn a alu
guel de cosas pam na · 

5G9 

2.842:189$714 

227: !96$038 
10:000$000 

71: 140.$000 

055:870$821 

I 

,, 
' ''·• 

i . 

... 
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Inspectorias, afim de 
nttonder ó. elevação do 
n.luguol da do P•u·a ...• 

20. Faculdarlo de Direito do 
S. Paulo ............. . 

21. Faculdado rlo Dí•·eito do 
· Reoifo - Reduziria, no 
possonl,do 6:000$ a oou· 
signuçilo <lostino.da a lon· 
tos cathodraticos o.ddirtos 

22. Faculdade do Medicina 
do Rio do Janoiro-Au
gmoutudadoi:SOO$ pura 
eonsumo de agua.- Da. 
consignação - Mn.toria.l 
-apJilicada a quantia 
do 5:000$ privativa~ 
mente à acqujsicüo de 
material e a melhora· 
mantos nos lnsb•llações 
destinadas no enoino do 
nnlltomia. medico-cirur
glca o as:;!m d.istrib_uida 
a mosma coustgna~~ao: 

Improssüos, papel, 
ponnus, etc..... 0:600$ 

Despeza com 15 la
boratorios, IOcil· 
nicas, otc •.•..•• 35:00~~ 

Despeza com o bodol 
encarregado do 
fterviço extraordl· 
naJ•io da po•·tarla 
e d" bibl10theca. 600$ 

Limpozn do lnstru· 
mantos. • .. .. • ... I :500$ 

Despozus com o nlu· 
guel dus edifioí9s 12:000$ 

ldem pnru o asseto 
o reparo dos adi· 
fiei os. . • . • • . . • . • • 3:000$ 

Idem para o seguro 
contra fogo •••.• 1:800$ 

Eventuaes, inolu• 
idas as publlcit-
çoes na Imprensa 
Nn.ciouu.l,ulugucl, 
etc.............. 4:200$ ----

23. Faculdade de Medicina 
da Bahia - Elevada no 
material do 1:000$ para 
aluguel do casa paro o 
porteiro - lnoiuida a 
quantia de 50:000$ para 
grntificnçiloó. Sunta Casa 
de Midel'icot•dia por pro
stnr os seus bospltaos 
o o matorh•l necossarlo 
pal'IUIB aulas de clmlca 
aa Faculdade, Ellml-
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nada a consignação de 
2:400$ para urn conser-

030: 353$000 vario r ............... .. 
24, Esr:oin Poiytecbnlca -

295:460$000 Restabolecirlas as grati· 
tlc.nções de 100$ mensnes 
pat•a os tres lentos das 
sog-uintes cadeira&: 211. 
caliolra do 3" nono do 

$0 0 curso geral; I" do 3• 307
'
300 0 

nnno do curso do enge· 

625:060$000 

nllat•ia civil; e I" elo 2~ 
armo do curso de enge
nharia de minas. Au
gmentadn. de 720$ pnra 
consumo 1lc ngu!l .• ,, •• 

25, Esr.ola do Minas-SuE· 
pr1midn a gratiftcaçuo 
do I 00$ mensaes para 
os lentes dns Jn e 2·• ca
deirns do 2° armo e 
para o d" 4• cadeira do 
3" anno, logislaçiio; da 
Escola de Minas. A U• 
gmontuiln de 5:600$ a 
CODSÍj(DUçilO para O poS• 
soai sem nomonoii.o (1:1et'· 
ventes), ...........•. . 

20, Gymnasio Nacional -
Rerluzida no po•soal do 
Internnto a quuntiade 
3:()00.~ destinad" no pn· 
garneuto do urn profes
liJssor de mu>io" (aula 
extinota). Augmento.da 
de 3:240$ para consumo 
de agua deste ostabo
ieclrnAnto. No material 
do Exta••nnto reduzirla 
de 4: 400$ a consignação 
para dospozas com os 
exames do prcpnrato• 
rios e de mndurez!l, in
clusive pagamento do 
pessoal indi•p"nsavol ao 
mesmo serviço, 4 razão 
do 200$ monsaes ao di-
rector, 150$ no vice· 
director, I 00$ ao socro• 
tn•·lo, 5~$ ao escrivão e 
50$ a um Inspector do 
nlumnos, sorvlndo de 
nm~nuense. Augmon· 
tada do 2:520~ P"m 
consumo de agua deste 
ostabeleoimonto .•.••••• 

27. Escola Nacional do Bel· 
las Artos-Au~rmontada 
do 540$ para consumo 
de o.guf\., .•.•..••.• • ••. 

28. Instituto Nacional do· 
Muslc~ - Augmentnda · 

663:600$000 

477:655$000 

228: ·120$000 

512:040$000 

101:504$276 
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do 2lü$ paro. consumo 
de aguu. ... , . .... , ..... 

29. Instituto Benjamin Coo· 
stnnt- Augmnntadu. de 
012.$ po.ro. consumo ~o 
ngun. . ••••••.•.••.•.••• 

~o. Instituto dos Snt•olos 
Murtos- Angmcntada 
do DOO$ po.ra consUJllO 

,Do ag-ua e do 400$ u 
consignaçfi.o destinada. 
ú. iiJuminnç;i.o - H.o
~uziJa u ·1:800~ n con
signação do '5:000$ 
p:m• ser•vontes-Sup
primid:L o. consigna
ção da 280~ i'ara gra .. 
tiflcaçüo a' enfermei-
ros, . ......... , , .. , .. 

31. Blbliothcca Nacional -
Augmcnuuln de 8:ó70S 
nas seguintes consi: · 
gnaçDes do nmtorial, 
sondo: 5:000$ parn. 
ncqui::iicii.o o consei·vu.
ção do lt vros, joruncs 
e rovistn.~ ; I :500$ 
para. impressões o pu
blicn.çüos i 5110$ para 
ol~cctos do OXJlOdien
to i I :000$ pora con
servação do predio, 
acquisicão e consor
vaciio de movois, re
paros o doapezas even· 
tuaes oxt!'llordlnnrias; 
o 570$ pura consumo 
do nguu. . .•.. ;, , , . , .. 

32, Museu Naclonnl - Au
gmentada do I :872.$ 
puro. cousnmo do agua. 

33, Serventuo.rios do culto 
cnthollco ....... , ... . 

34. Soccorros publicas .... . 
35. Obro.s-Augmeotado. do 

210$ para consumo dn 
agua da dlt'ectoria c 
appiioada o. quantia 
do 5:000$ ó. inato Ila
ção da illnminnção o. 
gaz noJtylono no Hos
pital Paulo. Candldo •• 

36, Corpo do Bombolt•oa -
JncluJdo. no posaonl " 
quantill rio 27:59·1$ 
para 755eta pn~, na ra
ziio rio 1$400 - AU
gmontntla t.la quuntia 
ilo GO:Ooo:;;, no nu1to· 
rinl, n 'consignuçilo 
dcstimuln n. cousoi• .. 
voçiio do quo.rtill1 ea. 

127:550$000 

200:002$000 

tuçuea, etc., para n. 
reconstrucç!lo do qUil!"· 
tel central rio cot•po
Au~montadn. t.le3:i80$ 
pi.i.ra con~urno doagoua., 
srmdo: 2:160$ 1lo fiUa.r .. 
t11l central, 360$ da 
cstaçü.o do Oeste, 3UO,) 
da. cstuçiT.o do Sul, 
~I 0.$ d:L estação da. 
rua do Humo.ytá; 
288$ d:c eslaçiio rlo 
largo de S. Salvador 
e :~0!3$ úas estações 
do lat•g-o da Cat•Iocn., 
J'uus do Mercado, D, 
.Mnnoel, praça Vinte e 
Oito do Sctombro, etc, 

109:385$000 37. Ma.~istrados cru ciispom
bilidnrle - lnclusrvo o 
nccessario para venci
mentos do 83 juiz~s 
e reduziria do 4:000.$ 
correspondente ao ven .. 
cimento do um dosem· 
lm.rg-utlor aposentado .. 

7-16:737$950 

175: 130.~000 

143;6·12$000 

283:400$000 
100:000$000 

250:210$000 

38. Evontuae:; •.. •....•.•.• 
473: 600.~000 . 
110:000$000 

Art. 2.' E' o Poder• Executivo autorizado: 
1, a ex:pedh• novos rog:ulumentos pn.ra. n.s 

Cas••s do Detuncao e Correcção ; 
H, n supprimii•, quando vagarem, um dos' 

lagares d" ajudante do director goro.! rio 
so.mlo publica e um dos Jogares rie medico 
nuxillo.r 01t repnrtiçilo central dessa dlre• 
CtOI'iU j 

111, " reduzir n 75$ menaaos a pensão no 
Interno. to do Gymnnsio Nacionul; 

IV. o. rever os oôtntutosda. Ellcoia No.cional 
do Bollas Artos o do Instituto Nacional do 
Musica.; 

v, a. rever os regulamentos das Facul• 
dados de Medicina o do. Escola Polytechnica, 
adoptando o ro~imen quo mais conveniente 
julgar o.o ensino e tornando extensivo às 
l'~culdudes ou Escolas Livros, equiparadas 
ou q uo so equipllJ'arom, o quo se acha. 
determinado cm rolnçii.o iLs Fnculdndos Li
vros do Dit•eito nos 8l'ta, 5<), 6°, 7P, 8<~ 
e 0' rio. lei n. 314, de 30 de outubro 
do 1895 i 

VI, a abt•ir o pt'Cclso credito parn desapro• 
pt•iat• a cusa sita á rua. Uumaytl\, nesta 
cidade, em que funcclona uma das ostnçilos 
do Cot·po do Bom~eiros ; . 

V Jl, o. 1lbJ•it• o preciso ct•otlito po.ro. pagar 
no Dr. Candldo Baro.tl\ Ribeiro o premio a 
~uo tom direito pm· umo. obra do BUIL lavra e 
reSJi>CCti v a impross;1o, cuj11 lmpot•tanclll foi jã 
l~l'bttrndn. polu Governo ; 

Vl11,11 a~t·lr o credito tl'Mossariopnl'l\ paga· 
meu to nos Drs. João Viéit·a do Araujo o Josó 
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Isidoro Martins JuniCJr ~os premias o gastos 
tle itnpress[o a que toem dit•etto poJa pnbli· 
caçilo dos seus livros Diroito Penal do E.uer
cito c Armada o Corli9n Penal CommetHtulo c 
Comp11ndio de Illstnria Gc,·alclo Direi/o. con· 
fm·mo o arbitramento feito poJo Govorno 
nn; tet•mos <los arts. 38 c 30 do Codigo de 
E 1sino · 

IX, à revBr o docroto do fório.s forenses, 
de modo a estn.bolacm• como regra o se· 
ll'Uinte : 

As ftlrins forenses, no Districto Fodoral, 
serão reduzidas unicamonto no lapso de tampo 
que vae do dia 24 tio dozombro (mclusive) ao 
dia 3 do fevereiro. 

Art. 3,' N11 disposiçilo do § G• do nrt. 2• do 
tlecroto n. 302, do 8 do outubt•o tle 1800, 
ostão incluidns as dospczas constantes da 
verba n. 3 e d:c rubrica-Material-das ver
bas ns. O o 8 do art. !"desta ld. 

Art. 4.' Aos otllcincs nomeados para o. 
guarda nacionnl, que não tivorom pago os 
direitos tlc suns pnteutcs nos prazos de quo 
trata a lei n. 5GO, de 31 do dezembro de 
1808, é permittldo pugal·D.< dontro do 00 
tlias, a contn~· do dia da z•romulgaçíio do. pro
sente lei, 

Art. 5. 11 O Governo regulamenta.rá o regis .. 
Iro de liVl'OS do que trato. o art, 13 da 
lei n. •l9G, do 1 do agosto de 1808, orenndo 
a to.x" do 1$ por certillc.1do de obt•n do
positndo., caso o autO!' ou cesslount•io o quoiro. 
exigir o osto.bolecondo a publicidatle mensal 
da listo. de obras roglstrndo.s. 

A referonein do at•t, 26 da mosma lei, quo, 
em voz do ser feita ao art, 22, n. l,allude ao 
nrt, 21, n. I, será corrigida em novo. publi· 
co.çiio. 

Camnro. dos Deputados, 7 tle novombl'D do 
1899.- Carlos Va; de Mcllo, Pt•esidento.
AI•thur AmlJrosino llorcdia da Sd, servindo 
do 1° Socrotnrio.- Eu9cnio Gonçalvt!s :tou· 
rinho, servindo de 2u Secretario,- A' Com
missíio de Flnnnçns, 
. Do llllnistorio do. Fuzendo., do 4 do cor· 
rente mez, transmittindo a mensngnm 
eom que o Sr. Presidente d11 Republica do
volve dous •los nntogro.phos dn Resolu•;ilo do 
Congresso Nacional q uo sauccionon e que 
resto.boloce a Allandoga dn cidade do Porto 
A logre, no Estado do Rio Grande do Sul.
Archive-se um dos autogrnphos e commu
nique-so t\ Camo.ra dos Deputados, romotteu
do-so·lbe o outro. 

Do Presidente do Triuunal de Contas, de 
31 de outubro ultimo, onvinntlo 80 exem
plares tio relatorio tlaquollo Tribunal, orga
nizado do conformidade •Jom o nrt. 8' do de· 
creto loglslntlvo n. 3n, tio 8 de outubt•o de 
1808, afim de sarem dlstribuidos pelo> Srs. 
Senadores.-Distribuam-se. 

O Sr•. ~() Scc~·ctnt•io (intcJ•ino) do· 
doclnr11 q uo níio h a pareceras. 

g• lida, posta cm discuss[o e som debate 
npprovmla a redacção tina! do projecto do 
Senado, n, I !J, do 1899, dlspontlo sobre o cal
culo do soldo da reforma do I' tenente da 
<Lt'madn rotormadr, Arthur Wnldemiro do 
Serra Beifort. 

E' lidn., posta cm dlscnssiio o sem debato 
approvndct n redacção 11nnl do projecto tlo 
Senado, n. 23, do JB!J!J, regulando a antigui
dade da promoção do tenonte-coronol .Joíio 
Leocntlio Poroim do Mel i o a csso posto, 

O So·. Pt•etoidente - Tendo sido 
concedida o. dispensa pedida pelo Sr. Sonarlor 
Go11ça!ves Chaves de membro interino da 
Commissíio do Conatltuiçii.o, Potloros o Diplo
mncin, nomeio narn substituil-o o Sr, Se· 
nadar Arthm• :. JS, 

o l!lt•. Pinheiro 1\lacbnd~ -
Sr, Presidente, a ussembltla do Rio Grande 
do Sul, exultando polo restauclocimonto 
dt\ Alfandega de Porto Alegro, dirigiu 
no Senado um telegramma do c·ougrntulacü.o, 
por mel! intcrmedio, o qual pas>o. a lôr: 

•Senador Plnboiro Macbado-ltio-A as
sombltla dos repro;entantes, saudando-vos 
pelo rosto.belechnento da Allilndega desta Cu· 
pita!, solicita-vos a gentileza de apresentar
des no Senado do que EDis proeminente mem
bro, suas congrntul11çues por o.quello facto,
~liúicli, 111 secretn1•io. 

Dando pot• cumprid<L a minba missão, peço 
a V, Ex. mt~ntlar inserir n~ neta o tele· 
!rramma daquolla cm•pornção, 

ORDEM DO DIA 

ARREO,,DAÇÃO DOS tl!POSTOS DE CON"SU~!O 

E11tl'& em 21
' discussão, com o parecor favo· 

r1tvel do. Commissão de Fino.nçns, o art. 111 da 
proposição da Co.marn. dos Deputados, n. 102, 
de 1899, esto.beiMondo o processo de nrrecn· 
da~íio dos impostos do consumo. 

O S~·. Leite c Oltlelco, relator 
do ptn•ecor em discussão, nilo qnet• deixat• de 
lilzor algumas observações sobre essa proposl· 
çuo da Cnrnarn, quo tanto tem dado 11ssumpto 
para discussão. Declara que ndo comprohon
do nom expilo<~ a aglto.ç:\o quo se protonde 
tuzor em torno dosoa proposição, quo tl um 
etfoito dtls circumstanclas melindrosas do 
pai• ; nlém de uma dlscussii.o das mais 
acco::as no. impt•enso., ao conhecimento dn. 
Commis>iio obogou, pel~t leitura tio Jor-
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11nl do Cam,ocrcio, um~ rop,·esontaçiio diri· viu prestos a suapon•lor png.1montos o Go· 
gido. ao Somulo pelo Pl'esldento da Associa· voruo a que elle ia. succedori era 1t llo.ncn.
çiio Commorcinl ~o Rio de JanoiJ•o, ,inl· roto pnrn. a sun pntria, n cujo' destinos cllo 
go.ndo-so autoriz:vlo n. t'a.llur noi tormm da, fUt•a. chamado n prm;idir. 
mesm:L rep1·osontn.çüo, cm nnmo do to1lo.s 1 JmpUZ.tll'am-lho owlossnr um occordo com 
o.s classes do commercio o dn. indus"tl'in.. E'!~n os r:rorlores, meio unico dtl impedir o de· 
rep1·esenta.f!iío ó uma philippicn. contra a Ca.· sr1stro; melhor vo.loi'ia deixar esboron.r-sc o 
mnrn dos SJ's. Deputados, tmtiL•In do mo lo credito nas mãos alheias para J!oixar n S. Ex. 
monos cortez, menos n.ttc.ncioso, com phmses a gloria, a honra do vir sanar Oi::l mnlcs, f'll· 
que do.stoam ilo mo.lo pelo ~uni taes documcn· tt•ar como tt•iumpltauor em uma praça os· 
tos dovem ser redigidos. O Senallo compi'c- c:L!lga.llmdn. i a. dictatlurn. finnoceim ser·lho
hen~Jo que só 1111~ um 1te:;pacho a. prol'ot•ir hia poJ•roittidn. s. Ex. nílo quiz fo.zel-o; 
11essa rrpr·esont:lçiio o:-1'1!qnciYa c,~ l~Jrmns, tomou aos hombros ~~ tnrefn. in~rll.to. do nm
cnnsngra.t(o pollt pr1txe pam potiçõl•s em que parai' a };lttJaf.!iio que ~·o c::;boron.Vil, subscro
nom o dec•>l'O ó gunrd!ttlo •. Por mais ~~1'0.\'fS vondo o uJtíruo co.pitu\o da obra de orros dos 
erros que p 1s~a nlgnom .Julgar os actos tlu :::eus nuteces;;ol'c:;: tiuh·ou o OoVoJ•no daRe
Camara 1los S!'s. 08!JUtnd< s, pot• mais ab· publica, livrou n sua patrin dlL do> honra; 
SUI'das quo sojam as suas deli!Jorllçücs, (llla mus comproJueltou o seu Governo! 
i·epresenta. um dos pcdcrl~s const\tutdcs dll Ao S11U acto do patriotismu. de nbnegnçiio 
Naçü.o brnzileit•a e nmof:quinbar a Assemlllóa. reapondcm~lbo, os propl'ios endco:;adores dos 
dos Roprm;entn.ntes cln Nnc,·ão c~ vilip:.:ncliar a Go\•ernos autel·iores com uma campa.nhn. 
pt•,1r1r1a N<~çtio. Niio rnere('O as deferencins dos aberta d,J doscredito porque, para. sn.lvnr os 
pntleres publicos qnom aos poderes pu!Jii ~o:; I compromiSsos Ilelos outros assumidos, S. Ex. 
não sabe dil'i,!,"ir~se com ncntnmento. envot·edn. pelo c:tminho du. ordem nas fi-

i sttl vonlio ~un n.manhii. 1-wrú. o Senntlo o 
1 

nanças, traduzindo nm sois clnrns, po:;itivas, 
nggrodido, de::"de qno clle o.cceitar a 11ropo· conhccidn.t~, umns pouco.ts de medhJns jit de
fiiç;'io pela qnnla Camnrn. O llrroj da. as ge· c!'etndas pelos seus nntccessol'et:~, mas es~ 
\Jonas da coloro populn1· polo Prosidonto da criptas du propo>ito para não sorom cum· 
Associnçtlo Commercinl do Rio do Jomoiro, pridas, alttorizando a fr•.:mde contra o Tho-

A Commis::üo de F.inançfls, o~sn. o.:ttl jil. pns· souro Publico, pelos contriLuinte:; rocalci
sivel dos mesmos op1thet( s, pot• tet• neomo· tr.uttos. 
limdo no Senado quo adopto n proposi~iio, Toró. occasiilo do provat• quo to<las ns dis· 

M:.s é pnra extrnnbnJ• c>So mo<io insoiito posiçilo> da loi que so discuto o contra n 
tlo t1·atu.J• os pGdm·os publicLJ::;, conhecur que qual reprosoutn. n. Associaç-ão Commel'cial, 
não lm o.bs~lut!lmonto l'a~i1o na g-ril!t lovan· niio sfio rna,lidns novns por estarem em vigor 
ta.da. contra n. proposicão, ltdultertvlo~ como ó som 05 clamores prmJuzidos ngol'n. 
a sua lottra para convencer no pnbllco on às E' justo, é lonl, ó pntriotico surgirem pu· 
clmso;; conservadoras om nome das quacs lo.dinos adormentados do commercio o da 
ost!l fallttndo o son clwl'o, de quo ha motivo industria, p1·omover o agitação das classes 
parn. cla.mnt• no mom~nto du. oxhillição do conservadoras justn.monto nu. occnsiii.o em 
sou ro'Jl'O:-:entante. q1w, dado o primoiro p:1sso pal'!L a ltanca.rota., 

E' ainda rle cstPnnho.r a ngltoçfío feita. em o Prosidento da Republica, não responso.vel 
torno do Governo nctunl; clamam contl'll ello, pela. situnç11o a quo o pn.iz chegou, congr·egn. 
tocam o clm'im elo má fnmn contra. a !::.ituução todos os ostbrços para ver se obtorn a. rocon· 
lamontnv"l em qno o paiz so acho, jogando stitulçiio dns tlnanr;ns desbaratados, anniqui· 
s~bro o GovoJ•no o mó.o e.<tndo das finanças o lndas pelos outros 1 
da praça, som so lomurorcm quo nilo ú ello Além do tornar-se o Govet•no actual res· 
o culpado das dltnculdndes do presento, nom ponsavoi pelos ort•os alheios, bradnm pelas 
tü.o pouco dn. SB\'m•ida.do r\o mo lidas revigo· mil tubas da desordem, contra. medidas de· 
t•ados ogorn, crotndns por aqnclles que boutem o ainda 

Qaom oroou para o paiz a dosordom nas fi. hoje, silo ondeosados pelaR mesmos agitadores 
nançag, o cambio a. 7, tt olovnção dos i~npostos, dus clo.sso.IJ contribuintes. 
o estampilha pnro tolos os gonoros, o lm- Siio quatro as reclamações feitas pelo Asso· 

!>osto de consumo, n suppres,iio do pngamen· cioçilo Commoi•clal do Rio do J'nolro nosso 
o.q, o (1wdiug ltlan, nua foi a admtnistt•nç:\o roprcsento.çiio foit<t ao Sona.tlo, contra. n Co.

nctnnl, contra" qn"l so quo!'om lnsuJ•giJ• o ma1·a dos Srs. Deputado;; t\ o lnviolablli· 
cammorclo, o. industr\n, todns .1s clu~.ses. A dndo do nsylo indiviilual, porque os llscnes 
sltuncilo, III !ta do e!'ros accumulados, l'oi, ao potlom ponotrar nus l'abJ•icns do dia e do noito; 
contrllrio, nmpura!ln. pelo Sr. PJ•osidento dn ~~.o. tlovas:;a li:L os~Jriptn. dos commorcio.ntos, 
Ropubilcn, om um momonlo om que não ern pelos tlscaes; 3', autorlsaçilo do busc~ nns 
!lindo. Governo, S. Ex. nchavn-se no e.:~tran· !nb1•icas, nns dt~pentloncins tlcstn.s, nos arma· 
goh•o, eleito l'l'Osidonto tio Ropubiicn, quon~o rios, calxns o movols; 4·•, n doton~ão, pnl'l\ 
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oxamo, dns morcn<lol·ins nos portos e estações p1•ompto n pagar som relnctanola ; pt'Otestn 
de embarque. oontl'll ns disposições jiL om vigo1• Jm dous 

Todo.s estas disposições o~tiia consignntlns o.nnos o quo só ngot·o. foram consldorndo.s 
nos regulamentos ex podido~ pelos decretos drnconinnns.Se tom rm.üono protesto de hoje 
ns. 2,773, 2.77-l, 2.777 o 2.778, om 20 " os sons louvores do hontom no·Wnistro quo 
30 de dezembro do 1807, pnrn. IL cobrança. I to.nto mnl1mnsn. ús cln.'::iscs conservndoras, süo 
dos impostos do consumo elo sal, Llo::; phospho· (ucabidos o srm vo.tor; se tove razão nos lou
ro•, do fumo e dn< bobirlns. 1 vorestributndos,osen Jli'Otosto de hoje nüo ó 

Lú os nrts. 23, 2G o 82 do 1lecroto n. 2. i73, sincero, niio obodoco á. vordndo rln. snu. mani· 
os arts. :li, 33 o 3·1 do <lo n. :l, 77·1, os i'ostfi\·Üo. E niio tom razão o Presidente da . 
nrts, 41, 43 o 45 do do n. 2. 777 o 38 o 40 do Assochtçiio mo nenhuma rlns rociamllçüos que 
do n. 2. 77rl, ondo m nchnm ns mosmas dia- fnz. A Jol nilo po1•mittc aos tiscnos entrar nas 
posições o goro. malsinados. fn.ht•lci!S do dia ou do noite ; u. Jei ú clara, 

Toclo muudo.sulm quo cssos ll<'crotos fornm qua.ntlo nccresconto.:- « qunnclodo noitll os• 
cxpedidos por um ministr•o, om honra do tivcl' a l'al.Jricn. t'tmcdoun.nUo om trabalho ln· 
~11a.l n. Associacão Commm•cinl elo Riu tlr. Jn.- du~trial,. ;- supprimindo o !lnal do al't. :30, 
neiro dele~:ou ~ su11 Diree1o1 ia n missão do o Presidonto ria Associaçilo nii.o argumenta 
nbnln.r·se d1~ sua séde para ir ú S. Paulo ~om correcção. 
levar a esse grande sorviúor da Patrin um - 6 11 1 , 
pres~nto como lemllt•ancn o g-ra.titlão pelo:t A fnbrica. nua p do sor'ln.m~raf. a'? Geten· 
enormes serviços prestados por olle no com· te ou rio qum~ quor que .eJa , si nl~u'!' ro
moreio 0 il Nnçiio hrnzileim; f<•i 0 illustro canto d1t ~Lbl'l?" ó dostlnndo a moradia de 
sr. Bernardino do campos qw•rn expediu os nlguem, esse 1ecnnto rlolxa do ser fllhrl~n 
tiocrotos e quem foi tiio loul'ndo pela Assa- pnra ser ~sy!o intl.'.vldual, onde o fiscal nao 
clnçíio Commorcial do Rio de .ln.neiro. tom autOlldu.do pru.t penetrar. 

o erre csll\ om suppÜI'·so qliu a proposição O nrt. 23 § 2', não autoriza o ftsc1l a do-
cm i.l!scussã.o é um lei novtL sobre irnpostos vasssat• o. escriptn. dos livras dos commer· 
novos com dlRposições novas o draconin.nn.s; cinntos: a. loi impõe ao negociante ter uma. 
n[o bn lnl. A ngituçiio ó feita riosconhccenrlo cso.l'ipta ospccinl sobro o movimento tlia1·lo da 
se a rnzüo do ordem ria prcsonlo ie1, calanrln· producçiio da fnilrica o o movimento de en
se os antecedente::;, por ig-nornncin 1lo corto u·ndn e sn.blda dnH osta.mpilhns. Esta o5cripta. 
desses, porque nito u cnpnz do ottriiluh· mi1 fé ó a que o liscal tem o direito do examinar; 
nos quo rllsoutem com n rospon~nllilirlo.do rlo si alguma duvida apparoco, podem os fiscaes 
sou nome. A lei do Ol'çamonte r\e 18Dô, elo lO -pedir-a oscripta geral, Si esta é recusada 
de dczom bro, croou n. taxn. sobre o rumo c -tcvcwl!n o facto ao ctmlwcimcnto do chefe da 
sobro as bobidns; a rlc 1897 croou as do phOS· estaçao fisc"l competente para quo osto ru
phoros e de sal; om fins do. dezembro fora.m quisito do Jui;:o compctefltc o. escripta.geral 
expedidos os rogul.,montos n qac 'e ref<>rio e do ostnbolecimento, 
no:; quo.es, lUILis ou menos, siio as mesmos n.tJ ... .1 t 1 t ,, 1 
medidas do liscali·açiio. " ioi de 1898 creou Nuo !ln uOVllSS~ nu or zada nes a uispos-
nulis as tnxas do consumo sobl'o cal~n.do, so- çüo, Robrc livros que, segundo o Coiiigo 
bro velas, sobre porfunmriM, sobro ospec'nli- Commcrclnl, só o Juiz tom campotonci!L parn 
eludes pbarmacoutica~, sobro vinagres, sobt·o mandar oxn.ruinat•, n.indn facultado ao nego· 

clunte niio os exhiuh•. conservas do cnrne, pclxo, doce!!, fructo..s e le-
gumes, sob1•o cu.rtn.s dojoga't'. 

Expcdiram·so oito rogulamoutos que, com 
os quatr•os o.ntorlúrcs, 1i.lrmava.m doze regulrt.· 
mentes divorsofl pn.1·a o mesmo fim : o. nr· 
rocadnçiio <loimpo<to rio consumo, 

Ten•lo a Camnra rios Oopntados cogltnrlo 
om outras impostos do consumo, tomou o 
expediente <le, om voz rio quinze ou vlnto re
gulamentos. todoH QUILSi no::; mesmo:~ termos, 
decretar uma lei gonl quo ab1•angossc nas 
suus rllsposlçoos todos"' impos'••s dccrelarles 
e por docrotm·. · 

O ~rt. 27 n1io uutorlsa buscas nas cnsns 
tios commorciantos: pOI'mitto quo os Osoaes 
visitem ns Jilurlcaa e oxnmiuom ns deron
doncins para cxccuçiío completa da le do 
impo>to. · . 
. Eoln nutorisaçiio, 'como o rio. nrt. 20 süo 
conscquencia da proprla lo! do imposto, parn 
a sua boa nrrecadaçü.o. .. 

Lô dlvorsas disposições dos rogulnmontos 
do imposto Lio cou•nmo na 11 vro Amo rica do 
No1·to o mostl'a como niio somento ostus rlls
pos!ções s.ílo consa.gr:ulns liL, como ns penas 
sii.o multo. maiores pn.ra n vlolaçilo tlo. lei : 
nióm de fortes multas, prlsilo por dous 
mozos iL dons n.nnos. · 

A proposição om discussão ú a oampilnçíin 
dos diVOI'SOs regulo.monto1\ já oxporliilos ef:'m 
oJ:ocuçii.o do~do 180i uns o om ISOlJ outroH, 
som nenhuma mo•lidn no1·a rio lmportanch•. 
Aliás a As<ocifiÇito nilo protesta cont1•n as So, para 11 arrocadnçiic rio imposto do im
tnxflll quo O COmiiiOI'Cio declara caiar portuçiio, O fiSCO llpjorobondo as moroadorluS 
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dos negociantes e guarda-as em lugar sou, 
de onde não cntrcgn s•m o pagamento do 
Imposto; so apprehondo ns bagagens dos 
passageiros vindos do estrangeiro, iovu·ns 
parn lugar seu e nhl as examina, Eómen to 
por sU•{Mlitn.r que clla possa conter mercado~ 
ria suje1ta ,...Imposto, pódo ser considerada 
e:.tado da sitio no commercio, n nutm·izuc;iio 
aos Oacaes paro deterem a mcrcudnl'ia nos 
pontos do embarque, pela suspeita de defmu· 
dação do imposto! 

Esta nllegnção deriva rln fodsa comprchon· 
são do que ••Ja o imposto c a subtracção do 
contr·ibuinto u. este, no nosso pniz; considera
se acto do bonomeroncia não pngar o im· 
posto 1 

Não sabe como so possn justificar n ngita· 
çilo movidn contra o Governo por disposições 
que estão om execuçilo ha dous nonos sem 
reclamaçiio. 

Entende que, no momento actual, deve· 
riam congregar-se todos ao redor do Governo 
e procurat• auxillal·o n evitar ao nosso paiz o 
proximo desastre, incvitavel, fatal se as agi· 
tações continuarem n. querer convoncor o 
povo do que pretende-se invadir-lhe o domi· 
oillo a pretexto de cobrai' imposto;. 

Siio os representantes das classes conserva· 
doras que tem o dever pntriotico rio auxiliar 
c ni!o de pertubar, de consii'Uir o niio de de· 
moi Ir, Iembran~o·so de que os desastres da 
patrln não nttlngem só monte no Governo; 
elles ferem Jlrlmoíro o commercio e os indus· 
trias. que VI vem da paz, da trnnquilli<lado o 
níio das agitações politicas. 

Ninguem mais pedindo a palavra, enccr· 
ra-so a discussão. 

Seguem-se em discussão que so onco1•ra sem 
debate os ns. 2• a 5G. 

Postos a votos siio succo~sivamento appro
vados todos os artigos. 

E' a proposição adoptada para pnssnr a 
3• diSCUisàO. 

O Sn. LimE E OJTICICA., pela ordem, requer 
dispensa do intersticio para n 3• dlscussiio dn 
proposição. 

Consulta~o, o Senado concedo a dispenBa. 

O Sr. Prc&ldentc Está csgotnrin n 
maioria da ordem do dia; vou levantar a 
8esaão dsslgnnndo para a d:t ses!iio seguinte: 

2• disoussilo da proposlçi'ío da Camara dos 
Deputados, n. 07 de 1899, concedendo licença 
doum moz, pnrn o Sr. Pr·esidente do Repu· 
bllca. no fórma do 01•t. 45 da Constltulc•io, 
retirar-se pata fórn do pnlz, o autorizando o 
Poder F:xooutlvo a aLrh• os precisos creditas 
para oocorrer ·as despczns de represontnção 

com n viagem do Presidenta da Ropublics a 
ltepubllca Argentina; 

3.• discussão rln proposição rln Cnmnra dos 
Deputados, n. 102, de 1809, qno estobolece o 
processo tia arrecadução dos Impostos do con· 
sumo. 

2.' discussão da proposiçiio da Cnmara dos 
Doputarlos, n. 103 tio 1800, nltorando varias 
disposições dos Alfandegas o Mesas do Rendas 
mandaria executar pelo Decrelo n. 2.743 de 
17 do rlezemqro do 1897; 

2." dlscUSiiiO da r·roposiçiio da Cnmara dos 
Deputados, n. 7G de 1809, autorisondo o Go
verno a ma.nda.r indomnisnr o capitão-tenento 
Rorlolpho Lopes da cruz da todas ns vonto
gens pecunincias rio quo tivor sido privado 
por força do procasso a que respondeu; 

Levnntn-se a sessão ás 2 l10ras da tarda. 
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PresidetJcia elos Srs. Rosa e Silva o J. Catuada 
(1'~ StJcretario) 

A meia hora depois do meio-dia nbre-so n 
sessão, a quo conco1•rem os Srs, Senadores 
Mnnoet de Queiroz, J. Cntundn, Henriquo 
Coutinho, Thomnz Doi fino, Gustavo Richard, 
Joaquim Sa•·mento, Francisco Machnrlo, Go· 
mos de Castro. Belfort Vieira, Nogueira 
Paranaguá, Pires For·roira, Cruz, Joiio Cor· 
deiro, llezcrril Fontenolle, José Bernardo, 
Alvaro Mnohario, Alirlon Milanez, Atmoidn. 
Barreto, Gonçalves Forroirn.. Leite c Oitlcicn, 
Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Arthur Rios, 
Vlrglito Damazlo, Domingos Viconto Q. 
Bocayuva, LopPs Trovilo, Bueno Brandão, 
l~odrigues Alves, Puuia Souza, Moracs Bar
ros, Joaquim de Souza, A. Azererlo, Aqui
tino do Amaral, Pinheiro Mnohndo e Julio 
Frota (30). 
. Deixam do comparecer, com causa parti

arpada, os Srs. Alberto Gonçalves, GenoroBO 
Ponce, Jonnthas Pedrosa, Louro Sodró, Justo 
Chermont, Benedito Loite, Po·dro Velho, 
Joaquim Pernambnco, R•go Mollo, Leandro 
Mnciol, Rosa Junlor, Cleto Nunes, E. Wan· 
denkolk, Gonçalves Chaves. Leopolclo de 
Hnthilos, Vicente Mnchndo, Joaquim Lacerda, 
E8teves Juntar o Raulino Horn ; e, sem olln, 
os Srs. Manoot B•nata, Josó Mnrclilno, B. de 
Mendonça Sobrinho, Porcluncula, Feliciano 
PenM o RnmiJ•o Barcellos (25). 

E' lida, posta om <liscussüo o sem debate 
npprovada ,.. acta da sessiio outel·ior. 
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C) !!Ir. 1' llieeretnrio di\ conta do 
soguinto 

4 :•133$333 para pngfimento 
no ma,ior Josó Lourenço 
<l~ Silva Mllancz, da di· 
vida rotativa a quotas já 

·liquidadas, c que cahiu 
em oxerciclo findo, con· 
form,, aviso do Ministorio 
da Guerra pat'l1 o da Fa
zenda, n, 325, do O do ,ju
nho do corrente anno, 
000.~600, o 300$ para pn
g-amouto aos maJores ro· 
formados Manool Aiexan
di'O Pereira do Mollo o 
Pedro Josó do Lima, con
formo o a viso do 28 do 
abl'il, lambem d.osto anno. 

EXPEDIENTE 

Dons offlcios do I• Secretario da Camnrn 
dos Deputados, de hontem o hoje, remottondo 
as seguintes 

PROI'OSIÇ0ES 

N. 105-!800 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I·" Fica o Poder Execntiv,, autori

za<lo n nhrir ao Mlnistnrlo da .Justiça o No· 
gocios lntet•lores o credito nncessnrio pnrn 
pagamento no lente cllthe,lntrico da Faonl
i:Jado da Medlclnn do Rio do .Janeiro Dr. Hi
lnrío Soares do Gouvli", dos ordenartns que 
lho siio devidos durante o tempo em que 
esteve priva~o do exerlccio de suas l'uncçlles, 
por acto do Governo, posteriormente annul
lado. 

A.rt. 2. 0 Rovogam-so ns disposições em 
contrario. 

Camnra. dos Deputados, 7 rlo· novembJ•o ile 
1890,-Carlos Va: da Mclla, prcsidente,
A.J'Ih!lr Ambro:ino JJ.Jrtldi-1. de .'it'c!, serviorlode 
24 Becretn.rio.-Eugrmio Gonç11lve.~ Tourinho, 
servindo do 2• seci-otar!o.-A' Commfssiio de 
F'inanças. 

N. 106-1809 

Do Ministerlo da Marinha •.• 
Do Miulstorio da Fazenda ... 

052:702$•186 
1.173:107$820 

518:835$129 

Art. 2.' Rovogam-&e as disposições em 
contrario. 

Comnra. dos Deputados, 8 do novembro do 
1809.-C~r/os v;,. de Mclto, pl'Cs!dcnto.
'lngel, losd ela Silva Neto, •1° secretario, ser· 
vinlfo tio: 1".- E~Jgenio Uonçalvcs ;l'ourinlto, 
seJ•vlndo de 2" secrotarlo.-A' Commissão de 
Finanças. 

Reprosentnção rlos fabricantes de sulphu
reto do carbono -Formlcirta- reclamando 
conti•a n propostçilo daCamarn dos Deputados 
que mantum as disposições preliminat•os da 
Tarifa das Alfandegas, declarando livres de 
impostos de consumo e do exper!iente, o aul
pburoto do carbono Importado do estrangeiro. 
-A' ,·ommissilo de Finanças. 

O Congresso Nacional resolve: o Sr. 2• l!lem•ctna•io (intorina) de· 
Art. 1.' E' o Poder Executivo nutot•i,ado claro. que não ha pareceres. 

a al>rlr ao Ministerio dn F;ozondn o cJ•odito 
de 2,970:768.$045 pnra pagamento 1le credo- ORDEM DO DIA 
res :por exerclcios findos, con f'ormo ns t•ospo-
otlvas rclaçoes, de accordo com o § 2• do 
art, 31 da. lei D, •100, do 16 do dezembro LICENI,'A AO Sa, rnEBIDENTIII DA REI'UDLIOA 
<ie 1897, fazendo ns necossariris opot•nçües, 
seml.o: 

I>o Minlsterio da Justiço e 
Negocies lnterioroa.-Cor
rlgldo na rospectl v a rela· 
çii.o o nome do credor o,•. 
I~moio Monteiro do AI· 
meida Gouveia, lente sub
slituto d" Faculdade do 
Medicina. da Bnhia, qno 
III L i Bgura como -Mo.t•lms 
-em vez do Mon toiro ..• 

Do Mlnistorlo da lndnstJ•io, 
VlaQiío o Obras Publicas •• 

Do l\llnlstol'IO da Ouorra
lnotuslve as qunntins do 

280:•154~730 

48:·187$806 

Entro om 2" discussão, com o parecer fa
voravol das Commissões de Finnnçns e Con
stitulçuo, Podoros o Diplomncla o art. !• da 
proposição da Cnmara doe Deputados, n. 97, 
do 1899, concedendo Jlco!iiça do um moz para 
o Sr. Presidente da Jlepubllcn, na fórma do 
nl't. 45 da Constitniçiio, retirar-se para fórn 
do pnlz, e autorizando o Poder Exoontivo n 
nurir os preolsos creditas para. occorror ás 
despezaa de reprosontnçiio com a viagem do 
Presidente da ltepubl<cn ii Republica Argon-
tlnn. · 

Nioguom pedindo a pt~lnvt•a, oncorra-se a 
dlscnsailo. 

.. 



SESSÃO EM S DB NOVBMDRO DE }81J0 517· 

Soguo·sc om discussão, que so encerra som 
debate, o o.rt. 2'. 

A votação floa arllada para quando Jtwver 
nu moro para deliberar. 

ARRIWADAÇÃO DOS mro>TOS DE CO:iSUMO 

Eutrn. em 311 discu~são a. propo~lçoiio dtt Cn· 
mara dos Deputados, n. 102, rle !SOO, qno 
ost·•baleco o processo. da arrooadaçiio dos 
lm,ll.ostos d~o consumo. 

.o lól•·· Jtuy Dn•·bo•n pr.munciou 
um discurso quÕ scrli publicado ilepois. 

O Sr. Leite e Oltlclea-81'· Pre· 
sidonto, o Sena<lo assistiu no meio do mais 
JlrOfundo silencio, a oraciio que em lórma d11 
1roni1L mais pungonto, lho atirou ás Jilces o 
nobre Senador pela Bahio. 

o SR. RuY BARBOBA-Niio atirei ils faces 
do Senado. 

0 SR, LEITE E 01TICIOA-EU niio duvidaria 
subscrever a• pu lavras de S Ex. 

0 SR. RUY BARnosA-Todo .. o mnndo O 
anno pa'"'do me acompanhou aqui em lin
guagem semelhante. 

0 SR. LE!TB R OITIOIOA-Il' jusltlmento o 
que vou dizer ... não duvidaria. suilscrovo1' 
ns po.hs.vr·ns do S. Ex. StHll restriccãn, si 
S. Ex. bfljPI estivesse com o ruzão; nfw du· 
vidarh• affil'"'"'' que S. Ex. tem todo o di· 
m to lle. vir u.o Senudo div·l' quo ell!1 o:.tá VO· 
ta.ndo loi .. ó. senh:a. r1o Podw· Exccuti v o, ~lllll 
o diruito de diSlltiS&ii.o, Iii S. Ex. nü.o tivo:-su 
garantida esta dlscussiio quando quizes•o e 
como entendo"e·. · · 

Quem foi quo impediu que esta lei ou ou
tras fllS$em lliscutidns? 

Quem é quo Importo ne•te momento o hon· 
rado Senndor, om logn1• do faze•• ostos ohjur
gaturlas no Sonario e ó. Commisoüo de Fi· 
nnnça•, do vir discutir uma a. uma as dis· 
posições contidas nesta lei, e demenst1•nr quo 
ell& maudam violar o lar do eidndiio, que 
ollas impe<lom qno o operaria, que a pequona 
familln tenbnm sua ca.sa garantida. 

Eu applaudlrel o honrado Senado!' si neste 
momento, depois de suas palavras, o eu 
esperei que o ftzo,Eo, viesse demonstrar que 
Isto que se discute ti uma loi nova ; que ostn 
lei contem aquellas disposições quo são atira· 
dns I•\ fóra como vloladons, quor da casa do 
cidndiio, que!' dos p1•oceitos quo a legislação 
commerc1ul garanto a'l cornmol'ciunto. 

Mas S._ Ex. nilo o fez; S. Ex. nüo qulz 
tazel.o, e di !:lo mai•1niio J>óde fuzel·o. 

Sr. Presluento, " necessarlo que ni<s os 
representurltes da. Nnçiio tonhilmos o esoru

::;unrulo V, li 1 

pulo multo J•nzoavol e multo exigido do niio 
estar todos o> dias a faz< r protestos contra a 
violação da nossa soberania, quaorio nós ó 
que uiio a queremos exercer. 

O S1t. ANTONIO AzRREDO dá Ulll ap11rte. 
0 SR. LEITE I~ 01TICIQA-Porgue não pódel 

Quem imperle ao nobre Senador por Ma.tto 
Grosso do vir à tribuna discutir uma a uma 
as disposições de!le projecto de lei? 

O SR. ARTIIUR Rios-Quem o amrmn ó 
V. Ex. no seu parecer, dl<endo que niio hn 
tempo para. so votar as matarias. (Apa•·te<.) 

O S11. LEITE E OtTICICA- Vou atteoder 
primeiro quo todos no aparlo do honraria Se· 
nado1· pela. Bahia, que foi dado com mais vlo· 
loncia. 

0 SR. ARTIIUR RIOs-Com violencla não. 
E' o mou diapazilo de voz. 

O SR. LEITE E OtTiorcA- s. Ex. faz-mo 
uma inju•tiça, attrlbulndo-me aqulllo qao 
nunca diSse ; S. Ex. torna·se echo do que se 
dis,e lá lo1•a : qne a Commlssiio havia. acoo· 
selhado a. votai' sem discullr. 

O SR. ARTI!UR Rios- V. Ex. diz no seu 
parecer quo não !ta tempo para e.todar as 
matt1riu.s. . 

O Sn LEITE E OITIOJCA-Perdoe·me V.E:r., 
mas a (',ommi>Sdo nunca rllo,e qu" não havia 
tempo para estudar ; o que disso 'e consta do 
p<recer e que ella oüo tinha t•mpo para es· 
turla.r no rue:~mo purccel", umtl. a uma, todas 
a• rJI,posiçOes da lei. 

O SR AR'rnutt Rios - Entiio 1 
O SR. LEITE E OITJCIOA- No parecer. Mas 

aqui no Sunudo estuva. prompro pa.1·a discutir 
um 11 um os artigos da propoolção: e honteou, 
niio baveudo qu"m disoutisso esoa .proposi• 
çüo, cu, S:lU relatO!', quo 11iio tinha obriga
Ç<1o de fuzel·o, tomei a lllllavra o drscatl os 
01·tlg-os que e1·11m impugna.roa lli. ró1·a, pro• 
vando, com applauao ole todo o Senudo que 
cil.o teve re~orvaa om manifestar-se,· que 
todus ••tas objecções apresentadas lil dispo• 
siçõ,s do projecto, a que chamavam drnco· 
nianas e violadoras da Constituição, e dos 
direitos sagrados do o:dadiio, cabiam unla a 
uma, deante da lettra expressa do moamo 
proJecto. 

E' com muito sentimento quo vejo que o 
honrado Senador pela Bahla vem hoje repelir 
esta bulola Infundada, que consta da re• 
prosonttLçiio da Associnçiio Commerclal e que 
nuo tem rnziio do ser slnuo acompanhada do 
at·gumonlo que niio o do boa lo supprimir 
parto das disp<•stçr"'s da loi parn dar como 
oxplléit .• ;ómcnte uma parto da. mesmas dls· 
posições. 

Sr. Pt·esldente, quando se discutiu a lei 
da reco! ta, os honrados Senadoros ouviram ,, 
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a fi',loquezn com que me pronunciei, decla
rando quo niió havia absolutamente qucst:ro 
fecllada pot• parto do Gover~o o que c•t~ nuo 
tlnl1a oxtgldo dos seus nm1gos " votaçao du 
porto alguma. da lei. 

O SR. RUI" BARBOSA-E' quo as quostões 
hoj o oíio se feobmn na tribuna. 

o Sn. LEITE E OtrtOICA - Nem so fecham 
em outra parte porquo V. Ex. sn beque nós 
03 JDembros da. Commtssiio, no~ prazamos de 
tor dignidade o altivez suiOcJontos para niio 
a.dmlttlr que nesta quostiio o Governo nos 
vo!lha fechar a pol'tn. da dtscus&1o. 

o Sn. Ruv BARDOSA - Ahl cst~ o nobro 
Sonndot• n querer levar n qu10stao pa1•a o 
terrmo das porsonalida•lco, o quo n~o uc· 
coito. o quo disse ó que actunlmoute nuo se 
fecham a.s questões na tribuna, o sustonto·o. 
(JJt< outros apartes.) 

() SR. LEITE E ÚITIOICA-Mns fochnm-so ns 
questões para quom? Pois si estou fallanrlo 
em nome da Commissiio o dizendo que o Se· 
ando tem nmpla liberdade pura discutir ... 
(.Apartes.) 

o SR. Rur BARDOSA-Quor V. Ex: f.Jzor
me criminoso, por força. E' uma logica do 
\nqu\zidor. 

0 SR, LB!TE E O!T!OICA-Nilo tíio profunda 
como a lnsi nunçüo do V. llx ... 

0 SR. RÍJY EA!lDOBA - Insiste V. Ex. em 
q11o ó uma inslnu~oçiio. O que so ha t1e fl1ze1' 
q11nodo um c~>vnlheiro da explicação a outro 
e este niio as acceita 1 

o Sll.. LBITE E OtTJctcA-Mus aqui niio se 
trata do um onvalhelro a dar "xplicnçõos a 
outro, trtl.ta·se do uma phraso que e.u estcu 
Jovantando no momonto om que to1 profe. 
rid&. S, Ex. diJ que nilo foi instnuv.çilo, ou 
deiiO·IL e passo udeante. · 

O Sn. A. Azrmr.no-Portantn, quem fechou 
a quc•tilo na Commlssilo foi n propria Com• 
mis11ü.o. 

O SR. LEl'rE E OtTicJC,\-Porqno niio dis
cutirium a lei como eu pedi e nü.o propuzeram 
ns emondns '{ 

O Sn. Rur I'AnnosA-Pnra que 1 
O Sn. LR11'E E OJ.TIOICA-V. Ex. não pó~o 

formular o,ta per~runtn, que vne do on· 
contro a dignirlndo do proprio Sonn•Jo. Para 
que ? 

Para o Senado <IIRcutir o resolver como on· 
tendosso conven lento. (Aparte.<,) 

UM Srt, SENADOR-V, llx. diz que ficou 
convencitlo de <JUO tudo devo sor npprovudo. 

O Sn. LEITE R OtTJCICA-Declnrei quo niio 
me convencia e votei contra. 

No parecer quo está om discussão a Com· 
missão apenas declorou que n<io tinha tempo 
do ostudur um a um os artigos da lei , mas· 
no parecer; pordm, hontem, eu vim no Se· 
nado e discuti ns o~jecções otrerecidns ao 
projecto, demonstrando qne este projecto nada 
tem de novo, nenhum artigo tem para au
gmentat• B soverl~nde no. nrrecarloçüo L' o im ... 
posto, é npcnns a consequoncla das lois tio 
orçamento tios annos anteriores o da proposta 
para 1900. 

D•monstrei que a rnzilo dn lei foi a ne· 
oessldade de supprimir 12 oul5 rogulumentos 
que o Governo tinha expedido para outr·os 
tantos Impostos de consumo, o que n propo· 
siçilo nada mais era que uma compllaçrlo dos 
diversos regulamentos, não havoudo um~t só 
dl•pooiçilo novn ; no contrurlo olla atteunava 
n• dcs;1ozas da lei nnte!'ior, entre as q une~ 
figur·nm ,justamente us que se relerem u 
invloln\JIIidude do nsylo do cidadão o á ga
rantia do sogredo da osoripturncilo com
mercinl. 

Os regulamentos anteriores que estão em 
oxecnção lln dous annos, pois ioram oxpe· 
didos em dezembro tio 1897, davam aos llecnos 
o direito de penetrar a qualqnet• hora nas 
faiJ!'Icns ; n proposição limitou os te direi to 
unicnmonto ns horas om que n fabrica estl· 
ve;se ern serviço industrial, declarando ex
prossamonte de dia ou de noute, si do noute 
a l'ahJ·ica estiver Junccionnndo cm trabalho 
ind ustJ•iul. 

Quando se discutiu a loi da recoila, V.Ex. 
viu a franqueza com CJUO eu vim a esta tri
banll. e pedi aos honrnuos Senn<lores que for· 
mutasscm ns suns emeudas, discutissem o pn· 
recor da Commlssiio e a lei di\ recuita com toda 
a severidade, acCI'BScontamlo nessa. <iccnsião 
q11c os mens honrados oollegns, membros da 
comlllissão,que ouviram as oxplicaçOes sobro 
os dispositivos da Iol um a um dudas pelo 
Sr, Ministro dn Fnzouda, estavam hnbiiita
dO!I a respon<ler nos honrados ·Senadores 
qae quizessem ~iscuti~ a mataria; q~o eu 
Dio o fnz\n porque nao mo convenm ; era 
'IIm veocido na Commtssiio e dava o mou 
]lllrccer oxprosso, porque ó do Regimento 
<Jitll um dos membros do Comm!ssuo om 
lUiiiOl'\0. codiL a dol\bomçiiO tia maioria,, 

O Slt. A. ,\zEHEao-ll vote. 
OSn. LEITE E Ol't'ICtcA-ll ou votei conlt•n 

os di~ positivos. 

Portnnto, a aspereza que resultava elo re· 
guiamento anterior, permittlndo que o fiscal 
puclosso entrar na i'nbrtcn a qualquer hm•a 
do dia ou da nouto, violando nsslm o nsylo 
do oldndilo,'o quo pódo ser contestado, porque 
n faur\cu não ó nsylo do oidadão, na lettrn. 
tin Constttulçiio, dosupparocon, o o fiscal só 
póde penott'lll' na fabrica do nouto quando a 
lllbr\cn. Oitiver fnnccionando, . 
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E expliquei qqo ai o industrial proferisse 
a nouto para o lil!tl trabalho, ello moamo, si 
niio ó clol'rau·lndor do Imposto, devia rlesojnr 
quo o fi•col ootlvcS>o prosonto paro vor que 
olle niio pt•etendio fraurlar o imposto. 

Si tralmlha, poróm, a portos i'ochadas o niio 
quer quo o llscol pos;a penetro r no ostabolo· 
cimento para llscallzor o Imposto, o não quor 
Isto em nome rla Inviolabilidade rio asylo do 
cidadilo garantida pelo Constituição, então, 
fo~ ó conl'ossar, os te bomom quer do fraudar 
os cof••es publicas, ó passive! do uma pona, 
está commettfndo um crime. 

foi justamente o desvio doa rondos publicas, 
foi justamente a falta do arreoar!oçiío rios im• 
pos'tos; c an m•oio que não me engano rllzondo 
no Sennrlo que eiisn nccusaçii.o dn. fnlta. rllL ar .. 
recadnção conv,Jniento dn.s rendas publicas 
já foi formulada r~ossa tribuna pelo honrado 
Senodor pela Bahla. 

o Sa. Rur BAnnoM-Porfeltamonto; mos 
mo parece qno o orbltrio fiscaluão é o reme· 
dlo contra isto. 

O Sa. LEITE E OITIOICA - Neste caso, si 
v. Ex. acha que ha arbitrio na lei, vonba 
llomonstrnl·o. Foi por isso que n lei parmittiu que o fiscal 

penotrnsso na c"sa do cidndilo à nouto só· Sim; v. Ex. não tem uma cadeira nesta 
mente quando '' fabrica estivesse em tmbalho Casa si não para discutir ostns medidas que 
industrml. considera prejudiciacs ao paiz ; mas o que 

A dovas'n rios livros do commorciaoto, não posso ouvir com satislação ó que V. Ex., 
Sr. ·Prcsld··nto, não é po1sivei vir sustentar chegando á sua cadeira, lanco um anatlloma 
isto hoje ao Senado, depois que eu domons· sol!re disposiçrirs da let que estú em elabora· 
trel hontom, com a lei na miío, que ao con çüo, o não os discuto, rloixando apenas no de· 
trnrio do ro::ulamento antnrior qne permlt bato a ironia que atirou sobro os seus col· 
tia, que nutol·izn.va. esta dovnssn, a prop031· legas. 
çilo em tllscussiio prollibla isto, consagrando o Stt. 
,iustamento o preceito rio co,ll::o do commorcio v ll 

R UY BAR DOSA - Eu rospondoroi a 

quo exige quo só o juizo competente possa • >X. 
examinar a escrlpla do um negociante. O S1t. LEIT~ I~ OITICICA-0 que não posso 

pormittir som protesto ó que um repreaon· 
O que estava no regulamento ora qur o tanto da nação .venha occupar sua cadoira 

fiscal podia examinar, r\ hora que quizesse, para amesquinhar os colle~:as o a assembléa 
9uando lho conviesse, a oscripla especial do de quo ollo rnz parto, e deixe que passem na 
labrlcnnto, quanto aos productos su.Joitos aos lei Eem 0 seu estu.lo, estudo minnclos~.quaea· 
impostos de consumo, o qne esta escripta quer absurdos, dizendo apenas que a lei 
podia sor corroborada pela escripta gorai. contóm medidas vlolontns- phrase bonita, 

Admilla·se, portanto quo o üscal pudesse ma. sem pratica_ 0 que faz seu protesto, 
examinar n escrlpta Hera! do fohr!cante. doso,iando que 0 futuro dê rnzilo ao aniqull~· 

Como lslo era um regulamento o o que se monto da nssombléa de que s. Ex. faz parte. 
ost1i fazendo ó uma lei, essa dlsposiçiio loi 
modificada no projecto do lei, onde está os· O Sa. RtiY BArtBOSA dá um aparto. 
cripta a imposlçilo do só poder n cscripln o S11.. LEITE E OITICICA-Agora contesto: 
geral do negociante ser cxhibida pornnto o nós estamos justamente om um momento em 
juizo competente. que não me presto, como nunca me prestei e 

Com elroito, dir. o projecto que o fiscal po· creio que niio mo prestarei, pot•que estou a 
dorá examinar a escrlpta o>peclai; quando deixar esta cadeira, a ser1·ir de ohancelador 
pura esclarecer ~osslvcis duvidas, om van- do Governo o de carimbador das deliberações 
tagem rio cidadao, do fabricante, poderá do Poder Executivo, 
pedlr·llle a sua osot•lpta geral para se oscia· Eu tenho osso rlirclto, c pareco.mo que po
t•ccor, o, caso esta sejn recusndn- respQitO deria pedir no honrado Senador pela Babla a 
portanto;. no dlroi~o cons:tgrndo polo co~igo justlç" de não atirar a mim osso labtio. 
commcrctal, do nao so mostrar a escrtpUt 0 SR RuY BAnnosA _ Nilo atiro! a nin· 
do negociante contra sun ventado -o fiscal • 
communlcará o fltcto ao cbofo do sorvlço, o guem • 
esta t•cqulsltar á do juizo competente a oxhl· O Sa. LtmE E 0ITICIOA7'Mas sou o relator 
bioiio da cscriptn. da Commlsstlo, sou o ma10r rosponsnvei por 

Pois, si ostit claro iAto,ua dlsposiçiio da lo!, estn, V. Ex:.nlludiu i• Commissiio de Fmnnças 
como vir fn,.or capitulo do ncousaçrío no Se· do Sanado, o a Commissão do l'inuuças ti o 
n~<lo, quo o;•tó. discutindo a lei, do facto do .~eu rolntot• u,sto momento. 
deixar neila C?nsignadn a dlsposiç!1o du do· o sn. IWY llAllllOSA-Niio ba tal ..• 
vnssa nn osct'l)>tll gorai dos otdndaos potos 
flsoaes 'li 

St•, Pt•csldonte, um dos maios do nosso 
paiz, uma das cuusus que nos levaram "osta 
~ltu•ção lnmoutavel om que nos ncbntno!, 

O su. LEIT~ E 0ITIOIO.\-V, Ex. disso que 
ti moda, ao exemplo ... 

O Sa. l~uy BAII.DOsA-V. Ex. <tuer destacar 
pbrasos do meu dlscu.·,o, mal consot•vadas 

,\ . 

' • 

''· .. 
:;: 

,',j 

'. 
f ,, , . 
• . 
~ 
'·' '\ , 
J ,, ,·, ., .. . 



580 ANNAIIS llO SENADO 

pola sua. memoria, para sobre alias fundar que •!Isso foi o seguinte: «A nossa Commissiio 
sun1 nccusaçOea. lambem deve ter adivinhado o pensamento 

O SR. LEITE E OITictcA-Appello de v. Ex do Senudo•; é. nossa Commlssiio do Rednccão 
- foi que me referi, porque ó ella quem redige 

psra o Senado, e vou mostrar que a minha 1 1 • ó c m 1 ito do Finanças memoria. não ó tiio fraca como V. E v. suppoe. as e s; n.o a 0 m ss • 
v, Ex. cllou o oplsodio da Camara dos O Sn. LEITE E OtTIOICA-Aooelto a explica· 
Deputados, em que o rolator da Commi•siio ção de V. Ev., e nilo continúo a serto do 
da Rr.da.cção apresentou a redacção da loi, o ob;ervaçües neste ponto. 
disse com uma phrnse destinada simplos· o sa. RtJY BAnnosA-Qulz registt•ar o 
mente a fazer eaplrito, mas qno não tom fiwto de que po1• aqui tombem se adivinham 
valor pru!lco nlgum, disse que a Commissão estas cousas; não qulz que ftcasscmos em 
llnhaadvinhndo a votação dn Camara. plano inferlm• no da outra Comara, quo so 

V. Ex. aabe, Sr. Presidente, que essa auppnzesso que lá veem mnls longe do quo 
phrasc é perfeitamente expllcavel. nós; lá adh·inhnm, cá lambem se adivinha. 

As camaras deliberam peln maioria, o os O Sn. A. Aztmimo- Nem ha necessidndo 
relatores, e aquclles que mais interesses to. de".redacçiio. 
mam na discussilo, podem saber antecipada· 
mente como será votada uma lei, 11 sou\ ao· O Sn. LEITE E 0ITJOICA-Nito se precisa do 
celta ou repellida. rodac~iio, porque V. Ex. não discutiu, 

Isto se tem feito aqui; nós pr~viamente o sn. A. AzEREDO- Pois é por isso: dia-
podemos amrmar si um ~rojecto se1·á ou não cutlr para que Y · 
approvado. Mo se diL nuo sempre; _!Das, na O sa. LEITE" OITICICA- Mos, Sr. Proei· 
maior parte d_as vozes, P?la d•scus~uo e pelo douto, quero conclui!•. · 
estado dos antmos dos no,sos collegas. podo· Estn rosposta niio pude BJr longa, o tbl 
mos uffi•mar si _uma lei passaril ou ai será o penas um protesto ... uiio rllgo tanto-pro· 
rejeitada. (lia d•versos •partes.) tosto, aproveito a pllraso do Sr. Scuodoq•ola 

O honrado Senador pela Ballia, mtrntonl_!>, Ballin •.. foi um gemido, A·emi<lo de quem tem 
citou o fact~ do ter o relator da Com ml~>~o ·0 direlio do o III o r para 0 8011 pasudo 0 ve1• dito quo havia advinha do como a. pr~;'o"çao que em todo olle niio houve umn vez só o 
la sor \"Oiada, o lmmedlnlamento contllluou... recuo ás suas opiniões; do quJm póde olhal' 

O Sn. Rur BAnnoaA.-Não ftz censura a para o seu passado e dizer que nos momentos 
esta pbraso: louvei-a como um neto dt since- mais criticas, quando esta triLuna soll'ria 
rldade. ameaças do Poder Executivo, quando nós 

Q sn. LBITB E OITIOICA-V. Ex. não alou· todos não podcrinmos saLei' si a noute nos 
vou como um acto de sincerldnda, mas sim viria ao nosso lnt• ou no carcere, om uma eu· 

t I I te d 1 · xovla, ou n bordo de um navio do guerra, 
O>m 0 es Y e 0 pungen ° um~ ronu\ eu tive 11 coragom, Sr. Presidente, de vir 
teroz. • · · sustentai' as. minhas oplnloea, desaliando aa 

O Sn. Rur BAnnosA-Contra a situação ••• Iras do Poder ·Executil·o. 
O SR. LBI'I're E OITIOICA-... porque parlo Não ba de ser boje, no tlm do meu mao· 

de um represcnt•nto dn Nação contra nmdos dato, quando eu niio levo I Ilusões desta vida 
ramos do Poder Legislativo, do qne ol!e foz polltlon, quando ou tão preciso da vida po· 
parte. lltica, quando eu cheguei a apalpar todoa os 

o SR. RuY BARBOSA-Contra a situação, segredos dos bastidores da polltica e conbeço 
repito, de quo ossa phrose era a dellniç~o qne ollu núo tem dourados, que ella niio valo 
vordodelra, A verdade é quo estava ndvl ecusa nlguma, que Eó dá desgostos e dei• 
nbado 0 pensamento da Cnmnra, como v ,Ex. illusoes; qunndo eu tenbo, Sr. Presidente, de 

·mesmo acaba de dizer. lovnr pnrn o ••otiro do meu lar o desanimo da 
vida publica e poder gloriar-me da ter ella 
sido som pro para mim um poeto de trabnlho 
e um posto de aacrlfioio•, eu núo podia ouvir· 
Eatlsfello, sem gemer, n Injustiça enorme, 
colloaanl, lnquallftcnvel, que o honrado Se· 
nador vem· atirai' bojo á Commlsaiio de FI· 
nonças o aoSonndo, que vota porque niio dia• 
cutlu, o· n11o o fez, Sr. Presidente, posso 
olDrmur no honrado Senador. pot• estar con· 
vencido ·do que na p•·oposlçilo actual niio ha 
dlsposl~ão alguma draconiana : elln nilo au· 

O Sn. LEITR E OtTICIOA-Então a f'hrnse 
nada tinha de lronlra, mlls o honrado Senn· 
dor imme<tintamente alludlu ao parecer da 
Commlesão dado em poucos dias .••. 

0 Sa, Ruy BARUOIA-En!l 
O Sa. LB!ITB!E OITIOICA-Sim, senhor; fnl· 

lon no parecer da Comml>siio. «A nos1a Com· 
mlseiio do Finanças• dbso o honrado Sena· 
dor .•. 

O Sn. Rur BAnuosa-Não, senhor; JlOSSo gmonta os malol do povo, não vem crear dls· 
mandai' buscar ns notas tachygraphloas. O po1içõoil novas, uom tüo pouco viola o lar 

·-· 
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do cidadão, nem devassa a cscrlpla commer
clal, I"otira.ndo ns garantias ~o commerclo. 

Servirá Isto, Sr. Prosl~ente, p~ra a ban
doiru. de ngltnçiio, eu o digo outra. vez, mas 
esta não se pótle desfraldar no momento cama 
osto om que os et•ros accumulados do plls· 
sado, os enormes erros do pnssado jil puzOI'am 
a honra nuclonal omp~nhnda nas praças 
eslrangeiras. 

Tonlto concluido. 

contro aos quaes teria necessnrinmente nau· 
tragado o genio tios mnlores estadistas. 

De cnda vez quo um homem quo, como o 
orador, gastou gran~e somma de annos de 
sua vida naquella conjunctura de perigos e 
sacriftcio, vó revolver·so·lbe a01 pés a onda 
aggressiva dessa Insinuação provocadora •.• 

O Su. "LEITR R 0ITICIOA -Onde esta easa 
Insinuação? I 

0 Su. RUY BARBOSA - , , , cl r.reciso sentir 
dentro da alma aquillo quo 111 a mas grandes, 

O Sr. ftuy Dorbo•o (I) linha mercê de Deus, possuem aempre,-odesprezo 
razão: não ó ;ó no pr.11estar que ha o riaco de das olfensas, a superioridade is Injustiças, a 
incorrer em crin.e; énindt\ no gemer. O seu Impassibilidade ás doresmoraes ... 
discurso teve o demet•ito enorme de ser longa M d h 
corrente (disso o orador que o precedeu) <lo O SR. LEITE E 0ITIOIOA- na on e ac ou 
flna ironin, isto é, teve o dufeito ~e ser deli- nas minhas paJavt•a• allueiio a V. Ex. 1 
cada, porque a Ironia é o ultimo refugio ~ns o Sa.. RuY BARDOBA - ••• toda a vez que a 
almas dellcndas, fe1•idns o d'sorentes, em ai- conacienela nos serve de cousolo e de abrigo 
tn~Çiio sem esperanç!'S. . contra taes maldades ... 

o Senado, que ouvm o orador om s!lenc1o, 0 SR. LBir!leOITIOIOA-Fallei em geral dos 
comprehenderll que em uonbuma das palavraa erroa accumulados do pa81ado. A Ggura de 
do orndor vibrava o sentimento peasonl, mes- rbetorlcti não cbega aonde eatou, mesmo por
quinho, de olfensa a qualquer dos membros que niloaccelto 0 desprezo que v. Ex. atira: 
tio senado; e as lntençoes, a consclenoia e o citou muito alto para elle chegar a mim. 
procedimento de todos eram reapeltados . 
quanto lhe Impunham oa deveres de cava. O Sn. Rur BARBOU- «Deaprezo das llljua-. 
lheiro ·os bahltos da sua vida e na reaponll• t!Qab, rol a -pbl'Ose do orador. O nobre Se· 
bllldades do regímen. . . . · nador tem. a doença dai aggreuUes pesaooes I 

O que o oracfor qulz no IBU gemido tol de-· o sa. LIIT8 E OITIOIOA -Eu I! · 
fio! r. o esptrtto .de uma sltuaçilo . resultante 0 Sn. Ruv BARDoaA _ Tem esta preoc
cdos erroa accumnlados de longe•, na pbrase cu~·•· estll tclsma e tôllsto o quo o trouxe tantas vezes explorada por mts paixões, a ...,....., • 
cajas agltaQlleue devem ai minas do regi· á tribuna.. . , . 
men republicano, . · · o Sa.. LKITI 1 OITIOIOA-E um engano. 

Blie~ceri'OIIt nilo Elo aómeote 01 apontados o su. Ruv BARBOIA - Depoiii de nm dls· 
pelai tbtorlll lndlvlduael doa aspirantes ao OUI'IO lnolranaivo, pelo menos· eortez, como o 
poder, que ounoa.lhea abep;. esses erras nfto seu velu s. Ex., para ensiaar·lhe deverea 

· Slo. erros 'fómente dos ·que 01 cometteram, de repi.'IIIBnlante ila oaQAo, velu oolloeal-o no 
tendo. ao lado . a·. I'IISponaabllidade de todoa; banco doa ~. oomo Infractor daa norm111 do 
-erras alo.lilo aómente .dos. aotOI, cujó meodato a que deve a honra de um aaento 
dtCoJio e.OIJ.Jac.bue.dt IOOllllçlo eonalate em. neata eua 1. · · . . . · 
terem ,lido .arrnlnlldodi• .alo *o :de,. pratloadicl os; . B'. ·a· 3rto ·que podia ter dlsout!do e alo do 0181'1'01 D&IOidOI, , , D lltDO I JllrD 011 , · 
daa.pall!leuubvenivu, oujiiPJ'Iaatplo datou dlseutiu. . · · . . 
db.~lmelras · dlu. do reglmen republioaoo, . O Sa.. ~MINGOS ViOINTI - Até na Com-
'làtlontliil&8 bOJas· omarfl&' de .um ro·. mlllilodeJ.IInanoaa, da qual v. Ex, tazparte, 

vemoqne lutava eom a dNOI'ganilliQip de podia ler dl11011tldo. . 
1111:1"1gitDBD O: a .toiiii&Qio de OUtro; •.• 0 SR. RUY BARBOIA-0 Senado sabe que 
. · D 'sa; A; · Aniuoo_- Apolililo. · . . . o orador. é membro booorarlo da commildo 
................. , ........ ··· ··· · · .,,,., · dePlnanoa•· Quando o Senado lho deu a 
.,.o .&ll• .Rur. B4RB04i- • •·• de.um governo honra de 0 eleger teve O<CI.Bião de se dirigir 

cujq'JIIIrloiiiiDO e aujo· valor. :18 podem· me· ·a um dos mala eminentes membros da Cal~, 
dlfiNíllll::dfl!laOII'Iol: e=. ·d•IINI doa abate,. si nlo se engana, daquolles que 
I!BIIII!l.,_...emaltu noruas.de regi· R!k'lallÍ O·Governo actual, e dller·lbe que se 
meu liOIIItltuolon:&J.,surg ama cada momento, julgan na 11ccosaidade do aoilcit•r sutl ezo· 
DOI· :&1'118alanlal· mais geoulnasclu ldol:~a neração, Jll!rQuunlo alo queria, em coqjun
•11 .... ; obnaonloa ... arruinadore1," de ID· atura .&lo delicada e tão orltlca, ser causa 
· "" ··~··::.··,, ..... ::. ·'': .: '·• ··. · '. '•·· de' atvlotoa e d!IDouldad-..conatantes. 
-.. ··· ...... :.,::; .'.';"' ': ··n·: · ··:':=.·• •. , ,·.... . 8; Jh; teve 1 bondade, de p!ldir-lheque 
. · .. ,N Balo•·c!o~oliaaiO'fol".roolllt'Pofo • ....,; · ·'·. nlo ltnlll! 1 elretto·a sua:luteuQAo e a blnl· 
·:-:::·(\;;, ,'ii ,"d:.··\~ ,' •,·,··.:·:·,',,'!····· · ........ ~;. . 
. -;. 
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gnldade dos seus collegas dolxou que Isto O SR. RUY BAnnosA. - S•to mano iras de 
passasse. consldernr. S. ·Ex. entende que nilo tem 

Nnncaso considerou, portnnto, mombt•o da lmpal'tancla; o orador pensa rio outro modo e 
Commissilo do l'lnnnças. norerlltaquo o pnl>. todo pensa tambomassim. 

Pormittu.lbo o nobre Sonadot• a libot·dnde do 
O SR, LE!T~ E OtT!ClOA-lslo ó l'erdadll, conlosmr quo nilo julga como S, Ex· o pt•o· 
O SR. Rur BA.nnosA-Hn muito que tom a jecto, Mas entendo quo se ncltn firmado sys· 

profunda couvtcçiio... tltematlcamonto o reglmen do anulqulln· 
O SR. LEITE E OtTJC!CA-A muita attenr,iio menta do Senado ••. 

que V. Ex. nos merece nos autorizou. a fazer Voztts-Apoindo. 
isso. O Sll. Rur BAnnosa-... e quo este rogl· 

O Sr. Rur BARDlsA-A extrema gonero· men oporn-so pot• uma série de netos, cujo. 
sldado de S.Ex. para com o orador, unida Í1 respomo.bilidaúe pertence ao mesmo tempo 
dos outros seus collegas. os levou n. não ac- no congresso e ao Governo. 
coitarem uma oxcusa que se fundava prinei· 0 SR. LEITE 1~ OJTJCICA-Nesto ponto estou 
palmente na sua con viccão do ignoJ•ancia do nccordo com V·. Ex. 
crassa nosto assumpto. (N<To apoiado.<.) 

A suo. lln~uugem, no protesto que llJZ hoje o· Sa· RUY !lAUDoSa-Sio lJObre Senador se 
no começo da sessilo não é do n~Ol'O. ; teve-a nclm de accorrlo oom o orador neste ponto, 
o arJDo pasmdo, vendo ser recebido entro ap· dovn·se achar tombem do nccot•do no outro. 
plausos, na generalidade dos membros desta O systerna é este: ob;tar no Senado n d!scus· 
Cosa, alguns do~ quaos porguntnram·lhe por· são das mais importantes medidas pnrlamon· 
que nilo formulava em proteeto solemne a ~tros, isto é, das medidas tluanceiras. (Apoia· 
expressão dn. Indignação do Senado pala sen dos c n1To apoiados; troe 1m·se diversos ap tr-
amqullamento. . • los.) 

o sr. LE!TIIi E OtTlClOA-Estavomos om E, ta discussão rl lmposslvol no termo do 
d fi sessões quo <luram oito mezes, ossa discussilo 

vinte o tantos de czembro, no m do nnno. ó impossivel na vespera da entt•nda da estação 
O SR Rur IlARnosA diz que S. Ex. faz quente, é irnposslvcl quando o Interesse o a 

umas questDes de folhinha. Ern conscienc!a o infiuenola do Governo,o sentimento patrlotico 
orador não pódo realmente comprohcnder a do niio querer crenr dlffiouldades a situações 
dlfl'erenoo. politica o mot•nl existente entre embnrnçosns oxorcem sobre o esplrlto dos ro· 
vinte c tantos de dezembro, sltunçiio do anno presentautes da Nação uma pressão coactlva 
passado, e melados de novembro, época o innegavel. 
actual, 

Tu to é tardança, des,le que se transpõe o O SR. A' AZEREDO-Apo!o.do. 
limite do portado constitucional das sessões. O Sn. RuY BARBOSA-Desse modo; si as 
.Já oe está vivendo da terceira prorognçiio. o questões não se fecham no menos os debates 
Sanado acba·se sob o pelar dos constrangi· se Impossibilitam; e aqui ostll. porque o 
mantos. orador, qno jÍI e;tá multo velho para ompro· 

O S D V P d gat· o sen tampo debalde, aqui está porque 
R, OMtNaos !OENTE- or culpa elle• oile, que lambem tem nlgumn exporlenciadns 

O SR. RuY BARBOSA-Nesta sltui1•iio de· cousas politicas, so absteve do discutir. 
veriam ser discutidas as mais lmportantusdas Anrlot•lnha só, . o ot•ador não podia fazer 
leis que IÍ attenção do Senado foram submot· varão. o caracter rloste projecto estava nm· 
tirlas: umn lei da receita, uma lei de arreca· piamente dcrtnldo pela sua dlscus•iio, quer 
dação de Impostos, ·uma lo i de tnrllns. na imprensa, quer na tribuna da outra casa 

E' evidente (para que estar com Hcçõcs, jn do Cong-resso. 
que a ironln nüo servo!) que, quando ossos Era· lho licito, a ello 'lUO niio attrlbula ás 
projectos cb•gam ao Sanado, ú ultima hora, suns pnlo.vrns força rlu intluonola decisiva 
não é slnão para não serem discutidos. sobre ns deliberações do Sonado; era.lhe lt· . _ 

o Sn. LEITE B 0JTIOIOA-Poço a v. Ex. elto limitar sunsrnlavras a nm protesto ou a 
licença parn lembrar quo na sessão do anno um gemido. E tb o que tez. 
pa•sado, ou na antol'ior, a r•slstoncia do A pr·ova do que nuo tlnb~ slnüo essa lu· 
V. Ex., minha e do outros collogas J'ez nüo tcnçao, ó que se limitou ao projecto actual, 
se votarem propasiçaos. . ó r;uo procurou o. oppo!'tunidade fornecida 

O por cUe pnt•n oxpJ•imit• o sou pensamento 
Sn. Jtuy !lARDO!A-A rosistoncla fez gcrul sobro as lois finnncolrns do t.lovor·no. 

nüo votar proposlçoes, que niio ot•nrn dn na· gm uma syntboso rapidn, qui>. snlvnt• npo· 
tureza deota. · . nas n ~nn opiulilo o li BUli rosponsabillrlnilo. 

O SR, LEITE E OtTIC!OA-Estu niio tem lrn· o Senado il testemunha de que se absteve 
porlanc!a. · rlgot·osamen to de personalldo.dos, que niió se 
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reforiu á Commissiio do l'innnçns, nom de 
longo, que 11iSPO qna o quo el'n. decente em 
uma. casa d1 Cqngrosso, niio pótlo ser ioju
J'ioso a outra, que a nobre Colllmis~fio rlovin. 
tet• rulvlnho.dt) tambom o pensalllonto doSo
no.rlo sobl'l1 o proj11cto fiO lei quu regula a ar· 
rociL110.I;:iio dos impostos de consumo. Di:;:;o u 
ILposta que nüo orroU1

• 

Todos snlmm quo quando estns medlolas 
tlnnnceiras chegam, nos ultimas dJns ao So
nndu, não lu• possibilidade do ventilloÇliO 
sórf:L do II>SUmfJtO. 

Tnrlos o .... tih J'('Signados a estn. aituaçü.o que 
ei'I'OS accumula•lo.; crenr1tm, 

E pó rio <lize!" que neste !"espeito niio toca 
pequ•·no quinhão iL Camnm do que tom ú 
11onra dtl ~or membro. Toda n grande série 
de orros nccumularlos nm!te sentido datam do 
primeiro anno, em quo o Senado consentin 
nrt n.bJ1cn.~ão de suns pi'Crogativas. 

O SI<. Do>nNoos Vwr.!'ITE-Multo npoiarlo. 
O SR. ·LEITE E OITIOicA-Tamuom apoiado. 
0 SR, Ruy BAHDOSA-Logo, si estn. nbdi· 

cncãu ú nnti;,!'a, si olla se mantem de nnno 
para anno, si a repotiçiio não faz muis do que 
eonso>lidar uma situação crearla, já inabala· 
vol, oontr:c a qurrl sorHL hoje impotente, tui
vez, a proprin vontade do Senado cougldo, 
não tinha o honrado Senador fundamouto 
pnl'a combater n.s pnlo.vl'ns do ot•n.rku•, ~im· 
pies l'eglstro do uma verrlod• que cata no as. 
pi rito rle toJos, o que os ami~os mais sinceros 
do Governo niio toem a força do cont~star. 

Oorn.lor disso qno as questões se fecham. 
Permitia-lho S. Ex. dizer que a verdade ó 
que estas questões financeiras se fecham aqui 
e no. outra Cumn.rn, do mesmo modo ou com a 
meama força cum que no reglmen partuman
tnr so costumam fechar. 

A dilforença é quo nos Estados parlamen· 
tares, os questões do Goveono se f,,cbam 
franca e docln.1•adamonte na tribuna, o llfJUI 
so fdcham nas Commissoos, nos gabinetes dos 
ministros. 

Na propri~L discuss>io ria tet da receiJn, 
teve disso o Senado p1·ova eloquente ; em 
211 dlscnssü.o foi omendnda u lei no topico 1'\.!• 
Jattvo a questão dos btnus. 

o Sn. LRITH R OITIOICA - N>lo foi que>tiio 
fochndn~ o similc uiio l'ierve. O Sr. ~Jinlstro 
da Fazenda veio perante a Commissiio o con· 
venceu·a da necessldude da medlrta. 

O Sn. Rm· BAnnosA- Silo manoh·as do 
entonrlor ; V. Ex. limita o rotulo do qucstilo 
fecbuda, a uma corta clnsso especial, da sua 
escothu. 

O Sn. LE!1'E " OITIOIOA- Nilo sonhot• ; ó o 
rlgol' ola ph1·11se- quost>lo l'ochndn ó aquella 
om que o Gnve1·uo ni'i.o ndwitte dlscu~são, 
nem que seus amigos votem contra. 

O S!t. RuY BAnnosA- Neste coso tamnnba 
o a lnfl~tenclu do certos considerações, qu6 
alnrln. mesrno nns questões não fechadas, a 
opinião do umn Canl"ra pódo v11riar complo
lameutr~ do uma po.ra outm discul'lsà01 sim .. 
plesmento poJa vi•it" do um MIDistt·o. 

O Sn. LmTE E0JTIOJC,\-Niio senhor; V.Ex. 
viu quo nmigos do Governo dlscuth·am cOn· 
tra, 

O Sn. RuY BAnnosA. - O nobre Senador 
pelo Est;>oo ole Alo~óns é um cultor fervoroso 
rins llcções imrlumoutnrM. S. E:r. nilo pw
mitto qui) sr! rasgue eHse ,.éo delicado, ntrnz 
du qual so protHnde oncob..tr ao pulolico a 
ver·dade das cuusns mais trau:;parentes. 

Ha multo que a opinião neste palz, diz o 
orador, menos heoclo do quo se suppõa, com
pi·ellende que nós n:to som011 regidos stniio por 
um g-overno parlamentar, mal atamancado e 
mut disrarçudo. (,!poiados,) 

Governo parlamentar sem as vantaR"ens e 
com todos os defeitos dos governos parlamen
tares 1 

Governo parlamentor, que se d!Jferencln, 6 
verdnd", essencinlnwnto, substancialmente 
olos ~overn•JS parlnmantares, em um ponto 
capital; ú que o•les silo a expressão pnrfelta 
do principio da re<ponsabiliaade, e o nosso 
l'egrmen nctunl ó o regimon da irresponsabi· 
liriude ab•olutn em todas Wl esp!Jeras dó uo
vot•no. (Apoiados.) 

E!SiL lrreoponsabilirlado tem revestt~o (ór
mhs que não se calculam, e. exerce uma 
inrJnencia que vae actuar sabre. os esplrltos 
mais elevadoa, e na sua propria persuasiio, 
mais ootraubos u etta. 

E' por Isso que jil se nito tem boje o direito 
de dtscuttr cortes assumptos livremente, sem. 
passar por agitador. 

E' por is:-;o que, em certas circumstanoias. 
se 1·equer nml\ oorta dose do coragem, e por· 
quo nilo dizel', de virtude, para ousar, no, 
meio do silencio e unanimidade, no moto da 
ro•ignaç:'•o geral, tevant,.r umn voz de pro• 
testo ou do gemido ! 

Quando o Sr. Senador pelo Estado das Ala
gUas, no seu discurso de 11ontem, agitava., 
contra os discolos do Governo na questão 
linnnceira, n idéa da agitação, appellaudo 
pnra circumstnncias exlremamente criticas, 
piLra a coujunctura cm quo se aebn o paiz,. 
S. Ex. não percobiiL o constrangimento mo
ral crendo por osso mario contrn aquelles que. 
rlevlnm to1• a mesma llberdarlo quo S. Ex., 
de ciombutop ns medidas governativas. 

O Sn. LEITE E O!TIOIOA - Eu faltava con
tra aquottes que dotu1•pnvam o espl!'lto dn 
to!. 

O Sn. RuY BARBOSA - O Ol'ador podo par
dão; o nobre Senador por Alngôns usava da 
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----------------·----..... ---------------------lorma om voga hoje, universalmente. conh•a 
nquellos, por mais moderado que seja o sou 
procedimento, quo so . atrevem a nilo bater 
palmiiS a todos os netos da sltnaçi!o. 

A rormuln t! esta; o orador póde attcatnr 
peta sua experioncla pessoal ao St•, Senador, 
que Dilo ha meio de uilo estar com o Governo, 
e de nilo ser ineluldo no uumofo dos ngita· 
dol'es. 

E' por isso que ollo tem a honra do sor 
Indigitado como um dos pertencentes ú. clnsso 
mala perigosa dellos, comqunnto om sua con· 
sclencla esteja convencido de quo niio ha 
agttaoiio mais perigosa, mais slnistt•a o m11is 
emeaz do que a exercida pelo Governo no 
systema subveralvo dos abusos, em que as 
situações republicanas quasi constantemente 
teem vivido (<ipoiarl"\. 

Quando aos oppnsiclonistas moderados, 
quando a ossn alasse de esph•itos conserva· 
dores, que vi vem neste regímen o: se bater 
pelas idêas llberaes. se impõe o systnmn de 
agita· toros, commette-sc uma lnlq nldade cruel, 
Dio contra " reputação dos individuas, so· 
guros, na sua consciencln, da injusUç" que 

. aoll'rem, mas oontra os interesses de um re
glmen que, mnis do que outro qualquer, 
necessita das opposlções, o do onrle ellns, 
parece que nftnal, acabarão por ser cor~plo· 
lamente bani•las, 

O nobre Senador por Alagõ~s lembrava, ha 
pouco, aquellea dias tenebrcsoa em que os 
membNii ilesta Casa, oppondo·aa nos aotos do 
aoverno, niio sabiam ao dormiriam 11 noito 
110 lar ou na cadela. 

Permitia S. Ex, dizer que ltn situnçil•s 
ainda polares do que esta: são nquollas em 
que o eapirito dos homens <lo Estado, o os· 
pirtto do publioo se abate até o gráo da gla· 
cialidade absoluta, até o grilo da indi1foronça 
n todos os abusos, até o gráo de oito ser pos· 
lllvel mais um protesto, umn dlvergencla, 
até o grilo actual d~> unanimidade em todos 
os IISBumr,tos. 

Naquel ea tempos, ainda o honrado Senador 
e outros, tinham o heroismo do protestar 
contra os crimes da diotadura i ho;e não hn 
mais protoato posslvel. · 

HoJe nem isso mais ó passivei i o estribilho 
geraf é que nilo ha mais nada que fuzer, quo 
Diio ba mais pura onde appellar, que toilos 
aquelles que murmuram estiio ooutrlbuindo 
para abalar as couans estabelecidas e que, 
portanto, os homens bons, os varões patriotas, 
01 sustentadores da Republlott siio oxolusiva· 
mente aquolles que não tecm sinii.o o amen 
approva<Jor pat·a dizer a todos os actos do 
Governo. · . 

Permitia S. Ex. ao orador dizor·lho quo, 
BDtrc e3las situações e aquella que alravos· 
anmos presentomonte, oile nilo l'Ô mot•al· 
monlo dill'drença nonhumn, a niio sor no gt•áo 

da corngom e das forças daquolles que exot'· 
c:~m a dlctudttra. 

Quizera o orador expsrimontal•OB na mos. 
ma posiçilo do seus antecessora•, com uma 
os puda ao lado o um exercito a guardar· lhes 
na costus. 

Mas depois que tom visto o rogimcn civil 
chagar nos abusos até o extromo das llhor· 
dados passiveis, pet•gunta a Dous o que fal· 
tar·i~ aos homens do casaca, como ollo, nos 
pnizanos da sua eapecie para eerom tiio crimi· 
nosos como os outros, ainda n audacia o a 
força 1 

O orador lamenta que o discurso do nobre 
Senador o obrigasse a sahir dos t•rmos rapi· 
dos o tiUperlic!nes da ironia clllSaiftcllda por 
S. Ex., e a baixar a uma analyso talvez as· 
para; mas ainda a sua desoulp" e aquillo que 
soliolta da gonerosida~c da Casa é a JsenQilo 
da sun consclencia c o espirita de verdade 
com que procurou enunciar-se. · 
VOZI~s-Muito bem, 
Nlngnem mais pedindo a palavra, encerro· 

se a discuuiio. · 
Posta a votos, é npprovnda e sendo n•l

optadn, vue SOl' submottida V. sancçilo presi
dencial. 

Ui\vendo numero, procede-se V. votaçiio• 
anteriormente adiada. 

Postos a votos, ••• sucoosa!vnmente nppro· 
vados os nrts. I" e 2° da proposlçil.u da Ca
mur" dos Deputa•los n. 07, do l8U9; conce. 
dando licença de um moz pura o Sr. Presl· 
dente d" Republica, n:t fót•ma do art. 45 da 
Conslltuiçiio, retlrnr·so para fóra do paiz, e 
autorizando o Poder Executivo ·a abrir os 
precisos creditas parn occorrer ás despezas 
de t•epreseutaçiio com a viagem do !'residente 
da Repu~lica á Republica Argentina, 

E' a. proposição adoptada para pas.lar li 
3• dlscussii.o. 

O 8r, ftodrlgue• -'-lve• (p•la 
ordam) requer dispen6a de intersticio para a 
3• discussão <ln propoN!çiio. 

consultado, o senado concedo a dispensa. 

ALTmRAÇÃO DA TARIFA DAS ALFANDEGAS 

Entra em 2' dlsousSilo, com o parecer 1h
vor1Ll'ol dn Commtssiio do Finanças, o art. I' 
da. proposição dt\. Camura dos Deputados . 
n. 103, do 1808, ·ailet·ando varJag d!spoSi· 
~iles da Tat·iti• das Alfun<logns e Melll\s de 
Ueudns, mandada oxocutar poJo decreto 
n. 2.7~3,de 17 de dezembro de 18U7, 

Ninguom p~dlndo a pnltwra, enoort·a-so a 
dlscu•siio, · 

• 

-
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Seguem-se em discussão, quo se oncerrn sem 
debate, os arts. 2', 3' e 4', 

Annunciada a votaÇt10 o verlfloando-se não 
baver mais numero ~ara deliberar, o Sr. Pre
sidente monda proceder n chamada dos Srs. 
senadores que compai·ccornm li sessilo. 

.. Procede-se á chamada e deixam de respon· 
dor os Srs. Joaquim Sarmento, José Bernardo, 
Arthur Rios, A. Azoredo e Aquilino do 
Amaral. 

Fica adiadi\ a votação da proposição. 

INDEliNIZACÃO DE VANTAG&>IS PECUNIARIAS AO 
OAPITÃ<rTENENTE RODOLPIIO LOPES DA C!tUZ 

Entro em 2• discussão, com os pa1·ecercs 
favoraveis das Commissües do Finanças c de 
Justiça e Legislação, o art. I' da proposição 
da Camara dos D.>putados n. 76, de 18U9, 
autorizando o Governo a mandar indomnizor 
o capitão-tenonte Rodolpbo Lopes ela Cruz 
de todas as vant•gens pecuniai•ias de que 
!lver sido privado por torça do processo a 
que respondeu. 

Ninguem pedindo a palavra; cnaerra-so a 
discussiio. 

Scguom·se em dtscus;ilo, que se encerra 
sem debnte, os ~rts. 2° e 311

, • 

Ftca·a votação adiada por falta de ~uvrum, 

O &r. Prealdente-Está esgotada 
a materia da ordem do dia ; vou levantar a 
eessüo, designando para a da sessão SOJuiute: 

Votação em 2• discussão da propo<içiio da 
Camara dos Deputados n. 103, de lti99, alte· 
rando varias dispo;içOes da Tarifa das Alfan
degas o Mesas de Rendas, mnndada executar 
pelo decreto n. 2. 743, do 17 do dezembro de 
1807; 

Votação em 2' disoussiio da proposiçiio da 
Camara dos Deputados, n, 76, de 1809, auto· 
rizando o Governo a ma~ar lademniznr o 
capitão-tenente Rodolpho Lopes da Crnz, de 
todas as vantagens pecuaiorias do que tiver 
sido privado por força do processo a que 
respondeu ; 

3" discussão dn proposição da Cnmora dos 
Deputados n. 07, de 1899, concedendo licença 
de um moz para o Sr. PJ•esidonte da Repu
blica, na fórma do art. 45 da Constltuiciio, 
retlrar·so para lóra do paiz, o autorizando o 
Poder Executivo a abrir os preciso• credites 
para oocorrcrs ás dospezns de represont.çilo 
com a viugem do Presltlonte da ttepublica 11 
R epublicn Argentina; 

2• discussão da proyosl~iio do Camnra dos 
ner,utadoa, n. 08, de 809, dotormlnando que 
M egaçOos do Brnzll em Venezuela, Jap1lo, 

Bonl\do V, UI 

Equador e Columhi<L, sejam regidas por en· 
carregados do negocies o tomnndo outras 
providencias om t•olaçilono corpo diplomatlco; 

2• di;CilJ!Silo da propcolção da Camara dos 
Deputodos, n. 80, de t89U, autoc·Jzaa~o o Go
vcmo a mando r pogar ao ex· I• sargento do 
corpo de operarias militares Augusto Can· 
dldo Pereira Baptista do Oliveira, a gratifi, 
cnçilo de engojado; 

Discussão unica do parecer, n. 270, do 
)809, da Commissão de Finanças, opinando 
quo seja archl vada a petiçüo em que a praça. 
do commercio da cidade do Porto Alegre re
clama melhoramentos de que carece a Al
fandega da mesma cidade o medidas ouer
gicas para a repreosiio do contrabando ; 

Discussão unica do parocer, a. 271, de 
JSJO, da Commissiio de Finanças, opinando 
que s~ja indalerldo o requerimento cm que 
o, Bnlbina Maria Nctlo da Coota, viuva, müo 
do alferes do li: batalhüo de inf.outatia do 
exercito José Notto Simões da Costa, pede 
como pensão o meio-soldo e monlcpio da
queli" otnc,al, morto em consoqucncia de 
molo&tia n•lquirid!l na campanha do Rio 
Grande do Sul , 

Discussão unica do parecer n. 272, d. 1890, 
da Commissiio de Finanças, opinando que 
sejam archivndns as representações da Asso
ciação Commorciahlc .Rio de Janeiro, recla
mando contr~ a dioposiçüo da Camora tios 
Deputados, orçando a ••eoeita gor.d da Repu· 
blica para o e:rercicio de 1900, na parte re· 
lati vn. á CoJuolidt1Çt7CI das Leis da~ ~t•Candegal 
o da Sociedade Nacional de Agricultura, sollcl· 
tando a inclusão, na mesma proposição de 
uma autorizaçilo ao Governo sobro dispensa 
de impostos, 

Levanta-se a sessão ás 2 horas <hl tarde, . 

148• SEJSÃO Bl\I 0 DB NOVB!IBRO DE 1800 

Pre:~idencia das Srs. Rosa o Silva J. O.tlw!da 
c IlanriqutJ Coutinho 1° c 3<) Secretarias 

A' moia hora dcpol• do meio dia, abre·so 
a S:JSSíto a. que concorrem os Srs. Sonadoros, 
Mancai ·de Queiroz, J, Catunda, Henrique 
Coutlubo, Thomnz Dotftno, Gustavo Richard, 
Joaquim Sarmento, Francisco Machado,· Go
mes do Castc·o, Bolt'ort, Vieira, Nogueira 
Pnran•guú, Ph·es ~'el'relra, Cruz, João Cor
doh•o, Bozerrii Fontenolle, José nornnrdo, AI· 
varo Machado, Abdon Milanoz, Almoid~> BaJ'· 
reto, Gon~nlves FeJ•reb•a, .José Marcellino, 
B. do Mon~onça Sobrinho, Hogo Mello, Leito 
o Oitloica, Caolho o Campos, Artlml' Rios, ,.. 

• 
• 

.. 

,'" 
'• .. 
•:··.· 
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Vil•g-lllo Dnmazio, Domingos Vicente, Por
cinnculn, Bucno Brn.ndii.o, Rodrlguos Alves, 
Paula Soum, Mo•·nes Barros, Jonqulm do 
Souza, A. Azcrodo, Aquil111o do Arno.rnl, Pi· 
nhoiro Machado, .Juho Frota. o Ramiro Bor
collos. (38) 

Deixam rle compa.reccr, com causo. parti· 
clp~do, os Srs. Alberto Gonçalves, Generoso 
Ponco, Jomttlms Po~lrosn., L~tnro Sodrá, .Justo 
Cbormont, Bonedlcto Leite, Pedro Velho, Joa
quim Pernnm!Juco, Leand••o Mnciel Rosa Ju
nior. Clt!to Nunes, Q, BtJcaytiVauE• 'V 1m· 
delll<.olk, Gonçalves Chavos, Leopoldo do Bu
lbões, Vicente Mo.chr~tlo, Joaquim Ln.cordn., 
Estovos Junior e 1\aulino Horn, e som e lia os 
rs. Mnnoel Bnrntn, ttuy Bn!'boso, Lopeos 
"/rovüo e Feliciano Pemm. (23) 

E' lida, posta em discuss'lo e som dobote 
~pprovada a neta da sessi\o ·anterior. 

O Sr, I" l!ic<wetat•lo dó.· conta d0 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Olllcios: 
Do Ministet•io da Guerra, de hontem, 

1rnnsmittindo a Mousngom com que o Sr, Pre
:sitlento da Republlcll !levoh•e dous dos au
tcgrnphos da Rosoluçiio do Congresso Nn
ch>no.l, que sanccionou, o que l'eVCign a 2n. 
]lnrto do art• I" da f"ei n. 2S8, de o de agosto 
de 1895, ficando rcstnbolocidn ·a disposição do 
.Rognlnrnonto annoxo no Decreto n. G05 do 
1800, quo manda abonar il viuvado olfioial a 
pem[o integral do monte-pio.- Archivo·so 
111n dos autogrnphos e ·communique-se ó. 
Carn~ra dos Doputndos, rcmcttondo·sc-lho o 
outro. 

Do Ministcrlo da Industria, Viação e Obras 
I'ublicus, de hontem, transmittindo a Men
sagem com que o S•·· PI'csidente dot Repu
blica devolve dous dos autogrnphos dn Rc;o
lução do Con~:resso Nacional, que suncionou, o 
quo rLUtorls:~ o. intorl'Upçiio, por tro:; nnnos, 
dos prazos do contracto celebrado com n. 
·ccmpal!hh• Vlaçiio Ferroa c Fluvial do To· 
~nnt\ns e Arngunya.- Al•chive-so um dos 
antographos e cornmuniquo-so it Cn.mnrn dos 
Doputados, rcmettendo-so-lhe o outro. 

O l!ilr. ;.:u tilecJ•ctnrlo (interiuo) lô 
<> vao a imprimir, pa1•a ontrtu• na ordem dos 
trnbulbos, o seguinte 

PARECim 

N. 278-1890 

Deputados, quo fixa n. dospczn do Mlnisterio 
da Justiça o Negocias fntot•iores para o ex
orei cio dn l!JOO, passa n flaJ' pnrecer. 

Em su1L proposta o Governo r·eduziu a des
pozn a. t'aznr.so com os serviço~ dosso Minls ... 
tol'io do ló3:634~157, em •·elaçiio ó. despoza 
votada par<l o cxel'cicio corl'unto. 

A Commissão do Orçnm~nto 1lo. Camara, 
poróm, não poudo manter em sou projecto 
ossn. I'educçiio, por ser obrigndn. o. o.ugmontn.r 
11 vorbn. deslino.du o. rnngistrados em disponi
blliolade, que obtiveram SlOntença do Poder 
.ludicinrio, o ter nPcessirlo.dfl de propor alguns 
pertuenos augmentos reclamados puJas exi
genculs do s~·rvi1;o publico; elevundo a des
pozn om relar,ãn o.o orçamouto vigonte de 
13 :-15fl$7G5, o quonto ó. proposta do Governo 
da 1·10: I i 4$302, isto ó, tlxn.ndo a dospcza para 
o proximo exorcicio em 15.7.37: Wfl$709. 

A Camnra dos Do pulados, por sult vez appro
vnu algumo.s emendas do augmonto n11 Jm
portnncin do f 17:598$, o quo eleva :1 despeza 
n 15.~5·1 :703$709, mnls 225:722$392 do que 
propunha o Governo, mais 104: 13·1$235 que a 
dospoza votnda pn1•a o corrente oxorclcio. 

Roeonhece, entretanto, a Commiss[o que 
cm gorai os 11.11gmontos ropresentn.m neceb'li· 
dadcs rones dos variados serviços a cargo do 
Ministorio rla ,fu•tiça e süo pcqnenos em rc
façiio "Cildn estnbeloclmento. dos muitoB de· 
pendentes desse depnrtnmento govemamen
tal. O que mats avoluma a cili•a ó o que se 
rol'ere a gratificacüo de 50:01JO$ i1 Santa Casa 
de Misericordia da Babia, por prestar seus 
hosp1taos e o mnterinl nocessario para as 
aulas de clinica da Faculdade de Medicina 
dnquelle ~:stndo. 

No art. 2" d:t proposição depara-se com di
versas disposições que impropriamente nella 
ao nclmm lncluidas, nomeadamente as qne 
se referem ~ revisão dos regulnmentos diLB 
I'ncul,lndos de Medicina o da Eseola Poly
technica e 1lo deereto do férias forenses. 
Mns, como se nchnm consignada• em Jórma 
do autorizSQilo e o ConA'l'osso já se acham. na 
terceira prorognçilo, n Commis•ão abatem-se 
de propor a eliminação do. taos disposlçoes. 

Assim, é do put•ecur que a proposição entre 
na ordem dos tr.,bulhos e seja approvadn, 

Saiu 1las Commissões, 9 do novembro de 
1899. -l~odriguv.<~ Aluos.-Gonçalues FtJrrcira, 
rclator.-Ramiro Barccllos.-Leilc o Oiticica. 
-Domingos Viconta. · 

O tilr, Aqnlllno do Amat•al (I) 
-Sr. Presillente, pedi a palavra para justl· 
ficar llgolramonte um projocto, que vou ter 
a honra de romotter ó. Mesa ; versa elle sobre 
o se•·vi\•O de loterias. 

A. Commissilo de Finanças, examlnnndo a 
. prOpOSiÇÜQ llo }Qol, tl0 }890, dO. Camnl'IL dOS {t) l~Rto t!i&CUriO llÜO foi rovhÍto Jlll}O 01'1\<!0r, 
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A lol <la Receita consignou n respolto <lesto 
assumpto matorla. nova, J·oformando mesmo 
em parte o que estnvn dl•posto na loi do 10 
do agosto do 1806. 

Nes:m lei de IBQG. quo rogula.vu o servir;o 
• das loterias, estava. determinado quo u. loteriu 

nncionat puderia ser extrahida quatru vezes 
por somtma. e extrahidas 1luns vczo8 us lote~ 
rins ostaduaos a cargo da mesma companhia. 

Pnga.va a oxtrncçito 1ln."i loterias fedoraes o 
imposto 1lo 2 11/u no Thesouro e u das ostn.
dunos o imposto de 4 °/o• 

Sobre as·loterias esta11uo.cs, nüo h:tvio.dis
posiçtlo alguma quo inhiblsoo que oilas tossem 
extrahidns na Cnpitnl F"dorat tant •s vozes 
quantas eram extrabiflns n.s fode!'aos. 

No actual Orcnmonto da Rcccitn, pol'~m. 
foi consignado que o. companhia tlcnrin com 
o monopollo das loterias l'edm·nos, poderia 
extrahir duas estnduaes por somano., o que 
os Estados, por sua vci', não poderiam ex
trahir slnilo outt'liS duns <luranto o mesmo 
prazo. 

Sr. Pre.<ldonto, niio v•jo razão o.lguma para 
que se conceda o monopoiio <las lotortas o. 
uma compnnbht, quando a Collstituiçiio ó 
completamente contraria aos monopolios. 

E' verdade que o monopolio pódo tor uma 
,iustificaçiio: a Constitulç:lo, quo niio p.tssa 
de um o.rcabouço, de um esqueleto, contém 
muitos vozes disposições que são modi Ocadns 
na prnlio> polns leis or•lmarias, attontns as 
aonvonienolas pu!.llcas, nttoutn a utilidade 
publica, · 

E ó pot• esso motivo que nós vemos muitos 
serviços feitos por contrllctos com partiouln· 
res, a quem l'oro.m concodldos monopolios pura 
esses serviços. 

Em ralaçiio lts lotorins, porém, nilo 
vejo nbsolntamonto o. razilo que justifica o 
mouopolio, rnzito ~ue é a utllido.da publict> ; 
pelo contrario : a utilidaflo publica consis
tiria. em que não so oxtrLLhiss1~ loteria, uorn 
fe<lornl, nom ostnduat, nem do qualquer 
nntut·a?JI, 

Conseguintemente, para que estabolecop.ge 
o monopollo orn lavor do uma companhia, 
tão sómonto em fiLVor do uma compnnltln, 
som que d'nbi resulte vnnta;:em [lara o Tbo· 
souro, nem utllid11de (JUbilca 1 

Não comprohondo qn11l a J•nzilo desta dis
posição consignada no orçamento da ro
coita. 

Por um principio de igno.idndo o de o~ui· 
dade, eh1horet os to prqjecto que tenho a 
honra de o!Toreoor ti cun;idorn~iio do Sonndo, 
pt•ojocto que julga. om pó <lo lgunidtulo o 
direito dos Estados o o dit•ulto da compn· 
nhin. • 

SI ol111 pódo oxtt•ahir loterias sois vezes pm' 
somnnn, que tonllnm os Eatltdos o mcsrno 
dirolto de fazer extrncçaes do loterias do 

lguo.i uumoro do vezes, tanto mal• qunnto. 
no Senado, qun.nJo se tratou uma. vez desttl 
questão. tbi nmtot'UL voncid:L que os Estu.l.los 
tet•iam <lit•oito do li<zor oxtrnhir loterias e de 
vender ns respet!ti vos hilhotos. 

Isto já está reconhecido, este direito dos 
~stndos ó inconte.-,ttLVol; a. lei Uo 1891\ r[uo 
regulou o serviço d:ts loterias, nüo cstipu ou 
condir;ão nlgumtL restrictiva do direito dos 
Estndús, e, pelo con tl'a.1·io, permittiu que suns 
loterlns tiJ::;:;em oxtral1itlas diariumcnte, por 
isso que o que rliz n disposiçiio de seu parn
gt•nplw 4" do nrt. 2·1 é o .;cguiuto, quo peço 
liconçn (<ara lm• no Senado ( lc ). 

Ora, ~i. om virtude 1lesto parn.grapho do 
al't. 2·1 da. lei, e i ln. nüo impunha lunitus so· 
lira o nunhlro 1lo loteritt) a cxt,ra.hir, nilo vejo 
~ual o. t•azilo por que " lei rio orçamento do. 
Rocoitn. vni estabelecer o monopolio em favor 
de uma .companhia já imm•nsnmente pode
rmm., o em p1·ejuizo dos 1lircitos dos Estados, 
di1•oitos consignados nn ConJtituiçiio o rcspci· 
lados pela tct de 1895. 

E' vcrdado que, Sr. Pl'csldente, conformo 
creio, pe~~on. certamente mnito chegada ao 
Sr. Ministro da Fazonda o quo exorco, som 
tltnrida., ~obro ollo alguma intluencin., teve o 
podot• de convencol·o de quo era convenionto 
e•to.bolecor o munopolio om favor dossa com· 
panbiu, com prejuizo até do Tbesouro, porque 
essas loterias pngam 2 11 /u, n.o passo que ns 
oslo.d ua.os pagam ·1 "j o, doado se vê que, si o 
Thesouro quizesso tit·ar rotHIO. do jogo da3 
loter·ius, seria muito mais razoo.vel quo so 
protegesse as loterias esta1lua.es, do preforen~ 
cin ú.s fcderae~, porque assim seria maior a. 
renda, unica. razão j ustttlcativa da. concessão 
do lotm•ins. 

S. Ex. convonce!l·SO; <i um homem intelli· 
~on to o ii i ustrado, o os home11s nos tas eondi
I,'Ü:Js deixam-se convencer t'u.cilmonto, pois 
uiío silo turrõos, nüo são teimosos. 

S. Ex., por sua voz, convenceu n Com
missiio do qtw não devia rotirnr do. lei do 
Orçamento da Receita cs.<a disposiçiio. E 11 
Commb~ií.o deixou-se convencer tn.mbom, por 
nü.o ser teimo:io., com o::; 11rgumentos do Sr. 
Ministro da Fazenda. 

Assim, tlcnrnm todos convenCi~os; mas cu 
ú quo niiu o estou. 

Nilo sou, n.hsoluta.monto, teimoso; mns 
niio posso mo convoncor de que S. Ex. tenha 
l'nzíio, cousignauUo lltL lei uma medida 
quo prejurllc' os intot•essos do Tbesouro 
o ostt•bc!ccondo um monopoiio manifos
tnmonto inconstitucional o d•pt•imunte do 
um direito l'oconhr.ctUo dos Estados. 

Nestas co!Hilçüe~, vou tor a ltonra do 
romottor i1 Mean nm pl'ojccto do ioi, que 
suJei to <I consldorar;üo dn iliustro Cns~. 

E;so meu Jlrojccto, S<·. Prosldenlo, não 
contraria o.bsolutnmonto a lei do Orça• 
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monto da Receitn; por isso que o unlco 
ponto de diJrerença que lm entro os lllvoros 
c<lUCOdirlos a Companhia do Loterias Fo
I!C!'llC.i o nquellos de quo gosn.vnm ns com
par. hins rlo Jot~rlos estarlouos, consisto no 
mor:opolio concedido úquella e na rostric~iio 
~().! direitos dns dos estados pnt•a 11odrJrem 
fazer oxtrallil' suas loterias duas vozes por 
semana na Capital Fodernl. 

Mos, Sr. Presidente, é preciso atten1ler 
o. quo esta medida está consignada em uma 
simples autorizacrro ao Portor Executivo, 
que, estou certo, dolla niio usará. 

conheço do longa data o Sr. Dr. Campos 
Sallo!, dosdo a assomblea provincial do 
S. Paulo; sei quo S. Ex. ó completamente 
adversaria do lotCI•ins o do to1to o qualquer 
jogo o, por consoquoncia, não so utilizará 
desta autorlzaciio, pela qual so vai osta
belocor o monopolio contra preceito expresso 
da Constltul~iio o prejudicando não só o 
direito dos estados como a rendo quo das 
loterias provêm para o thcsouro. 
· As dos estados pagam 4'/oens federaes 2'/0 

do Imposto. 
E' ,luslo que corram, pelo monos, igual 

numero do vezes as loterias quo concorrem 
eorn muJor quantia para as rendas publicaa, 
Jsto é, aqueJlas que pngom 4'/o. 

Espero que o Senado, tomando em consl· 
deracão o meu pt•ojooto, attenderá á 11tilidade 
que dello viril. para o \besouro, á equidade 
e j ustlca que elle oncorra o niio doixa1•á do o 
apoiar com o sou voto. 

O projecto ti :a sobre a mesa durante o 
triduo regimental •. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE MA.TI;RJAS I<NCEDRADAS 

· Votaçiio em 2" disoussiío da proposição da 
Cnmnr:c dos Deputados, n. 103, de t899, al
terando vartas disposições da tarifa dus AI· 
lilndegos o Mesas do Rondas, mnnd,•da OX· 
ocutar pelo decreto n. 2, 743, do 17 do do· 
zen1bro do 1807. 

Postos a votos, siio succossivamonto appro· 
VAdos os nrts. Jo, 2·',3 11 e 4'. 

E' a proposição adoptada pnra pnssar á 
Sa diacus.sã.o. . 

O Sr. Rodrllo\'UOOO Alve• (pela 
Ol'd•m) requer dispons!l de inte1·stlolo pnm a 
3" iliscuasijo da proposição. 

consultndo, o Senado concedo n dispensa. 
Volnçi•o em 2" discussão da proposlçilo da 

Camm•a dos Deputado>, n. 70, do 1809," nu· 
torlzaodo o Governo n mnndnr Indemnizar 

o copltilo tononto Rodolpho Lopes da Cruz de 
todas ns vnntagons pocuninrlas de que tivet• 
sido prlvndo por forQtL do prooos<o a que 
respondeu. · 

Posto a yotos, é approvado o nrt. I' cm 
escrutinio secreto por 30 votos contra 4. 

Postos a votos, slio suocosslvamento appro
vados os nrts. zu o 311 , 

E' a proposiçiTo adoptada par:t passar '' 
s~ discussão. . 

O Sr. PireM Ferreiro.· (pela or· 
dcm) l'equer dispensa do intersticio para a 
3• dlsctlsoil.o dn proposição. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 

LICE)(Ç.~ Ao Sr<. PnEsiDF.NTB DA R~<PUDLICA. 

Entra om 3" discussão a proposlolio da CL\· 
mara dos Deputados, n .. 97, de !890, conco. 
rlondo licença do um rnez poru o Sr. Presi
dente dtl Republica, na fórmn do art. 45 da 
Constitulc"o, retirar-se para fórn do palz, o 
autorizando o Poder l>xecutlvo a abrir os 
precisos CJ'edltos pa1·a occorror As deapezas 
úc representação com a viagem do Pro>irlonte 
da Republica ti. Republica Argentina. 

O Sr. Aquilino do Amaral (') 
-Sr. Presidente, ii pt•oposiçüo da Cumara. 
dos Deputados, qne ostilemdiscussilo, tenho 
nece,siúadn de mundo.r uma emenda. _ 

Essll emendo me é obrlg11toria, na quali
de representante r!o Estado de Matto Grosso, 
cujas conveniencias tenho obrigação do zelar, 
quaesquer quo sejam as oirc•lmstauclus em 
quo se uche o mesmo Estudo. 

A proposição du Comam dos Deputados con· 
eode ao Presidente da Republica um mez de 
licença pat•a retribuir uo Presidente da Hc· 
publica Argentina a l10nrosa visita. que nos 
fez }la pouco. 

Sol, S1•, Presidente, que um mez ó bastante 
sutnciento para que S. Ex. na Republica. Ar
gentina cumpra o dovor cont1·ahido polo 
nosso palz p~tr<l com aquolto; S. Ex. terá tom· 
po, dut•nnto 30 dias, de J•ocebor todas ns ova
ções, todos osapplausos, todas as mnnifestn
çües do apr.,ço. do consideraç~o o do estima, 
as quaes serão lovnd"' om conta do nosso 
pnlz. Acho realmente sufficionto o prazo 
do 30 dias. 

Mus, Sr. Presidente, uma voz que S. Ex. 
toma o trabalho de ir1\ Republica Argentina, 
cu, como euyabano, niio posso nbsolulamonto 
deixar •I• pedir ao Souado que junte uo moz 
do licen\'a mais úous, par.\ que s .. Ex. tenha 

(") Esto discurso não foi revisto polo oro.dor, 
• 
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tempo de praticat• uma obra realmente pa
triolica, qual a de Jilzer uma visita ao Estado 
ue Matto Grosso, 

O Sn. Go~ms DE CAs·rno- Pnrn isso niio 
precisa de licenca: .. 
· O Sn. AQUILINo DO A >lAnAr. -Eu chegarei 
la; é um ponto duvidoso. 

Matto.Qrosso, sr. Presi,lento, ó um Estado 
romoto, longjnquo, tom sido, infelh:monte, 
considerado pelos poderes publicas, mesmo 
dosdo os tampos do Imporia, como uostorro 
de todos o.qnolles 9110 níio oram bem vistos 
nos cof'pos do oxorCJto. 

E' uma ospecie de desterro; equipnmram no 
ao Eslnrlo do Amnzon11s, 

Ora, nuncfL leve o Estado de ~latto-Grosm 
a houm. do r~cobe1' umn. visita. dos chefo3 du 
Naçilo que tomos tido nté hoje; ni10 teve 
aind1l a ventur.~ de C<Jnhecor mesmo as seus 
representantes, ainda. nquellcs os mais nota
veis; \lOUco• furam os conhecidos do I'stado 
de 1Iatto·Grosso. 

Om, como nos achamos sob um ou lN ro. 
gimen, quaJ não SCI'{L o meu prazer 1le 
cuyabano, ao sabei' quo S. Ex., o Sr. Dr. 
Campos Sill:el, so dig-nou (liri~ir os ~eus 
pa~sos, no longinquo Estaria do Mu.tto·Gro~so, 
C a' llonra.l·O COOl a SUt\ visitn! 

Quantos bon.,flcios nfio poderá nuforir o 
meu l':slndo dos,a, visita, quo S. Ex. terà 
certnmonto a l:onclndo do lho rar.cr?! 

Porque eu creio qM S. Ex., comqunnto 
um pouco o.litstado de mim pclns circumstnn
cins politicas, que me coliocnmm io11ge do 
S. Ex., em reiucii.o no longinquo E<tr do de 
Mutto·Grosso, não deixnró. do nttendc•r a um 
pedido que ou lho fuç11 como !'epr<sentante 
daquelle Estado, o mesmo u'nnclo de nntigas 
relações quo já mantivomos, o que ernm ronl
mento amistosos, como posso provar com 
cartas qno tonllo de S. Ex .. s. Ex. mo ntton· 
derá. 

Eis a razão da minha emenda.. 
L"monto C]Uü esta licença vindn. da Camarit, 

esteja mais uu menos viciada por um inconsll
t ucionu!1smo. 

DJ Jocto, eu quizern quo o Sr. genomi 
Roca, Presidente da Republica Argentina, 
soubesse que ·c.-,ta mcdJda 1 artii\1. espanto. .. 
neamento do Presidente da RopuLiica. 

Em questões de diplomacia, Sr. Presidente, 
nas questões intorno.ciouncs, como nus ques
tões entro as JlOssons do boa sociedade, ns 
etiquetaR níio siio móras formnlitlades; suo 
cond lçúes e&senoiae~ para que o noto so re
vlst'' de tOtllL a soiemnidnde. 

gu qui•era quo o S1•, Dr. Campo> Salles, 
om nome do Brozll, cx.pontnuenmento, l'osse. 
requisilat• tlesdo logo ao Congresso pormiS~iio 
para fazer assa vlsitn: ontrolt111to S. Ex. <!is· 
pousou-se da obrign~iio do fazei' esse pedido 

e cx.oflicio, a camaradas Dcputadosconcedou
iho um mez de licença para esse IIm, . 

Ora, Sr, Presidenta, õ verdade que um dos 
Deputados foi po•·tador de uma incumbencia 
por pa.rtJ do Sr. Presidente da Republica, 
quui a do dizer 11 Camnra que S. Ex. queria 
a licença; mas a nossa Constltuiçiio niio por
mitte que o Sr. Presidenta ela l!epubilca se 
entenda com o Congrf'sso n. não ser por meio 
do mensagem e, conseguintemente, o sim!'les 
recado niio satislnz no preceito const tu
clonai. 

Eu quizern que S. Ex. fizesse por si esse 
podido, porque estou certo que o SI'. ~tenm'ill 
Ro.::a tlcarja muito mais agradecido rfe S. Ex. 
ser prel:i'SUroso ern solicit;tr do Congresso uma 
medida como aquella, cm voz de a receber 
t li vez sem n. qucH·er, póde .. se pensar. essa. 
licença concedida c:r: .. o(/lcio,ou cm ciosamente, 
pela Cumai'a dos Deputados, 

Mas pondo de parto esta questão, quo. ó 
vencida, ou tenho de fazer da tribuna, corno 
dissl3 n pouco, um pedido aS, Ex., ma.s um 
podicio instante, um pedido feito com o co
raçiio nas miios, eu peço n S. Ex. que vá a 
Matto Grosso, acabada a visit11 ao illustro 
lli'esidente dn Republica Argentina, e quo 
!ovo mesmo em sua companhia o ramo espe· 
culativo ela familia ~IUl'tinho representado 
poloSr. Franchco Murtinilo, o o mmo Judl· 
ciario representado pelo Sr. Dr. Munoel 
Murtiol1o;S. Ex. o Sr. Presidente da Repu
blica terá ocC;IHiiio de fnzor umn visita 
lambem om Matto Grosso, 11 logiiio Campos 
Snilos, o terá occa,ido do VC!' de pi•oprio 
visu o gnruo o a compostura daquella le
gião brllhunte, vnlento, brnva, destemida. 
o beuomerita, S. Ex. tel'li. occasiiio do 
ouvir do Sr. Ministro d~ Fawnda, si qui
zer lambem loval·o, informações sobro :t 
Iuxurlnnto vegetn(:ão das mn1•gens do Mn· 
maré. S. Ex. tei'Ji. occasiüo do recebot• do 
SI'.FranciscoMurtinbo informações minuciosas 
doquo ainda resto nas margens do S.Lourcnço 
vasta rogiii.o de terrenos uberrimos, I·icos do 
seriugaes e hervn. matto quo estilo em com· 
ploto abandono e, constituem riquezas natu
I'aes co1n que Deus dotou o meu Eslndo, mas 
que teem sido até bojo desaproveitudos, pala 
circumstancln da longitude om que se ucha 
aquelio Estado e mesmo poJas difficuldadea 
de communlca~iio. 

.Entretnnto,o Malte r,ara.ngeira, que é uma 
companhia poderosa, rica, rodonda de presti
gio, tem os recursos necesso.rios pttrn nr
rancar Jlquolics sortües todns e!sas riquezns, 
para unrlquccor o Estn<lu de Mntto Oros•o 
com umn. I'onda prodigiosa, porque n sua 
oxportnçilo, depois des;a vi•ita do S1•. Pro
sidonle da llopublico, nüo deixará do sor 
enorme, immensa. e s. Ex. ooncorrerà junto 
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do governador do Mntto GJ•osso, o nctunl,que 
ó o leitor dnqunltns r~xen~l~s. p~r~ qno con· 
ceda sem mn1s omhn.J•nr;os ossos terrenos, ou 
pm• ontr~ o Estndo inteiro do ~latto Gt•osso 
jl1 sotictt1ulo o ora om vi~ do explornçiio pelo 
'Matte Lnrungoim. 

Desta rrw.ncit·a,Mntto Grosso ~ozn.T':'t, porque 
do que nos sorvmn esta-; ri~UOí~ns llesapt'O· 
veitndas, Esses soriogncs, o ouro, o brllhn.nto 
que alli temos om ni.Jundnncia, n. ip.eca
cuu.nlla, si pm•ventum nii.o temos cap1tne~ 
qUI• orrnnquem do esquoclmonto todos osso• 
riquezas o ns tragam aof:l portos exporto. .. 
dores! 

Quem estú. cm 1\la tto Gros~o nas conclicüos 
de realizar essa prodigio, ess<L mamvillln, é o 
Malte Larnngeira.. 

O Si'. Dr. C~mpos Soltos aitv1o fnri'• uma 
obra. decn.rhlnrle,f10I'QUC croioquo S. Ex. não 
é descrente, visitondo um cemitorlo modesto, 
pequenino e pobre, intitulado o comiterio do 
Boa Morte quo so ncha nns cercanins dn. cn· 
pilai; S. Ex. hade ver alli algumas sepultu· 
ras razas com cruzes quo indicam o mallt
/aborum daquelles que tiveram a audncia de 
querer defender a autonomia do seu llstndo, 
de dcliJnfler os seus brios, a tiUa tli~.midude, o 
!lorronmriÍ mesmo SObi'e estas SOpUiturna mo· 
destas algumas logrimns do compaixão; ~ü.o 
orphiios que ficaram sem pais, mulheres quo 
llc:tram vi uvas, pois quo ficavam ~l'lm filhos. 
sob n raspon:-;n.bilidade unico., exclusivo. de 
S. Ex., que pn.ssnndo po1• cima dos preceitos 
constitucionno.-:, deixou ~uo n violonci:t ,..;o 
praticasse om Matto Grosso e que esta cito· 
gasse aos pnnto do nssnssinnto nn.s runs, 
S. Ex, ro1.o1'á umo ornçiio pelo repouso etm·no 
das victimos dtt su:t pro potenciá, o o Rr. Dr. 
Joaquim Murtlnho, snchrlstiio, ao lado do 
S. Ex., terú. occn.sifi.o de Ci"pargir n. ngua.
bento o tlores sobre o tnmulo dos seus pa· 
tricios. 

E' seu dovot', pois que morreram pnr:t 
defender o. outonam ln do Estado e ello como 
bom cuyahano não 1lovo deix;.~r do l!onmr a 
memoria ílessos infelizes. 

O Sr. Dr. Pro.nci:;co Murtinho conseguirll. 
tambcm, sob os "uspicios do Sr. Pt•esidonto da 
Republica, mnls Ji.vores do actual prosidonto 
do E.<tndo do qnc uquolles que outevo rlUJ·nnte 
o governo do Sr. Dr, Manool Murtinho. 

O Si'. Dr. Mnnool Murtlnho, acompanlmndo 
o Pt•es1donto da. Repu!Jlicn, toni. occasiilo 
do vC•r como vne rt JUStiça na minha term, 
dnri• providencias para que o Tribunal da 
Rclnçlto posen lunccionur, pa!'ll quo os .lnl
zcs m1o sojnm obrigarias " podlr dflmie<iio 
de sous cargos, llara que pes~on:-; 1\itll .. 
monttJ oollocadns JJii.o f:l(~run obrigo.dns u vlvet• 
ret'ugi!tdas nos ma.tto~; como tJOt;.ll!l do cuçrL lU\• 

co~snda~ por cães. e provirlencinrit para que o 
sou genro o Sr. dcsomhn.rga.dor Benedicto do 
Souza, vulgo Bcnó, deixe o caminho errado 
quo vao ae(l'uindo como magistrn.rto lntromct· 
tendo·su n~s ma.nifosto~·Oc~ politicas, coilo· 
cnntlo-so it frente 1lus revoluções o promoven· 
rlo atá o ns:-a.ssinnto. S. Ex. pt•estará. este 
beneficio no seu ~'unro, nrru.non.I·O·hn. dessa. 
vorod<L criminosa pot• on1le olle tem trlllmd~ 
om Mntto Grosso o motivo pelo 'QUOI ello fm 
obriA"a.do o. deixar a ma.gistratur~t no Estn.~o 
drt Bahin om cu,ia roorganiznçao ello. nua 
pôdo sor contemplado pelo honrado, mto· 
gro e benemerito udministrn•lor que tom una 
suns mãos o govoi•no daqucllo Estado. 

S. Ex. tcr~occa~iiiorle ver do perto a sua 
obra., entendor-sc·hn. com seus amigos e COJ!.· 
soguiril, to.! vez, no momento de o.rropendi
mento, que os seus nmigos deixem em paz os 
>eus adversarias, quo lhe reconJteçnm no 
menos os direitos civis q no lhos estuo negados, 
porque os typo~i·aphla_s quo pertencem no 
PILrtido Repubhcano Eao tomn~ns para se· 
rem entregues nos Srs. Mu':tmhos quando 
SS. E Exs. niio toem dez tostoos de proprto• 
dn<le sobre estas typographias; S. Ex. pro· 
vidonciará pilm que se,iam destruidos, para 
que dcsnpparcçnm da hislol'io de Mat~o· 
Grosso os passaportes com que o Pnt•ttdo 
llepniJllcnno pódo locomover-se ~aque!lo Ea· 
t·•rlo, porque chega nté obi a VIUlenctn e a 
Pi'Cpotuncla-os meus amigos n~o p01lcm •n· 
!lar sem que recebam um pn?sap~te do 
livro transtto, quando a Constttuioao gn· 
rnuto n livre locomoçii.n. Agora mesmo acabo 
do sor informado de que um desses, porque 
teve a nurlacia. de viajai' aem passa. porte, re· 
cebeu com n parda riiL sua vida o castigo da 
sua <losobedionoia. 

Mais um assassinato de pessoa importante 
do Matto Gro~'o acabil rio ser protlcn•lo. Sei 
quo o Jornat do Commcroio tom telegrammas 
mos tal voz por or!lem superior niio o~ tivesse 
pul•licarlo. 

Eis o pe<lirlo que f•IQO ao sr. Presidente 
da Republico: vá., vó.. para Mntto Grosso; leve 
comsii:O o St•, Miuistro da Fazenda, o Sr. Ma· 
noel Mm·tinho, o sr. Ft•nncisco MUt•tinho, o 
ou estou corto do que S. Ex. ha de let• um 
movimento do arrnpcndimento, o seu ospl• 
J•ito cal to, emiueatemente republicano, luule · · 
reconhecer o mnl que tem cau.ado no minba 
torra, o quem sabe si o ospectncuio contris
tn•lor que S. Ex, vne pre•onclar e de quem 
niío pó<lo fazm• uma idón perfeita, collocado 
tiio <listantu como se achn, pó. lo demovei-o, 
póde dosvinl·o !lo caminho emulo que tem 
trilhado om t•elaçiio ii politica de Matto 
Grosso ii 

.1 mluh~ omen~11 ó a soguluto (IJ). 
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E' lida, o sendo submcttida n npoiamouto 
niio ó apoiada, a. soguinto 

' 
E:'lmNDA 

Em vez do liconça de um mez, diga-so do 
tres mezos, 

Sala das snsaücs do Senado, n de no
vembl'O de IH90,-Aquitillo do Amw·al. 

Ninguem mais pcdmdo a pnlnvra, oncer· 
rn·so a diSCIJS~ão. 

Posta a votos, ó app!•ovnda e, <onda ado· 
pt•dn, vae ser su!Jmcttidn ú snncção presi· 
dcncinl. 

REG ENOJA DAS J,EGAÇÜF.S _DO DRAZIT~ Ell YENE· 
ZUELA, JAPA01 J~'J'C, 

Eotrn om 2" discussão, com o parecer cc-n· 
traria das Commissúes do Finauças o de Con
stituiçüo, Poderes e Diplomacia, o art. 1" da 
proposição dn Cnmara dos Deputados, n. OS, 
do J8!J!J, dotermjnando quo ru; lcgnçõcs do 
Brnzil cm Vene?.uela, Japilo, Equudot• e Co
lumb'ln sejam regidas por oncnrrcgondos do 
negocio e tomando -outras providoncius em 
reluçiio no corpo diplomntlco. 

Ningoom pedindo a palavra, oncct•ra-so a 
discnssüo, 

Segumn·so em di.:;cussüo, que se encerra. 
som delxtte, os art.'l. zo, so, 4u, 5°, Qn o 7'~. 

Postos a votos, süo succossivamente nppro
vndos os artigos. 

E' a proposição adoptada pnra passar a 
3~ discus:~ão. 

PAOAMEN'l'O DA ORA'l'fJ.'ICo\ç,\.o DE EXO:AJADO 
AO EX· )0 S.\RGJ~N'l'O DO CoRPO D~ ON:U.AIUOS 
lii!LITARES AVGUSTO C.\NDIDO PERJURA BA• 
l'TISTA DE OLIVEIRA 

Enti'll om 211 dlscnssüo, com o pnrecor con
trario dns Commissües do Finanças e do Ma
rinho e Guot•rn, o nrt. 1' da proposiçüo da 
Camnrn ues Doputnuos, n. RO, do !SOO, nulo· 
l"iuwdo o Governo a mandar pagai' no ox-1~~ 

_ snrgonto do cot•po de opernrios milltaJ·ns, Au· 
· gusto Ctmdi<lo Poro ira Bnptistn do Oliveira, 

a gratlllcnçiio do engajado, 

O llil1•, PireM Fe••relrn (')-Sr. 
Presidente, venho neste momento complet!Lr 
um dovm•, quo cump1•i quando era comman
dnnte do corpo do opernr10s nllii!Jn·es <lo 
Arsonnl do Guorrn tia Cl\pltal Fedm·nl, cot•po 

(l} Nilo t'ol rovl~to )1olo orado!', 

a que pel'tencin o snl'gento Cnnrlirlo Daptista 
de Oliveira, do quo tl'llt:t n JH'Opllsir;üo. 

E, para provar ao Sonndo a 11em rnzi'io da 
da informn\'iiO dn Contado1·ia. da Guerra, (]UO 
nega no poticionnrio o dil·oito quo lho assisto, 
ou peco Jic mco. pal'n lcrdont~ dncrotos do chefe 
do tiovorno Proviaorio. 

Por olles o Senado ha do convencer-se de 
que o snrgonto Baptista tom direito no qoo 
pede. 

Nos primeiros dins da Republica., o Govorno 
!Jn ixou o decreto que vou lêt•. (LJ.) 

Por esse doere to pa.receu fJUt' fica.vnm ex
cluídos o.< operarias militat•es do Arsonnl do 
Guerra 

Na qunlirlado do commandante desses opo
rarhl~,reclu.moi ao directoJ•tlo arsenal i o este, 
n sc11 turno, levou a minha recJanmção ao 
Governo quo,considet·ando·a e nchnndo justa, 
baixou um outro decreto que tambcm vou 
ler. (U.) 

O uecreto n. 43, do i do dezembro, ó o pri
meiro que li e que manda dar ás prn(aS que 
:::et•vcm, com ou sem crtgnjamcnto, o soldo úe 
primeira praça. 

Nestas conUic;Ocs estava o sai•gonlo Baptista, 
que reclamou. 

A Contadoria da Guol'ra cleclnrou, na ln· 
formação presta<la, que ello niio tinha direito, 
porque Jó. nüo se fallava do opera rios mil i· 
tares, nem tão pouco de soldo, reforlndo-so 
apcnaij nos operarias militares uo que dizin 
respeito no nugmento do soldo. 

Não ó tal, 
A Commissiio do Marinha o Guerra da Cn· 

marn do• Deputados, annlysando a quostüo, 
di.so o seguinte. (U.) 

t' isto qunndo diz que fica oxteusivo o de-
creto, que truta do augmonto do soldo o que 
dá o direito do meio soldo de primeira pr:tçn 
aos ongnjndos e níio ongiljildos que conti .. 
nuarom a servir no oxoi·cito. (Contimla a 
lcitm a). • 

A Commissüo de Marinh:l. o GUOI'l'a entende 
que n propo>içiio devo ser rejeitada, porquo 
o peticioum•io devo rocort·eJ• ó. justtçn JIU• 
IJJica. 

Ora, ~enhol'es, pnt•a. csto sar~ento, que 
sot•viu com distincçiio <IUl·auto mais de 10 
annos, saneio um llabll opel'orio, ret:orror a 
,lustiç!L lb!let•nl, olJe teriL do gastar uma 
quo.ntia .-:;upet•ioi' nus 167$ que reclama. 

O Stt. GDlrr.s n~ CAsrnn- E porque niio 
so mandou rocort•ot• c\ justiça esse olllcial 
ainda bn pouco attoudido ! 

O Stt. Pum• FEltREIRA- E' onde ou ia 
chogat·. 

lia pouoo, o Senado acabou do \'o!at• a 
justa l'Oclamnciio do capitiio-tenento Cruz, 
quo pofliu "dill\Jl'ença de soldo que deixou 
do percouot• como pt•eso. 
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A Comaro. dos Deputados fez·lhe esta con· 
cessão, que o Senado acabou do approvar, 
creio quo por 30 votos contra tres ou quatro, 
mttnda.udo que lho seja feito este pnga· 
monto. 

Por quo raziio ao simples inferior, do bom 
comportamento, operaria distincto, quo pede 
a modica qnantia, que lhe é devida, de 
107$, <lil·se parecer contrario, mandando-se 
que elle vil para n ,justiça publico, onde 
teria do gostar qua.ntht muitas vozes superior 
a osta reclamada dos cofr••s da L niüo! · 

O Sn. GoMES DE CASTRO - Este parocm• o 
niio o outro ó que conclue como devia cou· 
cluir, . 

O Sn. PIREs ~·EnnEmA.- Sr. Presidente, 
nõ.o é ,justo que estns duns pretenç1íes tonhnm 
votnçOcs deslguaes : e julgo que o Senado, 
que acabou do approvar a justa reclamoçilo 
do capitão-tenente Cruz, não deixará de dar 
o Eeu voto para o reconhecimento do direito 
desse sn•·gonto, á vista do decreto n. 43, que 
oca.bel de cit11r. 

O direito do sargento é baseado no decreto 
n. 43, e nilo no dem.to n, 120, como diz o 
Sr. chefe do. Contadoria da Guerra, 

O Sn. Bl!lLFORT VIICIRA-V. Ex. combate o 
parecer da Commlssilo do Marinha e Guerra 
do Senado? 

O SI\, PIRES FEmtEIRA-Combato o parõco•• 
da Commissão de Murinha e Guo•·rn do Se· 
nado, deLnlxo de um ponto de vista: 

Si o sargento não tem o direito do recorrer 
no Congresso Nacional, o sim deve recorrer 
à justiça, o mesmo dever cabia uo capltilo· 
tenente Cruz, cuja pretenção o.cal!ou de ter 
solução ti.vornvol. · 

O Sn. BELFORT VtEJRA.-V. E~, é memb•·o 
do. Commls>iio de Marinha o Guerra o sabe 
perfeitamente q uo elln não foi ou vida sobro 11 
proposlçiio relativa ao cnpltão-tenont• Cruz. 

O Sn. Pm~ts FunnuniA.-&' o que estou 
dizendo; o, como o Senado não se compõe só 
da. Commlssão de Marinha o Guerra, eu estou 
JUllllysnndo o Jll'<'C!dimento da. Commts•ilo do 
Finanças o fazendo ver ao Senado, nesta mo· 
mento, qlle n quantia reclamado. o de 107$000, 
quantia mullas vezes inferior ilquella que 
tem de despendAr o sargentoCandido Baptista 
paro. haver aqulllo a que tem direito, em 
visto. do decreto n. 43. · 

O Sn, BELFORT VmmA-Mas, V. Ex. niio 
oombo.te o parecei' da Com missão do Marinha 
e Guerra, não 1 

O SI\, PmEs FICIUtEm.A-Niio comhnto Caço 
resnlta•• o direito desse surgento. 

Ello reclama apenllS a quantia de 107$000, 
e o pob1•o Inferior 'luo servln com dlstlncção 
por tanto tempo nao pódedolxal' do merecer 
o consldornçilo do Senado, 

O Mr .. Ahnolda Dara•eto- Sr, 
Presldebte nuste momento o nobre Sunador 
que acu.bou do l'allal' o. favor da pretonçilo 
desse sargento ope•·ario, vem dizei.' mo 
que u~o combateu o parecer da Commlssilo 
1\e Marinha o Guerra •• , 

0 S!t. BI'J.FORT VIEIRA-Essa lnterpollaçiio 
ou fiz as. Ex. 

0 Sn. AJ,~l&IDA BARRil O-•• , mas sim O 
pal'Bccr dado pela Commlssõ.o do Flnan· 
ças. 

O•·a, parece-mo quo a Commlssiio do FI· 
uançns t1io sómonte concordou com a do Ma· 
l'lnbn e Guerra; logo, esta 6 quem tom o de· 
vm·, n obrignçi\o de vir dar u razão por que 
deixou de concordar com a proposição do. 
Cama•·a dos Deputados. 

Sr. Presidente, nem preciso lar os do· 
cumontos que existem juntos a esta pe
tiçilo. 

Bnsta dizer a que a Commlasilo de Mn
rlnba o Guerra não concordou em man· 
dar pagar a goratifica.çõ.o a este operaria, por· 
quo ello niio esta comprehendldo nas leis 
militares que diio este direito ás praças de 
prcl do exercito. 

Os operarlos tem maiores vantagens do 
qu• os soldados, do que os sargentos do ex· 
ercito ; teom vantagens superiores ás ·da· 
quelles quo trabalham . diariamente nos 
guardas, nas faxinas. 

o operaria vae p, ra a omclna, ll'abalba e 
tem um t11nto por seu trab.1lbo ; o sollla~o 
poga na. arma, defende a patrin, faz a senti· 
nella e l'az faxina no quartel, s•m ter maio
res vantagens do que aquellas qua lhe marco. 
alui. 

Eu niio desejo ser contra a protonçiío ·do 
Inferior, mesmo porque a qunntht que elle 
reclamo. é tilo diminuta, que ou vexo·me 
para informar ao Senado o que ba a raspei· 
to da cla9se militar das pro.ças de pral, do 
quem eu desde já doc\11ro que tenbo pena, 
que tenho dó, por vei-os na vezes setn um 
vlntem para maudar preparar BUli! roupas 
para o serviço dlario. 

Os opernrlos, porém, Sr. Presidente, nilo 
estão 11118 mosma.s condlçGes que as praças 
do prcl o que os sargentos dos corpos, o a 
lei que mandou augmontar na vantagons o 
dar ns gratltlcaçiles ás praças de pw· · 
niio aloanQ& os operarias do Al'i!enal tle 
Guerra. 

Por essa razão, a Commluiio de Marinha 
o Guer1·n, reunida, deliberou quo se desse 
parocor contl'nrlo il proposição vinda d~ Ca· 
mura 1los Deputados, proposição que era fa· 
voravol ó. pretenç[o do infel'ior. 

O·proprlo S1•. Senador, qne tllz parte da 
CommlaBno de Marlnh!t e Guerra, declarou
me que niio nsslgna.va o parecer por motivos 
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particulares, mns que concordava com a opi· 
Jll4o da Commls•ilo.' 

0 SR, PJRIOS FERREIRA - Niio concot'dava; 
ao contra•·lo. 

O SJt. AL>~miDA BAitnETO- Foi o que s. 
Ex. mo di•so; não touho toslomunhas para 
couftrmnr nqulllo quo S. Ex. di•so·mo par· 
tlcularmenlo, mas devo dizer ao Senado, com 
todn a lenMado, aqulllo que se passou. 

Niio desojo ser contrario a esta proposição, 
mas todas as vezes que subo a esla tr.ibuun, 
só venho informar no Senado aquilló que na 
minh:t opinião O n VOI'dado, 

Sou a favor da classe milit<tr o o Senado 
todo é leslcmunha do qu11 sempre que appa· 
robe qualquer questão que lho ó relativa, 
pronuncio-me de t•l modo, que aló o nobre 
Senador por Maranhão chega a extraubnr o 
meu procedimento. 

O que levou a Commlssilo de Marinha o 
Guerra á dar porccot· contra esta preteuçiio, 
foi a circumstancia de não ser a gr<~tlficaçilo 
dos opsrnrios militares igual á das praç;s 
de pret do exerci to. 

São essas as informaçOes que tinha de dar 
no Senado, que, penso, está bom Informado 
da raziio pela qual a Commis>ão da Marinha 
o Guerra deiXOU do dar o sou assentimento á 
proposlçiio que velo da outra Q1sa. (lia "'" 
aparte,) 

Já dei a ruzão. A grntificnçio dos operarias 
ó divers.~ da gr.1tidcaçüo das prnça; do exor· 
cito. SI o peticlooario Unha as vantagens da 
angsj.~do, o director do Aroenai de Guerra 
devia, por twrça dn lei, ter·lile •atisfoito essa 
gr<~tldcação; si não o fez é {Iorque uiio lmvia 
direito para aquolle operar1o. 

E' só o que vinha expôr no Sonndo, com 
toda n fran<rueza. 

O Sr. Plrea..Fera•elrn pode a 
palavra apJnas para ler de novo os de01·etos 
a que já so refJriu, pura que o Sanado fique 
convonoldo da justiça diL pretençiio ·rtesso 
sargent>. Lê os decretos referidos e concln
iudo, diz que depois deste acto do Go
verno tlcaram c1teuslvns aos Oflt'rat•ios mi
litares dos arsenaes de guer~·a os di•posi
Qlies do decreto JJ, 43, de 7 de agosto, que au· 
gmentou o soldo das praças de pret, 

O lllr. DeH'ort VIeira (I)- Sr. 
Presidente, julgava-me dispensado 1!0 vir á 
tribuna, na qnatidnde de relator da Commis· 
silo de Mnriuh~ o Guerra. á vhlta dn uocln
rnçiio folta no Senado pelo lllustro Senador 
pelo Plnuhy, do que nilo combalia absoluta· 
monte o parece••, 

(I) NtLo (JI ro1 !~to polo orndol'. 
~IIII:Ltlll v. III 

Mas o honrado Sonndor pola Parabybn, 
julgando que o 11osoo lllusll'C colloga estava· 
do nccordo com o purecer, veiu, no intuito de 
dar oxpllcar.õa2, declarar que si, porventura,. 
existisse dl•·eito no peticlonurio, o parecer da 
Com missão de Marinha e Gnerra •erla multo 
outro, isto <l, seria no seutirlo de aconse
lhar no Senado quo adoptasse a proposição 
da Camura. 

Como relator do parecer, Jnlgo·me obri· 
gado, após as declarações do lllustre Sena
dor, a, por meu turno, deeJnror no Senado 
que absolutamente não uctuou no espírito 
desse relator a ch·cumstancia 11 que alludiu 
S. Ex.; quo cllo nilo J~z mais do que gunr· 
dar a cobereucia dos principias quo tem sido 
observados pcln Commissiio. · 

A Com missão de Marinha o Guerra,St•.Pr•· 
sltlento, não ver!Ocou nbsolutaJnente essa 
questão, como não tem veriOcado si são legi· 
timns ou illegitimas os que.~tões, quando se 
trata da rcparuçile de ju;tica ou de sallsl'a· 
ção de direi tos, porq uunto o Uns só podem ser 
decididas excln•ivumento pelo Poder Judl
ciario, E tanto é assim que o parecer foi ro
tllgldo nestes termos: 

«SI pelo Poder Executivo foi negado ao 
ex· I' sa•·gonto do corpo de operarias milita
res do Arsenal de Guerra dosb Capital AU· 
gust.o Caudido Perelrn Baptista de Oliveira, a 
grntlllcação da engajado, a que, e:c oi do de· 
croto n.J20, de 8 de janeiro de 1890, si Julga 
o mesmo ex-l•sargentocom dirollo,ao Poder 
Judiciaria, e nilo uo Legislativo, compete de· 
cldir sllile assisto direito ou não a psrcebor 
essa gra tlftcação •• 

PortnnJo, é o Poder Judlclnrio e não o Po· 
dor Legisislativo,a quem compsto decidir esta 
queatiio. 

Foi este o ponto do vista em que o relator 
da t:ommlssiio se collocou, pauto de vlstn 
que, Sllpponho, foi nccelto pelos nobres 
memb1•os da Commissilo que assiguaram o 
parocor. 

Por conscquencia, Improcedo a ra1ilo npre· 
•entada polo III ustre SenadO!' veta Parahybn, 
dizendo que, alue sargento em questão B:lsis· 
tisso direito, a Cwmmls.llo de Murlnha e 
11uorra dur,ll e·bla parecerfavcravel. 

Relativamente no honrado Senador pelo 
Piauhy, que dcclurou quo nilo contestava o 
parecer condenmado pato da CommiPSilo de 
l'lnança•,dovo slmplosmonte dizer quo tenho, 
com estns si!Oplcs palu vrus, justiftca1lo plena· 
monto o tmb:Liho dn Commlssllo do Murinha 
e Gu01•rn, guardan,le cohoroncia com todos 
os prlnciplos nccaltGs pelo Sen11do, relatlvn• 
monte a quosttles desta natuJ•oza, 

Era Eó isto que eu tinhlt a dlzet•. 

. 
' 
• ' 
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llingupm n"ls pedindo a palavra, onc~•·rn
IB • discu!ISito. 

Segue-se em dlscuss~o, que se oncor•·n som 
debate, o art. 2•. 
· Poato a votos, é rejeitado o ort. I" em os
ccutinlo secreto, por 19 votos contra 13. 

O Sr. Nogueira P,nrnnnguú 
(pola ordem) obs.>rvn que us espberns con· 
til.du pelo Sr. 3• seoret11rio foram lançadas 
na urna da contra-prova e não na destinuda 
para a votocão e, sendo assim, podo verW· 
oaç"o do velaQllo. · 

o Sr. Pre•ldente diz quo submot
terá 6. considernQllo llo Senndo o requeri· 
mento de reot!Hcnçllà de votncilo; mas, antes 
de o J!lzer, devo explicar o que se dou. 
N~o estnn~o em suns cndoirllll os Srs. I• e 

2• Secretarlos, e vindo • YBBII as urnas pnra 
liarem contadas aa espher1111, foram contndas 
])8lo Sr. 3' Secretario as espherns pretas, 
!lcnnd!i a· oontra-provn para o o11tro lado ; foi 
em viata deate re•ultado que n Me~~ annun· 
clou que a proposição tlnlin·stdo r~mtada. 

· o lilr. Nosuelrn Pnrnmtguú 
~I• ord~m)-Sr. Proaldente, eu e mal; ~I· 
8\ina Senadores notámos, na oceaslão da con
taa'~ID doe vot011, que ~ urna branca tinha 
aliJo. aollóaad~ ii di r<~ I& de V.Ex.; em vista <I~ 
dealaraçãó por V; lllt, feita, do rcjeitadaa 
JlfOposiçi!o, àur;;iram reclamlwões; eu, pot·
tanto, requeri a rectiftoaçiio da votação, e in· 
alsto nes~e meu pedido. · 

' 
O·lilr. Pre•ldente -Tendo havido 

re~lamaçOes e duvidas a respeito da vot~ção 
d" propoatçilo da Gamam dos Deputados, 
'!ao-ao proceaer a nova votaçilo. 

O lilr. DomlnfJo• Vleente (pola 
or<lom)- Esta verlftcaçllo do votnçlio, Sr, 
Presilfente, oito póde· absolutamente ter Jogar. 

VozES- E' IBCrota. 
0 SR, Do)!J!'lGOS VICP.I'ITK- E que tem que 

JOS'e secreta Y · 
Finda a votação e procedendo-se ó. r.ontagem 

1101 VOIO!I, a Mesa verlftcou que a proposição 
tinha sido re,ieltnd~ ; como pretender ag0rn 
quo se vote de novo? 

E depois, estarão prese~ies ainda os 
mesmos Sonadorea que votaram nnturlor
lllente, pu.ra que se possa d~r a verllloaçiio.7 

A. po.lnvra da Mesa deve ter todo o valor e 
IIIOrecei' toda _a conflan~~; e si olln •iuclarou 

que a proposição tinha slrlo rejeila1ln, ou 
u!!l1o que fui bem rl\ieitada e quo a ver!Honçiio 
~ã.o pódo ter lognr. 

E1·a a observação que tinha a ruzer. 

O SJ•, P••e•ldente - Não havendo 
numero pofll ~e proceder ii vcrifi9flÇiio, vae-se 
ruzcr a. cha.mo.dn .. 

Procede-se ii chamada, n que deixam de 
rtspon<ier os Srs. Senudores Ph•os Ferreira, 
.João C(l•·rlciro, BPZOI'Til Fontenello, Josó Mar, 
c~llino,'Lelte e OiliCioa, Pm·ciunr.ula, Antonio 
Azeredo e Aquilino do Amaral. 

O Sr. UenJ•ique Coutlnllo 
3" Secrotario (pela ordem)- Sr.· Presldenfe, 
deu-se o equivoco apontado pelo nouro Se
nad,,r Jlelo Plauhy. 

De facto, persundlndo-mequo a urna, cujas 
esphcrns contei, era a dn prova, , declarei 
que n propr.slçilo bavlu obtido 13 votos o. 
ravor e 19 contra. 

Dolretto o engano, veriftce.·se que a pro-
posição foi approvnda. · 

O 8r. Presidente -A' vista dado· 
clnrnçilo do uobre Senador pelo Piuuhy, con· 
llrmnda ~lo sr. 3' Socretnrlo, que fez 11. 
contagem dos votos, considero a proposiç&o 
approve.da. 

PRillTENQÃO DA PRAÇA DO OOmiEnOIO Dll PORTO 
ALIO!tE 

Entra em discussão unlca o parecer n. 270, 
dn CommlssiLO de Finnncns, opina111lo que 
sej• arcblvnd/1 a petição em q110 a P1·aça do 
commorclo da clilade do Porto Alegre re· 
clama melhoramentos 1lo que carece a Alfan· 
de~a da mesma r.idado·e medidas energicas 
para a repressão do contrabundo. 

Nlnguom perllndo a palavra, encerra-ao a 
rllscussão, ficando adlndil a votação por raltn. 
de g«Ol'Unlo · 

PRETENÇÃO ~E D, lo!A.RIA BALBINA NE'I'TO DA. 
COSTA 

Entt•a em dlscussii.o unica o parecer n. 271, 
de 1899, da Coml!lissuo· de Finanças, opi
nando que soj•llridofm•i•lo o roquorimento em 
qu3 D. Maria Balblna Nutto da Costa, v luva, 
miie do all'ere• do ii' bntalhiio rio lul'anta•·ln 
do exai'Cito Josó Netto Slmõos da Costa; pedo 
como pensão o moto soldo o mooteplo da· 
quello olllcial, morto om consoquencla de mo· 
!estia ndqulrldu no campanha do Rio Graudo 
dO Sul, 

--
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Nin:;uem poclintl~' a palavra, oncerrt\oSe a 
discussão, ficando a votaçilo adiada por Jlllta 
do guorum. 

PRE'I'ENQÃO DA ASSOOIAQÃO COl!MERCIAL DO RIO 
·nlt JANilRO R DA SOOIEDATJII:' NAOIONAJ, DJ~ 

AGRICULTURA 

Entra em discussão unicn. o parecer n. 272, 
de 1899, da Cummissiio do Finançns, opinondo 
que sejam nroillva<las ns ropresentnçüos d" 
Associação Commercinl do Rio de Janeiro, ro· 
clamando contra a proposição da Camal'a dos 
Deputndos, Orçamento da Hocoita Oe~·al dn 
Republica para o oxerclcio do 1900, na p<~rto 
relativa á Oon.<olidaçao da• L•ia das Al(nn· 
dcg<~ e da Sociedade NaciJnal de Agrlcul· 
tut•a., solicita nela a. jnclu •ã.o, na mt:sma. pro
posição, de um" autorização do Governo sobre 
illsponsa de impostos, 

Nlnguem per! indo a palavra, encerra·se a 
discussão, ficando a votação adiada por litlt& 
ele guorum. 

O Sr. Pre•ldente-Estlll:esgota~a 
a mataria da ordem do 'dia. Vou levantar n 
sessiio,deslgnnodo para 01•dem <lo dia da ses
silo seguinte: 

Votação, em discussão unlcn, do parecer 
n: 270, de lf-99, da Commls,iio de Finanças, 
opinando que sejaarcbivadaa petlçiio orn ~uo 
a praça do commorclo d.a cidade do Porto Ale· 
gre reclama melbornm•ntos do que carece n 
Alf.tndega dll. mesma cidade e medidas enor· 
glcas par.• a repressão do contt•abnodo; 

· Vot.açiio, em ,dlsoussiio ·Unicn, 4\1.· pa.racer 
n. 271, de 18go, <la Commlssiio de Finanças, 
opinando que se.fa lndof"rido o requerimento 
om que D. Marh• Balblna Netto da Costa, 
viuvn, miic do alferes do I I" batalbiio de ln
fantnrla do exercito, José Netto,SilnOes da 
Cosia, pede como p:!Daão o meio·So(do e !DOO· 
te pio daquello offleinl, morto om consequencla 
do molestia adquit•ida na campanha do Rio 
Orando do Sul ; 

Votnção, om discussão uoica, do parecer 
n. 272, do 1800, da Commisiio de l'lnançes, 
opinan<lo quo sejam archivadas ns ropresen· 
toções dn Associnçiio Commercial do Rio de 
Janeiro, reclamando contra n proposição dn 
Cnmara. dos Do.Putndos, orçan lo . a receita. 
geral da Republica para o oxorciclo de 1000, 
na parle l'ol~>tivn 11 Comolidaçuo dat Laia das 
Alfandegas e da Sociedade Nncloonl da J\grl· 
cultura, solicitando a inclusão, na mosma 
proposição, •lo uma autorização ao Governo 
sobro dispensa de impostos; · · · · ' ' 

3• discussão da proposicão da Camara dos 
Deputados, o. 103; do 1800, al'eraodo.varias 
<lisposiçüos da Tarifa das J\lfan<logas e Mesas 
do l!ondas, mandada executar pelo decreto 
n. 2. 743, de 17 do dezembro do 1897; · 

3·• disouatiío da pl'Oposlcão da Camara dos 
Deput•dos, n, 70, do 1800, autol'izando o Oo· 
v orno 1\.!Dandar indemnizar o cnpllilo·tenente 
Rodolpho Lopes da Cruz do todas as vanta· 
gens pecuniarias de quo tiver sido privado 
por força do processo a quo respondeu. 

Lovani<He a se~sito ás 2 horas da tarJo, 

140• SEi!SÃO Ell iO DE NO\'El\IRRO DE 1890 

Pr8Sidc>1cia do Sr. Rota o Sil~~a 

A mela hora depois do mofo-dia, abro·se a sossiio, a que concorrem os Srs. Seun~ores 
Manoel de Queiroz, J, Catunda, Henrique Coutinho, Tilomaz Delftno, Ousr"vo ~lcbard, 
Jonqulm Sarmento, Francisco Machado, Gomes do Ca•tro. · Bef(ort Vieira, Noguel"' Para
naguá, Pires Ferreira, Cruz, Joiio Cordeiro, Bezerrll FonteneUo, José Bernardo, .Alvaro 
Machado, Abdon Milanoz, Almeida Barreto, Oon~alves Ferreira, Leito e Oiticlea, Artbur 
Rios, Vlrglllo Dama2lo, Domingos Vicente, Lopes Trovão, Bueno Braurlão, Rodrigues Alves, 

.• Pauta Souza, Moraos Barros, A. Azercdo, Pinheiro Machado, . Julio Frota o Ramiro 
Barceilos (32), · , 

Deixam do comparecer, com oausa participada, os Srs, Alberto Goncnlvos, Generoso 
Pouco, Jonnthas Pedrosa, Lnuro So<lró, Justo Chermont, Benedito l.olte, Pedro Velho, Joa
quim Pernambuco, Rogo Moilo, Coelho o Campos, Lonnolro Maclel, Ros" Junior, Cleto Nunes, 
Q. Bocayuva, E. Wandonlwllt, Gonçalves Chaves, Leopoldo do Bulh<lOll, Joaquim do Souza, 
Vicente Mnohn<lo, Joaquim Lacerda, Esteves Junlor e Rnullno H01•n; e, som clla, 01 Sra. 
Manoel Barata, José Mnrcolllno, ll. do Mondonça Sobrinho, Ruy Barbosa, Porclunoula, 
Fellclano .Ponno. o Aquilino do Amaral (29), . ,. · 

E' lldn, posta om dlacussilo o som debato approvnda o. acta da sossiio ar1terior. 
'· 
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O Sr. 1• l!lecretarlo di1 conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

01Dci011- Seis do i• Secretario da Camnra dos Deputados, de hontem o do hoje, romot· 
tendo as seguintes 

rnorosrçõES: 

107-1899 

O Congresw Nacional decreta: 

. Art. I .• O Presidente da R~publioa e autoriza<lo a do>pondcr pelo Ministorio da 
Industrio, Vlaçilo e Obras Publleaa, com os set•vlços designados uns seguintes verbll&, 
em ouro 13.459:068$474 e em papel 62.236:990$778. 

A a&ber : Ouro Papel 
1. Secretariado Estado- Augmontada 

<I e 360$ para conanmo de agua ••. 
2. Auxilio á ngrioultul•a-Reduzlilu no 

Jardim Botanlco a 7:000$ a consi· 
gnaçlo l"'ra concertos na CII8IL da 
dlrectorta. Consignada a verba do 
18:000$ para cnrcar o jardim. 
Augmentnda de 3:240$ para consu· 
mo de agua do mesmo estabeleci· 
manto - Reduzida a verbn.-
Eventoaea-deata rubrica 112:000$ 

3. Agasalho o transoone de lmmlgran· 
tes-Accrescentodas na sub·consi· 
gnaçilo para transporte de lmml· 
grantes para· os l!:ltados, eto., as 
seguintes palavriiB: Inclusive n 
despe1.a com a repatrlaçilo de na· 
clonaea desvalidos em palzes os-
trangeil'OI •.••••.•. ....•..••••.• 

4. Subvençllo ás Companhias de Nave· 
·gação - Eliminada a conslgnnciio 
de 360$destlnada aos vencimentos 
do flscal da uavegnçilo do Baixo 
Tocantins, por sor tranarerlda á 
rubrica n . 9 ................... . 

5, Directoria Geral de Esta tlstlca -
Augmentacla a verba de I .000:000$ 
para o rocenseamento do I 000 e 
de I : 080$ para consumo do ngua 
-Reduzida do 6:000$ pela aup· 
pressão de clnoo auxiliares ...... 

8, Correios - Directoria Gorai - Pes· 
soal ••••.......•......• , ....•.. ~ 

Creditas a distribuir oppor.lunn· 
mente: 

vantagens ospeolaos : 
Bratiftcnçlio ao pe1111oal <los correios 

ambulante•, de mar o outros .. ,. 
Pernoite nos moamos ...••.•.. , •.•..•. 
Ajudusde custo e passagens .......... . 

225: 100.~00 

110:000$000 
150:000$000 
20:000$000 

2"", •• e20~.·ooo '''''"'·''''''*'' -U~ ~ 

815$000 186:140$000 

241 :335$000 

• ... '........... 2.818:140$000 

................ 1.154:200$000 -· 
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Gratificação addioional a carteiros e 
dlaria nddicianal a serventes, eto. 
(nrts. 335 o 336 úo regulamento). 

Poreentagem a diversas pela. vonda de 
rormulas de franquia, •••••••••• 

Vencimentos do agentes, ajudantes o 
thesourciros no torrltorlo da 
Republica ... , ...... , . .........• 

Vencimentos de conduotorest estafetas, 
empregados daa lnncnas o osoa· 
lerea o correios ....•..•. , .....•. 

Material: 
Transito territorial o maritlmo de cor· 

·respondoncias e malas para pnizcs 
. da União Postal ............... . 
Formulas impressas (avulsas, brochadas 

e encadernadna) ........•.••.•.• 
Papel para expediente, cópins e ombro· 

lbo, penn11s, blrbãnte, lacre, 
tinto e outros objectos .......... 

Acquiaiçiio e concerto do mobilia, ba· 
lanças e pesos, cadeados e fechos, 
carimbai, sinetes, elevadores e 
outros utensllios, .........• •...• 

Sacicos de couro, de lona e nccessorios e 
outro1 artigos necossarlos ao sor-
vloo do cotTeio ................ . . 

Custo dos leiloa e outras fórmulas es· 
tBmpllhadu .•....•...... .••..•. 

Calzaa pura assignantos e collocta ...... 
Con1umo de·agua ••••• •••••.••• , •••••• 
Eventuaea . •••.••• , ••.••• , • , •••••••••. 

Creditos a distribuir oppartuna· 
monto: 
Conduoçilo de malas por contracto, no 

torritorlo da R•pnblica ......... 
Aluguel de casas par1 administrações, 

snb·adminlstroçõos o agenoias ... , 
Pintura, concertos, etc.. nos edlfiolos 

das repartições poatnca .. , ....... 
Combustivole outros utijeotos necessarlos 

ao serviço das lancbna e escalo roa 
o sua oonsorvaçilo no Distrlcto Fo· 
deral e cm diversos Estados ...... 

PublicaçGes postoes, annunolos o edi-
ttles .•....•••.................. 

lllumlnnoilo •. •..• , • , , •....•....•.•.... 
Deapezns mludas ..•...... ....• , ...• , .. 
Na consignaçilo destinada no porteiro dn 

administr~o de Santa Catba· 
ri na, t·eduzida de 300jW00 ........ 

30:000$000 

50:000$000 

1.600:000$000 

1.100:000$000 . 

150: 000.$00_9. 

200:000$600 

230:000$060 

65:000$600 

130: 000$000 

50:000$000 20·= 1 ;so 
30:000$000 

1.120:0()0$060 

320:000$600 

40:000$060 

60:000$060 

40:0~000 
100:000 00 
93:000, 900 

7, Telegmphos-Augmentnda de i :800$ para conauma de 
agua da RepartiOúa Centrai- ComputadiiS em aura 
aa soguintea doapezaa: 

No material da administração geral, t :778$ pnra quota dn 
Secretaria lnternaatanai de Berna - Na material 
para as linhas-Ferramentas e di 1·ersos para o ser· 
vtoo do conservação das linhas, aenda 17:77&$ em 
ouro; 

Ouro 

597 

Papel 
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Para a renovação e consolldaÇiio das linhas o duplicação 
dos conductores do circuitos, sondo 84:4~5~0 em 
ouro; ' 

Na verbn-Mntorinl paro. as estações- Renovação do con-
sumo das caiações, pago om ouro ; . · 

Na verbo.-Mo teria! de osoriptorlo, 2' di visão-objectos do 
oxpedionta, de desenho o diversos, pago em ouro
Reduzida de 15:000.$ a verba paro. fretas, conducçõos 
e seguro do material das Unhas •.• ; ••••.•••.••••• 

8. Ga.rantln.<lejtu'O!I •••.•••••••.• ~ ........... ~.; •••• ..:.o 
9. Fiscalizaoiio- Transferidas para esta rubrica todas as 

consignações destinadas á fiscalização do estradas 
de (erro, do em prezas do navogaçiio o outrM-Eli· 
minadas as quantias do i :000$ pora aluguei do casa 

·para escrlptorio do. E;trada de Ferro de Baturlté o 
de i :800$ para igual fim na Estrada do. Ferro Cen
tral do Pernambuco- Reduzida do 2:307$ o. consi' 
gb 1ÇÜ0 destinado. á con•ervo.çiio do material art·e
cadado da. Estrada de i'erro do .Porto Alegre a UrÍI· ' 
guayann- Augmentado. do Jl4:460$ para as se
guintes fiscalizações: 

Fiaoal da Em preza industrial de Melho-
ramentos do Brazil ..........•.• , 

Expediente da llscullzaçuo ...........•••. 
Fiscal do cáes de Santos ............... . 
Expodicnto da liscalizaçiio: •..•.....••.• 
Fiscul da Companhia Melhoramentos da 

Lagõa do notnfogo .............. . 
Fiscal da Companhia Industrial de Con• . 

~trucçiies lfydrnulicas (Porto do Ja-

Expod~~'feâJà' ftB~ái1~âCã~·.:: : : : : : : :·: : : : 
Fiscal do art•azumento do morro do Santo 

Antonio .. ..•......• , ..••....•••• 
Fiscal da Companhia Norte Mineira ...•• 
Lloyd BrazlJei t•o •••.•...•..•.•.•.••••• '-
.Amaz-on Stoam Navigallo» Company .. , •• 

Com~~=i~ .. ~.a.~~~~~~ •• ~~.~.~~~ •• ~~~~~: 
Companhia Pernambucana ..••••....•. , 
Companhia Navegação di1S Lagõas Norte 

e Mangua.lla • ....••.• , • , , •••••• , • 
Em preza Viação do Brnzll .•..•.••••••.• 
Navegação do Baixo Tocantins ......... 
Fiscal da Estt·nda do Fot•ro do. Victoria 

ao Peçanho. ................... · .. 
Idem dà Comp.•nhla industrial de Seda 

o Ra.mie .. . , ........... , , ...... , , 

12:000$000 
3:000$000 

12:000$000 
. 3:000$000 

9:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

12:000$000 
7:200$000 

l2:00G$000 
6:000$000 

1:200$000 
700$000 4:=· 360$000 

7:200$000 
• 

21400$000 
Idem da Companhia Centros Pastoris do 

B-':'Zil . o ••••••••• o o ••• o. o ••••••• ' 6:000$000 ' 
lO. ·Estrada de Ferro do s. F··nncisco-na vlgencia desta· 

lei, ~liminnda a vot·~~~ ,:" <!:840$ para·dous segundos 
eacripturarlos, reduzida a i :020$ a vorbo. para um 
oontinuo, eliminadn a vorua do 2: iDO$ paro. dous 
serventes (tudo na a•lminlstraçilo central), sub
stituido. n ta~ella pt'oposta ~ara o pessoal de es
ct•lptorio do tt'Mcgo pela scgulnlo : 

I chefe do tr!lfogo.. .. .. .. .. .. .. • .... .. • 8:400$000 
I offloiul,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,....... 2:880$000 

Ouro Papel . 

284:223.tl22 
10.012:750$600 

;. • --: • -I r 

•i ••••••••••• 

7.236i22l $000 
4.108:065$546 

~3~: 260$000 
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I prime iDO csorlpturarió .••••. ,,,.,.,,.. 2:400$000 
] B!11rUIH10 dito •• ,,,,,.,,,,,,,,, •••• ,.. ] :020$000 
I amo.nuenso . ............ , ...... o, •••• ,. I :4,10.$000 
1 praticante . .• ~ .••.•••.••• , . , • • . . • • • .. 1 :080$000 
I servonte ... ,..... .. . . ... . ... . .. . .•... 500$000 
Reduzida a 100:000$ :o verba pam pessoal de ostacões e 

pu.radns i rolluzidn, no o:Jcriptorlo do. Iocomoçii.o, o. 
500$ a verba para sct•vento ; reduzida, no esori· 
ptorlo da 4• divisiio, a 3:000$ a verba para de
senhista; eliminada a verba de 600$ para oervente 
o reduzida a 20:000~ a consignar,ão para oventuaes 
gernes .... , ......................•............... 

!1. Estradn do Ferro P>~ulo Alfonso, reduzida a 2:400$ a 
verba para o cscri pturario contador ............. . 

12. Estrada do Ferro Sul de Pernambuco, recluztda a 
150:000$ a verila para material para a tracção e 
o)evada a 50:000$ a v eriJa para materlnl destinudo á 
11nha •••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••• ~ 

13. Estrada do Ferro Central do Brazii-Supprimida na 
2" d!vis<io a verba destinada 11. ~uda de custo p~ra 
os sub-inspectores do trarego, q~e a perceberão 
pela dotação OSJ>ecilt! ; elevada a S8:2H\$ a verba 
para o possoal da illumin~tQii.o elcctrica e a gaz, e 
reduzida a 96:400$ a oon,tguaçlío para material para 
o mesmo serviço; re<tabelecldo. a verba de 6:000$ 
pura o serviço chronometrico d:t estrada; reduzida 
de 7:000$ a vorua dos agentes par" as estações de 
I' clusee o uugmeutada de 5.$ a dos guardas pura as 
mesmas ; augmentadlt de 7:000$ a verba para con
ferentos de 3• classe dns estações de 4" o!D.;se; redu- · 
zlda na 4" dlvlsito de 12:000.$ a verba para os dous 
~udantes da Jocomociio ; angmentil•la de 9:600$ a 
verila para inspector·es de tracçilo, cujo numero 
se!'á de·tres ; augrnentada do 7:200$ a vet•ua para 
os dncarregados de depo;lto ; computada " verba 
para combustivel e lubrificantes 110 modo se. 
gulnte : 2.200:000$, ouro, e 300:000$ papel i 

· incluldu após as paiavrns-Rerariii,'Õi!B de mate
rial rodante- as pnlavras-dos dejoosltos i au
gmentada de !0:000.$ a verba p11r•a mootres-ajudan· 
tos; augmoatada <le 1:000$ a verba para :ojud•ntes 
das oftlolnas do Engonho de Deittroi augmentada 
de 6! :000$ par11 consumo do ~gUai· lncluldas na 
ooosignucão par11 acqut.tciio de macbloas, m~ttorlal 
rodante e sobresalontes as seguintes palavr~ts: -
inclusive vagões de typo especial para !actioinios e 
miner·ios de pequeno valor; o augmentadn de 
100:000$ a verho p~tra melhoramentos n"s oftloinas 
o dopositos; sobordlnando·se ost~> verba ri ep!gr.• pho 
-06r•as Novas (Conta de Capital) i na 5• dlvfsão 
escrever, após as pnlavr·as-Obras Novas, ns se· 
gulntes: - (Conta de Capital) ; .consignada a dota
çilo de 100:000$ para o estailelecimonto de um~~o 
otnolna de Injecção de dormentes; ollmlnadas da 
enumeração as paltlvras- suilatitulção do dor· 
mentes; reduzi<ltl de 220:000$ a ver·bn para essas 
obras novas, o rerl!gida pela fót•ma sogu!nte a 
ver•ba pal'a - llvontunes gernes . Para attendor a 
quaosquer despe?.as noccssarlas o imprevistas ou 
" dettcionclas de vOJ•bas; lnoluldo o pagamento 
a Francisco Ferr•eira da Silva, telegraphlstaj de 

Ouro 

. . 

t.99 

Papel 

1.548: !98$000 

116:15~ 

753:049$600 

.. ' 

. ' li 

·., 
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ouro Pap~l 

I• alasse da Estrada de Ferro Central do Brazll, na 
importancla que lhe for devida por vencimentos 
quo deixou de rocobor, em consequencla de acto da 
admlnlatraçllo, poaterlcrmonte nulllftcarlo.. .... .. • 2.200:000$000 25.442:461$770 

14. Inspecçllo dns Otir111 Publicas da Capital Federal-
Substltuida a tabella na I• divisão o na 2• pala 
sagulnte: 

I• dlvflio- Admlnl;traoão: 
Pessoal : 

1 inspector ~1'!11.: ••••.•••••••••..•. , •• , 12:0011$000 
2 cbefel de LVteao a 8:400$ ............. 16:sooraoo 
5 engenheiros de diatrlcto a 6:000$ ...... 30:000, 000 
5 ccnduotores technicos a 3:000$ ..•••.. 15:000$000 
I desenblata de 1• clllSSe ............ · .. 4:8= 2 ditos de 2• classe n 3:000$ .... .... , ... 6:0 
1 sccrotario .••• ,, .•.•.• , •••••••••..•.. 6:000$000. 
] .. contador , •••••• , •• : •••• , • , ••••••.••• 4:800$000 
3 administradores de fiorestna n 2:550$; 7:650$000 
1 ftel do deposito centro! ................ 4:8~000 
1 ajudante ao fiel O O O O O O o O O I O O O I O O o O O I o 3:6 '000 
1 a.rabivJsta .•••••••••••••••••..••.••••• 3:000$000 
I 1° escrJpturario •••• , •• , •• , ........... 4:200,tQOO 
3 2BI ditos a 3:600$, o o o o o to o o o o o o o o o o o 10:800$000 
3 nmanuenses a 3:000$ ........ , • , ••••••• 9:000$000 
3 pratlcantu a2:000$ .................. 6:000$000 
I porteiro., •• , .•.•..••......•••....•. · 3:~000 
3 contlnuos a 2:000$ ................... 6:000~000 
Dlarlas de 8$ ao Ju&pector, 7$ nos cberos 

de dlyflito, 6$ aos engenbeii'OI de dls-
trJcto e 6$ aos conductores .... , •• , •.•. 28:105$000 ------181 :555$000 

Material: 

Objectos para exfc:'dlente, ••• , , •••• , • , .• 6:400$000 
Aluguel do pred o onde tuncclona a re-

partição. O o o 000 Of 1 o O O to tI O to O'"' to O t,l t 12:000~000 
Serviço telephoniao., ........... I,. 1 •• ,. 2:000 00 
DespeZill mludos e de prompto paga-

mento •••••• ~· •••• ····~··· ••• ·~·· ••• 5:000$000 
Taxa de esgoto em 3S predlos .......... 1:980$000 -----27:380$000 

Serviços diversos: 

Repa roa de proprlos naclonaes •••••••••• 15:000$000 
Trabalhos Imprevistos •• I • I ••••••••• 1 ••• 10:000$00~ ------

25:000$000.:\ 
2' dlvlsiio-CanallzaçõJs Jouglnquas .: 
Pessoal: -' 1 conductor ~eral ••••.••.•. , ••.••••••• , 3:600$000 ' 

1 encarrega o de deposito. I .......... I I : 800'\iOOO · 
l amanuense., •.•• I •••••••• , ••••••••••• 3:00Ql000 
l esta reta, dlarla do 3.$500 em 300 dias .• . I : 050\fOOO 
1 feitor geral <lo encanamentos, <Uarla 

de 8$ ••••. ·················~········ 2:02=0 
8 soldndores rebatedores, dlarla de 4$ .•• 11:68 000 
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Rio tlo 011ro e Santo Antonio: 
1 zelador, diario. 8$.~~ ............ , ... . 
3 trabalhadores, dlarla 3$500 ......... .. 

S. PeÍII'O: 
I zelador, dlarla 6.$ .... • 1~ ........... .. 2 trabalhadores, dlarla 3t<>OO •••..•••••. 

Tlng11A: 
1 zelador, diaria 8$ .. ............... , .. 
4 trabalhadores, dlarla 3$500 .......... . 

Turma dos caminhos fi01•eslaes, 
limpeza do• rios : 
I feitor, dinrla 4$500 ................ . 
6 trabalhadores, dlarla 3$500 •••••••.• 

Registras e encanamentos: 
7 guardas de I' classe a 1:440$ •• , ••• ,. 

15 gumrJas de 2• classe a· I :200$ ...... 

Material : 

2:000$000 
3 : 832.')500 

2:190$000 
2:555$000 

2:920$000 
5:110$000 

1:642$500 
7:665$000 

10:080$000 
18:000$000 -----
80:965$000 

o necesaarlo para esse serviço....... 15:000$000 
Obras novas- Novas c.1nallzaciles: 

Pa.ra a linha nuxlllar das cnnall:iaciles 
dos rios Xerem e Mnntlquelra, 
não devendo o pessoal teohnlco ex· 
ceder de um engenheiro chefe de 
dlvlsilo e de um ajudante........ 250:000$000 

Na 3• divisão, feitas as segululel alterações : 
Elevado a 15 o numero de trabalhadores da floresta da 

Tijuoa o a 52 o de guardoa de reservatorios ; e 
sendo destinados dos 100 trabalhadores jOI'ualeiros 
lO flara o reaervntorlo de Pedregulho. 

Em vez ao - proseguimeuto da rêde de dlstrlbuicão -
dlga-ae - Obras novas- Prosegulmento, etc., etc. 

Reunidas em uma aó as conslgnaciles para prosegui· 
menta da rêde de dlstrlbuiolo e parn registro do 
lncondlo, sob o titulo - Prosogulmeoto da rêda do 
dlstrikuiçilo e penas do agua obrigatorlas e regls· 
troa de lncendfos- assim subdividida: 

Pessoal ..... ~ ....... , .· ..•....... , , , . . . 90:000$000 
Materinl...... . • . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . J30:000$000 

Substltulda a tnbella do pessoul do 
- Deposito Coutral -a seguinte : 

Pessoal : 
I ama.nuonse .••• •••••••••••••••••••.• 
2 auxlllnroa de esorlpta, a 1:500$ .... .. 
5 trabalhadores, dlnrfa S$500 ......... .. 
5 cn.rroceiros, I dom 4$500.. . . . . . . . . . . . 
I toltor, idam 4$500 ...... . ,,, ..... , .. . 
I sorveuto, Idem 4$500 .............. .. 

~unruto V, lU 

3:060.WOO 
3:000$000 
6:387$500 
8:212.'>500 
I :642$500 
I :277$500 -----

23:520$000 
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Ellmlnnda 3. conslgnnoilo para oficinas, substl· 
tuida cst11 pela seguinte : 

Aforição de bydrometros, 
Pessoal: 

5 officlaes, dlnrin O$ durante 300 dias.. 9:000$000 
Material : 

O neccssat•io p&.ra o sorviço .•....... , .. 

Eliminada a verba de-Eventuaes. 
15- Estrada de Ferro do Rio do 

ptorio. 
Pessoal: 

~ director ..... ....................... . 
guardu.Uvros ...................... . 

[ ... thesouroiro . .............•...... , , •. 
I aJmoxarite .....•....... ............. 
} 1° OSCI'iptut•ario , •••••• , .• , , .. , • , •• , • 

1 
2° dito .....•...........•............ 
o.mnonense ..•••••.••• ••••••.•••••• , • 

Diaria a 13$ ao director ............. .. 

J\latorial : 
Objectos de escriptorio ............... . 

Tl'olfogo -Pessoal de estacOes : 
. CnJu : 

1 agente ...•...•...•..•..•.•.•.•• .... 
1 confe1·ento ..•.•........•........... 
1 telographista ....... .. , ......•.. , ... . 
I machinista para o guindaste, diarin 

6$1)00 •••••• •••.••.•.••••••••••••• 
2 viglllB nocturnos, 11 la riu 3.$500,, o .•• o o 
2 guarda-chaves, dluria 3$500 ....... .. 
I tbitor, di1~rio. 4$ .................... . 
6 trabalhadores, diari~t 3$500 .. , ..... .. 

Pavuna : 
I o.gonte-telegrnpbista de I• classe .. ,.,, 
I guarda·cboves, diatoia 3$500 ........ ; 

Botarogo- centro telegraphlco o 
telopbonioo : 

1 agente-tolegrophlata de I• classe .... . 
I guarda·chavea, dlaria 3$500 ........ . 

Josó Bulbõea e Belfort Roxo : 
2 agentes-telograpblstas do 2• classe a 

2:000$ ..•• ••••••••.••.••••••••• '·. 
2 guarda-chaves, dlarin3$500 .......... 

12 guarda-cbuves, incuml!ldos das para· 
das do S, Francisco, ruo Bailai 
Bomllco., Praia Pequena, V. de 
Cnt·valbo, Figueira, Rio do Ouro, 
S. Pedro, lguusaú, Tlnguá, Enge· 
nho do Matto e Irajil, d!arla 3$5QO. 

3:000$000 -----
Ouro- Esorl 

6:000$000 
6:000$000 
4:R00.$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:000$1100 
2:190$000 -----

34:590$0ÓO 

I :000$000 

3:60~000 
2:~~~~000 
l:cw;}OUO 

2:100$000 
2:555$000 
2:555$000 
1:4~~000 

. 7:d 000 

2:400$000 
1:277$500 

2:000SOOO 
I :277$500 · 

4:000$000 
2:555$000 

15:330$000 ____ , 
52:065$000. 

Ouro Papel 

1.486:550$500 
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• 
Linhas telephonica o telegrapblca : 

I onearregado da conservação das linhnr, 
di&l'in. 6$. o • •• ' • o •• o ••• ••••••••• o. 

3 t1•abolbadores, diurin 3$500 ..... ; .... 

Pessoal do movimento: 

3 chefes de trens Incumbidos lambem 
das_bagogens, a 2:000$ ........ .. 

12 guarda· freios, diarin 3.$500, •. ,, ••••• 

Maleria.J: 

Alugueis de easas para estação, pnradas, 
. material para os trens e objectos 

de. lll:pediente, material telegra· 
phico e telepbouico ............. . 

Locomociio-pessoal da tracção: 

1 encarregado geral, diaria 8$ •••••••• 
2 macbinistos de I' classe, diaria 7$ ... 
2 machinistas de 2• elusse, diaria 6$ •.• 
2 foguistos de 1• ciosso, dia1•ia 4$ ...... 
2 toguistas de 2' classe, diaria 3$500 ... 
2 graJ:eiros, dia.ria 3$ .........• ,, .... 

omcinas: 

I ajustador, diaria 6.$ ............... . 
2 lfmadores, irtem .............. , .... . 
l torneira, idem . .................... . 
1 fundidor, idem ... ................. . 

. I ajudante, diaria 5$ ............... : . 
2 carpintoh•os, i dom . ............. , , .. 
1 furreiro, dhu•Ja 7$ .. ..•.•••••••••..• 
2 malhadores, diaria 4.$ ••••••••••••••• 

Material: 

Combustivel,lubriOcantes, ostopiiS, etc., 
para a tracção o as otncinas ••• ,. 

Matorlai para a ollicina (concertos) ..... 
Acquislçito de pranchas., •... ·••.• •••.. , 

Vla permanente o conservação da 
picada dos encanamentos : 
Pessoal : 

1 mestro geral, dla.I'lo. 8$ ••• •••••••••• 
B feitores, diarJn. 4$ .... , .... ...... , .. , 

00 trabalhndoros, dhu•ia 3$ .......... .. 
2 padroiros, dlarla 5$ .............. .. 
2 serventes, dlurln 3.$500 .•.. , . ... , . , , . 

2: IGO.MOO 
3: 832.'$500 -----
6:022$500 

6:000:~000 
15:330$000 

21:330$000 

12:000$000 

2:920$000 
5:510$000 
4:380fg00 
2:0~0 000 
2:555 000 
2: 100.7000 ------

20:475$000 

1:800$000 
3:600$000 
I :800$1100 · 
1:8011$000 
I :500$000 
3:000$000 
2:100.$000 
2:400$000 ------

18:000$000 

110:000$000 
20:000$000 
75:000$000 

2:020$000 
11:680$000 
65: 700~~000 
3:650 000 
2:555 000 

86:505$000 
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Material: 

Dormentes .....•....................... 
'Trilhos e sobroso.lentes, .. , .. , . .• , .. , , 
Conservaçõ.o do etllficlos, etc ... ,. ...... 
E\~cntuo.es ... . , ..•........•.......•. , . 
10. lllumlnaQõ.o, Rectificada a tabella 

n> discriminação das despozas
ourn-e dos despez:tS-Ilapai
Augmon !ada de 1:080$ para con
sumo de agua o de 3:000$ para a 
dllforença no aluguel da casa 
onde funcclona a Inspectoria-Di· 
mlnulda de 3:600$ a consignação 
para acquislçiio o conservação de 
appa.relhos . ...... , . , . , , , , ,, ,,,,,, 

17. Esgoto da C&pllal Fedei•ai-Redu· 
zida a I :000$ a consignaçib para 
evootua.es ...... , ... ............ . 

18. Observatorlo Astronomlco - Au• 
gmentada de 7"0$ para consumo 

. de agua •••••••..••••.•.•••••••• 
10. Repartições e logat•es extlnotos

Elimlnadas da suh·rnbrlca-Re· · 
partiçiio IJeral dos Telegraphos 
-as consignações rererentes a 
um engenheiro ajudante, um .In
spector de 2• olnsse e um de 3" •• , 

1!0. Obras lbdernes nos Estados- Au
gmentada a verba do 178:620$ 
para o porto de Natal e de 99:600$ 
para li.S obras do açude de Qulxad& 
-sub.atltuldaa no porto de Per· 
nambuco as verbas relativas ao 
pessoal da dragagem pela se
guinte : 

Férias do pessoal neoessarlo a este 
serviço ................. , ..... . 

Reduzida de 20:000S a oonslgna
ção para mnterlnl de dt"Bgngom 
e augmentada de 20:000$ a aes- ~ 
ti nada ao pessoal para omclnaa. 
No pes>oal do porto de Santa C~· 
tbarlno. substltulda a denoml· 
nação de escrlpturario pola do 
auxiliar.- Sulistltulda a tabolla 
relativa ao posso11l e material 
de dragagem do mesmo porto 
pelo. seguinte : 

5 mostres (sendo um com a dlarla de 
0$500 o os mais a 5$) ........... . 

2 cootra-meatrca .................... . 
5 machinlsto.s ........ , .. .•...•........ 
5 tbguistns O O O O o 1 o o o O O O O o O O o 0 o O O O O O O o 

18 mm.rlnholros .. , .... ,., .. ,,.,., ... , .. 

55: 0001'000 
15:000. 000 
3:000 000 
3:000 000 

84:903$500 

0:67=0 . 
2:555, 000 

12:77 O; · 
6:387$500 : 

16:425.$000 ; -----·· 
47:815$000 

Ouro Papel 

540:227$500 

481 :273$602 572:601$662 

2.807:538$000 

81:600$000 

110:440$000 
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ouro Papo I 
Matori~l : 

Carviio, lu bri ficantos,eslopn, sobre· 
saientos, balizamento, concertos 
do n:ntorlal, Inclusivo o da 3• 
draga •.•.•••.•••.•....••..•.. 

21. Eventuacs .... . ,t·', ••••••••••••••••• 
70:000$000 
• o •••••••• 

~· Art. 2.• Fica o Poder Executivo autorizado : 

480:000$00~ . 1.092:844$500 
• o • • • • • • • • • l 00: 000$000 

I, A conceder o usul\'ucto <la superficle mnxima de 50 hectares e aproveitamento das 
nguos necessarias, nos terrenos de proprio1lnde nacional proximos a povonçõcs, ás associações 
figrlcolas que se proponham nlll l'undar e custenr campos prnticos do demonstração, exce-
ptuandNo os te•·ronos da Quinta da Boa Vista. , 

11. A nbrir ooncurroncla pnra os sorviços do navegnçiio, caso julguo que as companhias 
delles lucnmbldns não os podem executor. 

111. A abrir concurrellcia para o serviço da linha fluvial de Montevidéo o.Cuyabó, caso o 
Lloyd continuo a niio oumprlr seu contracto, mantendo·se o. ver~o. actual para tal serviço, 
que contlnuaril a ser de duas viagens menenes. 

IV. A entrar cm accordo com os governos estaduaes Eobre os meios praticas de realizar 
o raoenseo.meuto _de 1000. 

v. A reorganizar a Ropartlçiio Geral du Correios dt1 Republico, observando as seguintes 
modificações: 

§ !.• As runcçõcs do &nb·dlreotor, ndminlstJ•atloros, sub·admlnislradorcs, a.l•ido.ntes de 
administradores, contadores e njudnntes serão oxHcidas em commissiio por pessoal do quadro 
doa corretos, o. juizo do OovaJ•no, sem perda dos empregos que OCI'uparem. 

Os actuacs servenLuarios deues car~:oa serão conservados, emquanto bem servirem. 
§ 2.• As runcQOes de ngentes de I' cic•see e de 2• podorüo ser ox6rcidas em commisaão 

por peesoal das wlmlnistr•çõos a que estiverem snbordlnadós, 
§ 3.• Os contracto; cujo valor exceda de dez contos de réls deverão ser approvàdos pelo 

Ministro, os de cinco ntó dez contos pelo dil•ector geral e os de menos de ci11co contos pelos 
adrntnist,·ndores. , 

§ 4.• Os processos dos concursos para· praticantes dliS administrações dovoriio ser ap· 
provados pela Directoria Geral, e por cstn scrilo leltas as nomeações destes fullccionarlos, 
mediante proposta dos administradoi•es. 

§ 5.• Os administradores passarão a ler, além das attribuições vigentes, as seguintes: 
1•, nomaar e domlttlr o pessoal das agencias do 1' classe, menos os agentes, que seria 

nomeados pelo director geral, Sllndo feita a remoçilo dos cmprrgados de nomeação dos ad· 
ministradores mediarlle proposta ao director geral, quando se tratar de remover de uma, 
para outra administração, e Feios administradores dentro da respcotiva admlnistrD.Qão; 

2•, lloonclar e suspender ato 30 dias o pessoul sob suas ordous; 
3•, crear provisoriamente e, no mesmo caractor, modificar o supprlmlt' linhas poataes, 

dentro do credito annualmente dlstrlbuldo a cad•~ artmlnlstrnçiio ; 
4', fixar provisoriamente os snlarlos do1 estafotas dus linhas trafegadas administrativa· 

mente. · . · 
§ 6.• AI vantagens cspecines concedidas n runcciouarios postaes serilo oxoiusivamoote 

as aeguintes : 
i", tratando·BB do comml;siio, serão abonados no commissionado tão sómeote transporto 

para si e sua famllla e ajuda de' custo de primeiro estabelecimento, correapondento., no 
maximo, aos voncimentos de um mez; nilo haverá ajuda de custo para a lnspecçiio de agen· 
elas nem tampoueo no oaso de nilo lm~ortar a commlssiio em mudança de rllindenoio. do com· 
misalonado; por éJ:ei'Ciolo ftnanoolro nno poderão ser conoedldas mais d~ duns ajuáas de custo 
no mesmo tuncolonarlo, qualquer que seja o numero de commisaOes que tlvor; 

2•, os voncimentcs de um empregn•lo cm oommlssiio sorio 0.1 1io cargo mais bom remo· 
neredo, prevalecendo os do cargo ell'ectl vo, co.so os dli oommiasiio sqjam inferiores; 

3•, tratando·eo de.subatltutções, no t'uncoionarlo subotitulo caberil a parcepQiio do ordo· 
nodo do sou emprego ó da gratiftcaçilo do substituldo; 

4", tratando-se do pei!SOlll de corJ•olos ambulantes, serviço no mar e agontea embarca· 
doa, sorá abonada a gratlftouçilo de 20% noa 1" o 2" oflloiaos 25 Y. aos 3"' officlaes a 30 y. 
uo pessoal de categoria Inferior; além dessa gratiftoaçiio, serl concedida uma diarla uni• 
forme para pernoite, nunca excedente de 7$000; 
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5•, os empregados promovidos ou removidos, que tiverem de mudar de rosldencla, terão 
direito a transporto para si o suo. fo.mlllo. o uma ajuda do custo nunca excedente aos ven• 
~lmontos do um mez, sem porda dos do sou cargo duranto o prazo que lhes. for marcado 
]lBl'n essa mudo.nça; n nenhuma dns tluas primol!·as vantagens to•••\ <lireito o omp•·egado 
removido 11 pedido, ou por impoNiçii.o do pona di«lpllnar; · · 

6•, os carteiros continuarão a perceber, nos termos <lo art. 335 do regulamento de 10 do 
fovoretrode 1806, a gratillcnçiio addioionnl, quando tiverem mnls de 15 ·annos do elfoctlvo 
eerviço postal, o os sorvontcs, nos termo~ do nrt. 336 do mesmo regulamento, a <llarlo. 
addlolonnl, desde quo contarem mal• do 10 nnnos de ctl'ectlvo serviço postal. 

§ 7 ,' os suppleotes das classos de prntioantes, co.rtetros, contmuos, carimbadores e sor
'Ventes serão demlssiveis ad nutum o serão pagos polo.s sobras das verbas para pessoal; seu 
JIUmero, sempre vnrlnvel, será calculado de modo a que perceba cada um uma diarla rn· 
20avel nunca excedente do 2$500. · . 

§ 8." AS promoçoos serão feitas 2/3 por moreolmeato o 1/3 por antiguidade do serviço 
JlOSta.l; neste ultimo caso seril sem pro exigido um interstlclo de tres annos. O moreolmonto 
do fanccionario SOJ'il avallndn )'ola assldulolwlo, bom comportamento, •elo pelos serviços a 
seu car.ro, cornpetenclo. provado no <lesempenbo rle commlssOes impot•tantes e na confecção 
do trabalhos que aproveitem il. reparti cão. 

Exceptua-se dessa regra o caJ•go do clute de sccQiio1 que será sempre ·preonchl~o por 
ll!Ol'<lclmeoto. · · 

§ 9.• Nos domingos e dias forlo.dos n~o tuncclonnrão n dlrect~rla geral e ns 
ll<!Cr;l!os de expodlMte, de contabilidade e tbesourartas das admlnlstrnçlles e IUb
admlnlstrações, salvos os caaoa ·de necessidade lnudlavel e urgeoola do· serviço 
publico. . . 

§ 10. Nos domingos e nos dias I do janeiro, 24 do fevereiro, 7 do setembro o 
)5 de novembro, as secções de manipulação das administrações e sub-admlolstraçõoa 
e as agencias encerrarão seu serviço ao meio·dla, desde que niio fiquem prejudicadas· 
as expedições o dlstrtbulçõeo rognlarus e sej11 prevenido o publico êom a devida noteco· 
denola. . 

Os regimentos Internos nttonderilo em detalhe a esta provldenola, 
§ 11 • Todo pessoal do quadro dos CorJ•eios da Republica será conservado omquanto 

bem servir, a .Juizo do Governo, o gozara das vantngeos da aposentadoria na !órma da 
legislação vigente, sem que po,sa ser concodida vitaliciedade a empregado algum deiS& 
repartição, · 

§ 12. Sempre que em uma localidade houver uma ostnçilo telegro.pblco. federal, deverá 
tambem ter o. seu co.rgo o serviço de CoJ'rolos, des:\e que não ha,ta amuooola de servlçÕ de 
tnl ordem que flque mail vantajosamente servido pela sepsraçao das duas repnrttoõos e 
salvo o caso de B':l' o agente Incumbido da arrecadnoão de lmpostoa. · 

§ 13. No regulamento que o Governo tiver de expedir psra dar exocução as disposições 
deste numet•o,deveril revor o regulamento vigente e ter ospoolalmente.em visto. regularilar 
JL remessa de vnlorts, generallzJWdo, pat·a as ageuoias com renda suficiente, a emissão ds 
vales ati) 200$000, · . 

VI. A fnzor adaptaçii.o do proprio naoional, onde funcclcna o Telegrapho em Campos, 
para o tlm de nollo installar a ngoncla do Correto, . 

VIl. A maadnr Imprimir na Imprensa Nacional os tr11balhos organizados sobre 
Corroias pelo amanuense da Repartição Gorai dos Correios Alfredo Marquo.a 
de Souza., caso esses, trabalhos mereçam a approvaçuo d11 dlroctcrla da mesma re-
parliQiio. . • 

VIIJ. A resgatar ns Estradas de Ferro do Recife ao S. Francisco, d11 Bahfa ao 
B. Pranclsco, nos termos da clausula 25• do decreto n. 1.1!30, de, 7 ·de agOJIIo 
de 1852. . 

IX. A adoanlar mensalmente iL Estrada do Ferro Contrai do Bra~ll ató o ma:Dmo 
de 100:00()$, para solver despezas de prompto pagamento do.a diveroas rubricas; 
nenhuma presto.çilo será entregue som Justlftcaçilo dO emprego da anterior • 

. X. A entrar em accortlo com o Gove•·no do Estado do coar~. para o IIm <le lbe tranaferlr 
o açude do Qulxndil, comprehendondo as obras o o mate~l~l existentes, obrigando-ao o 
governo do mesmo Estado a concluh• a coustrucoiio do resorvatorlo o a .executar . os traba-
lltoa nocossnrlos para a lrrlgaçilo da 'ona ndjaceuto. . ::. • 

XI. adq uir!J• ns obras do porto do. Ceo.rJI, llqut.Jando todas as quesU!os pen• 
dentes ·cOJn a Ceam' Harbour Corporation, abrindo para osso ftm os precisos oreJ\Itos, 

XII. A concedor aoa govot•nos osltlduaos que plotendoràm executar us obras de melhora· 
mentes de portos dos respectivos Esto.dos, segundo os)•lnnoa approvadoa ou quo forom 

' . 

.. 
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npprovarlos, pelo Governo Federal, os fu.vorcs constantes das leis n. 1. 7•16, da 13 de outu• 
bro do 1869, e n. 3.314, de lO de outubt•o de 1886, tndepondentem"nta de concurrenoia. · 

XIII. A abrir o credito do 31: lij2.$(107 pllriL occorr•r ao pn~amonto das dilforooças quo em 
seus vencimentos sofrreram os conductoros do I• e 3• classes da Ilstl•ada de l•'orro Conll·al do 
Bra.zll durante o oxerciolo do 1897. 

XIV. A despender até a quanti11 de 300:000$ com a propaganda do consumo do cate no 
'llltrangolro. 

Eato. nutorlzaçiio só se fo.ra ell'octiva no caso cm que os Estados do s. Paulo, Minas, Rio 
de Janeiro, F..epirlto Santo e Bahin concorram p11ra o mllilmo fim, pulo menos, com tlous cen
tesimos do. rend~ quo ort•cca<larem do Imposto de oxportaçiio do cale. 

XV. A contmotar. na vigenoln desta lei, a conclusão doi tmhalbos do prolongamento tia 
Ferro·vla Central do Pernambuco até t\ cidade de Pesqueira, sob as seguintes condições: 

a) fazer cessão dos materiaes e obras que, porventuro, existom ao longo dt> linha, aos 
~>rrendatal'ios, nftm do serem empregados nas obras do prol<~ngamento; 
. b) ftcarom todas a~ obms exocutarto.s, nos termos da lei, pertencendo á União como 
partes integrantes da Fort'o·via Oentt•al, par~> todos os efreitos do contracto de 12 de abril 
de 1898. 

XVI. A transrorir, nos extlnotos Arsonnesdo Marinha da Bnhla e do Recife, do Mlnlsterio 
da Marinha para o da Industria, Viação o Obras Publicas os proprlos, terrenos e material 
que tbrem julgados neeessarios para a installaçiio o funccionamento d .. repat•tições dos Cor
relei o Tclegrapboa, inclusivo, quanto ao ultimo destes arsonaes, o que for preciso p.ara as 
obras do melhoramentos do porto. . 

. XVII. A adoptar o alvitre que julgar mais conveniente para concluir o prolongamento 
da Estrada de Ferro do Ct\cequy a Urug-uayana e executar o ramal do Sant'Anna do 
Livramento. 

XVIII. A entrar. em accordo com osconoesslonarios de burgos agricolus, cujos contrnctos 
nlo tenham incorrido ou venham a incorrer em pena do cauucidado, no sentido de resolndll· 
os, podendo abrir os oredltos, porventura neeessurlos, para pagamento das intlemnlzai)ÕOS que 
se vorlftcarem precisas. . . 

XIX. A entrar om accordo com o Governo do I~>llldo tio Rio Grande do Sul. no sentido de 
apressar a oonolueiio das obras da barra do mesmo Estado, podendo pam tal ftm conceder a 
cobrança das taxas de que trata o paragrapho unico do ILI't. 7" da lei o. 3.314, de 16 de ou• 
tnbro de 1886. 

XX. A Jl!'orogar por mais um anuo o pi•azo eoncedido á Companhia Mogyana para 
conclusiio das obras da linha de Arnguay a Catalão, 

XXI. A rever o regulamento que baixou com o decreto n. 967, do 8 de novembro de 
1890, para o IIm de pllr ns runcçOes do· pessoal de accordo com as novas . e:xigonolas do 
contracto eelebrado a 14 de setembro ultimo, com a Companhia do flaz do Rio do Janeiro. 

Art. 3,• N11 vigencll\ desta lei, o exame phytopatbologico lnstituldo para as Importa· 
ções tle vegelllcs, sementes e objectos congeneres, será feito no.Jurdim Botanlco da Capital 
da Republica ; nos Esllldos onde houver allllntlogas, podara o Podet• Executivo entrar em 
accordo com os estabelecimentos sclentlftcos, particui&I'OS ou o!lloll\os, atlm de lncumbll·OS 
de Igual tat•el'll. · 

Art. 4.• A subvcnçiio destlnad!L á linha de navegoçito do Espirita Santo será paga 
pelo Governo n quem melhores vnotagena otrorecer, para otr•ctuar o respectivo serviço, 
aesde que o Lloyd deixo do otreotual·o nos dous primeiros mc~s do exerclcio tlnancelro. 

Art. 5.• .Ficam na vigencla de.; la lol dorogadas no regulamento dos Telegrapbos as 
disposições : . · 

Do art. 447, para o ftm de que sejam feitas as nomeações tio pessoal: por deorotoaa do 
dlrector·geral, vlce-dlrector o chefes de divisões; por portaria do Ministro, as dos chefes de 
&eeções, do secretario, dos chefes de distrlctos e seus ajudantes, dos tolographlstas.chem, do 
chefe da OffiOIDa1 tiO almoxurife, !(OS of!lciaos,dos escriViiOB, 'tiO ajudante dn offlctna, do doSe• 
nhistii·Chefe, doslu8poctores de I" o 2"ciassos, do ~esp;cbanto o doa tolegrnphistns do 1•, 
2• o 3• clasPes ; pelo director-geral todas a~ outras. · 

Do pat•ngrnpho unlco do nrt. 435, para o IIm do serem 08 cheres tio dlstrloto nomeados 
por proposta do <llreotor·got•al de entro os engonboii'OB·njutlantos e do serem ostes nomeados 
por propo~tn do dh•oalor·gernl, devendo npre;ootar o titulo do engenheiro ou bacharel 
em scioncias physlous e naturao1. · · 

Do~ cap1tulos XLIII o XLIV, na parto I'Oforento ó. 3• dlvlsilo, para o tlm do, som ao· 
gmonto de despoza, ll'ansforlt• de outt•as divlsOos o dar novn8 donomlnaçl!es ao p~ssoal ne-
ceHS!Irio pa1•a a liquldnção de coutns dos dlslrlctos. . 

... 
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Arl. 6.• E' veda<lo no Poder Executivo conceder prorogaçiio <lo prazo as ccmpanhlllll 
ou emprozas prlvllegl•das que tenham gat•antlns do juros. 

Art. 7 ,' Na prohlblçito M Governo do conceder garantias de juros a omprozaa e de 
lbes augmontar o capltul garantido, comprehende-se a de pagar os juros deste em outra 
moeda que niio seja o papo!, quando nilo houver consignação diversa na lei. 

Art. 8.• O Governo poderá contraot,or n construcoilo dos prolongamentos das estradas 
de Cerro, cujas obras foram suspensas, com ns companhias ou cmprezns de quo as mosmas 
linhas lorom o prolongamento, ou com quom maiorea vantagens olferecer, mediante o 
a,luate que for combinado p.ola cosal!o das obras já realizadas e do material existente, com· 
tanto que toes contractos oito acarretem onus parn n Unlilo, · 

At•t, U.• As estradas do ferro federaos serão obrigadas a permlttir a circulação, em 
suas linhas, do vngocs pertencentes a particulares, mediante as clausulas ostabelecldaa no 
:u·t. 03, das CondlçOM Regulamentares das Tarifas d:t Estrada de Ferro Contrai do 
Brazll, de 1897, ou Oxando. uma taxa kllometrica especial para o uso das linhas pelos 
vag6es particulares. 

Art. lO. Os contractos do aluguel <Le predica par.1 serviços permanentes dos Correios, 
· Telegraphos o vlas·t'err"as lederaes, bem como os de conduc~ão de malas dos Correios, po
derão ser fellos por tres annos. 

Art. 11. Fica na vlgencia dosta lei desannexada da Inspectoria Geral de Obras 
Publicas da Capital Federal a Estrada de Ferro do Rio do Ouro, o erigida em aervlço 
auton~mo, 

Art·. 12. Fia:t revogado o art. 52 d:~ lol n. 500, de 31 de dezembro de 1898, 
Art. 13. O Governo mandará proceder aos estudos necessarlos, ouvido o Governo do 

Dlstrlcto Fodot•at, para serem opportunamente apresentadas ao Congresso as bas)S de um 
Codlgo Florestal. · 

Art, 14, As taxas arrecadadas nos termos o para os Ons doaretados pelo paragrapho 
unlco do art. 7• da iel n. 3.314, do 16 de outubro de 1885, nos portos em que so estiverem 
executando trabalhos do melhoramentos oustoladoJs pola União, tet•ão appllcaçiio exclusiva 
e especial á conolusl!o de taes obras, nos portos respeotl vos. 

Art. 15. Na vigencla desta lei o Governo porá em concurrencla publio•, medlanle os 
favores dos decretos n. 1.746, de 13 de outubro ao 1860, e 3.314, d> 16 do outubro de 1886, 
as obras d01 portos de Paranaguá e Antonlna, na bahla do Paranagu6, Estado do 
Paraná, · ' 

Art. 16. Para a exocuçiio do disposto no n. 24 do nrt. lO da lei n. 490, do 16 de de· 
zembro de 1897, e na lei n. 26, de 30 ile dezembro de 1891, o Governo procederá calculando 
o cambio á taxa média do anuo em que rol Coito o coutracto. 

Art. 17, O Poder Executivo f••ra uma revisão <ia actuul tabella de vencimentos dos lls· 
C&8l de estradas de 1\wro e em prezas de nav.•gação e .outras, <listrlbuindo equitativamente a 
verba consignada no Orçamento vigente o sujeitnijdo as novas tabellaa ó. npprovaçiio do Coo
gresao Nuoional. 

Art; IS. A disposição contida no art. 10, n. O, da lei n. 400, de 16 de dezembro de 1897 
deve ser enten<lida e appllcada, na vigencia <lo actual exarciclo financeiro, apenas em rela
ção aos empregados ndmlt1id01 ao set·vioo de I de janeiro de 1898 em deante. 

Art, 19. Na vigeucla do actual exerctcio ftnuncelt·o, a gratificação trimestral niio po• 
dará ser conOOflida sloiio aos empregt~dos ~uo, durunto cada trimestre, a jttizo do director, 
não tiverem rlado mais do uma Cal ta jusltflo .da no servlco da IMradl\ do Forro Central do 
Brazll e nilotlvorom so!Tddo a impostç<i.u de qualquer pena disciplinar ou adminlstrutlva. 

Art. 20, Terão preCerencia no preencltimento de vagas que se darem nos respectivos 
quadros os inspectores e foi tores d11 Repartição Geral dos Telel!rnpbos, dl,pensndos em 1897, 

Art. 21. Po~ra os empregados da E<ttrada do Ferro Contrai do llrnzll, residentes na Ca· 
pilai Federal a nos subut•blos, serão omittid11s asslgnaturas nomlnaes o lntransCorivels com 
o abatimento de 75 ''/• sobre o proco das p1ssagens, gozando· da tnó!ma re<lucçii.o, quer nos 
trena do Interior, quer nos de suburbios, as pessons das famllins dl\queiiM empregados que 
residirem sob o mesmo teoto e ó.s suas .osponsaa. ·. ·· 

Art. 22. O Governo nilo poderá nomeur, jl<ll'ol as vag.<s que se derem nas diO'orento 
repartições, pessoas estr,,nbas aos quadros, emquanto houver addldos. 

Camnra dos Deputados, O do novembro de 1890, - Carld1 Vt~> d• M•llo, Presidente. -
Ca,·lo AugullQ Valt~utd de Nouaes, 111 S·~oretn.rio. - E"gtmio Qotlçalue., Tourinho, servindo 
de 2• Seo1'elarlo. · .. 

t.' Commlssão de Finanç111. 

- ' 
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N. 108-1800 

O Congrosso Nadonalt•esolve: 
Al't. J.o Fica o Poder Executivo antori· 

xado o. concerlel' a Ma.noel ,Jouqulm Ferreiro., 
porteiro nrldldo da,extinota Inspectoria do 
J'lscaltznçlto do Estradas de Forro, um anno 
do ltcença, com ordonudo paro. trMamento 
do saude, . · 

Art, 2,' Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, lO de novembro de 
1890.-Carl•lS Va; do Me/lo, prosidonto.
Carlol Augusto Valento do Novaos, 1 o SOCI'e
tnrio. - Jlrthur Ambrosino Jlarcdia de Sr!, 
servindo de 2n secrotarlo.-A' t;ommlssão de 
Finanças. 

N. 109-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
· Art. 1.' Fica o Poder Executivo autot•i· 

zn.rlo a concodor um nnno du licença, com o 
respectivo ordenado, ao pralicaule clfectlvo 
da agencia do Correio rla e•tnção contrai da. 
Estrada do Forro Central do B•·azil .João das 
Chago.s Rnso. Junior, po.ru. tratar de sua. 
sau<le onde lho convier. 

Art.. 2.' Rovogam-se as disposições cm 
contrario. 

Camara rios O.pnta.dos, 10 de novembro de 
1800.-0a>·los Va~ de Me/lo, presidente.
Ca~·/os .~Lugusto !".t/ento da .NotJae~, 1" secre
tario,-.tb•t/wr Ambrosi1w Hel'ddid rle Stl, 
servindo de 2' sccn~tarJO.- A' Commissã.o de 
Finanças. 

N. 110-1800 

O Congresso Naoion:t! resolvo: 
Artigo unioo. Fica o Poder Executivo au

tol'izado a conceder um anno de licença, com 
o rospt!ctivo ordenado, ao telo;.:ro.pblsta. de 
I' chtsse da Rcp•rtiçiio Geral dos Telegraphos 
lgnaeio Lazaro Bastos, para tratar de sun 
saude onde lhe conviet•; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Camara dos Deputados, !O de novembro do 
1800.-Carlos Va• do .u,uo, pt•esideute.
Catlol Augusto l-~alenta de Novac1, 1o socro .. 
ta.rio.- Arllmr Ambrosir~o l/credite de Sd, 
servindo de 2' seoretario.-A' Commlssiio de 
Finanças. 

N. J 11 - 1800 

O Congresso Nacional resolvo : 
·At•tlgo unleo. O Poder Executivo ó auto· 

rl&ado a concede!' no pharmt~coutlco adjunto 
Sontulo V. JU 

do o•erclto Eutycllio Concolçiio da Maia Ires 
mezos do Jlc~::uco., ~om vencim~ntos, pu.ra 
tratar do SUIL saurle Ondn Jho CII!IVIor i ro· 
voga.m-so na disposições om contrario. 

Camara dos Deputados, 10 do novembro do 
1800.-Carlo• Ya; do Jllelh, presidento.
Carlos .-lugmlo Valente ele Nnvacs, 111 aecrc
tal'io.-Arl/~ur ...tmlwositw Jlc,.c:fia do Sà, 
servindo de 2" sccretarlo.-A' Commissão de 
Finanças. 

N. 112-1809 

O Congresso Nacional resolve: 
A1·tigo unico. O Podo!' Executivo é auto

rizarlo a conceder ao to otllcial, addido, da Se
cretaria da lndustri~t, Viação o Obras Pu
ulicns Antonio Manoel Xavier Bittoncourt, 
um anno do licença., com orde11ado, para 
tratul' de sua snutiu ondo Jhe convier; rovo
gadus as disposições em contrario. 

Cnmltra d•J< Deputados, 10 do novembro do 
1800 -C«rlos Vaz da ,JIJllo, prcgidontc.
Carlos Augtuto ~llthltc dt: Nouao.,, Ju secre
tario.-Arthw Ambrosino Jfol'edia do Sd, sor· 
vindo de 2'1 yecrottu•Jo.-A' Cummissiio de 
Finanças. 

Quatro r lo Mini•torio da Fazenda, de 9 do 
corrente mez, transmittindo as mensagens 
com que o St•. Presidente dn Repnulic:t do
volve dous do cada um dos autognphos das 
resoluções do con~resso Nuclcnal. quo ;anc
ciont u, rul:ttint3 ú. conccssü.o de l!c, u~;as com 
ordenarlo, ao prwteiro da. Alf•ndr·1~a d0 Mn· 
ranhão t•a.citlco dn Silva. Be111Ja, ~~o ·111 osct·i· 
ptururio ria Alfaudeg" r lo Cear~ Arca~ lo rlo 
Almtlitla Fortltutl., uo ajudante do Jll>rtt:liro <ln. 
AIO•mloga do Pet•munüuoo Arthur Heraolio 
de Carvalho Ouima.l'lies e ao ·1° esca·iptUI'arlo 
do. Alfllnde;.,""n dn Munáos B,.,rnnrtlo Pr.relra 
Borre·lo.-Archive-so um 11c cad.~ um elos 
u.utogra.phos o communiq ue·:w il Ca.maru dos 
Deputados, renwtt•t~do·so-lhe o< outros; 

Um do Miaistorlo rlo Marinha, do 8 de no
vembro corrente, trnt~smittindo a mensagem 
com que o Sr. Presidente da Republlon do
volve dons dos .tutographos d,, ro•"luçiio do 
Congresso Nacional, que sanccionou, conco .. 
dencto ao 1" olllcinl da Bibltotheca Ja Escola 
Navul Antonio José da Costa Rodrigues seiR 
mezes do licença, com ordenado, pnr& tratn
mento de sua saurlo.-Arcblve-so um dos 
autcgraphos o c<~mmunlquo-oo á Camara dos 
Doputlldos, J•emettendo·••·lho o outro. 

Ruprosonta.çiio du dlrcotorll' da Associação 
Couunercial do !Uo de Janetro contra a Jll'O· 
posiçúo da Cnmai'a dos ueputudo;, u. 103, do 
corrente anno, que ulte1-a vut•ius Ilisposições 
da Ta rir~ das Allandegns o M•sns do Rendas. 
-A' commlssiio do Finanças. 
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. O Sr. ~" Seer•etnrlo ( intct•i11o) 
declai'a q uo nilo h a pareceres, 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE ~fA.T.EniAS ENCERRADAS, 

O Sr. Pre.,.iden.te- Niio hnvondo 
· ain1ln. numero pal'a. do!ibm•aJ•, continuam 

adl•rlns as votações constantes da ordem 
do dia. 

ALTEHAQÃO DE VARI.\S DJSPOSiQÕES DA 'I'.AIUI~A 
DAS AL!o'ANOIW.\S, 

Entm om 3" dlscussiio " proposi~iio da 
Càmara dos Deputado;, n. 103, rle IBO.U, alto· 
rundo vn.rias disposições . dn. Tm·tf(L fins 
Alfandegas o Mesas tio Ronrtas; mumiada 
executar pelo decreto n. 2.743, do 17 do do· 
zcmbro do 1807. 

Nirii;ucm pedindo n jlabVl'a, encerl'O.·SO a 
discussüo. 

A votaçllo fie~ adind• pnra quando houvoi' 
numoro. 

oplnnndo que 5eja archlvada a petlçilo em 
que a praça do commerclo da cidade de Porto 
A logre reclamn melhoramentos . de que oa
roce a aWu1dega da mesma cidade e medidas 
onergicas para a ropressilo do contrabando. 

Posta a votos, ó npprovadÍI a conclue&o do 
parecer, 

Votaciío, em discussiio unlcu, do 'parecer 
n. 271, de 1899, dn Comri1issão de Flniinças, 
opinnndo que sej11 indeferido o requerlmeiito 
um que D. Mai•iÍI Balbina Notto da Costa, 
vi uva, míie do alferes do 11' ~ata1hão d& ln· 
r.~ntnrin do exercito José Netto Simões da 
Cost.n, pede como pensão o meio·so1do o moo· 
tepio rln~uello o!Heiai, morto em conseqoencia 
de moleotia adquiridn na campanha do Rio 
Grande do Sul. . 

Posta a votos, ó approvadà a conc1DS!io do 
parecer. 

Votação, ein discussão uoién, ,do ,parecer 
n. 272, de. 1809, da Com missão. de. Finaóçíls, 
opinando que soJam archlvO.das ai 'rrillresen· 
tações.da.As~ociação Commercial do .. Rio dó 
.Janeiro, reubimando contra a proposlrjiio .. da 
Cnmara. dos Deputados, orçando a reriélta 
geral da Republica 'pitra o oxe.rololo 'de.lGOO, 

INDEMNIZAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIARIAS aa parte relativa Ó. Oonsolidaçao dasLoi,Jc.s 
AO CAP1'l'ÃO•TENEN1'~ RODOLPIIO LOPES DA Al{andogas O da Sociedade NnoloJial do Agrl,• 
cnuz cultura, sollcltando a lnolnsão, na mesma 

t>roposlçilo, do uma autorizaQilo ao Governo 
Entra em 3" discussão a proposição dó. Ca sobre dispensa de impostos. · · 

mara.dos Deputndo9, n •. 76, do 1800, ~utori·. PostO. a votos, o approvada à conàluaü.O âó 
zando o Governo a mandar lndommznr o 
capitiio·tenente Rodolpho Lopes rht C1·uz do parecer, • . 
todas.as vantagens pocunini·ias do que tiver Votação, em 3• discusaü.o, da proposição dil 
sido privado por fnl'Ca do processo a quere· Camnl'a dos Deputados, n. 103, de 1899, ai• 
spond6 u. terondo varias disposições da Taril'a. daa AI• 

· · · . · fandego.s e Mos••s de Rendas, manrlo.da ex· 
. Nlngue1n pedindo a palavra, encerra·so a contar pelo decreto n. 2. 743, de 17 de de· 

discus&io. . . . .. . . zembro tle 1807, 
A votaçl\o ftca adiada para quando houver . .. . 

numero. Posta a votos, é .approv&dil,. o,~sendo.iid-
optada, vao sor submettlda á sanação presl· 

. o S1•. Pre8ldente - Conlintía a denclal. . · . 
niio haver. umnoro para as votações.; o, •.s· Votação, tim 3' discussão, da pràpoaiO&q da 
laudo osgot,•das as mat•Jrias . dadas para dtS· Camnm dos Doputnrlos, n, . 76, ~· 1899,.,1iu~ 

· cussiio e aabando·so o Congrossoom sua u1tl- torlzando o Governo a mandar lndemnlzar·o 
ma prorognciio, suspendo a .se>silo ató q uo capitilo·teuonte Rodo1pho Lopes da cruz de 
so. complete o nun101~o para as votações, pe- todas ns vantagens peounlarlas de que tiver 
dlndo aos Srs. Sonadoi•os presentes que so sido privado por Coroado processos. qua roa• 
conservem na Casa, . , . pendeu • . 

Suspende-se a sessiio no meio-dia' e 45ml· Posta a votos, é npprovada, oriúacrutiolo 
nulos. secreto, po1• 27 votos contra 5, e, sendo ad· 

A' I hora o 10 minutos da tardo, roubro·so optarla, vne ser submottldn ó. sanovilo pt•esl-
n sessiio. doncla1. 

YO'l'AI},\.0 DE MA.Tli:nlAS li:NOEnn.ADAS. 

' ' 

Votaciio, cm discussão nnlca, do parccet• 
n. ;!i O, do I SUO, U~ Commlssü.o do Fluo.nçt\a, 

I , .• 1.. . .• '/, ~· 
' O Sr•, Pr•e .. Jdente - Aollam·so 
esgotadns as maiorias da ordem do dia •. 

Devo lnJbrmar ao Sen~do de qtio ató este 
mowento ainda u~o vieram da Imprensa Na· 

- ' 
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clonai os avulsos do parecer sobre o orça
mento do Mtnistorlo àa Justiça e Negocias 
lntertorce, apezar de ter sido remettido ó. 
Imprensa. ;Nacl~nnl o mesmo parecer com o. 
nota de urgonoJo.. 

Machado, Joaquim Lacerda, Esteves' Jnolor o 
Raul i no Horn; o sem ello., os Srs. Manoe!Ba• 
rata, Ruy BnJ·Losa, Vlrgillo D:tmo.zio,. Por• 
ciuncula, Feliciano Penna e Aquilino do 
Amam! (21), . ,_ 

E' lida, posta em discussão e som debate 
o.pprovada a neta do. scssiío anterior. 

O Sr. l.' Secrelluolo dá conta do 
seguinte 

.. · o ilii•. Rodrlgnc• .. üvow (pela 
orilem);;.. PeÇo, a Y. Ex. que se digno con· 
sultilr o. Senado :sobre si consente no. dis· 
pensa an.dlatrlbulçiio dos avul;os do parecer 
sobre o ·orçamento· do Mtnlstorio da Justiça e 
Negocloslnteriores, o.fim de que n. respectiva EXPEDIENTE 
proposição do. Cnmaro. dos Depu todos possa 
ser do.da para ordem do dia do nmanhii, Ropresontnçiio do. Directoria dil A·ssiiÍllaÇii:õ 
attenta ó. urgencia da materin. CommerciaiJia Bnhin contra o projecto. da 

Camo.rn dos Deputados, que creu. impostos de . :o 8~, Prealdcnte '- Acabnm ao consumo o estaboleco o respectivo -processo de 
chegar os avulsos, arrecadaçiio,-A' Commi;siio de Finanças. 

Independente, portanto, dn. votnçiio do 
requerlmento do Sr, Rodrigues AI vos, no. 
fórma do regimento designo para ordem do 
dia 'dluessão seguinte : 

2• discüssiio da proposição .dn cnma1'a dos 
·Deputados, n. 104, do 1809, orçando a des· 
peza,do Mtnisterio. da Justiça e Negooios lu· 
terloros para o exerc!cio de 1900, 

, r , · . ' • . :. · . , . , 
Levani&·Ba a sossao ó.l l/2 hora da tarde. 

--
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Prc1id•ncia do Sr, Manocl de Quciro; 

li.' meta hor~ depois do melo dia, nbro-so a 
sesslo, a que concorrem os Srs. Senadores 
Mllnoél de Queiroz, J, Co.tnnrla, Henrique 
Coutinho, Thomaz De!Rno, Gustavo Richard, 
Joaquim ·Sarmento, Francisco Machn<lo, Bc
nedloto Leite, Gomes de Castro, Belfort 
VIeira, Nogueira. Parannguo, Pires Forrotra, 
Cruz, -João Cordeiro, Bezerril Fontonelle, Josrl 
Bernardo, Alvaro Machado, Abdon Milanez, 
Alnieldn Bnrreto, Gonçalves Forreir&, José 
Marcelllno; B. de Mendonoa Sobrinho •. Rogo 
Mello, Leite e Oltlclca, ·Coelho o Campos, 
Rosa Juntar, Arthur Rios, Cleto Nnnnes,Do· 
mlngos VIcente, Q, Bocayuva. Lopes Trovão, 
Bueno Brandilo, Rodrigues, :Alves, Paulo. 
Souza, Momes Barros, Joaquim de Souza, 
A. -Azeredo, Pinheiro Machado, Julio FJ•ota 
e Ramiro Barcellos (40). 
. Dolxiiin 'de ccniiparocer, com causa. particl· 

pado., os Sra. Alijerto Gonçil.lvos,. Generoso 
P.i!no~;Jonnthils.Podrosa, Lam·o Sotlró, Justo 
Cluirmorit, Pedro Velho, Joaquim Pernam· 
buco, Leandro Mnclel,E. Wnnaenkoll,, Gon· 
çalves Olmvos, Leopoldo do Bulboos, VIcente 

' . - ' -~ 

O Sr. ~' Secretnrlo (inlcrlno) 
lê c vão a imprimir para ontl'aNm na ordem 
dos trabalhos os seguintes 

PAUECEaES 

N. 270-1809 

A Commls;ão do.Finançna estudou npropo· 
siçiío da Camar11 dos Deputados, 11. 105, .. do 
corrente o.nno, quo maild11 abrir ao ~linjs~ 
rio da Fazenda um credito de 2. 979,:768$045 
para pagam eu to do credores por exerctclos 
findos. 

Acomplinho.m a proposiçiio as .rospeéttvoa 
domonstJ•açõos, clnssillcando os debitas da:F"' 
zenda relativamente nos diversos mtnlsterios 
em que se divide a nossa ndminlstraçlo, 

Do exame dessas demonstrações veriftea·sa. 
que n. grando mntorh\ dos .dehltos. é justlft· 
cada por tnsutnctencla do consignnçi!o orÇa• . 
montaria, o.qua denoto um. violo permà· 
nonto no nosso systemo, quor:nn ccint'ecQilo 
dos orçamentos, quer no modo da sua o:t• 
ecuçiio. . . . . . . , , .. , .. 

Dosto vicio decorrem ·projutzos tnçalc1lla· 
veis, uiío só parn todos os que toem. negocios 
com a adminlstraçiio, ·como para. o Thosouro, 
semp1•e reduzido J\ posiçiio de devedor ro· 
misso. . .. ..... 

De scmelhO.nte pratica, o ·rabultndo luevl• 
tavcl ti llca_r IRais caro tudo o ~ue é com· 
prado pelo Gqverno, pois que·os larneeedores 
devem nocessari11mente cobriP-so doil , Jl.!'O:o . 
juizos do. mo1•a nos pagamentos atiradoa 
para exerci c los findos. . . . . . . . 
. , . A. Commissiio do Finanças rindn tem :a 
OPJ'or_ó. proposição da Camara dos D,epn• 
tn1 os o, no contrario, ontonde quo·eua dev« 
~or :~ppt·ovtula com url!enclu, aJim do hnbl-
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li hr o Governo 
oalssos. 

a sntlsl'llzor esses compro· di1Terenças ~uo om seus vencimentos sor. 
fre•·am os conductores do l• e 3·• classes da 
Estrada do Fer~·o Contra! do Br11zll (art. 2• 
n. Xlll) e a dospenrler nté a quantia do 
aoo:OOO$ com a propnganda do consumo do 
caló no estrangeiro (nrt. 2•, n. XIV.) 

Sa.la das Commlss~es, I I de novemhro do 
180~ .-Rodrigues Alu ... -Ramio·n B..-cellos, 
reln.tor .-Q. Bocayuva .-Gonçalves Fe1·roir.r., 
-Le:it~ e Olticica,-Dominoos Vicente, 

N, 280-1800 

A proposta do Governo consigna v a para os 
seornços do Minlsterio da Industria, Viação e 
Obras Publicas a quantia de 11.127:067$574 
e~C~~ ouro 8 68.487:694$878 em papel ou o 
total de 79.GI4:762$452. 

}. proposlçiio da Camarn. dos Deputados 
n.I07, do corrente anuo, conoigna para as 
daspeza.s com os mesmos serviço• no ex
e!"<llclo proxlmo a quant!a de J3:45.9:0B8.$·i74 
0111 ouro 8 62.236:g00$778 em papei ou o 
total de 75:696$085$252. 

D() exame das di1Terentes verbas da propo
llçlo e de sua comparnçiio com a proposlll 
do IJ:overno se deprehonde que: 

Q11onto ás que se l'eferom a serviços que 
devem ser pagos cm ouro, houve na propo· 
aiQão da.Camara dos Deputa1los um augmento 
da e.S32:000$000, vertrtcado nas verbas 7" 
( tolegrapbos) na importa.ncia de 132:000$900 
e 13 ( Estrada de !"erro Central ) na do 
2.:J00:000$000 ; . 

Q11anto ás verbas quo se destinam ao pa
!ll.mento de serviços em papel, a proposição 
diL Camara dos Deputados apresenta, com· 
Jlllor&da com a proposta, uma dilferença de 
6, 250:598$100, 

A CJommissão prescinde rle entrar na aprj· 
claçii.o da dilforença que se nota, para mais 
011 para. menos, em cada uma das verbas. 

:Not11rá, entretanto, pam ropllcal·as, que a 
pl"<lji(!Sta consignava para a E•trada de !>'erro 
(8ntrul do Brazll a qu11nti" de 32.872:671$770 
me papol, ao pWJso que a proposição con· 
elgn~ a de 25.442:461$770, e que a verba 5• 
DJ.:roctorin. Oero.l de Estati>tica, para a qual 

· n 11roposta. pedia simplosmente 150:120$, foi 
dOote.da na proposição com a quantia de 
1. ]54:200$, tendo sido augmentada do 
1,01)():000$ para o recenseamento de I 900 o 
reduzida de 7:080$ para n despeza de con· 
s11mo da agua. e susprossii.o do oinco auxi· 
lla.res. 

.J. dcspeza com os serviços do Minlsterio da 
lndustrla, Viação e Obras Publlcns foi tlxaila 
]l&l1l o actual exercício em 8,350:64~$084, 
soJJdo a. da proposição do 75.090:065$t52, 

"V&rlllca·so uma illl!erença para monos de 
'"),S04:577$4:12. 

J!s~a dltrerença poderá ser mooor, si Ao 
~ttondor a q u• uos aliai ti vos da proposiçiio 
:llO 1111 tDI'iZIL o Governo a abril' o credito do 
~I: IG2$007 para occorrer ao pagamento das 

A Commlssil.o verificou, pelo cotudo a que 
procedeu, que a proposição da Cnmara dos 
Deputados attonde aos mulllplos se•·viços a. 
cargo do Ministorlo da Industria, Viação e 
Obras Publicas, e foi elaborada de 110cordo 
com as bases o1Tereoldas pelo Governo cm 
sua proposta. 

Ha entre ns nutorlznçGos da proposiçilo 
algumas consignadas já n11 lei actual do orça· 
monto e outras que se roforom a serviços 
novos. 

Entre as p!•imeirns podem ser nssignalndas 
as que se contóm no art. 2' ns. lll e Vlll, 
a arts. 6'', 711 , 8'', 9o, 14 e 22. 

Entre as segundas convém assignalar : 
A quo autoriza o Governo a re01•ganizar 

a Repartlçiio Geral dos Correios, mediante 
uma série de regros que modillcam o re· 
gimcn aotual (art. 2• n. V); 

A que ·autol'iza a conceder aos governos 
estaduaos, que proten1lerom ns obras ele mo· 
iboramontos de portos dos respectivos Es· 
lados e segundo os plnnos approvar ou que 
forom approvadns pelo Governo Fedoral, os 
favores constantos das lois n. 1.746, do 13 
do outubro de 1869 e n. 3.314, de IG de ou· 
tubro do 188B. independontemento de con
currencla (n. XII); 

A contr110tar a conclusito dos trabalhos do 
prolongamento da Forro-via Central de Per
nambuco até a cidade da Pesqueira (o. XV); 

A adoptar o alvitre· que julgar mais con· 
veniento para concluir o prolongamunto dlL 
Estrnda de Ferro do Cacequy a Uruguayana 
o executar o ramnl de Snnt'Anna do Livra
mento (n. XVII); 

A entrar em accordo com o Governo do 
Estudo do Rio Grande do Sul, no sentido 

do nprossat• a conclusiio dns ouras da barra 
do mruomo Estado, podendo parlL tal fim 
concoder a cobrança das taxas de que trata 
opnrng-rnpho unico doart. 7'dalei n. 3.314, 
elo 16 de outubro do 1886 (n. XIX). 

A Commissão observou mais Jlelo estudo 
que fez da proposição: 

Que o art. 5" dero~tn algumas disposlçlles 
do Regulumento dos Telegraphos; 

Quo o nrt. 10 determina que poderfio ser 
feitos por tres annos os contractos do atuguol 
ele prmliOR pnJ•a serviços permanentes dos 
correios, tolegrafhos e vias-fert•eas te1iernos; 

Que o art. I du,anno•a d" Inspectoria 
Gorai da; Olirns Publio•s a ~:>trnda do !'urro 
do !tio do Ou!'O, orlgld1~ em serviço au• 
tonomo; 
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Que o nrt. 12 r11VOg'n o nrt. 52 da lei n. 560, 
ao 31 de der.ernbro de 1808, quo uutorizava 
o Governo a abrir concurrencln ram ar· 
rendar, por prazo não excedente do 50 annns, 
o servico da abastecimento de agua ó. Ca· 
pita! Federal, sob certas o determinadus 
elauHulns. 

Afigura-se a ·commlssão que. antro os 
a!Yitre• suggerirlos paro se podar reallsar 
a oollahoraçii.o emcoz e opportuna dos dous 
ramos do Congresso, na confcccü.o dos orça· 
mentes, não é dos menos importantes o que 
Jlretende o aconselha que sejam ellminodos 
dessas leis o.s disposições que não se rela
cionam ci11ro. e 11irectamente com a receita 
e a despozn publica. 

Evidentemente, o lt•o.b~Jho da discussão ó 
retardado, ou melhor, ó pertnrlmdo mais 
pelo exame e lnteres>e que disporiam essas 
disposições que enchem as leis de meios do 
qno pela anaiyso propi•inmento das de cn· 
ro.cter orçamentaria. 

SI essas disposições forem !.eliminadas sys· 
tematicamonte para serem consideradas em 
projectos cspeciaes, n discussão nilo oncon· 
trnrà entraves e o tempo ordinnrlo será 
sumciente para o preparo dos orçamentos. 

Slmpleamente, vem de longe o costume do 
se inserir nos orco.moutos disposições de ca
racter dlfferonte e nüo sorú sob a pressão 
do tempo llmltadisslmo que nos resta que 
essa teniloncia possa sor corrigida. 

A Commissão de FlnançiiS ó, pois, de pa
recer que seja approvada a proposlçilo, 

Sala das Commlssocs, 11 de novembro de 
1800.- Radriyues Alves, relator.- Ramiro 
Barce/las. - G·mçaloes Fcr>·cira.- Q. Bo· 
cayuva, - LcittJ o OWcica,- Dominuos Vi· 
cento. 

N. 28J-i809 

Foi presllnte ii Commlssão do Finanças a 
propostçiío da Cnmnra dos Doputndos n. 104, 
de 1890, quo autorl•n o Podar Executivo a 
abrir ao Minlsterlo da Justlç.t e Negocias ln· 
terloros o orodltc necoss,rlo para pagamento 
do lente catborlro.tlco da· Faculdade do Me· 
dioina do Rio do Janeiro, Dr. Hllarlo Soares 
de Gouvôa., dos ordenados que lhes silo de· 
v!dos durante o tampo em quo esteve pri
vado do exerclclo de suns 1\Jncções JlOr neto 
do Governo, postorlormonte o.nnullo.do. 

Outros funcoionarlos vltallclos, como o 
Dr. Hilnrlo do Gouvêa, solfrornm l~tunl prl· 
vaçilo e qunsl todos j1i foram satlsleltos em 
suas reclamações, achando-so ombolsndos dos 
vencimentos n que tinham direito. 

A Camnrn dos Deputados propoz-se a at
tondor ao Dr. l!llarlo com n proposicno su· 
e!tn a exame, no que cstll. de aocordo n Com· 

• 

missão rio Flnnnçns, o por Isso é de parec~r 
que ello. onti'O na ordem dos trabalhos e SOJa 
approvada, 

Sala das Commlssões, li de novembro de 
1890, - Rodrigues Alces. - Gnnçalues Fer
r1:irn, rela.tor.-Ramiro Barcellos,, com re;
strieçOes.-Lel'te o Oiticiclt,-Donungos V•· 
ccttto.-Q. Bocayuva. 

N. 282-1800 

A Commissiio de Finanças examinou a pro· 
posição n. 109, deste nnno, d11 Cam11ra dos 
Depntados, que antoriza o Poder Executivo 
a conceder ao prntic:cnte dos Corroias da ES· 
tação Central da Estrada do Forro. Central do 
Brazil, João das Chaga."! Ro'li1, hceoçn. para. 
tratar de suo. saude onde lho convier, pelo 
prazo rio um anno, 

os. documentos juntos ó. proposição de 
monstram que o funccionario do ~ue se trato. 
ostó. realmente doenle e dous atte;tados me· 
dicas docl~trnm que seu tratamento exige 
longo prazo. pelo mano> da um anuo. 

A Commi.i8ão entande, por Isto, que a pro· 
posição devo entrar na ordJm dJ dia o sor 
approvada, 

Snla das Commissões, 11 de novembro de 
1890,-RrJd,.igues At/)cs,-Gonçalves Ferre!"'· 
-0, Bocayuva.-Ramiro Ba1·cellos.-Leate e. 
Oiticica. -Domin!JOS Vicente, 

N, 283 1890 

A Commlssiio do Finanças, examinando a. 
proposição da camaro. dos De~utndos, n, 188, 
do corrente anno, autorizando o Poder Ex· 
zcutlvo o. conceder no I' amolai addldo do. 
Secretaria da Industria, Viação e Obras Pu
blicas Antonio Manoel Xavier Biitenoourt·um 
anno de licença, com ordenado, para tratar 
do sua saude onde lhe convier, ó de parecer 
que ollo entre na ordem dos trabalhos e seja. 
npprovadn, porquanto a pretançlto 1e acha 
jnstldcada por profissional o verlftca·se que o 
peticionaria durante 20 nonos de exercia nno 
gozou de licença alguma. . 

Sala das Comm!ssoos, 11 de novembro de 
1899.-Rodripues Alues .-Gonçalve• Ferreira, 
-Leito o Oiticiça.- Ramiro Barcellos,-0, . 
Bocayu'Ua. -Domingos V iccnte. 

N. 284-1899 

O Sr. PreCeito do Dlstricto Federal, em of
llclo n. 619, tio 4 de julho deste nnno, solicita 
o aforamouto nerpetuo, (dra da lta&t-t publica, 
do:l tcrl"cnos n~predios ela Quinta da Boa Villa 
jtl ctJdidns tomporarinmcnto pelo Múlisterio da 
Fa.=enda t! Profoittw~t, e por esta occupada1 no 
c•ltivo de •ioeiros de planta• para arbori:açlo 
ela cidade, 

,, 
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.. ~---------------------------------------------------• 
Nesse officlo do,•lnr.\ ainda o Sr. Prefeito ti nado a arborizar as runs, In~•ros e jardins 

qllo ltu esw pedido no Congresso, visto o desta cidade; é a Commissi\o do Con~tftulçilo, 
· Sr. Ministro dn Fazenda tm• daclarnclo cm Po~oros o Diplomacia de P,IUocot~ que soja 

ofilaio n. 2, do 13 do junho do IBGO, quo só deferida a pretenç~o d~t Pro(oltura Municl: 
com autorlznçiio do Poder Legisla ti I' O poderá pnl, que bom merece o f11vor da dispens.a da 
o aforamento rc.allznr-so com dispensa da ilnstn publica. 
hasta publica. · . Assim pensnndo, a Commlssilo oJI'oroco o 

Em parecer, de 22 do ngosto ult1 mo, ~sta necossnrlo projooto, quo vao com toda a la· 
commlsslto roqnoro~ o o Sonndo deferiu Q,no tltudo em fórma de autorização, que setom 
lc>sse ouvido a respCito o Sr. Ministro dn I• a- entendido ser meramente fnoultatlva, para 
ll)nda. _ que o Govcl'llo use ou deixo de uur della, 

Em cumprlmonto dessa requlsiçno, o Sr. oouformo melhor entender " bom dos inte· 
Presidente da Republica com sua Mensagem resses d~ união 0 do Munlolpio. 
de D de outubro ultJmo, romctteu as lnfur· 
maçOes· prestadas novamente pela Directoria 
das Ron~as Publicas o pela Sec('uo dos Pro- rnoJEOTO N. 26- 180~ 

pl"los·Nacionnos,e lambem asquojó.ohaviam 0 C N · 1 1 
sido antes, em virtude do requisição do Pre- ongresso acJona roso ve: 
slclonte da. Commlsoão do Finan~.us-cm olllcio Art. I.' Fica o Po1let• Executivo nutori7.ado 
n. 23, de 17 de setembro do nnno passado. a transferir ii Municipalidade do' Dlstrícto 

:Neste ultimo oficio o zelador Interino dos Federal, )lar contracto . de venda ou cifora· 
pl"oprlos nacionaes, depois do descrever ns manto perpetuo, o prodio'n, 24 da ruá Sill[ta 
conrrontnçõcs do terreno podido· o, dentro o terrenos da· Qumta da Boa VIsta, J4 oo· 
delle,'' o· pr~dlo tambem podido n. 24 da didos provisoriamente 4 niesmli munlelpa· 
rua Sexto, inlbrma qno pelo oficio n. 2, lidado o ondo ·os ta· conserva so1i viveiro do 
de 13 de junho do 1898; foi respondido· que plantas, podendo augmontar a 4rea do ter; 
n1o podia ser cedido o prodio, e sim o ter- reno ··o accordàr no preço sem dependencla 
rono devoluto quo llcn ao lado desse prodio o da hasta publica. · · · 
~ue, quanto ao aforamento perpetuo com Art~ 2.'· Revogam-se as disposições em 
dispensa da hasta publica, só oo Congresso contrario. · · · · 
<lllmpetla deferir. · · Sala das oommissõos em II de outubro de 
- J!ISS omolo de 13 de junho ela 1898, do Mi· 1899.-Moraal Barro.•.-J.Joa~•ím do Sou:a, 
~lstro da Fazenda ·de entilo, confirma· ostes -Arll111r Il.ior, · : · 
<llzores o dá como unlca razüo para nuo ser A Commlssilo de Finanças, estando do &a· 
C!lldo o predlo o facto· do ·essa cessiio pro. cardo com· o paracer supra da Oolllmlss4o·do 
judlcar n concurroncla aberta por edital do constltulçilo, Poderes o Diplolllaola, sqb110reve 
18 de setembro ultimo (1897) para o nrren· o mesmo parooor, enléncloncto que o projectq 

o:l&lllento dos prodlos existentes na Quinta, devo outl'ur na ordoni dos trnballlos e se~ 
mos quaos se acha lnoluldo o em questão. npprovaclo 

O zelador dos proprios naclonncs, om dnta ' 
o:Jo ~do setembro deste anno, depois de 1·e- Sala dns com missões, .em I I de .~ovembro 
prtnr-se ás ln1brmaçiles, quo ficam summn· .de 1899,:-Rod~,q~•• Alves . ...,. R•m11 o Barcel· 
:rl&tlPI, contidas nos offiolos anteriores, ln- los.-Lcile • qa~~co~a, relator;-0• Bocayuo , 
:torna que n área do terreno em quostito ó -Gonçalves Jocrrcora,-Dommgos Vicenle. 
do ID2. 790'"2, onloulondo seu valor minlmo 
em 205:680$, do qual a Pro feitura terá da 
pgar o furo o.nnuul de 5:139$500. ORilEM DQ DIA 

' . . . . -~ 

& Dlreotorla das Reu<lns Publicas roportn-
196 QS . lnformacõcs do zclndor, aponns nc- ORQAIIENTO !lO MINISTERIO DA JUSI'IQA. NEGO. 
otelaentalido que seria de melhor vnn tago 1n CIOS INTiilRIDOES PARA O lliXJCliClOlO DBIJOOO, 
pnra o·rgcsouro o. o.llonoção por vond11· que 
olc>por empbytouse, · · · · · · 

C<Jcno vli o Soando, não hn ela parto do 
Entra em 2• discussão, com o l'arecer tavo

ravel da Commisslio de Finança~; o nrt. I• da 
proposição da Camnra dos Deputadcis; n. lP~; 
orçando a despoza· do Mlnlaterio da·Ju'stlça e 
Nogoclos Jnterlores para o oxarololo de tooq, 
. ' ' '. . ~.. . 

-lo!IDisterio da Fazenda, nem dns ropartlçõos, 
CJ~e o nuxlllam, opposlção alguma ti allann· 
(l'ilo llD terreno já ocoupaclo pelo viveiro da 
Jl'l&nt!Ls1 só havendo quunto á do prodlo n. 2·1 
J»Or nm motivo pussog~lro o quo jn devo ter O.Sa•. Uumtn10o• Vlc~nt~ - (') 
·!luapparocldo. · S1•; . Presidente, mo paroca qJlii ndo' ho. Rll• 

[ll,como por outro lndohn toda a vnntng~m · · · · · · · · 
Dlll qlla n munlolpul!dndo coósorvo sempre 
r. dl'lcnvolvn a!U o viveiro do plantas, des· (') 1~1:1\o tlllicqrso 1-iio foi rovlslo Jlolo orMor. 

, 

... _ .... 
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mero para votaç;tó do orçnmcnto do Minlsle· Ett soi quo lneorl'o na con•m·n. o no desn .. 
rro 'do· Interior .. • . grado <ln. CnmBt'll do< Doput!lUOS, fazondo-n 

sr v. Ex. ·me informar quo hn na Cn.sn 32 Pl'incipnlmcnto rcsponsuvol por csto PI'OCe· 
Scnadoreg· p:ara proceder-se o. m;t.n votnçiío, 1limcnto. · . 
eu· dlslstiro1·'•la pnltwrn, a níio sor ns.im Hil poucos tlins, no di;cutir-so a lo i do con
pcnso quo nilo roubo tempo ú Cas11, nntos Humo, o nosso distlncto collegn., illu!::!trntlo 
presto serviço fazendo al:.,umns consitlurnçõo!l Senndor poJo E::itmlo t\:L B.d1in, uccu:-;ou acve
aobre esao orçamento, com o fim aponns do ramcntc o Governo rlc ser o rosponsa.vol peln. 
deixar escrlpto o meu modo de p<insur, paro precipitnçiio da votar;úo das leis orçnmen· 

· que mais tarde Re me possa fazer justiça, tat·ias. 
quando se fer.hat• o cyclo da minha. oxis· St·. Pt·e~idcnlA, n. culpn. nii:o ~~do Governo, 

, tencia senatoriaL n cuJpn. 6 todn. noss:~., nós somos oH unicos 
Porque1 Sr. Presitlento, justiçn. EÓ so rn.x rc:;lJOI\Sn.vcis por osto procedimento. 

neste pn'lz, qun.ndo o homom tm·minn. o cyclo Nó::z votamos, em 1803. si nilo me engano, i1. 
da sua existenci[l. durante n. quo.l nü.o varem· ultima hora, os OI'çamcntos vindo:~ dn. Cn· 
nem os ataques, nem os elogios quo ::;o lhe maro., fh!c:lm•n.ndo 'Iuc os ~~cceit!lvn.mos~ niio 
faz~ · · os corrig-iamoR, niio os erncnd1wamo;;, não os 

Eu sei, Sr. Presidenta, que o Scnadot• nüo tliscutlnmo.-;, pnr mi.o h a. ver tomp:1 do razol .. o. 
ouve com boa vontade nonhum dos seus mom- Est•.! antlO ncont~~cc u mc~mn cousa, 
!Jros; q~o, neste peri9rlo, no fim d~ 3" proro- o SR. ~!otur.s D.\llltol _ E' 0 ·1• nnno ~uo 
gaçíio, tol)l a ousad1a do tomnr n palo\"r" acontece isto · 
para expr1mlr o seu modo do pensar. ' 

Não venho, Sr. Presidnulo. oppor-mo ao O Sll. Do>mwos VlcE~TE- E' o 7•> nnno. 
parecer da lllustralla Comml,súo do Finanças Eu disso, tnlvez \'. Ex. níio ouvisse, qne em 
cu,jo trubnlbo, confiado tíJn•orlci•ncia do bon- 1803 o Sr. Dt•, Prurlonto de Mot•n·e< fer. um 
rado SenadOr por Pernambuco, morccou n. protesto, como vico-presidonte dr.sto. Cas.l, 
minha nssigna.tura.. · rpw t01los nó:; !-iUlFcrevcmos, contra csto pro-

O senado onbà qito n cnmnrn ,los Deputa~os co<limento, porvir incluida no orçamento do 
1108 mnn4a nos ultimas di:ts dn ultima proro· intoriot• di,posiçiio que niio tinha relnçiio 
gnção, do tropel, os orçamentos que II\ '''o com ollo · · 
approvados, e que o Senado tollos os nnnos O SR. Go,ms DE CASTRO-Este tnmbem tom 
se vó nesl\\ coPtlpgencia, nos la posição otni- mo teria oxtmnhn; o nó; vumo- "'coitando 
cliva, dolorosa, r1o accoitaros orça mentoR pnra ludo, pot•quc dizem qno não ha. tompo. 
não del,ar o Governo som ns leis do motos. o s1t, Do'u~oos Vtci~"TE-lln não sol por 

Recordam-se os col!egns ~ue l1a s<~te _nnuos que rnziio os sr,, Depntndos. principalmente 
o ex-Vlce,Proshlento do . Senado, onti~o oc- aque!los que são mni:,ros do Governo, q ne 
onpando a cadeira da prestdeucia, do III tez um conrorro1·nm para a eleição elo sr. Presiclerito 
prot~sto, ~ue totlos nós subscrevemos, c~ntr~ "" Ropubllcll., som um mot.lvo ,iu,tJflcaclo; 
este modo de proceder. hii.o de tLbondonnr suas cac!cirns, rn~indo p era 

O o.n_!lo p!ls~Oilo, V. Ex. mesmo S!lSpendeu seus Esttulos, n.llte:-i do tfl1'minn1lo o temno'do 
a SO.qS!).O p~ro. ~spor~r qt~O ~ Cnmn.l'll. dos nosso dOVCt', debcn.nclú O :S•3nndo ncgta sitUo.!. 
P~pntudo~ UHindasso á nltnn~ horn o orç~•· çiio, que eu acabo! do ~ual\ftcor affiictivn, 
monto dq Interior, e um outro, do qualnao doioros:\ 1 · · • 
me recordo, ufim do que o Senado tivesse · , 1 · d · t 
tempo d<i dlsoutll-o; isto é, de dnJ' pnrecm• e O Stt. CocLIIo E CAMPO>-ls ~ ó ln lstmc a-
votar. porque o Senndo na discussao dos ar- monte, 
çlimeotils nilo exerce a· sua rnncçito constitu- O S11. Do~n~<oos Vtc~'TE- ln<llstinctn
ciooul; e li o vota os orçamentos, ó uma chan- mento, não; V. Ex. mo vô nqui, que sou 
cellaria da Cnmara·dos Deputado•. · opposicionistn no' Estudo, que ntlo I'•><Obo 

E~te· nnpo; Sr. Presidente ouvimos dizer fo.vor algum do Governo Fellcral, cumprindo,. 
com fundamento, porque o f•cctoestá se J•oal\· o meu O.ovcr. 
zondo, que aCn.mara dos Doputudosamodrtm B :4i ou ILqui mtou, com maior rn.zão de .. 
trurto.com a noticio. elo. posto, que ou chn.nmroi vorn cstnr os nrnlg-os do Gov,wno, que roco
antea epidemia, que . se manllostou na cldndo bem ns gra~as, os favores, os ob;cquios. 
de Santos, n~o r&rla numero )Imo voz q~o O orçamento do intcriot• traz maior despeza 
tivesse v~ls.do I!Jdos os ot·~~mentos. · votado. pela C>~mara, do que o. proposta pelo 

Do fórma que deixaria, o deixa. mesmo no Governo. · · · · • · 
~enadq ~pq~as sois ou oito dins pnm votar O Oovot•no pl'Opüo 15.5~0:000$995 e a· 
quatro oi'Ç~JIIentos, que alio...;. 'da Viaciio, ar- Camnra. votou mnls 257:ii2$302 que o 
camento ·lmportantisofmo, do IntoriOI', tia Governo pedia o mais 124:131$235, tio que s. 
Guerra o da. Marinha, que ninrln nuo vieram imp01·tnncla. doixndn na lei que vigora. neste 
11 esta pasa. ' · · exorcicio. · ' 
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Ha, Sr. Prosldanto, neste orçamento al
gumas rlisposh;õos, que eu não ns ns.signnl-o, 
porque o meu hom•ado oolle~a relator ns Jilz 
patentes, não as tendo, porém, ostluln!lO, por 
ao achnr como nós todos na lmposslhllitlado 
do corrigir to~os estra crr·os, por fult•t do 
tempo, pois quo o tempo quo olla tovo pnl'a 
astuilnr este orçamento foi menos do 2·1 ho
ras, espnço doutro do qual é lmposslval a um 
relator de commissü.o estudor com a minucio· 
sldo.de e precisão neccssa.rln.s urn orçamento, 
sobrotudo qu·tndo todos estão nnclosos por 
votnr. querendo nasim concorrer pilra que no 
pertodo mais br·ovo passivei ao oncort•em os 
trabalhos do Congresso. 

Sr. Prosiriento, h a uma disposição ~ue niio 
vem crn fórma do autorização, ó n do nrt. ·l" 
da proposta que dispõo o· so~uinto : « Aos 
officiaoH nomeados pn1•n n. gua.t•da. na.ciona.l que 
niío ti verom pago os direitos dn sua patonto 
nos prazos de que !rata a lei n. MO, do 31 do 
dezembro de 18\18, tl pormlttido fazei-o den
tro de 60 rllas, a contar do dia da promulga
ção drt prcsen te I c!. » 

Si bem mo recordo, o p1•azo pn.rn. tiragem 
das patent•'S é de um moz para a Cnpitnl 
Federal. tle dous mezes para o Estado do i\io 
rle Janeiro, de seis mezcs p tra Goyaz. Matto 
Grosso, omftm, pa.rn. os Estados mais longln
quos, e do qu~tro mezes para os outros E<
tados. 

Orn, o omc!al que nilo tiro. o. patente 
dentro do prazo designado ern lei, perde o 
direito de tirai-a, não ó mal~ officinl, o o 
Governo nomeio. ort!ro cidadão para snb
stltail-o. Denoto da disposição d•t lei, llcarn 
dous, quatro ou sei< tur·mas de omoiaes, 
porque o Governo faz substlt11ir os officinos 
nomendos para a guard11 nacional quo nfio 
tiram patentes. (Apartes.) 

A disposição da Joi f111la em todos os que 
Jlíio tiram as suns patentes dentro do prazo 
estipulado; logo, quantos foram norneailos e 
não tiraram as suas patentes, embora o ti
vessem sido 1t 20 annos, si nito houve um 
neto que lhe cnçllSse estas mesmas patentes, 
o Governo estó. no rllrolta do Vir solicitai-as, 

Do I dsjnnelro a 31 de dezembro tio 1808, 
toram roorganlzndos tlous oommandos super
Iores e crendos 258 Lrigadas de gunrda nacio
nal, nornaanrlo para estns brlg11das 2G.2SI 
officlaes quasio duplo do nosso exercito, quo ó 
org-anli'Ado para o set•vJço aativo, sondo a 
gunrda nncionul n. sun reserva. Estas nn· 
meaçoes Coram assim dividirias: coronois, 330; 
tonontes-coronols, 1.172 ; mn,lnros, 1. 418 ; 
capitães, 7.283; tenonios, 0,529, o nlfet'olS, 
8.559. 

O actual Governo, que vao seguindo as 
mesmns pegadns do :;ou nnlocessor, quo tn.m
born se tem desmanchado orn crenl' comman
dos suporloros o nomear o!Dcincs da guarda 

nnclonal, jri nomeou 2,5!3, refOrmando um 
coronel o transl'orln<lo sois tenon tos·coronels, 
dnclaran•lo sern o1folto 63 dns nomeações 
fcltus ntó março do corrento nnno. • 

Do l'olntorlo do honrutlo Ministro do ln
torlor do qual tirei osles dados consta que o 
R. o! lo dae p:~tentcs rio olficlaes nomeados pago 
aló a dat11 da confocçilo do rola tarJo, eleva-ao 
a 12~:180$100, 

Este mou argumento, Sr. Presidente, ó 
tr:~zldo para provnr que, si um terço dos 
olflciaes nomeados solicitasse us suas patentes 
outro SOI'irl o resultaria para o Thosouro Fe
deral. 

Si durante o oxorclcio, o imposto de sello 
rias patentes fot• pago nesta proporção, cho· 
garemos ú. conalusii-1 do que no fim !lo ex· 
ercicio o.nenas torá o Thesouro uma receita 
do 500:000$ deanto deste exercito espantoso, 
terntvol, do oiDciaes nomondos para a guarda 
nacional. 

u~r SR. SENADOR - Nada tem do temlvol, 
alies nunca deram tiro. 

O SR. Do~nNoos VICE~TE- Niio estou trn· 
tnn•lo de saber so der·am tiros ou si deixaram 
tio tlnt•. A minh11 quostilo niio ó esta; o meu 
1trgumento tom por fim mostrar ao Sana.do 
que as nomeações dos officlaes da guarda na· 
clonai não correspontlem no intuito do Go· 
vorno, (]UO é, parece·me, produzir r'onda, 

Si a me~tde dos omciaes da guarda nnclo· 
na! nomeadm solicitasse suas patentes, outra 
Reria a lmportancia rocolbida aos cofres pu· 
bl!cos. 

Mas, Sr. Presidente, n guarda nacional, 
peza-me dizei-o, estil desmoralizada. Ho,le 
nenhum cidadão quer ncceitar a patente do 
cn pi tão, q ner logo a de tenon te-coronel ou 
a de coronel. 

No mon Estado (e f!Lllo dalle porque, como 
,iii o Espirlto Santo pertenceu á Bohla, gosto 
de imitar o meu honrado co!lega que senta-se 
1\ minha ooquerda o que tmta rnals de perto 
tios negocias do seu Estnrlo ; lambem ou trato 
mais de porto dos negocias do meu Estado, 
frol!odo sua organização porque conheço o 
]>CS<oal), no meu llstado as patentes de co· 
rouol o de tenente-coronel eram dadns no 
chore de partido, ao bomom mais importante 
da Provlncia, 

U•t Sn. SENADoR-Isto foi om outro tempo, 
O SR. DomNoos VromNTE- Perfeitamente; 

oston fallantlo do ontr·o tempo. 
Corno disso, a patente do coronel on a pa. 

tento do tononto.cor·onel em sernpro dada ao 
vlce-prasldonte, nos chefes do pa1•tido, que, 
na II~QODÇ!lO do.sto, 0CCUp1Wl1 O Jogar do ViCO• 
presidente. · 

Tanto ora assim, qne um homem dlstln· 
otlsslmo poJa sua hontl.!tldade, pelos seus mo-

' ' 
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roclmentos, o sr. Alphou Monjnrdim (nüo sol 
si ox-bnrüo ou se ainda barão, .ror·quo con· 
tinún-so n chamar bariio, apezar de ter n 
Constitulçíló o.bolldo ostes titu!Gs) foi nomeado 
touente-coronol c nunca passou rlc;te posto . 

Entretanto, o filho t!ollo, mocinho, formado 
lia dous annos mnis ou menos, to! do prl· 
me iro jacto nomoa.do logo coronel-oomman· 
danto superior da guardo nacional. Mas, ao 
monos, esso tom merecimento, tem qunli· 
da·ies, tom posição. 

Crcou·so uma bt·lga.da em uma. com11rcn. pc· 
queul~n, porque a guarda nnciouul li> está 
orgo.ntzado. por comarcas, creou·sl! mats urno. 
brig-ado., porque já existia umo., na coumrca. 
de Guampary, para se nomear um annlphn· 
boto, um turco. 

DIVERSOS SRS, SENADORES- Turco 'I ! 
0 SR, DOMINGOS VICENTE- Turco O anal· 

phabeto, niio tendo outro merito Hinão o rle 
ser um ospoi<Jta politico. · 

Sr. Presidente, sl eu fosse coronel ria 
guarda nacional, era capnz do pedir t!o
missiio. 

0 SR. HENRIQUE COUTINIIO-V. Ex. pódo 
prov~r que os•e clrlndão li annlphabeto,,, 

O SR. DomNoos VICENTE-Que ollo é nnal
phaboto i 

O SR. HENRIQUE CouT!NIIO - ... e que ó 
turco 1 

O Sn. Do~nNaos VJCENTE-Entiio, Pedro 
Josó não ó turco I 

0 SR. HENRIQUE COUTJNIIO-Croio quo o!lo 
nasceu na Turquia, mns quo seja. turco, não; 
creio que é cidadão bmziloiro. 

o SR. DomNoos VJOENTE-Qu~nto a ser 
analphnbeto este homem, si V, Ex, qnizer 
traga-o, tome testemunhos de vista o mande 
que olle escr·eva seu proprlo nome, pois assim 
ficara verificado si elle é ou niio aoniphn· 
boto. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-V, Ex é que 
deve se encarregar disto, porque é quom 
está accusando, 

0 SR. Dom!'/009 VICENTE-Não mo oncnr· 
rego de cousa alguma : amrmo o facto, 
debaixo do minha palavra. 

Níio tenho necessidade de dizer que um 
homem ó analphabeto, quando ollo niio o ó. 

Eu disse, Sr. Prosit!cnto, que aCnmor•a dos 
Doput!ldos elevou a dcspoz11 a mais do quo o 
Governo propunha, o direi som que boja 
oll'onso, pois não lia otrensn quando niio hn 
iutonçiio ile fuzel-R, direi que olla foi mais 
reallota do que o roi, mais presidencialista do 
que o proprro Presidente da Republica. 

O Govor·no, na suu. proposta, cingiu-se 
mais ou menos !Is verbas do lei orçamentaria 
vlgonto , a Comarn elevou-as. 

Sttnnda V • III 

. 
E' assim que a Co mnra, sem pedido do Oo • 

verno, votou paro. consumo de agua nas di"' 
versag ropnrtlçüos, prlncipinnrlo pelo palncio 
do Cattoto, a sommu•lo 24:732.$·rOO. 

As repartições já teem vorbn pora esgotos 
o parn. ox pedicnto: teem a verba-Evcntunes 
-que me parece destinada iL sntisfaçii.o tlestns 
dospozas; entretanto, a Camnra vota paru 
consumo do agua no Cattoto 1 :'140.$000 •• , 

Sr. Pr·esirlonte, 011 creio que ninda não ha 
nu moro e niio faz mnl que .•• 

O S1t. PRESIDK:<TK-A lista dn port~ nccusa 
a presença do 34 Srs, Senadores. 

o SR. Dmu:<oos VICE:<TE-Dosrlo que V. Ex. 
diz que ba numero, vou terminar. 

O SR. LJ'JTE" OITICicA-V. Ex. devo con
tinun~• a diocutir. 

O Sn.. Oolnsnos VrcEN1'E-~ão; eu nã.o 
tomar i~ n. pnlavr•u soLre o nssumpto, por·que 
não valo a pena fullar ; mas, como aaliia que 
não hu.via. numero, pedi então n. prllnvra, o 
penso qne ató prestei um serviço, demorando 
meus honrados co\legas na Casa, porque 
;tssim vor•ilieu.-su u. vota.çt1o do Orçamento (\O 
Interior. 

E pt•omotto desde já compensar à Casa do 
tempo que perdeu em me ouvir ; logo que 
for votarlo o Orçamento do Interior, tomarei 
o trabalho do ser ou quem requeira dispensa 
do lnterstiolo pnrn que o mesmo orçamento 
se.in segunda-Coira submottido à 3" discussão 
o à votação respectiva. 

0 SR. ALMEIDA. BAJ!RETO-!sto Dilo Ó tra
balho algum. 

0 SR. De~lll\'OOS VICENTE-O que Ó que não 
é trabalho i . 

0 SR, AL~!EIDA BARRETO E OUTROS Sns. 
SB>IADORE> dão Rportes. 

0 SR' PRESIDE>!TE-Attençii.ot 
O Sa~ DomNaos VJCESTE-Desojaria ouvir 

distlnctumente o que diz o honrado Senador, 
porque nüo gosto do faltor com a attençiio 
devid• aos mou.• honrados collcgas, princi
palmente a um que tanto jlrózo, o meu hon
rodo collega pel• Pnrabybn. 

Sr. Prosidonte, ostl\V!I citando as reparti
ções pal'n as qunos se votou verba pura o 
consumo do agua, o cootinúo, 

Socretat•la do Senado, 398$ ; Camara dos 
Doputndos, 43,.~; Interior, 792$ ; Justiça do 
Districto Fedot•al, 216$; Brig-nda Policial, 
7:200$ ; Cns" tio Correcçilo, 2:520:!: ; Arcbivo 
Publico, 300$; Asslstenoii• a Aliena• los, 14-1$; 
Gymna.sio Nocional, 2:520$; Escola do Bellns 
Artes, 540~ ; Instituto Nt~cionul de Musica, 
218$ ; Instituto Benjamin Constant, 812$ ; 
Instituto dos St~r•dos·Mudos, 900$; Bibiiothocn 
Nncionnl, 570$; Museu Nnciono.l, 1:872$ i 
Obt·as, 2Hl$; Corpo de Bombeiros, 3:780$000, 
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Nilo sei, Sr. Presidente, como nüo votaram 
verb~ para o consumo de agua paro ·os mn
gistrndos em dlspoulbllld,,do, rol só onde nilo 
oncontroi, · 

oxorcor este papel de ocooltar o que a cn
mara lbe mondar, oomo tom feito anterior-
manto~ . · 

E' són1onto o quo tinha a dizer, 
', ' . . o sa. LEtTE liJ OtTICICA- Esta altoracüo 

nilo tem importlincln: n despozn ó png11 ao O Sr. Arthn1• Rio• (1)-Sr. Pro
proprlo Governo, quo ó o proprletnt•io das sldento~ não recole V. Ex., não receie o Se
oguas, do modo que, nugmentnn•lo-se .a dos· narlo que eu tonba em monte'rotardnr um só 
pozn nesta orcnmonto, ougmontn-so a rccoltn Instante a march11 trlumpbal deste o dos de
na ronda da ugua, (Ha outros ap<trtas,) · mnls proj,ctos que biio do'vlr para nós ehan~ 

colarmos ou ooncelarmos. o m·eu intento, o; 
O Sn. DoMt•oos VICENTE- Então, jél hn usando da palavra, npenns fazer uma doola• 

multo dovlam ter so lembrado do votar isto; morro. · · · · , 
tem então havido pr~juizo: Tenho concorrido com o meu voto, para a 

Sr. Presidente, v. Ex, oroio, mo nnnun· passagem do dous projectos que, em õpocllR 
clou que já havia numot•o, e, si bom ati i vi- normnes, não s~hit•inm •lesto Gamara ·sem 
nhol, mo annunciou isto com máo modo,· uma porftndll dlscussiio, Fil-o, attondondo' ás 

Vou terminar, nilo com um gomlrlo mou, circnmstancins nctuacs do pnlz, uo empenho 
porque ur,0 bn ra~ilo pura set• mou este go. patriollco tio Governo pura supct·ar a crise c, 
mido,' · sobretudo, aos poucos Instantes quo restam 

ao Senado p~ra collabo~·ar ne>sas leis. · 
Quem geme nns olroumstoncins actuaos ó gm épocas normnes, sr. Presidente, o pro· 

o reglmen republicano, que, desta fórma, jeclo relntlvo·nos Impostos 'do cons11mo, qpe· 
vao sendo pouco amado. znt• de brilhantemente delimdldo; quando nlio 

Qnem geme ó a ·nnçiio que tom do roce· havia slrlo accusarlo, polo honrsdo .. relatbr da 
bor leis, que não S1io discutidas, nem Commissiio, e o pro.lecto alterando profunda• 
e:umlnadas, nem emondadns, como deviam mente as tarifas, não pnssarlom· som obsor· 
ser.. vaçõcs, creio que não ;ómonto minhas, mas 

E' o Senado, flnalmento, quo se vê colloca•lo de grande parte do Senado, que, pr~yqv!ll· 
no. posição tle niio discutir os orçamentos, monte os altorarlo.. · 
do nilo exercer sua funcçlio constitucional, Ao projecto ou ao orçamento actual não 
}IOrque o Senado ó uma. camnra' revisora venho fazer nenhuma · observaçiió, não ~o~ 
da outra; os projectos aprosontados em uma, derlil fazer, porque !lOm mesmo 1o1-m~ dado 
são remottldos á outr .. , que os emnnda, si tempo para· lel'omals de uma vez, depots que 
achar que emendar, dopois do ostudal·os e o recebi hoje nesta Casa. ', · · " 
discutll-os, o os devolvo. Voto, como se diz vulgarmente, na lê dos 

.ora, nã~ se póde dizet• que os orçamentos padrinhos; Foi relator do parecer o honrado 
vmdos da Camara uilo toem que emendar. Senador por Pernambuco; que mo merece a 
A Commissiio que· os analysou, tornou sa- maxima confiança. Voll jurar na, p~lavras 
liente as'lrt•ogulurldades e os vielas e as dls- de S.Er ., dar-lllo o IDPII voto som 11 rn!Dlll!l! 
posições do lei quo niio podem ftguro.r em rcstrlcçiio. · 
medidas dest~ ordoni, como o. qQe aen~ei de Mas, (l dignldnrle do Sanado nf19 flça ~em 
citar rel,tlvamente ó. gttardanaclonal.· otrerecer no P"iz o espectaoujo ri$ flQ<IiAAO~q 

Vou concluir· ropotlndo· que ' nUo tenho de uma do suas mais eminentes prer0ga~ 
o. lnttmcão de' otrender ·a pinguem. Mas, tJvos. 
Sr.' Presjdonjo, Oco entristecido e niio posso · Sol que esse esHectaoulo triste quo o p~j~ 
domlnaro me11 sentimento de pozar, quand~ ostó. presenciando' niio é devl~o ao. s0na!lo. 
vej~ o, Senndo collocado na posição de ser lionra lhe soJa f~ita: elle tom proeqrad0 cqn
cbancoliarla do outro ramo do Congresso·. stantomente corresDo. nder ii 'confto.nca·da Na· 
O Senado n's>omelho.·se a um viajante que, ção, · desomponhnnno!se''com elevação e crl
desculdivlo e· •lesurmado, é oncontrodo J!Or tério da. miss~o d~·. quo tollllvestldo. · ' , ' · 
um so.Jtendor quo lhe pede a bolsa 09 a vidn'; O Senado,· espectai monto· na sessão deste 
ostil · collocado' nesta· situa~iio. Niio flui o anno, mostroii'um p~tJ•iótisll)omuitopJ~vado; 
dado em·endar os orçamentos o devolvol'os a cortando 1fpspezlls Sl;!per11ull!l, restabeleflándo 
à camrira; }lOr niio haver a.jll mais numero, o verdadeiro principio da !oi;'llltor~do ·om leis 
nllm de se tómar CQDbeclmento das emond~s posteriores., · ' ' · · · ·" ·".. ' '· " '·' 
qno o Senado ffzer os lois annuas;_~p·· o · Mus: qn~nt~ ~ su~ mlssi!o 4~ aollo.bol'lllpom 
Senarlo ba de emendar o a Camara nno po- a Cnmnr~ na conteccllo' ·dns leis annuas, 1t. 
derá vo1ar essas ·omendasou o Senado bil. dp princln~l, ~ 9~~'! q~P. ~xplu~lia J)!~cção d~ 
dol:rar o Governo sem ns lejs dO Orcnmonto, 
si nlio npprovar estes Orcnmentos taes .o 
q1JliCiS yior~m. Ep! conclusiio!'o'Se~a~o 4ti ~e (I) Este discurso niio rol revl~to p~lo Qrador 

. :' ,. ,· ' ' ' \ '.·.· ,1, ••. '·' ' • 

- -•'(' 
! 
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um Congresso nos paizeA liVl'os, ou pelo me· monto o adoptará tnmhcm, uma vez que desta 
nos, a mais Importante do todas ellas, adopção só polloin nascer boneftcios ao sor· 
quanto a isso, o Senado vli-so n~ contingoncin viço publico, ovitnndo-se quo o Congl'tlaso 
de abdicar de-túdo que ó seu direito, ele se conservo aborto por soto e oito mezes 

' votar cegamento, mesmo por aqulllo qno om tmprolicunmcnto, 'porque não póde canal· 
sua conscienoia sabe quo não ó regular, não ó dorar-so sessão protlcua aquella OCl que, so 
justo, niio ó razoa v o!. Mas, d•mnto das c ir- prolongando tiia demnsindnmonte; um dos 
cumstancias do momento, niia ha duvida que ramos chamados a collaboro.r vô·so abriga~to 
ó iinpos;ivol Pr.oloni;o.r ou demorar as nos;as a roprcsentnr o popcl, que oslumos reprcsen, 

- -votaç~es. " · · · .. ·· tunda actualmente. 
Entretanto, sonhares, tudo tom remo11io o · d 

já roi lembrado um puro. evitar n situn~iia O Sn. Do>nNaos VICENTE-Apom o. 
em que nos achomos. O Sn. AnTnun Rios-Tenho entre milos o 

o· sanada deve ser mais previdente do r1ue projecto; ú o seguinte. (LO.) 
se revelou na presente sossiio, 0 Sn. Go,rES DE CASTRO_ Isso elles niía 

Isto que se da o.ctuuimouto, já so tom dado •cce•'t•m lil, norque tnandnm·nos na lei' da om sessoos ante•·iores. " • r o honrado Senador, cuja nusonciu 0 Sena• lo receita qua11tas reformas r1uorcm fazer, pri· 
sente, embora 0 veja elevado a funccües vundo'nos aqui do direlto'do votarmos livro• 
muito distinctus, nus quacs o seu putl•iotisma mente sobre e!lus. 
e a sua intelligencia hiio do rcvolur-sc com O Sn. AnTnun Rros -O projecto ost:i 
igual brilliantlsmo, um Jiiustre ex-Senador, doutro das moidos constitucionnes. Appro· 
cujo cadeira, tenho n honra de occupnr, o vndo pelo Senado, oito será ouvindo à Ca· 
Sr. Severino VIeira, nn scs•iio de 1897, mura, c estou certo do que n Cnmura, no 
npl'tlsentou ·nqut. um· proJecto, qne resolvia sou patriotismo, niio poderá recus~r medida 
perfeitamente esta difficuidade em que se do tua alto nlennce. · 
acha o Senqdo. o sn. Go)tEs DE CASTRO- Niío ó da seu 
· Nes'tli projecto a~ ostabolech• que a Senado · 

po4io.> · com a Co.Q1aru dos Deputados, colla· patriotismo, o do seu interesse. 
borar, desdo o principio· da sessilo, nas leis O Sn. AnTnun Rtas- Não vou ató abi. 
d!L desp~za; ·e suas dlsp~sições estavam orga- o sn. GoMES DE CAsTRO -Querem fazer 
mzndus· ~o modo 11-· ev1to.r confllntos e' con- 'roformus som 0 concurso do Senado, 
fusões •. · · · · ' · 

Approvado 'em 1• dlscjlssiio, ello rol 00• P Sn. LEiTE E OrTICrcA- Neste crcnmonto 
vindo á Commlssiio·dc constltuiciio 0 Poderes, do. indust1•ia (most;·anào um impresso) bo. uma 
que'até hoje niio'rleu parecer a 1·ospoito.' sério de autoriznçilcs que cho~arinm pal'tlli· 

Ha poucos dias, fui honrada com a nomca- quidar o·rnosouro; · · · · ·· · 
çiio de membro desta commissüo pelo o Sn. ARTIIUR ~ros- Niio cito o ore•· 
Sr. Proaldentc do Senado, c confesso que, si monto do Mlnistcrio da lndu'át.ria ; qu~~ 
tivesse nesse momento sabido a que cccor•·ia v. Ex. ver neste mesmo Minlster!o do ln
a esse respeito, desde o prlme!t•a dia teria torior o qtio existe ! ' · · 
procurado dar andamento ó. matorio., o1forc· 0 Sn. LEITE E OtTICIC.I. _ Eslou fallanda 
condo o parecer que 'o SanaM solicitara. do da lndH~Irt4, porque aénpo do 1~1-o, 

o sn: LÉITIII E OlTIOICA - A Co.mnra dos o Sn. ARTIIUR Rros- Eu vou dizer 11 
Deputados jú repelliu essa medida. Apre- v. Ex. E' nma dlsposlciio· que 11, mesmo 
senlel uma in41caçiio nosso son~ldo, quo fol per acaidan•, 110 pottcos instnntcs. (LB.) approvada pelo !lanudo o remcttida à Co.· . 
Qlarn; , cinde !"o! in limilw I'Ojoitnda. Com o ~ Art. 4' ... » 
projecto d~r,se·]lia a l)lOsma cousa. Ora, avalie v. Ex. a balburdio. que vne 

o Sn. BENBDIOTo LmTrn _ A in1ticnçiio foi ~m•m•r deste arti:;o do. propo>lçiio. A' guarda 
rejeitada por tpconstitucional. · . nacional tom soll"rldo di versus relb••mna, 'di-

. · · · versas trun;CormuçOes, do modo que oftlciaos 
-~ O s8; AnTJIUR. R!os-c,eio que o projccl~ nomeados, tatvc?. ha !O ou 12 nonos po1• este 

11a~u tepl ·~~ IHIJ(IDS!jl~~lonal. · · · urtigo, estilo no direi\o do, dentro do 60 dia a, 
O sn·. LmtTIII E OtTJOrcA-Niio, niia 0 ln· virem tlmr suns patentes do cargos, que 

constltuolonai; Niio foi por sor inoonstitu- petas reformas ó JIO<sivol que jli não existam. 
olonnl, que U Camara niio acceitou. O Slt. COELHO 1~ OA~tPOS ~ OUTROS SBNADO• 

0 Sn. BENEDIOTO LElTF.-FO! por sor ln• DES diio apO:rtes. , . . ' ' , 
const!tqoional. o Sn. AnTnun Rtos-Não tem cabimento, 

O Sn. AnTiruit Rtos-Si o projecto for Sr. Preaidonte; cato estada do cousas não 
ndop~ado pelo Sonndo, a Camat·a natural- pódo continuar. 

' 
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o sn. JoXo connEmo-E' uma medida po-r 
lit!ca. 

0 Sa. ARTI!UR Rlos-Ea, US!Lnclo da paiO.• 
vra neste IIJOtnento, venho npenns fazer uma 
declarnQliO: ó quo voto cúgamonto por todos 
estes orcnmontos e modidns, quo o uovorno 
julga lndispon,avois pura superar a crl,o. 
Voto, porq_uo n11o tenho tompo para clis
cutll-os, nuo tonho tempo para apre.~cntar• 
emendas, nüo tenho tompo para prepa••nl-as 
do accordo com 11 minha consciencia. Nllo 
qum•o ser taxaclo de impntrlotico, clifficul· 
tando ao Governo a missão que tomou sobro 
os hombros. 

Como sei que nesta~ lois, que o Soando vae 
votando, hn muita inconveniencia, muita 
irroguln.ridado, ou, ·om to1lo o caso, com-ostns 
palavras, lo.vro um protesto perante o paiz, 
Justificando o meu procedimento. 

Toubo ccncluldo • 

151" SESS<\0 11~1 )3 DE NOVEMBRO DE 1890 

Prcsidencia do• Sr, Rosa • Silva 

A mela hora do pois do moio-rl!~ abre-se a 
sossilo, a. que conr:orrem os seguintes Srs. 
Snnadores: Mano3! de Queiroz, J. Catunda., 
lfenriquo Coutinho, Thomaz Delftno, nustarQ. 
Richard, Joaquim Sarmonto, Franr.lseo Ma· 
chndo, Benodicto Leito, Gomos de Castro, 
Reifort Vieira., Nogueira Paranaguá, Pires 
FerTeira, Cruz, Jpiio Cordeiro, Bezerrl! Fon
tonolle, José Bernardo, Alvaro Machado, 
A bdon Miianoz, Almeida Barreto, Gonçalves 
~erreira, José Marcellioo, B. de Mendonça 
Sobrinho, Leito o Oiticion, Coelho o o:nmpos, 
!tosa Juoior,At·thur Rios, Virgiiio Damazio, 
C!eto Nunes, Domingos Viconto, Lopes Tro
vão, Bueno Brandão, Rodrigues Ai ves, Po.uia 
Souxa, Mornos Bo.t•r·os, Joaquim de Souza, 

. Ninguom mais pedindo a palavra, encer- A. Azereclo, Pinheiro Machado, Julio Frota e 
rn-se a discussão, R~~omh•o Barcel!os (39). 

Seguem-se em discussiio, quo se encerra 
sem rlebo.te, os arts. 21', 3'', 4a o 5°. 

Postos a votoH, silo succossivamento appro· 
vados os artigos. 

E' a proposição adoptatla para passar a 
3• discussão, . 

Deixam do comparocor com causa partict. 
pada os Srs. Alberto Gonçalves, Generoso 
Ponce, Jonathns Pedrosa, Louro Sodré, Justo 
Cbormont, Pedro Valho, Joaquim Perno.m· 
buco, Rogo Mello, Leandro Mnciol, Q. 
Bocayuva, E. Wandenkolk, Gonçalves Cha
ves, Leopoldo de Bulhõas, Vicente Maohado, 
Joaquim Lacerda, Esteves Junior o Raulino 

O Sr. Domingo• VIcente (pela Horn: e sem olla, os Srs. M~~oel Barata, 
ordem) requer dispensa de intersticio para a Ruy. ~arbosa, Porc!uncuia, Foho1ano Penna o 
3• d'scussi!o da proposiciio. · Aqurllno do Ama••al (22). 

Consultado, o Senado concede a dlspens.t. E' lida, posta om discussão o sem dohte 
approvada a acta da sessão anterior. 

· O Sr. Prealdente-Estando esgo-
tada a mataria da ordem do dia, vou levao· O Sr. 1• Secretario d& conta do 
tar a sessão, designando para a da ~essão se- ooguinte 
guinte: 

3' disoussão da prorosiçiio da Camara dos EXPEDIENTE: 
Deputados, n. I 04, do 1800, que lixa a des· 
paza do Ministorio da Justiça e Negoelos ln- Officlos : 
teriores para o exero!cio do 1000 ; 

3' di [ d 1 - d c d Um do I• Secretario da Camara dos Depu• souss o a propos Qao o. amara oA tados, de lO do corrente mez, em que, com• 
Deputados, n. 98, ~e 1809, determin•ndo q_ue municando ter ·havido omi>sito no art. 45 
as legações do Braz1l om Venezuela, Japao, do o.utographo da proposição daquella 
Equador o Columbla sejo.m regidas por en· Camara sobro 0 prooosao do arrocadaçiio dos 
carregado~ de negocio~ o tomando o•.rtras impostos de consumo, devendo no segundo 
pro'.'id~ncrus em reluçao ao corpo dlplo· poriodo dessa artigo, onde se lil-snlvo quan· 
matrco • ao importados do Por·tugal ou tbrom 111'•-

3' discussiio da proposição da Co.mara dos tolllctos paratllbricas-ler-se:-salvo quando . 
Deputados, n. 89, de 1890, autori2ando o importados do Portugal ou gu,mdo torem : 
Governo a mandar.pngar ao ex· I' sargento at•tofnctos pat•a fabricas 7 rogaque se provi· ' 
dç. corpo do opera~ros mrlitares Augusto C11n· denclo pnra que seja fort!L o. cor·recQiio,
dtd~ Peroira BaptiSta de Oliveira !L gratifi· Inteirado o fnça·so u. correoçiio, 
caçno tle engajado. Outt•o do mesmo Sccrotnrio, dntarlo do li 

Lovo.nta-so o. so!lliio o. 1 1/2 boro. da tardo. do corrente mez, clecinrando,em resposta ao 
officlo do Sonado, da mesma data, que real-

-- manto llouvo um engano na verba 8' -addl· 
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clonaos-do projecto de Orçamento da Rocoit~ 
Gerni, estando cita~a a ~ata de 15 do 
dezembro de IS05,,qtiando 1loveri• scr-15 do 

-do del.embro do 18U7 .-Inteirado e commu
nique·se ao Governo para a devida cor
recção. 

Cinco do mesmo Secretario e datn, remei
tendo as seguintes 

PROPOSiçllES 

N. 113-1809 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico_ E o Poder Executivo auto

rizado n reverter para o serviço activo do 
exercito, com a patente que tinha no tempo 
em que pediu sua demissão, reintegrnndo·o 
no logar de lente cathodratlco, o Dr. lnno
cencio Serzedello Corrêa; revogadas as dispo· 
siçoes em contrario. 

Cnmara dos Deputados, li de novembro do 
1890.-Va; de Mel/o, prcsidente.-Car/os Au· 
gusto ValeJJte do Nv"aes, 1° secretBri'o.-Eu· 
genio Gonçrtlves Tourinho, sm•vindo de 2° se· 
cretario, 

A's Commisrões do Marinha e Guerra e de 
Finanças. 

N. 114-1890 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o ~·ica o Poder Executivo autorizado 

a dispensar os direitos da importação de 450 
tonelarlns de material metailico d~ Emprezn 
cParahyba Water Company•, destinado no 
abastecimento da agua a cirt"''" da Parahyba 
e hrnalmente os ~o material da ensino >mpor· 
Indo pelo Collegio de S. José de Lagos, no 
Estado rle Santa Catharina. 

Camara dos Deputados; 11 1le novembro do 
1800.-Ca>·lot Va• du Jllu//o, p••esideute.
atrl(ls ÂU.fJUSto Valente da NotJacs, tu SOCI'Ow 
tnrio.-Angolo· Jostl da Siloa NtJto, servindo 
de 2° ~ecretarlo. 

N. II5-1809 

O Congresso Nacional decreta : 
'~- -·l\rt, I. o O Presillente dn Republica ó auto· 

rlzado a despender pelo Minlslerio da Guerra, 
com os serviços designados nas seguintes 
vorbas, a quantia do 45,619:339$433. 

A saber : 
I. Adminisll•nçiio gornl- Sup"pt•imldas as 

seguintes disposições, conthlus na talmlln, 
cori•esponrtont•lS ilR t•espectlvus coosignut;õos : 

No E•tado·Maior do Exercito : 
Os chefes dos serviços do estado-maior 

junto nos commandos dos dlstrictos, assim 
como oa seus adjuntos, etc., otc. 

Aos ofilciaos que des •mponha>·em traba
lhos de campo podara o Ministro da Guet·ra 
arbitrar uma dlarln, etc., até final. 

Na Directoria Gorai de Engenharin-Delo
gncins nos Estados : 

Os ofilciaes que desempenharem trabalhos 
fóra da repartição podorilo perceber uma 
dinrt:• arbitra~a pelo Mlnist>•o, etc., etc. 

Na Directoria Geral de Saude : 

Os delegados do direotor geral junto nos 
commnndos de dlstrictos militares, etc., ató 
final do pel'iodo..... ..... . 206:052.~500 
2. Supremo Tt•ibunal Mil!· 

tat• e nuditorus ...... 
3. Contadoria Geral da 

Guerra, .••..••••• , •• 
4. lnton!lencia Geral da 

Ouerrn- Supprlmida 
a sogoninte disposição 
contida na tabotla : 
« 0.;; pntrües, machi-
nistns, foguistas o rc. 
matlol'es, etJ" etc,» .. 

5. Instrucçoes milltares
Augmenta~ado 4:380.$ 
pnrCL n. _dia ria n mais 
quatro serventes na 
Escola P>·epnl'lltoria 
o de Tactica do Rea-
lengoo. Elevado de 40 
a 63 o numero de al-
fol'cs o.Iumnos , con· 
formo o estado e fi'e
ctivo actual .. , .. , ... 

a .. \rsonaes e •lopositos
Suppt•imlda na tabella 
n. sog-uinto dispo~içiio, 
relativa ás consigna· 
ç•les para os Arsenaos 
do Rto Orando do Sul 
e do Mntto Grosso : 
«Os patrões e rema· 
.dores terão umn otnpt> 
de praça do prol» ... 

7. Fnhrica.s, ......... ,,,, 
8. Laborn.torios .. ,., ... ,. 
9. Ho<pilaes e enformnrlns, 

lO Soldos o gratiftcaçOes •• 
Augmentada de : 
33:120$ na suh-ru
brlca- Escolas Mill· 
tares - pal'a soldo a 
23 alferes ·alumnos ; 
65:520.) por elevar-ao 
d« 150 a 170 o nu
mero 1lo gt•atiftcações 
do cornmi:t~:~iio nct1vn 
llo engenheiros: 
I :200$ pot• elevar-se 

175:010$000 

261:725$000 

901:60-1$500 

1.138:425$000 
221 :371S:JOO 
133: 95''$000 
339:~50$000 
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de 50& 52 o das de 
exerciclo do cheio do 
commitisão activa ; 
12:420$ para a grn. 
tificaçüo de oxercicios 
a 2.1 alfcres·alumnos; 
5:520$ para criudos 
para os mesmos offi· 
ciaes o 55:700$ para 
gratiftcaçaos de exer
ciclo. a 105 alleroê 
graduados. Reduzida 
de.: 7:200$ por diml· 
nuiNe do 50 n 4(1 o 
numero do gratifi
cações de commis.;,ão 
de.residoncia; 0:360$ 
por diminuir·se de 
80 a 74 o numero das 
gratificnçõos do OS• 
tados-maior de I" Clas. 
so ; (1:720$ por diml· 
nulr·sc de 20 a 12 o 
numero das de estado· 
maior de 2• classo ••• 

11. Etapvs- Ehivad&s .do 
47:012S parn etapas 
"' 23 nlteros-alumnos 

12. Classes inactivas ..... . 
14 . Ajudas de custo ...... .. 
13. Colonlas mili\o.res ...... . 
15. Obrns militares. AU· 

gmon toda de .I 00:000~ 
pura a constrilcçãó 
ae oficinas, nrmnzons 
o mais depe0denéins 
do estttbelecimento,ro. 
sultnndo da. fusão do 
Labomtorlo Pyrotecll· 
nico do Campinho e 
da Fab1•ica de Cartu. 
cbos do Roaleugo, e 
para a acquisiQaO do 
um terreno adjacente 

. a. os ta fu.b1•ico., ••••••• 
J(l, Matorinl- Ang-mentnda 

de : 3:000.~ para auxi
lio iJ. publicacjiio da Rc· 
~i> I•< MiliiH' ; •10:000$ 
para a compra, con
cet•to o Jayn~om <lo 
roupa; 327:740$ .. ii 
sub·rubrlcn. - Far· 
damento-por cousi· 
derat•·so a mótlln. do 
22~$ em ve~ dil 200$; 
50~00J$ J>nra acqui
siçao do instrumcn· 
tos, utcnslllos, uguu, 
otc. ; 50:000$ ~a.ra. 
luz para qu~trtoJs o 
ostati•Jioclmentos mi· 
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14.817:362$900 

15' 855: 308.~000 
2.001 :36U.S956 

200:000$000 
!l7: ~08$277 

I: o7o: ooo$OO 

Jltaros, otc,; 50.0:000$ 
(Inclusive 4 o: O O 0·$ 
para ·material ·de 
transporte terrestre ) 
para tmnsporte do 
tropas, cargas e. ba· 
t::•r;ons, comedorias 
de emborque, etc.; 
500:000$ para vania· 
gons de torragens e 
forragens ....... ;. .. 8.0C8:310$000 

Art. 2.' E' o Poder Executivo aütori
zndo : 

I. A rever, na vigencla desta llil,.ns tabel· 
las de gratificação do. exercioio ·o abono :do 
ajuda do custo aos olllclaes do terra e.,.mar o 
o lasses , annexas, 1e modo ·a conforiDal•as 
com o disposto no art, 85 da Constituição Fe· 
deral, sem augmento de despcza. ., .. 

11. A realizar.a fusão do Lnbcro.tiirlo Piro· 
tcchnica do C"mpinho e da Fabrica do Cartu
chos do Renlengo, expedindo ·novo. regula· 
monto, pelo qual soja aprovoltado o ,pessoal 
administrativo e . artlstico dos doua ostnbo· 
leclmontos, confot•mo ns ·necessidades do ser
viço. 

III. A mandar construir as offlclnas, arma
zena e mais dopondencias que forem nezossa· 
rios, para quo o. sorvloa·da no:vo estabeleci· 
monto se faça cm . condições satisCatorlas. e 
sem l'isco, quer pal'n os edidolos, ·quer, para o 
pessonJ·nelJes empregado o para a popUlação 
dn locnlldade. . . . . . - ,, 

IV. A adquirir o.torrono adjacente.~. Fa· 
brica de Cartuchos para desenvolvimento do 
novo ostaboioclmento, podendo fazer a revpe· 
cliva dcsapropriaçiio, do accordo ·com· o dls• 

rosto no decreto n. 810, do lO de,.Julbo de 
855,. o no regulnmento de 27de outubro do 

mesmo anno. - . . 
V. A abrir. o credito ·preolso ·para-paga

mento tio voncimontos Mrnzados do ·~er.;olil 
oncnrr~gndo da conservnciio da Fabrica do 
Fur•ro do Ypnnema, correndo ell.lns dospozns 
no futuro oxercioio pela rubrica 15 deste or· 
çamento. 
. Vl •. A mandar .. procedei', na.vlgenoia dest . 
loi, nos estudos necessarlos ó.. oonstruoçãn ur.· 
gente do. uma forro: via que ligue o Estado do 
Pnranó. aQ de. Mntto-Orosso, a.qualter& Ceita 
por• prncns dos batalbilos de ongerihelros, sob 
a direcção elo engenbeiror militares. 

Art •. 3.' Na .vigoncia dostalel, soril dls· 
tribuido a todos os otnclaes do exercito o.J\1· 
maHah Militar, dcscoritundo·~O de co.do. um, · 
por uma vez, a importo.ncia do 2~000, 

Mt. 4.'' Na vigoncln tlosta lei, o's venci· 
monto; do oUioincs o vraças em commlss~o 
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nos paizos eistraogolros seriio pagos no cámbio ' 
do 18 pence por 1$000. . . . 
.. ·eamO:l'a dos Depu todos, II de novembro do 
1899.-Ca•·los Va~ de Me.llo, presidente.-

·, .Carlos A.ug_uslo .Vttlentc do .Nouacs, 1 n .seoro
tnrio,,-Angolo Josd d" .Silo' Neto, serviu~: 
do 2• socretario.-A' Commissiio tio Finanças, 

N. 116.:....i890 

o 'Óongresllo Nacional <lecrota : 
út: 1.• Fica o Poder Exccütivo nutOI'i· 

zado a abrir o _credito necessario para paga· 
mqnto.,d98 ·juizes .. do direito que. toram no
meados pelo Governo Fodoral.npós a promui· 
gilçi!.o :da Conàt!tÍlic~ó d&_ Republica, porem 
antes 'da, o(ganlzilçiio judiciaria do respectl:v:o 
Eatac!o, .a datar do dia em que ·cada um. do!· 
xou.o oxeroicio do-.cargo por força desm or· 
gíl.tiizaçiio, até serom aptsentados ou aprovei· 
tados. , 

Art •. 4,' 'aêvogam:se a·a disposições em 
contrario. 

Cl\iriara.dos Dejnltndos, li tle novembro do 
1899;-Carlor Va= do ,lfcllo, pres!dento. -
Carlos Augus/o Va= do Mello, I• secret.:r!o.
Aojgelo Jo1d 'da Sil•• Neto, servindo de 2• so· 
cretarlo.-A's Commissões do Justiça, Legis· 
laç!o o de Finanças. 

. ' . 
N. 117- 1890 

PARECER: 

N. 285..:.1899 

A CommfssãO do Constltuiçiio, · Poderes e 
Diplomacia examinou a l'OSoluçiio do consoo 
lho municipal de 2, votada cm 9 do óutubro 
ultimo. 
. Essa resoiuçflo, feita para execução dÓ 
art. -7" da iol o. 547, de 10 de maio de 1898, 
manda contractar um serviço apropriado para 
apanho o extincção no Distt•icto Federal. 

111
, do.s cães vadios, pelo processo ,qua· rnajs 

convomento fôr,nunca, porém, por melo do 
substnncillS toxicas; .. . 

2~, de todos os unnimaes, vi vos oU riiOrtOS, 
abandonados na _rua pubi.!ca, ,o dos. animaes 
ou carnes condemnadas, pela autoritladti com· 
potente. . 

o serviço soril foi to gratuitamente) pará ií 
munipaiidade, e •lo àccordo com as Iefs e re· · 
guiamento em vigo1•. . . 

Ao contractante só restará_ o direito e;occlu· 
siv_o, por 15 nnnos, . utilizando om sou pre, 
vo1to os .nnimaes ou mei'cadorlas arréoadas 
em tod.o o Districto l'eieral, com a obrigação 
de fornecer ao instituto de bacteriologia o nu· 
mero .de cães requisitados pÍIM estudos ex· 
perimontaes. . . .. . . .. .. . .. . • 

Providencia 'obre o tempo de matricula do 
animal nas agencias dá prefeitura, deposito, 
prazo da reclamação por. parte do dono, ·a 
sob1•e o pngamonto.das despezns o da mUlta a 
que esta sujeito o dono dos. aniinaes abando
nados. sempi'O oom. reforencla ao dito decreto 

O Congresso Nacional resolvo: n. 547, do lO de maio de 1898, que ·creaui 
Artigo un!cií. Fica o Poder Executivo atito- essa matricula •... 

rlzado a reintegrar no serviço activo .da Ar· .. As razões fundÍimentaes do ~eto silo Íls se· 
mnda, com a- patente do v!ce-almiraute e-som guintes: . · 
prejuízo. do. respectivo quadro, . o vice-almi· Que esse decreto 547, tlrmnndo regras para 
runte reformado Art!rur Jacoguay ; revoga· ·o ;ervlco de que se trata não ci>gltn do um 
das as disposições em contrario. . particular J.lnra sua execução, sendo, portanto, 

.. Càmara dos Deputados, · 11 de.no~embro de ~esnocossarm" imposidio do um contratnn!e, 
1899.-Carlo• V a= da Jlc!lo, . fres1d~nte ,,.. a menos de ser ma teria uov11 accrescida a 
Angelo . Josd da Sil•a Neto,, 4 , sorvm<lo do esse mesmo decreto, sem beneficio algum; 
l•.'seoretai;io.-EHgcnio. Gonç•lvcl. To<!rin,o, inutilizando-o em todas a~ suas parteil funda· 
servindo de 2• aecretario.-A's Commlssões mentaos; . , 

• ·· , .. de Marinha e Guerra o de Finanças, Que é u;;;a nltoraÇilo feita em proveito do 
.. . . ,.,, . .. • . . . .. .. . . futuro ooncessionario, em detrimento do mu-

. Um. do .Secretario do Estado -doa Negocies n!c!pio, que purdorá as vantagens que lhe 
do Interior e ll:xterior.dQ Estado do Rio Gt·~nde conrore o decreto citado, e po1'deril mais os 
do Sul, de.30 de outubro ultimo, remotten•lo PI'oventos (multas) das infracções de postura, 
um exempl&l' do relt\torio estatlstico; apre· rolntiv1111 ao encontro do nnimncs na via. 
sentado em -15 de julho do 1897, J>illa 3·' DI- publica. · . 
roctoria da Ropartlçilo r.ontra! dnespcctlva Tal ó 11 I• sorio do razões tundamentaes do 
Socretnria.-Agradeça·so o arohivo-so, vctu. 

Con trn iodas e lias devo se nbtár o se
'ó s~·. i· se'ca~o·iiii"l<. lô a vD.e a guinte: 

impriliilr,p'~rli; éhti•ar nao'ruo'm dos trnba1bos,· A compétoiicin do conselho sobre a ma; 
o seguinte: torin IIOJU slquol' ó post11 em duvida, 
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O conselho prefere o estnboleco que caso cula, npnnho, extincçiio do ciica,eto., faz 
serviço do npnnho o oxtmcçiio, em voz tio distlncçilo n. que He dovo attendor. 
ser f01to por em~regndos ou por p11ssoal da Longe do autorizai' a mlltnnça mdistlnctn
admlnistrnÇt1o, o srja poi' um pllt'tJCular con- monto, como so tom praticado, ella exceptua 
trnctado, nltOl·açilo eNta ou novidndo quo niio os cães de rnçn, de valor, os qunes npprohen· 
é extrnordlnnrin, niio admira e é conson· didos o depositados, não appnrecendo dono 
tanen. que os reclamo, mandn que sejam vendidos,' 

Pile termo a esse processo repugnante de e a osso dispositivo nüo é contmrra 11 rosolu· 
n.ttrahir o< cães para a matança nas ru'S o çiio vetacla, 
praças da Capital pot• um envonenamonto A 2" raziio ó quo, sem prévio consentimento 
que horroriaa; processo quo ainda lm bom das autoridades sanitarias, nilo podem 
pouco foi praticado, a dospoito desse mesmo ser nprovoltadaa na industria as carnes 
providente decreto 547, zelarlo o cltudo no condemnadas, as quo.es as leia da hyglone 
veto. mandam inutilizar lmmedlatnmonto ( art; 9• 

A Municipalidade niio fica privada da multo. do decreto n. 475, do 20 de novomhro 
a que li sujallo o dono do animal apprehen· de I 807), 
dido, si reclamar e for conhecido, norn do Mas, como so víi, podem sor aproveitadas; 
qualquer outra vantagem. e a resolução vetada niio diz quo o sejam ou 
. Demais, as Infracções do postura niio devem pnssam ser todas, lnrlistinctamento, com ex· 
ser consideradas como tonto do renda. da clusiio ou sem esse prévio consentimento, 
Munlcipall<lade, do modo a pnrocor c'nvo- sendo, n!iils,certo que o serviço por contracto 
niento niio obstar a continuação rlas iufruc- deverá ser feito do accorrlo com ns leis e re· 

· çõos por nmor dns multas. guiamentos om vlgoi', Não exclue, pois, o. 
Cessa todn dospoza da Municipalidade com intervenc,ão dos autoridade• snnitarlas. 

osso serviço. Taes são todas as .1'1\zões fuurlnmentaes do 
O contro.ctnnte o executará por 15 annos e veto, 

tarà seu pnra utiliznr turlo nqnillo que até Em gernl, to<lo o serviço que possa sor dos· 
aqui tem sido dostruldo e do todo iuutltiznrlo, empenhado pot• um particular ou ompreza 
devendo o oontracto caduca.r, dacla a iuterru· que se obrigue, a autorlrlade ou ndmlnistra· 
pção do serviço por mais do vinte dias. çiio deve confiar-lhe, llmita.nrlo sua acçiio 

Realmente é uma provisão novo. accrcscida beneftca 11 fiscalizar o ~abcr pt•otegorou o.uxi· 
ao decreto n. 547; c niio se pódo :tffirmar quo llat• pnra o bom descm1••nho. 
não traz bonetlcio o.l~um, qua.n!lo o sov.vi,;o E niio ó por certo o sorvico de qno se trntn 
si não torlo pot• r.zor, Irem ou mal feito como o meihot• que a ndmlnistrnçtio municipal 1leva 
é, pôde ser consldcmvelmonto melhorado, som reservar pat•a sl, quando acha quem dollo 
dispendlo para. a municipalidade. queira se encarrega~• por um contracto com 

Em cousa alguma são alterarias e menos vantagem para o. municipalidnde, sem lncon· 
lnutillza<las as pal'los f'undamentaos <lesse do· vculonto provo.r!o, . 
cre\o 547, de 10 de maio de 1898. Si o exposto não lnstn para rojoiçiio do veto, 

Duas siio as ontrns o ultimns raziles do torio. o sou complemento no estudo da natu· 
~cto, propi•lamonto objocçilos, que fOL·mam 11 reza o tcr·mos da resoluçiio vetada. 
2u serio. Nü.o ó uma concossiio u.bsolutn.. Elia. mando. 

A i' ó, que a rosolu•;iio vetada concedo ao o Prefeito contractar com quom mais va.nto.
ruturo contractante o direito elo propi•iorlnde gons olforecer, do accordo com as leis e regn· 
sobro os bons do evento, otrendondo assim u illmentos em vigot•, e contractar um serviço 
Constltuiciio o lois quo a garantem. upropriado, 

Mas, bons rle evento niio s11o cousas sujoitas N1io hn lmposiciio; ba, sim, muito. e inteira. 
ou condomnarlas r\ oxtincçiio, unicas de quo confiança no Prolhlto. · 
trata li ro>otução "ctad>. Elle examinará a mataria omseuconjunto, 

Os bons de evento, como diz o Prefeito, om cada uma do SILos partos o rclaçilos, ou· 
são araccadados no lntorosso do rlouo, o qnal vido o proponente. . -~ 
6 procurado; si não apparcce, siio vondidos . Com a libe~rdallo decontractante, dlsslpndas 1 
em hast11 pubtlca o o producto liquido gu<n·- todas os duvidas, ostabelecorà as condições e 
dado para o dono. clausulas salutares pilr<l um bom serviço 

Silo bens o>tos que podem sot• odqulrirlos, apropriado, t•ospeltada a Constitulçilo, leia e 
conservados o, IHJ. gonel'tLlitlo.do, Ul:illLios livl'e· l'ogulamontos, salvos todos os tntur~ssos d1\ 
mente. Muniulpalitl!ldo, dn. hygieno o segurança., bom 

Nilo pertencem, pois, ú clnsse dosquo devem como todos os dii•oitos rio terceiro, 
ser npanbados o oxtln~uidos, unico~" que o Podort\ oslipulat• aquern do dispositivo da 
contraetanto torà di roi to. resolução, rerluzlndo prazo o r. vares, ex-

E note-se que essa mesma lo! 547, de lO do lglndo mais vnntn~ons ; c mesmo poderá ir 
maio de ISO~, que regula o imposto, matrl· nlúm, si a perfoiçi\o do sot•vlço o exigir, su-
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jeito, neste cáso, 11 approvnçilo do Conselho ; 
e o contracto que assim fizer o Profulto ser a 
n lei entr<> ao parte; regulndoros 1lo serviço. 

Nü.o aceettas, porúm, ns conrllções que pro· 
puzet• pal'll. um contracto reciproco, ou verl· 
Jlca~n n impo,.iblli<lndo do um serviço npro· 
prlndo, nilo tlrmnró. contracto, e ao conselho 
dnraoont" ~os;" commlssito de confiança. 

A mntet•ia da resolu;ão vetada ó Impor· 
tanto e merece nttençiio. 

O Preleito, a<lmlnistmdor provecto e lllus· 
trndo, niio se negará n collaborar com o Coo· 
soUto, esdudnndo·n tnmLem, om um molo em 
que encontra o abundam todos os subsidias, 
e f,>rmando um trabalho na altura de sua 
provada capacJdn<le, que serit ao mesmo tempo 
um ensino e um modelo, 

E', portanto, o pnrecor da Commis;ão que 
o veto não devo ser approvndo pelo Senado, 
salvo o que entedor melbor om sua sabedoria. 

Sala rias Commissões do Senado, 11 de no· 
vembro rle 1899.-J. Joaquim de Sou:l, rela· 
tor.-Arthur Ilio1.-Moracs Barro1, vencido. 

E' lido, apoiado e vae a imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos, o segulnto 
projecto, quo so achava sobre a mesa para 
cumprimento do triduo regimental : 

N. 27, de 1899 

O Cong1-esso Nnolonal resolve : 
Art. 1 .• São permlttidas a oxtracç1io o 

venda, na Capital FedeJ•nl, e seis vezes por 
semana, do loterias ostoduacs, observadas as 
dlspos!çoes rio nrt. 2~ da loi n. 428, de lO de 
agosto de 18!J6, 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contJ•ario, 

Sala das sessõJs, em 8 do novembro de 
1899,-Aqui/ino do Amaral, 

ORDEM DO DIA 

OltÇAMENTO DO lii!NISTERIO DA JUSTIQA E N~· 
GOOIOS lNTlCIUOR.ES, PARA 1900, 

Entra om S• discussão a proposição <ln 
Camnra dos Deputados, n. 10·1, <le 1800, quo 
Hxa n despeza· do Wnl:itorlo da Justiça e No· 
goelas ln to r i oro o para o exercicio de I 000. 

Nlnguem pedlnt!o n palavra, encerr:~-sc n 
dlsoues~o. 

A votnçiio llcn ndln•.ln por nilo haver alndt\ 
numero pm1 detlber.tr, 

REOENCI.\ DE LEGAÇÕES DO DRAZIJ, E~I VENF.· 
~':UEL.\ 1 J,\.P.\01 BTO, 

Entra em 3• dlscussilo a proposlçno da Ca
mnrn dos Deputados, n. 08, do 18UO, de ter• 

Sonl\tiO V • III 

minando que as legações do Brazll em Ve
noznola, Japão, Equador e Columbla sejam 
roglolllll por oncnr••egndoa do nogoclos, e to
mando uutt as providencias om J•elaçiio no 
corJ>O d!plomntico. 

Ningur.m pedindo a palavra, encerra-se a 
dlscu;siio, 

A votação fica adiada para quando houver 
numero par.~ deliberar. 

rAGAMgNTo DA O!UTJFICAQ:\0 DE ENGAJADO AO 
EX-1 1 SAROENTU DO CORPO DE OPERARI08 ~U .. 
LITAREs AUGUSTO OA!"iOIDO PEREIRA. BAPTISTA 
DE OLtVEIRA, 

Entra em 3' discussão a proposição da Ca
mara rios Deputado;, n. 08, de 1899, nutorl· 
znndo o Governo a mandar pagar ao ex-I• 
snJ•gento do corpo de operarias militares, AU· 
gusto Canditlo Pereira Baptista de Oliveira, a 
gratificação de !Jngnjndo. 

Nlnguem pedindo a palavra, encori·a-se "' 
discussão. 

A votação llca adiada para quando houver 
numero para deliberar. 

O Sr. P••eOJident.c- Estando CS• 
gotado a discuss~o dao maiorias da ordem do 
dia, suspenderei n sesSLto por 15 minutos on 
ato que haja numero. Peço nos Sr<. Sena
dot•cs quo so comorvem na Casa nttl so com
pletar o numero regimental, nftm do votar a 
ordem do dia, visto estarmos em terminação 
de tra.balhos. 

Suspondo-ao a sessão ao mclo·dla e 50 
minutos. 

Reabre·so a sessiio 11 I hora o 10 minutos da 
tardo. 

O Sr. Leite c Oltlclcn (pelt< o>·· 
dom)-Sr, Prosldunto, peço a V. Ex. quo 1110 
dõ um sub~tltuto na Commlssiio de Finanças, 
visto não ro ler comparecer nestes ultlmoa 
dlns us >essões. 

O l!il••, PI'CNidon te- E111 vista ria 
tloclnrnçüo ~o noure Senador, do que niio 
pót!e compnrecol' ús sessões, nomeio para 
substitull,o na CommisSt1o do Fioançus. mn· 
quanto <lut•ar o sou impo<limonto, n~ fõrm~ 
do Regimento o Sr.SenadaJ' Benodlcto Leite, 

VOTAÇÃO DB MATBRIAS E~OERRA.DAS, 

Votação om 3' ilisoussilo rl:t proposiciio da 
Cnmnrn dos Doputad,os, n. IOj, de 1800, que 
ftxn ~ despozn do Mloisterlo da Justiça e Ne. 
gocios lntorlores pai'a o oxorclcio de 1000, 

TU 
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Posta a votos e approvada o,sendo adoptada, Dr, H i lar lo Soares de Gouvôa, dos ordenados 
vae ser submettlda opportun.\m•nto .á sane- que lhe s~o devidos, durunte o tompo em 
çiío presidencial. que esteve prlvndo do oxorclclo do. suas 
Vota~ão om 3• dlscussiio da proposição rln tuncções por neto do Governo, posteriormente 

Camara dos Deputados, n. 98, do 1899, deter· annullndo : 
minando quo as legações do Brazil em Veno· 2• dlscussiio do projecto do Sonado, n. 26, 
zuela, J11pilo, Equador o Columhia sejam ro· de 1899, que autoriza o Podor Exoeutlvo n 
sidas por enearregndos de negociQB o tomando trnnsferh· -li Municlpnlldnde do ntstrlcto Fo· 
outras provldenelns om relaçilo no eorpo di· rlernl, por eontracto de venda ou afornmento 
plomatioo. perpetuo, o predio n. 24 da l'Ua Sexta e ter-

Posta a votos, ó approvadtt c, sondo ud· renos da Quinta da Boa Vlstn, j1i cedidos pro· 
optada, vae ser submottida {I sanc,ão presl· vlsoriamentoá mosm11 Muuicipalldade e onde 
denclal. ostu. conserva seu vivell•o de plantas: 

Votação em 3• discussão da proposição da 2• discussão da proposição da Camara dos 
Cnmara dos Deputados, n. 08, ilc 18DO, auto· Deputados, n. 100, de 1890, que autoriZ'\ o 
rizando o Governo a mandar pngar ao ex-i• Poder Executivo a conceder um nnno do li· 
sargento do corpo de operarias mllit11ros Au· cenca, com ~respectivo orilena!lo, no pro.ti· 
susto Candido Pereira Baptista de Oliveira, a canto etr••Ctlvo da agencia do Correio da es· 
gratlftcaçilo de engnjudo. tnçiio c~ntral <la Eotradn de ~'orro Central 

Poata a votos, é approvnda em eso••utinio do Brazll Jo!o dlls Chagas Rosa Junlor; 
aeoreto, por I 9 votos contra 16, o, snndo ado· 2• rllscussuo da proposicilo da Cnmarn dos 
pta•la, vao ser submetlida á sanação pre>l· DepuludOll, n. 112, <lo 1899, que autoriza o 
ôenelal. Poder Executivo a conceder a.o i• ontclal 

· addtdo da Secretaria da lnduotl•in, Viação e 
O Sr. Pre•ldente-Devo informar Obras Publicas Antonio M~noel Xavier Bit

ao Senado que, apez:tr da recommondnçilo de toucourt, um anuo de licença, com ordc· 
-urgencla-retta á Imprensa Nacional, para n~do, parn tratar de sua saude onde lhe con· 
enviar oom a maior presteza os avulsos do v1er. 
parecer relativo ao Orcllmento do Mlnistorio 
da Industria, Vl11çiio e Ob!'IIB Publicas, até Levanta-se n sossiio 4 1 1/2 ho1•a da tarde. 
este momento não oheg11ram. · 

O Sr. Rod1•lgne• Alve• (pela 
ordem)-Requelro dispensa da distribuição 
dos avulsos, afim de Eer dado pura ord~m do 
dia de amanhã o Orçamento do Ministerto da 
Industria, Viação e Obras Publleas. 

Posto a votos, é approvado o requeri· 
manto. 

152• SESSÃO EM 14 DE NOVEblDRO Dlll 18G9 

P1·esldencia do Sr. Rosa e Silva 

A' mela hora depois do meio dia, ab•·•·se 
a sessão, " que concorrem os Srs. Manoel de 

O Sr. Pa•e•Jdente -Nado. mnls Queiroz, J. Catunda, Henrique Coutinho, 
havendo a tratar, vou levantar a sessi\o de· Thomaz Dei fino, Gustavo Richard, .Joaquim 
slgnando parn ordem do dia di\ se!~io se· 8armon o, Francisco Machado, Benedlcto 
gulnte : Leite, Gomes de Castro, Belfol't Vieira, No· 

. - d guelra Parano.guá, Pires Fe••relra, Cruz, 
2' •llscussão da propos<ça.o n Camnrl\ dos João Cordeiro, Bezorrll . Fontenelle, José 

Deputados, n. 107, dei899,orcando a despez!l Bernardo, Alvaro Macha•lo, Abdon Mllancz, io ~lntstcrlo da lndustr~, ~~~~çiio 0 Obrus Almeida Barreto, Gonçalves Forroirn, itego 
ubllcaa para o exerclelo _e • Mello, Leite e Oltlcica, Coelho e Campos 
2• dlsoussilo da proposlcao d11 Cnmara dos Ros<L Juntar, A1•tbur Rios, Vi••gilio Damazio: 

Deputados, n. 106, do 1899, quo autoriza o Cloto Nunes, Domingos V~eonte, Lopes 
Poaer Executivo a abrir ao Mlnisterio da Trovão, E. Wandonkollt, Ruono Brandão 
Fazenda o credito de 2.979:768$045 para pa· ltodrlgues Alves, Paula Souza,- Mornas 
gamento de credores por exorcicios findos : B:~rros, Joaquim de Souza, Pinheiro Mn· 

2• discussão da proposição da Camara dos cbndo, Julio Frota o Rnmlro Rnrcollos 
Deputados, n. 104, de tsuo, que autoriza o (38). , 
Poder llxecutlvo n nbrlr ao Mlnlslerlo da Deixam de comp11recer, com causa parti· 
Juatlçn o Nogocios Interiores o credito necel· o1pada, cs Srs. Alberto Gonçalves, Generoso 
S!U'Io para pagamento uo lente. onthodratlco Ponce, J01mtbas Ped1•osa, Lauro Sodré, Justo 
da Faculdade de Medicina do R1o do Janeiro, Cbermont, Pedl'O Vclbo,:JoaquiDI P•rn~m· 
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. buco, Lenndró Mnclel. Q, Bocayuva, Oon· 
' · çalves CbaYes, Leopoldo de ll1tlhoea, VI· 

cento Machado, Joaquim Lacerda, Esteves 
Junlor e l~uulino Horn; e, sem ollo, os Srs. 
Manoel Barata, José Marcolllno, B. de 
Mendonça Sobrinho, Ruy Rarbcsa, Porei· 
unculo, Feliciano Pennn, A. Azeredo o Aqui· 
li no do Amaral (23). 

E' lida, posta em d lscusa~o e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior, 

O Sr. 1' SeeJ•etnrlo d{l. conta do 
seguinte 

EXPEDIE:NTE : 

Officios: 
Seis do i' Secretario da Camura dos Depu

tados, do 13 do corrente mez, remettendo os 
seguintes 

PROPOSIÇÕES : 

N. 118-1809 

O Congresso Naclounl resolve: 
Arti~o unlco. Ficam annuliados os decretos 

do Poder Executivo ns, 3.128 o 3.129, ele 
1g de novembro de 1898, passados em virtude 
dos decretos legislativos ns. 519 e 520, de 
17 de novembro do mesmo anno, sendo o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao MiniS· 
terlo dus Relações Exteriores o credito espe
cial de 200:000$, destinado em partes lguacs 
{l.s despszas com a demarcaoão da fronteira 
das Missões com o. Republica Argentina, coo· 
forme o laudo arbitral o ás da aubstltulcão 
dos marcos arruinados ou que houverem dea
apparccldo na frontelr& do Brazll com o. 
Republica do Perú; ~zendo para isso as ne
eesaarlas operaooes,o revogadas as dlsposlcões 
em contrario. 

Camaro. dos Deputados. 13 de novembro de 
1899,-Car/os Vao d• Mello, Presldente.
Co.rlos Augusto Valenla de NouJ.es, 111 Sccre· 
tarlo,-Euyenio Gonçal•"' Tourinho, servindo 
do 2' Sectetarlo.- A' Commlsviio de Fi· 
nancas. 

N •. 119-1899 

O Congresso Necloual resolve: 
Art. i," Fica o Podor Executivo autorizado 

a abt•ir ao Mlnlslerlo da JustiQa e Nngoclcs · 
Interiores o credito extraordlnarlo de 4:t00$, 
ao cambio de 27, para premio ao bacharel 
J01é Augusto Barreto do Mello Rocha, de 
o.ccordocomo·art. 348 do deoreton. 1.159, 

de 3 ele dezembro de 1892, fazendo as opera· 
ções de credito nocessarlas. 

Art. 2.• Revogam·se as dlsposlc~es em con· 
trarlo. 

c,tmara dos Deputados, 13 de novembro de 
1809.-Carlot Vaz do Mello, Presillente.
Carlos Augu:sto ValentB d~ NotJacs, 1° Secre· 
tarlo.-Ango/o Josd da Silva Neto, 4' Secre • 
tnrio, sot•vindo de 2".-A' Commissão de Fi· 
nancas. 

N. 120-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Serão despachados livres do paga· 

manto do qunesquer direitos, ua Alfandega 
do. Capital Federal ou de Santos, os volumes 
contendo um regulador publico destinado á. 
torre do. matriz de Uberabo. e Importado pela 
commlssão eoco.•·rego.da deste serviço ; bem, 
como, na do Santa Catharina, os que conteem 
camas de ferro o trem de cozinha, Importa· 
dos pela Mesa Administrativa do Hospital de 
caridade deFlorlanopolls, para uso do mesmo 
hospital. 

Art, 2.• Revoao.m-se as disposições em 
contrario. 
· Camara dos Deputados, 13 de novembro de 

1899.-Carlos Va; de Jllello, Presldente.
Cartos Augt&~to Valente dtJ No.,aes, ]0 Sacro• 
tarlo.-Angelo Jos~ da Silva Neto, 4• Secre• 
to.rlo, servindo de 2'.-A' Commlssão de Fi· 
nanq: s. 

N. 121-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Fica o Poder Executivo autor!• 

zado 11 abrir ao Mlnisterlo da ln<lustrla, Via· 
cito e Obras Publicaa, no corrente exerolclo, 
o credito do 1.206:750$ destinado ,a aupple
mentar as oonslgnacões ab•lxo Indicadas do 
art. 24 da lei n. 5!10, de 31 de dezembro do 
1898, ·n. 12, que se tornaram deftclent esparo. 
os respectivos serviços ; devendo, poré, mcor· 
ror o. lmportancla deste credito por conta 
dos saldos apurados em consignações da mosmn. 
ve1·bn.-Estrada de Ferro Central do Brazll: 

i• divisão, até... 3~ 
2• )> .. • I I 295:C 
3• ,. , •.. 5:400 . 
4° » » .. • 6011:000 00 
5• » ,. .. • 300:009, 00 

Art, 2.• Revogam-se as disposlciles em coo· 
trarlo. 

Camo.rn dos Deputados. 13 do novembro do 
1809.-Carlo• Va3 tlo Moi/o, Prosldcnle.-

,, 
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Cal'los Au,(lu:>tfl Valcntc"'do .Nou rcs, 1" Secl'O
tario.-Jtngclo .To<d d·< Silna Nueo, 4" Scc:c
tario, servindo do 2n .-A' Commissü.o do li'i~ 
nançn.~. 

O Congresso Nacional doorcta: 
Art. I.• Fica o Poder Executivo nutori· 

zado a abrir ao Ministerio d:t .Justiça c Nego
cios intcriol'OS o crodllo do 117:020$500, sup
'(llemento.r ás vol'ba.s o.bo.ixo moncionndas, Lln 
lei n. 500, de 31 de rlel.embro de 18U8, art. 2', 
fuzendo as nece>>arins operações: 
N, H. Policia do Districto Fo· 

dct•ttl: 

Metool'ologl~ e 19:800$ 
nos navio~ de gncr1·a an
corados no pol'to do l!.io 
do Jauciro •• •.••.•• , " ••• 
2. Canso! h o Naval: 

' Reduzida a verba da pro-
posta do 5:700$ destina· 
dos ó. Secretaria do Con
solho,quo niio tom crcação 
legal ............ , , .. , .. 

3. Quartel Gonol'al ....... 
4. Supl'omo Tribunal illi· 
Htar ..• •..•. , .•.....•..• 

5. CoutaJoriu. ........ , .. . 
O. Commissarlado Geral da 
Armada,,., ..... ·.,.,., .. 

Casa tlo Detenção ...... , 
N, 10. Assistcncia de Aliena· 

dos: 

84:082$880 7. Auditoria : 

Hosplcio Nacional ....... 
N, 31. Instituto dos Surdos-

32: 40I>S209 

1-fudos • ••••••.••• , •••••• 441$420 
Art. 2.' f\evog-nm-so as disposições em 

contrario. 
Camarn dos Deputados, 13 de novembro de 

1899.-Carlos Va:. de Mello, Presidente.
Cm·los Augusto V~.tlent'c de Novaes, 111 Socretn· 
rio.-AngeloJosd da Silva Neto, 4' Secrotnl'lo, 
sel'Vindo de 211 • 

N. 123- 1800 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i.' O Presidente da Republica é auto

rizado n despender com os diversos serviços a 
cargo do Mmisterio da Marinha durante o 
exm·cicio de 1900 a qunntla de 23,076:917$754, 
dlstrlbulda do seguinte modo: 

1. Socretnt•ia do Estaria : 
Augmentada de 365.$ pela 

conslgnuçilo da diar1a do 
1$ a um dos ti'OB correfoij 
do serv1ço da Socrotltrla, 
quo deixou do ser con· 
tamplndo na pl'opcsta; e 
de 49:932$ para consumo 
do ngua, sendo: do 360$ 
na Secretaria do Estado, 
14:400$ no Armnal do 
Marinha rll\ Capital Fe· 
olorn.I, 10:800$ nas ·llhns 
dns Cobras c du.s Enxndus, 
1:800$ nn l'ot•talo'n rlo 
'Villogn.lgnou, 1 :·HO$ nn. 
ilha da Pombeba, 300$ nn 
Bibliothoca do Marinha, 
972.$ na IJircctorio. do 

Diminuirlo. a proposta do 
7:200$ por se haver retl· 
mdo a consignação para 
um auxiliar do auditor .. 

8. Corpo da Armada o 
classes nnnexas : 

Menos 50:001 $ por so baver 
reduzido do 117:760$ a 
67:760$ a verba destinada 
ao ·pagamento do soldo 
dos olficiaes que forem 
transferidos para a r e· 
serva. ou tiverem de sor 
promovidos no oorret• do 
ex era leio .•••. , ..••••.•.. 

g, Corpos de mariubeiros 
nnoionn.83 .. , •. , ., • , •••••• 

10. Corpo de infr.ntarla do 
marinha: 

Augmontada de 10:000$ para. 
Jardamonto de mala 50 
soidados,de accordo com a 
lei de fixação do forQLIS 
de mo.r ••••.•••.•••• , •..• 

11 • .Arsenaea .•. , •....• , ..• 
12, Capitanias de portos •• , 
13. D•iizamentos do portos, 
14. Força na vai: 
Diminulda de 50:000$, pOl' 

se bnver au•meotado 
dessa importancfa a quan· 
tia a abater-ao no cnl· 
enio .. ,.,,,,.,, .. , .. ,, .. 

15. Hospitaes : 
Diminulda do 180!800 por 

Re haver reduzido o nu
mero do ••rvontcs do 
hospital ola rnarinlm do 30 
n 20 e o da enfermaria do 
Coj>acalmna de O u. 8, au-

205:907$000 

4o:ooo$ooo 
00:231$000 

20:040$000 
162:070$000 

43:760$000 

15:800$000 

2.606:000$000 

1.399:400$000 

280:003$200 
3. 078: 134$650 
304:079~000 
50:000$000 

3,072:001$796 
--
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gmontudas as dlarins dos 
mosmos para 2$ ........ , 

16. Repartição da carta 
Mo.rittmn. ........ , ..... ,, 

17. Escola Naval : 
Augmentada de 21:690.$ pela 

consignação da vorba pnra 
o cur·so do maohlnistns, 
que continüa a funccionnr 
no Arsenal do Marlnll da 
Capital .......•...•..••.• 

18. Reformados : 
Como na proposta . ., ...... 
19. Companhias do Invn-

lldos : 
Como na proposta ......... 

~o. Armamento o equipa. 
menta: 
lt.lom, ldom .• ..•......•.... 

21. Muniçõos de bocca: 

335:225.$000 

585:39!$000 

360: 190$000 

705:184$108 

02:000$000 

100:000$000 

Idem, idem .•• , ... ,.,...... 5.1J00:000$000 
22. Munições navoos: 

Jdem, idem ... , ....•... , ... 
23. Ma teria! do conatrucção 

na vnl . ...•..• , ......... . 
24. Obrns ...•.....•..•.... 
25. Combustlvel. .......... 
26. Fretes, passagens, n,iu

dns de custo o commissõus 
de saques ............•.. 

27, Eventua.es .•.• , .. , . , ... 

800:000$000 

800:000$000 
210:000$000 
Q41:000$006 

300:000$000 
200: OOO:j(JOO 

§ 1.• VIgorara duronlo o oxerclcio do JQOO 
n autorização contida no nrt. 1•, n. 61 da lei 
n. 478, de O de uezembro de 1897. 

§ 2.' Contiutla em vigor a organização da 
brigada de art1fices nnterlor ao regulamento 
expedido poJo decroto n. 3.234, de 19 de 
ma••co do 1899, pol' ter este oxeedido li nuto
rlzaciio leglsl~&tiva, augmentnndo a despeza. 
· § s.•Fica revogado oart. 10 da loln. 3.018, 

de 5 do junho ~e 1880, na porte em que pro· 
bibe o Governo da razer cout1•actos por tempo 
excedente ao nnno fina.nceiro, quundo ~o tra· 
tat• da alugueis de casa, i iluminação de lor· 
talozns,llbns do Ministerio da Marinlm c con· 
strucções na voes. 

Art. 2.' Fica o Governo autorizado: 
11) a reve1• os ro~ulamentos dns ropartlçilos 

do Mlnlstm•io da ~larlnba, sem augmento de 
dospcza, crcn.cito ou suppros:súo de empregos, 
augmento ou dlminulçiLo do voncimentos; ob· 
servnndo no da Escola N1\Val as disposições 
do Coliigo do Ensino; 

b) a vender o matel'ial reputado lnutil, 
ap•·oveltando o producto da venda nos l'OJlO· 
ros do materiallluotuante; 

c) a Importar cllrectnmonto rlo exterior o 
cnmhnstivol necessario ll. es~undra, B.l'seoa9s 
o outt•as rel'nrtiçiles da marinhll, mediante 
contracto por concurrcncin publica; 

d) a rovel' as tabollns do vencimento do 
pessoal docente e nt!mlnlstral!vo do Escola 
Nnnl, de modo a pDI·as de accordo com ann· 
Iogas tnbollns das escolas do exercito, reor· 
ganlznmlo parn esse IIm aquelle instituto de 
ensino, 

o) a aurir o credito neeessario para pagar 
aos operarias extraorclinarlos,t!ispcnsndos das 
officiuas do Arsenal do Mal'lnha da Capital 
Federal. a ditrerença proveniente da de,clas· 
sicaçü.o qno twtl'ret•am em seus sa.lat•ios nos 
dias em que ainola tra!Jalharr.m durante o 
exerciclo de 1899. 

Art. 3.' Fica supprlmida nas tabellas 
ns. 20, 22, 23, 24 e 25 a discrlmlnaciio entre 
despczas faltas peht Pagadoria da Mat•inha e 
pelo 1'hesout•o Federal. 

Art. ·1.• A etapa dos invalidas da patria da 
marinha seril a mesma dos Invalido" da pa· 
tria do exercito. 

Art. 5,• E' o Governo autorizado a read
mittlr os operarias extranumerarlos do Arse
nal de Mat·inha, dispensados durante o ex
erciclo de 1809, correndo os despezns com o 
pagamento dos seus salarios pela verba 21'. 

Art. O.• Ficam subsistindo como creditas 
especlaes, para os mesmos fins para que fo. 
t·am votados, os anldo:; que so voritlcarem no 
fim do corrente oxerclcio dos creditas conce. 
1lidos pelos decretos n. 140, do 28 de junho de 
1893, n. 1,953, de 24 de dezembro de 1894. 

Art. 7 .• Na vlgencia desta lei os venci
mentos de praças em commissi'lo nos paizes 
estangelros serão pagos ao cambio de IS pen· 
ces por mil réis. 

Camara dos Deputados, 13 de novembro da 
1890.-CarlosVa: do Mello, prosidente,-Co>·· 
lo• Augusto Vale111e, I' secretario.- Angelo 
JouJ da Silta Nello, 4° secretario, servindo 
do 2'.-A' Commidsão do Finança~. 

Dous do Mlnlsterio dn Justiça e .Negocias 
Interiores, de '11 do corl'Oitto, tt·ansmittindo 
ns mensngens com que o St·. Presidente da 
Republica devolvo dous de cada um dos auto
grnpllos das resoln~.,·õcs do Cougres!o Nncio· 
ua.J, que so.nccionou e que autorizam. (L o.ber· 
tura úquclle mlnistorio dos ct•eliitos de 
1:6HI$935, supplementar á verba n. !l-Jus· 
tlca Foderal-do art. 2' do lei n. 560, de 
l~OS, c de 5:950$, supplcmontur iL verba n. O 
do 1uesmo urtigo, 

Al'chive-so um do catla um dos n.utogro.. 
phos e commuuique-so, ó. camara dos Vopu. 
tado;, t•cmcttondo·SO·Iho os outro;, 
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O Sr. !ll• Secretario (interino) lô 
e vão a Imprimir para entrarem na ordem 
dos trabalhos 01 seguintes 

PARECERES : 

N. 286-1899 

Consulta a que so roforo · a portaria acima: 
c Sr. Prosldonte rla Ropublloa-Pelo aviso 

do Mlnlaterlo da Guerra rle 20 de outubro 
proxlmo findo, sob n. 74, mandastes declarar 
a este Tribunal que, segundo communlcou o 
Mlnlstorlo da Fazenda em aviso n. 123, de 14 
do mez mez,o Tribunal de Contas, tendo sido 
submetltdo 1i sua apreciação o prooesso ro-

A Commlssão do Mnrlnha e Guerra, estn- lati vo no melo-soldo de D. Honor! na Dosuzart 
dando detldnmente a proposição da Camaro Mourn, vluva do njudanto mttchlnlata guarda 
do1 Deputados, n. 67, do corrente anno, não mãrlnha Geraldo Alves de Moura, resolveu 
póde conformar-ao com o parecer da Commls· que devem ser computados, como um anuo 
Bllo de Flnnnças que, som . eiiClartoer de completo pnrl\ a reforma dos oftlolaes do 
nenhum modo o ns>umpto dn referida pro· exercito e armada, as fracçoes de anuo ex
posição, aconselha ao Senado a sua rejeição, cedentes de seis mezes, conformo se veri
sem apresentar um só motl vo que jus'tiflq ue fica do olftclo daquollo trlbuonl n. ~37, de 2 
eai!B opinião contraria a uma resolução que de agosto ultimo, que por cópia acompanhou 
precisa. ser culdado!amente examinada, pois o rerorl<lo aviso, eto., eto. 
que terá como consequenela firmar ou nego r Entretanto, esse moamo Trlbnnnl de Contas 
o direito das v luvas doa oftlclaea de terra e mandou deduzir ~o tempo de serviço do fa.l
mar aos respectivos meioo·soldos. Só um lealdo coronel José Felix Rarbosa de Oliveira 
estudo ·sério poderá babllltnr o Senado n um anno quo elle havia passado com licença 
resolver com justiça sobre essa proposição, obtida por Inspecção de sande. 
que determina que, na liquidação do tempo A sua vluva, porém, baseada no que der· 
de serviço para a concessão de meio soldo, termina o citado decreto de 21 de teverelro 
não •~Ja descontado aqnelle que for passado de 1891, no aeu a.rt. t•, recorreu no Con• 
ao goao de licença p~ra tratamento de aautlo, grosso, pedindo lho fosso concedido aqulllo a 
nos tot•mos do nrt. 10. do decreto n. 1.388, que ella tem lncoutastavel direito. 
de 21 de fevereiro de 1891. . E a Commlssiio de Marinha e Guerra da 

Para esclarecimento completo do a1sumpto, Camara. dos Deputados, re;olvondo sobre essa 
a Commlaaio de Marinha e Guerra entendo petição, formulou o projecto de lei, ora aub· 
conveniente, antes de mais, raz as lrans~rl· mettldo á conalderaQão do Senado, regulando 
pçGes Eegulntcs: por uma vez, nilo só este oomo todos oa rle· 

c Decreto n. 1.388, de 21 do fevereiro de mais cnaos aemelbnntes que se posllllm apre· 
1801 art 10· sentar. 

' ' · E bastará a leitura da informação 11 re· 
O tempo que o oftlolal estiver com parte speito, prestada pelo Ministro da Guerra, 

de doente, o obtido por lnapecçilo de saude e áquella Commlsaão, para ae ficar conven· 
que for gosado, o passado em tratnmento cldo da justiça e necpssldn•le dn meolldn que 
nos _bospltnca ou na proprla resldencla, o o contolm a. presente proposição, cuja appro
decorrldo no desempenho de oommiB>ões es· vaçilo a Comml•aõ.o de Marinha e Guerra nllo 
tranhas ao moamo M10lsterlo da Guerra, não hestta em aconselhar no Senado, 
exoeptuados no preaento regulamento. será Sala di•s Commlssoea, 18 do novembro de 
computado unlonmente para a reforma.• 1800.-Aim•ida Ba7'1'oto,-Rosa Junlor.-E. A ordem do dia do exernlto n. ~. de 9 do 
julho do corrente anno, deu ao conbeolmento Wand•nholk.-Pir., F11•rcira, 
do mesmo exercito e para devida execução o 
seralnte: N. 287-1800 

Nl • 963 -d M,lnllhsterdlo 18d.\'n Guerra-Rio de Ja· Concede a proposição n. li O do corrente 
ne ro, 6 JU 0 0 

"'' nono, enviada da outra Camat•a, um anno de 
De ordem do Sr. Presidente da Republica se lloonça com o ordenado ao telegraphista de 

declara por esta Secretaria de Estado ao su- t• claS!Ie da Repartição Geral dos Telegra
premo Tribunal Militar, em soluçõ.o 11 con- pbol, lgnaolo Lazaro Bastos, que faz acom
aulto. do mesmo tribunal, do 14 de novembro pnnbt.r o seu pedido de tres attestados 
ultimo, que o meamo Sr. Prealdente resol· medloos. · 
veu rnandar obFervar a decisão do Tribunal All~ga o requerente que foi removido da 
de Contas determinando que sejam completa- estação de Jolnvlllo, em Santa Cntharlna, 
das como um anno completo para a reforma para a de s. Paulo, o que, em melados do 
dos olllolaes do e:rereldo e armada as fracções corrente anno, a enfermidade, longe doa cui
de <•nno excedentes de sola mezes,-J. N. d• dados dt. famllla, que pela caroatla da vida 
M•deiros Mall•t.• ne1ta loonlldade (llstado de S. Paulo) e por 
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falta do rooursos pocun!1trlos pnm radlcnl 
tratamento deixou em ~lorianopolls, ·aggra-
vou-so. 

Do requerimento vii-se que se retirou do 
S. Paulo sem Jlconç t para uilo perder a gra
tificação do exerclclo o niio se co!locur em 
criticas circumst:onclns, ~ue si niio fosse 
assim se priv:tria de auxilio pecunlario, quo 
consigo. 11 ramlllo.. 

Receia voltai' 11 S. Paulo, oude o mal se 
manifestou o estAndo pelar do que sahlu, 
precisa. do.llcençn para trotamento prolongado, 
molhodioo, litm.: do preoccupaçGtJs do espirita e 
em clima que a molesti,t indr"gue. Por isso 
podo um anno de licença com vencimentos. 

O tolegl·apblsta Luzõr,, Bastos conressa que 
actualmente so neha em Santa Catharma 
com Dllsento no Congrosso Estadual desse 
Estado. Sendo assim, sem pôr a Com missão 
em duv1dn os attestndos módicos, entende 
qno, uiio privando 11 molestla <le executai as 
t'uncçoes do cargo de Deputado, que maiores 
preoccupncões de espirita occnsiona, m111s 
lneommodo, mala actividade, mais movi· 
mento exigem do que os de telegl·aphistll, 
niio prlV11 lllmbom do sorviço de SUl\ repar
tição. 

SI o requerente está doente e não póde 
servir o cargo, indubitavelmente devo estnr 
privado de exercer o do Depuiado. 

Em vista destns conslderaçoea, rornecidas 
no requerimento e do exame dos 11ttestados, 
entende a Commlssilo quo o Senado deve re
jeitar a proposição. 

Sala daa CommisBOes, em 13 de novembro 
de 1899. -Rodrigues Aloos ,-])omingo• Vi
ccntl, relator.-úite e Oi,ic•'ca.-Gonçalope.s 
Ferrsira.-Ramiro Ba••cellol. 

N. 288-1899 

A Commlssão <le Finanças examinou a pro
posição da Camara dos Deputados, n, 111, do 
eorrento a.nno. • 

conce<le ella 90 dias de licença. ao phnr
maollutlco adjunto do exercito Eutycb!o Con· 
celção da Mata, sem vencimentos, pnra trata.r 
de sua. saude. 

Entende a Commlssiio que tal-licença l!e
'l'erla. ser solicitado. ao Poder Executivo; mas 
como trata-ao de uma licença que é reque. 
rida sem vencimentos, niio se oppõe e on. 
tende que póde se1• " proposloi\o approvnda.. 

Sala das Com missões, em 13 de novembro 
de 1800.-Rodriguos ,1/ves.-Domi>Jqos Vi· 
cente, rolator.-LBito c Oiticica.-'Ramiro 
Barco/los .-Go11çalvos .FtJrJ·clra. 

N. 280-1800 

A' Commlssüo íle Finanças Coi presente n 
proposlçdo da Cumnrn dos Deputados, n. 114, 

deste anno, que dispensa de direitos de lm· 
portnçiio o matorln! metalllco da em.Preza 
Parabyho. Water Compnny e o material de 
ensino do co!legio S. Josó, do Lagos, no Es· 
todo de Santa Cathariua. 

Attendendo aos procedentes do Congresso 
sobro cnsos !dontlcos favorecidas com Igual 
dispensa, é a Commissão de parecer que seja 
app1 ovada o. proposição. · 

Sala das Commi•sOes, 14 de novembro de 
1800 .-Rodripue.t Alves.- Ramiro JJarcellos, 
relator.-Gonçal·IJe! FeJ-reira.-Domingos Vi· 
cente.-Beneàiclo Leite. 

N. 200-1899 

A Commlssüo de Flnanças,tondo recebido a 
proposição da Camnra doa Deputados, n, 115, 
de 1899, lixando a despeza do Minlst.erlo da 
Guerra para o exerc!clo de 1900, é de parecer 
que entre em discussão e seja approvnda. 

Sala. das Commlssoes, 14 de novembro de 
1809,-Rodriguu Alves.-Domingo.s VicBntt5", 
r~lu.tor.-Ramiro &rclllo•.-GortÇalves F111r• 
rdira,-Berwdiclo Laite. 

N, 291-1899 

A Commlssiio de Legislação e Justiça., ex
a.mlnantlo a proposição n, 116, de 1899, da 
Cama~·a dos Deputados, que autorizo. o Podar 
Executl v o a a.brlr o credl to nece10arlo p~ra 
pagnmento dos juizes de direito que rora.m 
nomeados pelo Governo Federal 11pós a pro· 
mt:l~oçiio da Constitu!oiio da Republica, 
porém, antes da organização judiCJa.rla do 
respectivo Estado, a datar do dia. em que 
cada. um deiXOll o exercício do cargo por 
força dessa organlznçãc, até serem o.posen· 
todos ou aproveitados, é de parecer que ella. 
merece a approvacno do Senado, porquanto n 
situaçiiõ jurld!cn de taes juizes é !dentlca á 
do todos os outros que obtiveram sentença do 
Supremo Tribunal Federal, siio como elles 
vitallclos e fora.m uomoados pelo Governo 
Pedora.l, no oxe1·clcio de uma. a.ttrlbulçiio 
legal. 

Sala das Commlssões, 13 de Mvembro de 
1899. - J, L. Ceei/to e Campos, - Thoma; 
DdflllO 

A Commlssilo de Finanças examinou o. pro
resta da. C1tmara. dos Deputados, u. 116, 
deste anno, que autoriza. o Poder Executivo 
a nbrlr o credito necessal'iO para. pagamento 
dos juizes de dh•olto que foram nomeados 
pelo Governo Federal a~óa a promulgação da 
Constttulo[o da Republica, porllm antes dn 
orgnnlzoç1lo judiciaria do respectivo Estndo, 
d<ttllr do dia em que cndn um deixou o oxor• 
oleio do cargo pm· forQa dessa organi1.açuo, 
ató serom aposentados oú aproveltadoa. 
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Jtssa proposição é orlnwla de um requeri· 
monto dirigido nquelia C:unara pelo blchorci 
Francisco <la Cost .. Mnia, o qual, nomeado 
pelo Governo Foderai, a 7 do ngosto do 18~1, 
juiz do direito da comarca do Apody, no alo 
Grande do Norte, tendo exercido o corgo e 
niio tendo sido aproveitado lo& organização 
judiolarla daquello Estado, nem posto em 
disponibilidade poJo Oovorno l'edoral, soU· 
citou do Congresso q uo autorlzosso o Poder 
B:xeeutlvo o. cousido1•ai·o em disponibilidade, 
J;lOr julgar-ao nas mesmas conrllçOos dos 
juizes a que se reforo o nrt. 6' das dlsposi· 
çOes transllo1·ias da Coustituiçiio Fcrlerai. 

A Com missão de Constituição, Legtslaçilo o 
Justiça tln Camara., I'Oputando ju•to o pc
dirlo e generalizando a solução a du··lhe, 
apresentou o projecto que foi approvudo e é 
agora submettido ao voto do Senado. 

A Commls~iio de LeA"ia!nção e Justiço desta 
Cnaa, em parecer de 13 deste mez, opinou 
pela acceitação da proposição da Camara e 
ilo mesmo modo ponsa a Commissilo de Fi-

da Republica, onde tomarão a actual diroc
c~1o, · 

Silo fundamentos do •elo: 
1', quo, tendo o traçado estabeleoi<lo por 

contracto, só por contracto dos contl•aotan· 
tes pódo se1• alterado; 

2', que, ainda neste caso, no Preto! to e nao 
no Conoolbo é que caberia fazei-o, podendo 
npenns o Conselho autorizai-o; 

3', que a l'azilo real d11 mudança para que 
o porourso nao se faça por determinuda rua 
(a do Srnbor doa l'lls,os), niío tom o aioonoe 
que se lhe quer atlrlbuh• para que autor!· 
zasse n medida decretada. 

A' Cornmls&i.o de J1,1sttçn o LegiolaQão pa
rece qu& procedem 89 razões do •éto e que 
bem foró. o Senado approvnndo·o, 

Sola das Commissilos, 14 de novembro de 
J89U.-J, L. Coclilo e Campos,- J, S. Rego 
Mel/o, 

N, 293-1808 

nanças. o •ito do Sr. Prefeito devo ser rojeltn<lc; 
Admittida a compolenoln do Governo Fe· elle nilo tem fundamento. A ioi do Conselho, 

dera! para fazer nomeações do juizes de di· revogando 0 decreto n. 150, do 4 do corrente 
relto mesmo depois do promulgada a Con- nono, evita mais um processo, mais umn ln· 
stltulção da Republica, !•orem, antes de or- domnlznção a ser paga pela Municipe~Jidnde 
ganlzação dos Estados, competencla esw. que do Dlstrlcto Federal •. -
tal sempro ncceita como resultante dos Em 27 de dezembro de 1897, o. lei n. 496 
a.rts.2", 3', 4' e 5" das d!oposlçOes translto!•lns deu no Prefeito a autorização de reformar 
do Constituição e tnrnbem com o meio de 8ervlços munlel~aes, 
operar-se, sem annrebla nn Judicatura doa Esta autorlznçiío e nulla em tuce do art,l6 
Estados, a tranalcçilo de> tos parr~ o regimen da loi organica, 
constitucional, forçoso é reconb•cor que os Admlttindo, porem, que pudesse ter sido 
Juizes nomeados nestas condições acham-se vaii•la no tempo da sua decretaçilo,Já estaria 
comprehendldos nc.reglmen cst"belecido pelo quando 0 acto de julho fol expedido, com
art. 6' das dlsposlçiles tl•ansitorlllll. pletamente esgotada, esgotada porque o Cnn-

Pois bem; a proposi~rLo d11 Camnra nada sAibo, em duas leis posteriores, fizera por ai , 
mnls tbz do que declarar isso rnP.Bmo, autor!- mesmo a reforma, revogando us diopoa1ções. 
zando o Governo a abrir o credito neceesario em eontral'lo, esgotada, purque J~ por vnrioa 
para pn~nmento dos juizes que nessas con·· actos, entre os quuea o dec1·eto 11. 123, de 
üiçõea foram reconhecidos com dirollo a dis- Janeiro dóste anno, o Pretolto usara della. 
ponlbilld!ldo. e JlOI' !>ao a .:omm!•aõo de Fi· Qnnn<lo, porém,'de concessl1o e_!ll coocessüo 
nauç:~s entondo que ossa propos1çao mereco a !lll admittlsse quo a nutorlmçao nao VIOi~v" o 
appt•ovaçõ.o do Sonado, art. 10 da lei n. 85, do 21l do setembro ~o 

Sa!11 das Commi.<,õJS, !3 rlo novemb1·o do 1892, e estava om vigor n do ~ de julho, 
1890.- kod•·(qucs Alves.- Bane 'iclo L•llc, aindll ~·•1m o decreto n. 150 e1a lllogal, \'or
ralator.-flomingos "l'ICmHa.- RamiJ'o B11r- que nno .t~u conf~rmo.,•n com os term,os rl,o la. 
co/los.-Gonçnlvas Ferreira. Do fucto, a le1 11. 496 porrulttla lofotmn~, 

mas reformas do urna unlca fóru1a, b"m h· 

N. 29~-1890 

Vetou o Proloilo n rcaoluciio municipal 
qao ai torn o ti'DIIlg-o dos carros da Com pa
nbln de S. Chlstovo1o, dotermlnando quo os 
bon<ls cbrgnndo ~ praça <lo Co1•onol Tnmn· 
rlado pasaariio pola frente dn Escola Puiyto
cbnlcn, seguIndo peJ11 rua Souza Fmnco, 
praço.1'1radentos,ruM.. da Constltulçiio o praça 

mltada «revendo o quaolro dos ompregndos, 
de rno•lo ·a t•eduzil·o ao cbtrictamonto necea
snrlo, supprimlndo os Jog!ll·os que tin·em des
necessat·tos,.. 

Om, niio fnllsto que toz c doorcto ,n. 150, 
Demittlu nm grande nurne1•o de prolessorca, 
mas nilo supprlmlu os Jogares nem diminuiu 
de um só viu tem a dotaçiio orçumenturia 
conslgundn pa1•a c,ae fim. Llmltou·so a mar· 
ear a zon• dentro d11 qual se dovem fuzor as 

' 
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novos nomeações o a sub>lituir o reglmen 
do provimento, quo orn. do concurso o passou 
n ser de livre escolha tlo PI·efeito. 

O veto di>cuto longamente ns vnnto~ons dn 
medida tomodn.. Quando os razoes ahi nlie· 
g11dns fossem e:uctns, em nodo nitorarinm o 
fiiCe legnl dn questão. A vordnde ó que o 
decreto de 4 do julho, baseando so no. lei 
n. 4U6, qnelnfringe o ort. IQ da lei organico, 
ó Insubsistente. Por este fundamento ox· 
pressa, ncha a Commissão que o Sena~o deve 
rejeitar o veto e o.pprovnr o projecto do Con
selho, quo gnrante direitos ndquiridos, di· 
roitos que, sanccionndos por umn. sontençn, 
podem custo!• pesadas indemnizaçocs, 

A Commissüo de Justiça e Legislaçilo opino. 
pelo. rejeição do veto, consequentemente. 

Snla do.s Commissües, 14 do novombro do 
1899.- Tiloma• Dalflno.- J. S, Rego .llello. 

N. 294-1800 

Exnmlno.ndo o veto que o Prefeito oppoz Ii 
resolução do Conselho Municipal que concede 
ao engenheiro Mono•l Ferreira das Neves 
Junior, ou á. cmpreza que organizar, per· 
misa~o para a cunstrucçíio de umo. linha 
ferro carril que, po.J•tinrlo da rua nr. Mn
noel Victcrinc, no Engenho do Dentro, vó. 
terminar em Mnduroira, entra n Commissito 
nos considernções seguintes: 
I.' A Companhia Vilia lznbel a indo. niio 

tem os seus trilhos o.té o Engenho do Dentro 
ligando-o ao Meyer, porcur;o cato em que, 
Jielo contracto com nquoila compnnhio, ó 
determinndo uquelle subm•bio como ponto 
terminal. 

2.' Por um h1do cs lrilhos dt1 mesma 
companhio. chegam até um certo ponto dn rua 
Dr. Dias da Cruz, onrlo mudam do direcção 
em demanda do leigai' chamado Bocca du 
Matto, o por oull•o lar lo no ató o lognr deno
minado Pilares, onrle lambem mudum do Iii· 
recçil.o, seguindo o cummho de lnbuüma pnra 
a Matriz, vonto terminai pelo mesmo con· 
trllCto. · 

Ho., portanto, tros pontos do referencia a 
notar: 

I "• o Engenho do Dont.ro o to onde niudn niic 
chegam os ll•ilbcs tio. Villa isubei · 

2'. o pouto tia ruo. Dr. !Jins rla Cruz, om 
quo mndum de dit·ccofto procurnnclo n. Bocca 
de Mattc ; 

Sn, rlnulm.-mto, o pouto Pilnres, om que 
tambom mudnm do dil·ecr;ilc, pi·ocurando a 
motriz de lnhaúma. 

Estes tres pontos de refer~ncia parlem 
ser ccndrloradcs os limite< (dn. zouo. nló 
onria chegam os trilhes da Viiio. lzobei) 
com a zouo. u. ser explm·n.do. pela concos· 
süo. A iinh11 fet•ro-cnrril con•tante desta 

ScmMo V, IIt 

tem origem n~ rno. Dr. Manco! Vietorino, 
no Engenho rio Dentre, d··sonvclvondo po· 
quono percnrsn ncslo, pnrn logo tomnt• di· 
rccciio p"rpentlicuinr âqueiia, segulnuc a ruo. 
do Engon ho rio Dentro até n do Dr. Dias do. 
Crnz,tet•m ino.ndo justamente no ponto em quo 
o. Vi lia lzabci, mudando de direcção, procura 
n Bocoa do Matto. Em direcção O )'Posto. do pois, 
a linha projectntln percorre trechos dos 
ruos Vinte Cinco de 1\larçc, do Dr. Mon
teiro da Luz, o, mudnndo de direcção, qnasi 
em nngulo recto, vem poln. rua. Amazonas, 
corta a. linha ferroo. central, segua o. rua 
tia Piedade lltó seu encontro com a estrnda. 
,te Santa Cruz. Deste ponte de encontro, em 
direcçiio oppostn, vao, de um lado, ató os 
Piinres, onrie n Yiiia l"tbel fnz cotoveilo, 
mudando do direcção, o de outro lado vue 
•tó Cascndurn. 

A simples descripção do traçn.uo (segundo 
o. planta) ~m zona dilferente dn. que é expio· 
radn pcl11 Viila Isabel, exclue a idóa de ot· 
feusa a direitos desta ccmpo.nhio.. 

Além disso, ni\o v•ndo " Commlssiio dllpo· 
siçõcs contrarias ás lois municipaco o federaes 
c nem tão pouco ~nconvcnlellte do ordem. pu
IJ!ica na resolur;ao do Conselho Munic<pai, 
julga improcedentes os razões do veto, cuja 
rejeição aconselha o.o Senado. 

Sala das eommissõe.l, J.l de novembro de 
18,9.-Thoma; Dcl(ino,-J, S. Rego Me/lo, 

O Sa·: .A.Ivnro l\Ioehndo- S1•, 
Presidente, peço a V, Ex. que tenha a. ~on
dndo tio consultar no Senado si consente na 
dispensa dn imprensão cm Itvulso do parecer 
que acaiJit do ser lido sobre a proposição ria 
comnrn. dos Deputados, relativo. ó. P11rahyba 
Waltor Company, afim de ser o. mesma dada 
pn.ro. ordem do dlo. dn ~essfío teguil)te. 

Ccmultado, o Senado concede n dtspensn. 

O t!l•·· Plrv-,o; Foa•1•eh•n - St•. 
Presidente, pe(o u V. Ex. que consulto uo 
Somulo si eoncerle dispon~a da impre~sü.o cm 
nvul:-!o Uo pnrec<!r que acaho. do set· lido sa~ 
bre a proposição da Camnra dos Deputados, 
relutlva. ú. contugt~m tle tempo paro conces
são do me\u .. ~oldo, o. IIm do sm· a. mesma. dnUn. 
pam ordr•m do <ii:t da ses,ão seguinte· 

ConsultuUo, o ScnuUo concodo o. diSJ1CUS3. 

o S•·· llezm••·ll l•'ontenelle
Sr. Prusidonto, creio intcrprotnt• os ~cnti· 
monto~ do Senado, propondo que sC'jlL nonwn· 
do. um:L comrnissõ.o pnra, o.sl:iocio.ndo-so ó. da 
out1•a Cuim do Con~resw. commcmornr a 
gl'untlc tl11tn. da proc};lmut;iio do.ttopublica, 
indo r~m visita llJ s tnmulos dos nu tores dn. 
ttepubiicn, daquoiies que jÍl Já se !'oram. 
Con~ultado o Senado, é o.pprovuda a PI'O· 

post~. 
so 
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O Sr. Morncoo Borro• (pela ordem). 
-sr. Presidente, não 6con claro no meu e•pl· 
rito o que so votou, O roquel'imunto do noliro 
Sanador pelo Cc11r1\ foi no son tido do ser 
nomeatln. uma commi.ssüo para, no d!n nnni
vorsnrlo da Republico, visitar <8 tumulos; 
mas visitar os tumulos de quom 1 

0 Su, BEZERRil• FONTENEL!,E- Doa procla· 
madores rla Ropuulica, 

O Sn. lllonAEs BAnnos-Dos proclamadora' 
da Ropubiica, diz o nobt•o SonnJor. 

Isto, porém, cslil tiio vago quo ó impossivol 
saber quaes os tumuios que acommi"'ão torá 
de visitar; foram tantos 08 proclamadores da 
Republica,,. 

0 Sn. Bra.Enll!L FONTENE!.LE-Eu me referi 
áquellcs que jil lá ~o foram. 

O Sn. MoRAI's BAnMs-Estes mesmos silo 
muitos. (lia muil0:1 ap1u-les.) 

Quero ver si o honra~o Senador concoJ•dará 
commigo. Proponho quo a commi8siio visite 
os tumulos de Jlenjamin Constant, de Deodoro 
da Fonseca, de Florlano Peixoto e de oult-o 
que tamhem foi Sl'lvador da Republica
Machndo Bittencourt. 

D!Vlmsos Sns. SENADORES- E tambem do 
Saldanha Marinho e Aristides Lobo. 

O Su, MonAEs BAnnos- Sr. Presidente, 
V. Ex. tomará esta minha observação na 
constdernc;ü.o que mereC!or, e, conforme en~ 
tender, 011 8Ujeitai·a·ha i\ deliboroeiio <lo 
Senndo, ou cliÍI·B·ha por approvada', como 
sendo ident.ica ú proposta do honc·ndo Senador 
pelo Cearit. 

0 Sn, PRESIDENTE-V, Ex, oonsldera sna 
propost<L como um additamonto d<L outra já 
approvnda, niio é assim 1 

O Su, MoruEs BAnJ<os-Sim, soni10r. 
· Consultado o Senado, é approvado o ad<lila· 
monto proposto pelo Sr. Mornas Barros, 

O Sr. Pa•e,.ldente- De nccorc\o 
com a votação do Senado, nomeio pnra n Com· 
missiio os Srs. Senadora• Bezcrrll Fontonclle, 
Renodicto Leite, Mornes Barros, Pinheiro 
Machado c E. Wan<lenitollt. 

ORDllM DO DlA 

ORQA~IENTO DA D~SPJ~ZA 'DO MlNISTEn!O ·DA 
lNDU~'rJUA., VIAÇÃO E: ODR.AS PUBLICAS PARA 
1000. . . 

terlo da lndustri11, Vlnçila e Obras Publica 
para o oxeroicio do 1000. 

Ninguom pedindo a p:Liavra, encerra-ao a 
discussão. . 

Scg11em·so em discussão, que se encerra 
sem debtLto, os n.rts. ·2o a !22. 

Poslos a votos, são sucoessivnm•nte n.ppt•o. 
vados todos 08 artigos. 

E' a Pl'oposição adoptada para passar li. 
3'1

, discussão. 

O !!ir. Uodrlgue• Alvo• (pela 
ordem) requer dispensa de tntor8tlcio p~tr•a n 
3" tlisca~•f•o da proposição. 

Consultado, o Sunndo concede " di8ponsa. 

ORlWITO D>J 2.074:428$112 PARA PAGAl!ENTO 
DlllDIVJDAS PE EXEROJOIOS FINDOS. 

Entra em 2' dlscusiio, com o parecer 1\Lvo· 
ravnvel da Commissiio do Finanças, o art. I" 
da proposiç11o da -Camar11 dos Doputa1ios, 
n. 100, do l8U9, que autoriza o Poder Ex· 
ocutivo a abrir ao Minlsterio da Fnz"nd" o 
credito do 2.974:428!112, par,, pagamento de 
credores por oxerclcios findos. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra.so a 
discussão, 

Seguo-se em discussilo, q uo se encerra sem 
debate, o art. 2'. 

Postos a volos, são approvados os ar
tigos. 

E' a propo,içiio adoptada para passar 11 
3' d iscussiio. 

O Sr. DomlugoM VIcente (p<la 
ordem), requer dispensa de interstloio para n 
3' dlscussilo da propo;içiio. 

Consultado, o Senado concede n dispensa. 

CREDITO PARA PAGAliENTO DE ORD!CNADOS Dili• 
VIDOS AO DR. H!LUUO SOARES DE GOUVKA, 

Ent1·n. em 2·• discussão, com parecer favo· 
ravcl d11. Com missão do Fmancaa. o art. I• da 
propoHiçilo du Camar:. dos Deputwlos, n. 104, 
~o 18b0, que autoriza o Puder Executivo a 
abrir no Minislerio da Justiça e Negocias ln· 
toriores o cre~ito uecessurlo para pagamento 
ao lento cnthellratico da Faculdade· do Medi· 
cin11 do Rio ~o Janeh•o Dr. Hilario Soares de 
Gouvêa, dos ordouudos que lho silo devidos 
duranlo o tempo em quo ostovo privado do 

Entra em 2• discussiio, com 0 pnrecor n1vo-· cxeroiclo do suas runcçõos por noto do Oo· 
ravei du Commissiio de Finanças, 0 art. I' vm·no, posteriormente anuiindo. 
da proposlciio da Camara dos Deptlt1ulos Niuguem pedindo a palavra, encerrn·se n 
n. 107, do 1~99, ftxttndo a despezn do Minis- disoussiio. · 

' 
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Segue· se cm discussão, que se encerra sem 
debato, o art. 2•. 

Posto a votos, é rojolla!lo o art, 1• em es· 
orutlnio secreto, pm• 21 votos contra 10. 

A' proposição vo.e ser devolvida ilquelln. 
Cnmara. 

TENDA OU AFORAMENTO PERPETUO Á MUNICI· 
PALIDADE DO DISTR.IOTO Fli:DERAL DO PREDIO 
N, 24 DA RUA SEXTA, 

· Entra em 2• discussão o art. I' do pt•o· 
jecto do Senado, n. 26, de 1899, que autor·iza 
o Poder Executivo a transrerir ll. Muni· 
olpalldado do Distrlcto Federnl, por con· 
tracto de venda ou aroramento perpetuo, 
o predlo n. 24 da rua Sexta. e terrenos da 
Quinta da Boa vista, jà cedidos provlsoria· 
mflnte ii mesma munlclpnlldade e onde esta 
conserva o seu viveiro do plantas. · 
' Nlnguem pedindo a pale.vra, encerra-se a 

discussão. 
· Segue-se em dlscussi!o, que se encerra sem 
debate, o art. 2'. 

Postos a votos, silo successivamente appro· 
vades os artigos, 

E' o projecto adoptado para passará 3' dis· 
cussão. 

O l!lr. A.rtlmr Rio• (pela oJ•dem) 
~quor dispense. de lntorsticlo para a 3• dis· 
cussi!o da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

LICRNQA A JOÃO DAS CHAGAI ROS.\ JUNIOR, 

Entrll em 2" discussão, com o parecer 
f•voravel da Com missão de Finanças, o artigo 
unlco de. proposição da Camnra dos De~u· 
tados, n. 109, de 1899, que autoriZ<• o Poder 
Exeoutl ~o a conceder um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, ao pr•aticante 
elfectl v o da agenola do carreio da Estação 
Central da Estrada de Fet•ro Central do Brazii 
João daa Cbagns Rosa Junior. 

Ninguem pedindo a palavra, onoerrn·se a 
discusSão. 

Posto a votos, é approvado o nrtlgo om 
esorutlnlo seOJ•eto pOI' 32 votos contra 
dous. 

E' a proposição adoptada para passar ii 3• 
discussão, 

O Sa•. Coelho e Campo• (pela 
o1·dom) requer dispensa de lnterstioio para a. 
3• discussão da proposição, 

Consultado, o Senado ooncodo a dispensa. 

LlCENQ.\ .\ ANTP>IIO lf'NOBL X.\ VIER 
niTTENCOUH.T. 

Entra em 2" cliscussi!o com o p:.rcoor favo• 
ra vel d!L Commlssào de finanças o artigo 
nnico <ia proposiçíio da Camara dos Depu· 
tados, n. 112, de 1890, que antorlz:L o Poder 
Executivo a conceder ao I• offioial nddldo 
da SJcretarla da Industria, Viaçi!o e Obras 
Publicas Antonio Manoel Xav10r Bitten· 
coUL•t, um a.nno r1o licençn, com venci
mentos, paf"· tratar .de sua sande onde lhe 
convier. 

Nlnguem pedin•lo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posto a votos, ó approvado o artigo. 
E' IL proposiçüo adoptada para passar a 3' 

dlsouasuo. 

O 8r. Nogueira Pnrouogu{o 
(pela orden•) requer dispensa de interstlolo 
para a 3• discu,silo da proposição. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 

O Sr. Pro10idonte-Está esgotada 
a mataria da ordem do dia. Vou levantar a 
sessito, designando para a ordem do dia da 
sessi!o seguinte, que se realizara no dia 16: 

3' discussão da proposição da Camo.ra dos 
Doputr.dos, n. 107, de 1809, ftxnndo a despeza 
do Minlsterio da lndustrl:t, Viaçio e Obras 
Publicas, plra o exercício de 1900; 

2• dlscussiio de. proposição da Camara dos 
Deputados, n. 115, de 18119, que lixa a des· 
peza do Mlnlsterlo da Gueri·a para o exor• 
ciclo de ·1000 ; 

3• discussão du proposição <la Camara dos 
Deputados, n. 100, do 1899, que autoriza o 
Poder· Exeoutivo. n abrir ao Mlnisterlo da 
Fazenda o credito de 2.979:708$645, pare. pe.· 
gamento do credores po1• exorolclo lindo ; 

2• dlscussiio da proposição dn Camara dos 
Deputados, n. 38, de 1899, que providencia 
sobre a appllcaçiio que devn ser dada ao 
pro<lucto liquido d·• vende. de canhões lm· 
prestnvels e metaes lnservlveis, pertencontos 
ao Mlni&teJ•Io da Guerra ; · 

2• dlscussi!o da prop,siçiío da Camara dos 
Deputados, n. 118, de 1899, que annulla os 
deor·etos do Poder Executivo ns. 3,128 e 
3.129, de, 19 do novembro de 1898, e auto· 
rlze., pelo Mlnlstorlo das Rohtçõea Exteriores, 
a n bortura do credito especial do 200:000$, 
destinados a do•pezas com ns deme.rcncüos 
dns rrontolrns do Brazll com as RopubUcas 
Argontlne. e do Porú ; 

2• discussilo d~ proposiçiio da Camarn dos 
Deputados, n. 114, de 1899, que autoriza o 
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Poder Executivo a dispensar os direitos de 
lmport,çiio do ·150 ieneladns do material me
talllco tia. emprezLL Parah!lba \1rater Company, 
destinado no abastecimento de agua da cidade 
da Parnhybn o o material do ensino impor· 
tado pelo Colleglo de S. Jooé, de L'lgos, no 
Estado do Santa Catharlna ; 

2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 07, do l899,quedetermina quo 
na llqu i dação do tempo de serviço para a 
concossiio do moio·soldo, niio seja descontado 
aquollo que for passndo no goso do 1 icença 
para tl'atamonto do snude, nos termos do 
art. lO do decreto n. 1.~88, do 21 do liJvo
relro de 1891 ; 

3·• cllscusEiio do pl'ojccto elo Senado, n. 26, 
do 1800, que nutot•izn o Poder Executivo n 
transferir it. Municipalidade do Distrlclo Fe
deral. por contrncto de venda ou aforamento 
perpetuo, o prodio n. 24 da rua Sexta e ter· 
renas da Qumta da Boa Vista, ja cediJos á 
mesma municlpa!ldado o onde esta conserva 
o seu vlveil•o do plantas; 

3•· discussão da proposkiio da camam dos 
Deputados, n. 100, de 1899, que autoriza o 
Porler Executivo a concedet• um nono do 
licença, com o respsctlvo ordenado, ao prati· 
cante e!Tectivo da agencia do corro:o da os· 
tnçiio central da tt•ada de Ferro Central do 
Brazil Joiio das Chagas Rosa Junlo••; 
. 3" discussão da propoaiçiio da Cnmara dos 
Deputudos, n. 112, do 1890, que autoriza o 
Podet' Executivo a conceder no I• oOicial 

·artdido da Secretaria da lnLlustt-in, Vin~ão e 
Obt·as Publicas Ant•Jnlo Manoel Xavier Blt
tencourt, um anno de lic •nçn, com venci
mentos, para tratar de sua saude onde lho 
convier. 

, Lomuta·se a seasiio ii I hora o 40 minutei 
da tarde. 

--
153" SESSÃO EM 16 DE NOYE!IDRO DE 1803 

P1·est'rlencia dos Srs, . .llanoot do Quciro; 
( Vice-Presiúente), J, Catrmdc1 o Jfem·iquc 
Cot'tJ"nlw (f'' c :Jn Secretarios,) 

Almeida Barreto, Gonçalves Forrolra, Jostl 
Marcollino.Rogo Mol!o, Loito o Oltlclca,Coollto 
e Cnmpos, Rosa ,lUnJor, Ruy Barbosa, Artlmr 
Rios, Virg-lllo Damazlo, Cloto Nunes, Domin· 
gos Vicente, Q, nocayuva, Lopes Trovilo, ll. 
Wanrlenlwlk, Feliciano Ponnn, Buono Bran
diio, Rodrigues Alves, Paula Souza, Moracs 
Barros, Joaquim de Souza, A. Azoredo, Aqui· 
lluo do Amnt•nl, Pinheiro Machado, Julio 
Frota o Ramiro Barcollos ( 44). 

Deixam de comparecer, com causa partlol
pnda, os Srs. Alberto GonL;al ves, Generoso 
Ponce, Jonathns Pedrosa, Lauro Sodré, Justo 
Cbormont, Perlro Velho, Joaquim Pornam· 
buco, Leandro Maciel, Gonçalves Chaves, 
Leopoldo tle BulbOos, Vicente Mncbado, Joa· 
quim Lacardn, Esteves Junior, e Rauli)lo 
Horn ; o sem olla os Sra. Mnnool Barato, 
B. de Mendonça Sobrinho o Porciuncula (17). 

E' lida, posta om discussão e sem debate 
approvada a acta da sessiio anterior, 

o lõõlr. 1' Seea•etnrlo dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE: 

Olllclo •lo P••ofoito do Dls~ticto Federal, do 
14 do eorre.rito moz, remettendo a mensagem 
com quo submetto á con-ideraçiio do Soundo 
na t·azúca pelll!l quues negou sancoilo iJ. reso
lução do Conselho Municipal que abro ocre
dito de 24:000$ para a construcção do umõ. 
ponto 110 local clenomlnado -Frogucziu- na 
ilha do Governador.- A' Commlsslio de Jus
tiça o Leglslaçiio. 

O Sr. ~· lõõlecretnrlo (int6l·ino) 16 
e vne a Imprimir parlt ent1•ar na ordem dos 
trabalhos o· sogulnto ·. 

PARECER: 

N. 295-1890 

A proposlçiio dn Camara rios Deputndog 
n .123,docorrenteanno,fixa cm ~3.076:977$754 
a dcspe;~,rL a thznl'·!O, no oxol'cicio p1•nximo, 
o0111 os serviços do Mlniste•·Io tia Mnrinba. 

A p•·oposta do novorno passou na Cnmara 
A' mola hora depois do melo-din abro-se dos !Joputados com ulgumns ultornçOes, qnor 

a. soasii.o, o. que concot'I'Om os Sr:~. StHltHloros do nugmonto, quor de 1liminuiçãn, resultando 
Mnnoel do Queiroz, .1. Catumla, Henrique. detlniLivamonto uma rod11cçiio na despozn na 
CcuLtnbo, Tl!omaz Delfina, Gu,tuvo ftiolmrtl, Impol'tnncin de 31: IO~~HOll, que tal é a dUfe· 
Jouqulm SIIJ•men!o, F•·a 11cisco Macl!ailo, lle· r•nca ~11tro a qnnnUn da P''"P''sta -
ne<llcto I.elto, Gomes de castro, Bo!tort 2:l.i08:080~5G·l-o u quuntla que foi vol!tda 
Vlelr•a, No~uoh·a Parnnngn, P1res Fe1·1·oira; 23.07tl:077$75•1. 
Cruz, Juiio Cordeiro, Bozoi•t•ll Fontonelle, Josó Set•ht 1•ara dt•sojnr quo, dominados todos 
Bernardo, AIV!Iro Machado, Abdon Mllnnez, <ln nccossidnde do cortat• na dospeza publica, 

-·--.. 
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niio so tivoase consignado ~ugmonto algum, 
o noste co.eo.mu.ntldns ua illrntnuic:ões voto.dns, 
n reelncçiio nttin~irin a 16:1:02i$8UO, Entre• 
tanto, ó força couf,s•ar que úive1·sos serviços 
da marinha. deixaram de ser attendidos poJa 
proposição, oxactamunto pelo ompcnho pa· 
triotico elo economia. 

Ncate orçamento, como nos domais, jcí np
provados, figuram dospc>as quo deveriam 
constituir assnmpto do leis ospociaos ; mas 
pelos motivos que estilo presentes no espiriiO 
do Senndo, a Commissü.o do Financas doixu. 
elo aprnsootar emendas cm somolbanto •on
tido,o ó do ~arecor, pois, que soja approvada 
n proposição, 

Sala das Commissiles, lG de novembro do 
1809.-Rodrl'gues Alccs.-Gonç,!l"es Fc.:rrt:il'tt, 
rola.t.or.-Ramiro Barccllos.-Q. Bacayuva. 
-F'. Peuna.-Domingas Vicenta,-Dcmcdicto 
Leito. 

O Sr. Mornc" Dnrros-Sr. Pre· 
sidoote, pedi a palavra para communlcar a 
V. Ex. e ao Souado que a Comtnissilo i o· 
cumbiela do visitar os tumulos ele Benjamin 
Constant, Doadora da Fonsoca, FJoriuno Pei· 
xoto o Machado Bittoncourt cumpriu o sou 
dover. 

O Sr. Prolildcnte-0 Senado ftcl 
inteirado. 

O 8r. Bucno Drnndiio-Poço a 
V. Ex. se digne consult•r o Senado sobro si 
coosonte que seja dad~ para ordem do dia da 
sessão do amanhíl, independente de purocer, 
a proposição da Camara dos Deputados, 
n. 120, do 1899, que dispensa de pagamento 
do direitos pela entrada rle um regulador 
publico pam a matriz da cidade de Uboraba ; 
e d~ outras providencial. . 

Faço este pedido, fundado na dlsposiçiio do 
§ 2°, do nrt. n. 05, do Hoglmeulo, que diz 
que os p!•ojectos ou proposições podem sor 
dados para a ordem do <fia iudopandente do 
pareceres dns respectiv01s commissões, de.sde 
que entre n duta do sua ap1·o~ontaçiio o tL do 
enccrJ•amonto do Conge·osso medeio menos do 
oito dias. 

A proposição acha-se publicada no DiMío 
do Conorosso do 15 dos te moz. 

0 Sa, PRESIDENTE-Na fórma do nJ•t, 03, 
n. 2 dO ltcglmonto, attoudorel ao llOdiúo do v. Ex. 

O !!!•·· Ph•cli Fm•••ch•a- Sr. PJ•o· 
sidouto; acbn·so publicado hoje, no Diario elo 
Congresso, o rnrocor di~ Comml8~Ü.U I'Ospectlva 
sobro o veto ilo P••efoito, rotativo lis Jli'Ofe,so• 
ras ~ubvonclonadas, o ou l'odlrla a V. Ex. 

que consultasoe a casa sobro si conaonto que 
ostn mntorla seja duda pam ot•dom rlo dia ela 
~essíio do amanhã, lndopendonto do lmpres· 
::lfLO. 

O Sa. PRESIDENT~-Os impresws jiL che· 
ga1•am e vila ser distribuldos. 

ORD"M DO DIA 

ORÇA:'IIE:NTO DO MINI~TERIO DA INDUSTRIA, VIA• 
Ç~O K ODIIAS PUDLICAS PAliA. 1000, 

Entr11. om 3" cliscussilo a pi'CJposiçíio ela 
C11marn. dos Depu tu elos, n. 187, do 189Q, quo 
ftxll a dospeza elo Minislerio da Industria, 
Viação o Obrns Pu~licas para o oxerclCeo de 
IOOU. 

Nioguom pedindo a palavra, encerra-se a 
dlsmssiio. 

Posta n votos, ti npprovnda o, sondo ad· 
optada,vao.ser opportunamento submettidaó. 
saocçiiu p1•esidencial. 

ORÇAllENTO DO~!lN!STERIO DA GUERRA PARA O 
EXERC!CIO DE 1000, 

Entra cm 2• discussão, com o pnrocor t'a· 
voravel da Commlssão do Finanças, o nrt. I' 
da proposição da Camnra elos Deputados, que 
ftxn a despeza do Mlnisterlo da Guerra para 
o oxercicio de i900. 

O Sr. Domingos VIcente
Sr. Prealdente, -o lacon1smo do parecer otrs
recido pola Commlssiio de Flnancas ao Or~a
monto ~o Mlnisterio da Gnorra revolf\ a 9i• 
tuaciio em quo a mosma Commissão 90 achou 
coiJacadn. . 

Eu me lembrei do, como rolntor desta or
çamento, niio dar parocor, aproveitando-me 
assim do exemplo que o anuo passado. nos 
deu o Senado, a requerimento do !Ilustrado 
relator <lo Orçamo o lo do Mlnisterio do ln te
rim•, o no;so distlnctlsshno collega, ·o Sr. Se
nador Porciuncuia, cujo nome pronuncio com 
muito prazer pelo muito rospeito e !'!•anca 
sympatbla que lhe '·o to, o qual so prevaleoeu 
du dlspo>icilo de art. O> !1 2• do Regimento, 
quo elispõo que os projectos vindos diL Camara 
dos Deputados, oito dias ao tos do oncerra· 
monto do Congresso, podem 901' disoutidol 
lndepondontomento elo parooor; mas dei 
p~rece1• por uma raz•lo, porquo nil~ queria, 
nua quero ab.<olut•unonto, mio dos~JO me/ln· 
dJ'al' os meus honrado' ool/egas de Commis· 
siio, contentanelo·me om lnvrnr esta parecer 
conciso. 

Si eu tlve~sa usndo da disposição quo ncnbel 
de cltat•, potlel'la parecer uma consura aos 
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meus honrados eollegas da Commlssão do FI· rios que servem de halo á apreS~~ntaciio d011 
nanças, que tcom elaborado pareceres sobre pl'lljectos, á dlscussilo das leis annuaa. 
aa proposições dos diversos mlnlstet•ios, Tio· Ha, Sr. Presidente, alguma Injustiça I 
das da Gamara dos Deputados, sem tempo de ó sn. ARTHUI< RIOs- Não ha nenhuma : 
emeudal·ns. todos os Governos que se toem sucoedldo teem 

Quando, Sr. Presidente, 10 lnslallou, este assim praticado. 
anoo, o Congresso Nacional, ouvi dizer e o sa. DOMINGos VIOENTIII - Perdoe-mo o 
commigo muitos collegas, que niio tcrlnmos meu hoorado colloga; não venho fazer um 
prorcgaçlío, que o Senado exerceria a sua cortejo ao actual Presidente da Republica. 
~~~~l~~~cl~~~i:itnclonal dentro do porlodo O sn.. AnTnun Rios- N•m estou dizendo 

Nilo me illudi, sr. Presidente; esperei que Isto ; estou apenas restabelecendo a ver· 
tlvesscmos prorogações, como tivemos, e só· dado. 
mente esperei que ollasniic fossem tiio longos, O Sn, DOIIIINacs VIOENTE-Niio recebi t'&vor 
porque nós tinhamos este anno, com Cúl•teza, algum do Presidente da Republica ; tombem 
n. peste das eloiçOes, que deviam se realizar não lhe pedi, e espero em Deus não ll1e pedir 
para a. renova~il.o da Camnra dos Deputados favor nlgum. 
e rto torço do Senado. Não estou cortejando ninguem ; estou di· 

A Gomara. dos Srs. Deputados acaba do zondo aqulllo que é verdade : os governos, 
redlznr o que onnunclel aqui, Isto é, que, este, os iios soua anteceswres, todos, absolu
votados os orçamentes, elln nilo torta mala lamente todos, não são respon~avels pela do
numero para funccicnar, collocando o Seoadc mora dos orçamentos, 
nesta posição, que, continuarei a repetir, é E 11 prova, sr. Presidente, ti que o relatorio 
dolorosa; collocando o Senado n11 difficuldade do Mlnlsterlo da Guerra o n respectiva pro· 
de estar todos os annos repetindo que não posta foram remettidos ó. Gamara e ao Senado 
pódeemendar oadivcrsos orçamentos, embora 110 moz de Junbo ou do julho, si não me en· 
estejam elles cheios de vlclos, da doreltos, de gano ; p011so affirmar que o relatorio do Ml
lrregularldados. de senões, que niio póde nlsterlo da Guerra velu pnra o Congresso no 
omendaJ.os porque, ou ha de emondnl·os e J'e· mez de julho .Entretanto, a Gamara dos Depu· 
Jllettel·os ó. CnmaJ•a quo, níio tenro mais nu· lados comocou a discutir o Orçamento da 
JDoro para funcclonar,delxaró. o Governo sem Guerra nos ultimes tempos de prorognçi'lo, 
orçamentos, ou h a de acceltnl·os, collccando- quando é bem claro, ti bem signldcattvo, é 

111 voluntariamente nesta posloilo dolorowa de um~ vordnde que atnrmo, que o. Gamara 
ncceitar tudo qu11nto a Camarn nos ultimes pedia, desde o segundo ou o terceiro mez de 
di011 de sessiio, lhe quizer mandar. ;essilo, dentro do perlcdo constitucional, ter 

Sr. Presidente, conheço que jil não se ouve discutido o Orçamento da Guerra, por iaso que 
com satlalb.çlc a palavra dos oradores mais tinha o rclatcrlo o as tabellas. 
olaquontes, dos Senadores mais competentes, o sn. ARTUUR Rios-Mas v. Ex. mesmo 
o, com maioria de razão, cem sobra de razão, ac11ba de dizer quo o relatorto niio chegou em 
nii.c pÓde ser ou vida com satisfação a pala· juubo ; como é que podia a camara, dentro 
vrn do mais humilde membro do Senado, do segundo mez de per iodo constitucional, ter 

Peço, porém, aos meus honrados collegas a discutido 0 Orçumeuto I · 
generosidade. a henevolencla de ouvir· me por 0 SR. DOMINGO& VIOENT&-Pel'doe-me 0 
}IOUCQH momentos, dispensando nsslm a sua meu honrado collllj{o.. S. Ex. eatá corJ•obo
eltellçiio ilquelle que certamente pela ultima raodo o que digo, está mo auxiliando naqulllo vez lhe dirige a palavra, e que tem certeza 
de que procurou trabalbnr, de quo trabalhou que o.tnrmo. 
de que niio deshcnrou o mandato que lhe foi O SR, AaTnun Rios-Ndo ha tal. 
~onftado, do que sabe desta Cosa com a sua o Sn. DOMINGOS VIDENTE-SI o relator.lo do 
eorucloocla t~&_!lqulll~, p~rque niio se nrovel- Mlnisterlo da Guerra chegou no mez de julho, 
iou desta poslçao, nao !Irou do lia proveito chegou no terceiro mez, e é justamente o que 
]Jroprlc e teva as suas maos llmpns. estou dizendo. · 

0 SR. HENRIQUE COUTINIIO E MUITOS ou- .- 0 SR, ARTHUR RICÍB-E como se podia dis• 
'l'llOS Sns. SENAncnms- Apoludos. cutlr 0 OrQIImentodaGoerra no segundo mez 

O Sn. Do,uNocs VIOKNT&- Sr. Presldcnte, como v. Ex. ostnva dizendo I 
COllSIUn·se caoslnntomento o Governo, diz.ae· O Sn. OOIIIINOOS VICENTE-V. Ex. estil fn· 
que o GovoJ'DO é h oausa, conccr!e• pelo m~- zendo uma quo•tiio do palavras. 
101111, para n demoro. das votaçoos <los leis _ 
aonuas,niic romcttenda com a presteza com O Sn. ARTilUII Rios-As palavras toam 
que devia romo~ter as propostas, os rola to· algum valor. 
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0 SR. DOMINGOS VIOBNTE-EU di~so quo o 
l'elatorio chegou no mez do junho ou de julho. 
g quando so abriu o Congresso 1 Abriu-se em 
3 do mfL!o ; pot•tanto, julho era o terceiro 
mez, de sessão. 

Porque razão aCamara do• Deputados só 
discutiu o Orçamonto d" Guerra no ultimo 
tempo do prorogaçiio, dontro dos 20 dias dostn, 
prorogaçilo 'I 

UM SR, SRNADOR-Eiles adoptamm na C&· 
mara novos moldes: começaram pela !toco! ta, 
(Ha oulros apar1e1.) 

0 SR. DOMINGOS VtOKNTE-Nnda disto nega 
o que estou dizendo, nada <listo sorvo p:~ra 
contrariar-me. . 

Nilo quero <lomorar·mo na tribuna. A con
clusão ó a seguinte: o quo quero dizer é qu" 
o rel&torio do Mlnl•tet·lo da Guerra foi ro· 
mettldo ao Congresso no moz do julho e a Ca· 
1Da1•a dos Deputados só discutiu o Orçamento 
do Ministorlo da Guort'& no ultimo tempo rle 
prorogaçiio, sondo que esse Ot·çameoto foi o 
penultlmo votado na Cnmara dos Deputados, 
sendo o ultimo o da Marinha. 

Antes do apresentar o do discutir o Ol'Ça
mento da Guerra, a Cnmara discutiu o Orça
monto da Fazenda, discutiu o Orçamento rio 
Exterior, cujos relalorlos o mais documentos 
precisos foram os ultlmos· npresontarlos ao 
Coogroaso. 

O honrado Senador, po!•tanto, Interrompeu· 
me som ter J':t.Zão. 

O Sa. ARTHIIR R10s- Tenho toda a r&ziio: 

A óel que vigora no actual oxorciclo de
terminou para dobpezas rlosso departamento 
a lmportancla de 44.394:951$883, mais do 
que a fii'Oposta do Governo em cet•ca elo 
000:000$000. 

A Camat•a dos Deputados voto!l (o podemos 
considerar definitivamente votado este orça. 
monto, desde que niio lho podemos fuzer 
emendas o havemos de accollnr Isto que ~qui 
esta) para o.· te Mlnlstorio a importancia do 
45.619:339$433. mais do quo a propo•ta do 
Governo I. 700:612$ e mai~ do que a lei actual 
J. 22•1: 387$5ii0 o . 

O Sn. GmJEs nu CASTRO - Niio obstante 
n •· u.pprossü.o ilo alguns ~~rviços, como com· 
pnnlua do menores artiticc~ dos nrsonaes, 
eto. 

O Sa. Do"maos VICI~NTr:-Ho na proposta 
do Governo o augmento em quatro ruuricas 
e diminuiçilo cm tros ; consta Isto da tabeTJa 
que nqul cst1i. A Camara nugmentou na ver· 
bns 5, 10, II, 15 o 16; o n.ugmonto consignado 
cm todas ell"s nttinge iL importancl~ quo 
acabo do cit~r-1. i06:012~000. 

Pa.recoró.,Sr. Presidente, que, clizendo que 
a jli'Oposta do Governo é menor do que a lei 
actual, isto ó, que o Governo podo para este 
Mini& teria menos despezado que n consigoadn, 
na lei que Yigora para o ~ctunl exerciclo, 
taco um elogio ao Minlstorio da Guerra. 

Nl1o, Sr. Presidente,, 
0 SR. GOIIES DE CASTRO-lia OS creditas. o que não quero é que V. Ex. lance n culpa 

só á Cnmara, quando a culpa ó tanto do O SR. DoMINGos VICENTg-, •. porque os 
Poder Executivo como rlo Legislativo. creditas extraordlnarios, ns dospozas consl· 

gnadns na rabadilha do orçamento, essas 
O Sn. DOMINGos V!o~NTm-Niio lancei ex· autorlzncões, que no art. 2' siio dadas no Go· 

cluslvamcnto 1\ Camura dos Deputados a verno, cobrem as economias que ó. primeira 
oulpa d!t demora da votação das leis annuas. vlatn apparocem e angmentam n de•poza de 

Penso qne a minha memoria ó fraca, mas muitos mil contos de réls. 
nilo óotiio fraca que faça com que ou niio me O art. 2" da proposta autoriza o Governo a 
lembre d11 palavras que !ta pouco pronunciai, revet·, na vigencln destn 1•1, as tabellasde Disse que se accnsnva o Govot•no pela do-
mora da discussão dns !ola nnnuas, mas que gmtiftcaçilo, a realizar n fusiío do luboratorJo 
nem sempre era o rosponsavol por osto do- do Camplnbo e da fabric" do cartuchos, 

a mnndar construir omctnns, ~rmazens e 
mora. d' E 1 · mais dopendoncins que forem neceasarias 

Foi o qno eu 1880
• a prova ' 0 que tsso pnrll que o sei'VIço no novo estabelecimento ó exacto ó que o Orçamento da Ouerl'a foi o 

lt. t d d c se thc;a, etc. 
pouu 1m ovo a o, quan ° a nmal·n, som os Bastaiu essas duas outros autorizações par• relntorlos da l'azenda, rlo Exterior o da ,. 

,... Viação, dlscu'tlu os orçamentos desses ~!ln is· se ver que, umn voz cumpridos o exocutado.s 
terlos. os serviços nellas cletermlnndos, a despezado 

Ministerlo da Guerra sorti superior em muitos 
UM Slt. SENADOR-Está provado quo são mil conto~ de róis àquoll" quo consta do 

dosnocessarlos esses documentos. corpo do orcnmonto, . 
O Sn.. DoMtNOOs VIOENTI~- PCI•feltnmonto; SI ou fosse um illudido, si niio fosse um 

esta provado quo os rolatorlos o as taue!Jas rlesalentado, um descrente, diria qne pode· 
são disponsavols. g ·agradeço o aparto do riamos ter tt esperança do que o GovOTno 
honrado Senador. , niio cumprisse as autot•lznvoes que aqui ao 

O Governo, na sna proposta, fixou a dos- nebam consignadas, 
peza do Mlnlsterlo da Guot'l'a para 1000 na Mas, St•. Presidente, os faotoa, os exom-
importanola do ·13.822:7·ll$433. pios quo todos os dias obset•vamos, nilo me 
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deixam dizer que ~spnro quo o Governo não 
ponha. om ox.ecuc;üo e!'.ltas nutot·izn.çõo:;, pro· 
occUIJado como so noha, ou onmo se deve 
achnr, em molhO!'ar a trista o otnictlva silun
ção que o pni?. atravessa. 

Sr. PJ•osidonto, tr.~tn-so rln dcspeza rio Ml
nisterio da Guerra o o. gua.r·Ja. nacional, quo 
ó o. reserva. dn oxorcito, tem muitt\ rJlac;ito 
com o serviço dcss'1 miniaterio. 1 

Por occnsião da. discussü.o do Orça.manto 
do lnteriol', oppondo-m" a disposiçlio do 
nrt. 4'', disse que olla. il'iR crco.r ombn.raços 
no Governai e, tiu:endo umtt censllt·a que me 
devo ser pormitLida, a mim que sou oppoSI
ção no Est:Hio, quo niio goso do graças, 
apontei lrregulnridarlcs om nomeações do otll
cines daquelln. milícia, nomeações que roca
h iam om llomons quo, na minha opiniiio, nüo 
mereciam as patentes quo lhos J'ornm con
ftadll8, 

ReforJa-mo iL guarda nacional dos Estados, 
especialmente do meu. Não podln referir-mo 
ii do Rio ,to Janeiro, da Cap1tnl Fcdoral, que 
embora não conheça tanto quanto n conhece 
o sou illustrndo cilofo, o S1·. Dr. Fernando 
Mendes de Almeida, sei quo estiL organizada, 
tem quaiillcnçõcs e prestou, durante are
volta, serv1ços nssignnlndos. Seria injusto_ si 
vi essa criticar as nomoaçoos do ofilclnes feitas 
po.rn a guarda nnoional do. Capital Federal, 
uccusar os cidndüos nomeados para os seus 
di"nrsos postai. Alludi à dos Estados. No 
meu sei o que ba e croio quo poderei ir 
Bdeante c dizer que em todos os Estados não 
1111. qunli!lcsçües, não ha soldados : ha omciaos, 
um exercito de ofilcines. Ainda mais : o Go
vmnonomcia um cidadão mlljor,elio não tira 
JIIJ.tonto, mas llcn se chamando SI', major, o 
pouco tempo depois ó elevado a tenontc coro• 
nel o a coronel. A minha censura foi neste 
sentido. 

0 Sa. HENRIQUP. COUTINIIO - Ollicial Ó SÓ 
nquoile que tira a patonte. 

O Sn. DolliNOos VICENTE- Entilo, porque 
chnma~so Sr. COI'onoi, S!', tononte-coronol, 
Sr. mnjor áqueiles que nüo tiram pntcntcs 1 
Porque ó o que so diL, Mas isto niio vem no 
caso. 

A rodncçiio do Jol'iral do Bta:il, desse im· 
p~I·cinl o iliustrndo orgão de pubilcidnde, 
nprociou com multa jnstlc~ ns minhas pn· 
ltwt•as. 

Foz-mo j ustlç~ ; o ou, dennto da justiç•, 
quo ó tão rnr•n, niio podia deixar de v h•,. n 
proposito 1la dlscu,.üo do 01•çamonto dn 
cJuerra, agradecer á. rotlu.cçiio do .Toruat as 
palavras que mo dirigiu, porque são do Yer
dndclra justiça. 

Rcalmento, quem d~ nquillo que )ódo dar, 
tat o que devo, 

AntM isto do que dlzor-se que pronuncio! 
um discurso, que sou i ilustrado. 

St•, Presidente, dovo concluh•; e, como dissa 
que crn a ultima vez que dirigi~ n palavra 
nos meus coliegr1S, me pormittiru V, Ex. que 
leia um artigo rio jomnl que npoin a situação 
governista uo meu Estado, p1u•a que os Es
tn<los, tão dignamente nqnl representados, 
tenham conhecimento do modo por que a lm
pi'Onsn offlcinl, oxprossiio do pensunento do 
GO\'aJ•no do Estado, se pronuncia. acerco. das 
providencias quo os governadores estnduaes 
estilo tomnudo pnrn quo n epidemia bubonica 
niio alcance os Estarias queellos administram. 

O artigo ó csc!'ipto cm resposta a uma con
sm·a do orgão llu opposlçü.o no meu E!!tado uo 
sou governo, a.ttribuindo pouca attenção às 
medidas prevontlvua que devia o governo 
tomar pal'a prevenir o mal, , 

I>' o seguinte que leio e chamo a nttonç&o 
do Senado pnrn eilo. 

c O Espirita Santo não tem communlcnçiio 
com n cidade de San tos, onrle o mnl se maoi
restou, sinilo JlOr via maritimn. Esta, achn-so 
lnte1·ceptada por ordem do Governo Federai. 

As communlcnçõcs eom os outros pontos 
infecclonndos, na Europa o na Amerlcn, tnm
bom os tão mantidas sob vlgilancltl. 

O poder competonte para defender o pnlz, 
oontrn _o perigo dessa, praga horrlpll~nto, 
eslá ngmdo como lhe cumpro, com todo o dos
vello o actividade possivols; portunto, desde 
que não ha um motivo particular pnra que 
nos possamos reputar mais expostos do que 
qualquer outro dos IMados brazllelros, é 
dever dos podoros estaduaes contlar na em
ciencln da acção fede1·nl, o àspernr que ella 
prcsorve·nos do l!orrlvol contagio. 

Um Estado rico, co1no o dos. Paulo, que 
póde despender milhares do contna para or
ganizar sua defesa snnltaria, o despende cen
tenurcs annuatmente po1·a manto!' o custear 
essa serviço, <lil-se ao luxo do ter instituto 
bacterloiogico, deslnfectorlos de toda a na
turozn, um tmmenso material fixo e nmbu
lnnto do todos os apetrechos crendos pala hy
gtone moderna, para preparo de sóros, Isolo· 
mente de enfermos, exames microacopicos 
auxiliares da dlagnostlcaçüo a par illsso 
numorooas commlssOes que so mo"em de um 
lado para outro na caça nos bacterloa o nos 
COCCUI. 

Mns, S. Paulo é por ora o unlco Estado 
nosso q_uo possue aemelbante arsenal. Os de
mais huo de ficar, como nós outros, depen
dentes do soccort•o contri1l, al, quml Dei cuwr .. · 
lant, o bgcllo batal··lucs 11 port11. E, sdvo 
o caso d11 lmmlnenci11 dlrocta rlo desastre, 
nquolle que som contar taes elomoutos, 
mettor-se n caricatural' quem os tem, para 
dnr·so nros de estai' preoccupndo com a si• 
tunçiio, nilo faril sinllo des1\ftar o ridlculo, 
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E' e'ncto.mente o que evita o govcrDo do 
Estnrlo, com o sou Lom H1~nm o a sun cu.lmn, 
quo provocam as Iras do Comme1·cio.» 

O Sn.. Do>nNoos VIOENTIC - Ora, nós, op
poslcionlstns, somoR nccusndos todos os dins 
de razer oppu•lçiio systemo.tlcn, de atarnr ln· 
Juslamento o governo do Estado, etmmo.m· 
nos cn.lumnintlm·PR, moftneiros, inimigos do 
Estado, portnrbadol'os llo ncu progrms~ et?, 

T1•ago um domumeulo ()UC me vow n:i 
mãos nos ultimas dins, quo pt·ov;"l. que temos 
razão. 

Disse, Sr. Presidente, qne uo meu Estudo 
(o JMndo nilo ó m•m, ó ~os que goveJ•nnm): 
os Estados filzem pnrte do putrirnonio do.· 
qncllos que assumem o Ren governo, mas 
corno ó moda dizer-o meu Estudo-cu tnrn· 
bom assim me exprimo. 

O Sn.. PRESIDENTF. - Peço licença para 
observar no nobro Senador quo o quo está 
em discussão ó o Orçomento do Mlnistei•io 
da Guerra. 

o Sn.. Do~m;oos VIOENTF.-V. Ex. quo ó 
tilo bondoso, tiTo amovo!, c I! elo <lo nt.tenções e 
delicadezas, ba de me permittirumo. toloran· 
claslnha nestes ultlmos momentos; mesmo 
por c;ue nquillo que digo tem reloçüo com o 
Mlnisterlo da Guerrn. 

Antigamente, ostas proposições da orço
monto, as leis do forç:c sei'Viam pnra dis
cussões polltlcos, para analysc dos netos do 
governo; embora não estejamos no regimen 
parlamentar, noto constantemontP postas em 
pratica as moções, que silo recursos dos go
vernos parlamentares, as discussões politicas 
dos nngoolos estnduaes, com que noda tomos 
e consumimos dias Inteiros. . 

Eu estou trat,mdo de negocias estaduqos, 
que teom relação com o Oovorno erlor•lf, 
pois este Governo tem obrlgaciio, diz o orgão 
~o Governo Estadual no llspirito Santo, de 
dor socoorros a este Estauo si elle for inl'a· 
dldo pela peate. 

O Sa. HENIIIQVE CovTINIIO -As medidas 
preventivas contra a peste bubonica teem 
relação com o Orçamento da Guerra 7 

0 Sn., 00JIINOOS VIOENT& - 0 nobre Se
nador porm!tla·me que, sem fnltal'·lhe com 
O avreço, deixo de responder no SJII apai'Ie 

Ja pedi ao 8r. Presidente da Cusn, que é 
quem pMe manter-me ou tlrnr·mo a pnlnvra, 
licença para fazor estas considerações. 

O notiro Senodor mo honra multo com 
seus apartes, assim como com a sun c;tlma; 
mna como nõ.o quero desagrndnl·o, como estou 
para sahlr daqui o quero lev11l·o no mou 
coraçiio, como tenho e ll'ouxo, peço quo mo 
deiCulpe nilo responder oos sons apartes. 

E' mtnhn lntonçilo nilo nzoJar a dlscussiio. 
Eu sou o relator do Orçomento tia Guerra e 

nem se! por que os collegos me designaram 
Sonntlo v, III 

para es!o mlnistor!o. Eu sou o homem mais 
munso, niio eoi dn.r um tiro, fui jU5tamonte 
dcsigmtdo pura o serviço do Mlnlslorlo d~ 
Guorrn. 

Posso até no me11 Estado por covnrdo, por 
medroso o sinto com isso corta satlsfaçi!o, 
prefiro pn~mr por medroso do quo gonbnr 
fnmn. do vnlenlii.o! 

Mns ia lerrriinnt•, quando fui d!strahldo 
pelos npartes do meu illu;;tl'u cullf:lgn.. 

Eu fa.JIIl.\'t\ da llos~e c.los g-overnos dos Es
tados o dizia que toje é moda chamar a P•· 
~uentt Patrin Esplrlto·Santenso, a grande 
Patri~ Paulistn, a Amazonia (apa>·te), o tam• 
bem n grande Pntrio. Perna.mbucana.. 

Realmente, os pcrnamubcanos devem se 
sentir cJm ot•gu!ho do ser filhos daque!la. 
tot'l'''• que oncan t1 a todos que a visitam peln 
amntolllda<le e hospitalidade de sua nobro e 
genorosn população o pelas be!lezns que 
possuo. 

Chamo meu Estado por imitnçiio. Ha uma. 
desorlentae,iio geral, o mal ó contagioso •.• 

U>! Sn.. SENADon-Lil. na Esplrlto Santo, 
O Sn. Do>uNoos VIOGl\'TE-A desorientação 

ox!ste no F.spirlto Santo e em toda a parte, 
ó geral. Eu son, acredito, o mais ucsorioutndo 
o dofeituoso. 

A desorientação faz-me lembrar-me do mal 
cbnmadodo S. Guida. 

O individuo atacado do mal dansa o os 
quo veem elle dansnr, dansam por !mi· 
tação. · 

Porsuado"me de que niio terei mais occn• 
siiio de abusar da attonçiio dos meus honrados 
coltogas e provccar roclamaçilodo meu· amigo 
,, sr. Henrlquo Coutinho, que muito proso, 
embora ndvorsario politico. . 

Vou terminar o as minhas ultimas pala
vras sejam a expressão do meu ijfncoro reco
nhecimento, sem d!stlncção do grupos· pOil· 
ticos a que se acbom e tenham-se achado 
ftllados, a todos aquelles de que tive a 
hODI'II· inslgno e a fortuna de ser collega du· 
ranto os novo nnnos em que me foi dado re· 
p1•eeontara pequena Pn II· ia Espirita San tenso 
e que mo dorum as mnlores prova de apreço 
e ostima ... 

1~ niio devo sentar·mo sem ostender os 
m011S ngradooimentos a toda imprensa JJIUS• 
trada desta grande ·capital, que nunca tove 
palavras do consuma Injustas para o humilde 
orador e li nobre população, àquelles oom 
quem tratel•luranto esses nove annos, maior 
parte do tempo nqul passado. 

Dnqul mo retiro certo do quo nõo haverá 
·um unlco do t01los essas que mo dispensaram 
attenções e que me conheceram, que accuse-
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me de um neto que posso. vexar· mau 
suocesijOl' ao sentar-se nn. mesma C!ldtjh'll 
camcsquinbtlr o logat• que ató o dia 22 bei 
d~ occupur. 

n~ fabrico. do o~rtuxoa pelo. fusüo do Lnbo· 
rntm•lo Pyrotechnlco. 

E' o que tinha n dizer. 
Nlnguem podindo ti palavra, onccr!'a-so 

discussão. 
Segue-se em tllscm~siio o art. 2°. 

E. ll<'m uo. digo. quo nato podido é oxtrn· 
urJ10nrlo, prmclpo.lmente conhecondo o So• 
nado! polo quo n Imprenso. dlnrlamonte 

o. publtca om rolnçiio i\ administração do 
actuo.lsecrotnrio do dopartamonto da Guerra 
o dosojo quo tem osto administrador de 
r~t\uzlr o mais passivo! as do,pezaa, como 
n~1s val'omos cotJtlt·mutlo prlt'n. o anno, quamlo 
vter o rohttorlo do St•, Minlstt•o do. Guc>rra 
que, certu.monto, nos dirá. o quanto ceo~ 
nomlzou no serviço relativo ao sou doparta· 
menta. 

O 8••• PireM Ferreil•n (I) -
Sr. Presidente, vou ~izor algumas palavra> 
em relação no Orçamonto rl:l Guorr11, som 
que tenb11 o proposlto tio trazer novamente 
à tribuna o i ilustre Senador polo Espirita 
Snnto que ncaba de se fazet• ouvir. 

S. Ex. om relnção no at•t. 2' diz quo no 
§ !•o Govetno fica autorizado n rovor a to.
lleila de gratillcaçoes dos olnclaea, mns não 
decl•ra que Isso é do accordo com o art. 85 
da Constttulçiio e sem despeza. 

0 Sn. DoMINGOS VICENTE- Quem disso isso 
nõó fui ou. 

, O nn_no paas11'lo (ot•nm per\ldos para recon• 
•trucçao do odlncto do Labot•atorlo Pyroto· 
chnico do Campinho 1.100:000$, e agora 
podem·•• apenus 100:000$ para au~mento •lo 
estabelcclmonto do Re11lengo, ando funcciona 
a fabrica de cnl'tuohos. 

E' preciso fazer justiça a quem de dlrolto, 
rnzi\o por que cu digo quo o Ministro da 
Gucrr,, merece que se lhe l'açajustiça.,prin· 
cipalmente no que diz respeito 11 economia 

O Sn; PmEs FERREIRA-Aqui iliz·se, pro· que tom Culto no do11arta.mento a seu cargo. 
curnndo pór a disposição de a.ccorilo com o 0 s G nrt, 85 da Constituição Federal-cArl. 2." n. O~IES DE CAsmo-Por ora Dilo &a· 
A realiznçiio da fusi\o do Laborutorio Pyro· bemol nada disto. 
teclmico do Com~inho e do F"brlca do Car- O SR, PmEa FBnnmaA-Pols os jornaes 
tuohos do Realengo, etc.~ tcom-so occupailo bastante das occnomlas 

Desde que se dil a fnsii~ dos ilous estabe· roallzodns lá, dando conta do muitos ser· 
leolmontcs, compt•ohentle o Senado ~ue em viços que teem sido cortados . c cccupando·SO 
lagar de duas passa a haver uma su admi· 'las reclamações dos que leem sido dispen• 
nlatrnçilo, o que importa em uma dlminuiçiio sa.dos desses sot·viços, redacção do preço do 
de despeza.. fardamento, reducção das cnvalbada.s pnra 

O Senado deve estar lembrado do grande monta. do exercito, remesso dos armnmentoa 
dosastl'<l dado o anuo passado nas oficinas do ~ matorla.es que estll vnm em deposito e foram 
Laboratorlo Pyrotcohnlao do cnmpinho, que pat•a n Eul'opa. por nilo estarem em harmonia 
)IOr esse motivo ficou inutilizndo para n con· com as clausulas do contracto feito, etc.,. o 
!ecçiio do cartuchame de que te:ri neceasidat\c que tudo reprcsentll uma grande economia 
a força de terra da Republica. para o. Thosouro. 

O Governo tem de fazer despezns com a Roptto, para o nnno, om maio ou Junhô, 
t'ulíio doLaboratorlo Py!•otochdico do Cam- q•tando nos chegar o rolatorio do notual ae
plubo com a Fabrica do Cartuchos do Ren- oreta.rlo da Guerra, os mais exigentes em 1'6• 
lengo ; e afim do que oate serviço ftquo com· laçil.o às economias publicas, hi\o do t'azor 
plole de uma vo?. temos nocessidudo de just,lça ao.a.ctualsecretnrlo. · . . 
construir nov<Lmante tudo qu11nto !'ol ostra E esta a. convicção com que Cnllo perante 
gndo no Cnmpinho. o Senado da Republica., . 

A. dospoza ot•cadiL e. ped.lila foi de mil o Ninlíuem mais pedindo a palavra encerra· 
tnntes contos; entretanto· o Ministro da se v. alscussão, · ' 
Guerra passado e o actuiLl tiveram muito Seguem-so em . disoussüo que se encet•ra 
cuidado no exame desta questiio para ver si sem debate 01 arts .s• a 4• ' · 
da t'usão dos dous estabeloclmento~ poderh1 ' ' 
resultar de prompto uma economi't paro. os Postos 11 votos, alto aucceasi vamonto np[ll'O• 
coiros publicas. va.,los os arts. V, 2', s• e4•, , 

Foi o que aconteceu, o por es9, razão ó . E' a propos!çilo 'adoptada para passar á 3• 
que Clu parte do O!'çamonto da Guert·a· o dtacussilo •.. , · ,. ·· 
pedido de 100:000$ para construcçilo do gal· .. 
piles para as officlnas quo se teom de roulbo.r O Sr, :.Rodrlgue• ~lowe• (pBia 

ord•m) requoi• dispensa do 1nterstlclo pnrv.a 
3• discussão da proposição. 

(I) B•'o dl•ourllo n~o tol rovleto Jlolo o1•ador, Conaulltido, o Senado concedo n dlaponaa. 

r 
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CREDITO Dlil2.079:768$045 !'AnA O PAOAH!lN~O 
DE DIVIDAS DE EXERCJOiO~ VJNDOS, 

Entra cm 3' discussão a proposic"o da 
Camnro. dos Deputados, n. 1051 do i SUO, qno 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio <ln Fnzond" o credito de 2.979:708$045, 
para pagamento do credores pot• oxorcicios 
11ndos. 

Ninguom pedindo n palavra, encerra-se o. 
discussão. 

Posta o. votos, é npprovada e, sendo nd
optndn, vue ser submettida ti sancçüo presi
dencial. 

.l.rrLICAÇÃO DA VENDA DE CAN110ES D!PRF.STA• 
VE!B 11: lmTAES INURVlVE!S, 

Entra cm 2• di~cussiio o art. I' dn propo· 
siQão dtL Cnmarn dos lleputadoa, n. 38, de 
1899, que providencia sobre a nppllcaç:io 
que deve ser dada no producto liquido da 
venda do canhões impresto.vois o metnes ln· 
sorvivois pertencentes ao Mlnlst;t•io do. 
Guerra. 

O Sr. Feliciano Pcnnn (!l
Sr. Presidente, não pedi 11 pnlavra para dis· 
cutlr o projecto que V, Ex. oco.bn de sub
metter à conaldernçiio do Senado. Quero sus· 
cltnr umn questão preliminar. , 

Hojo, nbrlndo o Diario do Conoresso, en
contrei na ordem do dia o projocto n. 38, 
Causou·me, Sr, Prosldonto, esse (neto a 
mo.ls justlftcadn SUI'preza, porque, tendo Ido 
este projecto ti Commlssiio do Fiuo.ncas, mo 
foi ello distribuldo para omlttir pnt•ecor•; 
doua ou tros dias depois da distribulçiio, 
apresentei em Commissilo o parecer q no ha
Vtaiavrado, o qual ora pooitivamonte no sen· 
ti•lo de nconsolhar no Senado a rejeição da 
proposição. 

clrcumstanclas qne occorret·am, Sr. Presl· 
dente, aconselharam á Commissiio o alvitro 
de reter cates papeis, som trazei-os o.o conlte· 
cimento do Senado, pois que. tralo.ndo·so de 
um projecto 9.ue liavi& sid•J precedido de 
exposição do Mmistro da Guerra o do mem· 
sr.gom do honrado Pt•csidonte da Uopuullcn, 
tinha a Comml~sãô entontlldo que talvez se 
pudessem satisfazer os Intentos da men;ngem 
por outros meios que níio uquellcs de que 
havia cogitado n proposição. 

o Sr. Domingos Vicento, que ó um dos orna· 
meu tos dn. Commi:;.siio de Finnnça.s •.• 

O Sn. Do~mwos VICI·::-<1'>:-0h I senhor I 
O Stt. !'DANclsco Pe>~NA- ... os papeis, 

para. que n. minha. n.uscnclo. niio trouxesse 
p1·ejuizo; pot•qunnto, o. qualquer horn em 
que o. Com missão quizos.so renovar os seus es
tudos, o. respeito do projecto, cstnvnm esses 
papeis iJ. sua dbposiçiio, acompanhados do 
p:t1·eccr que cu havia cmittido. 

Acontoco, poróm, St• •. presidente, que o 
honr,,do Prestdonte d" Casn,por ter provnveJ. 
menlo !aborrulo cm um equivoco, mandou 
lmacur os po.pois e, o de mofH proprio, incluiu 
nn ord~m do dia a proposiçlio n. 38, 

Estit elln, pois, sujo! ta. o. doba to, sem estar 
acompanhada do parecer, sendo que n pr•opria 
monsagam e o conteúdo dos papeis que foram 
Jnandadot: á Commissüo só ugom o neste mo• 
monto fomm distribuídos nesta Casa. 

Sr. Pt·e;idonto, esto projecto e;lú irre
gular e indevidamente incluido na ordem do 
dia. 

O Sn. Go:-<ÇALVES FEnt:EmA-Niio apoiarlo. 
0 SR, FELICIANO PENNA -Eu VOU mos• 

trni·o. 
o Sa. GoNÇALVEm FERI< EIRA-Vejamos. 

P o~o a palavra. 
0 Sn, Jú!~ MARCELLIXO-Estti de accordo 

com a di;poslçíio ro.~hnent:tl. 

0 Sn. FELIC!.\NO PENNA-VOU proVat' que 
niio. O Senado dirá quem tem rnziio. 

Só 1m duns hypothoses, St•. Prosidonto em 
que um projecto pos'" sor submottido à dis
cussão nesta Casa, in1lopendente do pnrocer, 
por nilo ter sido este apresentado dentro de 
15 dias. 

A primeira hypotheso .J quando a Com
DliSl!ilo nilo apresent" o parecot• no prazo de 
15 dias, mas neste caso, o Roglmento exige 
que hoja requerimento do um Senador. 

A hypotho;o cm que provavelmente o hon· 
rndo Presidente da Casa se fundou I'"ra in
cluir na ordem do di" o projecto, ó a que se 
ncha llgurnda no § 2' do o.rt, 05 do Regi· 
manto, quo diz: 

« Qunndo entre a doto. da apreseutaçüo no 
Senado da pt•oposiçilo ou emendas d" outra 
Cnmaro. o encorrnmcnto das sossiles do Con· 
gro,so, nilo bou vor maior intervullo do que 
o de oito dias, ~ Estavamos ainda ne•te per•lodo de 1'our 

parlar, qu11ndo tive neceasiliado de ir no Ora, Sr. pl'rsidente, este projecto folman
llatado do Minas, onde mo demorei alguns dado á Commlssiio do Ftnnnçaa lm dous ou 
din.11; mo.s, ao retirar-me desta. citlndc, entro· tres mczes; lw. dons mer.es, p~lo menos, por · 
guei no honrado Senador pelo Espirita Santo cousoquencw, niio ó o. hypothcse, pois o Pl'O· 

· ' jcoto uno vclu entre os oito dias, contados 
do prazo da on,·io.turo. da Camora nto n UI• 

(1) Eolo dl.curso niio lo! roviolo F•lo 01·•dor, tlmnçilo das nossas sessões, 
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N:1o vojo, ]lois, cm quo artigo do Regi
mento podia ter ao fundado o honmdo Pre
sidente para incluir, cm ordom do dio, 1lo 
11101u p1·oprio, sem requerimento do quem 
quor que fosso, um projecto do tiío grundo 
imFortaneia como csto. 

O Sn. JosE' )[AUCEI.LINO- Nos to artigo 
mosmo citnrlo por V. Ex. A qncstiio ó que 
V. Ex. <lá-lho lntcrprotnçiio littcrnl. 

0 Sn. FELICIANO P~:NN~-DOU·lho n in!cr
protaçiio quo po<lcm doi' todas os pessoas que 
sabem loi•: não pódo haver duas intcrprcta
çOcs. 

Diz o§ I• do art. 05: 
«A requerimento do qualquer Sanador, 

Eem discufsão, si Vt'nccr a urgcnciu. dn mn· 
teria. ou deixnrom ns commissõo:; de nprc:-Jon· 
tnr os parec:tn•os 110 p1•nzo do 15 dins. » 

V<i-so, pois, que niío ó o caso: o projecto 
to! manuado pura nqui lm mais de dons 
mozos. 

Ul! Sn. SEN.IDon-Raz1ío elo mnls. 
O Sn. FEL1C!A!10 l'EN;>;A-Nüo ó ra,iio 1lo 

moi;; n questiio toda ó dn urgcncia: ~unndo 
so fnlla cm prazo de oito dias, ti po1·quo não 
ha tempo de ser dado o p•,rocm•. )las aqui 
nüo loi dado o pal'ccor por considornçücs que 
poderei eharnat• de ordem pu~lica. 

Em qualquer dos casos, poróm, S1•. Presi
dente, llque IJem manifesto que não sú ti da 
lottm do Regimento, como ó da prnxo inin
torJ•uptamonte seguida que Isto d11pcndc do 
l·~querimento de um Senador. (Ntto apoiados.) 

Uu sn. SENADOR-O Regimento diz: 
«A requeri menta do um Senador ou quando 

pnssarem mais de 15 dias.> (Ha muitos outros 
apartes,) 

rcgimentncs ó um projecto do grnndissima 
importnncla, pelo ponto do f!outl'ina que nollo 
se agita o pela rovoluçiio manifesta IJUO cllo 
promo\'c em todo o nosso roglrnon legnl. 

O Senado teria bojo do mnnifcslnr o seu 
voto sobro urna lllntei'in ~uo cllo desconhece 
intoimmentc, porquanto a ~roprla mensn· 
gom do Presidenta dn RepubliCa, o Impresso, 
ucn.La do sor distt•ilmicto nost~) momento. 

O que posso nssovcrar no Senado ó que a 
mataria ora de tüo nlta rclevnncin que a 
Commissão de Finonçns, npezar de toda olla 
ser· composta de amig03 dn o.dminlstrn~ü.o, 
o>tava do nccordo com o relator, quo concluiu 
sou parecer nconsoliHintlo ú C<tsn a rejeição 
drt pt'OJwsta. 

Orn, S1•. Presidente, desde o momento em 
que csto ;u·ojocto loi incluido un ordem do 
dia com cc!'tn. il•rogulnridalle; desde o mo
mento cm quo n discm:~iio desta projecto em 
dia om que npenas foi dlstribuido o Impresso 
~uo traz n mon,agcm do Presidente ·da Rcpu
blicn não púde, por isso, fornecei' aos honra
doH monJbros desta Casa os elementos para 
dclilcrnrcm com nccerto o conscicncll• do 
cnmn.i po.rocC·Illr), pois, CJUC ~~o caso de pcdiL• 
a V. Ex. quo, com consulto ao Sona1lo ou sem 
ella retiro da ordem do dia a proposiçiío, l'O· 
mo !tendo os papeis para n Commissiío do Fi· 
nanças, que nmanM nprasentauí seu paro· 
cor, que ji\ ostli lavrado, ou ont11o que 
soja retirado da OI'dcm do dia o projecto, ató 
que algum Senador, provaleccndo-sc do ar .. 
Ligo Ngimental, roquelJ•n. u. incltJI:liio do mos
mo na ordem do di''• indopondoutc de pore· 
cor, pelo fucto do niio ter a Commi•silo apre· 
soutado esse pnroccr no prazo do 15 <lias. 

O Sn. FrrLJCIANO PBNNA-0 que o Regimento 
diz cl isto. 

«A rcquoJ•imento de qualquer Senador, sem 
discussão, si vencer a urgenc:ia da mutm•la ou 
deixarem as Commi!SOes do apresentar os 
pnreoorcs o te.~ 

0 Stt, RAMillO BARCELI.os-Ou do!xnrom .. , 
0 Sn. FELICIANO PE:o;N,l-Sim, ma> Ecmpre 

a requerimento. 

O 81•. P•·e .. ldente- O nrt. 05 
exige requerimento do qualquer SenadO!' no 
§ i"; ó o caso do pedido de m•goncia. 

Na hypothcso l!o ~ 211
1 nunca. se ontendou 

que fosso ncccssario o requerimento do Se· 
nadar. E foi llrmado nos prccodcnles da Cosa 
que o illustro Presidente do Senaclo deu no 
dia l•l, creio cu, para ordem do dia osso pro
jecto. 

O SR. RA)IIHO BAnCELr.os dú um aparte. 
O Sn. FF.I,lCIANO PENNA-TOI'll~ a ]Cl' O quo 

diz o Regimento. (LO o~ J•.) 
Süo as duns hypothcscs em quo o Senador 

pódo requerer : ó no coso do voncor.,e n 
Ul'gencla da mato1•ia ou !lo ilc·jxnt·orn ns Com
mlsallcs do n rm:::nmtul' purcccros no prnzo de 
15 dias. (/!a mtli/ns r.]J ll'tfs,) 

Acontece, Si'. Presidente, quo justamente o 
r ojccto que loi submc\tido i• dlscussiio do 

enndo com a inobsoi'vancin do>tes preceitos 

Pnra sol' ngc.ra rct!rndo !ln ordem do dia o 
projecto, ha ncccS!lido.Je 1lo requerimento do 
adiamento. 

os.·. GOili."Rlves l"erl•eh•a (') 
-Sr. Presidente, niío vonho tliscutir tamcom, 
como o nob1•e Scnudor pai' MIDas Goracs, o. 
mutorla dn proposiçiio snjoitn a debate: venho 
contrnrlat• o. opinliío do S. Ex. quando dl~se 
quo nntnralmcnto por um equivoco foi ln
clulua proposicilo n:. ordem do dtn dcstu ses
são. 
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Ao contmrlo do que disso S. Ex., o quo cu 
ecl, ó que a p1•axo da Cns.t ó quo, quanrlo 
faltam oito 1lins pn.r•a se encerrar n. su.•f!Ü.o, tL 
Mesn tom o :u•Uitrio do collocn.r na or.lom !lo 
dia, indopond~ntu do pat't~cer, quu.lq!lcl' pl'O· 
,koto. 

o projecto do que se trnt~ ó um croullo 
pedido cm mensngom pelo Go\·erno, portlinto 
é um tlos priljcctos que n. t.rcsa. devo pôr cm 
discussão in~lepcndcnto do p·.1roce1', 

Diz S. Ex. que a hypotheso cst:\ rcguinrla 
·pelo n. I do art. 03. S. Ilx. ó quo cstL lrt· 
bomndo om equivoco: o n.rt. !)5 § 1° cstn· 
boleco a hypothcso cm que qu;dqne•• Scnn•lol' 
rcquet• n. urgonclo, ou omquo nsComrni~s~io3, 
a rruc os p1·ojcctos vfc•J, nüo tonh~m durlo o 
parecei' d•.mtl'o de 15 din~, segundo tli.:~püt) o 
urt. 07. 

O nrligo cm 'JUO se b"oou a Mcen. h•nta do 
outra hypotho!e, Isto é, dn. hypothesc se
guinte: qmmdo entro a datn. tla ttpresentnção 
no Souudo do propos1çilcs ou omondtts e o cm· 
cerramonto dn.s sessü~s niio h a. m.lior inter 
vollo que o do oito dit~s. 

S. 1·!:<., intcrprctan•lo o n. 2 do m·t. 05 
do R(lgimento, entende quo n pt•opo:;içüo não 
podia sor dada pura 1t ordorn do ditt. Mus, 
pergunto: si um pt•ojocto qno uponus c:hog.t 
no Senado pódo so1•, oito dias antes do on· 
Cill'I'ilmento dn.s se3SÕ·~s. rltL•Jo parlt a ordem 
do dia, quanto mnis um quo se nch1 aqui htt 
dous ou t1•es mozoa I 

Si qualquer Senador pó!e l'equercr que 
uma pt•oposiçiio seja po . .,ta em rli:cussúo, 
quando medeia o intct•vallo de oito dias, n 
que mo r•ofit•o, com maioria de razão, quando 
o projecto jli tem na Caslt umtt domara do 
mais do dous mczos. 

O Srt. RA>tmo 13AI\CP.LLOS-A Iii, por c1us' 
d11 Ul'gencia. 

O Su .• GoNçALVEs Fmmi::tru.-Sim, cm vir· 
tude dn Ul'goncl<l. •• 

(:J.'i'OCCim-:;a OJ>ar/as Cllii'C O 'i Sr~·. Jos(} olfal'• 
ce/illrJ o Fdiciarto Penn '·) 

Sobro o q uo niio h• duvida, ó que o Sr. Pt•e
sitlont:J Uo Senado, ao dtl.l' cslu. rwopo~il;fio 
pn.ru. n ord01r1 do dia, r.oosultou os prc>co· 
dentC~s lia. Scm•ottu•in, istu ó, moJin.ndo oito 
dill~ parn o enccrr.1l110nto elos :)O:S:)ÜO~, clle 
podia mcluir CJta ou qual~uet• outra propo
siQi'io llll. OI'Llom dos tt•u.ballH>.:;, Nt.Hte pauto, 
nlit.sLo·mo tia opinil1o do illustro Sona<lot• pelo 
Ulo Gi·a.núe do Sul, quo, om tLJ)<LI'te, tlisso 
dopon·lor do rOfLUDt•ilncnto ossn. inclusii.o, tii.o 
sómenlo no caso da rn~imoira. pn.rtu do n. 1 
do nrt. 05, !JUS so I'úiUt•o t'l. urgoncio.,,. 

O SR. UA,nno 0.\MEr.r,os-Opiniiio multo 
vol h• quo ton h o. 

o Sn. GoNçAr.vm~ Fl~lmglll.\.-.,. })Jrq uo di r. 
laramonto osôlt disposiçiio-;~ l'eqqorimon to 

n 

da qualquer Senador, sem diocussiío, si ven
cei' o. n1·gencla da mntorlu. ou deixarem as 
commiMSÜ[lS do n.proscntar os parecer•cs no 
p1•azo de ni dias, poderão o.s proposlçücs ou 
pt•o.hctos ser dado pa1·a o!'dom do dia. 

Nt1o penso como o honrado SanadO!'. Teuho 
opiniüo Msontatla d~ que. na fln•ma da. dispo
siçito da n. 2 desse urt. 03, o Pt•asidonto do 
s,ondo pulo pür om discussão qualquet• pro
jecto, desde que f;~ltarom, para o oucorra
mento 1hs scs:)ües do Congresso, oito dias. 

I~ sorio. o.Lnmr1la intai•protacão ditferonte, 
p01·quo serin. admittir que uma propoaiçlo, 
J'.1contomentc c!l(lgadn, pus.;o. sar J.rut.l para a. 
ordem do r.!i•l o outt·:~. quo :;e ucha. demorada 
o:u ttltnlquor t!ommissiio dous ou tres mczcs, 
nüo poss!L estar sujcittL ú mesma disposição. 

Pódo ni!o ser boa.' a disposiçlto do Regimento; 
pódo so1• que o Regime1lto de v• ser c mondado 
nesta. pttl'te; mas, sem duvida, que, si alguma. 
propo;içüo pó:lo sor rludn. parn a ordem do 
dia, som pru·ccol' dtL Conumssãa, ó umu .. qno 
so ncho no Sanado ha tlous ou l!·os mozos, 
som pnrocor. 

Pcn::o quo so nclHL parfoitnmontejuslitlcado 
o procedimento do P1·osiJonto do Senado, in· 
oluln<io un ordem do dia o projocto quo so 
discuto. 

O !.ilr. Ph•e" Fo•·••olrn-Sr. Pro
'idonto, o il!ust1·e Senador pot· Minas, depois 
tlo histor·iar o movi monto quo tove este pro
ji!Cto, ua Commis.são, n.tú sot• dndo para a or· 
tlem tlo <lia, procuNu combatei-os cm )lOucos 
pnhtVI'l'· 

Vin·lo il tl'il>unn, comprohcnrlo o nobre e 
symp<1lhico SfJnadol' minoil'o, qu•J nii.o o taco 
pnl'a a!Jund:lr n11s consitlomçõos que S. Ex. 
fez contra o pmjocto o sim J'al'it dol'ondel·o, 
om ''istn. dus g'l'ancles nccossl utles quo tom o 
dopnt•tnmonto Un g-uCL'l'.t do voi•bas para. sor• 
viços a sou cargo. 

Quom ler esto ol'ç~mento verá facllment0 

quo as verbas nelle potliJa• par1t obras mil!' 
lnl'es uponns nttingem a 1.070:000.), quando 
ou posso lnfol'mat• ao Senado quo corpos do 
infantn.rln., artilha!•lu .. o cavnllnt•ia. CJUOr no 
:mi, quer no norte da Ropublicu., U1\o teom 
tH}.IH\I'tobmonto.3 quo pos~am sei'\"it•, •• 

O Sll. FEr,ICl.\NO PE:o;NA-V. Ex:. pcrmltte 
urn aparto 1 

O Sit. PmEs l'IU\llllm.t-Pols mio. 
O Sll. i'ELICIA:<O PEN:o;.t -Em beneficio 

mesmo dn .. discus:oiií.o, poço n. V. Ex. quo tloixe 
primoit•umouto decidir n prolimluar que ou 
lOVIUl te i, 

O 811. P.Itll; FE:liiElllA.-.lulguol quo jit es
tivesse doch.lidn. 

0 Sn. FELIOIA:-10 PENNA.-Aiutlll niio foi. 
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O Srt. PrtEsmgNTE-Eu jlt dcclnroi que n 
Mosa do ~oondo sompJ•c ontl'ndcu flUO ostn. 
proposlçiio pódin sot• dadn Jmt•a n ordom do 
<lia, nn furmn do Regimonto, indopondento do 
pnrccor, nfí.o podendo, pOI'tanto, rotirnl-n. cln. 
ordem <!O din, Sinãocnt Viitado requeri monto 
do ndinmonto. 

O Srt. FET.tCIANo Pt~NNA-SI o nobre Sonn
L1or ditliconçn .•• 

O Srt. PmEs FEnnEtnA-Bom ; contlnunroi 
<1opols, 

O Sr. Fcilelnno Pennn- p,,r
rnlttn·mo V. Ex., Sr. Presi1lonte, que ou 
fnço.n. um requol'imcnto o peça. no Sonndo qno, 
cm beneficio <ln dt,qomsiio doslo prnj<·cto, cllo. 
spjn ndinda por 48 horas, nló quo n Com
missão de FinnnQas ltpresonto seu pnrecer, 
que cstti Jnvrnllo e prompto; porque a Com· 
nJissiio entendo que o Sonndo mio pódc rosol
'VOl' cstiL mntorln. cm consciencin, sinii.o om 
'Vistn. das rnzücs qne elia nprcsentnr, tio 
estudo n quo proceder. 

E', pois, mesmo om beneficio dn discussão 
e da dollbcmç<1o do Senado que fnço este re
querimento. 

O Srt PnESIDE!'>TE -Vou consultor o Se
nado. 

O Sn. PmE> FEtmEmA- Mos cu ostnva 
com n palavra. 

O Sn. PnESIDttNTE- V. Ex. cctlcu d~ pa
lavra parn dcixnr fuzet• este t•oquot·imento. 
.Aponns concluido esto incibente, decidida 
cst.~ qucstfio preliminar, V. Ex. conti
nuorâ. 

\'ou consultnt• o Senado, 
Posto a votos, ti t•ejcitado o rnqucrimento. 
Continua a discussão do art. 1• dn propo-

siQlíO. 

O lõõr. Pires Fera•elrn (")
Sr. P1·csideuto, volto à tribuna pnra confir
mar o qno disso no nobre Senador por ~linns, 
Isto é, que o pt•ojccto é de alta relovancln, 
tem por fim nrmar o Po<lor Executivo com 
verbos nccossarlns, afim do que mio fiquem 
os tropas dn Republic:c sont o aqnartolameuto 
do que pt•eclsam, o niio ilqne o Secretario do 
Guerrn. som vorbn para custeio das obras de 
fortitlcaçiio qno estilo '''ndo feitns em dilfo· 
rentes pontos da Ropublica. 

Quando no Orçamento da Guerra deixou-se 
de pe<lir vorbn, qne su porn o nquarteln
mento no Rio Grnntlo do Sul ú p1·coiso 
800:000$, foi jt\ com a mira no producto qno 

se podia realizar com a vendn do mat.crlaL 
imprest!Lvel a cargo do MinisterlodnGuerra. 

E' sabido que a• noss!Ls fortiftcaçllcs pelos 
frontch•as do no.-to estilo nbnndonndas, ostiio 
domrtilhadas; c e!so abandono, o essa falta 
de a.-ti!hamouto Importam na fllitll do segu
rança e de integridade da. Patria.. 

E' sabido que na cnpllal do Amazonas ni!o 
!ta. quarto la ; no Para, o qullrtel do 4" bata
Jhiio de art.ilbarla Iili annunclado para vender
se, por não mais prestar li seu primitivo 
destino ; ó sn birlo llilldll quo o quartel do 
Estado do Plaulty foi pct• terra. : do doMara
nhão, fortificacõos niio toem na condições 
hyA"ionlca.s noce~sa.rio.s, nem otrerecem resls~ 
tonei a. no mnis fl·nco nn.vio do guerra que 
quoirn. domnntlat• oqucllc porto. 

No Cearâ, no Rio Grande do Norte, na Pa· 
raltyba, em Pernambuco, em Sergipe niío 
estão cm melhores condiçõoa. . 

Nll capital Fedet·al o 38• de Jnfa.ntn.rto. 
aclto.-se nqunrtelndo em uma praça de mer
cado, em Nitbcroy, sem condições hyglenl· 
cns. 

O 7' batalhão de Infantaria aqui aclta.-so 
nquarlelado nns aguas furtada• de um con
venlo, t;Lmbcm sem condlçllca hyglenlcna 
absolutamente. 

o 23• demora bom perto do Senado, e se 
póde pet•feitamente ajuizar <lo resto, sa
bendo que este é um dos melltores. 

No Rio Gmnde do Sol c Governo disponde 
mensalmente enorme quo.ntio. com aluguel 
de pr&Liios, quo, ontrctanto,nilo teem as con
dições que a dl•ciplioa mUltar exige para 
aqunrtelameuto de tropas da Republica. 

No Pllrami tudo fa.lta; e1n Goynz succede o 
mesmo. 

Temos um quartel regular om s. João <1e 
El·Rel, e só. · 

Oro, pergunto eu: não se tendo votn.do 
verba no Orçamento, porque o Secretn.rlo da 
Guerra contn.va com o producto da venda 
deste material, em parte, p:tra esses servi
ços, desde que o p1•ojecto seja rejeitado, niio 
ficariio essas obras quo estão om andamento 
completamente poralysndas, porqae os em· 
preitelros niio poderrlo contlnual-ns, uma 
voz que os estabelecimentos bancarias não 
11tes facilitnm moles pnrn isso! 

Nestas oom\içiles, a rejoiçiío do projecto é 
atar com cot•rcnte de fet•ro a admmistrllQiio 
ti" Guerra, deixando os soldados da Repu
blica nos campos do Rio Grnnuc do Sul, c 
om outros ~cotos, sem aqunrtolnmento. 

E', como bom disso o !ilustro Scnrtdor por 
Pernnmbuco, nm credito especial quo o Go
verno podo, i>to 6, dous to1•ços do producto 
dn venda do material imprestavol, quo os!~ li 
cnrgo do Ministerlo dll Guct't'll. 

E' preciso que o Senado saiba que li despeza 
com nlugnol do ciiSas par!\ nquartolamento 

r 
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do soldndos, o cnmpos ~arn n cavai h'""• Eóbe 
o. umo. sommn. eonsidoL'o.vol mou;u.lmonlo, 
por~ue os pl'apriolarlos dessas casas o cnm
pm;, :m.bl3ndo qno tcom do lntn.l' com gorn.mlos 
dlfficuldndos para rocobor os rcspnctivos a!u
guois, por isso me3mo lm]'õom preços oxc lS
sivns, o o Govm•no, qU!\ niio pôdo tet• 0:1 sous 
polthHios no campo, som llbn.rrac:unonto, por .. 
quo bto tambom custa grnndo dospczn. para 
aor udquirlt.lo, o Gavei•no sujoita .. ao o. essa 
imposlr,11o. 

V. Ex. snbo, Sr. Prosidonto, quo,om geral, 
os tropas da Republica s[o compostas do 
filhos .ilo norte, onde o clima e quente. 
ondo o homem está n.co:;tutnn.flo n. uma vldn. 
fa.cU em sou vc:;tnarioi entrota.nto, são trans
portados pnra nH fronteiros do Rio Grnn<lo 
do Sul, pnra o Pnranil, e para antros l;s
tados,omle o frio ó intenso o tanto tllz sotrrer 
ossos pobres hom,ns qno voam do norte. 

como, pois, ha do ao ter assas tropas na
quelln.s p1tragcns som o necess:.rlo nquartc
lamBnlo 1 
B~stn o que vemos nn Capital Fcdernl: o 

corpo tle mnr.inheit•os nnvo.os nqua.rtolrvlo nn. 
torttLlezn, c1e \Vi\lugn.ignon, som cond!çn.o 
nenhuma bygicnlcn, que parece antes um 
r.o~roterlo. 

N11 fortaleza de Santa Cruz nito hn nqunr
tctumento; n~> do S. João succodo a mosm•• 
cousa.. 

Si formos ao quartel de artilharia no Pa
raná, 6 um pnrdloiro a dosnb11r: o do 2' re
gimento do campanha nesta Capital, a mesmo 
coUIHl.; o não so dove deixat• que o ostn.do ile 
rui no. chegue, como no do Pio.uhy, ao ponto 
do desabar. 

O Sn.. Go~tv.s ~& CAsmo díli nm aporte. 
O Srt. PmEs I'V.rtREIRA- O cJificio foi 

muito mal feito; rol con,truido cm uma bor
rauco.;· que, solapndn. polns nguns, dou em 
rcsultndo n qncdn do cdlficio. 

Nestas condiçoos, Sr. Prosidonto, não mo 
parece rnzoavel n rojcição do p1·ojccto 
que voe púr cm d!fficuldadr.s sérias o ndmi
nl•trmlm· do tlopnl'tllmonto da guerra, por
que olle nii.o tem ,·orbo. nom pn.ra conti· 
nunr as obras, que nstiio jil cm começo, e 
umo obra pMnlysa~ln importll o anniquila
monto dos tr~>bnlhos rcnlizndos o grande 
dispendlo qnnndo houver do se prosogulr a 
mo~mn oonstrucçiio. 

Os Sn.s. Do~nNoos VJCII:<TE E Go:.ms DE CAS• 
TitO dão apartes. 

O Srt. PIRE> l'>:n.n.EmA-Todo o mntet•inl 
velho o lnseL'vivel do Ministol·lo da Guerra 
póde ser von•lldo, como so tom feito om tem-
pos passn1los, . 

O Sn.. Do,n:<aos VJc&NTE- Então ó desno· 
cessar lo o projecto, 

O sn, Pm"s FE!l.n.EJRA.-Nii.o senl1or. O 
PI'Ojocto ó nocossnrio ·p:tm dar no secretario 
do. guerra a autorização para voo der dou9 
terços do mntorlnl improstwel. 

!lu mesmo, como vico-dlreclor do Arsenal 
do Guona, antes da Republica ser Inaugu
rada, vendi grnn•to numero de toneladas do 
bronzo do canhõo< insorvlvois. 

O Sn. DOMINGOS VIOE.~Te-V, Ex. pódo in· 
formar-mo a qunnto montam ostos doUil 
torças do pro•lncto da von<la 1 

O Slt. PmEs FEnn.EmA. - E' conforme o 
cambio. Si ollc descer tonrto a aug-mcnt11.r do 
valaL' o bronze, si alio subir, o bronze tom 
que ser doprocilldo o diminuir, portanto, o 
seu valor. MJ.s o rtne niio resto. n. menor du· 
vid" ó quo a quantia ha de ser rccebidJL e 
rocolhhla no Thesouro para dahi snhir com 
JLS cautela• nocossarins. Além disso todo.s as 
obras qno honVói'Om do ser levadas JL elfoito 
polo Ministel·io da Guerra não o serão som 
orçamento provio o sem conourroncin, obrl .. 
gnndo-so nquol!Q que fizer n obra a lazol-a 
diante a fiscalização do Governo. 

Tu•lo isto tem tramites determinados c por 
isso n[o hnjn recolo do que o Secretario da 
Guerra gasto a sou bel talante. 

Quando mesmo rosso necessJLrio o actual 
Ministro da Guerra lançar mão dos deus 
terços do producto da VCIL'I:L do .material ln
sorvivol, a cargo do Mlnlstcrio do Guot'I'IL, ou 
gn1·anto ao Senado que a sua honorabilidade 
é de tal orJom que cu não duvidava dar-lha 
autorização pnm elle mundar liuor ns obl'llfl 
som concurrencia publica, (•\partes.) 

Mas mesmo OS8im olle nilo fará obra al
guma mesmo quando votado no Orçamento, 
som a concurrencia publica c a fiscalizaçllo 
do offic!n.es cogonhoiros. 

E' por consequoncia animador o aparte quo 
ou ouvi tio nobre Senador pelo Marnnh[o, 111-
?.on•lo· qne não desconfia do que o projecto 
nt1o p.u::;c. 

Esta animação que S. Ex. me trnz com a 
sun. pnln.vrn o com o 8CU voto, com certeza, 
mo tletm·mlna a dizer· dn tribuna que estou 
ce\'to de que o materhl ha <lo soL' vendido e 
os rlous tot'ças hi\o do set' empregados om 
benollcio da clllSso n que me hum•o do per• 
toncor. 

O l!iõa•, Follclnno Pcnnn ro. 
apondo ás consldornçüos lo!tns polo Sr. Pires 
Ferroh·o.. · · 

O Sr. Ph•f'M Foa•rclrn (') -
St•. Pra.ldonte, niio fugi a oxpllcnçúos quanto 
1\ outt•a parto do r)ruj.:cto, rufurouto nos 
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proprlos naclonacs, :t c,,rgo do Ministorlo da 
Guerrn, pala raziio manife,tn da serem o!lcs 
precisos pnra estes set•viços, tendo •lo ser 
ccdidps por outros minlsturios o vendidos orn 
hnsta publica. 

Conresso no Senado quo não sol qnacs sito 
os proprios nac\onaes de que o Governo pre
cisa dispor om !tas ta publica; si •onbesso torln 
discuti•lo com a mesma franqnezn com quo 
disc11ti a 1\isposiçíio roiativn ilnpp\icnçiio <L• 
vond!L do mn.t.et•inl imwrviVtllllO Minht··rin 1\u. 
Guer1·a, destinn.n,ln-so este p1·orlucto o. Ucs
pezns com nquu.rtcluulCnto, hospitaos, ur-
DUl.rnonto, o te. · 

Rcu.lmcuto, portanto, nü.o fugi á. di.:lcus:-:ü.o. 
0 SR, JOAQUJII SAR'IEXTO-Tanto quo ostil. 

!a\lnodo poJa \CI'COira VeZ, 

O Sn. PmRs l'EilREIIlA-Si b 11 terceira vrz 
que venbo á tribuna, com de;agrado tio t,on
rado Senador pelo Amazonas, é porque o Pre · 
sldcnto da Mesa não achou ~ue cu estivoa!e 
fóra d .. or•lom, 

Si ~oubosso, como dizin, qurLntosA despcntle 
com este mutoria.l insorvivol, com C·Jrtcz;t., o 
Senado não protelaria a pa>sngcm do pro
jecto, 

Qunnto á. sua fórma, so!'a falta da. Camara 
dos Deputados, ~uo tem em seu sois homens 
illu!!Lr:vlos. conllocedor~.-ls dn. loi, zelosos d11. 
sua. honorab\litlade, o, portnnto, não dnriam 
110 projecto esta redacção, siniío a julgassem 
conveniente. 

/1. censura, portanto, nilo póde provalecar 
mesta p~rto. 

Peço no nobre Senador quo niio rett•oceda, 
qua niio recue. 

Tenho 11 minha testada limpa, esforçan
do-me na defesa do meus camaradns, que 
estão som aquartelamento, sem hospitaes e 
mem armamentos indisponsavois para o sor
v\ço que ellc• devem ii J>alrla. 

O Sr. Ro<lrlguell Alve• (l)
Preciso dar ao Senado simplesmente uma 
expllcacüo. 

Depois dus palavras do honrado Sona•Jor 
')lOr Minas, poderia pareo:.r que, .por parto 
<lo prosldollte tla. Commissilo do Fin•n~a~ do 
Seuado para com os seus companheiros, niio 
bouvc a cor1'ecçiio nccossarla do encaminha· 
li!ODto dos negoclos sujeitos ao sou conhe· 
lllento, 

Quando velu ao Sanado a proposição ~ue 
eslà om tll•oussilo, lbl olla distribulda ao 
lll ustre Senado!' por Minas Ooraes, 

S. Ex. :Lprossou-se cm dat' parecer a re
lpelto da q ueatiio, e pronunciou-se em auntldo 
~entraria iJ. approvaçiio do projecto. 

(I) E~to ~16\ourso nii;o foi rovlslo polo oro.1or, 

Sujeita a matcrln ao conhecimento d~ 
Commisaão, suscitou-se lnrgo deb:tle no seu 
solo, c totlos nós achamos mais ou menos pro· 
cctlontcs as razõe::~ n.prmsentada.s, antomJondo, 
como rcílcctin S. Ex., ~ue podorlamoa cbegnr 
no mesmo resultado, embor~ por caminhos 
divorsos. 

Por mais do umn vez, no conlleclmonto dtt 
Commisoiio, foi snbmettido o estudo desta 
mntel'ln. 

Ultima monto, ha deus ou tJ•os dias, o hon
rado presidente da Cns~ declarou-mo que o 
Rugi menta pormittln a inset·çiio na ordem do 
tlia do projoctos quo so achassem sn.\oitos no 
e:;tudo das Commi:::sõos, visto como fa.ltn.vam 
apenas oito dias ptu·a o ultimação dos nossos 
trabalhos. 

Rcspon•li aS, Ex. quo esse projecto tinha 
sido estudado com mUlto cuidado pela Corn· 
missão ; que tinh11 sido submottido o seu 
ostutlo no honrado Senador pot• Minas, como 
I'olntot• •lo parecer, e que nós ngunrdnvamoa 
opportunidado pnm a tlollbm•açiio definitiva 
n. respeito. 

s. E<. Inquiriu de mim si a Commlssão 
se mollndt••ru~ com a inclnsilo do prcdecto na 
ordem do dia, indopondento do parecei'. 

Declarei a S. Ex. quo niio havlaraziio·para 
que a commissiio ao melindrasse, tt•ntancfo-se 
do matorh\ urgente, pela qual Insistia o Sr. 
Ministro da Guerra.,. 

O Sn.. PIRES FmnaEmA- E com razilo, 
O Sn, RoDRIGUES ALVES- .. , e que eu niio 

po•loria consultar no m~mento o hOnrado re
talot·, que so aclmva ausente, mas que leva
ria o incidente ao conhecimento dos membros 
da Commlssilo. 

Elfectlvamente, no aabba•lo, communiquoi 
aos companheiros prosentes dt> Com!llissão 
nquillo ele que se tratava, o soubo que estes 
papeis se achavam em poder do nobre Sena
dor r•olo Espirita San Lo, que bve a bondade 
do m'os confiar. Eu lh'os restitui ; certo de 
que o Sonudo poderia ftc~>r habilitado adis
cutir a materln c'm pot•foito conhecimento do 
causa. o honrado Presldonto do Senado estava 
oet•tn de quo o Regimento pormltlia a lnser
çiio do projecto na ordem do tlln, o teve es
crupulos, declaro no S.!'nn<lo •. tle melindrar os 
membros da Commisso.o dll F'm11nças, pronnn· 
ciando-se a respeito, mais de uma voz, com 
corto acanhamento. 

Tenbo uecosaldado de fazer esta declnrnção 
ao Senado, pnrn quo no honrado Senndo1• por 
Minas Ooraos nilo ptl.l'oça. quo houve do noss~ 
parte qual~ner desUse no cumprimento do 
nosso dever em rolaoão a um companheiro 
tilo dl~namonte nomeado paro. estudar eata 
ma teria, 
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O Senado ouviu nsrazõos que tovo o nobre lar d11. fórma do se organizar o votar as leis 
Sena1ior p~r& impugnar o projocto, c se pro· orcnmentnrios. 
nuncinra com a lsonçao com que co~tuma !lu creio quo emquanto niTo ftzormos umo. 
proccdot·. lei que roguiu a matada do modo dcll· 

Devo, uma vez que me acho na tribuna, n\Livo ... 
declarar ao Senado que tnmbom mlo posso o Stl, GOME> DE CAiTno-Dcvomos ir vo· 
deixar pns>ar som contra-protesto o que lbi ta d t 
feito P'io no oro Senador cm ralação ás idéas n ° con ra • 
approvadas aqui no Orçamento da Receita. O Sn. Roo !liGUES ALvEs-.,. não podere· 

Com rolnçii.o á mater\a das loterias, o Con- mo" chagar no t•esultndo que desejamos. 
gt•csso votou uma disposição, a meu vot•, sem O alvitt•o do honrado Senador pelo Mara· 
1mportanc\n. nhão não produz o resEltado quo dcs"jamos, 

Aqui \lo do que Ec tratava cm começo no.. porque intelizmnnte nao podemos obter dos 
Cnmar~ dos Deputados, era uma proro"nção <lous ramos do Congre;so que approvem ou 
de contracto com a Companhia de Lotcrtns rejeitem certas o determinadas medidas em 
NacioniCcs; ot•a cll'ectlvameute um ponto de· cm•to o determl?ado tempo. 
lica.do o rnolindro~o, e muito bom proceLlou a Dadas esto.s mformaçõos, n.gna.rdo o. reso .. 
Camora rogcitnndo·"· 1nçüo ~o Senado sobi'C n proposição. 

A ldén que substituiu a esta não tom, n 
meu ver, importancla nenhuma, pois dá sim· 
plesmcnto ó. Companhia de Loterias Nncionaes 
uns tantos 11ias para extracção e dó. outros 
tantos ás loterias dos Estados,autoriaaudo-se 
o Governo, sobre estns bases, a regulamentar 
o mesmo serviço. 

O lacto cm si, a meu ver, não tem maior 
importancin; o não creio que o Senado o a 
Cnmara pos;nm iucldir em cenSUI'" por torem 
ai•prova,Jo esta pi'Oposlçilo. 

Devo a\ndil declarar, om relação ao nssum
pto do pl'Ojecto qun se discute, que o parecer 
iln Commlssllo de Finanças uchava-so m~tis ou 
menos manifesto a t•espeito da idéa contida 
na proposição. 

No Orçamento da Receita mesmo ha um 
additlvo da Commlssão do Finanças, regu
lando a mnterln. 

E, infelizmente. o facto é que, em mate1•ia 
orça!Dentarla, nós não estamos procedendo 
co;u o cuidado ncceS!nrio, por~uo c1fectl va
mento multas d\sposiçõc; quo se rolcront ó. 

· contabllldndo estão sendo pertu1•bndns. 
No orçamento mesmo da Marinha, que vac 

ser discutido amnnltii, temos uma disposição 
ldontlca ú que estamos discutindo !tojo. 

O Sn. Ft<LICIANO PENNA - Mns a h i está 
no orça monto, o aqui vamos perturbur o or· 
çamcnto. 

0 Sn. RODRIGUES ALVES- Não ''amos por· 
turbar i to~os os dias, infc\lzmoute, estnmos 
votando leis que pot·turbam o conjuncto do 
matarias ot•çnmantaJ•Ias, ou votando pensões, 
ou votando aposentadorias, contugom do 
tempo, rcvet·s•lo de olllciacs parn os quadro& 
do exercito o nrmnda, etc.; emftm, todos os 
dine estnmos commettcndo estas irregulat·i· 
dados, estes .viclos, quo ,; conveniente quo 
dosnpparoçam dos orçnmonto·s. 

ll eu ncho, sr. Presidente, quo o Scnnllo 
torá melhor a fnzer 1\o que em maio pro· 
xlmo, autos do qualquer outro serviço, Cl'gl· 

Sll~l\tlo y, li~ ' · 

O Sr. Domingos VIcente-Sr. 
Presidonte, não venho discutir a proposição, 
de que se trata, limito-me a dat• mou voto 
contra elln. 

Os dou• honrados collegas, compnnltc\ros 
dn Commlss1io, alludiram n mim durante as 
orações, como V. Ex. viu. 

Quando o iliustro Senador por M\nns rcti· 
rou·se, confiou-mo, por delicadeza, diversos 
papois que lho estnvum n1fcctos, dizendo-mo 
q uP, si J'o>sem procurado>, eu os entregnsse 
ao presidente da Commi•são, . 

NO dia 14, alludindo-se ao" papeiS pcrten· 
cmtes a esta credito, que constavam do um 
parecer por elle escripto. ou disse no honrado 
senador por S. P • .ulo, multo digno presidente 
da Comm\S>ão do Finanças, quo os papeis 
e:;tn.,·am cm meu poder, o os entreguei a. 
S. llx. 

Cumo ha pouco se disse quo os pnpcis mo 
roram entregues. c cltou-se o meu nome en .. 
tendi que devia diz;r no Soun<lo o modo por· 
que alies chagaram ao mou poder e dabi 
foram O. Commissüo de Finanças. 

Ninguem mais pedin~o a palavra, encerra
se n. discussão, 

Seguem-se em discussão, que se encot•n 
8em debate, os o.rts. 211 e 311 , 

Annunciada a votnçilo o verificando-ao 
nüo ltnvcl' mnls numero pnra dollborar, o 
Sr. Prositlento manda proceder á chamada 
do:~ Srd. SenadoreR, que concorreram á sessão. 

Procede-se O. chllmadn e deixam da res· 
ponder rs Srs. Nogu(1h·n. Pnrnnoguà, Cruz, 
Leito e Oitic\ca. Coelho o Campos, Rosa Ju. 
nlol', Ituy Barbosa, Thomaz Deifino, Paula 
Souzn, Joaquim dn Souza, A. Azoredo, Pi
nlteii'O Machado, Julio· Frota e R~ miro Bar· 
collos. 

O Sa•, Pa•etoldente-Fica adiada a 
votaçilo da pt'OposlçM. 
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CREDITO ESPECIAL DF. 200:000$ PARA DESPEZAS 
OOU AS DE.MAll.CAÇÜI%' DAS FltúN'l'ElltAS DO 
Dlt.AZJL COM AS UEPUULIO.\S AnOENTINA E 
DO Plm.U', 

Enl1'n. om 211 discussão o Ul'tigo u·nico tla 
proposi~ão da Camat·a dos Deputarias, n. 118, 
de 1890, que nonulln c; do"retos do Poder 
Executivo m. 3.i28 e 3.129, de 19 de no
vembro <lo 1Sü8, c autorlzn, pelo 1\lini,terio 
dns Ralações Extorlor(lsl t~ [Lborturn. do cro .. 
di lu especial de 200:000$ do~tinndos a des· 
pezas com ns denmrcações dns fr~1ntoiwts rlo 
Bm1.i1 com ns ltcpubllcas .Argontinn e do 
Perú. 
Nln~ncm pcclin!lo n. pnlnvrn.. cnr.Ol'rn.~so n. 

discussão, ficando 11 votação ar\inda pot• fultn 
de !]'IIOI'UilJ.. 

FAVORES 11. EMP!t!LZII. PARAIIYDA WII.TE!t 
OOMl'ANY', 

Entro. om 211 discnssüo com o pnrecol' favo .. 
rn.vol do. Commissii.o rlo l•'inançns, o nrt.lo ela. 
p•·oposiçfio tia Camnra dos Dopnturios, n. 114, 
ile 1899, quo nutol'lza o Poder Exo'cutivo a 
dispensar os dll·eitos de lmportnçiio uo 450 
tonclndus rio material mctallico da cmprczn 
PaJ'ttllyba Watc1· Oompany, llestina.do no abas· 
tccimcnto de a:;uo. da cidade dn Parahyba c 
o mntcrinl de ensino lmport.ar1o polo collegio, 
dt1 S. José, do Lagos, no EYtado de Snnta 
Cntharlna. 
· Ninguom pedindo a palavro, cncorra-so a 
discussii o. 

Se,:rne·se cm discussão, que se encerra, som 
dobllte, o nrt. 2". 

A votnçiio tlca adiada por fn1ta de ~uorllm. 

CONTII.OEI! DE TE~IPO !'ARA 11. CONOESSXO DO 
IIE!O•SOLDO, 

Continúa em 2• dlscussilO com o pal'ocer 
contr·at•io dn Commissão de Finanças o i'avo
l'avnl dn de Marinha e Guerra o artigo· da 
pt'OpOsiçiio un Crrmarn <los Doputanos, n. 07, 
<lo 1899, quo dotcrminn que n11 liquidnçiio de 
tempo de serviço para 11 concessiio do melo· 
soldo, não soja descontado aqucllo quo for 
passado no goso de licença pnro. tratamento 
do snudo, nos termos do nrt. 10 elo decreto 
n. 1.308, de 21 do fevereiro do 1801, 

Pinguem pedindo a palavra, cucorm ao 11 
lllsoussão. · · 

SognO•SC om discussiío, quo 50 encerra F.om 
d abato o nrt. 21

'. 

Jllca fi votnçiío ndin<la por fulta do ~«o· 
rum, 

VE~P,\. OU AFURA1tlEN'fO PimPI~TUO Á MUNICI• 
PAL!DADJillO D!St'lLIOTO l'EDEIUL DO PRIDIO 
N • 24 DA H.UA SI~XTA, 

Ent.rn cm 211 ~uscuasü.o o projecto do Se· 
nndo n. 26, elo 1890, qno autoriza o Podar 
Executivo n transferir ó. Munlcipallr1nrlo do 
Districto Federal, por contracto de vendo. ou 
aforamento pcrpotuo, o prmlto n. 24 da rua 
Soxt11 o terrenos da Qulnttt da Boa Vista, jà 
ccdirlos provisoriomonto ;, mesmo. munlcipa
Iidnclo o onde esta conserva o seu vtvch·o de 
plantas. 

Ninguem pcdinrlo "pnlavl'/1, encot•t•n·so a 
rliscus>iio, ficando n votação nclladn por falta 
de quorum, 

LICENÇA. A JOÃO DAS CIIAGAS ROSA JU:-.'IOR, 

Entra em 2•• discussão fi preposição do. Cn
mnra dos Doputados, n. 109, de 1809, quo 
outoriza o Podct• Executivo a concedm• um 
anno de licença, com o res]l8ctlvo ordenado, 
uo praticante cffcctivo dn 11gcncia do Correio 
do ostnçiio cont•·al dn E;tra•hl do 1<orro Coutrol 
do Brazil Joiic das Cbagos Rosa Junlor, 

Ninguom podindo a pa1nvro., encerra-se a 
tllsousiiiO, ficando o. votaçiio nrllnila por falta 
do guorum, 

LICENÇA 11. ANTONIO MANOEL XII.VIER. 
BlTTENCOURT, 

Entrn cm 2• discussão n proposlcão do. Ca· 
mo.l'n dos Deputados, n. 112, do 1809, que 
autorlzn o Porlor ilxccutlvo a conceder ao 
I" official nddit!o da Scoretnrla da lnrlustrla, 
Vinção e Obrl\~ Publicas Antonio Manool Xa· 
vlet Blttoncourt, um nnno do 1icenç111 com 
vencimentos, Vt•ra trnlnr de suasaudo onde 
lho convier. 

Nlnguem podlndo a palavra, onoorra·so a 
rllyoussão, ficando a .votação adiada por falta 
de quorum. 

O Sr. Prc .. ldente-Estó. esgotada 
a mataria cln ordem elo dia; o, onda mnls 
havendo a tratar, vou levantar a sossiio, 
dosignondo para ordem do dia da scssiío S3· 
guinto: 

Votoçüo em 2• disoussüo !ln proposlciío da 
Cnmllra doa Deputados, n. 38, de 1809, que 
providencia sobro a 11ppllonçiln que dovo sor 
dada ao prorlucto l1quido da venda de 
onnhOos lmpt'estavois e motAes inserylvcls, 
pet·tcncontcs ao Ministerlo da Guerra; 

Votaçiío em 2" iliseus•iío do. propnsicilo na 
Camara dos Deputados, n. 118, de 1890, que 
anoulln os decretos do Podor Executivo 

r 
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ns. 3.128 e 3.129,. de 19 de novembro de 
1808, o autoriza, poln Mini~terlo dus Rolnçiios 
Exteriores, a abertura do cm dito especial 110 
200:060$ destinados n dospezns com ns <lO· 
marcaçoes das fronteh•ns do nrazll com ns 
Republicas Argentina e do Porú ; 

Votação em 2" discussão da proposição dn 
Camara dos Doputndos, n. ll·li do 1809, que 
nutorlzn o Poder Executivo a di•pensat• os 
direitos de. importnção do 450 toneliulns do 
material mot,llico dn omprezn P<tmhyua 
lratcr Comp.tt1!1 , destinado no o.ho.steci
mento <1e agua da cidade da Pnrahyba e o 
material de ensino importado p:1lo Colloglo 
de S. José, elo Lages, no Estado do Santa 
Catbarina; 

Votnciio cm 2• discuoaiio da proposição da 
Cnmara dos Deputados, n. 67, de 1809, que 
determina que na liquidação do tempo do 
serviço para a concessão do meio soldo, não 
seja descontado aqueile que ror ttnssndo no 
gozo do licença pura tratamento de SllUelo, 
nos lermos do nrt. 10 ~o decreto n. 1.388, 
de 21 do fevereiro de 1891 ; 

Votação cm 3• diRcus;ão do projecto do 
Senado, n. 26, da 1809, que nutorfza o Podor 
Executivo, a transferir ó. Municipalldndo do 
Districto Federal, por contracto do vencia ou 
aforamento perpetuo, o prodio n. 24 do. rua 
Sexta e terrenos d~t Quinta da Boi\ Vista, jiL 
ccdi~o provisoriamente à mesma municipa· 
lidnde o onde esta .~onserva. o sou viveiro de 
pltlntas; 

Votaciio em 3·• discussão da proposição ela 
Camat•n. dos Deputados, n. 100, de 1800, 
que autoriza o Podor Executivo a coneo<ier 
um anno de licença, com o respoctiTo orde· 
na<lo, no praticante eJTectivo da 1\goncia do 
correio da Estação Central da Estrada do 
Ferro Central do Bt·azil Jodo das Chagas 
Rosa Junlor; . 

Votação em 3• discuaAão da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 112, do 1899, qno 
autoriza o Poder Ext~cutivo a concodor no 
I• ollloiai addi<lo ela Secretaria da industria. 
Viacüo e Obras Publicas Antonio Manool 
Xllvior Bittencourt, um anno do licença, com 
vencimentos, para tratat• de sua snudo ondo 
lhe convlet• ; 

S• disoussno do proposição da Cnmnra elos 
Doputados, n. li5, de 1800, que fixa ades· 
poza do Minislorio di\ Guerra pnm o oxercicio 
de 1900 i 

2·• discussão da proposição da C••mara dos 
Deputados, n. 123, do 18,<0, que fixa a dos
pozn do Minlstorlo di\ Mnt•lnha ]tora o exor
clcio de IODO ; 

2' dlscussl\o dn proposição dn. Camara dos 
Deputados, n. 12[, de 1809, quo n.utorizn. o 

Poder llxocutivo a nbrit• no Minbtorio dn. 
Industria, Vinçtlu o Obras Pul.Jlicas, uo cor ... 
ronto exercicio, o crcuito supplcmentar do 
l.20Q:750$, tlostimulo a va.r!ns consig-nações 

110 art. 24 dG lei D. 560, do 31 ue dczombro 
do 1808; 

2• di,cussão dn. proposição da Cnmnra dos 
Doputndos, n. 122, do 1890, qno autoriza o 
Pm~or Executivo a. abrir no Mini~torio dn. 
.Justiça o Nogocios lntcrioros o credito do 
lli:OZ0$500, supplomcnta.t• a VO.l'ia.-; verlms 
ela lei n. 5GO, de 31 do dezembro de 1808; 

2~ discus!.liio do. proposic:ito da. Cnmnt•n dos 
Depuln•ios, n. 110, U•> 1800, qne nutori1.a o 
Poder i':xecntivo lL ai.Jl'ir o credito nocossnrio 
pn1•n. pngamonto do:l juiz~s do direito, qno 
romm nomeados pelo Gm·o,·no Fodorat após a. 
promulgação <la Consti~nição ela Republica, 
po1•ém nntes dn. org,mi:wçüo judiciaria. do re
spectivo E>tndo i 

2·1 di~cussúo dn. proposição ela. Camttra. dos 
Doputndos, n, 120, ·do 1890, que isenta do 
pagamento do quncsqnct· direitos nas re
S(Wctivag Al!'o.ndogns, os volume:; contando 
um rogulnclor ymhlico destinado 1\ torre da 
matl'iZ de U\1craLa o os f)Uo conteem oh,lectos 
para uso do Hospit11l elo Caridade de Fioriano· 
polis i 

2' eliscussúo do. proposição da Camnra dos 
Doputn<los, n, 11 O, <le 1890, que autoriza o 
Poder Executivo " abrir no Mini"torio da 
Justiça. o Negocias lntorior.:s o credito ex· 
trnorclinnrlo ae 4:200$, 110 cambio de 27, 
l'"'"" premio no hachnroi Josó An~nsto Bar
rolo de Molio Hochn, de nccordo ·com o 
at·t. 2·18 do decrolo n. i. 150, do 3 do dezem
bro do 1892; 

Discussão unicn do parecer n. 285,cle 1899• 
dn. Commissúo do Constltu lçiio, Poderes e Di· 
piomllcia, opinando que não soja npprovado 
o veto cio Pro!eito do Districto Federai á rosa 
iução do Con•elho Municipal, que provldon
citl para a execução do art. 7' da lei n. 547, 
de 10 do maio de !898 ; 

Di•cussiLO unlca do Jlarocor n. 202, de 1899, 
dn Commis~lío do Justiça o Legislação, opi
nando qno S<•.ia approvado o ~elo do Prefeito 
elo Distt•iclo !o"ednrai ó. resol uçiio do Conselho 
Munlcipnl que nitet•a o trafego dos carros da 
Companhia de S. Christovüo, doterminnndo 
que os bond,, che~ando i\ JJrnQa do coronel 
Tnmarindo, passarüo pela fronte da Escola 
Polytechnica, seguindo pela rna Sou•a Fran
co, praça iirndentcs, ruu. da ConstituiQii.o o 
prnça ela Republica, onde tomat•iio n actual 
direccilo ; · 

Dlscussüo nnica do pnrecot• n. ~03, de 
1800, opinando para que 'oja rejeitado o veto 
do Prefeito do Districto Federai li rosoiuçiio 
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~o Conselho Municipal, quo revoga, para todos 
os olfeitos, que tenha pr01!uzido ~osdo u dat:~ 
da sua promulgnçiio, o decreto n. 150, <lo ·1 
do julho do corrente nono i 

Di~ous~:ii.o unicn. tlo parecer dn CommitisÜ.o 
do JUitiço. o L•gislaçiio, n. 201, tio 1800, 
opino.n<lo que soja rejeitado o velo do Pi'd· 
feito do Districto Fodornl D. rosolnçiio tio 
Conselho ~lunicip·•l. qw• concede uo cld•d•io 
brazllclro eug•nhclro :-rancei ForrciM 1ins 
Neves JuniOI'1 ou i~ ompJ·ozn. que Ol'ganizn.t•, 
pormissiio para. a comtrucçiio, uso e goso, 
pelo pr.1zo do 30 a unos, do uma llolm fcJri'O· 
carril do bltoll\ 1ie um metro, do trac(iio 
animal ou oleotrlca, que partindo da l'Ua 
Dr. Manoel Victoriuo, no Engenho do Dentro, 
Vil tormhuw em Madureir11: 

2• diEcussiio da propossiçiio 1ln, Cnmnra dos 
Doputatlos, n. 110, de 1800, quo autol'lz:~ o 
Poder Executivo a concodor um nuno de 
licença, com o respectivo ordenado, no te· 
logrnpbisln do I" classe da Repa1·tiçiio Geral 
dos Tol•grnphos, l~nacio Lnzaro Bastos, para 
t1•ntar de sua saudo onde lhe convier: 

2' dlsouslliio da proposição da Camaro. tios 
D~putndos, n. III, de 1809, qno autoriza o 
l'o.lor Executivo a concedor ao pharmnco U· 
tico ndjunto do exorcito Eutychio Concoiçii.o 
do Mnin, troz mezes do licençn, som venci· 
ment;os para tratar do sua saude ondolho 
cOUVIer. 

LQV~nta-se n scsliio ás 3 horas da·tnrde. 

--
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Pre11dencía dos S1'S. RMa c Silva, .ollanoel 
tlo Queiroz, J. nltUHdlt o Jlem·iquc Oou
lin"o. 

A' mei:L hora depois do n:elo·dia, abro-so 
o.scPsü.o, o. que concorrem os Srs. Sono.dot•es 
Mnnoel de Queii'OZ, J. Catunda, Henrique 
Coutinho, Thomaz Delfino, Gustavo Ricllltrrl, 
Joaquim SM·mento, ~·,•ancLco 'luchado. 
Manuel Barata, Bencdlcto Lo. to, Gomes <lo 
Castro, Do!fut•t Vieira, Nogu~·ira Parana..:.:uU, 
PJrca FerJ'cirn., Cruz, Joiio Cortlcit•o, nezorl'il 
FontonoUo, Joaó Bernardo. Ah·aro M11chodo, 
Ahdon Milanoz, Almei1ln B.ll'reto. Gonr;alves 
Ferreira, Jo>ó Marcelllno, Rego Mello, Rosa 
Juntar, Ituy Barbosa. ArthUI' Rlol, Virgillo 
Damuzio, Cloto Nu1.e,, Domingos Vlconto, 
Porclnnoula, Q, Bocoynva, Lopes Trovilo, 
E. Wandcnl<ollt, Fellclono Ponnn, Bueno 
Bt'llDdii.o, Ro<lrir:ues Alves, Paula Souza, 
1\fO!'nos Barros, Joaquim do Souza, A. 
Azoredo, Aquilino do Amaral, Pinheiro 

Machado, Julio Frota e Rami!•o narcol
los (44). 

Deixam de comparecer, com causa partlci· 
pn•la, os Srô. Albo!'lo Gonçalves, Generoso 
Ponco, Jonatb"' Pe1lrosa, Lnuro Sodró, .lusto 
Chermont, Po•.lro Velho, Joaquim Pornnm· 
buco, Leito o Oltlclco, Coelho o Campos, 
Leandro Mnciol, Gonçalves Chavo<, Leopoldo 
do llulhõcs, VIcente Machado, .Joaquim 
L·10crdn, Estov.,s Junior o RI\UIIno Uorn i e 
som ella o SJ•.B. do ~!endonça Sobrinho. 

E' lida, posta 111n discussão o sem debato 
approvada n neta dn so.<siio untorior. 

O Sr. 1' Seca•etna•lo dá conta do 
s•guinto 

EXPEDIENTE: 

OIUcios: 
Tros do Ministerio da Fazenda, do hontem, 

transmlttln>lo as monsngens com que o 
S1•. Preshleute do. Republica devolve <lous 
de cada um lias autogrnphos lias rcsoluçocs 
do Congl'osso Nacional, que sn.necionou, o 
relalivlls no per.liio a !J. Eupbrasla Del
phlna do Lacci'Ila, viuvn do cx·colloctor 
João Paulo elo Lacerda, dos pronilo• da divida 
cm que seu faliecido marido ficou alcançado 
para com a Fazaoda Publica; ó. concessão 
de liccnç1~, com ot•denado, n.o 3·• esct•ipLu· 
r.tl'lo da Delegacia Fiscal, em Pernambuco, 
Fl·nuclsco Jorge do Souzai o no m:itnholoci· 
monto do processo do arrecadação dos impos· 
tos de consumo.-Archive·se um de cada 
um dos anto;:raphrs c communique·SO ó. Ca· 
m1u·a dos Deputados, romettondo·so·lho o> 
outros. 

Um do pa1lro Olymplo do Campos, de 2·1 do 
outubro ultimo, commnnlcando qno, na 
qualidarlo de p!•osldonte eleito pu ri\ o triounio 
de 1809 a 1g02, p1•estou compromisso o 
assumiu n. admlnistraçiio 1lo Estado <lo 
Sorglpo, assim como o respocllvo vice-p••osi· 
douto Apnlchro Motto..-lntolralio. 

O Sr. ~..:.1 t-1ccretn••io (ínte1·ino) lô 
o v11e n impl'imir, pa1a entrai• na ordem dos 
tnLu.lho3, o soguiuto. · 

P.\HECE:B.: 

N. 2on- t890 

O Conselho Municipal, polr\ resolução 
n. 205 A, do 20 1io dozombro do 1808, atto11· 
<lendo il. necossld:tdo do dosen vol vor, no D!S· 
tJ•Iclo Fellornl, • ngl'ieultut·ll o ns lndnstrlos 
que com olln so r•Iacionnm, o quo ó creor 

.-<I 
I 



SESSÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1899 053 

'contes de producçüo o riquez~, com o pa· 
t.riotlco Intuito do otlucar no rogimon !lo tm
bolho honro>o o prov.,itoso m•ianças aban· 
llon;u}IL!I no vicio e ao ct•ime n!lB ruo.s 1lcsta 
Cnpltnl, concedeu ao Dr. ~limaco Barbosa, ou 
companhia por oilo organizada, ~>uto,·lzaçiio 
para fundar quatro colonl11s int'o~ntla ngrico· 
Jns, om que se clovcró. ensinar o mnntor o 
trabalho de ngricultura pelos mothodosln· 
ton81vos quo n. scioncia prcscro,·e o aconselha, 
dando-se as creanços quo nollas foram ndmit· 
tl,lo.s, além do nccesst\l'io pn.ra sun. ma.nuten· 
çiio em sautlo o molcstln, o salario quo for 
arbitrado, 

A rcsoluç-n:o outor~a. no concossionnrio van
tagens no intcrcs.:;o do fn.cilita.r o gnrantit• n 
crcnção o munuton(,'ão d11S colonia.s. 

O Dr. prclcito, cm data elo O do janeiro 
deste nnno, vetou a resolução, submettendo 
o veto com as razões do seu fundamento ú 
apreciação e declsfio do Sonalio. 

A' Commis;ão de Justiç> o Leg:slnção, a 
cujo c3tudo foi ~::ujcito o ,;ato, passo. o. consi· 
deml·o. 

A arguição do offonsa ao p>trio poJer te· 
vnntnda pelo prefeito, com rdaçilo as Cl'inn· 
ças quo toem pne, não procedo, 

A resolução mto nltot·n., nom lJojia ihzol·o, 
o rlh•oito vigoote. 

E' intuitivo que só podarão ser ndmiu.idos 
no.s colonins os menores cujo ingresso for nn· 
torlzndo por sons pnes, e com reforeucin 
úquolles que forem sujo.jtos á jm•isJicção do 

j'uizo do orphilos, com nutorlzaçiio do mesmo 
ulzo. 

A uns o outro incumbo providenciar no 
sentido dn sogurnnça do bom tratamento dos 
menores, do sua oducnçüo o rctl·ibuiçilo do 
Eeu trabalho pelo salnrio. 

Não se pódo dizer que nccoitnr taes crlnn• 
çns, propnral·ns pelos trabalhos ela ngricnl· 
turn, a quo so viio eotregnr, para serem 
utois n si o á Pntrin, é fazer dellns, ·como se 
afigurou no Prefeito, ll•ai>alhndoi'es forçados, 

Attingindo ó. idade leg.11 tia omancipaçiio, 
apto jli\I'a os netos da vida civil, nada obsta 
n quo o colono deixo o estaliolocimonto, ando 
fer. sun nprondizagem e habilitou-se pura 
viver honestamente pelo wu trnbnlho. 

A Commissilo não tom noticia do Institutos, 
'I •. qunes os mo-Jelados na conces•ilo, quer pu· 

blicos, quer paticulnres, o, qunn<lo oxist lssem 
não era osta ra>.ilo aece\tavel para qua o 
Districto Ji'odoml se privnsso dns vnut11~ens 
do Institutos congonereP, prlnclpnlmonto 
quando é patente, lndi,culivel e sm•nlmente 
conhecida a necessi<lndo do prov<·r ao apro
''oitD.mento o oducu.~·ii.o llo~ menores qu·1 In
festam o mesmo Dlstl•icto, entregues no vicio 
o no crime, inutci:; para. si o perigosos ú. sa• 
~iodado, 

A npprehonsiio mnnifesta poJo Dr. Pre· 
feito do quo o conces;ional'io, >empre quo 
lho convenho, nllcgnrá uiio ter colonos aptos 
pa J•a. o::; serviços do outros Ja.vrndorcs, ó sem 
t'undnmento, ras~mdo attondcr a que no ln
torasse do concessionm·io estil Dilo perder 
essa fonte de lucro, evitando a paga do sala
rio quo sara feita p.1lo lavrador que neccs
sltnr do serviço do colono. 

E' necossnrio do maiA niio esquecer que bo. 
um fiscol nomendo pelo Prefeito, incumbido 
de verificar o. fiel oxocucão rln. roncessüo, nrro 
sendo licito suppoi' que ello deixo de cumprir 
sun. m issiio. 

Analysad11 desp1•ovonidamonto" concossílo, 
outorgada na rrsolnçü.o votado., reconhece-se 
que ns colonhs inl'.tOtis prestarão relevante 
serviço, niio só ao Districto Federal, mas 
tambt1m no paiz, desrlo que nbi so ensinllrd. o 
meio J'acional, prntico e oconomioo de crenr 
operarias nncionncs. 

Vem do molrle lombrnr aqui quanto disso o 
Ministro da Fnr.enda, em seu rolatorio de 
1897 : 

• Nos paizes novos, n maior somma de re
cursos mo.ter•iues hu. do provir forço8amente 
d<l cultura do sólo quo forn••co os productos 
mais necessaiios I> vida das populaçOes. 

Não bastam a.uxiJio:; indircctl1S o n. incia .. 
tiva pa!•tlcnlor (ainda. acanhada), nliás im
prescincliv~is para incrcmentnr o trabalho 
agl'icola; é neccssurio o concurso rio outros 
olomontos J'or porte dos poderes publicas que 
niio se po em furtar n esta exigencia, at· 
tonta a responsabilidade que lhe cabo no. 
crise tomerosa. do momento.» 

Ex"'ulnando as causas determinantes da 
aspbyxia da nossa lavonra, o Mlniotro aponta, 
entra outras, - «carencia de ronheeimontos 
protlssionnes e de utilizar.iio nas culturas dos 
pl'ocessos o instrumentos aperfeiçoados do 
dominlo do. maoanlcn e das sc\enolas na• 
tur.tes, necessida<le dn di vls:io da proprle· 
dade, deficiencia de trabalhadores, escassez 
do capital e de crodlio,> 

A reaoluçüo por seu plano, parece, attende 
as necessidades lembradas pelo Ministro, re· 
sol venrlo ao mesmo tempo o problema da. 
assistencln ó. infancla desv;~Jida por meio do 
tru b ,[ho. 

E considerando n impossibilidade de levar 
1\ p:•a tica ompreza do tal ordem som o 
au.diio de r~vores outorga por espaço da 
20 nnnos: 

a) garantia de ]UI'OS o amortização de 7% 
sobre o cnpltnl do 2.000:000$, nos termos e 
com as condições que diremos: 

& ) praforoucln om igualdtulo de condições 
p.lrtl os serviços municlpaes que tiveram de 
ser fllitos nns fl'ogueziu...'\, om quo o concoll'lio .. 
nnrio ou companhia tiver sons estabolaci
montos coloniaos ; 

• 



AN!Ul!ll J)O Sl!N ADO 

c:) direito de deSIIpropr!nçiio na fórma da 
lei. sobre os terrenos do lo\vourn nílo cultl
""'IB<los, do que precisar parn seus o< tu baleei· 
::tn~>n'os, de llccor.to com o Prefeito que jui
,osra do. necessidade c utilitlndo da dosnpro· 
]riaçiio. 

L< garantln do juros c nmortlznçiio do 7 '/, 
roforo·sc ox:clusivamento ás quantias que 
filrl1rn cfl't~cti Wl. o gmdualmonto empregadas 
m~o. conl}ossão, conf,;J•me na necessidades desta., 
nlí.o sm1do npplicnvel o. nenhumr~ cxplomçã.o 
awrlcultu~nl q uo o concessionado ou compa· 
nltia oKccutar em seu !Jcnoficio. 

:Nií.o ln o perigo de quo possa estender-se n 
responsabilidade do município a mais do que 
cst\ expressa o tormina.utomonte dotormi· 
Dl>.d<L. 

Qnendo .assim niio fosso, isto ó, si ·<ln vida 
houvcsso ~r IiLI ta do cinrfzo que n pude,so 
nu.toriznr nü.o esta.vo.1 como nõ.o estll,, o Pre· 
feilo lnl>ibl~o de, no contracto, acautelar o 
dlroito >lo unmioipio, tlrmando·sc com a pos· 
si-vol clo.rczl.l. a extcn::;ão da sua. responsabili· 
dad~. 

A pl·oreroncia dada no conces,ionario para 
os serviços municipn.os nas zonas em que 
ii vor seus estllbelilcimentos colo nines só tom 
l<>gar em !g-unldado de condiçOOs, 

Não ua 11ri vilo~io : o concessionar lo só 
pClder{l. ser incumbido dos serviços si outro 
niio ofierccer molhoros vantagens, quando 
forem l<lentlcaa ns vantagens olferec1das e 

· lgnlloS os unus impo;tos. 
Si o conces•ionnrio está melhor preparado 

quo Olltroqunlqucr para a cxccuç:lo <lo taes 
scrvlçod, fiLzendo-os com melho1oes vantagens 
!"'ra o munlciplo, isso nilo importa em olfensa 
a. ii bord~<do de com mercio. 

Sahe-se que, segundo a natureza das opo· 
raçües l.l. ~ue os individuas se ontrcgnm, o 
IJ.UO póio SOl' feito com moi• vantagem por 
a.m.sem otrcnsl de seus intm·esseg,com·lucro, 
11.ào pl>dcr>\ ser feito por out<·o, cuja situaç[o 
Jlào o a rne.<ma, sem prejulzo. 

Pó> e-se •lizer que essa doslgunldnrle nnlU· 
r-nl e imposslvol do evitar justifica a necessi
dodo da concurroncla onde se procura obter 
YJlclho 1' C(JIIJ. mell~ores -vttntagens. 

E:ntondldn como do v e ao r a clausula. do 
DLrt. B", §3", aprocla!la cm fncc do~ preceitos 
<lU"' >'cgcm a hypotheso ahl prcv1st11, ni\o ha 
11. ol!om<L tia lei organlca do município que 
cot011 o Dr. Pro feito. 

A.' Commlssiio pat•eco que outra lntelllgen· 
ol~ nií.o so pódo norn se devo dar a ossa clnu· 
suln slnão o. do quo, rewnhecld>Ls pelo P<"O· 
!'oito, n necossidn<lo c utilidade dos tol'renos 
)lara os fins indicados, o concosslonario tom 
direito ú suo. dosap>·oprillQilo, 

As expreB!Iõos-dlreito do deso.proprlaçiio 
ll~ l6rJD.n do lei-deixam ov!<lonte que 11 dos. 

npropr!ncíio sol póde ser ell'octuadn guarda· 
<ias 11s pro•cripçiles iegao3, 

Não ha, pois, delegaçlio de nttrlbnlçi!o pri· 
vativa do Conselho, nem postm·gaçiio doloi 
organica do munlclpio. 

A missiio do Proloito, no cnso, rosumo·so 
em emlttir p11roccr sobre o. necesoldnrle o ull· 
lidado dos terrenos sollcitndos pelo concesslo· 
nnrlo (cousa que niio iJ exorbitante <lo suas 
funcçõos ) para que o poder competente 
resolva. 

Cabo dizer aqui quo, limlhdo como ó o 
direito de desapl'oprtaçiio, que se relere SÓ· 
mente aos terrenos necossnTios aos estabeleci· 
mentes das colonias, será lmposslvel no con· 
cesstonnrio en(~ixar, na phrasa do Prefeito, 
cm sua miTo .:onas a~O't.lordinariM do ter· 
reno. 

O prazo da concessílo, longo de ser lnde· 
ftni<lo, como o Prefeito aventurou parecer, é 
o de 20 annos. 

A resoluçílo ·prescrevo que, terminado o 
prazo da coucesstío, reve1·terilo para o patri· 
monio ela municipalidade os cd1tlcios e ob.ie· 
elos que menciona ; ora, nílo cogitando alia 
do outro prazo, além do do 20 &<mos durante 
os quaos os concessionarlos recebe f~tvores e 
presta serviços, ó tóra deduvld& que é esse o 
dl\ duraçílo d" concessão. 

Entre 1111 cousas que, em virtude do nrt.l2, 
deverão reverter ao patrlmonlo municipal, 
findo o nrazo do concessão, lncluom·ae os ter· 
renos quo o concesstonarlo houver obtido 
para o< llns da mesma concessil.o. 

Da rovur;iio estão, po1·ém, oxoluldos os ter· 
renos, para revenda ú.i pessoas t:·Jo ao 
queiram dedicar à agricultura, operaçílo que 
iudepend la de autorlzaç~o ; niio go;a do di· 
rei to do dosaproprlaçilo, nem obrlgt\ a mu· 
nicipaii•l>Lde ú garantia de juros e amortiza· 
çilo pelas quantins com ellns despendidas. 

Esta inte!!igenclo. que mestra failecer no 
Prot"olto. raziio, quando entendo que os ter· 
ronos obtidos para os fins d& concessii.o não 
reverterão ao patrimonio do municlplo 
ojust<>-se perMtomeuto aos termos e Intuitos 
da resolução, cujas disposições nii.o d;vem 
ser aprcciMas o entendidas lsolatlamento, 
mas comblnn<ius, 

Som procedencla é por Igual n critlc& ao 
art. o•. 

Caros como~. síio os. progenitores de raças -'1 
apuradas, que o conoessiooarlo Introduz no 
municlflo· para adilplação das industrias 
pastor I ·e pecuarlo, ú justo quo ello ni!o dli 
~rntuitamonte seus productos ou coborturos 
como lambem uílo faça nnalyso chlmlca . sam 
r11muDero.çtto, certo como é, que tU.es sar~ 
viços sclentillcos custam em ostubeleclmenios 
similares elevadas quantias. 

Cumpl'1l", mais uma voz lombl'ar que t1 
oxocuçao da resoluçílo <lepende do contr<LOto o 

r 
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'que neste devem ficar ftrmndoa os diroitos O Sr, 'Pirolll Fea•rch•n (pela or
obrlgnçOos dos contractnntes, solveodo·SO os .de,>) requer dispensa de lnterstlcio poro 11 
duvidas que possam haver roiativus li com- 3• di;cusa>io >l» propowlçilo. 
prolwnsiio e oxtons>1o >ln. conccssiio, Consultatiu, o Sona>lo concede a dispensa, 

Convcnoi<.lu. tlo que u. conceasü.o ó do grnn~ votnção cm ~~ di5onssiio du. fll'Oposiçii.o da. 
do vn.ntagom pnra o municipio e para n in· Cnmnl'a tios Dcputotios, n. 118, de 18~~. que 
fouoin. desvalida, a Commbsiio, demonstrada unnulin os decretos do Poder Executivo 
comojulgaa improcedencin doa motivos em ns. 3.128 o3.!20,<le 10 !lo novembro rlu 1808, 
que se baseou owto, concluindo, ó tio pnt•ccer o autoriza pelo Minbtwio ''"" ltcinçües Ex to· 
quo soja alie J'Ojeitndo. rlorcs, a aiJerturu do credito c8pocial de 

Saht dns Commissões, 16 de novembro do 200:000$ destinados a despeZits com ns de· 
1890.-Rogo Mollo.-Titoma: lJclflno. marcações das rruntoirns rlo Brnzil com as 

Republicas Argentina c do l'onL 
o.sr. PireM Fcra•clrn-Poçc i• Posto a vetos, u npprovado o artigo unlco 

V. Ex. Sr. Presidente, que consulto a Casa diL proposlçiio. 
se dispensa n lmpt•essiio cm avulso do P''I'O· ll' n proposiçilo adoptada para passar a. 
cor que ncaba de ser lido sobre colonias ngrl- 3" >liscussito, 
colas, afim de 8Cr o mesmo datlo para ordem 
do dia. ue nmanbã. o Sa•, GonçnlvcM Ferreira. 

Consultado o Senado conced~ n dispensa. (pela or<iclil) requet• <lisponsa do intorst(cio 
para 3" <liscu:;siio da propo>içüo. 

ORDEM DO DIA 

. VOTAç,\o DE MA1ERIA8 ENCERRADAS, 

Votação em 2' <!iscuesiio da pt•oposiçiio da 
Camare. dos Deputado; n. 38, de 1890, que 
providencia sobre a npplicaçilo que deve ser 
dnda ao producto !Jquido da venda ilo ca· 
nhões impt•estaveis e metnes lnservivels, 
pertencentes ao Ministerio dn Ouet•rn. 

O Sa•, Pre•ldento-Antcs de pro
ceder ~ votação, devo informar ao Senado, 
uma vez que niio estive presente ú se•siio de 
l10ntem, que a proposição, a respeito"" qunl 
versou a reelamnçiio·felttL pelo hom•ado Sana
dor por Minas Gerues, foi dada para ordem 
do dia., em virtude de disposição expressa, 
clar• e terminante do ll.egimcnto, no seu 
art. 95, n. 2, que dlr.: 

«Quando entre n dntn. da aprosentnçiio no 
Senado do proposição ou emonia tia uutrn. 
Cn.mara e o encerramento das sesolles do Con
gresso, nilo houvm• maior intermllo do que 
o de oito dias.> 

A sos.1iio do Congresso devo terminar no 
.. . dia. 22 do oorrontoi haviB, por conseguinte, 

·· entre n. sessão do honiem o n do encerramento 
prazo·infel'ior de oito dias. O projecto de 
credite de. que se tratava, podido pot• men
sagem, n.cbnvn.-se sujeito ao exame da 
Commisano do Flnnnçus, desde o dia 20 de 
julho. 

Postos n. votos, siio succossl vn.mente appt·o· 
vados os o.rtll. lq, 2~'~ e sa, 

E' o. proposlçiio adoptad~ para po.sso.r o. 
3• discussão, 

Consultado, o Senado concedo a dispensa, 
Votação em 2" diacussr.o da proposição da 

Camara dos Deputados, n. 114, do 1809, que 
nu toriza o Poder Executivo a dl•ponsn!' os 
direitos de importaçiio do 4ó0 tonelndll:! de 
material metuilico dn. emprezo. P<~raloyba 
'Vater Cllmpany, dnstinado no o.bastecimonto 
de ngua da cld>ule •ln Purahybo. e o material 
de onoino importado pelo Coilegio do S, José 
de Lnges, no E>tndo de Santa Co.tharina, 

Postos n. votos, siio approvados os nrts. !• 
e 2(•. 

E' a proposição adoptada para pnssur o. 
3d iJiSCU~SÜ.O, 

O !'iJa•. Alvna•o l\lnehntlo (p'c/4 
o•·d.,,l) roque!' dlspon"' de iuter.ticio p"ra a 
3~ discus~r~o tln proposição. 

Consultado, o Senado concede. a dispensa, 
Vot11ção om 2' discussiio dn. proposlç~o da 

Camnra dos Deputados, n. 07, de 1809, qne 
<!<•termina quo na liquitinção do tempo de 
serviço pnra a concessão do meio soldo, nio.o 
soja doscontudn nquollo qno. for passado no 
gozo de licença para tratamento do saude, 
nos turmo~ do :crt. 10 do tiect•oto n. !.388, do 
21 do lovet•eiro de 1801, 

O Sa•. Almcitln Dau·roto (pelo 
orrlcm)-A Commissilo do Finanças opina pela 
rojelçiio dn. proposição 1 

O Sn. PmoswE~TE-Sitn, senhor. 
O Sn. ALMEIDA !l.,RRETO- Entretanto ou 

niio vojo neste pal'Ocer cousa nlguma que 
possa osclal'Ocor o Senado, 

0 SR, PREStDENl'E-A dlseussiio Os til OU• 
cerrada, 
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0 Sn. ALMl~IDA BARRETO- M~s V. Ex, 
niio podi~ rec.1bcr um parecer conh•ario no 
nrt. 97 do nosso Regimcnto,porquo no origi· 
nn,i que cu li quando doi parecer sobre esta 
proposiçiio diz-so: «A Commi••ão de l•'innnças 
ê do parocor quo so,ja nccoita n proposição», 

Entretanto o relator arrepJndeu-so. e es· 
crovcu em cima: •R•.ioitodo~. 

antorir.~o Pm1er Executivo a concotlol' ao I• 
olllciui udditlo i> Se :rolaria da lndu~tri•,Viacno 
e Obri\S Publicas Antonio Mn.noct Xavier 
Bittoncourt, um ,,nno de Uceuçn., com von
cimentos, paro traia•· tle sua suudo onde lhe 
COn'l'iCr, 

Oro., parn dizer rejeitado, Ol'O. neco~s:1rio 
quo os membros da Commissiio di•sesscm o 
razão porque tinham rejeitado. Procotli· 
manto divei'SO teve a Commissiio dJ Marinh~ 
o Guerra, quo citou a lei e mostrou a razão 
porque deVI<\ ser acceiln. . 

0 SR. PRESIDEETE- 0 parecer <1~ Com
missiio tem a dl\ta do 2 de outubro o diz o 
seguinte: 

«A proposição da C11mnra dos Deputados, 
n. 67, do c01•rente anno, determina que, na 
Uqutdaçiio do tempo do serviço para a con· 
cassão do meio soldo niío será dcscontad~ 
aquollo que for passatlo no goso de licmça 
para trotamento do saudo, noA termos do 
art. lO, ~o decreto n. 1.388, de 21 de janeiro 
de 1891. A Commlssilo de Finanças entendo 
que a proposição devo ser rejeitada polo Se
nado». 

O SR. AL~!E!DA BARRETo- Mas não houve 
parecer; o parecer ó contrario ao Regimento, 

O Sn. PRESIDENTE-O parecer é unanime 
o está sobre n mesa • 

Posto a. votos ó rejeitado o art. 1•. 
A proposição v11e ser devolvida à Camara 

dos Deputados. 
Votação em 3·• disoussiio do projecto elo 

Senado, n. 26, de 1899, que autoriz:t o Poder 
Executivo a transferir á municipalidade do 
Districto Federal, por contracto do venda ou 
aroramento perpetuo, o predlo o. 24 da ru~ 
Sext" c terrenos da Qumta da Boa Vist.o, já 
ceditlos provisori11mento á mesma munieipa· 
lidado e onde esta conserva o sou vlvo1ro 
tio plantas. 

Posto n votos é approvado o sendo ado· 
patada, no sor enviado á Camara dos Depu· 
lados, indo antes ó. Commiss[o de Retlacçáo, 

Yotnçiio em 3• discussilo da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 109, do 1809, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença, com o respectivo ordenado, 
praticante e1foctivo da agencia rlo correto tla 
Estnçíio Cetra! da E•trada de Forro Coutrol 
do Brazil João daa Chagas i~osa Junior. 

Posto a votos ú approvada em escru.tiJio 
secreto por 38 votos contra 4 e, sendo ado
ptada, voe ser bUbmcttido i. saÍ!cçiio presl-
douoial. ' 

Votaçiio em 3" discussilo do propoAiçiio da 
Gamara dos Deputados, n. 112, de 1800, que 

Posta a votos ti npprovada em escrutinlo 
secreto por 35 votos contri\ 4 e, sendo aclo
ptutl~, vne ser submettida á snncçii- presi
dencial. 

ORÇ~MENTO DO MINISTERIO DA- OUEJ\1<,\ 
PAUA 1000, 

Entra cm 3• discussão n propostcilo da 
Comara dos Deputados, n. ll5, de l8UU, que 
fi:u a despez<t do Ministerio da Guerra para 
o exerciclo de I 000. 

O Sr. Almeldn Barreto (•)
Sr. Presidente, niio venho tomar tempo ao 
Senado, nem oppor-me no Orçamento do Mi· 
nisterio da Guerra, pasta cujo ministro tem 
procurado oconomizor quanto é passivei nos 
negocias sob sua administracüo. 

Venho tão sómente apresentar um pro
!Jsto contra o numero lO do art. I• desto 
Orçamento, venho apresentor um protesto 
contra o nugmento de ven~imontos que a 
Camara dos Deputados julgou conveniente 
enxertar no Orçamento do Mlnlsterlo da 
GuerN. 

E assim, si o Ministro procura por um lado 
fazer economia, a Comara dos Deputados 
por outro lado augmenl-l!o o Orcnmento, ln 
cluindo nelle despezas <lesnecessarias, que já 
estão conslgn11dus em lei especial. 

Assim ó, sr. Presidente, que o n. 10 do 
art. I• contém uma verbo. nos seguintes 
termos. (LB.) 

Estn verba nno rol pedida pelo Ministro da 
Guerr,, e Isto porque clla jo cstil consignada 
em lei. 

Diz a lei n, 350, de 9 do dezembro de 1895. 
(Li!.) 

UM Sn. SENA-DOR - Essa lei manda dar 
soldo e etapa, mus nnda diz sobre erallllcn· 
çOcs, sendo que esses otnclacs estõ.o em er
fecttvo serviço. 

O Sn. ALMEIDA- BA.RRETO- Sr. Presidente, 
11lei que acabo de lar •letermiuo. que os· 
praços de pret oommissionodas ou gmdu~dos 
no posto de alferes só tenham soldo e etapa. 

E, si a lei collsidornsse essas praças com 
direito à gratificação, enliío ora melhOr man· 
dar logo que cllos lbssem promovidos 01lm 
de entl'arem p~ra os quadros do exercito. 
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Os Aoltlndo3 que süo commit~slooados no 

posto do nlfm•es e d••po1s l:l'aduudos ne,to 
llO:·d.o não pótlum te1• gr.lt!l1car;ões ig-uac.s il::; 
1laquclloa quo sorvem eJTt:ctivamonto uo 
c~crcito c sün- promovidoi:!. 

gsto anno, S1·. PI't:sidcntc, o Sanado j!t. re~ 
,loitou um pro,i{!do mmHhuulo dat• gt·n.tiflctL~ 
çüos a estes oJllcio.C's g'l•;ulu:t.rlos. 

Entretanto, na Cnnwrn dos Doputndos ti· 
zern.m cstu enxerto no orçamento, pnru. que 
n6s !Ostwmos obrignJos n uccoilar isto, por· 
qnu nií.o pudO!llO':I omcJHllll' o orçntnento, pois, 
JJo.:;te CO.!:::O c,llo teria. do voltar n outra Cn.· 
mnrn, onde jtí niio lw. uumero Pilt'n. votn.r, 

Eu ,jul~o, Sl', Prcsidcn1.C', quo S"'l'ia ntti 
mais convcni<mtc que o :-icnatlo rejoi!Ht!P€1 
l'Sto orçumento vindo r!n. Camarn. o npul'O\'U~::o 
o quo o .\Iinistro du Ouet'l'tL d.IJ!'e~cnluu, tJUl'· 
quo S, Ex. rm~liu pnm as de::~pezns defl.tn 
(jUo.rent1t o tres mil c l.a.ntus cont.-18, no pusm 
fJUO a Camarn. do::l Deputndcs uu~mcnlou mil 
o tnntos contos, consignnndll paru. a dc::ipezn. 
do Minislorio do. GtJel'l'O. :1. quantia. de qu:t· 
renta o cinco mil e tantos. 

E' nos onxf31'tos das YerLas quO se filz n. 
clova.,iiiO !ln. quauti1L tota.l du orçnnH~nto. n.u
grncntllndo " t!c ·13,000:000$ para ·15,000 
contos. 

O Sit. Gmms DE CAf:..1'1to -Mande emenda 
supprirnindo osles on:<crlor:. 

O Sn.. Aun:ID.\ BAimg'l'o - Não mando 
omcnrln. ; ,V,)to o orçnmenio t:1l qual '".'oiu do. 
Ca.m:u·o., mns fJUl.II'O quo tique consignürlo o 
meu pt•oto...~to o nntl:~ mnis i quero que n. C:t
mnra dos Deputados tlquo iiU.bi)Jltlo quo no 
Senado tambem b1L quem enlenthL tias leis, 
~uem l'oconhcça. que uüo O regular o que se 
tez, jsto 6, emenllo.t'·SO uma pt'OllOsiçüo, como 
se emendou esta., contrariando tot.lns n.s di::;
posições do Regimento que tlil'igo os uo::isos 
trabalhos, . 

L11vro o rnou pl'o>losto o voto o Orçamento 
da Guot•ro, mas niio pm·quo penso que o Sr. 
ministro desta pasta o dava acceitar talgual 
estil ; ontondo que elle dovo dar execuçuo h 
lei que está. em vigoro, porque não ~ii.o ndmis
sivcis enxertos, como esse!:!, om lois o.nuuas. 

O que quer dl,ot• dar·so ti pi'ILÇils do }li'Ct 
vantagens a quo ellas nuo podom tor di

,. rolto I 
Um l!lustre collcgn disso aqui, om uma 

G~casliio, que ns pruçns de prot que tinham 
tomado parte nn. camp11nho. llo PlU'Ilg'ttoy 
percebiam todaH as vantngens. Nüo ha tal ; 
ptwccblo.m Li'ío sómeute a.s vnntagons do sen 
posto. J\ssim 0:1 quo Cl'tun sargeritos tinhnm 

. as ~;uo.s dlvlsns ilu ~ro.Liua~~uo, ruas uüo l'CCO· 
' ···:.btam nada dos coi'I'O-' puhllaos pela gJ•adna· 

· ção, O mos mo so da VIL com os otllclaes gm
duudcs. 

Son:Hlo V, III 

· Gra!lu!lcfi.o com a~ Ynntagcns J10cunin.t·ilLs 
cot•t·csporuten tes,·stwia u ntr!u.uo quo promo
çii.o. O olllcinl elf~:ctivo Uo exercito tcrn 
soltlo, otapn. e grllttUco.t;:io, e a praçu. de prut 
tem ::;olrlo. Agor[L, como qncr C1lt1J enx,:rto 
feito no orc;amonto, pelo. C:LJnu.ru., o. 1)rara. 
ter{L .sohlo, gratitlca\iio e ota.pu.. • 

O Sn. Go,ms DE CAS1'HO - E tnmuem 
criado '~ 

O Sn. Ar.:'IIWII>A. BAJlltE1'0- T:unllom. Atl• 
nnl silo uns pr•omtwidm:. 

Nii.o mo opponhn o. isto ; vou vot3.l' o orça.
InCilto, pill'(jlltl ncomp;,r.ho o Govomo o oevo 
o~tu.r tlo accortlo· com m~us u.mig-os do Senndo. 

Lavmdo o meu pt·ot~st.o, ]JU.l'a. que u. Cu.
nwra firJ.ttO ~;nbeudo quu uó~ tu.Ulbem conJH~ce· 
JfltJS as lo i.:; q Utl 11r;::; regem, aprovei to o. oppm·· 
tunidudc do achar-me na. triLuna, p:tru. 
e;;trnnhru· un1 to pico do discurso, pronuuclatlo 
nústo. Ca.:i.n, pelo nosso illustt•o collcga, ro
proseutnnto do Estat!o do E"ril·ito S:tnto, o 
St•. Domtllgos Viccnto, o. quem peço licença. 
pam dcc!inal' o seu nome. 

S. Ex., ra\lnutlo ;--;obro esto orço monto, 
man if(lstundo·so cm Jb. vor dn. propo::!t:J. do 
~!iui~terio da Guerra e contrm•i:mdo essas 
emendas, n que ou ucaho tnmbem do mo 
oppor, disse: 

« Po1;o, poróm, no:l mous honrados collega.s 
a generosid!ldo, u. ber.ovoleucia do ouvir 110r 
p(Jucos momento:-~, rl!.~~:~peusando :1ssim u. :ma. 
att:~nçiio ;'•quelle que cm·tnmente polu ultima 
vez lhn dirígo a. paln.vt•a o qua tom CArtDz!l. 
do que procurou trnbil.lluu•, de qno trabalhou, 
do q uo u[o df.sbom•ou o nmncln.to quo I 110 10i 
contiatlo, dt1 qne su.ho tlcstn. Cns11 com n. con
sdoncin. tranquilla., porque nfio se nproveitou 
desta po,iç;io, não tirou <lolla proveito proprio 
e Iovn. ns ::iUas mü.os limpns. » 

Ora, isto O muit.o llul'o tle so ouvir. Por
gnnturei u S. Ex. qual ~do::; sons coll~gns 
·~ uelle quo SOI'n capaz do sahir eles li• Ca:;a,., 

O Sa, Go~ms nlll CAsTRo- Com as miio~ 
SUj[.l.S, 

O Sa. AL>IEio,, BA!ll\I<To- ••• com as mãos 
suj11s. S. Ex •• que suia düst11. Ca.sa. com n sua. 
couscioncla trnnqutlla o pura, ou comprebon· 
dcritt; mas dizo1• que é o unico quo so.llo com 
as mão., limpas.,; 

O Sa. ~!ollAES BA!lROS-Ello nüo disse que 
era. O UOICO, 

0 SR, Ar.>tEIDA B.\Rl<RTo-E'o que SO pótlo 
suppor. Eu varro u 1uiuba to<tllda. DcStltlo o 
nobre Sonntlor a quo nponto um só dos seus 
colll~gns c;uo dcsltonru.ssu estu. Ca.:ia.! Provoco.o 
neste senLillo o c~tro.nh~ o sou procedimento, 
u~:~o.udu da. lingua.gt.'m Y!Oicnla quo empt'C•'OU 
hontcm nesta truoho tlo sou discuL•.so. o 

Tenho dito, Sr, Presidenta. . 
>3 
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âils,. 

O Sn. Oo)!INaos VICENTF.-Permltt& que lho 
respondo. em npo.rto. To•ios comprehenderam 
o sentido dns minhas po.lo.vras, Nellas não ha 
insinuação do ordem nlgnmo., e tanto ·o assim 
que nlnguem reclamou, 

0 Sn. ALMEIDA. BAr.RETo-0 que est~ o.qu\ 
DO seú discurso niio pÕ:\o SOl' comprohennido 
slnão como uma declarnçfio do que V. Ex. ti 
o. unico que sahe do Senado com as mãos 
limpas, 

VozES-Níl.o apoiado, (Trocam-se muit1S 
apm·to•.) 
_ Nlng-uem mais pedindo o. P" lavr~. encer· 
ra-se a discussão. 
.. Posta o. votos, 6 approvada e, .sendo ado
ptâdil, vac ser opportuna111ente aubmettlda á 
sancçíl.o presidencial. 

ORÇA14ENTO DO MINISTERIO DA )!AUINUA 
PARA. Hl00, 

Entro. em 2~ dlscussÍio, com o parecer fa
.voravel da Commlssiio de Flnnnças. o art. I' 
da proJlOslçiio dn Camara doo Deputndos, 
n. 123, de.l800, que fixa a dospeia do Minis
terlo do. Mat·inha para o oxeroiolo de 1000. 

Nlngucm pedindo a palavra, encerra-se a 
dlscus;ii.o. 

Seguem-se em discussito, que se onoert•a 
sem debate, os arts. 2' a 7'. 

Postos a votos, são succossivamento ~ppro
-vados os artigos. 
. E' a proposição adoptada para a s• dls

cusaão. 

O 8a•. Artbu .. Rio• (pela ••·doml 
requer dispeosa de lntorsllcio para a s• dls' 
cussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

CREDITO DE 117: 020,,50) SllPPLli:)[EN'l' <\11. A. 
YAR!o\.8 V&ltDAS DO ART, 2° DA. LEI N. 5e0, 
DE 1808, . 

Entra em 2' discus,ii'o o lll'l, 1<1a propo~ 
•lção da C'amara dos Deputados, n. 122, de 
!899, que autoriza o Poder Executivo aahrlr 
ao Mlnsterio <la Jnstlça • Negoclos Interiores 
o credito de ll7:020i;500, supplomento.r o. 
varias verbas d<1 loi'n. 5BO, de 31 do de
zembro de 1898. 

.Ninguem pedindo apalavra, encerra-se 11 
diacu~silo. . 

Segue-se em <llscuss~o que ao encerra sem 
debate o art. 2', 

Postos a votos, siio approvados os ar-
tigos. · · 

E' a ~~·oposição a•loptado. para passar á 
3' discussão, 

O 8r. Gonçnhreli Ferreiro 
lpola ••·dcm), requer dlspsnin do lntel':!tlclo 
para a 3• discussão da proposlçilo. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

CREDITO Po\.11..1. P AG AVENTO DB JlliZEB DE 
. Dll\EITO, 

Entra em 2• discussão, com o parecer "r~
. O Sr, A.. 4zeredo (pcl<t ••·d•nl). voravol da Commlssão de Justiça e Legls
requer dispensa de tnterstlclo pnra a S• dis- Jação, o art i' da proposição da Camara dos 
cussãa da proposição, Deputados, n. 116, do 1890, que autoriza o 

Consultado, o Senado concede a dispensa. poaer Executivo n abrir o credito necasoarlo, 
para o paga111onto dos .iulzes de direito quo 

CREDITo DE 1.206:750$ SUPPL11M•~TAR .\; rornm nomeados pelo Governo Federal, após 
VA.RIAS VERBAS DO A.Rr. 24 DA LEI N • 530,1 a promulgnçilo da Constitulçi!.D da Republica, 
DE 1899, ·. porém antes do org-anlza.;ão judlclarln do 
.. .. . . . , .· . . , ' respcctl vo Estado •. 

_. Entra'ein.2' dlscuasio o nrt. i' da tropo·• Nlng-uom pedlntlo a pnlo.vra, encerra-se a 
alção da Camara dos.Doputados, n. I_ I, <lo, discos .110 1800, que autoriza o Poder llxecutlvo a abril·; o ' 
ao Mlnlstet•io da lndustrm, Vlnçilo o Obt•as PU·' Segue-se em •llsousoiio, que so encerra ""'"-·-! 
'bilcaB, no corrente exerotclo, O credito SUp·· dobale, O .art. 2'. 
plementar de 1.206:750$ de;tinado a varlns Postos·.·n votos, síl.o npprovados os ar-
consignações do art. 24 da lei n, 5BO, de 31 tlg-os •. :: . 
do dezembro de 1898. E'. o.cproposlção •doptad11 p.1rn passar i> 

Nlnguem pedindo a palavra, onoerra-so a s• dlacus;iio, · 
dlscuasiio. 
_ Bogue-so em discussão que ss oncorra. som 
·debate o art. 2n. 

Postos a votos, siio approvados os artigos. 
E' o. proposiçno ndopta:do. para passar á 3• 

dlaoussilo. 

O· Sr. Delfort Vlelrn (pala ar· 
dom), requot• dispensa de lnterstlclo para 11 
3• dlsilus•ão d<~ proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa, 

• 
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ISENQÃO DE DIREITOS. A DOUS VOLUIIF.S C0:-1• e Diplomacia, .opinando qUe não soja nppro' 
i'~NDO Ulll REOUL~DOR PARA A M~TIIIZ DE vado O •eto do Prefeito da Oislrlcto Federal 
UDIIRADA.. .á resolução do Couselilo Municipal, que 

providenoi" pnl'll a execução do art. 7' da !e! 
n. 547, de lO do maio de !808. Entra em 2' discussão o art. J·• da }lro· 

posição da Camo.ra dos Deputados, n. 120, de 
1899, que isenta do pagamento do quaesquer 
direitos nas rospectl r as alfanrlegas os v o lu· 
mes contando um regulador pul!Uco do~linarlo 
iL torro da matriz do Ubero.bo. e os que contcom 
objectos para uso do Hospital de Cnrid.,do de 
Florionopolis. 

Nlnguom potlindo a palavra, encerra·se n 
discnssilo. 

Seguo·sc em discussão, que se encerro. sem 
debate o at·t. 2''• · 

Postos a votos, süo appt•ovados os artigos. 
E' a pi·oposição adoptado. pol'll passar a 

3• discussilo. 

O 8r. Dueno Broncliío (pela 
Ot·rl•m) requer dlspon•• de interstício para a 
3• discussão do. proposição, 

Consultado, o Senodo concedo n dispensa. 

·CREDITO DE 4:200$, PARA PUEMIO AO BAOIIA· 
REL JOSi: AUGU&TO llARRETO DE ll!LLO 
RGOIIA· 

·Entra cm 2' disaussllo o nrt. i' da pro· 
posição da Camara dos Deputnolos, n. 110, rle 
1890, autorizdnolo o Poder gxccuti1·o a abrir 
ao Minlsterio da Justiça e Negocio Jntm•loros 
o credito extraot•<llnario de 4: ~UO$, no ca mblo 
de 27, para premio ao bacha1•el José Augusto 
Barreto do Mollo Roclta, de uccordo com o 
nrt. 248 do decreto n. 1.15\1, de 3 do dezcm· 
bro do 1892. 

Nlnguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. · 

Segue-ao om discussão que se encerra som 
debate o art. 2•, 

Posto o. votos e approvado o art. I• por 
37 votos contra 2. 

E' approvado o nrt. 2•. 
E' a proposlcio ailopt:~da para passnr it 

311 Uiscussiio. 

O Sr. Deuedloto Leite (pela 
o1•dom) roquor dispensa de interstlc!o para a 
3• discussão do. proposição. 

Consultado, o Senndo concede a dispensa, 

VETO DO PREFEITO Á 1\KSOI.llOÃO DO CONSELHO 
)IUNIOIPAL, RELATIVA A' EXECUÇÃO DO 
ART. 7'. DA UI .N. 547, Dll 1€98, 

Entm em dlscussilounica riparocer ti.285,de 
1899, da Commlssno do ConstituiQiio, Podoí•es 

O Sr. !\I orne" Dnr••os explica o 
voto divergente quo deu corno memtiro tlo. 
Comm!ssiio de Constitul~ão, Podei'CS o Diplo· 
mncio.. . 

Occ!orando.so conli•a a tondoncin que se 
tom tornado geral, de cntregarom·so ao mono
palio os sol'vlços que podam ser Coitos por 
admlnistrução no Obtrlcto Fütleral, sustenta o 
orne lo r o vil o do Profei to opposto ó. resolução 
do Conselho ~lunicipal, que providencia pura 
a ex<euçii<l do urt. 7" da lein. 5·17, do lO 'do 
maio rlo 1898. 

Ataca o. rosoluç•io por lbo parecer incon· 
veniente o inconstitucional, visto que revojla 
lois Cederaos, o autoriza o. desapropriação de 
bens pnrticulnres, encontrados no. vlo. pu· 
blicn, passando·os no dominio do contracto.nto 
em favor do qual se creou o monopollo. 

O Sr. Jooqulm de ll!llouzn-Sr. 
Presidente, o parecei' em dlscussiío foi dls· 
tl'ilmldo, o devo crer que cada um dos Srs. , 
Senadores teve a paciencia de lel·o; mas não 
teve, cortnmentu, a Uo cot'rigir erros que se 
notam tanto "" primeh"' edl~ão, .no Dial'io 
do Congresso, como nes~a. em avub:o <listri· 
buirlo no Sonndo, que parece pelar. . 

Não li&rin obset•vaçi\o n respeito, si o pa· 
recer niio tives::o de figurar nos Annacs do 
Conh'l'esso; rnzão por que devo chamar a nt· 
tenção dos encarregados desse trabalho, Jlara 
que sejam feitas ns devidas correcções. 

O oradorraz o. indlcnção dos dlvel'l!os erros 
o pas;a o. responder. 

As explicaçoesdadas paio honra do Sanador, 
membro divergente da Commlssiio do Consti· 
tuição o Poderes, obrigam-mo o. dizer algu· 
mas palavras, om resposta a S. Ex., que 
combato o parecer e sustento. o veto. 

O honrado Senador intricou-so com certas 
palavras do. rcsoiucüo vetado.. Lavrou um 
soJomno protesto contl'll o mouopoiio de que . 
se trata, por ser advornrio dos monopolios. 

Lombroi·mo do S. Bx. qu<Lndo appiaudiu 
aqui, discutindo ou contra o monopoiio das 
ca.t•nrs verdes, o. impugnac110 que eutilo tlz, 
como relutar, em sustentnçiio do •cto do Pro· 
fui to e do parecer da Commissão, contrario 
a esse mouopol!o. 

S. Ex. do pois do apoiare dnr tantas espe. 
ranças do que seria favoravel ao pa1•ccer do. 
Con:miaoilo, um bollo dia tomou a palavra o 
da.·o tiro do honra no parecer, iL sua ult!mn 
hOl'B, .. 
· s; Ex, disso sot• contrario aos monopo!io1, 

como nlnda hqje, Abria, poróm, UIRI\ exco• 
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pçiio, para vot~1r 11 I\1Vor do monopollo das Ora, S. Ex. ontendo qu~ a appl'ohonsüo 0 
carnes vordos. oxtlncçíto do cães, de nmmo.cs o carnes con-

Fot por excepção; om regra gilral,é contm· domnudus etc., sorviço que .o feito exclnsl· 
rio aos monopolioft, . vnmento poli\ nouniclpnlidado, doO<le que for 

Ora, como no caso nctual, segundo opina oxecutudo por um individuo, mediante con. 
S. Ex., trnla·so do mono palio, voll\ cont1·a., trncto, con5tituh•t\ privilegio po.Pn o con-

1 tructnnte! 
pe a sua regrn. Otfon<le a llberdndo do agir, impedindo quo 
. O Sa. MonAES BAlll\CS- V. Ex. quer mo quntquor outro cidodiio po~a11 oxorcor ;no 

1nzer ar~oupender de ter votado em favor do nctivHlado, dosomponbnndo o;to trabalho 
monopoho das cat'lles vor<le<. . quo ó confla<lo só 1\ encarregados da mu~ 

O Sn. JoAQUIM DE SouzA-Não quoJ•o fnze1• nleipalidndo? 
nrroprn!lOr·l:ie do voto que deu; respeito ns ~iio ; lot::"O, nüo so conll':win. n. libOt'da,)o de 
convicções. Digo apenas que tlquei muito ninguom, logo nüo ha privilC'gto. 
ndmirnllo, com l'azüu; não contavn. com o sen O SR. MonAEs B,\RRos - Vioh-so ntó 0 
VOtO COU!l':L O J<llrOCO\' O l1 fl1VOI' desse mono- direi lo do Jli'Ojll'iCiludu 
polia, quando no. {\iscust:iio recebia. lnnta. lLDi· . , ' , 
m11çiio de v, Ex. • O Sn. JnAQUD,< DI< SouzA- E outm quoS· 

. tuo. V, Ex. 1h1. ~uo hn pril'lleg-los, qno 
O Sn. MollAES BAI~I<DS- Vote.'. re11Jment~ contr-nl·ia·so a til<erdu<lo <lo a~ir. Mas llber· 

pot• nqnellc tnonopohoennoccasuloexphque~ bordado du ,,gir niio oxislc om roJnçiio a. o~to 
o mou voto. . "orviço, ~no ó leito só peta municlpnli<l!lde. 

O sa. JoAQUIM DE SoUZA- Que !azia umn Lo~;o, n11o lia pririlegio quo projudtquo dl· 
excepção, porque trnto.va·se de mono polia, roito, porque tlil'citn ninguom tem de up· 
na opinif~o tle S. Ex., ncCO::iSO.rio ao bem ela. 11ilear o. sun. nctividado t~ csso serviço pro· 
poputuçiio dostn Cnpitol. hiJ,i<lo, 

Por consequoncin, o bonmclo Scnn•lor Dl1o O bonra<lo SenadoJ•, que tanto zoln n l\hor· 
ó em absoluto contrario u.o8 monopolios ; dado úe ugit•,voril quo cstu. ::.o o.r:hn. pc1•foitn· 
abre suus oxcopc;ões, o a 2Uil rcgrn, nssim, tnmcnto nttondiUu, quanlo podiu 1:10l·o ua. 
deixa de ser absoluta, cspocie, pel<> resr>luçiio vctntla : 

o Slt. MoRAES BAJmos _ Sem ~uvida; ou O conlrncto llÍLO será celebrado com Jndl· 
!to lo .[ • d t I viduo úctormiuado, li!ll::l &im COUI quem 

aece o monopo 1os "0 cot•rcJos, 0 os 0 e· molhares condições oiYerecm•,em concurreucln 
grnpbos, otc. publica. 

O SJt. Amnua R1os-Jsto ni\o ó monopollo. O Sn. MonAJ<S llAnaos- Para a escolha 
O Sn. JoAQUnl DE SouzA-São monopolios do contractante ~ó, e niio pam merdndo do 

do Governo; o agora trnta-se de mouopottos serviço. 
daclos a particulares. 

E' •!esta especte que nos occupamos; o O Sa, LoPES TnovXo- Mns o contractnnte 
nolln quo o honrado Senador ó coutrnrio, terú de executar um serviço que ú feito pela 
como so pronunciou, não om n.bsoluto, por- municl pnlidacle, do nccordo com ns lois exls
quo jil. atirlu uma excepção para o eommerclo tentes. 
tJas cnrne• verdes, mns cm regrn geral. O SJt. JoAQUIM DE SouzA- A mun!clpnll~ 

Disse o honrado Scnndcl' que se oppõo 11 rc. dnde con.vida todos quo qulzorem .empregar 
soluçiio ''etadn, porque envolvo um mono- sua nct!VIdnde, nesso trabalho, n Virem ·con· 
pollo. F.stil. per!eit:llnonto enga.nndo. E' isto tractm·, p1•o!orlndo aquelle que molhoros 
um privilegiO? Quem d)z privilegio.,, condições oll'erecer,., 

o Sa. MonA~>'S BAJmos- Diz <liroito ex- O SJt. MouA~s llAJtnos- V. Ex. entende 
ctush·o. · que qunlqueJ• indivldlJO póclo oxccutnr eole 

•orviço I O sn. JoAQUIM DI·: SouzA- Tocarei om te· 
dos os pontos do diEcUI'SO do V. Ex., touba a· O Sn ... JOAQUIM D~ SouzA- Aotunlmcnte 
bond111o do ouvll•-mc. . quem o 'l>ódo J'nzeJ• ó sú n mun!clpalldode. 

E' por Isso que ulgo quo, &I pJ·IviloA'lO hn, 
Um privllog-io nnturnlmonto ó contl·ario 11 .como se queira ctmmar,nüo ataca a liberdade 

liberdade. A lltcruodo, om Ecus dous ramos do ninguom~ · 
principacs, compl•chcndo a do Jl"""'' o a do lutriciL->o tambom o nobre Scnntlor com n 
agir. oxpresSJ1o-diroito exclusivo ... 

Aqui não HO trat11 ovi<lontcmonto dn l<bet'.· O SR. 1loiiu~ !l.IUJ:os- A exclusão ó ca· 
atle llo ptmsn.r, por consuqueucto., o honrndo l'llctoristictL do privllogio, 

danador na. SUIL ob,\ocçüo niio pódo l'olilrlr-so O Slt. JoAQUt~l nm SouzA- Tonlm v. Ex. 
snilo it mer<lade do oglr. n bondntle <lo ouvir-mo. 
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E<to sorvico ó oxclusivttmeuto foito poht 

m!wiclpnlidlldo, ó llit•oito exclusivo desta. A 
pllnvra-oxcluslvo-oxprhno mn caractcrls· 
t\co do sorviço, m•a. dcsnccosso.l•ia. nrt rosa· 
!uçiío, 

O Sn. MortAEB BAnnos-A lei nilo ompregn. 
n pn.lll\'l'fl dosnece:Rsar!o... 

O Sn.. JoAQUJM nm Sow:A-l~;tl\ oxprossito ó 
nponas dcclnt•aliva. 0-,crviço pertence oxciu
sivamonto ú. ~(uniciprdidrtdo ·qno o P1S!in n 
um ind!Vi1lno quo o llt\. rlc oxo}cutn.t• sob o. 
fiscnlil.açiio d11 mesma j[un!cipalidn•ie. A 
]Jílla.vra nii.o tom, poi51, o. import!lncia. que 
s. Ex. lho :li<, 

Tttmbcm nüo soou bem ao honrado Sonndot• 
tL Jl!LIO.VL'B ~p•,ttuitiLJnOnle, Nli.o é JIO:-isivel, 
disso S. l'x., t'azur o sorviç' gt•atuitAtnonte. 

O Srt. Mo"<\Es BAnnos-Efsc St•atuitamooto 
Ó mUi(OCili'O, 

O Sa, JoAQUI>! DE SouzA-S. Ex. ncbn que 
se deve desconfiar disto, porque tal t•ez da h i 
provertbllm grandes dispendios pat•n o. Muni· 
clpalidnllo. 

O que isto quer dizer, Sr. Presidente,,·, que 
n Municipalidade quo tlespcn•lo, nndn.llespen
der~ com este sorviço, depois do contr.•ctlldo. 

Por consequoncin, Ferá. feito gt•atultnment ~ 
para 11 Municip~lltladc, 

O Sn. LOI'E> TttovXo-Quo niio o execnt11 
convcnientomcnte. A prova ú o que ~e ''Ô nn 
ilhll da Sapucnla, que ó n. dcshonnt da civili
znc;fio de urn povo, umn. indignhlacle I 

O Sn.. ,loAQum DE SouzA- Disse que a 
cargo d!L Municipolida,!e ach~·so eoso ser· 
vico. 
. Que grande novirlndo ó quo pnsse a. ser 
feito por coutmcto c.Jm um individuo a quem 
se,in conti•lllo 1 

E actualmonto o serviço é bem !oito, os 
' que mot•o.m nqui, na Onpital Fodcrnl quo bom 

a conhecem, melhor podcriio dizot• como este 
serviço é fel lo. 

O SR. LOPI~B TnovXo-V. Ex. po1lel'ia citar 
mesmo o tllscurso de um dosSI'S. intendentes, 
publicado hoje no Jornal do Commcrcio, o. 
proposito d:t manol!·n por que fazem O.•JUI 
osso serviço. 

O Sn. JoAQU!U nr-: Souz,\-Ho., Sr, Prcsl· 
tlonto, duns I'Osoluçües: uma de IR07, outra 
do 1808. 

A do 1807 prohihe abater as rezes P"''" o 
consumo lóra tio mntat!ouro ~nbllco, c do
tm·minll qno ns carnes 1!as ubatitl11s fóro. sojnm 
approhondhlos o lnutlllt.Oiius lmmodltamento. 

E' uma. das leis n quo sa retere n. remiu· 
çiio vctndn. 

/1. outrn 1lo 1803 é uma lol multo pro"Ti
donto, trnt11. !lo imposto o <lo. mo.tricuin tios 
clica, como Jlodem ser possuídos, das muitas 

que dovom sor Impostas o.os inft•nctot•es, 
etc., etc. 

o Sn. ~[O!UE3 n.umos- Paroc3U•me Eor 
uma boa to i. 

O Srt •. ToAQUIM DE Souz.1.-E' uma lei pro
vidcnto, 11011, nin,Ja niio ·executada, pnr<t cnjn. 
execnçii.o r~~z-so n resotuçito vetada, Elln 
n1to nHLOtln oxUnguit· indistinctnmcnto todos 
os cü.cs. 

O S11. Monus BAnllos-Exccptua os ciies 
qo gu:cril:t o os do cnço. 

O SR, JOAQUIM DE SouzA- Os ciios do caço, 
os c<1e3 Un va.tor, mundo. que SGjrtm vendidos. 
EntrotaP-to, V. Ex. ú tostem unha do que ho. 
poucos m~zcs, a dospoito ilcstn Ioi do 1808, 
proccdctt·so nestA cidmle a umo. matança 
gero. I o ho1•rorosn. . •. 

O Sn. Lor!'s TnovÃo-Ha uma M que 
prohibo cxprossnmento o uso da strlchl· 
nina.. 

O Sn. JoAQUIM m; SouzA.-... e ati> n11. 
co.sn de um dos nossos collogns foi cnvone· 
nado um cilo do cstlmaçlio c valor. 

O Sn. 0!'ZERntL FoNrKsg~J.E- Apoiado; 
utó ntiram bolas para donti'D dos j"rdlns. 

O Sn. MonAES BAnnos-E' um abuso que 
deve ser estygmntizo.do; nn.da mais. 

O Sn •. IOAQUI11 DE SouzA.'->lus est~ reso, 
luçiio, CJUO V. Ex. o.g-or.~ condemna, traz uma. 
novidade, do quo o Prefeito n~o quer razor 
menção cm sou veto. Aahou que era. uma. 
gr:utde novidade no. lei o mando.r contractar 
o serviço, porq uo desta novidndo niio cogitou 
a lei nnt,wior que nquello. mando. pOr om 
exBcuçii.o. . · 

Mns não deu importancio. a outr.\ novidade 
que vem nessa lo i: •E' pt•obibid" o. oxtincção 
dos cii.l.lS por meio de substa.ncia.:t toxlcaa.» 
E;tn ú uma. grande novidnde, de nlta. Impor· 
tuncia. 

Pilo tol'lllO .. OSlO processo repugnante, ole
primente o barbaro, pi•ntlca•lo publicamente 
nas ruas e prnças desta grnn1le Co.pltal 
(npoia!los), por empregado• tla municipalidade 
que, muuldoo do coruostivol envoneo:tdo, at• 
trn.hom os cães. os cnvenannm com n. malar 
ln•liJl',ronçn, olforeoendo o.os tr.msountes um 
triste espoctaculo da mol'te o. m:lis bort•orosa. 

o Sn. QutNriNO BOOA.YUVA. E )!,\IS Sns. sm· 
NA.DORES-Apoi:uios. 

O Sn. Lcr~s TRovXo - Presenciado por 
crianças. 

O SR. JoAQUl~l DE Souz.\- ••. lato níio póde 
niio do•e continuar; é um grundissimo mal 
pnrn cultura. dos bons sentimontos, do uma. 
in11uoncia m~tlelien, muito pernicioso. á edu· 
oaçlo moro.ltlo um povo. 
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OSR. QVINT!NO Boo~YUVA 11 MAIB Slls, SE• 
::lo\.DOIIEI-A pelados. 

o S11. Monus HAnncs -Mas o emprego 
..!e melo~ toxicos estó. coodemnallo pela lol de 
1898. 

Seguem-se outros perAgr&pbos e o art. 4. 
dispõe: cO rccioutamento dos cães 11cveré.aer 
realisado em todo o Dlotrioto Federal sem ln• 
torrnpçiio c pelo processo que mais convenl· 
ente tor, nunca, porém, por melo de substan· 
elas toxicas. . 

() SR., Lo!•Es TROVÃo-Que niio foi ex- como, pote, dlztr que tuutlll&a esta lei de 
cu tada. Depois da. exlstencla desBI!o lo!, o !898, em todas as suas partes rundamentaea, 
Sr, I'J'efoito mandou que contlnua•aem a quundo clla permanece em sua lntegri· 
mata.r ciies com strlcblninn, até ameaçando dado y 
os empregados do fiemlssilo, si tal niio ftzes- 0 sn. MonAEa D.\anos-Ma.s nõ.o diz que 
lllJl1, Estlo allliiS circula.~cs publlcadas,.dlas lnutlllss a lei nos suas n~~.rtea ruudamen• 
o11.tes da chegada do Sr. general Roca. . r-taes. () Sa. Jo.\QUm n& Souu-Eia ahl porque o to d p 
Profeitoniio ~estou da resoluçüo, que vetou. O SR. JoAQUil! DE SouzA-O ve o re· 

.As razoes do ~eto, Sr. Prcsidenle, fomm Mto o diz: 
m'lito applnndl•1as pelo honrado Sena•lot• por cQue esse decreto 557 ,ftl•mando regras para 
8. Paulo, dlstincto membro da Commlssão; o SOl'Vlço de que se trata niio cogita de um 
e lamento ~ue S. Ex. tenha destndlvergl•lo, particular pa1•a sua cxer.uçõ.o,sendo, portanto, 
qtle tenha hdo a resoluoiio vetada por nlto. deanecessnrla a imposição de um contractante 
Qllll nlio tonba procurado aprofundar, oc. a niio Eer como materia. nova., accresclda é. 
elllpa.ndc·se mais com as palnvrns do que com citada lel,o que a altera, sem benetlcioalgum 
o tundo, lnutlllsando-a em todas 118 BUliS partes l'un· 

Uma do.s razões, como disse, é que se trata damenlaea,,. 
da 11m serviço novo, ou de fórma nova, de Diz que inntlllsa sem bonellclo algum para 
qaealel anterior nilo cogitou ; mas cogita a a Munfcipalldade. 
n~>va.lel, posterior. ora, sem beneftclo 1 · 

o Sn.. MoBAES BARROS dê. um aparte. Pois o serviço ni!o pó•le ser melhorado! 
· O Sn.. JoAQtlllll DB SouZA-Sim, ó a mesma E póde·se dizer som beneficio, qunndo o ser· 
DlSII; o mesmo serviço será telto do um& viço tem de ser feito gratuitamente, quando 
~riDa nova, de que a outra lei n!c cogitou, a Municipalidade niio tem de deapender mnls 

No entender do Prefeito, pareco,o Conselho cousa alguma com elleY 
nilo pódo bt>jo melhorai' cou•o. algumo. ; a. lei 0 SR, Monua BAn.RO~- Gratuitamente, 
deve ser estaclonarh• ; o que esté. duve con. apropriando-se <le todos os cães achados no 
li11unr in parpetuwm. Dlslrloto Fcdenl y 1 ( 0.1 outros apartes,) 

Diz que lnut!IIE& todns na partes funda-
I!Lentnea desse decreto de 1898. Mas é bal· O Sn. PRIIS!DENTJC-Attençiio! 
la.nte o Prefeito dizer Isso i acaso dlsae elle o SR. JOA.Qtlllol na SouzA- Eu cbngarel III.; 
qcae& as partes fun•la.mentaes que l!llo lnutl· alndll não entrei no. analyse da resoluçilo 
ll26tJas i vetada, e niio desejo alongar-me. . 

E11 digo que n~o é Inutilizada nem uma 10 Não é, pois, rea o que disse o Prefeito, 
dessas partes. quanto a ni1o trazer benellolo, 

A lei de 1898, como disse, eatabeleceu e Disse ainda qne n munlclpalldo.de perde 
oreou a matrloula, o im)!OBIO e o deposito, v"'ntngens do ilecreto da 189a, e lambem 
llliRislou sobre a roclamaçao dos donos, restl· perda os proventos das Infracções da poaturas 
tnlçílo doa anlma.cs e a sua l'enda.- 8 as multul, 

Esta lel6caem seu inteiro vigor: nenhuma orn, quaes siio 118 vantagens do decreto 
de suas disposições é nlternd11 ou revog11do.; de 1898 r 
10 contrario, ató a resolução vetada refere-se Nõ.o podem ser outras seniio imposto de 
eBjlllClh•lmente 1'1 matriculo., o não foi feita se mat1•icula· e produetos da ciea de valor que 
n .. o para melhorar a sua Inteira. ezecuçiio. siio vellllillos. 

O art. 3' da resolução vetada diz o se-. . Absolutament~ niio perde a municlpall· 
glllnle: ,dade, porque o. matricula continua, o im· 

•A matricula de que trata o art. 2• da lei :posto contlnúo., a resolução de 1858, ·em 
&57. de lO do maio de 1808, sará feita impro: .todoa os aeus dispositivos, continua om VI· 
rClgavelmente nos mezeR do Jtnelro o junho gor; restam sómente ns multas. · 
de onda auno, uas agencias da PreCellurll, · E o. reap~ito das multas o que diz o Pro· 

§ 1.• O ciioencontrndo floaró. de observação feito i 
DCl depollto creado pelo contractante para ser , o mesmo que dizer: não convem este 
reolamado pala dono, ·si este provar que o trabalho novo do npprebensão de oiies, etc., 
lllimnl,estó. matrlculndo. • porque, ijl. Corem apprQhendldostodos os ciios 

' 

• 
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encontrados na via publica, a municl~llidnde Anlmacs abandonados são aquelles que, por 
não terá mais a renda das multas; convém. doentes, descadelrados, plll'nas quebrado• ou 
pois, que continue o serviço de maneira que mortos, o te., s~o IM•gndol no meio d~ 1'1\a, 
os cães nppareçam sempre nas ruas, para os donos os desprezam totalmente, querem 
que a muntclpalldalo aufira os proventos ver-so livres <lc\lcs e do dcspezas. 
dUN mnltns ou não cessem esses proventos Animaes e carnes ccndemnadcs fo1•mam 
das Infracções. uma out1•a classo; são anlmaes quo, sondo 

Analogamente se póde dlr.er quo nilo cou- examiuudol E"'" matança, o voterfnarto de· 
vém acabar com o jogo tlo bicho o outros, por- clara que nao podem servir para. o consumo 
que dcsapparecem us multa>; que convém nem pódem ser conservados o 01 condcmna. 
mantet-os como fonte de rend11. E' o mesmo que acontece ils carnes destl; 

E note-se que uiio é ~ó a rend:t da multa nad11s ao consumo, de roze.s abatidas fórn do 
a que são suJeitos jogadores e donos das cn9us matadouro. 
de ,jogo; ha o connsco da n,obltln o todo o m<~· Eis a classe dos animaos o carnes condem· 
terinl da sala. Oeve exiat:r um cnormo de· ondas, quo se achou fie dlfficll ditreronolaçiio. 
posito do moveis quo, a bem do flsco, •i nlndn Mns, o no\Jro Senador foz ainda uma di&· 
não o fo1•am, devem s'r vendidos, s:ttvo si tincçiio-e as murcndorins, ·· 
toem sido restituidos a seus donos. Nós não somos rigorosos como os frnncezcs; 

Outra questão é que os bons do evento fi. costumamo> emp1·ega1' n palavt·a- mercado· 
oam ·envolvidos e pnssam n pet•tencor ao rias, a tudo; o.> fruncezes teem os seus dout 
contractantc do serviço, termos:denrd•s o "'crcllqudises,generose mer·· 

O nobre Senador oslá enganado; a resoht. o?dorins, que ont_ro nós riiio toem o mesm~ 
cão trata rtoa bons abnndonadasi bens nbamlo. rtgor de nppllcnçllO, " 
nados são cousas despresn•lns ao todo, o nii0 Ora, mercado rins são animaes, carnes ver, 
bons perdidos encontrados na vin publica, des, seecas, bacalhilu, tudo que perdeu o va-

Quem é capaz do dizer, oncontrnndo na rua lor, que estâ.lnutilizado, e o dono niio que" 
um cevado, um capado, silo, como dlose 0 rendo ou temendo conservar, nem querendo 
nobre Senador, queo&te cevado está a bando· ter o tr,lbaJito e desp.zadcmandar ~ôr fóra~ 
nado! , colluca no melo da rua, ~a vi~ publica.· 

o Sa. MoaAJC> BAanos-0 projecto, Eis abl as mercadorias que flcari'io perten-
- a3ndo ao oon tractante do serviço, em vez de 

O Sn, JoAQum DE Souza-O projecto,nao; é trem para a sapucni:L, 
preciso attender h pala v r ~L< do prqjecto ; 
elle n~o dtz-qne f<ira encon tra11o ou aohudo O Sn, Mol~AEs B.\nnos-.Diga-mo V, Es:, o 
na via publion;-dlz aLandoriado. · · quo póde ser mercadarln. 

o Stt. Monus BAnnos-Qun 1 a fiiJfurcnca o StL. JoAQunr n~ SouzA ..,.. Mercadoria il 
entt•e O nolmal abantlonado UI\ via puiJiira o tudo O quo 58 COillj~l'm O veMe para USO O COU" 
o animal tusldo na via publica 1 sumo; é a gcncrn tdade. 

0 SR. jOAQUlY DJC SotiZA- 0 fugido n~o 0 SR. MORAICS BAnnos- ls10 Ó que é mar• 
é abl1ndonndo, A dis\lnr.çilo ó t~o vulgar 1 cndoi'h• i . · 
Qualquer que encontre uma vncaa loitelra, O Sa. Jo..Qunt DE Souu-S3Dl duvida. · 
um oavallo de serviço, que niío esteja ar- o s A p N tld fectado de molestln," vagar poln• rnas, niio a. RTIIUR •los- 0 seu o em que 
dirá- ó um animai abandonado; dirá- é está na lei, ó, 
um animal fugido, o seu dono naturalmente Q Sn. MonAES RAtmos- Merandoria fbi, (l 
o procura. São cousas que o senso commum e aerá sempre aquillo que tem valor em com-
vulgar nilo confunde. mareio, · 

E' preciso qu~ o no~rc Senador ligue iL o Sn. JoAQUIM DJC Soun- O llonrndo Se-
. palavra - abandod&do - sun slgnlftcacão na<lor nm(llln a Jlaiavra -abandonados
proprto, e oito o.sn do tlgura do exaggeraão, para compl·chender os bena pr.oprlllJDente do 
comprobendeudo bens do cvonto, avento i restringe agora. n palavra- marca

. Sr. Pre!ldento, eu queria C!ltrar ain•la •a dorias- para oxpt·imlr ló aqullio que tem 
I I I 1 i x t •• valor no conunerclo. Mas as mercadorias que 

ana yso m nuc osa 1 " reso uç,.o, e mo, rar tecm vuior no commerclo, se arruinadas, per• 
que o llonrado Senador não tem razilo; mus, doudo todo o sou valor, não deinm da ser 
para uno olonRar-me e rou~nr tampo, o farei as mesmas mal'Cadorlas, tornildul lmpl'BII· 
abrevladamente. · · tavols, devendo sor apprebentlidus e des-

0 art. I' trata do tros alnsses:.oil•s vadios, truldM, Nós o vemos praticar quasl todos os 
anlmaes vivos ou 111ortos ab11udonado1 e nni· dias i e é dessas mercadorias quo a resoluQllo 
mae,t e carnes oondomnudos, A prllnolrp. votaaa se occUjla, consot\nte n l)ttturom ~o 
I)~O otrercco d~vida, · serviço. · 

.j 
I 
• ' i 
' j 
I 

I 
I 
I 
i 

H) 
I '• . ~ ~~ 
I ~--.. , 
; !: 
1-' ' 
! ~. 

•I 1\• 
~ !I 
' t' 
:li 
I :j 
. ' ' ' l ,-; .I. 
! ~ ' ' 

: ~ 
:-~ 

-·! . 

.I 
i) ! 



6114 .A!IN AES DO SENADO 

A lrl<i~ do vnlor ~~111 '6 serve e vem pnrn 
r.I."'o!Lr confusfio, da.ll!lo souti1lo pnrt1culn.l' u 
r.Xpr'tlssãn- mcrcnrlori n..;. 

Un1 I n•ldio rou b!l. dnn~ b!ll'I'icaR 1le b:lcnllló.o 
Ul11ll nrn por·ft>ito estudo, ontrn. de todo lli'I'Ui: 
narln," ao:; dol,.;:n. tHl. I'Uil. D1•sta. mlll·co.dorin, 
a. primeiro. b:11Tic11, quo tem vniOl' no com
ll'lCI'CIO, pm·toncA ao dono, ó do ovonto; a. so· 
g1md:1. nc1n valor, pet•tcnco a So.pucaia; esta 
seril. do contrnct1mt.n do sr.rvic;o. NtLO ouso 
clJntn•l' ex-mercadoria a<Juillo qne deixou de 
ter va.Im· no cornmorcio. 

S<'. I'resirlentc, linlm mais considcrntíles n 
fazor, nu1s vou to1·minnr, rcsumi!u.Jo. 

A rt~soluçãu mando. o Prefeito contrnctur, 
co1n qurm mais vnntagem oll'orocoi', um 
serviço ttpro.'lprindo, <le acco<•do com as leis o 
rcgulttmentos em vigor; nii.o ha impo:.ic;ão 
l1.n shn,rovcladft, a mnis inteira. conl1nnço. nO 
Profolto. 

Com a libordndc de quem contracto esta· 
l><lleccriL ns condições o cluusulo~ saiu· 
tares do um bom contracto, rogpeitnda 11 
Constituiçiio, leis c regulamentos, salvos os 
iDieressos do Mnnicipnlid<t•le, da hy:;itmo o 
serrurançn, bem como os direitos do ter-
C(llrOR.. , 
, Podere• estipular nquom do dispositivo da 
l"E~O}U~iio, reduzindo 111'8ZO e fll.VOI'CS PXi
glndo mn.is vt~Dtugons; o poderá ir 'n.lóm, 
e<>n1tn~mc exig-ir n perreiçii.o do s~rvic;o, csti~ 
pulando fnvoros c onns, dopcndcnlcs de 
nppr.,vacão do Conselho. 

()contracto quo o Prefeito fizer seril a lei 
l."ogul!ldora do serviço. . 

Sj tL parLe niío ncceitar ns con1liçõcs prt:~ 
postas ou vorinom•.se n impossi!Jilidnrle de um 
serviço npropriodo, nenhum contracto so tlr· 
mn·à. 

. ()r&, Sr, Presidente, póde·SC Rfimittir que 
amn rcsoluçi\o, corno esta, soJa uma. impo· 
IJioíío ao Preretto, quo mereça o seu veto 1 

Disposto a -vollar iL tribunlL para respon
der a~ novas d<Lvldns q no, pct·ventura, se 
olfei'CÇIIJ!• vou cone! ulr como no parecer <ln 
CollltnliS30, 

A. matcrin da resolução votnd• ó impor
tanto o rnereco nttcne,•1o. 

O Profe!Lo, administrador Pl'ovocto n illns· 
tt·a.do, nüo ~'1 Uoga.ra. n collnboro.t• com o 
Coo~elho, esturlando·n tnmbem, om um moia 
em ~uo encontra. e nbundnm tr1dos os subsi
rllos, e formnn<IO um lrnbalho nn altura do 
su:c p<'ovn<ln onpacldodo, trabalho este <JUO 
sot·ü. n.o mestno tempo, um onsino o um mo
dclo,(Mullo bem; muito l1em.) 

O Sr. l'llo••ae• Dnrro .. (para uma 
e•pllcarllo plSJoal) Jhz nlgumos obset•vaçõe; 
o.o 1ou discurso anteriol', corrigindo uma 
lacuna n<l OX:JlOslçüo do Jactos. 

Ningnom mn.s pedindo n palavra, en
cerru.-se a dhcus::~ão. 

Posta n votaR, ó npprovadn n conclusão do 
parí'cor por mn.ls do dous tcrt;vr-.l dos votos 
p1 CSB!I!C,<;, 

A resoluçiio vne sm• dovolvldn no Prefeito 
com o. commuuica.çiro do occm'l'ido. 

VI:;TO llO rREPJ•:ITO Á nESOJ,UÇÃO DO CONSELIIO 
l'IIU~lOJPAJ., nn:J4AT1VA Á AT.TlmA.ÇÃO DO TUA.• 
FI~OO DA COMPANJIIA B. CIUU!)TOVÃO, 

Entrn cm <liscu~siio unica o pnrecor n. 292, 
de 1800, da Commlssüo do Justiça e Logls· 
lnçiio, opinando que soja npprovado o vdto do 
Prefeito do Districto Fo<lcral it resolução do 
Conselho Municipal que nltorn o t1•nfogo dos 
carros !111 Companhia <lo S. Christovão, uoter· 
minando quo os bomls, chegando ri praça do 
Coronal Tamarindo, passnriio pala frente da 
Escola Polytcchnica, oeguln<lo pela run Souza 
Fmnco, P<'HQ•• Tirndentos, rua da Conatl
tuiçi\o o prnç.' <ln Republica, onda tomariio a 
aotual direcçiio. 

. NingiJr,m pedindo a palnVI'a, eucerra·Ee n 
llu:cus~n.o. 

Posta n voto,, c npprovndn n conclusão do 
parecer. 

A resoluçüo voo ser uevolvl!ln no Proreito, 
com n communicação do occorrido. 

VJJ:TO no l'REI-'EITO .\. nESOLUÇÃ.O DO CON'S~f.TIO 
MUNICIPAL, Rll:LATlVA. A l!EVOOAÇÃO DO DI!;· 
CHI~TO r;, 150, DO CORIU!NTm ANNO. 

Entra ~m dincussiío unicn; do parecer dn 
Commissao .de Just1çu c LcgJslnção, n. 293, 
de I89U, opmnndo quo soj•. rojeita<lo o veto 
<lo Prnfoito do Distrlcto Podot•ni fi rcsoluçito 
do Con,olho Municipal ~uo reYogn para 
todos os atreitos que tonhn produzi< lo desde a 
dnt<L da ~ua promul~nçüo, o decreto n. 150, 
de 4 de JUlho do cort•onto nnno. 

. Nlnguem pedindo n palavra, cncerJ·n·se a 
UlSCUSSiiO' . 

Posta n votos, ó npprovndn a conclusão do 
purnccr pnrn dous terços do' votos pl'esent~s. 

A resolução vno ""'' devolvia~> no Prefeito 
com n. communlcnçilo do occorl'ido. 

VETO DO PliiW~lTO DO l>lfTRITO l'EDERAT, A 
llE:WJ,UQAO DO CONSretHO MUNIOIPAL, RELA• 
TIVA .A CONSTRUCÇÃ.u DIO UMA LINIIA FEI\REA 
NO E;>;GENIIO DE DENTRO, 

Entra em dlsoussiio unicn do Jl~rccer do. 
Commlssilo de Ju&tioa e Leglslncao, n. 204, 
de 1899, oplnnn<lo que seja rejeitado c •elo 
<lo PreMio ó t•esoluoüo do Conselho Munloi· 



• 

SESSÃO E!d 17 DE NOVI!l!DRO DE 1899 ()(35 

pnl que concede ao ci~acliio brazllelro on~e-1 C01•to, de ~no o. Com missão inCnrmndo. de 
nbeiro ManoHl !lerrmrn elas NevM .Jnnlor, ou que o snpplicnnte mia· nbandonon o sou 
ã. mnpreza 11110 orgiLIIIZ'J.I', pormissão p!Ll'a ~nrg-o, p11ra. i!• desempenhur so do sou man· 
o. construcçiio UliO e gozo, pPio lll'o17.0 th ao dnto tlo do pu indo estadual do San tn. Catlntrina, 
nnnoti, de urna linlm Jilrl'o·carl'il (e bitoiiL t1e IH;poro que ella J'otirc o seu pnrccer ou mocli· 
um metro, Ue tt•,·,cc~ü.o nnim1Ll oulllt'.ctrica, fiqnc sua oplnifi.o. 
que p:.rlin<lo da l'u" Dr. M;enocl Victorlno, A hom·lldn CommisSiio onten•le ~no o snp· 
no Engenho de Dcnt•·o, vá terminal' cm Ma· pllcnnto si podo licença para tratar de sua 
duroira. saudo niio pódo exerc•.Jl' o cl\rf.to de depu-

Nin~tncm pedindo a palaVl'n, enccrra-'e a ta~lo, 
dlscussilo. / Nilo tem rnziio. Um indivilluo pódo per·· 

Posta n. votos, ó nppt•ovada n conc\usüo de feitamonte exnrcor o mandato legislativo 
parecer por dons terços dos votos prosontes. sc·m podot• oxorcep n~ func~ües publicas rle 

-A resotur,üo vae set• 1\ovolvida no Prefeito tolo~rnphista, por axcmplo, que requer uma 
com a. commuuicitQã.o do occorrldo. cr:;rtn. o.pplicnf;âo diverso. 1la. que so exige do 

!.~1CENÇA. }. lGNAOIO L,\.ZAll.O D,\STOS, 

Entro. em 2a. clisemsilo, com o pll.t'nccr con
trario d~ Commlssão de Finanças, o n.t•ligo 
unlco, da proposição da Camn.ra dos Depu· 
todos n. 110, de 1800, que autoriza o Poder 
Executivo o. conceder um anuo de licença, 
com o respectivo ordenado, ao t·,Jcgrnpbisttt 
de l" cln.sso rh Ropn.rtlção Geral dos Telegrn· 
pitas, Ignacio Lo>.nro Bustos, para tl'atal' de 
sua saurto onde lhe convier. 

O 81•. A.. Aze1'edo-Niio venho fa
zer um tliseut•so; veuho npenns clm.mm• a. 
nttenção do. honrado. Comml8:-;lio do Fmu.uçu.8 
p:trn o p:trccer que ella duu sobre u p<·opo-

,,;< slçilu vln•ln <ln Cnmura, concedendo liconça 
n.o Sr. lguac10 Lnz1u'o Ba.':llus. 

O Sn. PmtS!IlENTE-0 pnrecol' ó contrario. 
0 SR. A. AZERED:l-E ó jn.stamonuJ pur 

is lo que perU a paln.vm, pwn jnsr.illcap a !Jl'O· 
posl~·ü.o llu. Co.marn, cm li~oirns obsorvnc;õJs, 

Peco a. V. Ex. o obsequio Uo mnndnr-mo 01 
papeis. (E' soti.•f'cito.) 

· ::il'. Presidcnr.o, n. Commis!:ÜO ncgn seu c(ln· 
sentimento :'tproposic;íi.o, porquo entoutlo qur 
o suppllc;tnte retirou ... sc lln ostnç:io telegt·n· 
phica do listado de S. Paulo, a que pertencio, 
pat•n o listado Santa <lo Catharina sem Ji. 
cença. 

Eutrotanto, S•·· Pl'CSi<lonte, nilo /, est:~ a 
vorllnde, pordlie-me a Commissao que asJlm 
o lli~a.. . 

O runccionrl.l'io cm quostii.o r11tirou-so do 
Estullo de S. Pn.ulo, ando se ncha.vn, como 
empregaria, Cl'oio quo chefe da c~tur,ii.o om 
virtude do tel' do Ir ~Santo. Cathariun. exercer 
o sou mandato estadual. 

Vozgs-Apolado. 
0 Sa. A. AZEREDO-Alll, pelortlndo do 

seus lncomrnodos de saude, julgou-so n~ 
obrlgaçilo do solloitn.r do Congresso um unno 
de licença, pot•que o. licença que· o Clovel'llo 
pódo dar é limitada ao pra~o da tres rnezes. 

Sonn.do V, III 

qumn desempenha o trabniho propt•io 1le 
uma nssomblea politica. A" funcções são di· 
v-c1r:ms. 

Niio Iom, portanto, razão o. Commls~ilo 
quando nffirma quo o individuo do quo se 
trata, si precisa de licença para trntur de 
sun. saudo, como tclcgrnplüsta nn. cstnção do 
S, Pau lo, níio pódo oxorcer o cargo de depu· 
tn•lo estadual em Santa Catharina. 

Cario do q no a hom•n.da Commissüo assim 
melhor inl'ormn.lia, nccoitaró. minhas olJser
vnções. sento-me confiando que o Senado, que 
tom sido tiio ~eneroso com Oí:l !uncciouarios 
QUt3 tccm solicit:ulo licençns, não neg,mdo 
umo. só, Uoixo do abrir umo. excepção, em 
rolur;ilo ao funr.clona.rlo quo ~:aliei ta, tendo já 
obti•lo IÍ<L Camnra <los Deputa•los uma licença 
para tratnl' de sua sau<lo, po·li<lo justificado 
por tres a! testados mo<licos, como está e n 
CommisBüo niio tlescouhcce. 

O Sr. Domlugo" Vlconto (l) 
-Sr. PrcsiJcnte, !L Commissü.o 1le Finanças 
m:aminou, como lbe curnpl'in., os dccumentos 
quo ncomJ)lLnha.m n. prop•Jsiçiío dn. Camn.r:~ 
couc.\dondo um nnno tlo llccncn. no tale· 
g-rnt1hi.$tn. do que so tJ•J.t:t., removido tio 
Sotlta Cnthorintt pnr.t S. P:tnlü o que nllo· 
g"J.VCL tor-so roth·ndo deste ultimo Estado 
pa.rn. aquello, sem solicitar liccoç:l., a Um do 
tomn.t• ll:Sson to uo. ns~cmblóa. estadual tle San· 
tn. Ca.tlml'inn. 

No roqttcrimcnto. confessa. o pcticionnrio 
quo fous incommodos do s~udo ni\o lhe 
pormittom voltnr pnl':t excrcor o !!OU 
·~ttr~o uo Est1ulo daS, Paul•'~ P. quo" nch111.l· 
ruunte so ncho. nu~cnto do loga.r onde tem 
ün exercer o :;cu ompt•cgoo, cm vil'lutlc de ser 
!lopllt<tdo tiquella ""emblua estall11nl. 

~"llo o Sonndo que o rept•esentanto de 
um Estado ni\o precisa solicitor liC·JD''" 
pat•o. o oxm•cicio do seu m~ndato duranto a 
sua pormanoucia; osh\ pol" no.tur~za, pelo. 

(t) Niio foi rovlsto pulo orndor, 
SI 

• 
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força deste mandato, dlspemado do oxerclolo 
do emprego remunerado. · 

Pela leitura que fiz doa doonmentos que 
acompanham a proposlçiio, foi que a Com· 
missão verificou que es>e telegraphlsta não 
deu porte de doente nem sollcltoulicenQII 
para raceber oa ,·enclmontos do seu em· 
prego e lambem do cargo d• deputado 
e•ladunl ; que o nnno de licença que elle 
obteve da Camara rlos Deputados, et•n. tnu·a, 
terminado a J'uncçi\o de deputndo estadual 
nüo regressat• ao Estado de s, Paulo e 
delxat• usslm do assumir o exet•ctclo <le um 
emprego nesse Estado, para onde tinha sido 
removido. 

Acompnnhnm n proposição attestatlos me· 
dicas que certificam quo ú Sr. Lazaro 
Bastos estiL soll'rendo de molostla, que pede 
tratamento metbodico e prolongado, no qual 
nilo )lOssa soll'rer perturbuçaes ou preocoupn· 
ções 1lo esplrlto. · 

Confesao ao Senado que o que mais mo 
impreasionou nessa leitura !ot a allcgnoilo 
constante desta~ ultimas palavras que acahel 
de citar. 

SI o cidadão de que se tratn, nilo pórle ex· 
ercer o son emprego, porque a molcltia do 
que sotrro oxigo um tratamento qne niio o 
exponha. a perturbnooes e preoccupações, ello 
1icnr(L inhltildo de sofl'rer as me,m11s contra
riedades no exurcloio do cargo <lo denutatlo 
esilldulll. · 

Entretanto, sr. Presidente, a Commlaslo 
de Flnanoas não póde retirar o leu p~recer, 
nem substltull·o, como ponderou o llluatro 
Senador por Matto Grcaso, O parecar ostó. 

' dado e o Senado se mnn!Costará approvando 
ou nilo npprovando a proposição. Está no 
~eu tllroito de, a.ccelta.ndo·a, rejeitar a con· 
olusll.o do parecer, 

Citou o honrado Senador por Matto Grosso 
o facto de ter o Senado concedhlo Jloença a 
outros cidadãos nns mesmas condloilcs do pe
tlclonarlo. 

Eo não votarei pela licença. nno posso 
votar, mas o Senado está no seu direito de 
votar como entender melhor na sua sabe· 
doris., 

Em de!oan da Commlsailo de Finanças, que 
laborou o parecer, o em altencõ.o no llanratlo 
Senudor que o Impugnou, eu animei· mo a di· 
rlglr catas palavraa no Senado, a dar-lhe 
esteta lntormnções, cumprindo assim o mon 
dover de lealdade o sustentando o pnrocet• da 
Commlssilo de Flnnças. O Sena•lo, repito, furá 
o que entender em sua sabedoria.. 

ra~er um~ pequena analy1e dOI actos, quo 
aqui se tlim pnssarto om relação a votaçll.o d0 
pt•oposiçõ< s da camara dos Deputndos, a 
respeito da.s quaes tt~m emittido parecer a 
Commissõ.o do l'inançao. . 

H11 poucos •lias, vimos o eapitllo·tenente 
Cruz ter um parecer r11voravel d1t Commiuão 
de Finanças, e immedlatnmente um aargento 
domittldo ter parecer contrario, qunndo alte. 
ga\·n um direito que lhe era garantido por· 
lo i. 

Em muitos dlns seguidos temos aqui visto 
licenças de um anno, com todo o ordenado, 
com parecer flworavel ti<~ Commlssi!.o de FI· 
nnnças; entt•etanto, vem oste parecer coo· 
traria a um telegrnphlsta. 

Nós vemos, senhores, nos relatarias dos 
Mlnisterlos dn Guet't'!\ e dn Marinha, qoo se 
m~nda. pagar aos olflolaes que estilo em com· 
m!Esi\o na Europa, qtter aquolles que estiio 
em commls~iio elfectlvn, quer aquelles que 
viio buscar navios de guerra que alli 1111 
acham em con•trucçilo, t\ razão ue 18 pence 
por 1.$, qn:tndo todos os outros empregados 
civis da Republio>l, que estilo na Europa, são 
pagos a 27 Jldnco por 1$000, 

O Sn. Do~ttNaos VICENTE - Porquo não 
apresentou emendas! . 

0 SR, PIRES F~RRBIRA- V, Ex. di! llcenoa. 
Faz rcsnltat• mala a Injustiça do procedi· 

menta dn Commlaaão do Finanças a este ro· 
spelto: ti quo · ella pede pnra se pngnr aoa 
empregados olvi8, 08 consules e a8 ministros 
no exterior, qunndo com tlcença, de quatro 
em quatro annos, para vir ao Braall, 01 respe· 
o ti vos ordenados como se. estivessem na Eu
ropa, lstu é, a 27 pence por t$; ~ntretanto · 
que nos militares de mar e turra, que estio 
n•~ Europa, jtnt•a onde silo mnndaôos. pelo 
Governo com a mesma razão de ordem pu· 
blica, mandn-se 1mgar ostensivamente na· 
ra.ziio de 18 pence por 1$000. 

0 SR. NoGUIIIUtA PARANAGUÁ -lato não 
tem razilo do ser. 

O Sa. !'IRES F&RR!I!RA - Estaa lnjustlç118 
t•eaaltum multo e fazem com que na opinião 
publica so v4 do dia em dia carceando o 
grande conceito, que devem merecer as r•· 
soluções <lo Congresso Nualonal no que diz 
respeito ·11 decretação· doa Impostos que são 
arrecatlndos. --· 

Nilo posso .. deixar pnllõar aom o meu pro· 
testo, embot•a sejn matorln vencida, esta des· 
ignnldude, com que silo trntodos os forçiiB 
ormadau da, Repuullcn, quando em serviço do 

o sr. Plrea Fer••elrn (I) -Sr.: Governo no ostrnngolro, o os civis, até mcs· 
Presidente o Senado ha de !-elevar-me ter do mo com 'licença no llrazll. Qulz apenas 

• • lavt:at• o mo11 protesto. 

(1) Nno foi l'(WIIto l1elo ora.dor 
·, 0 SR •. NoGUEIIlA PARANAOUÁ- Apresepte 
um11 em~uda ; eu voto por o lia, 

• 
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O Mr. Rodrll(uea Al'Wea rl -
Sr. Presidente, não posso delxur do fu1or ai· 
gomas ligeiras observaçÕEs ao Senado, Lm 
resposta às que ncnbtt tle proferir o meu 
nobre amigo Senador pelo Pmuby. 

S. Ex. censurou· o procedimento dn Com• 
missão do Finanças por baver em um dia 
dado parecer tavoravel {L pretenç"o do um 
officlai, o eapltlo·tenento Cruz, e no dia se· 

. guinte dado parecer contr.trio ii de um ex· 
sargento do•excrcito ; por ter a me•m• Com· 
missão um dla se pronunciado em Jlarecer a 
favor de certas pretençõus, e em dias se· 
guldos ter·se pronunciado de moela dilfe
reute. 

estava ao par, de mo•lo que o Governo pu•. 
deste ltSiegurar aos o!llclaes de ma~ ~ .terra 
aquillo ~uo cm 1889 tmbnm ao eamb10 par o· 
que facilitava a nomcuciio das commissoes. 

o Senado sabe que bojo o pagamento às 
commls,ões de omciaes do mar e terra nn Eu
ropn, com o SI'Bntle venci !'lento que teom os 
mc>mo; omciaes, ao camb1o de 7, eleva-ao a 
uma quantia consideravel.,. 
. 0 SR. PIRES FEanEIRA-Acon\ece O mesmo 

com os dlplomatns. 
0 SI<. A. AZEREDO-Estos lambem estão 

com os vencimentos reduzidos. 

Devo ponderar ao Senado ~ue a Commissüo 
de Finanças niio tlá pareceres senão depois 
de meditado e detido e>tu•lo dos asoumptos 
sujfltos no seu conbeoimento. Os nobres 
Senadores toem visto que a Com missão pro· 
cura corresponder á conllauça •lo Se11ado 
(apoiado.<), estudando devidamente as ques· 
tOes que lhe s~o 'J!I'ectns, e empregando todo 
o esforço da sua. Loa vontade ... 

0 SR. RODRIGUES ALVES ... O se diz até 
quo tem havido commissões muitissimo ren· 
dosas, extrnortlinariamento rendosas, para 
uus o pnra outros. 

Com relnçiio aos diplomatas o meu bon• 
rado amigo deve observar que não ha grande 
di!l'erença entro os ordenados de ISSO e os 
•lo cxe1~icio actuai, lS90. Os ordenados são 
Insignificantes. · 

ALGUNS SRs. SENADORES- Não ha du· 
Vltla. 

O SR. RoDRIGUEs ALV&s - ... pau auxl· 
!lar eata corporação no empenho de bom 
cumprir o seu dever. (Muitos apoiado.<.) 
. Coni rolaç~o à desigualdade notada pelo meu 

hoArado amigo, Senador pelo Plauhy, entro 
os lllvores concedidos nos civis e nos mili· 
tares. S. i~x. nllo tem razllo. 

0 SR. PIRB8 FERREIRA- V, Ex. me dirá 
porque. 

0 'SR. RoDRIOUII ALVES-O quo O COO• 
greioo teve em vista, determinando o cambio 
do 18 pnra serem pagas as comrnlsbões do 
enrolto e armada em serviço na Europa, fol 
exactamente flcllltar as nomeaco•s de taes 
comml••õe•. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que o Go· 
verno nilo ponde oontlnun.r com a pratica be· 
'nellcn. de mandar à Em·opa oftlciaes de ma· 
rlnha e do exercito em trabalhos do Instruo· 
oão ou estudos ; porque i 

Porque com o augmcnto enorme do vonol. 
·mantos que estes o!Uciuea tiveram de 1889 
para cà, e com a dl!l'ereoça do cambio, era 
tilo grnnde a responsubllldsdo que h•ia pesai' 
sobre oa corres publlcoa que o Governo viu· 
se na noceaaldade do sustar unas com· 
missões, · . 

o que o Congresso tovo cm vlata fel pro· 
ourar saber qual era a taxa do cambio, me· 
dlanto a qual os ordenados actuaes se pode· 
riam comparar aos de 1889, quando o cambio 

t•). E~J~o di,cur~o ni\o foi rovlft:~o llolo orn,lor. 
'· 

o Congresso andou avlsadamente delerml· 
nando a ton do 18 para o pagamento dns 
com missões de c mclaes de mar o terra na 
Europa porque, repito, facilitou aa nomea
ções destas mesmas com missões, de modo que 
hQjo ó licito ao Governo sem grande compro· 
misso para o Thesouro, facilitar commlssões 
de estudo para a marinba e facilitar as pro
prias commlssõcs de compras para exercito. 

Niio ha, portanto, desigualdade ... 
0 SR. PlliES FERRIIIIRA- Ha enorme, 
0 SR. 'RoDRIOUES ALVES- • , • , para COO• 

~urar-se ao Con~resso sobre o motfo por que 
tem procedido. O Congresso nllo tem . pro· 
curado crear para os clvls situação ma1s fa
cil do que pnra os militares. Os diplomatas 
toem boje os vencimentos das licenças a que 
o nobro Senador se referiu, em v lrtude de 
lei: não Oremos s!ncro explicar lei existente, 
lei actuo), 

Feitas estas ligeiras considerações como 
contra-protesto ás quo foram faltas pPlo 
nobre Senador por Piauhy, devo declarar 
que a Commlssão do Finançna louva·se na 
oplniiio do meu honrado amigo, relator do 
pu recor sobro o projecto que aliá em dls-
cu••ão. . 

A Commlss~o nllo tem empenho em que o 
projecto s~jo rejeltndo; acba mesmo que 
a pretençao foi bem documentada; todavia, 
est!lvo. no proposlto do nlio facilitar Iaos 
pretenções. 

E fol porque o llonrndo relator, depois de 
acurado estudo, entendeu que o l'uncclonarlo 
do que se trata, nchando-se em exerclclo do 
cargo do Deputatlo, ullo estava enrermo farn 
merecer uma llcenQa do Congresso, fo por 
esta rnzão que 11 Comml>siio do Finnnças deu 
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pm•ocot• ncon~elh~ndo ~ ro,lel<;iio dn propo· Ninguem mais pedindo a pnlnvt•a, encerra· 
siçii.o. so 1t discussiio. 

A Commissiio, portanto, não s;, molln
tlt•:tl'IÍ quo o Sonntlo, nttondondo ns obsor
vncuos do honrndo Senndor fiO!'_ M1\tlo·Gt•osso, 

-deliro o podido do<to funccionnrlo. 
O Sr:. A. AzEnEoo-Apoindo. 1!uito bem. 
Ninguom mais podin lo n pol11 vra, ouccrrn· 

se a. dis,ms~ão. 
Post~ .a votos, ó npprovrHio o nrtlgo cm 

escrutmw secreto pür ;-;.1 votos contrn. 1. 
. E' n. _proposlçii.o adoptadn. para p:1:::sm• n. 3·• 

dJSCUS!:UO. 

O Si•> J'-. • . l\.zeredo (1wla m•dcm) 
requer d1sponsa do lntorsticio paro~ 3' dis· 
cussiio tln proposlç,o. 

Consnllndo, o Senado conoode n di~pcnsn. 

LICE~Ç.\ A EUTYCI!lO CO~Cii:JÇÃO DA MAl.\, 

Entra. cm 2~ discussão o n.l'ti~o unico !lo. 
propo•lçfio rln C:tmoi':t <los Do\eutnilo '• n. III 
de !SilO, que untoriza o Poe or llxecutlvo a 
con.ceder no pharmneoutieo ailjun to do Ex· 
ore~ to Eutyl!hioConcelçlio da Mai:t tros mosos 
de liconcn., r;em vcnclmcn toa, para. tt',l ta r ele 
sua snuilo, onde lho convier, 

O f3r. Domingo" Vl,cnt.c (')
Sr. Presi1lente, o honrado Senndor por São 
P!1nlo, d1gno P1•r.siJente dn. Comrni:s~iio ele 
Fmn.nc;as, com~~ nntorhlndA qne todos nú.; lho 
rcconhccornos, hvrou pela mc~mn. Commissii.o 
um prolost~ contr" as injustiças quo lho te• 
o honmdo ~onndor pelo Piauhy, 

S. Ex. vciu t~1·do, muito tut·do; S. Ex. 
devia. ter protC!stul\() contt'll. o Jll'ojeclo que 
nutorizou o. 1iqui1lnçii.o 1le rurt•os v r.! h,;s, 1levia 
t~r protostndo eonlt'fL o Üi'Ç:unonto tlu. :-da. .. 
rmlm. l{Ue IU;Lmlou vomlOI' pl'oprios de9:so 
~!lnisterio, o nppiioat• o producto á vuntacle 
do Ministro. 

S. Ex. nii.o ihl justo com n Commissiio, 
nocus~nelo·l\ elo la\'l'ar J."'ecor um clin do ,, . 
uma. ,urmll, o outro dill, o outra.. 

Não pE~cli o. pnla. vra. para isto ; mns, como 
relator do pn:·ecoi' quo l'oi atacado, embora o 
IIOnrado Pl'c>tdente da l:ommissiio, signntni·io 
tombem do parocor por mim l~tvt·ndo, tivo;se 
por otla., e com :L nutorhln.tlo que tom, pro· 
testnd~ contra assas injustiças, ontendi tnm· 
l.Jom dt7.Cl' o~~sn.s poucas pa.ln.\·ras. o em re
speito no llonrntlo Scna·lor por S. Paulo, um 
dos ornnruen tos dostn Casa ("poiados) um elos 
carncto!'es mais cit•cumspectos, o dos'bomons 
qne mais respoito morocom neste pnlz po!o 
seu talento o moi'eeimontos. (Muito' apoiado•.) 

(•) l.!:tlto tliiiOUI'QO nito folt•ovlalo JUliO orn.dol'• 

Posto n votos, ó nppi•ovodo nrtigo cm cs
crutinlo secreto por :12 votos contrn. nm. 

E' a proposição illloptuda pnro pnssnr ó. 
;3n dlfCU~~fiO. 

O ~··· A. Azc••.,do (po/11 o>•dom) 
requer dispenso do intcrsticio pnra n 3" dis· 
cus::oiio dn dlspusiçiio .• 

Consultado, o Sonado concede n dispensa • 

Os .... P••coohlcutc -Está osg·otnda 
n fJl'clem do rlin .. Vou lo\'antnl' :\ scs:sflo tlosi· 
gn1wrlo pa.ra. a dn ~cssii.o soguinto : ' 

311 cliscnssão da proposição do; Co.mnl'n. dos 
!'cpulndos, n. 123, de 18!19, qno fixo. a dos· 
pcza do ~Iinistorio da Marinha pnra o oxor· 
c i!· ia c1e 1900; 

3• di,cussiio cb propcsiçiio da Camara dos 
Deput:ulos, n. 38, elo.l8!10, que providencia 
<ol>rc n applicnçiio quo deve sot• d!lda ao pro· 
dueto liquido da venda do canhões impre•· 
tasois o metrtes in~et·vivois, portencente:J ao 
~lln\st11rio da nuorrn; 

3• discussão <ln pl'opnsição da Camnra dos 
D:pntndos, n. 118, rio 1800, qne nnnulla os 
rlccrotos ri·> Polci' Executivo ns. :l.l28 o 
3.120, do Jü elo novembro do 1808, o auto· 
riza, pelo Ministr~l'iO das Rr1Jnçües Exteriores. 
!lnbct•tnt'.t do croclito especial il<l ~00:000$ 
clcslinac!ns a. rlo;;pc?.:lS com ns domarcaçõos 
dos l'e·ontoil'ns do Brnll eom as Ropublicns 
Ar:rcntinn. o do Pcrú; 

3n !lif\CUS'3iio ela pl'oposic:ão C·1ma.rn, dos 
Dopnt:trtos, n. 12i, do 1890, quo nutoriz~ o 
Podot· Executivo a abril' no Mlnisterio da 
Indu~t1·ia, Viação c Obrns Publicas, no cor
rente oxm·orcir.io, o crodito suppiotnentor de 
1.20!1:7!10$, destinado a vnria~ con!iignrLc;üas 
do nrt. 21 d11 lei n. 500 de 31 de dezembro 
de !SOl ; 

3' dlwussilo do proposiçiio ela C:tmara dos 
Deputiulos, n. 122, do 180J, quo autoriza o. 
Podnr Execut.lvo a nbrlt' ·oo Minlstm•io dn 
Justiço o Nogoc\os Intorloros o rredito de 
117:0!11~50(1, RllpplelmPntnl' n varias vet·b~s 
d11 lei n. G:;o, <ln :li de dozembro do 1893; 

3' discussão d1\ proposiçilo da Camnrn dos 
D~putados, n. 110,. do 18ilil, quo autoriza o 
Podm· Executivo 11 abrir o creeilto nocossnrlo 
pnrn pogamcnlo ·dos juizes do direito que 
toram nomencles pelo Governo Federal, após 
a promulgaçii.o do Constituição da Republico, 
porem, mJtos do ot•ganiznçlo judiciaria do 
t•nspectivo Estado ; 

3" dlsc••ssii.o .da p!'OpoRiçiio do Camnrn dos 
Dopulutl,,s, n; 120, do. IHilil, quo isonto do 
pog:tmonto 1lo qunesquet• d\i'oitos nas r•:spo• 
ctl vos llilitndogas os volumes contendo um 
reguj11dor publioo destinado n torro da mn· 

' ·, 

··• 
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tJ'i~ de Ubemua c os que contum objectos! Ferreira, Jo;é Mai'cetlino, llo,o Mello, Coelho 
paro. uso do Hospital do Caridt~do do Fto!'in- c Campos, Raso. Juni .. r, lluy t\urbozn, Arthur 
nopolls ; Rios, Vh•gilio Dumnzio, Glolo Nnne."l, Domin· 

:ln discussão lln proposição elo. Cnmarn. elos gos Vlcente,Lopos 'l'rovfLO, E. \Vnndonl\.ülli., 
Doputndos, n. l J.!, de lHüO, quo autm·i2.a. o t•'olieiauo Ptmn·1, nuono BJ'n.ndü.o, ltotll'iguos 
Poder Executivo n dispensar os d!J•citos <la AI \'OS, Paula Souza, )!oracs IJ:ll'l'os, .Joaquim 
hnpOI'lnçiio do -150 tone ltulas do maloriul mo· de Souza, ,\. Ar.orc•lo, Aqui !lua do Amaral, 
tallico do. cmprezn. PtlrahyiJ,) 'Fatel' Coulprwy, Pinllolro Macho.do o Julio Frotn (·12). 
dc.!ltinn.do no o.hn.stocimcnto do ag11a. dn. ci· 
dado da Paro11yba o o matori11l elo en,ino lm· 
portàdo pelo Collc~io do S .. tosó, de Lngcs, 
no Estado do Sant:~ Cnthttrinn ; 

Doixnm do comparecer, com c3.usn. p:nti· 
cipadn., 0:1 S1•.;. AlboJ•to Gonçalves, Generoso 
Poncc, Jonn.thn.s Podrnsu.. Lalu'o Sodré, 
Justo Clwrmont, Poeira Velho, Jonqnim Pel'
nn.mbtL~o, Rego Mc\lo, Lcnn<lt•o Muciel, Q, 
Bocayu\'n, Gonçn.Ive:; Clmves, Lcopnltlo Ue 
BttlhütJs, Vicente Ma.chaLlo, .Joaquim LactWilt\, 
E:ill\\'es .luniol' o Rn\llino Hut·n i o scut clla 
o~ Sr:i. B. lle Mcndouçn, Soht'inho, Porciun· 
cut:c o Hnmii·o Btt1wtlos (lO). 

3·1 dil!onssíi.o da PropO:oiir;iio d;,, Cn.mnrtt dos 
Doputadns, n. ll'J, do 1800, ltutot'iza.ndo o 
Potler Exccmtivo n nlJl'ir no Ministcrio Utt 
Justiço. o i'cgocios lntoriorc.'l o credito extra· 
ordinnrio de ·1:200~, u.o camhio de "l7, pam 
prenüo un bacltru·c:d .Jo . .;ó Augnsto Bnl'l'Gto de 
!'\'lollo !tocha, tlo necordo com o nl't. 2-1M do 
decreto n. J.lil9, de 3 do Um~cmbro do !8H2; E' lido, posti\ om discu:-;~iio o som debn.lo 

Dib'cn:::=~iio unica do pnl'ccot• n. :-200, do n.pprnrn.dn !L n~.:ta. do. ses:iü.o n.nt,Jrior. 
1809, tl:L Comrnissfio d1l Justica o Lcgislnr;ão, tJb· !4t 1•. Ju, fS~cl"'Ot:.•rio dá contn. 
opinnndo fjUO H1•,j;L rejl'ilntlo o ·l)eto do Pre .1 
fcilo do UiFtrlcto Fedoral ú. l'{'solw;fio tlo uo se;;ulnlc 

EXPEDIENTE: 
Conselho Mnniclpnl, quo concedo no Dr. 
Climnco Barboza n.utor1za~üo (ll\l'U. orgnub:u· 
quntro co!ouins infantis ugricoln.s; 

3• lliscusfâio da propo . .::ic;ilo da Cnmam ~os Officios : 
Deputados n. 110, de 1'0:1, qno nutmizn o 
Poder Executivo o. conceder um 1mno llO li· 

.conça., com o respecti \'O Ol'flenado ao tele· 
!:l'&phlstn do i" clu>so cln Repartição Ucml 
dos 'l'elegrnpbos, lg-nncio Lnzuro Bastos, pMa 
tratar do sua saudo ando lhe oonvlor; 

3• discussclo da proposiciio da Comura dos 
Deputados, n. 111, de le09, que uuturizu o 
Poder Executivo u conceder ao phul'lllOicCU· 
tlco adjunto do Exercito Eutychiu Concoic;iio 
da. Mnia, trcs mezos de licont;a, sem vüuci· 
meutos, pnrn tratc;r dJ suu suude onde lho 
conyior. · 

!56" oESSÃO EU (8 D~ NOI'E~IIlnO UE 1800 

Presiclenâa elos S1·.~. Ro:a o Siltut e .Ma11m# 
de Quairo.: ( Vlce-Prosidcmtc) 

OJ Miuistet•io d;~ Fnzt:odn., do 14 do cor• .. 
rente, transmittindo o. men::mgem cúm que o 
Sr. l'rosidento cln Republica •lcvolvo deus dos 
authogrnphos do. re:wluçü.o tlo Congl't3sso Nn
cionnl, quo sunccionou o quo orcn 11 receita 
gm•al du Ropnblicu pnra o excrcicio do :900.
Archive.so um dos 1\utograpbos e communi
quo-so ~ C:LmaL'iL dos Doputados, romotten· 
do·so·the o outro. 

Do Mlnislerio dus H.1JlllÇÕcs Exteriores, do 
hontom, transmittintlo n. mensagem com quo 
o S1'. Pl'esid"nte d~ Reput.lica devolve dous 
tlts a.utographos d"'. resolw;ão rlo Congresso 
Nacional, quo sauccionou, que determina que 
as logaçõe~ !.!o Rrnzit em Vonozutlo., Japão e 
no Equador o Cotumbia sojarn regidas por 
encarregado~ do m•gnclos c!fectiVos. sem se. 
cretarios otc.-Archivo·se nm tios nutogra~ 
Jlhos o conununique-so ú Cam:LI'a dos Depu· 
ta1los, l'emettcndo-se·lhu o outro. 

O St•, ~.l 0 Soe••cttu•lo 

1
õ l'S sOguintcs 

PARKOimEs: 

(inlc.wiHo) 

A' mein hom depois do meio dhi abre-se a 
ses:;ü.o, a quo concot•rom os Srs. Scno.dot'118 
Ma.noel de Quoil'oz, J. Catnndn, Ilourique 
Coutinho, 'l'lwmnz Dulllno, Ouo~tVO ltiehartl, 
Jou.quim Snrmento, li'mnci::co J\.luclwdo, ~I!l· Rad.tcç1TD {lual elo 1n·ojecto ,[o Sc11ado n. 2G 
nool Burutu, Benedito Lol\c, Gomos do Cas-

1 

do 1800 
tro, Belfort Vlcir1~, Noguoil n. P1~ranngul~. Plroi:i . 
Forrelm, Ct•uz, ,leão Cordeiro, Bczerl'll Fcn·l O Congre>sc Naclounl resolvo: 
tonclle, Jaoó llcl'llUI'tio, AI varo Machado, A h· I Art. 1," Fica o Pado r Executil·o autor!· 
don Mllanoz, Almoldn Bnrroto, Gonçalves. zado o tr,,uslill'it' {I Muniolpalilindo do Dis· 

i 
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trtoto Fedoral, 'por .contracto de venda ou 
aforamonto per•potuo, o prerllo n. 24 da rua 
Boxta e terrsuos da Qulnti1 di\ Boa Vlstn, ji\. 
~adidos provlsorinmento 11 mesma Mnniclpn· 

· !Idade e on~o esta conserva sou vlvolro do 
plantas, podando augmontar a árM do ter
reDD e accordnr no preco,som depondenola da 

lei geral no aso de não poder ser apoiada 

J,or prlnelplo algum de utll!dade publlello de 
ustlca ou mesmo de equldaolo, que au
torize modificação, caso em que não sB acha. 
a resoluç'io vetada, que tom por sllols prece
dentes e idontlcas, citadas; 

bnsta publlca. . 
.Art. 2.• Revogam-~o o.s disposições em 

oontrario. 

4", que a desvantagem para as normnlistns, 
que seguam regula.monto dlvorso do de 1881, 
si real e Dilo pl'Oblemntica, niio póde ser 
umo. raziio de obsht' e menos de decidir; 

Sala das Commlssõos, IS de novembro de 
1890 .-JUaguilll Sarmento .-J. Joag11im de 
Sou;a. 

5', que o onus que pódc a)lvlr no orça
mento d"' despeza, na bypotheso figurada., 
improvavel, 6 uma clrcumstancia ponderavel, 
remedlavol(>or parte do Conselho ; circum
stn ucilt que rle certo não escapou ao actual, 
bem como aos seus ILntecessores quo JegMIL· 
ram por vezes no mesmo sentido, >om que 
sojam a(IOntados Inconvenientes produzidos. 

Fica sobro r\ Mesa para ser discutido na 
sossiio sogumto,depois do publicado no Diario 
ri:J Con!Jresso, 

N. 298-1899 

.A Comml'.siio de · Constltuiçilo, Podere.! e 
Diplomacia onmlnou o veto do profelto· à ro
soluçiio do Conselho Munloipul de 9 de ou
tllilro ultimo. 

Esta resoluciio prorog~ par dous nnnos,em 
livvor das norma.Hstns que encetaram o curso 
pelo regulamento de 1881, o prazo terminado 
e1n dezombro do 1898, afim do que possam 
eoncluir o seu curso por esse regulamento. 

DI versas leis, que o prefeito cita textual
mente, JO. o tom· Jeito em relação a.·essas nor: 
mnlislas o n outras que encetar•nm os·estu. 
do~ pelos regulamentos de 1800 c 1893, per
mittlndo-lbes, respectivamente, oonclulrem o 
cmrso de nocordo com esses regulamentos. 

.Ao preMto parece que esta resolução é : 
J•,contrarla á lei geral do ensino; · 
2• ,.desvalita!osa ás normalistas que seguem 

I'OI!Ulamonto diverso do de 1881; 
~·. onerosll. no el'"rlo municipal, . pela que, 

el todas essas normalistas, do regulamento de 
1881, tsrmlnnrem rapidamente o seu cuJ•so 
pesarllosobre o orçamento dn despeu 65 di· 
plomadas, segundo a relaçllo quo o prefeito 
Juntou. · . 

·A Cem missão tem a ponderar: 
I•, que a resoluçiio vetada attenile a ·ln' 

lcrosses legitimas do um" classe numerosa 
do senhoras que toem datlo o melhor de 
seu tempo no estudo, á sua educaçilo lntel
lootual e moro.!, c01n despezas o talvez 
grandes sam•lJ!cios, na espectativa do <lirdto 
que lhes nssogura.v11 o regulamento de 
1881, habllltnudo-se pnra o profwsora•lo ; 

De mrus o CongreBio Nacional tem logls
lado sobro exames preparntorlos e tamtiem 
sobre conclusii.ode estudo e de curso superior 
em sentido analogo iL resoluçllo •etada, 

E', portnnto,a. Commisslt:o de parecer que o 
veto não deve ser approvado pelo Senado, 

Sala tlo.s Commlssões, 17 de novembro de 
1800.-/. Joaquim do Sot~:a, - Artllm· Rios, 

N, 299-1899 

A Commlssito de Leglsla.çiio e Justiça., 
a~uom fui presente o requerimento de ·can
ditlo Carvalho de Souza Junlor, reclamando 
contra o dispos!tl vo do decrete de 28 do m'1rço 
de 1893, que, alterando o docreto n. !.0301 
de 1890, que organizou a Ju;tlça do Distrioto 
·Fe lera!, privou-o do exerclclo <le Bllns func
ções de partidor vltl\l!clo, desde quo deixou 
a nomeaQiio <los partldoJ•os á louvação dos ln· 
tereasndos e na auseocla de lodos el!es no 
cscrl vão, c solicita do Congresso medida que 
restaure o proceilo do cltndo decreto de 1890, 
considerando que a dlsposl~ilo do decreto 
n. 1.010 foi restabelecida pelo decrete 
n. 2.464, de 17 de fevereiro do !897, art. !• 
n. 3 das disposições trasttorlas,e que, no oaso, 
t\ no Poder Ju,Uclarlo que Incumbe resolver o 
proferh• dcclsiio, devendo a cllo recorrer o 
petlolonarlo si por ventura aluda cootlnua 
privado <lo oxeroio do .sou cargo, ti de paro
cor que soja intletcrido o requel'lmento, · 

Sala das Commlssões, 17 do novembro de 
1809.-/, S. Reg' Mui/o,- Thoma• Dolflno, 

A lmprlllilr. para entrarem na ardam dos 
trabalhos .... .' .. 

2', que as diversas leia clttldns to01n faltei 
a mosma couso., prorogaurlo o pr-azo para 
que possam ultimar o curto pelo citado 
rell!llamonto do 1881, e mesmo que ora l'llz a 
reaoluo~o vetnda.; 

3•, que " rosoluçllo especial ou que abre 
oitoepóão ~ó é vetavol por contraria. a uma 

O 8r. Pire• Ferrelra(p'la orilam) 
requer diHpensa · da·impressllo em avulso do 
pnreoJr n, 29~;.que ncaba de sot• lido, a6m 
de ser o moamo. dado para ordemdo dia da 
soasiio soguln te, 

Consultado, o Senado conoJde a dlsponsa, 
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O ilr. Arthur• Rloa (pela nr,lem) do pua torra, or.do foz der•·nmar o sangue 
requer dispensa da hnprossão no jornal do. do> seus cooterrnnooa, no nllar dns amliiçõe 
Casa do parocol' sobro a redacção final do pr•>· i insnciavois do umn comp11.nhia om que é par• 
jecto do Sanado, n. 2U, _do c~rronto anuo, afim tlculnrmento Interessado, , 
de ser n mesma. rednoçu.o discutida. lmmodln· A um aparto do Sr. Pinheiro Machado, re-
tamonte, , , aponde o orndor quo si o seu collega assim 

Consultad'o, o S~~ado concede a dispensa. pensn, ú porqfto Mo ronheco, como o orador, 
Entra em dl~cus,no e é se1!l debate nppro· o Sr. Ministro <ln Fnz:md&, cuja alma é tão 

vadn a rcdacçao_ final do Jl1'?Jocto tio Senotlo, fria o impasslvel como a lamina da faca tle 
n. 26, de 1899, que o.uto,ma. ? Poder ~x· João Frnnclsco. 
ocutlvo a tran>forlr á Mumclpalidado do D•s· 
trlcto Federal, por contracto do venda ou 
aforamento perpetuo, o predlo n. 24 da rua 
Soxt& e terrenos d• Qulnt& da Boa Vista, j~ 
cedidos pt•ovisorlamento li mesma municlpn
lldnde, 

A outro aparto do mesmo Senador, re· 
aponde o orador que o qno disse ouviu do Dr. 
l'. Moocyr, na lcglslnçilo plaillda, um 1los 
mnig brilhantes talentos da Cnmnr" dos De· 
pntatlos o rep•·esontanto do Rio Grande do 
Sul, t1io legitimo como o colloga que apartôa. 

o sr. Aquilino do Amornl o orador, quando perante o Supremo Tribu· 
diz que interrompeu por algum tempo a nnl o doante de um auditor lo selecto, tal vez 
diseussilo dos acontecimentos do Matto· do mais do 500 pessoas, narrou os crimes 
Grosso, porque tinha. pcn~ento de julgamento desse João Francisco, 
0 habcas-corpus requerido om.tnvor dllS victi- O orador não quer deter-se neste as· 
mas dus violencl•s praticados pelo governo sumpto. 
e mais autot•itlades daquello E.•tndo, onde, Vao tratar daquclle qué o trouxe- é. trl· 
para vergonha. da civilização o da Republica, buna; vao provar que o Ministro da Fn· 
pam opprobrlo da governo fodoral, lo! ca- zenda é tros vezes criminoso ; é um prevn· 
çado ao Partido Republicano o direito a to~aB ricador, contt~t bnndi•tt, o auusou da sua au• 
as liberdades garantidas pela Conslltulçao, torhlnde para obrigar um sou subordinado a 
entre outl'IIS a d& proprla locomoção; porque ser o consl;rnatario do contrabando, 
actualmente nenhum mombro dos to partido A' oxclamnção oh I .prororida ~or um d 's 
póde alll mo,·e••-so, mesmo para visitar a Senarlorcs, diz o orador que nilo sabe de que 
tamllla, sem um salvo-conducto de nutorl· so ospnnla. o se11 collo:~a. quando nesta actua· 
d11do pollcial. O orador o . provou com do· lidado pOdre só causam udmh•acão ,a indo· 
aumentos exhibidos parnnte o Supremo Tri· pendoncla dooaraeter e a honoatldado;qu~ndo 
bunal, · , até as bat•regils tendas e mau tendas, oxplo-

Nilo queria, em respeito a este, dlscut1r rando a concupiseencla de um ministro, mo· 
assumptoa que ao prendiam ao julgamento do •llftcam, alteram ns tarlllls das alfandegas, e 
haheas•corpus, , conseguem rn~er ftgurnr como rond11 nare· 

Hoje, pol'ém, que o procedimento do Go· cJiiiL da Rllpubllca a concessão do mouopollo 
verno Ferleral o do governo actual do Estado do violo, o privilegio exclusivo e escandaloso 
'de Matto-Grosso está contlemnado pelo egre·- do loterias om ravor d~ uma companhia po· 
,glo o Integro ~urremo Tribunal Fetloral, que derosa, e iate depois de haverolla consignado 
0 orador sempre acatou~ agora venera como em suus actas, pnbllcadas no• jornaes da Ca
o-unico orgão politico aao.do or~anlsmo de· pita!, uma ve1·ba de centenas do contos de 
composto da Republica-o unlco poder constl· réls para Yegulari:ar seus negocias com 01 
tuclonol que Indica a vida da nossa -inrell'- potleres publlcos, -
P&ll'in e aUmenta a CJ'ença quasl mot·ta do: O or ufor exprlme·se deste modo com pro· 
que neste palz nem tr1do estt\ p,·rdido, o Ol'R" funda magoa. Não de>ejava quo-noconl'ronto 
. doi' vclla a tratar doa negocias do seu Es· da moral!Jarle do 1m parlo rom n da Republica 
tado, para, em cumprimento do ,um devor,, 11 vantagem não fosso pm•a osta. 
dar ao enlz conhecimento de mniS um pro· A um aparte do Son:ulor Joito Cordeiro, 
cesso lnileconto e crlmluoso, empl'.!Bndo pelo respontlo o orador que o seu collAgn nilo tem 
Ministro da Faienda, parn t\lcllltr•r n rovolta o direito de duvidlll' dos, seus sentimentos 
dos seus amigos contra os porlores constitui· republleanos. 
dos do sou lc,tado o assegtu·nr em ravor da Sempre multe considerado no selo do par-
Compan/da Malta Laranjeira mal~ ~enofiolos. tido oonsorv.tdor, uo qu&l prestou serviços -
e favores, altllD doj j(l pt'01lgamento conce· em S. Paulo, deixou a mesa abundante do 

, dldos pelo sou lrmno, qmm lo governador do seu poderoso partiJo par., Ir a1·mar' -.,sua 
Matto-Grosso, , tenda 'no acampamento do partido pobt•o doa 

O Sr. Joaquim Mu•·tlilbo nilo besltou em propagandistas da Ropublic&, on•le só o 
l!lloCrlftca.r aos Interesses proprlos o do su•. nguutoilavam a tbme o a sedo, porque nilo 
tamllla, mesmo a bonra, o brio o autonomia levava, para mitigar seua tuturos aoll'rl• 
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t corasi[Jnatario quo os caixões fossem chegasse de repente, ainda. ~en<to inspector o 
111los sem pagamento rloi r·ospoctivos Sr•, Si i v~ Por,,ira, qual nito serin o desnpon-
1 Qr1om podorin consognir do iu- tumonto. r!.r. Ler1i•To Campos Salies? Si ost11. 
q~:~o ollo se prestasse no papei do fosse prrvada dns nrrnns e corresso o perigo 

J1rrlo ? Si o fez som ordem superior, de pot•dot• n. po.rtidtL com o Senrulor Ponce, em 
:Jào r(li domittido ntó ugorn? quo mãos, santo oaus! iriam purn.r os sa

JuiGrrognçõeH,: estão rospo!ld!ilas, o ri ll~aos o bervaes q uo nindn. não são proprle~ 
da Fazenda o snbo, por todos os ho· llado tlo Banco ou du. CompaaMa J.látte La

:Jl~s!os. Só terão a pretonçiio do so- J'a~tjaira! 
n s rospostns nqu·~Hcs qut'! o St•. A indu. outro ftlcto. Antes ri:tremcs;;a, do ru•
~tuttnho nt•reg-unontn. em torno mnmonto <le qno ti•atou o orndor, um outro 

o<lor:rte da llepubiica, par·a a futur·a havi:c sido rernottido polo vapot• Ladal'io, Es
:ia C(}I!Centraçao,quo em i\InttoGt•osso t.anrlo om anurchia. Matto Grosso, o nosso 
;,c~mponsnr o •o1·viço do aniquilla- consul em Montcvido\o teve escrupulo de 
:t partido I'opublicnno, fu.~end.o, com rloixnr seguir c:-s~ armamento. Em :.;eguida, 
~a:S, n Cumpa11lda ..llatte Lar-wjeira, porem, consentiu, doclnra.ndo, entretanto, no 

aJ1o rlo resto dos hervaos e t.los serin· .. 1/ani(etto, que o sou consentimento só foi 
3:it.ldo, o qua el!a jr\ possue c\ pouco dado depois dll Ol'tiem expr·essa do ministro. 
~n :ll&rdil'idldo entro tantos irmãos, H as quem foi osso miuistro'l Quem o remet
:rr podo a att.mçiio do Sen1ulo e do tento, o consignatGrio? 

um fucto multo slgnillcalivo, O honrado o illustre Deputado por• Matto 
antes da. entrada, na. Alfandega, rlos Gros<o, Sr.Dr. Luiz Adolpho, em um discurso 
:tor.clona.dos, o St•, Ministr·o da Fa- proferido na c.,mat•a nessa occ.rsiilo, fe>. refe
rr!G"''Oll o Inspector duquolla repar- rencla a essa primeira remessa de armas á 
:r. Antonio Cor•rêa d11. Silva Pereira. Legiao C, Salles, 
3 ~scrupnloso funcclonario, como o No extracto dossu discurso bn. o sog-uinto 
illl10 sa.bo, pnra o logat• de 1° cscrj .. tt•ccho: «Cita. o factojd fJflC dl!nunciado pela 
::JG "lltosouro, substitulndo·o nnquel!a impren3l< de haver· o vapor• Lad<rio condu
p~rum outro empregado, o Sr·.Tlreo- zido para Mutto-Gro;so grande quantidade 
~ata. unico pnrtidario da Concan- rle armns e munições para uso dos revol
su .. repartl~ão, o a quem nii.o cabia tosas. 
o inspector, Cabia a substituição a·o Não er,,, pois, a primeira vez que o Go· 

Jll:rralho, verno Federal ncudra aos seus amigos do 
•ÚD foi tudo, F'oi tnl o empenho, o Matto-Grosso. 
:Jd~>.monto do Ministro om entregar Agora, que responda este paiz perante 
;a ela Corumbà ao Sr, Theodoro Ba- quero o orador, si ó passive! justlflcar-;e o 
:zcClrroligionario, quo a presteza 1la proeodimento do Ministro da Fazenda. Quo 
;aordom da suhstitui~iío, pelo cor- os homens sdrios digam si esse Wnistro usou 

ilL tlsnLzia o seu zelo peln caus'l do cargo ou não em beneficio proprio e de 
J correio só em 10 ou 12 dias faria uma comp..nbin em que ó Interessado e do. 
LOrdem, O Sr. Ministro tolegrrt- qual ó presldont" seu irmão! E' ou não 
:onn11do a substituiçiio immodiatn, prevaricador, é ou nilo um contrabandista.? 
:J ora indispeMavel ainda maior Niio crê na probldado politlcll do Sr. 
:tn substituição, tolegrnphou ao Cnmpcs Salles, depois dos ncontcoimentos 
rlzl!eiro em Assumpçiio, o Dr. !ti- do Malta Grosso, quo lho deixaram na 
q uo este, ~em domor,,, mnndnsso vidn. publica. uma. noclon. indelevel ; mas 

- i<>legra.mnr" pom Corumbil. !t rc- crê n' sua probidade pessoal e estiL qunsl 
(Ir .. ltlbor·ê nüo ilomorou, clnn-lo con\·encil!o dtl ~no S. Ex. ponsn quo niio 
3!oTs~cisfelta 11 vont:Lde do Sr, Jon- vivo cngnnndo 1wr• nquollo que 11 Cmrcca
!;ln ho. Foi tu. n sul:J:;tituição, entrou fr rç1To cal locou a sou lar! o plll'n impopnlnri· 
::!Oil.lD tio nrmns o C;trtnxo.~. Cl1!lS!- snr• o sr.u g.wcwno o pl'op:Ll'Hr o e.-iphn::o
lll~[:li\Ctot· c/n. Alf<~ndog•L qno con· tnnwnlo do part.ld'1 qu11 t'l cnnLt•ttl·io no 
::.I)OJno rmnsignu.tario, ll1l di~ponsn. jJtcohiuismo, o C] 110 olll pm•le tem sitlo conso-
:lle~ d<ls dil•oitos adUllllCil'o . ..;, :.mi do. 

S!l.Jies o o paiz que nprociom o " P.tru. quo n Co:HcenttaçtTo trlumpho cm seu 
:l!~Jerlr. plnnrr, ó, porém., prccrso quo o Sr, Cnmpos 
•!~d~ lronrndo, por ser talvez do Snlh·s so f1\Ça r:oo do Ulll crlrne hodiondo
atrflrio, 11iio so p1·ostai·iu n. sor con· t\ ingratidão; o si o hu .. !l'lll grnto, sabe-o 
~~ O •. Uarte La1'rt11gt!i,-a, nem cm S. Ex., póllo ter nlgumo.s QUtllidndos mó.s, o 
"Fa~onda publica. Assim julgou o Ingrato niio pude ter uma só qr.alldade boa, 
• rln~i n pressa om entl'ogal'" AI· O St•, Murtinho tem consoguiuo, em bem 
~s correliglonal'los. E &i o Lcda da Concontraçll'o, que S. Ex, vil enfi•aqu&o 

v. Tl! ' 
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pO!'I,airo - Inciuidn a 
quantin do 50:000$ para 
grntificnçiioá Santa. Cafia, 
de ~1isericordin por l'ro· 
stnt• os seus hospitaos 
o o material necel3sario 
pam ns nulns do chnica 
da Fnculdude. Elimi
nado. a consignc.u:ü.o do 
2:400$ plll'<L urn conser-
vn.lior, .......•.• , ..... 

2.:1, Esco:a Polytechnica
Jlestllbclccidas as grnti· 
tlcncücs de !00.$ mensaes 
Jlllrtl. os t1•es lentos das 
saguintes Cttdeil'Ofi: za 
caúair. do 3" nu no do 
curso gorai; Jll do 3° 
anno do curso do enge· 
n!Jaria civil; o 111 do 2° 
anno do curso de enge
nharia de minas. Au
gmentndn de 720$ para 
eonsumo do ogua .... .• 

25. Escola do Minns-Sup
primldn a gratificnçuo 
do !00.~ mensaes para 
os lentes das 111 e 2;' ca
deirns do zo n.nno e 
para o da 4• cadeii•a do 
3" nnno, logislaçiio, da 
Escola de Minas. Au
gmentado. do 5:COO$ a 
consignação para_ o p~s
sonl sam nomoaçao (ser· 
ventes) .•..... ........ 

20. Gymnasio Nacional -
Reduzida no pessoal do 
111tornnto a quantia de 

. 3:000.1 dostinadu no pa· 
Bll.mento do um profes
tcssor de musica (aula 
extlnota). Augmentada 
do 3:240$ para consumo 
do Bfl'Uil. dosto ostabe
Jeoimonto. No material 
do llxternnto reduzida 
do 4:400$ a consignnçiio 
Jlnrn despozas com os 

· exames de propara.to· 
rios e de rnndurczn, in
clusivo pagamento do 
pessoal indiHp<msa vol ao 
mesmo serviço, ii ro.zlio 
do 200$ monsaes ao di
rector, i 50$ ao v ice· 
director, I 00$ ao sooro· 
tario, 50$ ao oscrivilo e 
50$ a um inspector do 
alumnos, servindo do 
am11nuense. Augmon
tadll do 2:520$ para 
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consumo do n.gun. deste 
ostnholccimanto .•. , •.. , 

27. E.•coin Nacional do Bel· 
lus Al'tes-Augmcntada 
do 540.$ para consumo 
do a~u:t, ............•. 

28. Instituto Nacional do 
Mu~ico. - Augmento.~a. 
de 2lü$ para ·consumo 
de a.gua,., •.••.•••.••• 

C03:600.~000 29. Instituto Benjamin Con
stnnt- Augmontada Ue 
012.$ para consumo de 
ngua .•• .••..•....•.•.. 

30. Instituto dos Sur•los 
Mudos- Augmontuda 
do DOO$ para consumo 
Ue agun. e do 400$ a 
consignação das ti nada 
ú. liiuminaçüo - Re
duzidaa4:800$a con· 
sigm•çilo do 5:000$ 
para servelltes-Sup· 

477.:055$000 prim id11 11. consigna
ção do 280$ (•ara gra· 
titlcaçüo a ontermoi-

228:420$000 

31. 

32. 

33. 

34. 
35. 

ae, 

ros., .........•.....• 
Bibl!otbr.ca Naclonni
Augmen~tda de 8:576$ 
nas seguintes consi· 
gnaç11es do matorial, 
sendo: 5:000$ para 
ncquisiçãoe conserva· 
ção de livros, jornaos 
e revistas i I :500$ 
'para impressões o pu· 
b!icaç11es ; 500$ para 
objectos do expedien
te i i :000$ para con
servaçiio do predio, 
acquisicilo e conser· 
vaoão do moveis, ro· 

raros e despezns even· 
unes oxtraordinarias: 

o 570$ para consumo 
do ngua •••• ..•.•.•.• 

Museu Nacional - Au
grnentada do i :872$ 
pnra consumo de agua. 

Sorvontnarios do culto 
cathollco .......... .. 

Soccorros publioos .... . 
Obras-Augmeutada do 

2ill.$ para consumo da 
ngua da dh•eotoria o 
applioaúa a quantia 
do 5:000$ 11 installa· 
çiio da ll!uminaçiio a 
gaz ao"tylono no !Ias· 
pilai Paula Candido .. 

Corpo do Bombeiros
ln c! ui da no pessoal a 

512:040$000 

101:504$276 

127:556$000 

-206:002$000 

!09:385$000 

!75:!36.~0 

. 143:64~$000 

233:400$000 
100:000$000 

250:210$000 
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q uantlo. do 27:594$ 
para 75~otapas, narn· 
ziio do 1$400- Au
g-montada da quantia 
do 50:000$, no mato· 
rinl, a. consignuçii.o 
destinada· li conaor
vaciio do quartel, os· 
tacoes, otc., pura a 
reconstrucçilo do quar· 
tel central do corpo
Augmontadade3:780$ 
para consumo de agua, 
sendo: 2:160$do quar· 
to! central, 360$ da 
estação de Oeste, 360$ 
do. estaçii.o do Sul, 
216$ da estação da 
rua do Humaytá, 
288.$ da estação do 
largo de S. Salvador 
e 396$ das estações 
do largo da Carioca, 
ruas do Mercado, O. 
Manoel, praça Vinte e 
Oito de Setembro, etc, 

37, Magistrados em disponl· 
bilidade - Inclus1ve o 
necessario paro. venci
mentos de 83 juizes· 
e reduzida de 4:000$ 
correspondente ao ven· 
cimente de um dosem· 
bo.rgador aposentado. , 

38. Eventuaes ... ........ , .. 

787:426$950 

473:600$000 
1)0:000$000 

Art. 3.• E' o Poder Executivo autorizàdo: 
I, a expedir novos regulamentos para ns 

Cns•s de Detenção e Correcção ; 
11, a supprimir, quando vagarem, um dos 

Jogares de ajudante do direotor geral de 
aaudo publica e um dos Jogares de medico 
auxiliar na repartlçilo central dessa dire· 
ctorla; 

III, a reduzir a 75.$ mensaes a pensão no 
Internato do Gymnaslo Nnolonal; 

IV, a rever os estatutos da Escola Nacional 
de Bellas Arles o do Instituto Nacional do 
Musica; 

V, a rever os regulamentes das FtLcui· 
dados de Mcdicloa c da Escol,. Polytechnica, 
adoptando o reglmen quo mais conveniente 
julgar ao ensino e tornando extensivo ás 
~"aouldades ou Escolas Livres, equiparadas 
ou que so equipararem,· o quo .se acha 
determinado em rolaçilo ó.s Faouldndes LI
vres do DJreito nos orbl. so, 6°, ?o, an e 9o 
da lo! n. 314, de 30 de outubro de 1895; 

VI, a abrir o preciso credito parn desapro· 
priar a casa alta á rua Humaytó., nesta 
cidade, em que funcciona. uma das estações 
do Corpo de Bom belros ; 

Bonndo V. UI 

Vll, a abrir o preciso crotllto para pagar 
ao Dr. Candido Barata Ribeiro o premio a 
~ue tem rlircito pot• uma obt•a do sua lavra e 
respectiva impressão, cu,j!\ lmpot•lancia foi jó. 
arbitrada poio Governo ; 

Vlll,n abrir o credito necessariopura paga· 
manto nos Drs. João Vieira de Ara~jo o Jose 
Isidoro Martins Junior ~03 premias e ga.stos 
de impressão a que toem direito pela publi· 
cação dos seus livros Direito Penal da E:»4r• 
cito 11 Armada o Cocliga Penal Commentado e 
Compendio de Illstoria Geral tlo Direito, con• 
formo o arbitramento feito pelo Governo 
nos t01·mos dos arts. 38 c 3D do Codigo de 
Ensino; 

IX, a rever o decreto do férias forenses, 
de modo a estabelecer como regr<> o se· 
guinte: 

As férias forenses, no Distrlcte Federal, 
serão reduzidas unicamente ao lapso de tempo 
que vae do dia 24 de tlozombro (mctuslve) ao 
dia 3 de fevereiro, 

Mt. 4.• Na disposiçilo do§ 6° do nrt. 2• do 
decreto n. S92, do 8 do outubro ue 1896, 
estão incluidiiS as despezas constantes da 
vet•ba n. 3 o dtL rubrica-Material-das ver· 
bas os. 6o 8 do art. !"desta lei. 

Art. 5.• Aos omclaes nomeados para a 
guarda nnclonnl, que não tiverem pago os 
direitos do suas patentes nos pruzôs de que 
trata a lei n. 560, de 31 do dezembro de 
18D8, ó perrulttldo pagai-os dentro de 00 
tUas, a contar do dia da.promulgação da pre· 
sento lei. 

Art, 6.• O Governo regulamentará o regls· 
tro de livros de que trata o art, 13 da 
lei n. ~96, de I do agosto de 1898, creando 
a tax~ do 1$ por certilic1do de obra de· 
posltada, caso o autor ou ccsslonario o queira 
exig-Ir o estabelecendo a publicidade mensal 
da lista de obras l'eglstrada.s. 

A rcferencht do art. 2e da mesma lei, que, 
etn vez do ser feita ao art. 22. n. I, allude ao 
art. 21, n. I, ser4 corrigida em nova publl· 
caçilo. 

Art. 7.' O Presidente da Ro~ubllca e auto
rizado 11 despender pela repartição do Mlnis· 
teria das Relações Exteriores, com os serviços 
deAignados nas scguinteR verbas, om ouro, 
1.055:000$ o om papo! 520:920$000, 

1. Secretaria do 
Estado, moeda 

Ouro Papal 

do paiz... ..... 211:020.$000 
2. LegaçOos o 

consulados, no 
oambio do 27 d. 
st. por 1$..... 715:000$000 

3, Em p t• ogados 
om dtsponibili· 
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Ouro Ptlflol 
dode, moeda do 
palz .. ..•...... 

4. Ajudado custo, 
ao cambio rte 
27 rl. st.porl$. 

5. E x t.raord i na· 
rios no exterior 
idem ......•... 

O. Dita no lnte
rloJ•, moeda do 

. PlLlZ •••••••• o. 

7. Commlssões rle. 
limites, sondo 
200:000$aocom
do 27 d. st.por 
1$ e 200:000$ 
om moeda do 

70:000$000 

80:000$000 

60:000$000 

45:000$000 

pa.iz . .•.•.•..• 200:000$000 200:000$000 

Art. 8.' E' o Governo aut01•iznrlo a rogar 
durante a licença, ao cambio do 27 r . st. 
por 1$, os vencimuntos que competirem aos 
funccionarios diplomatlcos ou consnlrLres quo 
de quatro cm quatro annos obtiverem Jlccuça 
para virem ao Brazll. (Art. 16 do rlecroto 
n. 907 A, do 11 de novembro de 1890.) 

Art. O.' Ficam extinctos os addidos de lo
gaçih, 

Art. 16. O Presidente dr1 Ropubliea Á auto
rizado a despender com os dive•·sos serviços a 
cargo do Ministerio da Marinha rlurnnte o 
exerciclo do 1000 a quantia de 23.070:077$754, 
distribuida do seguinte modo : 

I. Secretaria de E~tado : 
Augmentada de 305$ pela 

conslgnaçilo da diaria de 
1$ a um dos tres cor•••los 
do serviço dn Secretaria, 
que deixou de ser con
templado nn proposta ; e 
de 49:032~ po•·a consumo 
de agua, soado : do 300$ 
na Secretaria de Estado, 
14:400$ no Arsenal de 
Marinha da Capital Fo
deral, 10:800$ nas Ilhoa 
das Cobros c das gnxada•, 
I :ROU$ na fortaleza do 
Viltogalgnon, 1:440$ ua 
Ilha da Pombeba, 300.) na 
Blbllotbeca do Marinha, 
972.~ nrL Director!~ de Mo· 
teorologia c 19:800$ nos na-
vios de guerra anco•·~r!os 
no porto do Rio de Janoi!·o 
2. Conselho Naval : 

Reduzida a voJ•ba da pro
l'osta do 5:700$ dostln:u!os 
a. Secretaria do Conselho, 
que não tom creaçiio Jogai 

205:007$000 

46:000$000 

8. Qnartel-Genornl •. , ... ,. 
4. Supramo Tl'ibunal M iii ta r 
5. Contatloriu. ....... , .... . 
6. Commissariado Ge••al da 

Ar1nad1t, ••• , •• , •.•.•• , •• 

7. Auditoria : 
Dlminuida a proposta do 

7:200$ po1• so haver roti
!'arlo n. consign[lcü.o para. 
um auxiliar do aurlitor .. 

8. Corpo da Armada e 
classes annoxas : 
Menos 50:000$ por se haver 

redu'-ido de I 17:700$ a 
07:700$ a verba destinada 
ao pagamento do soiUo 
dos olllciaos q no foram 
transferidos para a re· 
!let'VIL OU ti V(H'Ofn dO SOr 
pl'Dmovidos no correr do 
exorcicio .... , .......... . 

O. Co•·pos do marinheiros 
naeionaes ....... ;. , .... . 
10. Corpo do infantaria 

do marinha: 
Augmentada do 10:000$ para 

fa1•damento de mais 50 
soldados, de nocordo com 
" lei de tlxoçilo de forças 
do mar ...... ... , .... , .. . 

11. Arsennes . , .....•..... 
12. Capitanias do portos •. ; 
13. ·Ballsamentos de portos. 

1·1, Força na vai : 
Diminuidade50:000$, por se 

ha vor nugmentado dessa 
lmport:1ncia a qu~ntia a 
abator·se no calculo •.. ,,, 

15, Hospitaes: 
Diminuída de 189$800 por 

so haver reduzido o nu
mero do sorvcntes do 
hospital de marinha. de 30 
o. 2U o o da onformaria do 
Copacabana de 9 a. 8, ~u
gmontadas as dlarios doa 
mo!!lmo.'l par11. 2$ . ••••.••. 

16. Repartição da Carta 
Maritlmn.., •. .... , ..•.••. 

17. Escola Naval: 

Augmontada do. 21:000$ poJa 
conslgnnção dO: vm·ba para 
o ourso de machtnlatas, 
quo contint\a a. lllncciona•• 
no Arsenal de Mm·tnba d~ 
Cn.pital •••••.•• ,., •••.• ,, 

90:231$000 
20:040$000 

162:070$000 

43:760$000 

15:800$000 

2. 006:000$000 

I ,309:400$000 

280:003$200 
3. 678: 134$650 

364:679$000 
50:000.~00 

3.072:001$79B 

335: 221'>$000 

586:302$000 
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----------------------------
18. Reformados : 

Como na propo5ta ••••••••• 
10. CompnnhiiiS do inva· 

lidos : 
Como ua proposta ..••.•.•. 
20. Armamento e equipa· 

1nnto, .••..•.••• • · ...•. ,. 
21. Munições de bocca : 

705:18·1$108 

92:000$000 

I 00:000$000 

Idem, idem................ 5.900:000$000 
22. Munições na.vnes: 

Ido1n, idem .... , ..... ....•. 
23. Material do construcçõo 

naval .... , ..... ,, ........ . 
24. Obras ...... , ......... . 
25. Cornbustivel .•......... 
26. Fretes, passngons, aju

das de custo o commlssões 
do saques ... ..•...•.•..• 

27. Eventuaes . ..........• 

800:000$000 

800:000~000 
210:000$000 
641:000$000 

300 :000.~000 
200:000$000 

§ 1.' Vigorará durante o ex•rcicio de l!lOO 
a nutorizaç[o contida no art. i', n. 6, da lei 
n. -178, rle !l de dezemb,•o de 1897. 

§ 2.' Contlnú:L em vigor a organizuçflo da 
b1•igada de urtirtce> anterior ao re~ulamonto 
expedido pelo decreto n. 3.234, do !9 de 
março de 18!l!l, por ter este excedido iL auto· 
rizaçiio legislativa, augmentando a despez<L. 

§ 3.' Pica revogado o art, 10 da lei n.3.018, 
do 5 de junho de 1880, na parte em que Pl'O· 
Ilibe o Governo de fazer contractos por tempo 
excedente no anno financeiro, quando se tra· 
ttr de <Liugueis de casa, illuminmçiio de form· 
Jezus, ilbas do Ministerlo da MarinhiL e con-
strucçües navaos. · 

Art. I I. Fica o Governo autorizado: 
a) a rever os regulamentos dns repartições 

do Mlnisterio da Marinha, sem augrnento do 
dospoza, creaçü.o ou suppresaão de empregos, 
augmento ou diminuição de vencimentos; ob· 
servando no da E;cola Naval asdisposiç~esdo 
C01\igo tle Ensino ; . 

b) a vender o material reputa~lo inutil, 
aprovoitan•io o producto da venda nos repa• 
ros do matol'inl fluctuaute; 

c) n importar directam'••··~ do cxtorim• o 
combusttvel neoesso..rio li. esqno.drn, o.rseno.os 
o outras repartições da marinll11, mediante 
contracto por conourrencl11 publica ; 

<l) a rever as tabellas 1le vencimento do 
pessoal docente e administrativo da Escola 
Naval, <lo modo a poi·IIS do IICCot•do com ana
Iogas tabellas das osoolns tio exercito, reorga· 
nlzaudo pum esse 11m nquolio Instituto de 
ensino; 

o) a abrir o credito necossarlo para pagar 
aos operarias oxtraordinarlos •lispensados das 
oficinas do Arsenal de. Marinha da Capital 
FudoralndiJferonça proveniente da desclussi· 

ficnçiio qno sotrrorum em seus sularios nos 
dio.s em que ainda trnbalilllrnm durante o 
exercício <lo 18!l9. 

Art. 12. Fica supprimlda nas tabelias 
ns. 20, 22. 23, 24 e 25 u. diticrlmtno.çii.o. ontro 
dospezas feitas pelo. Pngrulc.wlu da. Marlllho. o 
pelo Thesouro r'odoral. 

Art. 13. A etap:c dos inv~lido~ da patria ~a 
marinha ser !L a mesma dos mv.l.dos da patr1a 
do exercito. 

Art. J.l. E' o Governo autoriza•lo a read
mittir os operarias extranumerarios do Ar· 
sena! de Marinha, dispeni!ados durante o ox· 
ercicio de !890, correndo "' despozas com 
o pa.,..,.nmon to dos sons so.lar1os pelo. verbo. 21a.o 

AL1.. 15. Fil'amsuhsist: ·. :mmocrcditoses
peciaes, para. os mesnlO• .11s .Para. quo foram 
votados os saldos qu< ;e vertlic<Lrem no ftm 
do corrdnte exordcno dos creditas concedidos 
pelos •locretos n. 140, de 28 do junho de 1803, 
e n. 1.023, do 24 de dezembro do 1894. 

Al't. 16. Na vigoncbt desta lei os venç.I· 
mantos de oiUoiacs e praças em eommissao 
nos paizes esll'angolros ser[o pagos ao cambio 
do 18 penoes por mil ré is. 

Art. J7. o Proshicnte da~~ep~biica é auto
rbndo ' •:•'Spender pel_o Mimstorto da Gu~tTn, 
com ~~ ~~rvlçcs dc3tgnallos nns segumtos 
verba• .. , qualli1a :lo ·15.59~:050$433. 

A S!l 't.'i : 

1. A•" .. "traçlío ~era!~ Supprimidas as 
seguinll• , >posições, cont1d:>.S na tabellu, 
corrospr•,,,i , t;;-~s ãs respectivos consignações : 

No llstauo-Malor do Exercito : 
Os cholos dos serviços de estado-maior 

junto aos coml)landos dos districtos, aasim 
como os sons n.ll,Junto~, etc., etc. 

Aos oiUciaes que desempenharem traba
lhos do campo poderá o Ministro d:t Guerm 
arbitrar uma lliaria, etc .. até final. 

Na Direcção Gorai de Engenharia- Dele
gacias nos Esta. tios : 

Os officiaes que dúsempenbarem traba1htlil 
fóro da ropartiçi\o poderão perceber uma 
diaria arbit•·adn pelo Mlulst••o, etc., etc. 

Na Dirocçiio Get nl •ie Suude : 
Os delegados tlo a1reotor gorai junto MS 

commandos de districtos militl\res, etc., até 
final do pariodo... ..... .. . . 206:952$500 
2. Sup••emo Tribunal Miii· 

to.t• o a.uditot•es .. , •.•. 
3, Contadoria Gemi da 

Ouet'l'tt. •••••••• •••••• 
4. Jntuudencia Gernl da 

Guerra -Sn~prlmidn 
a se~uin te tllsposlci\o 
cont1da na tabolls : 
•Os patrões, macbi· 

I 20:800$000 

175:910$000 
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nislas, foguistna o ru· 
mn.dorcs, etc., etc.». 

5. lnstr·ucçtio mllitrw-An· 
gmeu !ada de 4 : :!RO$ 
para 11 dlnrla n mais 
qutltro serventes na 
Escola Prop,.rntorla 
e de Tncticu do Roa
lenp:r·. Elevado do 40 
a o:< •l numero de nl· 
f~: ~ .··nlumnofJ, con
: :~mo o estultO cifu
ctivo nctual.., ..•... 

6, Arsennos e depositos
Supprlmid" na tabell:c 
a soguinto disposiçtio, 
I'~lntiva às consigna
coes pat'fl. os Arsenues 
do Rio Gmndo do Sul 
e de Mntto Grosso : 
•Os pattilos e l'ema· 
doros tot•ão uma etapa 
de prnça do prol~ .•. 

Z· Fabricas ..•.. , .•....... 
• Laboratol'io.:;, .••. , ...• , 

O, Hospltaos o enformal'ias. 
10. Soldos· o gratiftcaoõos. 

Augmontadado: 
33:120$ na snb-ru· 
brlca -Escolas Mili· 
t11res - para soldo a 
23 ailoros-aiumnos; 
OS: 520.$ por elevur-so 
de 150 a 176 o nu· 
moro de grntificacoes 
de commissão aotiv11 
de engenheiros; 
I :200.~ por elevar-se 
tlo 50 a 52 o dns do 
ex~t·nleio do chefe do 
commislliio activa • 
I 'l ' . , ·''''M., pa1•a n gra
tllicaçilo do exet•cicio 
a 23 niferos-al umnos · 
5:520$ para criados 
Jl.•ra os mesmos oRI· 
oi•ns e 50:700.$ para 
gJ•atiftcaçilo do exer· 
""-'''· n 105 nlfor·es 
·raui:O.rJos. Reduzido. 

uo: 7:200$ por di mi· 
nulr-so de 50 a 46 o 
numero de gratlft
cnções de commissilo 
de resldoncla; o:aOO$ 
por dlminuiNo do 
ijO • 7·1 o numero das 
grntiftcações do es· 
tndo-maim• de 1" clns· 
se; 6:720$ por dimi· 
nulr·,ijO du 20 a 12 o 

ANNA.ES DO SENADO 

261 :723$000 

06 i : 604$500 

1.138:425$000 
221:371$300 
133:952$000 
339:250$000 

uumot'O tias de estndo· 
maior do 2u clnsso ... , 

11. Eltlpas -Elevadas de 
17:01~$ para etapas 
a 23 a Irerdi-~,J umuos 

12. CJnssu8 iuactívns ••• ,,,. 
13. Ajw!us do custo ...... , 
14. Colonias militares .... .. 
15, Obr,os militares. AU· 

gmoutad< "" i Ou rl()O.$ 
par;1 a construcç;."i.o 
do otncinas, armazens 
e mais tlopendencias 
do estu bolecimouto re· 
sc~~ .. mto da fusão Uo 
Laborhtor·io Pyroto· 
chuico do Cnmpinho e 
dn FaLt•ica de Cnrtu· 
chos do !teuleugo, e 
parn a ncqulsiçilo do 
um torreno adjacente 
a esta. f11brica .•. ..•. 

16. MatOl·iai-Augmentada 
de: 3:000$ pal'tl nuxi· 
lio à publicação 'ria .Ro· 
uista llfilitor; 40:000$ 
para. a cornpt•n., con
certo e invngom de 
l'OUpa ; 327:740$ IÍ 
sob-rubrica - Far
damento-por consi· 
derar-se a média de 
220$ em vez do 200$ ; 
50:000$ pam acqui
sição do lnstrumen· 
tos, utensiJios, agua., 
etc, ; 50:000$ para 
1111. para quartel< e 
estaLoiecimontos mi· 
!ii ares, etc.; 500:000:!; 
(inclusivo 40:000$ 
pura material do 
transporto terrestre) 
para transporto de . 
tropas, cargas ·e bn· 
gogens , oomodoritls 
do embarque, etc.; 
500:000~ para vanta· 
gons da lorragons e 
forragens ......... .. , 

14.701;082$000 

i5. 855 : 308.$000 
2.001 :369,J;Il56 

200:000$000 
97:008$277 

1 • 070:000$000 

8. 008: 310$000 

Art. 18. E' o Poder Executivo autori
zado: 

1. A rever, na. vlgoncia desta lei, as ta
b~llus do gratlftcaçilo do exercício e abono de 
llJUda do custo aos officiaes do terra o mar o 
claS>.es unnexas, do mot!o a contbrmal•as 
com o ~isposto uo nrt. 85 d• Constttuiçilo 
Fodernl sem augmonto Je dospeza, . 

11. A l'llaliz"r a lusdo do Labornturio Py
rotet .. :nico do Campinho o da Fabrica do 
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Cartuc:ltos do Renlengo, expocllndo novo re. monto de vencimentos &trnzados do pessoal 
gulam"uto, poJo qual soja aproveitado o onearregado da consorvaçiio da Fabrica do 
pessoal ndmlnlstrntlvo o artlstlco dos dous t'erro de Ypnnema, correndo e;ses despezas 
estabelecimentos, conlbrme as necessidades no futuro cxorclcio pela rubc•lca 15 ilóste 
do serviço. orçamento . 

UI. A mo.ndnr constrt1lr ns onlclnna, ar- VI. A mondar procedei\ na. vigenaia desta 
mnzens e mais dopcndoncles quo forem lei, aos estudos necossarios c\ construcção 
nocessarios, para quo o serviço <lo novo urgonto de uma lerro-via que ligue o Es· 
C.!ltnbelocimento EO I:Cça em Cllndiçõol satis· tado do Paraná ao do Matto-Grosso, a qual 
llltorins o som risco, qum• para os odificios, serei Iili ta por praças dos bat.•iilõos doenge· 
quer para o pessoal nelles nmprogado e para nbeiros, sob a direcção do engenheiros mlli· 
a população da loc~li<lado. tares. 

IV. A adquirir o terreno n<ijaconto ó. Art. ID. Na vigencla desta lei, será dis· 
Fabrica de Cartucho•, pnra desenvolvimento trlbuido a todog os olftciaes do exec•cito o 
do novo estabeloeimento, podando 1iLzor a .-llmanah Militar, dcscontnnclo-so de cada um, 
respectiva dosaproprinçilo, do accordo com por uma voz, a importanoi~ de 2$000. 
o disposto no decreto n. '810, <le i O do julho Art. 20. Na vi~cncia desta lei, os venci· 
1te 1855, o no regulamento de 27 da outubro mantos de otnciaes e praças em commissii.o 
do mesmo o.nno. nos paizes estrangeiros serão pagos no cam· 

V. A abrir o O<'Odito preciso para paga· blo do 18 pences por 1$000. 

Art. 2i. O Presidente da ltopublica é autorizatlo a despender pelo Ministerio da 
Industria, Vinçiio e Obras Publicns, com os set•viços designados nas seguintes verbal, 
em ouro 13.oi59:0UB$474 o em p:~pel U2.235: 140$478. 

A sabor : 

1. Secretnria do Estado- Ang1110nlada 
de 300$ para consumo de agu<'.,. 

2. Auxilio ó. ngc·icultuc•a-Roduzida no 
Jardim Botanioo a 7:000$ a consi· 
gnaçllo para concortos nn caga da 
directoria. Consignada a vec·ba de 
18:000$ para cercar o jardim. 
Augmentnda de 3:240$ para consu
mo do agua do mosmo esteuolccl• 
monto - Reduzida a vnrba
Eventuaes-desta rubrica a 2:000$ 

3. Agnsnlho o lrnnsnorte do immigrnn· 
tcs-Aocroscentndas nn suh-consi· 
gnaçilo para tmnsporto de lmmi· 
grantes para os Estarlos, etc., as 
seguintes pahwras: inclusivo a 
despeza com a I'epatrinçilo do na· 
cionaes desvalidos em poizos os. 
trangeiroa ..• , . ............... , . 

4. Subvenção ás Companhias do Nnve· 
gaçilo - Eliminado a consignação 
do 300$destlnadn aos vencimentos 
do llscal do. na,·cgnçii.o elo Baixo 
Tocantins, por suc· trans!~t·idn ii 
l'Ubrica. n. O ........ , .. , .... ,,,. 

5, Directoria Gorai do Eatntistica -
Augmentatla a verba de 1.000:000$ 
pnril. o recomeamonto de !DOO e 
do I :080$ para consumo do agua 
-Ro~nzida do 0:000$ pela snp· 
pc·css<lo de cinco nuxlllnc•os .. ; ... 

6, Correios - Directoria Gornl - Pos· 
soai ....•......•...............• 2:?5: too.rooo 

Ouro Papel 

•••••••••••••••• 29R:620$000 

815$000 186:140$000 

241:335$900 

I O I 0 I O 0 O I O O O I I 0 2.8i8:140$000 

••••••••••••••• 1.154:200$000 
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Creditas a distribuir opportuna• 

monte : 
Van tagons ospociacs : 

Gratificnciio no JJeH~~ulll rios corro!Ol~ 
ambulantes, do rnnr o ouiros ... . 

Pernol to aos mesmos, ....... , , .... , .. 
Aj udns do custo o pasôngons .......... , 

Oratitio~tçiio arldioionai u carteiros o 
tlinria nrldlclonnl lt ~orventes, etc. 
(nrts. :135 o :J:JO do rognlllrnonto). 

Porcentngom" diversos pola vond" do 
formulns do franquia ......... .. 

Voncimll'ntos do agentes, njurlrLntos o 
thesouroiros no tol'I'itorio da 
Jtopublico. .... , .. , ... , ..•.. , .... 

Vencimentos de conductoros, ostn.IOtus, 
omprcgnrlos dos lnnchns e osoa· 
lot•cs o correios .. . , , , .. , , . ·., .... 

Material: 
Trnnsito territorial e mnritimo rlo cor

responrloncln.s o maiBS illll'n plllzcs 
da Unliio J>ostnl .............. .. 

Formulas lmprossns (avulsns, broohndns 
O ODC8dC:H'OlLdltS) , , , , , , , •,,, o, •,, 

Papel pa.t•a cxpodiontc, cópias o ombru· 
lho, ponnns, b·1rbrmte, Incro, 
tintn o outros objectos .......... 

Acquiaiçii.o o concnrto do mobilia., ba
lzmças o posas, cadoo.clos o l't1cho3, 
co.rimbos, Hinotcs, olovn.rJot•es o 
outros utonsi li os . ..... , ........ . 

Saccos do coul'o, de lonn. o nccossorios o 
outros artigos necoss111'ios ao ser-
viço do coL•roio ... ,,. o •• •• o •••• •• 

Custo dos sollos o outra! fórmulas os-
tnmpll hatla.s . •........... , •..... 

Cnixns p11rn IL<algnnnlos o collocta ...... 
Conaunto do ngua .•..• , •.••. , .•. , •.. ,. 
Evontuaes .. , .... o •••••• , ••o ••• ••••••• 

Croditos a distribuir oppor!una
montc : 
Cooducçfio do mnias por contrncto, no 

toJ•rltorio da Ropublicn ......... 
Aluguel do casas pnra JulmlnlstraçOos, 

sub-ndminlstrnçücs o ngonclns •••• 
P1ntnm, concortoso otc,, nos CiliJ\cio!:l 

ilns J'opal'tiçüos postar,s, .. , , .... , 
Combu•tl vai" outros objootos ncco.<Slll'io~ 

ao SOl' Viço dtLS lanchas o o~ca.loros 
o suo. com;orvnçiio no Dlstt•lcto li'e
dot•nl e om dlvot•sos Estndo~ .• .... 

PublicnçOos pust!los, annunclos " cdi-
taos . , ... , , , .. , , . , , , ... , . , .... . 

lllutninaQii.o .. .... , , •.• , , .• , . , ........ . 
Despezas miudns ..•. ,., ..... .... , .... , 
Nn consignação destinada no porteiro dn 

ndmlnistra('ão do Snntn. Cnthn· 
rina, reduzida do 300~000 ........ 

I 10: 000.~000 
150:000$000 
~0:000$000 

30:000$000 

50:000$000 

I. GOO: 000$000 

I. I 00:000$000 

150:000$000 

200:000.$000. 

230:000$000 

(jj: 000.$000 

]3):000$000 

50:000$000 
20:000$000 

I :8011$000 
:JO: 000$000 

I , 120:000$000 

320:000$000 

40:000$000 

00:000$000 

·10:000$000 
JOO:OOO,i;QOO 
03:000$•!00 

Ouro Papo I 

10.010:882~00 
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7. Tclcgmphos-Augmcnta,Ja de I: 800$ para consumo de 
agua da Repartlçilo Central- Computatlns em ouro 
na t;nguintcs dt•spozns: 

No ma.torinl d1~ ndministr;u;ão g-ern.l, 1:7i8$ pnrn quota da. 
Secretaria Internacional do Borna- No Jllilterlal 
pn.rn ns linhas-r'orro.mentas e diversos po.ra. o sor· 
viço do conservação dns llnh,.s, sendo 17:778$ em 
ouro; 

Para a renovação e consolidar;ão das llnhns o rluplicnçiio 
dos conductore& do circuitos, sendo 84:4<15:i5QO em 
0\ll'O j 

Na verL~L-Mntorial pnrn ns ostaçOcs -ltenovaçilo do con· 
sumo dns estuçücs, pn.~o urn ouro i 

Nn. vet•bn.-Ma torlnl do o::icl'i Jltoriç>, '2 11 rli visiio-objcctos do 
oxpcdionte, de dm;enho o dtvorsos, pago em ouJ•o
R(!dtiZiila.llo 15:000$ a VO!'ba paro. f1•etes, coJHlucçõos 
o soguro do matcr•ml dns linhas ... ,., ........ ,.,. 

s. Garnnt1n. rlo juros .....................•..•....•..... 
0, Fisca.liznçiio- Trnnsrnrhlris Jlo.rn. esta rubrica todas as 

con~lgnnçües deatlnadaR ú. flscalizaçiio do estrndns 
do feJ~ro, do emprezns do naveguçii.o noutras- Ell~ 
minarias ns ~urmtins rio I :000$ par" aluguel do cns" 
pnr" escriptorio da Estrorl~ de ~·orro ele Bnturltó e 
do I :SUO$ para igual fim nrt Estrada do Forro Cen
tral do Pornarnbnco- Rorlur.idrL do 2:307:'; n consi· 
gruc;iio destinaria h conJorvnçiLo do mntefial n.r1~o~ 
crLdndo drt Estrnrln do !•'erro rle Porto Alegre a Uru· 
gunynnn- Augmontada do IH:460$ para as se· 
guintos tlscnliznçõos: 

Fiscal dn grnt,roza Iodustrinl do Molho-
ramon tos rio Brnzll.,,,,.,,,,, •• , 

Expediente da llscaliznçií.o .. I. o. o. o o., o. 
Fiscal do ciles do Srtntos,,,,,,,,,,,, 
Expediente dn llscnliznção,,,,,, ....••.. 
Fiscal da Companhia ~lolhnramentos da 

Lngüa do llotrlfogo, .. , . , , , , , , , 
Flsc:LI dn Companhia Industrial de Con

strucçuos Jlydraul!cns (Porto do J11· 
rnguú) .. o.oo••o••••o••··~··••o•• 

Expodlontn da flscaliznção.,., •. , ....• ,. 
Fiscal tlo nrt•azamonto do mori'o !loSauto 

Antonio •... o o ... o o o o o o o o o o o o .••. 
Flscalrln Companhia Norte Mineira.,,,. 
Lloyd Brnzileir•o, ......... , ..• , ..•••.• 
Amrt;on Slaam .Navigr~tiolt Comp1my. , , .• 

Comf.~~~~~ .• ~.a.~~~~:~~~ .. '~~.~~." .. :~~~~,' 
Companhin. Perunmbucnnao o. o o ... o o o o o 
CompnnhirL Navogaçiio dus Lngóas Norte 

o Manguai.Jit.o o ... o o o .•..• I ••• o o . o 
Empr'OZIL Vração do Brnzil •.... , .. ,,,,,, 
Navegação do Baixo Tocrmtins ... , .. ,,. 
Fiscal da Estr•!ldn do Fm·ro d" Victoria 

12:000$000 
3:000.$000 

12:000.$000 
3:000$000 

9:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

12:000~000 
7:200$000 

12:00ú$00U 
0:000$000 

1:200.~000 
700$000 

600~000 
4:800.~000 

300.$000 

rLo Po\•nnhn ........... , . . . . . . . . 7:200$000 
Idem dn Comp.<nhia Industrial do Sod~ 

o Ramio .. o ...... o .. o ..... o o ..• o. 2:400$000 
Idem rln Compnnhi:L Centros Pnstoris uo 

Drn.zll .... o .• o, o ... o •... , o o..... 6:000$000 
10. llstmda de Forro do S. F :nocisco-nl\ vlgencln dool& 

lo!, ~liminmll\ a vorLa ,:~ ~1:840$ pan dous segundos 

Ouro 

284:223$122 
10.012:756$000 

••• o •••••••• 

G87 

Papel 

7.236:221$000 
4.108:66õ$54Q 

434:260~000 
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oscripturnrios, reduzida n I :020$ a vorba para um 
continuo, ollminadt~ a verba do 2:100$ para dous 
servontos (tudo na a<lministraçilo cenh•nl), sub
stituída n tabeiia proposta porn o poSEoal de es
criptorio do t••Mcgo pela seguinto : 

1 chefe do trn rego . .. o ••••••••••••••••• 8:400$000 
2:880:!000 
2:400$000 
I :920,1:000 
1:440$00U 
I :080$000 

1 omainl .....•... ~ ........•........•.. 
1 primeiro oscrlpturario .•..•.•... , ••••• 
1 segundo dito .............. , ........ . 
1 ama.nuenso .. .• , ................... , .. 
1 praticante .......................... . 
1 servonto ............. ... , .... , ...... . 500$000 
Reduzi<ln n 100:000,$ " vorb~ P"''" pessoal de estações o 

paradas ; rocluzitln, no escri ptorio da 1ocomocão, a. 
500$ a verba para servente ; reduzida, no escri
ptorlo da 4• divi~io, a 3:000$ a verba para de
senhlato, eliminada a verba de 600$ para servente 
e reduzida a 20:000$ a consignação para eventuaes 
geraes ..... , ...................•..•........•...... 

11, Estrada de Ferro Pnufo Alfonso, reduzida n2:400$ a 
verbn para o esori pturnrio contador, ••• , , •••••••• 

12. Estrada do Forro Sul de Pernambuco, l'eduztda a 
150:000$ a verba para material para a tracção o 
elevada a 50:000$ a verba para matorlnl destinndo á 
linha ............................ , .............• 

13, Estrada de Ferro Central do Brazil-Supprimida na 
2" divisilo a verba destlnnd<> á ajuda de custo para 
os sub-inspectores do trafego, q&e .a perceberão 
poJa dotação ospeclui ; elevada n 88:21~$ a verba 
para o pessoal da illuminnçilo elcctrica ·' n gaz, e 
reduzida a 96:400$ a consignaçilo para material para 
o mesmo serviço; re>taboiecldo a verba de 6:000$ 
para o serviço cbronometrico da estrada; reduzida 
tle 7:000$ a verba dos agentes para os estações de 
I' cl~sse o nugmentada de 5$ a dos guardas para as 
mesmas ; augmentada do 7:000$ a verba para con
ferentes de 3• classe dns estações do 4• classe; redu
zida na 4• dlvlsilo de 12:000$ a verba para os deus 
ajudantes da Jocomoçilo ; nugmentoda de 9:600.$ a 
verba para Inspectores de tracçilo, oujo numero 
será de tros ; augmontada do 7:200$ n verba para 
os encnrregados de deposito ; computada a verba 
pnrn com6ustivol e lubrlftcantes do modo se
guinte : 2.200:000.$, ouro, o 300:000.$ papel ; 
lnclulda após as pailtVrlls-Ropnrações de mate
rial rodante- na palavras-dos do1•ositos ; nu
gmentada do lu,ooo.;: a v••·ba para mostres-11judrlll· 
tes; ougmontudo. de I :000$ lL verba pa.T'a ujudantcs 
dos otllcinn.s do Engenho do Dontro; n.ugmentaila. 
de fil :000$ pal'l\ consumo do aguai incluldas na 
conslgnoçilo parn acqul•l~i\o de machlnus, mntc••ial 
rodante e aobrcsaluntos as seguintes palavrns: -
Inclusive vagões de typo especial pora lactlcinlos e 
mino•·ios de pequeno valor; o augmentada do 
100:000$ a verba pnra melhoramentos nas olllcinos 
o dopositos; subordlnamlo·se esta vot•ba ó. eplgra pho 
-Ool'ns Novns (Conta do Copltal) ; na fi" dlvioiio 
osorovor, n.pós ns pu.lavra.s-Obra.s Novas, ns se
guintes: - (Conta do Capital) ; consignada " dota
çiio de 100:000$ para o estabelecimento do uma 
omctna de lnjecçao de dormentes; eliminadas da 

0Ul'O Popel 

1,548: 118$900 

. 116 : 152-$500 

753:049$600 

., 
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• 
enumeração a< palavras- substituicão ·de dor· 
mentes; rcduzilla de 220:000$ " ver·b" para essas 
obras novas, o redigidn. p~Jln rórma. segulnte lL 

·verba para - t>ventunos gernos ; Para attender a 
quacsquer despezas necessnrias o Imprevistas ou 
.a doOcioncias de verbas; incluldo o pagamento 
a Fr:tnclsco Ferreira da oliva, tolegraphlsta do 
i• cl:LSso da Estrada. de Forro central do llrazll, na 
hoportnncia que lhe for devida por vencimentos 
quo deixou· de receber, em consequencia de acto da 
administracilo, posteriormente nulliftca:lo •••••.••• 

14. lnspecçiio d:LS Ollras Publicas da Capital Fcdornl
Substituida. a tabolla 011 l" divisão o na 2" pela 
soguinte: 

. 1• divisão- Administração : 
Pessoal : 

I inspector geral ...... .. , ..•.•........ , 
2 chores de divisão a 8:400$. ........... . 
5 engenheiros de dlstrlcto a 6:000$ ..... . 
5 condnctores technlcos a 3:000$ ...... . 
l desenhista de I• classe ............ · .. 
2 ditos de 2• classe a 3:000 ~ .......... .. 
I sceratario . ....•.. , , ................ . 
1 contador ........................... . 
3 administradores de florestas a 2:550$. 
I tlel do deposito central ............. .. 
1 ajudante üo fiel .•...•.•••.•• , ...•.•. 
1 n.rohivlstrL .... ..• , .. , , ....• , . , .. , ... . 
1 1 u escripturario . ...... , , .• I ......... 1 

3 2°1 ditos a 3:600$ ....•. 1 •••• 1 •• ••••• 

3 amo.nuonses a 3:000$ . ........ , ..••.•. 
3 praticantes o. 2:000$ . ...... , .....• 1 • •• 

1 porteiro., . ... , ....... , . , .........•. · 
3 continuas o. 2:000$ . ...•..•......•.... 
Diarlns do 8$ ao inspector, 7$ nos cbet'os 

de divlsiie, O$ aos engenheiros de dis-
trlcto e 5.~ aos couductores ........... . 

Material : 

Objectos pnrn ellpedlente .••••.••••••..• 
Aluguel do pred1o onde funcclona a re-

partição. , ...••.... I •••••••••••••••• • 
Serviço telepbonico .• ..•............•.•• 
Despezas mludas o de prompto paga· 

monto .... ···········~··············· 
, Tua de esgoto cm 33 predlos ......... . 

Serviços dlvorscs: 

Reparos do proprlcs naeloàaes, , •••••••• 
Trabalhos imprevistas,, , .. ~··, ........ . 

12:000$000 
10:800$000 
30:000$000 
15:000$000 
4:800$000 
6:000$000 
6:000$000 
4:800$000 
7:650$000 
•l:SOOSOOO 
3:600$000 
3: ooo.;;ooo · · 
4 : 200:)"000 

10:800$000 
9:000$000 
6:000$000 
3:00~000 
0:000~000 

28:105$000 ------
181:555$000 . 

6:400$000 

l2:000$00J 
2:000$000 

5:000$000 
l :080$000 

27:380$000 

15:000$000 
10:000$000 ------
25:000$000 

Ouro Pap3l 

2.200:000$000 25.442:461$770' 

!I 
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2• dlvlsiio-cannliznçüos longinquas : 
Pessonl: 

I conductor geral . ............ , ...•.... 
I encarregado do deposito ............ . 
I amanuense . ........................• 
I estafeta, dlarla do 3$500 em 300 dias .• 
I feitor geral de encanamentos, <li:Lrin 

de8$ .••••....••.....•.•...........• 
3 soldadores rebatedores, dlarin do 4$ ••• 

Rio do Ouro o Santo Antonio: 

1 zelador, diaria 8$ ..... .......... , ... . 
3 trabalhadores, dlarla 3$500 .......... . 

8, Pedro: 

I zelador, dlarla 6$ .... . 1~ ...... .... • .. 
4 trabalhadores, diario. 3'f'OO ••••••••.•• 

Tlnguá: 

I zelador, diaria 8$, ..•......•..•... , .• 
4 trabslhadom, diarla 3$500 .......... . 

Turma dos caminhos florostaos, 
llmpezu. dos rios : 

1 feitor, din.ria 4$500 .•... ...•••.....• 
6 trabalhadores, diarla 3.$500 .••••.•.• 

Registres e encanamentos : 
7 guardas de 1• classe a 1:440$ ....... . 

15 guardas de 2• classe a 1:200.$ .... .. 

Material: 
O necassarlo para esse serviço ....... 

Para 

Obras novas-Novas cnnalizaçõos,: 
a linha auxiliar das canaliznçõos 
dos rios Xerem o Mtmtiquuim, 
niio devendo o pessoal technico ex
ceder de um engenheiro choro do 
dlvisiio e de um ajudante, ....... 

3:600$000 
I :800.~000 
3:ooo.;ooo 
I :050$000 

2:920$000 
11 :680$000 

2:020$000 
3:832-~õOO 

2: lD0$000 
2:555$000. 

2:D20$000 
5:110$000 

I :042$500 
7:603$000 

10:080$000 
18:000$000 

80: DG5.~000 

15:000$000 

250:000$000 

Na 3~ divisão, foitns ns seguintes n.ltornçües : 

Elevado a 15 o numero do trnbnlhadoros da floresta d~ 
Tijuca o n 52 o do gunrdns do rosorvntnrios ; e 
sendo destinados rlos 100 trnbnlhndoros jot•naleiros 
lO para o rosot•vutorio de Pedregulho. 

Em vez de - prosoguimonto dn t•ô•io de di>tribuiçiio
diga-ao- ObraH novus- Proíi.oguimonto, etc,, o te. 

Reunttlns em uma. só as eonsignnçüos pl\l'a. prosogui
mento da rílde de distribuiçiio o PlLt'tt ro~lstro do 
lncendio, sob o titulo- Proseguimonto d:t r(Jd,, do 
dlstri~uiçiio e ponns tio ngu11 obrigntorias o t•egis· 
troa de incendios- nssim Hubdivltlitln: 

Pessoal .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. o o: ooo.~ooo 
Materinl •• , ...... , • . • • .. • . . . . . . . . . . . . . 130:000~000 

Ouro Papo! 
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SuhsLitul•la á tabolla do pn,~oal do 
- Doposito Coutrn.l- a. ::iOguinto: 

Pessoal : 

I amn.nnan~e •..••.•.••.••.•......•... : 
• .,. d . t '00' ... aUXI 1/lros O CSCl'Jp U., n l:ü .) .. ,, , . 
5 trnbnlhatloros, •liat•i~t :J$500 .......... . 
5 cnr·roceiros, i dom 4$500 .. o ........ , .. 

I feitor, idom 4~00 ...... ............ . 
I sorve o to, ltlom ·t~500 .. , ... , ... , .... . 

3:000.,000 
:J: 000.~000 
G:387::;i500 
8::!12..,500 
I : 0~2.~500 
I :27i$500 

23:520$000 

Eliminatla ·' ·conslgnnçllo para oillcinns, substi· 
tuida esta pela seguinte: 

Aferlçiio de hydromotros. 
Pessoal : 

5 oillclacs, cliaria O$ tlurante 300 dias.; 
Ma!erlal : 

O necessat•io para o serviço ••• , • , . , • , •• 

Eliminndn. a verba do-Evontuaes. 

0:000$000 

3:000$000 

15- Estrada do Ferro do Rio do Ouro - Escri< 
ptorio. 

Pessoal: 

1 director.,. ... ..... , , , ... ~ ....... , ... . 
1 guardn.-ltvros ......... , ........ , .. ,. 

1 
thesouro.iro .... , ...... , ..•.. , ...•• ,. 

1 
almox~1r1fe ••.••••••.•.• .•••.•.•..• , • 

1 1° OJIICI'iptttl'll.l'ÍO , , , , , , , o,,,,,,,,,, o, o 

2° dito, •...•...•.......•....•..•... 
1 o.mnnuonso ...•..•.... .......•....•.. 
Dhtria a 0$ ao director ............. .. 

Material : 
Objectos de cscl'iptorio ..... , ......... . 

Tralogo -· Pessoal do estações : 
Caju : 

1 agente ••••. , , , .• o , ••••••••••••••••• 

1 con({H'CUtO,,, o •,, •,,,,. o,,.,.,.,.,. 

1 teit:Jgrn phista .. •..•• , • , •• o, • •• , ••••• , 

1 mo.chinista paro. o guindnstc, diltria. 
6$000 .... ... o • ••••••• o • ••••••• o •• 

2 vigi!ls nocturnos, 'tinJ•ia 3$500,., ..... 
2 guardn.·eii3.Vt:JS, tliuriu. 3$õ00 ... ....• , 
1 J'uitor, dilll'hL 4$ ....•...•. , ••... , .•. , 
6 trnbalhudoro~, <llnt•l:• 3$500 .......... 

PlWUOIL : 

1 agonte·telegJ•npliista de 111 c};\sso .. ...• 
1 Btllll'tlll·Cli:tYC!i', tliii.J'ill 3;~;j00 . ...... o. 

Botnfogo- centro tolcgl'ttphico o 
telophonlco : 

I agento·tnlegraphistn de I" clns;o .... , 
I gua.rtla-chnvca, dinrla 3$500 ....... .. 

6:000.~000 
n:ooo.~noo 
4:800.~000 
'I: HOO.>OOO 
4:2(10~000 
3: 600.~1100 
3:000$1100 
2: 190.$000 

3~:500~000 

I :000$000 

3:000.~000 
2:0ou .. .;;ouo 
I :SOU~ilUO 

2: I 00.~000 
2:55;}$!100 
2:5;):JS!HIO 
I : .JOO.>IIIIII 
7:0tl:l:$1JUU 

2:·100;;000 
I :277$GUO 

2:0011$000 
I :277$:;00 

Ouro 
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1.486:550$500 
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Josó Bulhõcs o Bolfo•·t Roxo : 
2 n.gentes-tologrnphi~tas do 2·• clnsso n. 

2: 000.$" .. ••• o •• o. o o •••• o •••• o • o ••• 

2 gunrdn-ahnvos, dlOJ•in 3$500, ••...•••• 
12 guarda-chJtvcs, incumUidos dn.s p11rn.o 

d;ts do S. Francisco, run. Helio., 
Bemtlcn, Prnin Pequeno., V. de 
Cal'vnlbo, Figuoirn, Rio do Ouro, 
S. Pedro, Jguassú, Tlngui1, Enge
nho doMo.tto o Jrnj•\, dinrio. 3$500. 

Linhas telepboniao. c telegrapblca : 

1 oncnrregadoda consot'VIIçiio d11s linhas, 
tliar1a. 6$, ••••• , ••••. o •• , •• , ••• o o 

3 trabalhadores, diarin 3.$500., ........ 

Pessoal do movimento: 

3 chefes do trens Incumbidos lambem 
das bngugcns, a 2:000.~ .......... 

12 guarda·J~eios, diari<e 3~500 •..•••.••• 

Material: 

Alugueis de casas Jlara estaçiio, pnradas, 
materinl p"r" os trens o objectos 
•lo exp01Uente, material tolegra· 
pblco o telephonico .............. 

Locomoção-pessoal do. tracção: 

I encarregado gero.!, dlo.rlo. 8$ ........ 
2 machinistns de I" clnsse, diaria 7$ ••• 
2 mnchlnistas de 2• classe, dlnrln 0$ ••• 
2 foguistasde I" classe, dlo.t•ia 4$ ...... 
2 foguistas de 2' classe, diaria 3$500.,. 
9 • d' . 3$ ... graxotros, 1!\rHL •..•. , .....•.... 

Offiolnas: 

I o.justador, uiM•ia 6$ . •...•..••.. o ••• 

.2 limadores, illcm ..... o ••••••••••• o., 

1 tornei r o, i dom . ...... o •••••••••••••• 

1 fundidor, idem ................... ,, 
I aj llllnnte, diarla 5$ ................. 
2 carpintoil•os, idorn . .... o ....... , .... 

1 furroiro, llinrio. 7$., .. ·,o .. ,, ... , •••• 

2 malluulorcs, dinrln. 11$., ............. 

Malel'iul: 

Combu;tivul, lub!-llh-nnles, o"Iopns, etc., 
Plll'IL n. tt•ncção n llS olllc\nas .. .. , 

Mnturlul t:nm" olllcinll (conrcrlo,) .•. ,, 
AcrJU\:;JI;i\0 I! O rrnt:c\ms ...... ....•. ' ... 

4:000$000 
2: 555.'f{)OO 

15:330$000 ----
52:665.~000 

2: IDO.~OOO 
3:832~00 -----
0:022$500 

6:000$000 
15:330$000 ------
21:330$000 

12:000$000 

2:020$000 
5:510$000 
4:380$000 
2:920$000 
2:555~'000 
2:190$000 -----

20:475.$000 

I :SOO.tOOO 
3:600$000 
1:800$000 
1:800$000 
1 :500;;;000 
3:000.$000 
2:100$000 
2:·100$000 ------

18:000$000 

II O: OOfí$1100 
2U:UllU$0UO 
7ii:000$0UU 

Ouro Papo I 

·.<11 
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Via pormo.nonto o consorv<Lção <111 
plcuda dos oncannmontos : 

Possoo.l : 

I mcstro geral. ~~ia.r·ju. 8$ ... ......... . 
8 fE:litoros, diar·ia •1$ .•...••• ••••••. , .•• 

60 trabalhatlot'tM, dhu•il.\ 3$ ........... . 
Q d I d' . 5 • ' ... pe t•u ros, 1arta. $ ••••.•. , •. , ••.•• 
2 !jOl'Ventos, diaritl 3$500 ...... ... , ... . 

Mo.tori11l: 
Dormentes.,., ........ , ............... . 
Trilhos o sobrosulontes., .••..• , •..•.. 
Conservação do etlifieio,3, etc ... , ...... . 
Eventuaos .. .. , ........... ;, ... , •..... 

LG. lllnmlnação. Rectificado. a to.holla 
DIL dlscrlminaçiio das dospozns
ouro-o dns despozas-papel
Augmonto.do. do 1:080$ para con
sumo de agua e de 3:600.$ paro a 
di!forenço. no aluguel do. casa 
onde runcclona a inspectm•io.-Di· 
minuldo. de 3:600$ a consignaçilo 
para acquisição o conscrvar;iio rlo 
apparolbos . ........... , ........ . 

17. Esgoto do. capital Fcderal-1\odu
r.idll a 1:000$ a consignação po.r:L 
evontuo.os ..... .............. , .. . 

JS. Observatorio Astronomlco - Au
gmon tada de 720$ para consumo 
do agua •••........•.•...•...... 

JV. Repartições e Jogat•cs extlnctos
Eliminadas do. sub·rnb••ica-lto· 
partição Geral dos Tolegraphos 
-as consignações referentes a 
um engenheiro ojudnnte, um in
spector do 2• clnsso e um de 3" ••• 

20. Obras !ildoraos nos Estados- Au
gmentada a verba do 178:620.~ 
para o porto do Natal e do üü:OOO:l; 
para as obras do açude de Qulxmht 
-Substituidas no po1•to •lo Pol'· 
nambuco as vorbas relativas no 
pessoal da drago.gom pela se
guinte : 
Ferias do pessoal neoossarlo n este 

serviço ...................... ,. 
Reduzida de 20:000$ " consignn

ÇJ.i.o po.ra materinllle dt•o.gagom 
e augmen tadn. de 20:000$ t\ de~
tinatla ao posso:ü pat•n oficinas. 
No pos<oal tio porto do Sl\nta C<~· 
tharlna substltuida n <lonomi
uação do oscrJpturario pob1 tio 
auxiliar.- Substltuldllll tl\bolla 
relativa ao pessoal o material 

2:020$000 
11:680$000 
05:700$000 
3:650$000 
2:555$000 -----

86:505$000 

55:000$000 
15:000$000 
3:000$000 
3:000.$000 

84:90:>]:500 

Ouro Pnpel 

5·10: 227$500 

-181 :273$1)0~ 572:001$05~ 

2.807:538$800 

81:000$000 

110:440$000 
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fio· dragn~cm da mesmo ·11al'to 
pela seguinte: 

5 mostres (sondo um com "dlnrin <lo 
G$500 c os mais a 5$) ........... . 

2 contrn-Jnostros ...•................• 
5 maehinistas ........................ . 
5 J'o;.ruistaH •••••••••••• , , •••.•••••••• 

18 marinheiros ....•.... ,., •....•.....• 

21. 

Material: 

Carvii.o, IulJrificnntos,m;topn, sobre
sal entes, halizo.mento, concortos 
do material, inclusive o U:L 3;• 
draga •.••••.•••••...•..•..... 

Evontuucs .. , , ........• , , ...•..... 

O:G72~lí00 
~:5rJ5~!JOO 

12:7;fi$1Jil0 
6: :lfl7B:,oo 

!O: 42:i$1l00 
-----
47:815$000 

70: 000.~000 .......... 
Art. 22. Fíc:t o Podm• Executivo n.utorizndo : 

Oura 

·180: 000$00<1 

· Papo! 

l.G92:8·1-I$500 
IOO:OU0$000 

I. A conceder• ü usufructo tia supc1·flcie maxima do 50 hectnl'es o nprovcit;tmento dn8 
nguos necestmrins, nos terrtlno~ do Jll'opi'ictl;.de nncioual proxi~os IL povoações, 1\s a~.socinQ···eS 
ü.gTicoln.s que so proponham nll1 t'u11tl111' e custear cnm1:os pratiCas do demonstt•açuo, exce
ptuunllo-so os tmorcnos da, Quinta d11. HmL Vista. 

ll. A abJ•il• concUJ'I'Oilcm pal'U. 08 s n•vic;os rlo no.vegur.iio, cnso julgue que as comp:tnhia.s 
dellcs incumLidas niío os podem cxct.mtnr. 

III. A ,abrir concurreucin. p11ra o survico da. linha. fluvin.l do Montovitléo a. Cuyab,il, Cn.!!O o 
Lloytl contmuo n. uão cumprir sou contr:tctu, mantewlo·::;O a. verbo. nctun.l p;tra. ta.l serv1ço, 
que C'OOtinUhl'á a. ser de duns viugeus rneru;nes. 

IV. J\ entrar om nccordo com os govornos cstaduo.os sol)l'e os moias praticas de r•enlizar 
o rccenseomento <lo I 000. 

V. A reorgnnizut• a Repnrtiçiio Gorai <los Correios <la Roputlicn, otscrvamla as segnintcs 
modificações: · · 

§ l.u As rnncções do sub .. director, ntlministrn,loros, suh-nclministradores, njmlnntes de 
n.dminlstra.dorea, contadores e njudmltes set•üo cxercitlus em commis::ão pm• pes~oa.l do quudro 
tios correios, a juizo do Govm·no, sCJm pe1•da. dos empregos que oci•up:Lrem. 

Os actunos scrventuu.rio~ dessas cnr;.:·os surã.o consel'Vados, emc;unuto hom twrvirom. 
§ 2, 0 As funccõos de ugontes do 111 cla.s~o e de~~· podcrüo ser oxercitlas om commlssü.o 

pot']lCSSonl das ntlministrM;ües u que ostivorom snbol'dinados. 
§ 3.~ O~ contl'acto:i cujo valor exceda. do dez contos do róis deverão sm· npprovadoiipt~lo 

Ministro, os da cinco ntó der. conto' pela director gornl o a' do monas de cinco contos pelos 
ndministJ·ndores. . 

§ 4. 11 Os processos dos concursos pn.rn praticantes das atlministru~·ücs dovoriio ser up
provndos pela Directoria Gorai, o pot• esta soriio feitas as nomooções <lesto' funoclonarlos, 
mediante 1•ropostn. dos admlnistroilm•os. 

§ 5." Os adminlstrorloros pa,suriío a ter, alóm dns ottrlbuiçüos vigentes, os seguintes: 
1", nomnar e domittir o pessoal das ngoncias de J!1 classe, monos os n..gootes, que t!Orão 

nomeados pelo director ,;oral, sondo feita" romo•;iío tios ompr•gnclos do 'nomeaçi•o <los ad· 
ministradores mediante pt•opost.rL no diJ•cctot• gornl, quanclo s11 tratar do remo\· ar do umn 
porn outra odministraçiio, e pelos administm•laros <ientro da respectiva admlnistroçiio; 

21
,, licenciar e suspender até 30 din~ o po~soal sob t:IUHS ordens; 

311
, crear provisoriamente e, no mesmo cnrnctol', modltlcar o supprimh· linhns postnes, 

dentro do credito nnnualmente distribuído a ClUht nclmlnistrHçiio; 
4•, fixar provisariomcnto as salarios das ostaliJtos das linhas trafegadas a<lmlnlstrativn· 

monto. 
§ 6,' Aa vantagens cspeciaes concedidas a funecionnrios postacs sot•iío oxclusivamonto 

as seguintes : 
]u, tr1rtu.udo·se do commissüo, serão alJOnmlos no commi:~sionn.(lo tilo sómnnte transporte 

para si o sua famllia o aJudo de cu•ta do primeiro ostllbelo"imunto, oorrcspondunto, no 
mo.xlmo, nos vcncimentus tio um mcz: niio haverá njutln. do cu~ to po.m. o. lnspocçü.o de u.gon· 
cias nem t~mpauca no caso do niia Importar a commissiia om mudança do rostdeoola do com-

, ... 
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missionado; por exeroicio finnncoiro niio po1lorü:o ser concedidas mllls d~ duns ajudas <lo custo 
ao mesmo funcclonnrlo, qualquer que soja o numoro de commissiles que tlvor:. 

2•. os vunoimfmtol:l do um empt'!1ga,lo cm commis~fío scrüo os do cargo ffi[LJS bom remu· 
norndo,j'T'CVHiecentlo os do r~nrgo clfeetivo, caso os da. commlssiio sejam inferiores; 

34 , ratruulo-so de suhstituiçüos, ao t'unccio'larlo ~ubstituto ca.boril. a. porcepçã.o do arde· 
nado do sou omprogo o da gr11.tificaçiio do sub~tituhlo i 

4n., tratn.ndo-so Jo pcsso:d dB corl'Oios ambulantrt!ól, serviço no mn:r e ngantes embarca· 
dos, aurá. abonndn. n. :;p•a.tlticuçiio do ~O ~o nos tu~ c 2u ofllcittes, 25 % aos 3018 otnciaes A 30 % 
no pcEsoa.l do categoria. infm·ior; alt\m do ... ~-a ~rntillca~ilo, sor.á. concodidn. umn. dinria uni· 
forme para pernoite, nunc~ excedeu to do 7$000; 

5•, us omprogndos pt•omovidos ou rom~vidos, que tiverem 1le mudar da residencia, terão 
tliroito a trl1nspot•te pat•n ::;i o sua ramilia. o uma ajucla da custo nunca oxcedente aos ven
cimantos du urn moz, sem porda elo~ do :-~cu ca.r~o duranto o prazo rrue lhes for marcado 
para oss11 murlança; n nen\mmn das tlu!ls primoil'llS Vílntugcns tm·U. direito o empregado 
removido n pedido, ou por imposi~ii.o do pf:!na disciplino.r; 

6•, os carteiro~ continun.rü.o o. percch.1r, nos tol'mos clo n.rt. 335 do rogulam.onto de 10. de 
fevoreii·o de 1896, a gratificação a.dJlcional, qun.n1lo tiverem mnis do 15 annos do etreçtt~o 
servi~o postal, e os s·.•rvtmtes, nos termo3 do art. 330 do mesmo regulamento, a d1arm. 
addiclonal, desde quo contarem mai< <lo 10 annos do cO'ectivo serviço postal. 

§ 7 .u Os supplontos da:; classe!! de praticantes, ca.rtoil•()s, contínuos. carimbadores e aer
ventes serão dembsivcis arl 11utum o sot•ão pn.gos pelas sobras das verbas pa.rn. pessoa.!; seu 
numero, sempre varinvel, serit calculado do moela a quo perceba cad• um um• diaria ra.
zoa.vel nunca oxce1lcnto (lo 2.$50(}. 

§ 8." As promoçnes serão felll; 2/3 poc· merecimento o 1/3 por <Lntiguidade do serviço 
postal; neste ultimo caso serâ. sem pro exigidn um intersticio de tres nonos. O merecimento 
do fonccionu.l'io será avaliado pela assiduido.flo, bom compm•tamento, zelo pelos serviços a 
seu c:~r;w, compotonci• provnda no desempenho e!e commissiles importanteS e na confecção 
do trabalhos que nproveitom t\ rllpn.rticii.o. 

Exceptua-se des;a regra o cargo do chefe de socçiio, que será sempre preenchido por 
morcoimento. 

~ 9." !\'os domingos o <lias forirulos niio funccionarü:o n c!irectori<L geral e ns secçGos 
de expe<lle~le, de coutnbllidude o thosourarins das ndministrnçiles e sub-adminlstraçlles, 
S!\lvos os casos tlo ncccssid:tdo inudhwel e urgencía do ~serviço publico. · · 

§ lO. Nos domin~;os e nos dias I elo janeiro, ~·i do fevereiro, 7 <lo setembro e 
15 de novembro, as secções do mnnipulnçiio dns ndministrnçõcs o sub-adminlstraçõea 
o ns agencias encerrarão seu ser• viço no meio·dia, dosdo quo não fiquem prejudicadas 
ns expedições e distrrbuiçõos regularus o seja prevenido o publico com a devida antece-
doncin. . 

Os regimentos internos ntten<lerüo em detnlho a esta providencia. 
§ II. Todo pessoal do qunrlro dos C01•reios e!n Republica será conservado emquanto 

bom servir, a juizo do Governo, o gozara uns vantagens da aposentadoria D& !órma da 
leglslaçiio vigente, sem que possa ser concc<li<ln vitaliciedade a empregado algum dessa 
repnrliciio. 

§ 12. Sempre que em uma locnli<lade houver uma estação telegrapbiCll federal,deverá 
tombem ter a seu cargo o serviço do Cm•rolos, desdo que niio ha,!a afiluencia de aervlço de 
Iili ordem que llquo mais vnntsjosnmento servido pela separaçao das duo.s repartições e 
snlvo o caso do s·:r o ngente incumbido <la arrecndaçiio de impostos. 

§ 13. No regulamonlo que o Go1•orno tiver de oxpedir para dar e:tr:ccuçl[o ás dlsposlçi!BI 
deste numer•o,dovera rever o rog111amonto vigonto e tor ospccialmente em vista reg11Iarimr 
a romessa de vnlores, genoralizon<lo, para o..• agoncins com renda sufilciente; a omissão de 
vales ató 200$000, 

VI. A fazer n1!aptnção do pt•oprio nacional, onde funcclonn o Tolegrapho em campos, 
para o rlm de nellü instnllar• a ngoncio. tlo Correio. . 

Vil. A manrlnt• lmpl'lmlr na lmpr•onsn Nacional os trabn!tros organizados sobre 
Correios polo amnnuonsc da Repartição Gorai dos Correios Alfredo Mnrques 
de So_uzn, ooso ossos lt•:tballros mcroçam a appt•ovnçüo da <llroctori<L da mesma re• 
pari içno. 

VIII. A resgatar ns Estradas <lo Ferro elo Recifo ao S. Francisco, da Bahla ao 
S. Francisco, nos tormos da clausulo 25• do <lccroto n, 1. 030, de 7 de agoeto 
do 1852. 

IX. A a•loantar monsalmento li Estr•a<ln do Porre Central do Brazllato o maximo 
do 100:000$," pa~a solvm• elespezas de prompto rnsamento das diversas rubricas; 
nenhuma pt'BBliiÇno será ontregue sem Justificaçuo do ompreso da anterior, 
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X. A ontrnr em accordo oom o Governo do Estado do Coará,' pnrn. o ftm de lhe trsnslllrir 
1> açude do Qutxndi•, comprel1ondondo ns nbrns o o mntei•ial existentes, obrlgando·se o 
governo do mesmo Estado a concluir a construcçiio do resorvatorlo o n executar os trnba· 
lbos necessnrios para a lrrlgnçiio da 'onn ndjnceoto. 

XI. adquirit• ns obras do porto do Cro.râ,. Jlquillando toda~ as q~est!!cs pen-
dentes com a. Cem·.t' Jlarl.Jour Corporation, abrindo JliLra csBo flm os prec1sos credJtos. 

XI!. A conceder nos governos cstnrluaos que ptotenúerem executar ns obras de melhora· 
mantos de portos dos respectivos Estados, segundo os plnnos approvndos ou quo foram 
npprovarlos, pelo Governo Federal os favores constantes das l•ls n. 1.740, do 13 de outu
bro do 1869, e n. 3.314, de 16 de outubt•o do 1886, iodependentemonte do concurronoia. 

Xlll. A ubrlr o credito de Sl:lij2$007 pnrn. occorror no pn~amonto das ditroronças quoom 
seus vencimentos soft'rernm os conductot•es de 1• e 3• classes da Estrada de Ferro Central do 
Brszll durante o exerci cio de 1897, 

XIV.· A despender até a quantia de 300:000$ com a propaganda do consumo do café no 
estrangeiro. 

Esta nutorizn~ilo só se raritelfcctlva no caso cm ~ue os Estados de S. Paulo, Minas, Rio 
de Janeiro, FApirito Snnto e Bahin. concorram para o mesmo ftm, pelo menos, com tlous cen
tesimos da rend~ que arrecadarem do Imposto de exportação rio cale. 

XV, A contraotar, na vigoncin desta tel, a conclusão dos tmbalbos do ~rolon~amento da 
Ferro· via Centrnl de Pernambuco até ii. cidade de Pesqueira, sob as segulntas oondições: 

a) fazer cessão dos materinos e obras que, porventura, existam ao longo <la linho, aos 
a.l'l'endotarios, nftm de serem empregndos uas obras do prolongamento ; 
, b) ficarem todas as obras execu~•das, nos termos da lei, pertencendo á Uniiio como 
pnrtes Integrantes da Ferro-via Central, para todos os eft'eitos ao contracto de 12 de abril 
ile 1898. 
· XVI. A transrerir, nos extlnctos Arsennes do Marinha da Bnhla e do ReciCe, do Minlsterio 
da Marinha paro o da Industria, Viação e Obras Publicns os proprtos, terrenos e material 
que forem julgados necossurios para a installaoiio e runcclonamento das repartições dos Cor
reios e Telegraphos, inclusive, quanto ao ultimo destes arsonaos, o que Cor preciso para as 
obras de melhoramentos do porto. 

XVII. A adoptar o alvitre que julgar mais conveniente para concluir o prolongamento 
1la Estrado de Ferro de cacequy a Uruguayana e executar o ramal do Sont'Anna do 
l.lvramento. 

XVUI. A entrar em accordo com osconcession~rlos de burgos agricolns, cujos contrnctos 
Dio tenham incorrido ou venham a incorrer em pena do carlucidade, no sentido de rescindll· 
os, podendo abrir os creditas, porventura necessartos, pnrn pagamento das inllemnizar,ões que 
se vm•lftcarem precisas. 

XIX. A entrar om accordo com e Governo do l~•tado do Rio Grande do Sul, no senticlo de 
apresao.r a concluaão das obras da barra do mesmo Estado, podendo para tal ftm conceder a 
cobranca das taxas do que trata o paragrapho unico do art. 7' da lei n. 3,314, de lO de ou
tubro ile 1886, 

XX. A prorogar por mais um anuo o pt•nzo concedido {L Companhia Mogyana para 
conclusão das obras da linha de Araguay a Catalão. 

XXI. A rever o rogutnmento que baixou com o decreto n. 967, do 8 de novembro de 
1890, pnra o ftm de pôr ~s runco!!cs do pessoal de uccordo com as novas exigenotns do 

. oontracto colebrad~ a 14 de setembro ultimo, com a Companhia do llaz do Rio de .Jnnoiro. 
·.Art. 23. Na vtgencia desta lei, o exame phytopathologico instltuido para ns tmporta· 

.ç&s de vogetaes, sementes o objectos congeneros, sor{L relto no Jurdlm Botnnlco da Capital 
da Republica; nos Estados onde houver alfan•legas, podara o Poder Executivo entrar em 
a.ccordo com os estabeloclmontGs scienttftcos, particulal'OS ou o!!!cinos, attm de incumbil·os 
de igunltarera. 
' Art. 24. A subvenção destinada á Unha tle navognçiio do Esplrlto Santo será paga 
pelo.Governo a quem melhores vnntagens oft'oreoer, para oft'•ctuar o respectivo serviço, 
desde que o Lloyd deixe de elfectunl·o nos dous primeiros mezes do oxerctclo financeiro. 
· • .Art. 25. Ficam na vlgencla desta lol derogatf:ts no reBulamento dos Telegraphos as 
dtsposiciles : 

.Do art. H7, pura o ftm de que sojam feitas as nomeaoões do penoal: por decreto os do 
~iroclor·geral, vice"lirector o chefes do divisões; por portaria do Ministro, ns dos chores de 
aecções, do secretario, dos chores de distt•ictos e seus njudantes, dos tolegraphlstos·oheres, do 
oltare da omelna, doatmoxai'iCe, •los cl(lclacs,dos escrlviies, tio nJudnnte dtl olllclnn,. do doso· 
'nhlstu~cbeCe, tios Inspectores do 1• o 2•classes, do tlesplchanto o dos telegrapbiHtus do 1', 
z• e 3' classes ; polo director-geral todas as outras. · 

' . 
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Do parngr~pho unlco do nrt. 435, para o 11m do sorem os ollefos •lo districto nomondos 
por proposta do director-gol'nl da entro os f'n~onhoiros·njtulan'WH c de serem estes nomendo~ 
por proposta do dlroctor-gornl, dovondo upre;entar o titulo do en~:onlloiro ou bucilaro1 
em sclonclns pilyslcns e nnturacs. 

Dos capítulos XLlll o XLIV, nu p~rte reforento á 3• divisiio, pa~·n o IIm do, som nu· 
gmonto do dospoza, tmnsrorir do outr·ns diviflllos o i.la.r novas denominações ao p~ssonl nc· 
coasa.rio para n. li~uidnção de c.1ntns rlos rlistrictns. 

Art. 26. E' vodn•lo no Poder Executivo conceder prorogaçüo do p1•nzo ús cornpnnbiaq 
ou emprozii.S prlvile~:iudns que teu~am garont.ins do juros, 

Art. 27. Nn. prohlbiçii.o ao Governo do concedj~r garantia~ de juros n. omprozns e de 
lhes augmcntar o ca.pltul gnr·antidn, comprchenrJe.se a. de pagar os juros deste em outra 
moeda que niio seja o papel, quando nito ilouvor consi~naçiio diversa na lei. 

Art. 28. O Governo poderá contractur n construcç:io do< prolongamentos das estradas 
do Cerro, cujas obma foram suspensas, com us comptLnhias ou emprezns de que as ffif!smas 
linhas forem o prolong-amento, on com quem rnnloro~ vantag-ens offerecet\ mediante o 
ajuste que for combinn110 p:1lo. cossii.o das obras Já renlizadas o do material existente, com· 
tanto que taes contractos 0110 ncarretem onus para a União. 

Art. 20. As estrados de ferro fedcraoil sor·ão obri~adns n. pcrmittir a. circulação, em 
suns llnba•, do vag1!es pertencentes a particulares, modianto as clausulas estabelecidas no 
art. 03, •las Condiçiles Regulnmentarcs dns Tarifas da Estrada do Ferro Central do 
Brazll, de 189.7, ou lixando uma taxa kilomett•ica especial pam o uso das linhas Jlelos 
vagões particulares. 

Art. 30. Os contractos de nlugncl ile predlos pnrn serviços perrnanentos rlos Correios, 
Telegropbos e vias-ferroas federaes, bem como os de conduc~iio de malas dos Correios, po· 
deriio ser feitos por trcs annos. . 

Art. 31, Fictt na vigencia desta lei rlesannexada da Inspectoria Geral de Obras 
Pu blicii.S da Capital Federal a Estrada de Ferro do Rio do Ouro, e erigida em serviço 
autonomo. 

Art. 32. Fica revo~:ado o nrt. 5~ da lei n. 5BO, de 31 de dezemhro de 1808, 
Art. 33. O Governo mandará proce•ler ~tos estu•los necessarios, ouvido o Governo do 

Dlstrioto Fodornl, para serem opportunamente apresentadns ao Congresso o.s bas~s de um 
Cod!go Florostal. 

Art. 34, As taxii.S arrecadadns nos termos e parn. os fins uccretados pelo pnrngrnpho 
unlco do art. 7' da lei n. 3.314, do ta de outubro de 1886, nos portos em que se estiverem 
executando trabalhos de melhoromentos custoiodos poln Un!iio, terilo applicaçüo exclusiva 
e especial á conclusão de toes obras, nos portos respectivos. 

Art. 35. Nn vigoncla desta lei. o Governo poril em concurroncla publictt, mediante ~s 
favores dos dec1·etos n. 1,746, •lo 13 de outubro ue 1860, o 3.314, !I, lB do outubro de 188B, 
as obras dos portos de Parannguil e Anton!na, na bnhin de Pnrn.na~u(l, Estado do Pnranó.. 

Art. 36, Pura a execução do disposto no n. 24 do nrt. 10 da lei n. 400, do 16 de de· 
zembro do 1897, e na lei n. 20, de 30 de dezembro de 1891, o Govorno procederá calculando 
o cambio 1\ taxa média do anno cm que foi feito o contracto. 

Art. 37. O Poder Executivo ln ró uma revisão da actual tabe!!n de vencimentos dos fts· 
oaes de estradas de fo•·ro e em prezas de nav•'gaçüo e outras, •listribuindo equitativamente a 
verbn. consignada no Orçamento vigente e sujeitn•ld~ as novas tnbollns ó. approvnçüo do Con· 
grosso Nacional, 

Art. 38, A dispos!~üo contida no art. 10, n. O,dn lel n. 400, de 16 de dezembro de 1807 
deve ser entendida e appl!cadn, n• vigencin do actuo! exorcioio financeiro, apenas em rela· 
çüo aos empregados ndmittidos ao SOI'Viço de 1 de janeiro de 1898 em deante. 

Art. 39. Na viuenc!n. do actual exerclcio tlnnncelro. n gratificoçiio trimestral niio po· 
dorà ser concoflldu. slnii.o aos empreg11dos que, durante co.dll trimcstl'e, ·n jttizo do c.lirector, 
niio tiverem dado mais do uma falta just•flcnd~> no serviço da Estr.>dn do Forro Central do 
Brnz!l e Dilo tiverem sotrrldo a imposiçiio de q ualquo•• pena d isciplina•• ou administrativa. 

Art. 40. Terão preferoncia no preenchimento de vn.g~J que Ee dm•em nos respectivos 
quadros os inspectores e feitores da Repnrtiçiio Ge•·a! dos Telo:.:rnpbns, dispensados em 1897, 

Art. 41. P•1ra os empregados da Estrada !lo Ferl'o Contrai do nrnzil, res!dontes no Ca· 
pltal F:••lernl o nos subm·blo.~, serão emlttldasnssignnturas nominoes o !ntransforlvels com 
o nbat1mento de 75 41 /o mbro o preço dos passagens, A'OZnnilo do. nu_.sma rot1uccilo, quor nos 
trens do loterlor, quer nos de snburblos, ns pessoas !las l'amilins d:tquellos omprogndos que 
l'flS!d!rem sob o mesmo tecto e 1\s suas osponsas. 

Art. 42. O Oovol'llO nii.o potlorú. nomear, !mra. us vagus quo so derem no.s dltl'ol'Olltll 
ropart!çl!os, pessoas eetrunbas nos quodros, emquunto houver addidos. . 

::i61l1Ulo V, lU .~S 
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Art. 43. O Presidente <ln Ropuhlicn ó autorizo do a desponder polo Minlsterio da 
Fazenda, com cs so1•viços designados nas seguintes verbas, cm ouro 22.459:577.$547, em 
papot 115.830:21:1$:>~0. 

Ouro 

I. .Juros o mnis despozos da divida oxlcrna..... .... ... !ü.387:075$550 
2. Idem o nmOI'tizadin dos cmprcstlsmos internos do 

1808, 11"70 e IRfli ............ ,... ........ •• . .. 2.J52:057$.100 
3. ldrm da divirJo. interna. funrlnda.., •••• , •••.•••••.••••••• , •••••••• , • , 
4. PfnSietnistas ...•.•.•.•..•..••...•... , . , , ••....•• , .............. , •. 
5. Apo:-entudos ...•.•....••...••••......•.•..•.• , ••.••••.••••.••••••• 
o. Thcsonro l~edcrol, nngrncntadn. de OO(J$ para con-

surno !lo ngnn •••••••.•••.••••••• ,,., ••••• , •••• , ••• , ••••••• ,., 
7. Tr•ibunrrl do Contas ...•..... ·································~···, 
8. Rccoi>edor!a da Cilpitni Fc<lcral. ................................... . 
ü. Caixa do A nwrtizuc;-ii.o, nugmentaeln ele 3GO$ para 

consumo elo ng-un •••••.••••.••.•.••••..••• , • , , 100:000$000 
10. Cnso. da. ~Iocela, a.ugrncnt:td:L do 2:340$ p11ra con-

su1no r lo ng"1ln •• , •••• , ••• , •• ,,, ••••. ,, •••.••••• ,., ..... 1 ••• ,, •• 

11, Impren:-a Nacional e Dial'ia O((icial, nugmontndu. do 

12. 
13. 
H. 

2::~40$ pora consumo do ngun.., •.•.• , ••.•.• , ••.•• , •• I ••••••• , • , 

Lnborntorio Nacion:JI do Annlysos •. , .• , •.. , .• , .................... . 
Admlnlstrn~-..1o e cust~io do~ proprios nncionaoa ...•..••.••.••••••••.• 
\leleg:LCia <lo Thcsouro em Londres................. 36:000$000 

15. I·olegacins FTPCILCl.S, •••••••• , •••••••••••• , ••• , • , , •• , • , •• , , ••••• , • , •• 
IG. J\lfundegas, llllg"montndn do: 50:000$ pn.I'a O.~(juislçiio 

Uo umu. lancha a vapor pai'il n. Alfnndcga rlo 
~rt.nllos: O:iJ20$ para. o pos~oa.l da mosma lan· 
cha.; !i:OOO.$ pnrn combustivo I o luhl'ificn.ntcs do. 
mesma; 3:0ou.-s pn.ru. ncquisiçii.o de um oscn.lor 
para a Aifandegn de ~>ntn Cathnrinn; 20:000$ 
para concrl'tos rlnlancha dostn. me:-mn. Alfandega; 
18:000$ pnrn. o pn::nmento do aluguel tlo orma
zen• da AIJilndogn de ~lnceió; li: 700$ para maliU• 
~ enção o cu!ltrin elos novos nrmazens dn. All'antlega 
t'o Pnril; 30:000$, para elevar a 0,55% n quota 
1nra o prasnnl da. Altitndcga tio S;1ntos; 00:000$ 
p ro. acquisição 1lo utonsis o nppar·elhos nocos
sa ios Jlarn. o.rle~cnrga nus alfnnil-tgas dos Estados; 
2:: 10$rnmo consumo do :•gua da Allimdega. do. 
C11.1 i tu Fmlornl; 3ti(J$ pa.t'l~ consumo elo o.guo. do. 
ilhn ~'iscai; 61:081$ pnrn iustallnçüo o custeio da 
A IIi nduga do Snnt'Anna do Li vrnm •nto (deo. 
n •• ; 17, do 189U), as,im distJ•ibuida : 

Possonl OrtlllnncloH Quotns 

l Inspector ........... 3:200$ w 3:200$ 
5 I 0 • e~cri ptu ·ar i os a. 2.000$ li 10:000$ 
7 2o• oscriptu: nrios o.. I :300$ 8 0:100.$ 
1 thesouroiro, quebro. 

300$000 ......... 2:400::; 14 2:700$ 
I fiel •••••••••••••• • I :2011$ 8 I :200$ 
l porteiro .•• ,., .••.. I :400$ iJ I :400$ 
l continuo ••••••••••• ·180$ 3 480.~ 28:080.$ 

105 quotns a 4 'f,. eolu·e 300:000$....... 12:000.~000 
10 gm.rdn" IL i :000$.. .. .. .. . .. .. .. .. • 1 o: 000$000 

Mu. ter· ia!. • • • . • • • . • • • • . • • . • . • • . • . • • • • • • 6:000$000 
lnstnltnção rliL nil• nde~a ............... ,. 5:000$000 8:1l52.$2·l0 
17. Mesas do Hen 'ns, cousldel·nda. do tu clns~o o. Mesa. de 

· Jtondu.a do I tu..lnhy ••••••••••••• , • , ••• , • , , •••••• 
18 .. Tun1tl ConnntH ciuJ ••••••.•••• , ••• , I ••••• , •• ,, •• , •• ,,., •.• ,.,,. I •• ,., 

Papo! 

9. 000: 000$000 
26.14t:354.,000 
3. 880 082~!100 
3.500:000$()00 

004:0·15$000 
ao:1: oo,.$ooo 
355. 700.~000 

2i2:742$500 

738:540$000 

!.160:340$000 
65:400.$000 
79:84n5ooo 

!.40B:81&~000 

9,031:158$102 

624:220$000 
20:774$000 

:"11 
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Ouro 

19. Empregar! os de roparllçiles oxtinctas ............................... . 
:!0. Fiscaliza.çü.o o ma1s dospezns (.lo.~ impo.stos do con-

sumo •..•...•.•.••.••.....•...•...•.••.........••..•....•.•• 
21. Commissão de 2% na vendo. do o~tnmpilhns ••••••••••••••• , ••••••••• 
22. Ajudas do custa ..•••.•.....•..•••••••••.•.•••...••.•••.•...•...•. 
23. Gratificações por sm•viços tomporn.rio~ o oxtrnordi· 

n!Ll'ios •••••••• , ••••••••••••••••••••••• , •••••••.••••••••.•••••• 
24 •• Juros dos llilhotes do Thesouro .................................... . 
25. Idem dos Olllprostlmos tio Cof1'0 •lo 01·phiios .•...........••....••...• 
2G. Idem dos depositas das Caixas EconomiC:IS e i\Iontes 

tlo SnccoJ•ro ••.• ,, .•.•... , ••..••••••.••.•..•.•.• , ••.•.••.•••.•. 
27. leiam divor:;os •••••.•.••.•••..•••••••.••..• • •·• ·• • ••. · .•.••• • •..•• 
28. Porcon~~~g-cm pela cobrança oxocutiva dna dividas da 

Un11to .•.•.. ,, •.••..•.•••••.••..•.•.••.•...•..•..•••.•..• , ..•• 
20. Commissões o corretagens •.. · •..••.•.••.......•....•.••..•..••.•.. 
~o. De,pezas oventuaes ........................................... · .. . 
31. Reposições o rostituições .................... • .... · .......... • .... . 
32. Exercícios findos .•••••••..•..••••••• , ••••.•. · ...• ·••·• •.•. ••• . · • ·. 
33. Ob1·ns, sondo : 

na Capital Federal............ 00:000!000 
nos Estados.................. ~~O:OOU.~OOO 

34 . Credi tos espoclnes •.. , • • . . • . • • • . . • • • . • • . . • • • • . • • . • • :? • 3i0: 2G7$29l 
35, ResgiLte do J•apol-mo.,dn nos toJ•mos do eontrneto 

de 15 de junho do 1808 ....................... . 
3G. Fabrico do moedas do nickol., ... , .... , .... , •• , . , , . J.I05:02·1$0GO 

Art, 4-t. E' o Governo nutorizn!lo : 

G09 

PipO I 

20G:82t$0i8 

1 • ;;oo: ooo.;ooo 
I :,o: 1!110$000 
·lO: 000.~000 

30:000~000 
4RO:OOO.~Or O 
e ;;o: uoo$ooo 

5.3GO:OOO.!OOO 
50:001J$000 

80:000$000 
20:0111'$000 

120: ooo.;ooo 
500:000$000 

3.000:000$1JUO 

·100: 000$000 

41. 8GO: 3iü$000 

1.' A abt•ir, no exercicio desta lei, creditas supplcmontnres ntó o maximo de 
8.000:000~ IÍs verbas imlicadns r.' tnbelin quu ncompanim n presento pJ•opnsta. ,\'s verba• 
- Soccorr'oa pUIJlicos- e- gxerciclo~ Jlndos- pod1:1':i. o Govern1) n.llril· creditns supplo
lnehtnres em qualquer mez rio exercício, comt.nnto que su" tolalid,de computada com a 
dos demais creditas abortos nii.o <'xreda. o mnximo fixndo, rospeitnllo. quanto ú verba
Exm•c\ciostlnrlos- o. disposif;iio d!L l{';i n.3.2:~0. du :~~~o sct1)1llbt•o de IHSi, nrt. I J, N? maximo 
tlxo.rlo por este artigo não se comproilondcm os ct·cdttos nbc!'tos aos ns. 5, 61 7 o H do Orçn· 
monto 1lo Ministr·rio do Jntoriot', •. 

2.' A liquidar os clebilos do toda a espocio n que os bnnros estiio obJ•katlos para com 
o Thosouro, pela tór•ma que julgar mais convonir•nto aos intoressm; dt!StA, sullmettnnr!o o. 
divido. de bou11s do nun~o da. Rt1JJUllltcn. do Brnzil no re~:imen .da divida geral 110 mesmo 
banco, devendo noste caso ti XIII' prazo pnra1t respectiva. amot·tiznçilo ou lhtuitlnl-a cm r li· 
nbeiro nns condiçi'ics acima indicnllas. 

3. 11 A conPorier o premio ile 5U.$ por tonoln.da nos nnvios que fm·om con~trnirlos r o 
pniz e cuja arqnenç11o soja. superiot• 11 100 lnlll!!Julas. pudendo abrir os preciso.~ crcditos. 

4. n A entJ·at• em nccor<lo com o Oove!'nO do Estn.do !lu Pu.rá p:1 ra a n pplicnçt1o do rra· 
uucto do imposto no mesm•J EdtlldO p•rcebitlo sob o titulo du- AUXilio li União, 

5.0 A transferir para a cirlu.1le 1le O!Jidos a ~ff'RIL de Rendns do Cametti., olevn.n !o a 
resrectiva categoriu, soll o mesmo reg! meu e com n.ttribuiçlios igunes t'l.s que teem as ~resns 
de llenrlas rle S. ~'rancisco, Anlonina c ltajahy. 

a.• A rerormat• a conto.bllidadu publica, de modo a uniformiznl·a e pór os res .ectivos 
regulamentos de nccordocom a loi rle ur;.mniznç;1o do Tribunal do Contas, -

7. 0 A PI'Ocoder 1\ mudança ela. AIOmde_::1 da cidndo 1l1l Pal'annguá p:mt o Port J d'Agna, 
potlendo p!tm. csso tlmJ,!Jril• os p1•ocisos CI'O lito.i destimt.~tu~:~ ao nlugnol 1ios predio~:~ pnt•a. este 
Hm neoossnrios; o n fazei' n. u.c~uiskilo tlo tlous csculol'es par:L ns Mesas do Ron·!as nlt'untiO· 
gadM do ltajllhy o S. l'rnncisco, om So.nta C:rtharinn. 

8 •11 A mnntJn.l' !o.Urlcar no ostrnngeiro, caso Sllja preciso, ostnmpilhns e,1o impo~ito do 
consumo o de sollo. 
. o.u A vender os proprios no.cionn.es, mrdiantu concUl'l'oncin pul11icn, sondo est1~ t\is. 
ponsada. qunndo o co'mpra11or• tl.u· Estado ou munlc1pio d1l Rnpublica; o :L ro olhor o producto 
no Thesoul'o JHU'O. o~ Uns detoi·mina.dos cm Jui. 

10. A ontrtJglll' nos Estatlos os prupi'IO~ nncionaos om que funccion.un os l'especti\'09 
podores or.ncutivos osta.duuos, poUOIHlo t:tmtJom o Uovol'llO l'eceber pol' troco. com oi E~-
ta<los e munlr.i~ios, os odllicros que couvonlwm nos serviços fedemos. ' 
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IL A annullnr todns nsapollcos existentes no Thcsouro o a ollo pertenoentcs. 
12. A pcrmittir que os terrenos n que se I'efcre o art. 15, n. Jll, da lei n. 191 B, do 

30 de setembro do 18\l3, Sfjnm incorporados no patrimonio da irrnandnde do Sacramonto 
da Candolnrin desta Capitnl, adm do que olla, corno mantcncdora do nsylo para u infancia 
desvnlidn, denominado- Gonçalves do Araujo-, nolles installu lambem umo. escola agrl· 
cohL profissional. 

13, A dar nova organização ús Caixas Ecouomicns, dentro dos recursos das mesmas 
caixas, som onus porn o '!'besouro. 

Art, 45, Ficam npprovmlos os Cl'ellitos constantes da !abolia annoxiL. 
Art. 40, Da despeza cm ouro dos oliveJ•sos ministerios, 25.ü27:87!1~593 dever[o BCI' 

pagos em titules do func/iHg lo:on, na lilrma do accordo ele 15 do junho de 1808. 
Art. 47, Todos os pag-amentos do despczns do materiaes serão centralizados no Tho· 

souro o Delegacias, com excepção daqu~lles quo forem feitos pelas Secretarias do Con· 
grosso, mordomia elo Palacio du GoveJ'Do e oios que Jesorganizarom os rcapectlvos serviços 
e purturbn.rem a sua marcha, os qua.os continuarão a ser c.!l'octundos peto.s proprias re .. 
partições, depois de habilitadas, meolianto registro prolvio do distribuição de credito<, ou
vido o Tbosouro sobre a convoniencia do serem foi tas as referidas dcspez:,; pelas contn
doJ•ias respectivas. Qualquer pagamento que niio esteja nas condiçõe.; acima não sorú. ai
tendido na tomada do contas dos rospcctivos responsnveis, 

Art. 48. Continún em vigor o art. 10 da lei n. 360, de 30 do dezembro do 1895. 
Salas das Commissões om 20 de novembro de 1890.- Joa~uim Sarme.uo.- J. Joa~ui111 

de Sow;a, 

TABELLA A 

Leis ns. 5!9, de 9 do setembro do 1850, :trt. 4', § 6' e 2348, do 25 do agosto do 1873, art. 20 

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores 

BXEI\OJ:OJ:O DID li'ÕiOS 

Decreto n. 2894, de 9 de maio do 1698 

Abro io credito c1pec:ial JlD.ra po.gnmonto ao Junto da FncuJdadu du Dh•eito 
do Reciro Dr, José Joaquim Suubra u dns custaR do procoaao • , , , . , 

Dccroto ;n. 2908, de 13 de junho de 1898 

Abru o oredho aspccial paril. completar o crodilo aborto }leio docroto n, 2804, 
de {I do mnio ultimo • , • • . • • , • • • • , . , • • • , 

Decreto 11. 2924, do f!? do junho de 1898 

AIJro o crodlto e11pecln.l pnra paga.mílnto do Yoncimílntoll e enstas dovido11 ao Dr. 
Cincinato Amarico LOJJOIJ , • , , • , • , • • • , • , . . • 

Docroto 1\, 2947, de 25 do julho de 1898 

Abt•o o crodito oRrochLl JUU'D. pagnmcmto d"o vencimentos do tonontA dn. Rt•ign.da 
Policial Vicontu Pinto de SILnt'Anna., do 2·1 do ma.io Uo 1891a.·8 do fílvoroiro 
(\C i84J7 , , , , , , • • • • • o • • • • • • o , 

Decreto n. 2961, de 1 do agosto de 1898 

Abre o crmliLo cRJIUcia.llmt•n pi\gu.mílnlo doa cJt•Junallua do muglatt·ndos tiJIUflonLados 
1)110 reYcrtornm ~·~ d tllJOuiiJilida.do. . , , , , , • , . , , • • , 

• 

8:02~~23 

8;253$300 

il:03l$·UO 

O:R3l$lll 
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SI!BBXO EM 20 DE NOVF.MDRO DE 1899 

Decroto n. 2996, do 12 do seton1.bro do 1898 , 

Abre o cro!lito 1111pplemento.r á11 vcriJall- Stthflidioll de Sonndoroa- a- Subsidias 
de Deputado!! -.do osorcicio do tSOS, • • , • , • • • • • , • • 

Docroto n. 2997, de 12 da setembro do 1898 

Al,ro o ct•otlito rmpplomontnr tí.11 vorbas - Soct•et:win do Sanado - o Secreto.ria. 
da Cnmn.ro. do11 Do1mta.dos- do oxorcicio tio !MOS , , • • • • • , • 

Decroto n. 3041, de 19 de outubro de 1B9R 

Abro o crc'dito supplcmentnr {\ vürho.- Soccorros publJcos - do oxorciclo 
do iSIJS • • . • • • • • , • • , , , , , • • • • , , 

Docreto n. 3057, do 26 de outubro de 1896 

Abro o credito supplomontar tis vot•bas- Subsidio dos Senadores -e-Subsidio 
dos Deputados- do oxorcicio do iSUS • , , • , • • . • • • • • 

Decreto n. 3058, de 25 de outubro do 1893 

Abro o credito aupplomcntnr ás verllas- Secretaria do Senado- o- Secretaria 
da Cnmt1ra dos Deputados - do oxorcicio de i::!OS , • • • • • • • • 

Decreto n, 3133, do 24 do novembro d& 1893 

Abre o credlto supplomontar :is vorbas - Subllidio dos sanadores- o - Sull-
sldlo dos deputados - do oxorcicio do !SOS , • , • • • • • , • • 

Decreto n. 3134, de 24 do novembro de 1898 

Abro o credito supplcmental' ás vorlla.s - ,Socretnl·in. do Senado- o- Secre
ta.ria da. Cam11ra dos Do.Quta.dos - do. oxorcicio d!l 18~3 • • • • • • • 

Decrõto n. 3169,. de 26 do dezembro de 1898 

Allro o credito supplomontnr ás vorb:u1 - Socrota.l'ia do Sono.do- o - Secre
taria da. Ca.maro. dos Deputado~!~ - do oxercicio do i8~8. • • • • • 

Decreto n. 3160, do 26 de dezombro de 1998 

Abro o credito supplomontar tls verbns - Sub!lidio dos sanadores - e - S11h• 
sidio dos Doputa.dos , • , • • . • • • , • , • • , • . ... ! 

Decreto n, 3219, do 4 do março de 1899 

. Abro o crlldito supplementa.r ú. verbo.- Soccorros publicas -do oxorcioio do iSOS, 

Ministerio da Guerra 

EXIDI::.O:lO:lO DE 1SD!o9 

Decreto n. 2933, de 4 do julho do 1898 

,\hre o crodito osr.oclal po.ra. a"s dospozM com a inslnllação dn Escola Propn.• 
rn.toJ•In. o de l'nctlca. do Honlongo , • , , , , • 1 • 1 • , • • 

701 

618:750$000 

76:200$000 

i52:il {.)22~ 

618:750)000 

7il:20ll~OO 

618:750$000 

70:200)000 

70:200.IQOO 

598:125$000 

87:808$910 

3.200:351$040 

ilS:494$000 
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Docroto n. 2086, dn 30 do naosto do 1898 

ALra o cro!lito ('Rprci:d para d~Rprw.A cnm n. lillh'llillli\;in rl!J um fog;i:o o con
tHrucçfio !lo unm cll:tminU no c<liHcio dn l~Hcolu. l'rcJiaralot•ia o do 'l':1ctic;L do 
Houlongo, , • • , • 

Docreto n. 302G, do 5 do outubro da 1898 

A!Jro o ct•efliLo o.;;pecial pat•n occot•t•ot• ao pagoamcnlo da 11tapn cot•roRJtOndunlo 
nos t'CBJlOctivolt paRtos tio peHSOal doccmo dofl iniiLhuLoR militnro!l do 
OUIIÍtlO, , , 

Docroto u. 3054, do 2·1 do ·outubro do 1898 

Ahro o crodHn Ollf_ll'cinl para pagamento Jr,.'l Oi'rlonnllo.~ doR profesHOr~B da c~ .. 
1incta El!cola 1\Iilit:u· do Cnar:'t, f(llll ficarnm om dil'lponihilidado o das gt•ati
llcaçiiaa ciópoci~o:; dos comm~uHlantoR doR inRLitttLoR mililat'08 do ensino • • 

Decreto n. 3109, de 8 do novembro do 1898 

.AI.tro o crt!dilo eRpocia.l pa.rn Jl:tgonnHmLo rlnR dm;pt!ZRI'I com nR ohrafl de qno no .. 
c:cHsita umn. JlU.I'10 da. f;~clwda princip;d do oditlcio orn Cjuo funccion:~ a 
EBcolu. l\Iili lar, , 

Docroto n. 3120, do 14 do novembro do 1898 

A\.Jr(.l o ct'C(lJto tillJlplenwntn.r ;\. vot•ha- gtnpas-üo cxorclcio do tSOS o 

Decreto no 3127, do 14 do novembro do 1898 

Aht•o o ct•Miho cBpoclal para nLtontlflt' ÍU! dn~pezM com o oxpodionto rln. Escoln. 
Militar do Bt·aúl o com o nRfwio o cuMot•vaçii.o do roRptlctivo odi/lcio. o • 

Decrota n. 3172, do 30 da dozombro do 1898 

Abt•o u ct•Nlito Cf\J1Ccial JW.t'O. nUcndcr :.\a tlcapt•zns l'!.!laUvna nos lnstHutoe miJI .. 
tart'!l du ont1ino • , • • , • , • • • 

Docroto n. 3221, do 'i' do mnrço do 1899 

Al11·n o r.rt>rlllo Rllpplomontar ;\. verba i(iu- :\ltttorinl- Consignnc;ão n, :Jtl- •,rans .. 
Jlorto do LropM- do oxot•cicio do H!OS. • o , • , , , o , • , , 

Decreto n. 3230, do 29 do março do 1809 

Al1ru o crl!dllo supplomonlar (t verba-Etapas-do cxo1•r.icio do 1808 • • 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

lDXElHOZOIO og lROR 

Dacroto n. 2878, do 18 <lo nbrll do 1898 

Abre o Cl'(l(llto extrnor(lillal'lo para ocronl"r no p;•g-amonlo <ln.~ dlffnron\nfl do ven .. 
clotonto!i do!i tolegraplliAlns dn. E~tt•ada tle Forro Con~ral do Ht•n.zil. , • 

.A.Lrc o credito 
Phosphato 
conlrn.ctoo 

Docroto n. 2888, do 30 <lo nb1•il do 1898 

cxlt•n.ot•cllnarlo pnra lnrlornnlr.ar n Com))anhin Ornzilolm do 
de Cal doi! )lrf•JtliZOI'I o dnmno!l rc~Hil!Uillll'l u.~ roscil!:i.o do Mil 
• • . . . . . . . 

2·1: !GO.j()OO 

!13:·102)8<0 

2J;773õ333 

i.G10;5!6l000 

7:000)000 

!.11-J ;Otlti$-102 

Gt:037$H! 

2.560:205$8\)ô 

3J;311.$óOS 

000:00~$000 
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SESSÃO E~! 20 DE NOVEMDllO DE 1890 

Decreto n. 29G2, do 1 do naosto do 1898 

Abre o credito oxlraordinnrio, como complumoutar tJ.r) o.nt~triot•mílnto \'tlt1vlo, para 
pagamento á Compnnhin do Nnvcgaç:1o Lloyd do l!romon. • • . . . • 

Decreto n. 316?, de 23 <lo dozombro do 1898 

Abro o credito oxtraordinnrio pnrn. pagamento a •SociJLJ Oénéralo du 'l'ransp:lt'lfJ 
l\lnritimea à VD.JlOUr do Mnrf!oi!le• • • • • , • • • • • , , . • 

Decreto n. 3237, de 18 do mn.rço da t899 

ALre o cre~llto supplcmcntar~ó. verba Sa da lei n, ·HlO, de 10 do dozomhro do iSD7 

Ministerio da I<'azenda 

.EXI!l U OXOIO DE 1~9"i 

Decreto n. 2931, do 30 do junho da 1698 

Ahro o credito oxtraordlnario, no cnmhlo tio 27, J1arn. pagumcnto Jos jnros 1l 
nmorti:tação llo empruatimo do!:. .2,000.000, contt·ahido um Londres, no cot·-
rento oxercicio. • • 

Decreto n. 2965, do 26 da ngosto da 1898 

Ahr11 o credito extrnortlinnrio ptll':L oc:corror ao paga monto rla'l apnlic•l~ c11jrH1 
possuldoros nÜ.tiD.Cceitnrum n. convor:i;Lo do quo trata o doct•tlLO n. :?Dl7, r!B 11 
do junho de !SOS • • • • 

Decre!o n. 3024, do 5 do outubro da 1898 

Abro o crl3dito ospoc:ial para pnl!'nml'ntn rlo do;;pilz:u ol'iundns (ln convei'R;Lo dos 
juros de ·1% ouro, das npollc:cs dn divida. pub!ict~ inll"rnn. om jut·o~ do G·;~, 
pnpol • • • , • • • • o , • o • • • • • , , • , • , • 

Decreto n. 3039, de 17 do outubro da 1898 

Abro o credito o11poclnl para restituição no E"'tndo do ~lintl.fl Gornoi'l do impo.ito 
Jlllb'O poJa. importaç;~o de mntoriacli pat•a a construcct~o Ja llova Capital, • 

Decreto n. 3085, do 7 do novombro do 1898 

Abro o credito et~pocin.l pnra n rcA~iluiçiio do impo:;tos dovidus :'L Companhia 
Luz Stoarlca • • o • • • 

Decreto n. 3201, de 23 da janolro da 1893 

Abro o credito'supplcmontnr ú. vur!Jn-Exot•c:Icioa Findos-do oxoi'CiciOdo 1SDS, 

Decreto n. 3207, do 30 do jnueiro do 1899 

Alwo o crt1dito anpplomontnr ú \'ot•!Jn.- Juroft o nmot•tii'::J.~·:Lo Ua didda intorna 
- prwn occorror no Jl:Lgamot\lo dn. cUU'ot•on\O. d1.1 juros da COIH'OL'll:i.o do 
npoUcca do ·1 °/0 ouro p:u•o. 5 41/o pafh'l. • , 

Docroto n. 3213, do 20 do favoroiro do 1890 

Abre o credito aupplomontnr para pag~monto do tJorcontng(lLl/'1 duvitluft ao~ 
(lmprogadoa de d1vorsns ropnrtiçüos IU'L'ocndadoru.A, no üxorciclo do li:IU8 • 

703 

10:81ô~:i50 

GOO: 000 )000 

20:5D2.50CO 

I.!GJ;7GU$1-l~ 

0.7õ3:33l$333 

520.200.}000 

2.80·1:737~~00 

378;GS3$·!20 

1. ·1:?~: HiOSOOo 

7G!;7JG$2f2 

280:000~00 
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llacroto n. 3228, do 14 do março do 1699 

Abro o credito Sllpplomcntnr tt vorha - Ajud.n'J do c11ftto -~lo exol·c!L:io do 1898 

Decreto n. 3241, do 28 de mn:rço da 1899 

Abro o credito CRpoclo.l parn-vngamcnto do juros-do omprcstlffio do f.SIJ7. • 

Docroto n. 3242, do 28 do morço do 1699 

Abro o credHo supplomontnr ~~ verba.- Cnixn do AmorUzn.;.t1o - do oxorclcio 
da 1808 . , • , , . , • • . , , • , , , • • • . . . , 

Decreto n. 3243, do 26 de março do 1699 

Abri) o credito supplomon!nr {L vllrbn-Commissõ~s o corrotngons- do oxorcicio 
dt! 1808 • • • • . . . • • . • • • • • . • . . • • • . 

Decreto ·n. 3244, do 30 de morço do 1899 

Abro o crodlLo supplomontnr ti. Vtlrba -Juros dos dopositos dns Cnixas Economicas 
o Montes da Soccorro- di) cxorcicio do 1808. • , . , . • • • . . 

Decreto n, 3245 A, da 31 de março de 1899 

Abro o c1·edito supplomonlnr ú. vcrUn- Juros diversos- do oxorciclo do l808. 

·18: 12j$110 

3,600:000.1000 

7:200!000 

30:000)1100 

50:054$566 

575:000:iOOO 

21,G70:730$5H 

Sol~ das Commissõos em 20 do novembro do 1800.-· Joaquim Sarmento.- J. Joaquim 
de Sau .. a, ~ 

TABELLA--B 

Verbas do orçamento para ns quats o Gorcrno Jtoder:í .1Lrir credito sup~lemenhr no mrcicio tle 1900, da 
nccordo com as leis ns. 358, do 9 do setembro tle 1850, 23l8, de 25 do agos!4 de 1873, e 428, de 1 O do 
dezembro do 1896, art, 8", n, 2, O art. 28 dtl Joi O, 490, ue 16 de dCiombro de m7 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Socoorros publlcos, 
Subsidio aos Deputados e S•narlorcs - Pelo que fór preciso durante ns proroga• 

ções. 
Secretaria do Senado c da Camara rios Deputados - Pelo serviço stenogrnphico o do 

redacção o public~iio dos debntos um·nnto ns prorognçocs. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraorrlinatias no cxtcl'ior, 

MINISTERIO DA MARINHA 

Jlospitacs- Polos modicnmonlos o utonsl~. 
Reformados - Polo soldo do officinos o proças. 
Muniçaes do bocca- Palo snstonlo o dlotn das guurn!Qiles dos navios d,l Armada; 
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Munições na•aes- Pelos casos fortuitos do avaria, naufraglos, allja.monto ~o objectos 
no mar e outros sinistros .. 

Fretes -Por ~llforonças do cambio o commissões do saque~. trata.meoto da praças 
em portos estrangeiros, e cm Estado; on•lo nilo ha bospltaes a enfermarias, o para deapelllb 
de ontorro. 

Eoontuaes- Pelas passagens nutoriza~as por lei, lljudas do custo o grntUlcações oztra-
·~ r ordinurlas lambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitacs- Pelos medicamentos, dietas e utonsls a praças do pret. 
Praças de prel - Pelas g••atiftcações de volunta.rios e engajados e premias aos mesmos • 
.Soldos e gratificaçGes-Pelos soldos <l gratificações Pll'a os que forem nomeados alte.ri!S 

alumuos nlóm do numero actual. · 
Etapas- Polas que occorrerem além da importancia consignada. 
lJ"spc:as de corpos c quarteis - Pelas forragens o forragens.• 
Classes inactivas- Pelas etapas das praças invalidas e soldo de otnclaea.e praça< 

reformados. 
Ajudas de custo- Pelos que se abonarem aos oiDciaos que viajam om commiiiSão 

de serviço. 
Fabracas - Pelas dietas, medicamentos, utonsis, etapas o dinrlas a colonos. 
lJiversas despe:as • ooentoaes- Pelo transporte de praças, 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia de juros eis Estradas de Ferro, aos E»gcnhl!s Centraes o portos - Pelo I(UO 
exceder ao decretado. 

Correio Geral - Para couduc~iio de m"lns, 

:M:INISTERIO DA FAZENDA 

Juros àa dioidt< intcr»a fundada - Pelos que oceorrerom no CIISO, do .~undtlr-Be parte 
'•r da divida·fiuctunnto ou de se fazerem opernçao• de credito. 

Juro da divida i»sCI·ipta, etc.- Pelos reclamados alt!m do algarlsmo.o~ado. 
Aposentados- Pelas aposentadorias que to•·em concedidna além do credito votado, 
Pensionistas- Pela pensão, mola-soldo do monteplo o funeral, quando a consign!IÇ!o 

niio fOr sulllclonte, 
Caixa tla Anaorti:aç<To- Pelo foi tio e nsslgnatura de notas. 
ReccbJdori<< -Polns porcentagens nos omp••egndos o commJssaes aos oobradorol, quando 

as con•lg•mçõoa nilo furam sufilclentos. 
Alfandegas - Polns porcentagens aos empregados, quando as conolgnll\'Õel excederem 

ao credito votado, 
St.~nnila V, UI 
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Uosas cl• Ranclas - Polas porcontagons nos ompregades, quando nilo b\ltar o credito 
votado. 

Cmilm;ssao do:: vendedores p o•ticulartu de estampilhas- Quando n. consignação votndn. 
nilo chegnt• pRra occorrer ÍL Llospozn. 

Ajuclas ele custo- Pelas quo forom rcclnmadllll nlóm da quantia orçada. 
Po1·cantaaam pala cobrança cxccl'tiva d·r~· rliuidas d.t Unitio - Pelo excosso Ua (n'roca.-

dnção. 
Juros diversos- Pelas importancias que foram precisa! a!óm das consignados. 
Juros dos úilhatas elo Thasow·o - Idem, idem. 
Commissüas c co•·rct.t,?Cils -Pelo quo tor nocessario nlóm da somma ooncedida. 
Juros dos cmptcstimos elo fJo(tc ~los Q,·pht!os- Pelos que foram roclo.mndos, si a sua 

importttncin excedm• á do credito votado. 
Jt,ros dos dcpJSitos das Caixas Economicas e dos Jlfontcs de Soccorro - Polos que 1'orem 

devidos alum do Ct'edito votado. 
Excrcicios findos - Pola~ a.posenta.d.orias, ponslies, ordenado~, solJo e outl'OS venci· 

mantos marcados em Joi, e outras llospozas, nos caBos do at•l, !I da lo! n. 2330, do 3 do 
setembro do J88.J. 

Rapo.siçües .• rcstpuiçüas- Pelos pagamentos roc!amados, qunuuo n !mpot•tanc!a doiins 
excedor u. consJgnaçu.o. 

, · Sala dtis Commissüos om 20 do novembro do 1800, - Jo'guim Sarmento. - J, Jo<~quim 
l7C So!l.:a. 

O Sr. Rodrigue,. Alve,. (pa!:t ordem) requer dispensa do Impressão, no 
Diario elo Congo·osso, du re<lac\•ão quo acaba de ser lida, afim do sor a mesma lmmediata· 
mente. disc~tida. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 
Entl'lL om discussão, ó approvada a rodação. 

ORDE>I DO DIA 

VÍ.'TO DO PREl~fi:l'l'O Á H.ESOLUQ:\.0 JJO CONSIJ:LUO MUNICIPAT,, RELATIVA Á I'ROROOA.ÇÃO DO 
PR,\ZO MA!lCADO NO Al<T, 48, DO DECR~TO N, 03, DE 1898 

Entt•n em <liscnssilo nnica o Pll'Ccot• n. 298, tlo 1899, opinando quo seja rejeitado 
o vdto do Prefoito do Oistricto l'o<lera! i• resolução do ~onsolho MunioipaJ, quo 
proro~a por dous annos o prazo marcado no art. 08, do decreto do 3 do novembro 
ile 18\18, 

,.. 

Niugucm potlindo a palavrn, cncol'rn.·Se a discussão. 
Posta. n votos ú, una.nimemouto, approvnda. u. conclusão 
A resolução vne sot• devolvida. !lO Prefeito. 

1-ovnnta-so a sossilo ao maio-dia o 4G minutos,, 

--

do parocor. 
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)57• SI~SSÃO EJI 2) D~ NOVN!IDitO D~ )800. 

PJ'IJsidencict dos S1·s. lúanocl rlc Queiro.= (Vice· 
P1·csidente), J. Catumla c Henrique Oawinlto 
(2' o 9 Secretarias), 

A' meia hor~ depois do moia-dia, abro-se a 
sessüo a quo rospondom os Srs. Sonndores: 

~u!ogrnphos da resolução do Congresso Na
cionnl, que sanccionou, rol~li va á lndemnl
zaçii.o de vnntngons pecuniori!lS perdidas pelo 
capitüo-tcnento Rodolpho Lopes da Cruz, por 
fot·ça do procos<o a que rospondcu.-Arcili
vo·ao um dos nutographos e communique·i8 
il Cumara dos Deputados, remettendo-se-lhe 
o outro. 

Manool de Queiroz, J. Catnndn, Henriquo 
Coutinho, Thomaz Do!Uno, Gnslavo Rioh~rd, 
Joaquim S,pmento, Gomes do Castro, No
guolra. Parn.nnguà, Pires Fereirn., Cruz, Joi'io 
Cordeiro, Bezerril Fonlenello, Josó Bernardo, 
Alvaro Machado, Abdon Milancz, Rego ~!ollo, 
Rosa. Juninr, 1\rthur Ui os:, Virgilio D:tmnsio, 
Domingos Vi conte, Qnintino Bocnyuvo., Foli· 
ci:tno Penna., Bueno Brnndüo, Paula Souza, 
Mames Barros, Joaquim do Sou?.a, A, Azo
relia, Aquilino do Amaral o Piobelro Mn· 
chado (2~). 

Doi:mm do comparecer, com causa pnt·ti
clpada, os Srs. Alberto Gonçalves, Gonoroso 
Pouco, Jonnthas Pedt•osn, Francisco Machado, 
Laura Sodro, Justo Chermont, Benodicto 
Leite, Bolfort Vioit·a, Po1lro Velho, Almeida 
Bat·roto, Gonçnlvos Fort·eira, .Josê i\fa.rcollino, 
Joaquim Pernam~uco, Leito o Oiticica, Coelho 
o Campo,;, Leandi'O Macio!, Ednat'do Wondon· 
kolk, Gonçalvoi; Chaves, Rodrigues Alves, 
Leopoldo do Bulhões, Vicento Maclmdo, Jon· 
quim I...ucorda, Esteves Junim•, Julio Frota. c 
Hamiro Barcellos; e, sem ella, os Srs. Monoel 
Barata, D. do Mendonça Sobrinho, Ruy 
Barbosa, Oleio Nunes, Porciunculn e Lopos 
Tt·oviio (32). 

E' lida, posta em discussiio o som debate 
approvada o nct11 da sessão antoriot•, 

O !iilt•. I' l!iiicc••.,tnt•lo dll conto do 
twguinto 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Minlstorlo da Justiça e Negocias ln leria· 

rcs, do JS tlo coi•routo moz, trnusmittintlo a 
mensagem com que o Sr. Presidente da Repu
blico devo! ve dons tios autogrnphos da rosolu· 
çiio do Congresso Nacional, quo snnccionou c 
que lhe concede um moz tlo licença, nfim do 
que possa retirar-•o para fór'l. do pa.iz o au
toriza a nbe1•turn. dos crodito~pracisos pnl'a 
occorrer ús respectivas dosp(lzn.s do roprosen
ta.çüo.-.Archivo·so um dus n.utogrnpho:; c 
conununiquo·so t\ C11uuu•n dos Deputallo.:l 1 ro
mottondo·sO·Ihe o outt·o. 

Represont~ção da Associação Commerclal 
de Campos, pedindo providencias quo facili
tem a rubrica do sons livros.-A' commlssiio 
de Justiça o Logislnçiio. 

O S!t. 2' S"cltETA!tiO intot•iuo declara quo 
não ha. po.l'ecores. 

ORDEM DO DIA 

T!tADAr.uos DE comussõss 

O Si•. 1~•-cMidente - Constando o 
ordem do dia do trabalhos de commissiios, 
darei o patavrn aos Srs. Sanadores quo a 
queiram para assnmpto de expediente. 

O St•, Aquilino do Amarnl 
começa d izondo que tinha a intençüo da 
occupn.r ainda. uma vez n tribuna unicamente 
para despedir se dos seus illustres collegns, 
que ia deixar depois de novo annos do convi
vencia, e po.ra dosempenlla.r-so de uma com
missão do que mra encarregada a ropresen
taçüo de Matto-Grosso pelo partido republi· 
cano daquelle Estudo, onde o mesmo partido 
conta dons terços do alei torado, 

Um artigo da. Tribuna, o.bun1la.nto de des
aforos com ondoreço ao orador, obriga-o a 
comoça.r o sou discurso por outro ns~umpto o 
a doixnr para sua conclusão n despedida aos 
collogus e o cumprimento do encargo a quo 
se rol'orin. 

Niio vai rospon1l9r á 1'ribuna ponto por 
ponto,porquo isso niio ó licito ao ·orador,como 
comprehondo o Senado, 

A l'orç" mot•nl do um jornal emana da pes
soa quo o rcdlgo. 

Ol'a, o paiz inteiro o sabo, o o redactor da 
Tribww. do\·o om sua conscioncla. reconhecer 
quo ollo niio tom fot•ça o nem a moralidade 
necossnrins p:1ra tlepi•imii' os homens do 
uom. 

O oi':uiorJ tratando dosso nrtigo, niio far. 
sinüo üscova.r n. su;~ roupa, oudo, no roçai-a, 
um sulno qunlrplOI' deixou nmn. mancha; cs· 
covn.ndo·n,nüo tom necol!sldado dtllombrar·SO 
do il•racionaJ·h·rosponsavol quo nollo deixou 
ti uodoa do lama.. 

Do Minlstorio d~ Mnt•inhn, do hontem, 
transmittiudo a. Mensngom com que o Sr. 
Prosldouto do llepubllcn dovolve dous dos 

O at•tlgo da 1'ribun' cccupa·so tio facto do· 
soro orador ndvo;;ndo da empro~o do carnes 
verdes, cujo contt·acto tt·nnsltou pelo SenadQ. 
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E' um artigo Inepto sob todos os pontos do do Oliveira, o desde muitos annos nllo via o 
vlst11, Dr. Manoet Lavrador. 

Tendo por ílm dotende1· o Ministro dn Fn- Onde, pois, a Irregularidade ou lncorrecçilo 
zenda de uma nccusnção grovo 0 docnmen- do procedimento do orador, que só foi convi· 
tadn, vertendo baba, odío o rancor em todns dorlo para advogado da em preza trea ou 
as ilolms dusse nrtigc, 0 seu autor limlta·se, quatro mezes depois de rejeitado o voto pelo 
nli\m do caso dns carnes verdes, a dizer que Sen~do ~ . 
o orado•• não é 11m gcnio, 0 quo só aos genios E fac1l á Trobu1u v.erlficnr alisto é ou nllo 
cabo tratar de certos assumptos do modo a vm•dade~ porque rosulem nesta Capital IB 
impressionai' os· auditorias. Ora, o orador pessoas mdlcadas, o sob palavra de hOnra ou 
nunca so roputou urn talento síquer e multo juramento podem ~reatar lntormasoes sobre 
menos tnlento genial; mns, si não o é, a o que afirma o orallor, a quem nao cabe & 
culpa uiio é do orador que, si fosse um gonio, pro!a neste cas~, e sim ao accusador. SI cate 
só por outro genio poderia ser julgado, Si só o nao fizer o nao provar que o orador, ao 
os genios putlessem proclamar as verdades, tempo em que discutiu o ~alo no Sanado, Ja 
bem poucas vezes estas seriam conhecidas, era advogado do ooncesslonarlo. ou da em· 
porqno os gonios silo mros. Feliz 0 homem a preza por o~teorganlzada, será simplesmente 
quem o adio 0 0 rancor levados no paroxismo um oalummador, o que alias nllo passará de 
não podem accusar síniio desse defeito 1 uma conta a mais no rosarlo som tlm das 

_ qualidades que adJl•na>ll no conceito publico o 
Quanto á questno das carnes verdes, o jô. celebro redactor d& Trib,.na. 

orntior furá l~mhrnr ao Senado o quo se o orador tem ns mãos lllnpns nellli.S nilo 
}>assou a respeito delia. ha nodoas de sangue. Suas unb~ estão apa· 

Pelo Conselho Municipal foi approvada radas, mas não gastas na rapinagem. Quando 
um<t lei quo munchtva contractar-o abasteci· a policia apita, gritando: peguem o anassi
rnonto Ue carnes verdes no Distrlcto Federal. na, agarrem. o gatuno t o orador não se OC· 
Votada pelo Prefeilo, veiu o •cto ao Senado. culta a bordo d•Js navios e nem muda o aou 
O 01udor, tomando parto na sua discussão, nome. Ningucm o nccuSll. de haver recebido 
demonstrou quo o monopolio fisCillizado pela tllnhelro para, como membro do Congresso, 
Municipalidade era prelerivel ao monopollo auxlllnr o monopollo de loterias, nom do 
do fllcto cstabolocldo pelos conventos entre os vou der por 30 aqulllo que em commlssllo do 
açougueiros o mal'CIIttntes; que, para debellar confiança comprou por 15. Si o orador fosse 
este mono poli o, o Marechal Floriano fõra capuz doasa torpeza oontlda no negocio das 
obrigado n empregar n t'orca publica, o o 11· loterias e algum Senador se lembrasse do 
lustre Prefeito, Dr. Barata Rl~eiro, a recoi•rer denunciai-a ao Presidente da Republica o ao 
aos cofres da União, dispcndondo somma con- paiz, do alto da trlbana, Imagine-se qual não 
si,lornvol par<t não ser n população privada seritt o seu desespero como mercenarlo Impu· 
do um gonero do primeira necessidade, dlco ! Por COI'Io correria {1. Tribuna, " toda a 

Demonstrou mais quo a lei municipal obt•i- pressa, para pedir· lhe uma columna por onde 
gnva o concessíonarlo a vender por 500réls o tlzesse escoar o seu despeito 1 
kllo du c.nrne, quo era ont.iio vendido pelos o orador esporava a descompostura da Tl'i· 
açougumros a 1$400 e 1$500, como sabe o úuna 
Semulo, c qno, nl>lm disso, sujeitava a exame, ' 
polos medicas da hy:;ieno, o gado antes de Mas, voltando ao seu artigo : o que oum· 
al•atido o a corno 11a ostaçiio do s, Diogo, 0 pria ao sou I'edactor na tareia lmposalvel de 
quo ora uma ~nruntia que antes não existia, defender o Ministro da Fazenda, era provar : 
11orquo "m alguns açougues desta Capital 1', que o mani(esiJ do Locla é falso; 
ulm.tia-so g11do com instrumentos improprioB, 2'1

1 que o. ser verdadeiro, os caixões do 
cm horas aileantnclllS da noito, com gt'ande armus e oartuxamo não toram comprados e 
inenmmodo p~tm os vizinhos o sem que bou- embarcados em Montevldéo, Buenoa AlrOI ou 
vesHe meio do vorificar-so si a Clll'no do gado Assumpçllo, portos onde o L1da, navio da 
n•sim abatido estava cm condição de ser compaubla <fo Puraguay, recebe cargas para 
expusl:t iJ. vondu. Corumbá; .... 

'l'ilo convincentes foram ~s argumentos do 3', que eslltls cargas foram embarcadas no 
orador, que muitos dos seus coiiegas, onll·e Lcda por trasbordo, o nesto caso exhlblr a 
outro~ lomb•·a-•o dos Srs. Sanadores Barilo prova documental, lndlspenaavol noCllSO; 
do Lndni·io o Dr. Moraes llurros, declararam 4", que o Mlnletro da Fnzendn nilo ó ln· 
que, cm vista das razoes npre,entndas pelo torell!llldo na Oompa11Ma Mal• L1ranj1ira o 
orudor, mudavam de opiniuo o votavam n que o presidente desta não é o Sr. Franulsco 
favor da lol munioipnl. Murllnbo, aeu irmilo; 

Quando> discutiu esse veto, o orador niio 5', que o rcmottonto dos caixões de armas 
conheci~ o concosslonn••io, Sr. Mano• I Oomes e cartuxame niio tol a Comp<~nhiu Mal• La· 
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ranjeira, o quo o conslgnatArlo não foi o pro· 
prlo Inspector da Altàndoga de Corumbá; 

6•, quo tssos caixões pogarnm o Imposto 
do Importação. 

Era lndlspensavol tambom explico r: 
i•, norquo, na vespora da chegada do Leda, 

foi removido, o com tnnta preclplta.çilo, o ln· 
spector daquella. Alfimde/(a e substituldo por 
quem nilo pod1a subotltull·o, ns•lm como por 
que foi preferido para servir do consignatario 
o unlco funceionario pertencente a.o partido 
da ConcentrJçd'o na mesma. Alfandega., o unlco 
que podia couaentlr na sabida desses calxllea, 
Independentemente do pegamento do direitos; 

2', si o presidente da Companilla Mate L<· 
ranjcir11 podia ingnorar a. remessa das armas 
e cartuxame por porto da me: ma companhia, 

Só deste mo1lo cnbirla a accusoçõo e o Mi
nistro da Fazenda ficaria eol vo do lia, como 
prevaricador o contrnba.ndlatn. 

Com descomposturas não se prova cousa 
alguma, não se defendo ninguem. 

Aftlrma o redactor da Tribuna, por haver 
lido o dlecurso do Sr. Senador pelo Rio 
Grlin~e do Sul, guo o orador escandalizou o 
Senado occuaando como prenricador e con· 
trabnndlsta. o Ministro da Fazenda o por haver 
dito que esta illustro corporação approvilrn 
uma lmmorolldnde, qual a do monopollo das 
loterias, no orçamento da receita. 

Não e exacto. 
O orador não tem a f.tcuidade,como jurista, 

do mudar a technologla do direito. Prevari
cador e contrabandlste. siio os termos com que 
o Codigo Criminal dertne os ct·imos dos quoes 
tornou· lO róo o Ministro da. Fazenda, em face 
do manlf•slo do Leda; t11nto mala que a 
Vomp11nllia Mattl Lcu·anjcira niio faz commor
clo do armns de guerra o cartuxnme e o Tl'i· 
lmna n~o dá a razão por que foi rem.,tcllle 
aquolla companbla,nfio diz por conta de quem 
o foi e qual o motivo por que consignou no 
Inspector de. Alfandega, llsca.J da. Fazenda, 
os referidos caixões, quando ó seu presidente 
o Sr. Francisco Murtlnbo, Irmão do mi
nistro. 

Ignoraria. o Sr. Ft·anclsco Murtinbo que o 
ministro ficaria seriamente oompromettido, 
un.a. vez conhecido o tacto da. remessa dos 
caixões do armas pela. Companhia •lli<ll La· 
raHjeira Y 

!São houve, pois, motivo para que o Sonndo 
se Eentlsse escandalizado com os termos em· 
pregados pelo orador. 

Quanto á parte relativa á approvoçiio do 
vicio das loterlus, o orudor foi multo claro 
quando a ella fez referencia, 

O Sr. Senadot• Oltiolca declarou na tribuna 
que o Ministro da Fazenda vlara no Senndo e 
convencera a Commlssito de PlnanQns do que 
o ~rçamento da roeeita devia ser approvodo 

' . 

som emendas, attento o perigo do ficar o 
Governo sem essa lei, si o lia tivesse de voltar 
O. Camnra, disposta a dispersar-se por causa 
da peste bubonica. 

O Sr. Oiticicn. disso mais que niío so con
voneern, e nem nlgnem poderia convencer .. so 
do que o monopolio rlas loterias dovosso fi~U· 
rnr no orQnmento da receito., do qunl ora do 
torta convcntencia retlrnl·o ; mas que, em 
vista da necessidade de approvnr a lei do mo1lo 
a niio voltar ella á Comu•·a,ocomelhovn a sua 
opprovoção. E o Senado approvou. 

Mas porque approvou 1 Forçado pelns cil·
cumstnnclas, por niio dispor do tempo pura 
emendo r aquolla lo i. 

Niio ha, portanto, oJfensn cm dizer quo a 
Commissuo aconselhou a npprovoçilo do uma 
ln1lecencia, quan•lo efSo neto eslava explicado 
de manoh·a a niio envolver na responsabili
dade delle o Senado, que só o npprovou por 
clrcumstnnoias indopendentos do sua vontade, 
ns mesmos que nctuarnm no espirita da Com· 
missão quando aconselhou a approvnção. 

Ntlo houve motivo, repete o orador, para 
ao arroxearem ns l'ncr.s dos Senador<'&, corno 
dlaso o i Ilustre ~cnador pelo Rio Oron,lc do 
Sul, a quem o orador es1ó. proso por fortes 
laços de aympatbia. O sou collo~n certamente 
equivocou-se, O Senado, M verdade, o como o 
orador notou, !ove occosiilo do >Ontir ns faces 
ar1·oxeadas ; mns Isto nr.ontccc1J quando cllo 
ouviu o honrado collogn, um Senador da 
ltepnblicn, declarar que « bonrava-so de 
bombreor com o coronel Joiio Francisco, que 
é umn gloria do pniz ». E corcu o Senado, 
acorescenla o orador, porque perante o 
Supremo Tribunal Fcdornl o Dr. P. Moacyr 
olllrmou que esse coronel em accusado 
como nssnssino de mais do cem pessoas, o o 
Senado nilo Ignora que uma alta patente do 
exercito se offereceu ao Prcsidento da 
Republica para Ir mostrar ns sepulturas 
ainda froecas, nos quaes a terra ninda. 
uno desceu ao seu nlvol natural, dessas 
vlctlmns roforidns pelo ox·Deputado rio· 
grandonse. 

Foi então que o Senado corou. 
Falia nisto de passo gom o sem nnimo de 

magoar o sou honrado amigo e collegn, mas 
sómento pnro. quo so nii.o d1go. que o ot'ador 
foi causo de arroxeln'cm-se ns Jbces dos seus 
oollol"as doante de lingungom inconveniente 
nu tribuna. 

Atnrma o artigo, a que se referiu, quo o 
mesmo m•ndor dissera que o governo do 

Sr. Campos Solles em um governo perdiilo, 
Ndo ba tal, O quo disso o orador foi quo o 

governo do Sr. Campos Salles seria um go. 
vorno perdido so ello não o sanensse, man· 
dando passenr o ministro da fazentln, quo lhe 
lançara uma nodoa na sua vida publloa, lo· 
vando·o a desmenti!' o Eeu passado com o 
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nttentndo inaudito contra. o Eslndo do Matto· 
Grosso, onde os acontecimentos não foram o 
niTo são de ordem local, mas nJfcctnm em suas 
bnscs o regimon fodorntlvo. 

Diz nlndn. n 1'ribt~tJc~ fJUO o orallor cstú. dos· 
esperado porquo vae pordor a posição. 

Entretanto, lia do11s nllOilS docln.rou o ora
•loi' na tribuna quo, torminudo o sou mandato. 
nüo continunrin JHt vida ]loiiticn, porque, 
dosilludido, <JUo;·in Yoltar iL vi<! a privada. 
Quando JILilou nesta nnno o poln primoim voz 
sob1•o os succossos de Matto·Grosso, repetiu 
alto e bom som que niio era candidato it ro· 
olelçüo. 

O orndot• ô advogado e l:tYJ'a.lloi'. não viYe 
da politicíl., niio a cxploJ'lL como nlgrms qno ú. 
sombra della roubam os cofres publicas o so 
collocam fin•a do alcanco das lois ponacs, 
quando convencidos dos sous crimes. 

O orador volta no ponto do ondo partiu, o 
!ova 11 !I•onto lovnnlnda como quando aqui 
entrou. Outros h a quo, não passando do zoro 
fóra da politica, prestam, para serem rcolci· 
tos, os sorvic;os que csti\. prestando a 1'1'iútma 
com o seu artigo inepto o sujo, unico com· 
)lntivo! com n moi·nlidndo do Ministro dn 
Fazenda, · 

O povo conhece-os bom o aponta.os quando 
passam. 

«Nilo so pódo nti!•Jbuir nos homens tilo 
nltn"!ento collo~ados como o Sr. ,Joaquim 
Murtmbo os cr1mos do quo o nccusam. diz 
aiuda a Tri~una. » 

sorvlçn do sua profissão, o por isEo nüo ro· 
cobou a carta. 

O Sr. Artilur Hoilnndn, niio tendo resposta, 
partiu p:~rn S. Paulo pura cntenilor-so pos
sonlmonto com o ora.dor,n quem ntio oocon
trou. Srguiu pn.rn. Mogymirim, o lá narrou 
no m•nilor o que lho havia acontecido, pe· 
dinflo que o mesmo orutloi' o.ccci tnsse uma pro· 
curoção para. cm jui~o hnvor o sou dinheiro. 

Informado do quo nenbumn tostomunha 
esti vern. presento na occnsil1o om q uo os 
15:000$ foram entregues no bandido, o orador 
nconsolhnn o sou patricia r1ue comprnsso um 
revolver o armado com olfo J•eclamnsso n. 
restituição dos seus 15:000,), quando cncon• 
tras~o o misCJ'R''cl, só, em casa. 

Si o orador bem aconselhou, melhor fez o 
Sr. Al'thm• Hollanda. 

Depois de dlvorsas dlligonclns som rcsul· 
tndo, pOI'quo a pessoa quo procurava ora 
som pro encontrada. cm companhia do amigos, 
conseguiu finalmente faJinr·lhe a sós om sua 
casa. Apontando-lho a nrma á caboço,o>igiu 
o dinheiro. 

Atto!'l'ado, rospon<lou·lho o tratante que o 
hnvin gasto. O Sr. Hollanda disse-lhe ontfto 
que passnssc um documento. e oste roi pas• 
•ado, Nilo h a vendo sul lo, foi o bandido cou· 
vidado a mandar comprai-o, mas som donun· 
ciai' ao crin1lo a sua situação, sob pena de 
morto. Sollndo o assignn.do o documento, foi 
ollo pago pouco tempo do pois, 

O orndor, voltando a S. Paulo, nhi oncon
truu "cn1•ta do S1•. Hollnntla, na quul o lacto 
ó nnrrndo com Iodas as minudencius .Jlnl·n·IHL 
it publicidade so ussim o qui?.Ol' a pesma. ú 
qual olla se refere, o quo occupn nlta posi,ão 
n!l nosstt sociedade. 

Quanto no Sr. ArtliUI' Hollandn, o S1•. Dr. 
Joaquim Murtinho conhecou·o multo deporto. 

A.s ultus posições niio são, pois, g-arantia e 
nem prova <I e pi'Obidnde. 1\sta verdudo jú. foi 
demonstrada JJOS 'l'rttball;adorc.~ do Jl!ar, do 
Victor Hugo. 

O orudm· v ao ontrnr cm outra Ol'dom do 
consldoruçüos. 

Ai111ln quo om vos}JOI'a do te1•minar o sou 

Engana-soo seu redactor. A acciiSil~.li.o com 
documentos tom ga1•ras que arrancnm afjUOI· 
los que dolinquom cont1•n a honra, .nem som· 
pro do pedestal em quo as miscrias humanas 
teimam em os manter, mas do conceito 
publico, sempre severo o justo. Que Impor· 
t~m as demonstrações o'lllciaós do aproço, 
st o povo com o seu grosso riso bonan
chiio acompanha somp1•o os tratantes felizes 
quando passam, embora conduzidos cm carros 
e por cnvaJJos custosos! E com que vone
rnçüo nüo lirn cllo o chapóo doanto dos 
l10mons publicas honrados, om!Jora ouvoltos 
na modos tia e na pobreza Y 

,\qui, nesta Capital, tem o orador n prova 
do quo aos grandes tratantes não ó •litllcll 
galgar as altus posiçuo.<. na muitos aunos 
um contorraneo tio orndOI', o Sr. Jlrtllur Hol· 
!anda, moço destemido o do esmomda odn
caçüo, chegando da EIU'Opa, dou a guardar a 
um sou amigo 15:000,$, pnra quo este lhe os 
entregasse quando tlvosso do pnrtir JIUI'II. 
Matlo Grosso. Na vcsporo. <la viagom, fel 
pe~ir o dinheiro. O sou nmigo negou que o 
tivesse I'ncebido. O Sr. Arthur lloilnndn si
mulou tomar como gracejo a recusa da r e· 
stituiçüo do dinheiro u escreveu para S.Pnulo 
uo orado~._ que ot•n alli advogado, mas que 
na occnstuo acha va-so cm Mogymirlm cm 

mnntlalo, continuará a diZOI' a vordudo pe· 
r.1nto o p1Liz. soJa olla nmnl•goa ati não, sem 
temor do ;tltt•aliir ao sou calco.nllnr 11s den
tadas dos rafoircs, o que sompro acontcco 
quartt.l.o sn tem a coragem do eufl·outnr os 
mercadores do credito da patl·la, 

Si 11 omnipolcncia do Deus so mnnilbsh• no 
mnis humildo insecto da croa~iio, ·porquo não 
ha do a vm·dndo, quo ó fiilm do Cóo, como a 
definiu Josó do Alenca1•, e que, como a luz, 
nüo so npnga,sahir dos labias do mais obscuro 
e mnls humilde dos membros desta CU!!\! 

Nilo sabo o Ol'ndor ató ondo quer o Sr, Cum· 
pos Sailos oxporlmontur 11 pacioncia do Es· 
tudo do Mntto GJ•osso I Todos os r! ias sao do· 
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nunclados, na tribuna do Senado o 1!11 Ca· 
mnra, polos ropt•.iscntantos dnquelle Esta• lo, 

'"'O!; a.ttontndoa sem nome m\ histol'i:t elo ili'nz\1, 
praticados pala. Legi1ru Campos Satlcs contra 
os dit•oitos o a liuordndo do partido t•cpu· 
blicano, quu roprosout" alli deus terços do 
eleitorado. . 

quando o chamam pelo seu appollido do Joao 
Pe11so, parn soro juiz processrmto dos ndvcr
:-la.rios, presos, incommunica\·o[s, como auto .. 
ros do lynchnmontodu um fàcinoro., quo pouco 
nntcs a.~sassinura. fria monto um soldado elo 
policio., occupo.clo omdosfazm• tt•incheirns, do· 
pois de termmada a revolução, t1o st'Hnento 
po.rn. o. I vejnr uma ospiugilrda. i q uo tcnto.ra 
contra a vi< la rio Senador. Ponco, dopois do o 
pot•seguir no interior elo Estado, U. fronte t1o 
uma qundl'i1ho. ún. poior cspocio, incumbicln. 

E tan tns ll'opollas não !cem um paradoiro, 
pnrccendo mesmo quo o Governo Federal, 
quo c01n uma palavra podia suspondortnntas 
perseguições o violonclu.s, faz timbro cm os· 
magar do vez os .. adversaria::; úo seu aocre· 
tario da fnzonda, SI S. Ex. intel'Voiu para 
mudar n situaçiio politica, calma ntó out[o, 
o entregar o Esta.!lo ao dominio do sou favo
rito, porque nüo hn. do intet•vh· ngom, quo 
o n.ttentado ostú. consumado, pfl.l·a evitar quo 
os vencidos sejam privados dos ma.iss11grados 
,[iroitos gardntidos pela Constituiçüo da 
Republica 'I 

O Sr. Campos Sailes consentiu que o Mi· 
nlstro ila Fazenda, abusando dtl infiuouoia quo 
oxorce sobro S. Ex., so tor•nasso o ~enhat• 
d11quolle Estado, que vivia em paz, do ondo 
não se levantou urna só qu:oi~a. durante o 
governo pa~sarlo. Consentiu, e pat·a isso for· 
neceu os meios, que um gi'upo urma1lO, sob o 
nome do Lcgiaa Campos Saltes, sitiasse a. as
semblila dos representantes do povo, que ;t 

obrigoasse 11 nnnullat· 11 oleiçiio do presidente 
do Estado, violencia a que elln submetteu.se 
sob o fogo dos revolucfonarios, omqno.nto uns 
I'uas derramava-se o sangue do braziloiros, 
armavam-se tr·inchcirns, vn.roja. vam-so as cas:1s 
o oram desrespeitildas as tumilias, quo fu· 
giam espavoridas. 

Tudo isso deante do eommnnilanto do clis
tricto, que, por obcdiencia ás ordens do ;;o· 
vorno o nos tolegrnmmns do ·sr. Sonadot' 
Pinheiro ~tachado, conset·vou-so impnssivel, 
iutorvindo sómento para que fosso aunuilada 
a oleição, como exigia. o Ministro dn. Fuzonda 
em telegramma dirigiclo no Sonndor Panca, a 
quom dcclm·ou quo iasi:;tia \lOr osso neto, que 
lhe in ent1•egar o dominio 1 o Estado. 

de tirar-lho n cxistoncia, que o mesmo Se· 
nador milagrosamente conseguiu salvar. 

g cumpro a.o orador· repetir mais uma. vez 
quo, irnpotrnda umn. ordorn de !tafH:aj·COI'pu.-: 
em favor úos per:-wg-uidos, o Supr•orno Tribu
nal do .Justiça concedeu-a para que so apre
sentassem perante elle. 

Um membt·o desse trilmnnl, ex-juiz ob· 
scuro de S. Luiz do Cacoros, que gal::rou por 
empenho o por· st!r minh;tro seu irmão, pois' 
que fitllecem-lho os p!•edic:ldO:i nocessarios 
iL o.ltn. posição C]UO occupa na mngistl·atura e 
flUO só caUo constitucionalmonto nos homens 
do notn.vel saber,ou~ou telc;::-rapbar no ·seu 
genro Bónó, refugo c.l.o. magistratUI'H. da no. .. 
hio., dn. 11ual to i po:;to fó1•n por não possuir n.a 
qualidades uccossarias aos oncrrreg-ados do 
fuzor justiça, mnntlando que os presos nüd 
ombarcassern para esta Capitni sem que· tosse 
conhecitla a petição do !tabeas-cOI1HUJ o sem 
CJUO estivessem pr•ununr.iatlos. .. 

E assim ncontoccu. · -
O navio ostovo no porto tlurn.nte sois ou 

oito <.lins o \'Oltou ~:~em os tra1.er~ , 
Foi preciso que o prosl!lonto <l<t l~elaç~o ela 

Cuyn.bU. reclumnsso providencias 110 honrado 
presidente do Supremo Tribunal, no sentido 
do sorom remettidos aquoiles preso<, o• quaes 
~::ô puderam cmbarc:Lr depois do pt•onunciados, 
pn.ra o fim de ser· burlntlo o lwUerrs .. cai")JUS~ 

S. Ex. concorreu para que o presidento 
doixnssd o seu cnr:::-o, tendo sido n.lm.udonndo 
pelo Governo Feilot•al, apezar do ropetidas 
requlsiçUes de recursos nncossarios para man
ter a. sun. autorldndo e rcsto.belocot· a. ortlem 
publica porturbada profundamento pelos des
Ol'doiros. 

Consentlu·so qno um intruso o.ssumlsso, 
contra as leis do llstado o proto;;-ido pelo com· 
mn.ndl).nte do districto, o govm•no, para pro
movei' novas t1•opelias contt•a o pat•tldo vou· 
chio, do qu:ll nom os mcmt.n•os que ornm 
ma.;;istratlo~ foro.m poupn.Uos, decln.rando-so 
avulso um dosombargador distinctissimo, 
domittindo·se outt•os jul>os, ao po"o que no 
moa va-so um imbeoil, que atira putl1·as uns 
rULlS do CUYI;lbí~, om lutt~ com O:) g'IU'otos, 

Ess[l. proriuncia,e!ll um summn1•io irt•isorio, 
g1•otesco, ostupondmn<mto ridicuJo, O um at-:
telltlulo da ignoranciu. do quom o mlnntou, 9 
tnl B"nó, o lL pi'OVlL mais completa eh• sua 
inepcio., do sen espirita vil, vingativo, ca.nú.· 
lha, do sell pBi'tlllnrismo insensato, apalxo· 
nnliO e selvng-.!m, que forja pri:-~ões cm tta:
gra.ute dous, tt·es o quatro dias ~cpoi~ do 
lacto qnci'lhes serviu elo pretoxto. 

Pois bem, ouç~ o Senado: «Conooditlo o ha
Ut!rt~·carpus plano, soltos os accuso.tlos, o rnesrrio 
ministt•o do Supt•omo Tt•ibunn~ teiegraph~ elo 
novo 110 suu genro pnra que nua co::;se n. per· 
st~gul~·ii.n, quo inst.n.ure-so novo p!·ocesso e qua 
pnr~< osso IIm soj11 tir111io dtt roiaçiio o juiz de 
direito Luiz elo Carvalho, sohlado intropido 
dn. Lt•gitTa Canl})()~ Salte~>\ inimigo decl:tt'ttdo 
!los Pouci.-:ta.~, sc·~undo n. in!;eriuo. cxprossiio 
do actual p1·o;idcntu de M•tto-GJ•osso, em do· 
cumonto oJiicilll. 
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E o Sr. Presidente da Republica a tudo Is lo como conata do o melo deste no commandante 
respondé com a lndift'erença I do dlstricto, quando requisitou força federal 

S. Eii:. sate, pois o orador exblbfu o do· para elf•ctua•· a prisão dos pretensos lyucha· 
ouinimto, ao qual a imprensa fez referencia, dores. Nu,sc ommo declaron o cncrgnmeno 
que ali! naquella torra, em que se vivia um que o Senador Ponco ficava preso em sua 
paZ, em harmonia, eerndlsccnsc:les c 11om o·Jios; casa. Nlto const.n quu o delogallo dos Murti
o Partido Repnbllcano nilo goza actualmente nbos tenha j~ concedido ordem do soltura em 
os direitos garantidos pela Constituição, nem favor do preso. Si j1\ con·.,edcu, me.< mo osslm 
ao meilo~ da livre locomoção, Para que ai- o Senador Punco eslil impedido de aahlr do 
gumdos membroa desse partido pudea•e Ir de casn, porque os assa•sinos o esproilam á es
um logar pura outro, visitar mesmo a 1\lmllla, poraque aa praças do exercito qne guardam 
era obrigado a aollcltar um s<loo conduclo da sua casa a ab11n•lonom. O commanaanle do 
autoridade policial ou de olgum dos chefes da dlstricto, o horóo de Pernoml<uco, tem estado 
L•gillo Camp•s Salles! toffiicto por mandar reeolher es;as p!'IQ·<S, 

Não é, Infelizmente, uma osse~iio leviano como mostr.• om sou omcio ao Ministro da 
ou apaixonada a do orador, pois que apre· Guerra, pu~licndo nos jor·n11os desta capital. 
senta ao Senado um dos passaportes. (O or<~· E' preciso, a bem do c:tn<lidatn•·a do Bén;i o 
dor mtJ.!Ira o documento.) O orador vao ler o Metello, talho o plano que devia ser realizado 
saloo conduclo, para que a lncrivel vlolen· pelo polaco Ramon, que o Sonudor Ponco seja 
ela seja icroditad&, cTem licença pnra li- morto, como já foi na B"rra rlo1 Bugres ou
herdade de transito o Sr. Miguel José da tro membro con,Jdernrlo !lo partido republi· 
Silva, que vae ver sua fomilia,-Joaguim cano por Ivo Murtinho, cont•·• o quaiitiio ee 
Martin• Pl'leira.• A lettra e a firma estão instaurou proceSS<• o nem houve mondado de 
reoonbeoidas pelo tabelliilo Dario Rocbo, de prlsilo. Na infeliz terra do nradoi' o tmassi· 
Cuyat·á. noto nilo 6 crime quando pratlcorlo pela Le· 

,E em piaM R•publica, no rogimon do li· !li<To CamposSal/csem pessoa do parl!do repu· 
bordado, tudo Isto 10 faz á aom bra <lo Prasl· bllcaoo. 
dente da Republica, que dispensa toda a con· Eis abi o eapcoiaculo que o!T~reco ó. civill
flança ao ministro, o qual, do conlulo com zoçil.o o misero llstado de Matt.o Grosso, ao~ o 
aeu Irmão do ramo Judiclnrio e com 0 do Governo do multo republibano Dt•, Cam~os 
ramo eapeculativo, em bem dos Interesses da Sollea, que, sob a direcção do Ministro"" l'a· 
Companhia Mal• LaranJ•ira, que é o mesmo d til r d 
Banco Rio • Matlu Grmo, onde os Ines rumos zen "• es rell <Znn ° 0 programma de repu· 
especulativo, judiclurlo e executivo, segundo blicanizar a Republica. 
um eapirlluoso jornalista, tem empregados Mntto Grosso está perfeitamente republ<'ca· 
os seua haveres, promove todna estas trope- "1'"''•· Alli o progromma está realizado. 
lias I E emqu• nto isto se faz, os monnrcliiaiaa 

Quo.l o recanto mais selvagem da Alrlca pudem estar deaco.nando•e quietos. Nlnguem 
onde tanta violencio seja posta em execução com mais afflnco e emponho faria a propa· 
contra osadverwat·los I ganda daa suas orenças doqueo pnte•·n•l üo-
. Ouça ainda o Senado. verno do Sr. Campos Sallea. 
. Tendo do se proceder ultimamente na eloi· Sim que este Governo ó em Indo seme· 
çrles e;taduaes, foram presos os seguintes lbaote ao governo de Nnpole~o III, no ultimo 
cidadlos, todoa pessoaaquallftcadoa. (O orador nnno, tão apropriadamente denominado por 
16 U l1omu,)Estas.prlsõeaniloslojuatlftcavela Zoln-a dpoca do regabofb, 
de modo algum. Foi dito aos presos que iam S 1bo CJUO a voz l'ude e fratcllrriça sempre 
Jlll'" a oodêa para asaentar praça de policia, a immorolldade, solicita em accalcar a llonos· 
e de ftooto algunadellea lá estão oom a Carda. tidade, dlsputando·lhe um Jogat• no conceito 
de soldado. Una toram presos para nilo tra· publico; e quando a consclencia não está 
balbarem DOI ololçOoo, e outros, doJ>Ois 'des· limpn, as occus:tçõea,. que a aasombr .• m o 
.taa, por terem votado com 0 portiilc repu- esptcaçam, rospondem os 1m probos deste 
blloano. m01lo banal: • oil.o oolumnln• o que estilo su· ~ 

jeitoa todos os homens publicou. 
Mos ent!o, exclama o orador, em que paiz E' preciso, porém, dtstingulr a calumnio, 

estamos oóa V Seril posslvel que na Repulillca que nasce e 10 avoluma nn somhra rasto• 
a oppreas!o chegue a taes excessos I jando traioeoira, do estygmo com que à socio· 

Ainda nllo é tudo : d11do, como com um ferro cm bruza, forjado 
O Sr. Generoso Ponco, Senador da Rep.u· á luz do dia, marca a fronte dos imp•·obcs. 

b!ioa, o obefe politico amparado pela qull!i N~o denunciur as torpezas dos homuus pu· 
'totulldade do eleitorado de Matto Grosso, blicos, que escondam na ap)lareneio do uma 
eatil preao ha mala de dous ID(~oa em sua vida limpa uma nlmo suja, o trunaiglr com a 
proprla eaaa, por ordem do obeiB de policia, bypocrlala1 é 1\lltar a um dever. . 
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Não serA, portanto, de ndmlrar que no 
• orador so pretendo. o.ltribult· a Intenção do 

calumnla.r os Bous a lv_ersar·iq.i. A prova ox
htblda pelo orndor do procodtmento criminoso 
e lmmoral do Ministro da Fa?.ouda o rle •eu 
irmll.o Manoel Murtinlw, pcr·uuto o Senn.do 
com o mnni ll>ste do Letla o o !'elntorio do pro: 
sl!lente do. Cumpan!Lia Matte Laranjt:im, con· 
demnou-os, não hn. duvtdar, per·antu a opi· 
oliio publica, 

E quern·acret.lito.rà quo tendo osso rninlstt•o 
atacado a o.utonoml:t do seu gstado, nrraslan· 
do o governo federal o., vlolanrlo a Con,titU<· 
çiio, consontir que o sa.ngue dos matto-gros
tlonscs fosso derramado p.1.t'n que uma situac:iio 
politico. ruísse sob a acção d •s o.rmns NVolu· 
cionarlo.a: protogirl.as escan'!&:losnmente polo 
çommandanto do dt<trlcto mrhtar, fosse alheio 
u. remessn. rtos armamentos oct~rtnxames pa.ro. 
uso da LogirTo Campos Sallr:s, quando esses 
armamentos e muniçõos eroam intlispoosaveis 
para a vlctorla cln revotuçilo? Quem quer os 
fins, fornece os maios. E '!li assim mio é, que 
expliquem os amigos ola mh:istro n raz:\o do 
açcdarnento com que este removeu o inspe
ctor d., Alllmdega do CorumbiL por teto
gramrnn, de cuja romeRsn, tambom por toJe .. 
gramma, eoc:u·regou o no!'!sa ministro na 
Parnguay, substituinrlo aquello funcciouario 
por um dos t•ovotucionarios, mombro da 
Legi<To Ctmpos &tlles.Quo explique o Sr. Fran· 
cisco Murtmbo, prestdent" do Banco Rio • 
M1tto Grosso B 1la Companhia Malte Laran
jeira, cnjtlS acções li>rmam o capilnl d"quelle 
banca-, o Sr. Francisco Murtlnho, irmão r.lo 
ministro, interossndo principal nns duas em· 
preza~, por que foi o:;sa. COII1,P1Uihia a remet .. 
tente dos cnixties do armas o munições o por 
quo os C()nsitJnou ao proprio lnspectot• da Al· 
fandrga. Expilqno, por que nsslm o exige o 
decoro do seu trmrio. 

Não haveria em Corumbá algum que so 
Jooumblsse de receber e despachar esses 
caixões 1 E podariam sabir' da ,\lfondega som 
pagamento do direitos, sintio tivesse sido 
feita a consiguflçüo no proprlo inspectot•, 
ftsoat da Fazon<Ja, •n' ordlnado !LO ministro 
dea•a repartlçüo o nbl collocado por tele· 
grumma pouco antes do deoernbt\rcilr o L •da 
as merL'artorws que conduz:a1 

Nilo ha oadn cstr.rnhn1·el, entretanto, 
oeste procedimento do Mlul•tro, oa do sou 
Irmão coro donscntimonto delle, u na cun· 
fiança que o Sr. Campus S•ll•s contiuü• n 
dispensar ao seu secr~tal'io, quo nlóm do que 
foz em Matto Grosso, nlóm do p••ovurica•lor o 
controbnndlsta, tem o desombai'n'o tio u•.ao 
Sormdu conucnc.:r a Commi::~~1io do ft'ina.uçus 
do. necoR.\idade tio llpprOVflf som emendas o 
orço.monto da reco! ta, em cujo bojo cnuso· 
r:ulu necommodnr uma autorlzaçilo ao Pt·e
atdonto do. Republica par11 coucodor o mono· 

' ' ' ' lll 

poli o elas toteri8.11, prlvitoglo do vicio, slniio 
do um crime tloftnlrlo no Cocllgo Criminal, a 
uma comp<Lnhla poclerosl que tevo a cora
gem do coDMigmu· em suas actas pu!JIIca.das 
u•ua sommu. conshJel'.,vel po.r1L rcualar &uas 
1't!laç,relf com os podo!'OS publicas. 

Qno im;,orta fjUO a opln·ittJ JlUblicn dn qual 
foi óco urn c.Jos joruaes de:~t!l Capital, uponto 
um11. mulher de reputu;ü.o 1ltJVId•'sa, p:L~t~~O.· 
golrn eliarla dos bonels ele Suntu TbJrJza. 
como corl'ctoro. dessa. oomprmhia de loterias W 

Tutlo i•to ó cous<L actuahoeate lnnoceote. 
/1. foição r! e uma época ou de utn governo 

rovelu-se. no cscrupulo com que são pro
cut'allos os auxilia1·e::~ tln a•trnlnistração e no 
modo por que ~ü.o consideradas as clas.ie3 
sociacs quo mnls devem met·ecer a sua at· 
tençilo. 

Montesquieu, o grande pensa• lar, disse que, 
quando em um p.•iz opera-so a mudança tio 
reglrnon polit.lco, ó pc·ccho que o ultimo ac· 
coito pelo povo seJa honesto antes de tudo, 
poa·quo só as:;im Inspirará contla.ncai mas 
que, si a mudança ó da Moormhia para a 
Republic~. não ó bastante que or•gim•n fldO· 
ptculo s•Ja honesto, ri iurlispenaavol que elle 
seja virtuoso. 

Na Republica de boje, porém, o que se tom 
foi to 1 

A Noção que o diga, som p1rder de vista o 
manif·•sto do Leda, o orçamento da receita ele 
lUDO o outros factos dos qunos o orador tra
tará ll;;olrnmcnte, porque a bora e;tá adiun
t~da e o mesm.< orador fatigado. 

Não ha oecessidfldo de esforço para mO!!· 
trar·so a teiçiio actual do nosso estado 
doentio. 

Em Ofltros tempos a tmmoralidudo vinha 
n publico votada, com oerto acnnbameuto, 
clecentcmonto vestida, Hojo ella ostenta-se 
do;cabetlada, núu,'fuzoodo trajei tos impudl· 
cos. E' a mulher da rua Sete do Setembro: 

Só nii.o veom os tmuros~etdores. 
Um dos auxill"roa ao Governo, alto Cuno· 

clonaria de su.1 confiança, é o cbefo de policia, 
o ene11rrogndo elo provonlr os crimes, ele ve· 
lar pata segurança publica e de Impedir 
os attentados contra a moral e os bons aos
tomes. 

Poi~ bem, osse funccionario, que o orador 
n;i.o conhece, o cuja dotesfL tltlBOJO.I'a ver com .. 
pletu, in•Jiudlvd orn I em da ltopublioa, tal 
collitemuudo por ·accl\rtJii.l' dn. Cõrte do Ap· 
pellnção, publicado no Jorntll do Co111mcrcio 
e em outros desta C;,plt<li,como sonegador de 
bons t>•rtcncontes a uma ot•pba, sua pupltla, 
a I'ostatuir·lhe os LJeus soneg<~dns .• 

O Sr. Campos S;•Jius é jurista o deve sabor 
quu a ncçilo do sonegados é penal. 

Altult1 maia: 
Esse mesmo Cuncctonarlo riscou nos autos 

de Inventario tio ospollo do primeiro marido 
00 
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<lo sua esposa, !lodos em con6ançn, as suas 
primeiras declarações como inventarinnto. 
Com ns alterações lbl n orph[ prejudicada. 

O escrivão, assustado deanto das emendas e 
riscadoras, o pn.t•n. niio comrromettet·-se, 
oxigiu que. o inventariante declarasse quo as 
nlternçoes tinham sido feitas por olle, inven· 
t&J·Io.nto. A dcciaraçiio foi pasaad11 o &98i· 
go.nda. Doclarnçiio, omontlus o riscndmo.s 
foram photogr~tphadas o cot•rom mundo. 
O orador teve ossos doeu montas em suas mãos, 
como advogado, mas recnsou-se 1\ tratar do 
nssampto por motivos quo niio veom ao'caso 
relatnr. 

o sr. campos S111les niio póde ignorar estas 
cousns, e si ns ignora, o quo nü.o é cri vol, 
mando buscar os. autos o o nccot·t.lão, o vc,ia 
com os seus propt•tos olhos. 

E•so chefe de policia continúa a merecer a 
connauça do Dt•. Campos Sallos, depois do que 
fie~~ ex.posto e elo bo.vor osso. mesmll autori· 
d!ltlo mandado nçoltor grandn numero do 
Jlrosos que pediam agua. O povo, ospectndor 
destasceua, gritava.: mto pddl, nao pddc! o 
o supplicio continuava cada vez mais atrós. 
r.~to dis~e n Imprensa, que só teve c m ros· 
po:;ta. algumas insinuações mnlicio::i'ns ao seu 
mda.ctor-chofo e um convite pa.ra. que este 
Josao syndicar ullo proprio i<ceron do lacto. 
E<ses acoites fi?.eram·no• voltar ;, b<Lrbal'ln.. 
Ot:"a, o.Sr. Campos Salles devo sabor que o 
'"'""t loi abolido na propria Russia ab!oluta 
o Jlam a nossa Constltuiçii.o, nem lei alguma, 
o pormitte. O quo tl, pois, a loi de S. Ex. 1 O 
qu" ó o direito, ajustiçll, o respeito á opiuliio 
publica 1 

Mas, viva o Dr. Campos Salle>! gt•itllm os 
homens peritos nas blan•licins do engrossa· 
tnento. E S. Ex .. envolto na fumaça dos 
cl\.uhües quo o saudnm. entre os viva.s do:.~ 
w:rdadciros 1\m!gos o t•epulilicanos, os creatlO· 
res e defensoras da Ora. nova, das venturas 
SOJthadas pelos propngondistus dn ltopubllca, 
passo. r.,costado nos coxlns macios do seu 
cJLrro pot• entre essa. multidão de cn.rneiros, 
ile cu,lo costado corta-se a lit para enchot• as 
nimofadus do seu leito, ando S. Ex. sonha 
com a Victoria 1\lcançn.da um Matto Gl'Osso, 
omquanto, i'L sun cubecoira, o Ministt•o da Fa· 
z~ndo. J'o.z commuu to.rio.'i sobre a. yida. de 
Bacon, 

Emquanto tudo iBto so faz om dott•imonto 
do crodito dtt ltopublletL, vao-so pondo á mar· 
gem na clo.sscs conservadoras. 

O exercito o R armnda. são condomnados o. 
arl'l\Stur uma Vitla do VCXO.!nCS, tlespi'OSti• 
"'"dos, tratados como classes inlcl'ioros. SI n 
Pa.tl·ia, porém, precisa dos seus serviços nos 
~i ns nngustiosos, qu;Lutlo a. sua hom•t\ l'ücll\ma. 
" <lesnlfronta, quando ao trata do tlolcndor o 
seu tol'rltol'lo, lt\ viio eU os arriscar a BUll vldll 
ll lodos os momentos o longo dos ontos quo 

lhes sü.o mais caras, som•er n lbme, a mlserin.• 
o frio, as onf<•rmldudos com todo o corto,lo de 
solfrimento• que ncomptLoham a guerra ... 

0 Sn. GOMeS DIO CASTRO-Paro. isto olles siio 
OL'eados. 

0 Stt. AQUif,tNO DO AMARAL-Si ptLra Isto 
olles siio croados, é pt•ociso convii• quo muito 
nobre é a sua miss:1o no. societlade, o que ó 
rnzü.o de mais pn.ra mot'ocerem toda. a con!:ii· 
doração. 

O Sn. Gor.IEs n• CASTtto-Niio h'' duvido. 
Continuttntlo, tliz o orador que, emquanto o 

oxol'cito o "armada sujeltam·so a todos os 
padecimentos uos campos do b:.talha, o Go
verno fe::;tejo. com cha~pngne u lumin~rius as 
vetarias lá alca.nca.do.s a custa do lagr1mo.s d(J 
vliuvos o do orphãos quo llcatn !la pobreza o 
no mlseria. Como é trn.tada a classe mllitat•, 
entretttnto! O que se q uor ó a sua roducçiio, 
ó o sou amosqulnhnmonto, como protesto 
contra o militarismo. 

Os olllciaea siio acintosa ou capt·icbos:~
mente removidos do um momento P'"'" outro 
ou sujeitos t\ conselho de invo:;tiga.çü.o e do 
g-uerra :.:;i so mostram altivos c rou.gem con
tt•:t alguma injarh• pessoal irrog-nda por al
gt1m politico ou regulo intolerante do valo~· 
junto ao Govet•no ou si se oppocm ao assas· 
sina to de prosas. 

Nüo ha muito foi doolarado intorJicto, 
n. um rrenera.l estimado no oxel'cito, um po· 
daço d~ tet•ritot•lo naoionnl onde ollo tinha 
sua. 1U.milia, o um outro muita tlistincto tam
bom foi removido porque suo. honra impol· 
liu-o a não consentir no assn.sslna.to cobarde 
de um homem pt•eso. No dh• 5 de novembro 
o Govot·no não se lembrou tle mandar uma 
coratL ou de .thzor-su representar no. inu.ugu
ração do basto tio marechal Bittencourt, as· 
so.~slnado no meio !ln. rua, porque int(lrpoz o 
seu cot•po, niio outro o Dr. Pl'udonte do . Mo
raes e o assa'isino, mas entre a Republ1c11 o 
uma horda elo HUnos que prctondia cons· 
purcal-a. 

Ha poucos dias, o Senado so lembra, foi 
npprovada utno lol, o as lois ultimamente 
nppt•ovadas viet•am do Governo, quo mandr> 
pagar aos funccionarlos civi~h licmciados, os 
vencimento~ ao ca.mbio do 27 e aos militares, 
cm commi:i.~ao, no cnmbio de 18. Pa1•a este go
verno, os civis vadian!IO }Jrestnm molhar ser
viço do qaoos mllitnres trabalhando. Por que 
ostr> iniquidade 1 

Quanto ús pt•omo~ões, sabe o Senado quo 
e lias s[o fl1ltu.s, nü.o, segundo o morccimonto 
ou determinncii.o logn.l, m&.! 1 conforme o pa
tronato. 

O Sn. A. AzEnEoo-Agora mesmo deus 
personagens importantes estilo Pl'opurando 
duna vagas do marcchul par~ si. 

1 
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O Sn. AQUILINo no A>tARAL-0 seu cÓIIegn no<, seriio conslde1·nvelmento nugmontndos o 
tem rnziio, o os dous futuros rnnrccbnes ra- dclles salurá vel'bn. walor 1lo que n. consi· 
zom bom, na oplniiio dosta fpocn, cm nJH'O· gnndu. nas suas actas, p!LT'Il reg-ular suas I'e· 
voita.r o. occa~iã.o, cm usar do sen prestigio Jnçües com os poderes publicas, por intl'I'mc· 
ofTiclal em beneficio das suas respeita veis dia Jecorrctoras. 
pessoas. O o1•ndoi' não !:lo refere ao S"t.Campos ,)'.tl· 

Em relação no commorcio, não pódo ser tes, embora sobro S. Ex. re~aia a re:;ponsa· 
·r po~or,, mais.dcsolaclora., n sua situaçiio. Op· bilidado nilo !lo facto, mas logn.l o moral, c.Jo 

prumdo de Impostos, ob!•/gndo a. rcllu~il' os quoso pa~sa na Hopu!Jiicn. 
suas cncommandas no estrangeiro po.rn. nilo O aradai' está fatig-ado c vuo terminar o 
po1•dor do todo o sou credito, vê todos os dias sou discurso. 
escnssenrom as!om~rosamonte os rocur;os do Retirn·so do Senado som saudades do seu 
que pódo dispor o os seus fr•eguozcs, que por ca.rg"o. 
sua vez nüo supporta.m o:; pr·occs das morca- J:~fo exerci cio deli o reconheceu que não t~~m 
darias imporlndas, elovnrlissimos nüo só om mn1:-1 forçafl nom coragem, fJUe jú oito Jlódc 
rn.ziio do~ impostos ndunnoiros como da baixa concorrer• 1le quaJquor modo para (jUC me· 
.to cnmbto. Mas ao passo que em I'olação no lhoro a. sorte infeliz dn. sua patrm. 
commorcio sel'io o Governo nenhuma medido. Os mais mocas se encarreguem da. grnn•liosa, 
emp1·cga no sontirlo do remover ao menos mos rlitllcil tarefa. Ditncil, porque o mal dn 
niguma~ ditncultlados que o assoll:>rbnm, é ltepubllca ó profundo, está no a~cttimento do 
ravorecidtt com a concessiío do monopolio cnmctot• nncional, cujas fibrns so ontibinmm 
odioso e immot•nl das loterias uma compu.nllin do todo, o nn. decaden'.lia desta úpocia. do corru .. 
poderosa, que explora o vicio e fuz com~ pçües quu atraveS>a o paiz. 
mareio da venda do bilhetes, quo ram ,·ez Retirn·se li v_idn privada. levando comsig-o 
siio prcmlnílos c em cuja compra e~gohLm-se, o seu Jdoal polttJCo. Vao ndora.l·o cm ctllgie. 
vintom por vintom, ns oconomins do pubro. Emquanto foi Sonndor tc1·e occasiiio do 

E si o commorclo· honesto ousa, no oxm·· reconhecer que o PodC<r Leglslntivo está. 
cicio do um di roi to garantido pela Consti- annulindo poia acr;ão a!Jsor1•ento do Executivo, 
tuiçiio, reclamar por potiçiio, niio contra o J'ort11 pela J'r;~queza daquelio o pula n.tonin do 
excesso dos impostos, mas contra o processo povo, que tão cedo nito comprelionder•t\ que a 
vcxntm•io da sua cobrança, irricn-.se n susco- rovoluç110 deixa de t~el' um facto para consti
ptibilirlnde do chefe do Estado, pot• quem é tuiNo em um diroito, qu:tndo nolln osh\ o 
naperamontc tratada a cornmissão que o romeclio unico o offlcnz para o lovn.ntn.mento 
J!l'ocurn o a qual ello reoponde quo saberá do caracter nucionnl o pa1•a a rcconqui;to da 
lançar miío dos meios do que dispüo para moral, da justiço, do dil'uito e da iiucrdrule. 
fazei' executar a lei. Assim pensa porque nos rlins lutuosos q"e 

Em relação Jllavom·a, nhi estú elln nhando· ntrnvossou e esta ntrnvossnndo Mato G1·osso; 
nada pulos podores pnblfcos, sem moios, si· _qun.ndo a mtusn dcfonrlida poios seus rept'll· 
quer, do custeiar o sen traLnJho, oxplol'nda. sentant<'s et·n. a causa da pr()pl'ia ltepublica, 
}lO\ os especulndoros e obrigada n. form11.r as· dn fedm•fl.çiio, da. loi c do direito, só encontrou 
sociaçõos no intuito do, entro outrns mcdid;.ts, em torno do si o silencio, tl inlliJfei'enea. u o 
ologor deputados oppo.sicionistas no Govot•no, mutismo, apenas intet·rompi•los pt•lo Sr. ~-~
quo; om vez do cuidar dos inter,Jsses vitnos nndor 110r S. Paulo, que vinha unir a sua 
do pniz, occupo..m·Eo em coUocnJ' no g-overno voz autorizada n dos nllversnrios politicas P, 
do Matto G!'osso a Jilmili11 do seu sec!'etnrio lripu<linndo sem pierlado sobro o coi'JlO cahido 
prudilocto, o corno unico romedio nos males do sou cort•oligionnrlo e ami~o, mmnln·o da. 
que nflligem n l;L\'OUra,só a nconsollm incpt1t- commissüo executivo. do partido republicano, 
monto que diminua us suns culturas, ro- elo quul é chf·fu em M"to Grosso, justificava 
c.luzaa pi'Olluccão, para. que so restu.beçn. o como COI'l'Ccto, o procedimento do GovMno: 
c~uiJibl'io entro esta. e o consumo. que esmnga\·a'Jt autonomia do um E.stntlo, 

~ Quo so póde esperar do> te Governo 'I Em mudam Ullln situa,iio politica nmramd<t pei~> 
~'11m anuo ftJlenas, arrastou o paiz ao tristo quasi totulidudo do eleiloratlo -do Governo 

estado em quo so ncha.! ~ne conRontla no derl·n.mo.monto elo .snu•~ue 
Em componsa.cão, o no mofo tl1t tt•istoza. gtJ· brazlleiro, dos COI•roligionarios tlo mos mo !">S11~ 

rnl, n. ComJianltia Jlúltil: !.Áwa,;jcira o a. Com- urulor, om bonetlcio da. politica u llo inlet'
]JaHhia da.~· Lotaria.~ Jicrferam~ bn.tem pnlmnfl. esses pcssoaas do um minisJro que ú son 
A Jll'imoirn propar•ou tel'l'ono pru•n a conti· ndvo1•snrio politico! 
nuncão dos fnvoros do> quncs pl'orlignmeniu EntJ•otanto, no pn,so quo o St•, Cumprs 
1\. encheu o Sl'. l\fnnool Murtinho ; a seguudn SlL\los, t'ill pt·omio ú. ndhcsão do nob1·e scnnllor 
vno ter o monopollo drt oxplornr;iio tio vicio ao sucrltlclo do ~ratto Grosso, indica o sou 
o desta sorlo os sou~ luc!'os fabulosos, enl· nome para prosidcnto de S. Paulo, quo, sou1 
culndos em milhnros do contos cm soto nn· distlncçlio do pnrtiuos, r·opro1·ou o procedi· 
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monto Inesperado do mesmo Senador em tulono um brlnao ~e crlanoa ou uma arma 
relnçlio a Matto Grosso, ~uerron·Se n cnndi l>nwsta contra a llberoladA e a autonomia 
datura do Sr. general Glycel'io, republicano >los &tados, sa as~lm o exigir uma af· 
hlstorlco. um do; lutadores mais antigos e relçno ~assoai ou o Interesso mesquinho de 
lntemerntos na propngnnda da Rop11blica, a algum rloo •coa validos. 
quem esta deve serviços lnolvidavols o que, A esses doua eximias apostolas da verdade 
emqnnuto o Sr. Campos Snllea se collocavn -um voto de oternn e profunda 4ratldno 
fóra do nlcnnce do braço lo"go do Mnrochal do Estado de Matto Groa:o, que levantou 
Floriano, indo pn.<~cia•· á Europa, aqui for· em o seu grande coração um altar onde 
mava, tenazm•nte. pac:entemento, com risco vcDlrarli de joelhos os seus nomes como 
de sna liberdade o quiçá da propria vl<la, o salvadores d.> honra da impronsu, como 
partido quo devia iniciar na R•publlca o go· defensores dos vlctlmas da prepotencla dos 
verno civil, de onde sahio eleito o Dr. Pro- governos que não conhecem a missno da qual 
dente de Moraos, que por sua voz tomou pela os oncilrregou o voto pop11lar. 
mii_? o Sr·. Campos Salles paro. orguel·o ti. po· Não deixará a tribuna sem dirigir as suas 
sicao em que se acha. despedidas aos collegas, dos quaea leva sau· 

Como tudo Is lo é edificante 1 dadas. Faz votos para que o Senado rolvln· 
Antes do sentur·se, vae o orador se desem· dique no futuro attrlbuiçii.o que a lei funda· 

penbsr do uma commlss~o da qual foi eucar· mental lhe coo dou e qoe o Governo lem 
regnda n reprosontaQao de Matto Gr<•s•o pelo annulhulo-a elevada at!ribuiçiio de l•gislar, 
partido repuhlicnno dnqnelle E:,tado. reduzida entro nó• ao direito de ••tar-tor· 

A Imprenso, que é uma das pedras angu· mmdo assim a Republica uma verdade pelo 
lnrcs sobre que assiJDta o regímen domocra· llivelamento ~os seus Poderes. 
tlco, porque por ello, como nas urnns e nos Leva um prolundo pezor. 
comícios, o povo revela a sua vontade; que A cadeira, que o orador recebeu 1m-
não hesita no curuprlmeoto de sun missão em maculada, onde o seu cerebro oiio elaborou 
penetr11r nus (luuas {v.rtada.'l onde resi1le o um só pensamento má.o o em repouso 
pehre para levar··lho o cantoria o animação se manteve sempre a sua aonsolencla, vae 
o dofe~:~ler os seus direitos; qno não teme de em breve ser occuparla por quem nos ouvi· 
entrar na hnbltndlo dos poderosos para pro· <ios sente continuamente lugubre e atroadora 
vocar a >na acçiio em fiwcr dos desravore· como as martollsdns do.• cavouqueiros de 
cl<los dn ror-tunn e denunclat• as suns torpe· Falun, das lendlll holfmanlcaa, a. voz de 
ZllS quando delinquem contra a honra; que seu irmiio, que lhe pede contas da sua 
arrosta a h•n dos governos iuvadlndo os séus rellcldade sacrlftcada n~ torra e da lU& 
pnlaclos paro desvendar os seus crimes e das· honra conspurcada depois de sua morte. 
mandos e sujeitnl-os no vercdictum publico- Como brazllelro e republleano ha de la
essa é digna do respeito da socledad~ J•ara mentar aempro. que pela primeira vez neste 
cujo bem ti·abnlbn, porque não abjura no palz e no domlnlo da Republica, com menos· 
altar do ambições pequeninas cs sentrmentos prezo do Senado, a curul do Senador seja 
elevados que a devem Inspirar no desem- dada como presente pela lascívia de um 
penha de sna grandiosa e nobre mi•lllio, oito Mlnlttro s:~tyro em recompensa de duas 
se &joelha ante o Po1or pnra que este a virtudes, renlmnnte chrlstl., ma• que o 
agracie com os seus favores. Pois bom: pudor e a dignidade humana repeliam· em 
quando os representantes de Matto Grosao certas clrcumatanclas- a paclencla e a man· 
clamavam contra as vloienclas e tropelias sldiio. 
Jlratlcadas pelo Governo em Malta Grosso, só 
duas vor.oa se levantaram na Imprensa em 0 l!lr. Po ealdente-Ninguem mais 
deresa dos opP,rlmldos, do direito e da lei- pedindo a palavra, vou levantar a scasAo. 
foram as dos rlluatres redactores da Codadc 
do Rio c da Imprensa. . Conforme ftcou accordado entN as Mesas 

Esses •Iaos homens de talento no lavei, os das duas Casos do Congresso,'' aessil.o solemne 
jornalistas mais brlllu•ntes deste palz, 11- de encerramento da S•sessão daS•Ieglslatum. 
veram palavras de conrorto para um povo se elreotuarn amanhã, a I hora da tarde, no 
que soft'l'ia. pala•ras constantes de rJpro· edlilc:.o do Senado. ' 
vação ao Governo que, violando o l~statuto Convido os Srs. Senadores para comparoce· 
Cundnmental da RepubliCII, llrmava uma rem a essa·salemuidade. 
doutrina perigosa, um precedenlo perlgo,o: 
o Govorno Fudor·nl ~óde l'n~er da Copstl· Levanta-se a 1essão, a I hora da tarde. 
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Sessio solemne ~e en,erramento d:a a• sessão or~lnarla c!a a• legislatura 
~o Congresso Nacional da Republica dos Estados U nicles do Brazll 

Prttldtaola do Ir. lanoel de Quelrol lattoto Rlbolro (VIoe·Prealdento do Senado FodaraiJ 

A • I hora da tarde do dia 22 de novembro 
de 1899, ohaodo·se reunidos no recinto do 
edtflolo do Senado Federal os Srs. Senador83 
e Deputados, tomam assento á mesa os Sra. 
Munoel de Queiroz Mattoso Ribeiro, Vlce· 
P1'8Sidento do Senado i Joaklm do Oliveira 
Catooda, 1• Secretario do Senado i Carlos 
Augusto Valente de Novaes, I' Secret~rlo da 
·comnra dos DeputiLdos; Henrique da Silva 
Coutinho, 3' Secretario do Senado, aervtndo 
·de 2• i e Angelo José da Silva Neto, 4' Secre· 
tarlo da Camara dos Deputados, servindo 
de 2°. 

O li r. Pa•ealdente - Esl& nberta a 
seSiiio. 

Srt. Membros do Congresso: 
Encetados os trabllhos pt•opnralorlos, na 

, ::. -'''Camnra dos Deputados em 27 e no Senado 
em 28 de abril e verlfloando·Se guorum nna 
duas Casas, foi o Congresso Naotonal aberto 
·no dindoslgnndo pel11 Conslltuiçito. 

Motivos lmperlo•os dotormlnaram n proro· 
gaçilo das sessões até esta doba. Foram troa 
as prorognções docaoet&das : a prlmoh•11 até 2 
de outubro; a segundo até 2 do cora-ente e IL 
terceira até I!Qje, 

Durante eate perinde foram o!nlreeidos ao 
estudo do Senado 27 projectos, dos quaea nove 
toram approvados, novo regeltadoa ou pra· 

judlcados o um retiraao por seu autor. Na 
outra Cnm~ra 234, sondo 122 approvados e 
17 regeltado~ ou prejudicados. 

Dos 96 netos legislativos emanados do Con· 
grosso, foram en vlados á sancçiio pelo Sanado 
80, e pela outra Camara 13, o paio Sena~o 
tres par.~ a formalidade da publica\ilO. 

Tt•os sessGes secretas celebrou o Sanado : 
a primeira om 16 de mato, parn tomar conhe· 
cimento da nomeação do Prefeito do Dlstrl· 
oto Federal ; a segunda em sal• de junho, 
para tomar conhecimento do nomeações de di· 
plomatas, o a terceira em 28 de outubro, para 
o mesmo IIm. . 

Foram reconhecidos Sanadores os Srs. Ar· 
thur Nios, pela Bahiil i Jos.i Marcellino, pot• 
Pernambuco o Rocha Fagundes, pelo Rio 
Grande do Norto. Com excepção do ultimo, 
todos tomni'am parte nos trabalhos do anno. 

Foram reconhecidos e tomaram assJnto na 
CamiLra dos Deputados o• St•s, Leopoldo ,lar· 
dim, Dionyslo Cerqueira, Rangoll Pestana, 
Henrique Vaz, Elias Paobeco, Alvnro ~·or
tuna, Enéna Martina, este reconhecido em 
1807. 

Ronunolarnm o mandato os Sra. Depu. 
lados A~thur Rios, Francisco Baroollo; o 
Olympio ~e Campo>. 

Fallecaram os Sra. Senndoras Almlno AI~ 
fonso o Antonio Caindo, e Deputado AI vare~ 
Ruhliio, 
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De conformidade com n lei rooontomonto 
votada pelo Congresso, se ]lrooedllró. em 31 do 
dezembro pt•oximo u oleiçuo para Deputados 
e pura a ronovnçiio do torço no Senado. 

São estes os Sono.dorcs cujo mnndn.to t1oda. 
o.gorl\ : Frn.ncbco Machado, pelo Amo.zonn.s ; 
Justo Chermont, pelo Paril; Rc!Cort Violra, 
pelo Maranlulo; .Joaquim Cruz, pelo Piauhy; 
Joal<lm Catunda, pelo Coa~Íl; .Josó Rcrnardo, 
pelo l(io Oratule do Norte; Almoi~a Bar· 
roto, pela Pnrahyba; Joaquim Pernam· 
buco, pm• Pernambuco; Leito e Oiticicn., por 
A lagoas; Rosa Junior, por Sol'gipe; Vir~ilio 
Damazio, pela Ba.hiu.; Domingos Vicente, 
polo Espirita Santo; Q, Bocayuvn, pelo Rio 
de Jnneu·o; E. Wandenl<oll<, pelo !Jistricto 
Fe(iernl; Buono Br·.·mdão, pol' Minns Uoraes, 
Moraos Barros, por S. Pnuto ; Corrêa de La· 
cer~a. pelo Parauil.; Raulino Hom, por.Santa 
Cathartnll; Ramiro Bnrcollos, pelo Rio Grande 
do Sul; J. Joaquim <le Souza, por Goyaz; 
Aquilino fio Amat·al, por M:ttlo Grosso. 

A rcceiln. geral d:t Republica para o exor· 
cicio do 1 noo toi or•;nda cm 280.038:000$ papel 
c 4ol.948:870~03 ouro, alóm de 23.0~0:000.$ 
Jmpal destiriarlos no t'undo do resgate e 
U,u26:067$ ouro do fundo de garan tio.. 

A dcspcza gorai para o mosmo oxorcicio 
foi fixada em 30,073:040$021 om o111'o o 
21l3.1G2:276$0.J.l em p:~pcl, assim distribuidoR 
pelos reopcctivos ministet·ios: 

O que ostab1leoe regt•ns para a •liscriml· 
nnçiio das taxas do sel!o que a União e os 
Estados potlom tlocrotat•; 

O que appt•ovn o tmtado pnra o fim do com. 
pletar· o estaboiccimento do. Unha divisaria 
antro o Brnzil e a Republica Argentino.; 

O que declara que os bancos nncionnos do 
deposito, lnstituidos nos Estados, n1ia estão 1 
mjoitos oa deposito de quo trata o nrt. 10 da 
iol n. 560, do 3! <le dezembro de 1808; 

O que npprovn n convenção entre o Brnzil 
e a llolivln pnro. o o<orcicio dus prodssües 
llberaos, llt•mado cm 14 do novembro do 1808; 

O quo npprova o tratndo do nrbitrnmonto 
entro o Brazil o o Chile, firmn.do em 18 do 
maio tlo cm·ronto anno; 

O que approvn o tratado celebrado cm 4 do 
maio do corrente anno, entt·o o Brnzll e o 
Chile, pnrn oxtradicçüo do criminosos; 

O que fixa as !orças de terra para o oxer
cicio do l 000 ; 

O que npprovn o nmplin ao oxeroito naoio· 
nnl o Codtgo Penal para a armada, quo 
noompanhou o decreto n. 18, do 7 de março 
do 1891 ; 

O que designou a data da eleiçiio para 
Deputados e para a renovação do terço do 
Senado; 

O que amplia a acção poual 11or donuncin 
do mtulstet•io publico ; 

Justiça o Negocias Intm•iorcs 
Relações Extodor•os (ouro) 
ldorn (papel) •..•.••• , •. ,, 

15.80G:004Si90 O que estabelece o pt•ocesso do. arrecadação 
l.t•55:ooosooo dos impostos do consumo; 

:rtlo.rinha, , ••.•.•.•••. , ...• 
Guerra •... .•.•..•......•. 

5:?G:920$000 O que doclarn que ns legações do Brazil om 
23.070:077:;.754 v l J - ~ .• c l bl -
45 ,506 : 059~,133 onozue a, apao, .,.q unuor e o um a sorao 

regidas pol' enca.rrcgados de nogocios, cffc!tl· 
13,45D:OilS$47,1 vos, sem secretarias; Industria, Viação o Obras 

Publicns (ouro) .. , .... .. 
!dom (papel)..... .. .... .. 
Fa.zondo. {ouro) ..•..•.••.• 
Idem (pnpol), ... ,, , .. , .... 

02.235:140$478 · O que modifica algumas das tarliils em 
22.•150:577$547 vigor nns alfandegas e mesas do ren•las; 

115.830:213$580 Foi autorizada a abertura dos seguintes 
cre<lltos: 

Entro os netos legislativos do interesso 
geral, mencionarei os so~uintes: 

O que dntormino. ns condições da perda e 
roncquisiçiio dos direitos politicas o do cithl!liiO 
I.H'ttZiluiro; 

O quo fixa n forç~ naval para o anuo· tle 
I DOO; 

O que autoriza o. venda n prazo das estam
pilhas necOS>llri&s pnru set•cm sollad~<s dos,lo 
j~ as mercadorias sujo! tas no imposto do con
sumo o que estl vm~crn em deposito na d11ta 
dos ta lei; 

O que oron um fun•lo especial do resgato e 
outro destinado no pagamon to do papot-moedn 
~m circulação ; 

De 28:003$667,destinado no pagamento do 
despezas que so rolaoionam com o serviço do 
redacçiio dos debates do Senado e outros da 
Secretn.rin. Un. mesmo. Co.mn.ro.; 

De 18:073~280, para pagamento do Aloeste oJi 
Pettorl11, enilll'Citeit·o da Estra•la do Pot•to~, 
de Cim11 ó. Figucll·o. de Braço, no Paraná; 

Do 4:200*,no cambio de 27, para premio ao 
alumno Jo,-·ó Antonio Figuelt•odo 1\odrigucs; 

Do 200:000.~; supplementar us verbas 6" e 
7" do nrt. 12 da lo! n. 560, do 31 de desem
bro de !SOS; 

Do 505$551, pam pagamento da gratifica
ção que venceu e não recebeu de I de Ja
neiro a O de abril de lBOõ o professor do 
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Collogio Militar major Follsberto .Josó do 
Menezes : 

Do 51 :B20$150;supplomontnr ás verbas-
• Soldos o grntlficacilo e etapas-do art. !Dda 

lei n. 500, do 31 do dezemuro de 1898; 
De I :001$812 á verbn-Excrciclos findos

para )lagamento do aluguer do predio onde 
funcc10nou a Inspectoria Oer~l de Tel'l'as c 
Colonisação, de janei1•o a morço de IB9B; 

De 7:500$ para pagamento da Yinva 1\e 
Mathew Lowrie por serviços prestados pela 
lancho P•·ompi«N tt< forças Jegaos que opera· 
ram em Ni thct•oy; 

Do B·IB: 175$055 supplomentaru verba 16'
Possoal, despezas 09pociaes-do art. lD da 
lei n. 500, do 31 do dezembro do JBOS; 

De 21 :2GO$, supplomento•• ás verbas ns, 20 
21 o 22 llo urt. 211 da. mesma lei ; ' 

De 25:8!0$, para indemnizar a Follppe 
Maxwell do gado levantado no Rio Orando 
do Sul pelas forças legaos que nhl op81':tram; 

Do 2:400$. supplemontar ó. verba- Magis
trados em dlsponlbilldnde-para pagamento 
do juiz Pedro da Cunh:c Pedrosa ; 

Do 78:453$037, supplemontar á verba
Exerclclos lindos-para pagamento de orde
nados que competem a vnrios juizes de di
reito que revm·teram á disponibilidade; 

De 1.206:588$, supplementar á verba Iü• 
n. 28 do nrt. 10 da loi n. 560, de 31 de de· 
zembro de 1898; 

De 50:000$, ao camlllo de 27, supp!ementar 
ó. rubl'ica 4• do nrt, 12 da mesma Jel; 

De 30:352.~500, supploment:~r us verbas 
ns. I o ·l do art. lO da mesma lei; 

·Do OQ:O·l0$911, pam liquidação das rocla· 
maçüos das legações da Orã-Bretnnba,Franca, 
Austria-l!ungria, Belgica, Allemanha, P~r· 
.tugal e outros paizes, pela cobrança indevida 
do imposto sobre navios das respectivas no.
olonalldndes ; 

Do 13.102:061$027, paro. regnlnrizaçiio das 
contas da Estrada de Ferro Central do Brazil 
e contas a liquidar relMlvns no exerclcio 
do 1898 ; 

Do ~ll.-142,00, p1ra pagamento do Quayle, 
Davidson & Comp., por fornecimento de lo
comotivas ; 

De x 5,507-12-0, para pagamento á Tho 
1Vestcrn Bra.~iliaH and 1'elcgraph Company, 
como inrlemlnlzoç:1o da suppressão de serviços 
de Ga20de setembro dr.l~93 o fechamento lia 
estar;iio do !'lori~nopolis do I de setembro de 
l8U3 a 25 do abr~l de 1804; 

Do 100:000$, supplementar ít verba n. 14 
-Diligencias policincs-do nrt.2" da lo! n.5GO, 
do 31 de dezembro de 1898; 

De 5:950$, supplementar á verba O• do 
art. 2° da mesmn. lei; 

De I: Ola~03:;, supplcmentar ii ver•bo I!'
Justiça !'odorai-do nrt. 2" da mo;ma lei; 

De 2. 070:768.S045, para pagamento de di
vidas e oxeroicios findos de di veraos ministe
rios; 

De 200:000$, para demarcação das lrontei
rns das Missões e substituição do marcos na 
do Pcrú; 

Do 117:020.;;500, supplcmontar a divers~s 
verbas do Orçamento do Ministerio da Justiça, 
para o corrente oxorcicio ; 

De 1.206:750$, supplementar IÍ vorba-Es· 
trada de Ferro Central do B•·azil-do Orça
monto do Ministorio da Industria para o 
mesmo cxcrcicio. 

Ao terminar esta resenha dos trabalhos do 
Congresso na sessão que hoje tlnd~t, recordo 
com satisfação a honrosa visita feita pelos 
Congresslst:LS Argentinos da comitiva do 
Sr. General Roca á Camaro dos Deputados, 
om 15, e ao Senado em 10 de agosto, 

A gentiliza manifestada para com o Con
gresso B•·azllolro p11rdurará como uma manl
fostaçilo da sympathia e nmisade quo ligam 
os dous povos su!·amerlcauos. 

Srs. Yombros do Congresso Nacional, ostá 
encermda o. terceira. se.ssilo da torcoiro. lcgis
lltttu·a do Congresso Nacional, 

Levanta-se a sossilo, 

Fnl DO TEUOEIRO E ULTil!O VO!.Ulllll 


